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1. PRINCIPII GENERALE PRIVIND SISTEMELE
TOLERANTE LA DEFECTE
1.1 INTRODUCERE
Elaborarea unui sistem de calcul caracterizat printr-un grad ridicat de siguranţă în
funcţionare poate fi abordată în două moduri:
• prin luarea de măsuri în vederea evitării defectării sistemului;
• prin implementarea toleranţei la defectări a sistemului.
Evitarea defectării sistemului constă în încercarea de limitare sau de eliminare a
funcţionării anormale prin utilizarea de componente fiabile, regimuri de lucru facile ale
componentelor sistemului, eliminarea erorilor de proiectare prin folosirea diferitelor
tehnici de verificare a proiectării logice sau programe de verificare a funcţionării. În
ciuda adoptării în cadrul procesului de proiectare a tehnicilor de evitare a defectărilor,
acestea sunt în mod uzual prezente în sistemul construit din cauza complexităţii
sistemului. Îmbătrânirea componentelor hardware ale sistemului poate conduce, de
asemenea, la defectarea sistemului.
Toleranţa la defecte a unui sistem este un atribut arhitectural al acestuia, care
face posibilă operarea chiar atunci când în structura sa intervin unul sau mai multe
defecte. În lipsa acestei calităţi, sistemul ar avea o funcţionare anormală. Toleranţa la
defecte se realizează cu o suplimentare a părţii hardware şi/sau software din structura
sistemului, care va acţiona, atunci când are loc un defect, în sensul păstrării funcţiilor
sistemului, fie prin mascarea defectelor care apar, fie prin detecţia acestora şi
reconfigurarea corespunzătoare a sistemului.
În concluzie, se poate spune că toleranţa la defecte reprezintă proprietatea unui
sistem de a executa corect un algoritm specificat în prezenţa unor defecte. Efectul
defectărilor poate fi surmontat prin utilizarea redondanţei. Redondanţa poate fi
temporală (implicând executări repetate ale algoritmului) sau fizică (implicând
multiplicarea resurselor hardware şi/sau software).
În proiectarea oricărui sistem, specificaţiile acestuia impun constrângeri şi, prin
aceasta, tehnicile de proiectare utilizabile. Pe cel mai înalt nivel, sistemele tolerante la
defecte sunt caracterizate fie ca având o disponibilitate ridicată, fie ca fiind foarte
fiabile.
Disponibilitatea unui sistem, ca funcţie de timp, A(t ) , reprezintă probabilitatea
ca sistemul să fie operaţional la momentul curent de timp, t . Dacă există limita acestei
funcţii, pentru t tinzând către infinit, aceasta exprimă fracţiunea probabilă de timp în
care sistemul este capabil să execute corect algoritmii specificaţi. Activităţi de tipul
mentenanţei preventive sau corective reduc timpul în care sistemul este disponibil
utilizatorului. Disponibilitatea poate fi interpretată ca o cifră de merit a sistemelor la
care procesul de service poate fi amânat pentru scurte perioade de timp, fără consecinţe
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asupra funcţionării.
Fiabilitatea unui sistem, ca funcţie de timp, R (t ) , reprezintă probabilitatea
condiţionată ca sistemul să funcţioneze corect în intervalul de timp [0, t ], la momentul
iniţial t = 0 , sistemul fiind operaţional. Fiabilitatea este folosită pentru caracterizarea
sistemelor la care mentenanţa corectivă nu este posibilă, la care computerul execută o
secvenţă critică ce nu poate fi întreruptă în vederea reparării sau la care procesul de
reparare este extrem de costisitor.
În general, este mult mai dificil de construit un sistem de calcul de înaltă
fiabilitate decât unul cu performanţe superioare de disponibilitate, după cum reiese
dintr-o observare atentă a restricţiilor impuse de definiţia lui R (t ) .
Tehnicile de toleranţă la defecte au fost iniţial dezvoltate în legătură cu protejarea
sistemelor construite cu componenete hardware nefiabile. Odată cu utilizarea
componentelor semiconductoare şi, mai ales a tehnologiilor integrate, tehnicile de
tolerare a defectelor au fost dezvoltate pentru aplicaţii speciale ale sistemelor ce nu
admiteau întreruperi în funcţionare.
Sunt multe argumente care pledează pentru implementarea toleranţei la defecte,
mai pregnant în domeniul sistemelor informatice (cum ar fi calculatoare, procesoare,
sisteme de comunicaţie). Sistemele informatice au preluat funcţii complexe, de la
rezolvarea programelor uzuale de rutină şi până la rezolvarea problemelor de esenţă în
conducerea şi controlul proceselor industriale.
Analizând fiabilitatea şi mentenabilitatea unor sisteme de calcul, timpul necesar
detecţiei defectelor şi repunerii sistemului în funcţiune este nepermis de mare, ceea ce
conduce la scăderea disponibilităţii acestora. Aceste rezultate sugerează că
implementarea toleranţei la defecte, mai ales în cazul sistemelor mari, poate conduce la
rezultate mai bune de disponibilitate, de securitate, inclusiv din punct de vedere al
costului, comparativ cu realizarea sistemelor de înaltă fiabilitate.
Apare contradictoriu faptul că un sistem de calcul, folosind sisteme de operare
sofisticate pentru execuţia automată a unor serii mari de programe complexe, să fie
indisponibil din cauza unei componente defecte, din cauza unei conexiuni nefuncţionale
sau a unei celule mai lente din memoria principală, un interval de timp în care ar putea
efectua un număr impresionant de operaţii. Soluţionarea acestei probleme de
“supravieţuire” a sistemului, în prezenţa unor defecte, utilizând tehnici de tolerare a
defectelor, nu este mai complexă decât realizarea componentelor şi sistemelor
caracterizate printr-o rată a defectărilor foarte scăzută. Argumentul de bază în favoarea
utilizării toleranţei la defectări este reducerea costului asigurării unui timp de bună
funcţionare (MTBF) echivalent cu cel al unui sistem de înaltă fiabilitate, însă netolerant
la defectări. Introducerea tolernţei la defecte ca o caracteristică a sistemului înseamnă o
investiţie iniţială, necesară proiectării şi cantităţii suplimentare de resurse hardware
şi/sau software. O analiză globală comparativă evidenţiază o reducere a costului necesar
obţinerii unei anumite durate de viaţă a sistemului, pentru sistemele cu structură
tolerante la defecte, prin reducerea costului componentelor şi, în special, prin reducerea,
sau chiar eliminarea, timpului necesar mentenanţei corective.
Toleranţa la defecte, ca atribut arhitectural al unui sistem, devine o necesitate în
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câteva domenii de aplicaţie:
• domenii în care o funcţionare anormală a sistemului poate pune în pericol
viaţa omului: controlul şi desfăşurarea traficului aerian, feroviar, etc.;
controlul proceselor din centralele nucleare; monitorizarea în spitale;
• domenii în care o întrerupere neprevăzută a operării sistemului cauzează
pierderi financiare importante: controlul proceselor din industria chimică şi
metalurgică; controlul sistemelor de comutaţie telefonică sau alte tipuri de
comunicaţii; controlul distribuţiei energiei electrice;
• domenii în care nu este posibil accesul în vederea mentenanţei manuale a
sistemului: echipamente ale sateliţilor artificiali, ale staţiilor subacvatice, etc.
În favoarea utilizării sistemelor tolerante la defecte se adaugă şi suportul
psihologic adus utilizatorului uman, care depinde sau interacţionează cu astfel de
sisteme.

1.2 STRUCTURA SISTEMULUI ŞI IMPLEMENTAREA
TOLERANŢEI LA DEFECTE
Noţiunea de sistem este foarte generală, ea fiind utilizată în cele mai diverse
domenii de activitate. În cazul nostru, ne vom referi în mod special la sistemele de
calcul.
Conform teoriei sistemelor, un sistem fizic real este descris de un ansamblu de
atribute măsurabile, numite variabilele accesibile ale sistemului, care reprezintă
legăturile acestuia cu exteriorul. Pe baza acestor variabile se defineşte noţiunea de
obiect abstract, ca o mulţime de perechi ordonate de funcţii de timp:
S = {X(t 0 , t1 ), Y(t 0 , t1 )}; t 0 , t1 ∈ (0, ∞ )
(1.1)
Definiţia obiectului abstract este o exprimare formală a faptului că orice
interacţiune cu un sistem fizic implică modificarea unora ditre atributele acestuia şi
observarea variaţiilor induse la celelalte atribute. Atributele care sunt modificate joacă
rolul intrărilor (cauze), iar variaţiile rezultate reprezintă ieşiri (efecte).
X = (x1 , x 2 , K, x n ) reprezintă
vectorul
mărimilor
de
intrare,
iar
Y = (y1 , y 2 , K, y m ) reprezintă vectorul mărimilor de ieşire. Având în vedere aceste
consideraţii, se poate spune că un obiect abstract reprezintă o mulţime de perechi de
intrare-ieşire.
Un sistem real poate fi modelat: printr-un singur obiect abstract, caz în care
analiza acestuia se efectuează la nivel global, luând în considerare doar variabilele de
intrare-ieşire; sau printr-o interconexiune de obiecte abstracte, caz în care analiza
acestuia se efectuează la nivel structural.
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Figura 1.1 - Reprezentarea structurală a unui sistem.

Un sistem privit structural este definit ca o mulţime de obiecte abstracte,
S1 , S2 , K, SN , în care o parte din intrările/ieşirile lui Si , i = 1 ÷ N , pot fi constrânse să fie
egale cu unele intrări/ieşiri ale celorlalte obiecte abstracte din sistem, pentru toate
valorile lui t , t → ∞ .
În particular este necesar să se cunoască structura sistemului atunci când se
urmăreşte realizarea unor sisteme fiabile, deoarece structura unui sistem are un impact
major asupra fiabilităţii sale. Analiza şi optimizarea corelaţiei structură-fiabilitate este
foarte importantă în cazul proiectării sistemelor tolerante la defecte.
Analiza performanţelor de fiabilitate ale unui sistem poate fi abordată global sau
la nivelul structurii sale interne. Dacă sistemul este privit global, pot fi elaborate modele
de fiabilitate ce permit determinarea relaţiilor funcţionale între performanţe şi solicitări.
Atunci când poate fi evidenţiată structura sistemului este posibilă elaborarea unor
modele de fiabilitate care leagă performanţele de solicitări prin intermediul parametrilor
elementelor componente ale sistemului. Deşi mai laborioase, acestea prezintă avantajul
unei modelarări fiabilistice mai aprofundate ce dă posibilitatea optimizării sistemului
din punct de vedere al fiabilităţii.
Implementarea oricărei tehnici de toleranţă la defecte implică o intervenţie în
structura sistemului la un anumit nivel. Structura sistemului va sta la baza procesului de
proiectare şi de realizare a toleranţei la defecte.
Definiţiile prezentate sunt suficient de generale, putând fi aplicate oricărui sistem
real şi, în particular, sistemelor software.
Activitatea unui sistem software nu este generată de componente fizice, ci de
componente abstracte numite procese. Activitatea unui proces este gândită ca secvenţa
acţiunilor generate de un program sau de un set de programe rulate. Un sistem software
poate fi considerat ca un singur proces compresiv format dintr-un set de procese
interactive, analog componentelor sistemului hardware.
În practică, software-ul nu poate fi considerat izolat de hardware. Interacţiunea
între cele două componente poate fi modelată, evidenţiindu-se ponderea componentei
software.
Spre exemplificare, se consideră un sistem de calcul a cărui structură hardware
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este prezentată în figura 1.2.
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Figura 1.2 - Structura hardware a unui sistem de calcul.

Privit structural din punct de vedere hardware, sistemul se compune din:
• suport de memorie externă (cititor de bandă magnetică);
• imprimantă;
• memorie;
• procesor.
Se consideră că în memorie este stocat un singur program (şi datele asupra cărora
acesta acţionează) ce este executat de către procesor.
Privit din punct de vedere software, acest sistem poate fi modelat ca un proces
secvenţial ce cuprinde activităţile generate de execuţia programului.
Din punct de vedere hardware, software-ul există numai ca o parte a stării
unităţii de memorie şi rămâne pasiv, programele diferind numai datorită valorilor
datelor. O examinare a unităţii de memorie, care înglobează componenta software,
evidenţiază faptul că aceasta este reprezentat ca o secvenţă adresabilă de cuvinte de
memorie. Un studiu mai detaliat ar conduce până la organizarea memorării la nivel de
bit, dar acest mod de examinare a structurii software-ului nu este relevantă într-o analiză
de fiabilitate sau pentru implementarea toleranţei la defecte.

6

SISTEME TOLERANTE LA DEFECTE

Deci programul stocat în memorie trebuie privit ca un obiect abstract, ca fiind o
componentă a sistemului. Celelalte componente ale sistemului trebuie privite ca obiecte
abstracte, manipulate de program, atunci când acesta este rulat.
În această reprezentare abstractă a sistemului de calcul, componentele sale
corespund componentelor hardware ale sistemului fizic: cititorul de bandă magnetică
(suport de memorie externă) şi imprimanta sunt identice cu componentele fizice
omonime; datele reprezintă programul stocat în memorie; procesorul corespunde
funcţiilor aritmetice şi logice executate de procesorul material. Se remarcă faptul că
procesorul abstract nu mai execută programul, ci programul reprezintă obiectul abstract
care controlează interacţiunile dintre celelalte componente ale sistemului.
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PROGRAM
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Figura 1.3 - Reprezentarea abstractă a sistemului de calcul.

Având în vedere aceste precizări, este evident că un programator care urmăreşte
eficienţa activităţii pe care o desfăşoară, trebuie să cunoască resursele hardware ale
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sistemului pe care îşi rulează programele.
Pentru software se acceptă o divizare în instrucţiuni de bază. În acest sens, o
aplicaţie poate fi reprezentată ca un arbore, având ca origine programul propriu-zis,
ramurile corespunzând instrucţiunilor individuale. Această schemă arborescentă are
avantajul că evdenţiază modul de descompunere ierarahică a unui program. Modelul
este util numai în măsura în care clarifică aspectele organizării unui program, precum
tehnica descendentă top-down sau ascendentă bottom-up, aplicabile programelor scrise
în limbaje de nivel înalt, ce favorizează modularitatea.

1.3 DEFECTELE ŞI CONCEPTUL DE TOLERANŢĂ LA
DEFECTĂRI
Un sistem tolerant la defecte este acel sistem care îşi poate continua execuţia
corectă a funcţiilor sale de intrare-ieşire, fără o intervenţie din exterior, în prezenţa unei
mulţimi specificate de defecte ce apar în timpul funcţionării.
O execuţie corectă a unui program sau algoritm semnifică faptul că rezultatele
operării nu conţin erori, timpul de execuţie nedepăşind limitele specificate.
O defectare reprezintă schimbarea valorii uneia sau a mai multor variabile de
ieşire sau de stare ale sistemului, fiind consecinţa imediată a evenimentului fizic defect.
Evenimentul fizic defect este o imperfecţiune fizică a unui element al sistemului,
care antrenează o funcţionare permanent, temporar sau intermitent eronată sau poate fi
un factor extern care conduce la nefuncţionarea sistemului.
Defectările operaţionale ale unui sistem pot fi clasificate după durată în
permanente şi temporare, iar după extindere în singulare şi multiple. Defectările
permanente sunt determinate de defectele permanente ale componentelor sistemului.
Protecţia împotriva acestora impune fie prezenţa elementelor de rezervă, ce urmează să
înlocuiască elementele defecte, fie prin măsuri de reconfigurare pentru continuarea
operării, astfel încât să nu mai intervină în funcţionarea sistemului componenta defectă.
Defectele temporare sunt caracterizate de o durată limitată, fiind cauzate de
nefuncţionările temporare ale componentelor sau de interferenţe externe. Defectările
temporare, caracterizate de parametrul durată maximă mare, vor fi interpretate de
algoritmii de protecţie ai sistemului drept permanente. Defectările pseudotemporare
sunt cauzate de defecte permanente ale componentelor sistemului pentru a căror
manifestare este necesară o anumită combinaţie a valorilor semnalelor de intrare sau de
stare ale sistemului. Acest tip de defectări sunt specifice circuitelor logice.
Clasificarea corespunzătoare extinderii influenţei unui defect este valabilă atât
defectărilor permanente, cât şi defectărilor temporare. Defectările singulare afectează
numai o singură variabilă reprezentând un semnal de ieşire sau corespunzând unei stări
interne, în timp ce defectările multiple afectează mai multe variabile de ieşire sau de
stare ale sistemului. Prezenţa în structurile sistemelor a circuitelor integrate de tip LSI şi
VLSI face ca defectele multiple să fie mult mai frecvente decât defectele singulare.
Defectările multiple pot fi cauzate şi de defectări singulare ale câtorva elemente critice
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ale sistemului cum ar fi: generatoarele de ceas, magistralele de date sau sursele de
alimentare.
Definiţia dată sistemelor tolerante la defecte se bazează pe ipoteza că defectările
de proiectare ale sistemului au fost eliminate înainte de începerarea utilizării acestuia. O
interpretare mai generală dată toleranţei la defecte presupune ca aceasta să includă
abilitatea tolerării defectelor de proiectare, nedetectate înainte de utilizarea sistemului.
Defectările de proiectare sunt consecinţa unor specificaţii de proiectare incomplete sau
incorecte ce se pot manifesta atât în partea hardware a sistemului, cât şi în partea
software a acestuia.
Tolerarea defectelor este privită nu în sensul amânării defectării sistemului, ci a
luării de măsuri de precauţie în vederea localizării automate a elementelor defecte şi a
dezactivării acestora, indiferent dacă aparţin subsistemelor hardware sau software,
sistemul continuându-şi funcţionarea pe baza elementelor redondan-te. Pentru ca un
sistem să posede calitatea de tolerant la defecte este necesar ca această dezactivare să fie
realizată automat de către sistemul în cauză. În acest sens strict, un sistem este tolerant
la defecte doar dacă nu este necesară o intervenţie externă care să-i implementeze
această caracteristică. Un sistem cu un grad de tolerare a defectelor, dar care nu
îndeplineşte toate condiţiile definiţiei anterioare, poate fi considerat ca fiind parţial
tolerant la defecte. Acest tip de sistem este capabil de a-şi reduce capacitatea de calcul
specifică la apariţia unei defectări sau de a-şi încetini viteza specifică de execuţie.
Trebuie menţionat că majoritatea sistemelor actuale, fără a fi tolerante la defecte,
folosesc câteva tehnici de tolerare a defectelor ca: microdiagnoze, testarea la paritate,
dispozitive de supraveghere interne.
Atunci când, pentru a implementa toleranţa la defecte a unui sistem, se utilizează
forme ale redondanţei de tip static, se spune că sistemul prezintă o toleranţă de tip
static, iar când se utilizează diferite procedee de detecţie a erorilor, urmate de reconfigurarea automată a sistemului, acesta va prezenta o toleranţă dinamică la defectări.

1.4 STRATEGII DE IMPLEMENTARE A TOLERANŢEI LA
DEFECTĂRI
Se disting trei tipuri de strategii pentru implementarea toleranţei la defecte în
sisteme, în general, şi în sistemele de calcul, în particular:
• strategii bazate pe diagnosticarea defectărilor şi înlocuirea elementelor
defecte;
• strategii bazate pe mascarea defectărilor;
• strategii hibride, bazate pe mascarea defectărilor, diagnosticarea şi
înlocuirea elementelor defecte.
O metodologie de implementate a toleranţei la defecte aplicabilă unui anumit
sistem trebuie să înceapă cu specificarea cerinţelor de fiabilitate ale acestuia, să
continue cu selecţia metodelor de diagnosticare a defectărilor sau reconfigurare a
sistemului şi să se încheie cu evaluarea toleranţei la defectări şi a performanţelor de
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fiabilitate şi economice aduse sistemului.
Detecţia şi diagnosticarea defectelor constituie punctul de pornire al oricărei
implementări a toleranţei la defectări, atunci când aceasta este realizată prin
reconfigurarea sistemului. Toate acţiunile de localizare a defectelor sistemului pot fi
considerate ca incluse în algoritmul de diagnosticare a defectărilor. Într-un astfel de
algoritm se pot evidenţia următoarele abordări:
• testarea iniţială, care se desfăşoară înaintea utilizării normale a sistemului,
permite identificarea elementelor hardware defecte, ale căror imperfecţiuni au
apărut în cursul proceselor de fabricaţie sau asamblare, a erorilor de proiectare
sau a erorilor software;
• testarea on-line a defectărilor are loc simultan cu operarea normală a
sistemului, putând fi implementată fie cu mijloace hardware, fie cu mijloace
software speciale operând în paralel cu programul normal al sistemului.
Implementarea sa implică utilizarea codurilor detectoare de erori, dublarea
elementelor şi compararea variabilelor de ieşire, utilizarea diferitelor forme de
circuite autotestabile, de sisteme de supraveghere, a diferitelor elemente de
testare care fac parte din sistem, cum ar fi procesoarele de mentenanţă, care
execută programe de monitorizare a sistemului. Principalul avantaj al testării
on-line este acela că detecţia/diagnosticarea defectărilor are loc înainte de a se
produce prejudicii importante în sistem;
• testarea în vederea detecţiei/diagnosticării defectelor atunci când
operarea normală este întreruptă este implementată pentru sistemele mari,
în special prin programe de test speciale sau prin repetarea aceluiaşi program
în vederea comparării rezultatelor. Deoarece comparativ cu metodele testării
iniţiale, în acest caz testarea este efectuată de către sistemul însuşi, timpul de
testare este de obicei mai mic. Acest tip de testare se realizează în momentul
evidenţierii defectării sau în timpul operaţiilor de mentenanţă preventivă;
• testarea modulelor redondante din structura sistemului este considerată o
funcţie necesară a unui sistem tolerant la defecte -fiind necesară verificarea
capacităţii modulelor de rezervă de a fi capabile să preia funcţiile modulelor
de acelaşi tip, atunci când are loc defectarea acestora-. În acest scop sunt
utilizate fie metodele testării on-line, fie metodele testării off-line, funcţie
de tipul redondanţei protective folosite.
Alegerea metodelor de diagnosticare constituie baza pentru pasul următor al
implementării toleranţei la defecte: reconfigurarea sistemului. Reconfigurarea
sistemului cuprinde toate acţiunile iniţiate din momentul detecţiei unei erori şi până la
reluarea operării normale a sistemului.
Există mai multe metode de reconfigurare a sistemelor, diferenţa principală
fiind reprezentată de modul interacţiunii cu operatorul uman. Se deosebesc:
• metode care realizează o reconfigurare totală a sistemului, atunci când
sistemul îşi reface structura hardware şi software dinaintea apariţiei defectării.
Elementele defecte ale sistemului sunt înlocuite cu rezerve, iar programele sau
datele sunt readuse la starea avută înaintea apariţiei defectului;
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• metode care realizează o reconfigurare parţială a sistemului (greaceful
degradation sau fail soft operation), care aduc sistemul la o stare de
funcţionare corectă, dar cu o capacitate de operare redusă. Unele din modulele
hardware din structura sistemului sunt eliminate, fără a mai fi înlocuite, şi
prin aceasta câteva programe şi/sau date se pierd, sau câteva funcţii ale
sistemului durează un timp mai mare decât este permis;
• metode de deconectare automată a sistemului, în vederea evitării diferitelor
avarii ale acestuia şi pentru încetarea interacţiunii cu alte sisteme sau
utilizatori umani (sisteme de tip fail safe). Reprezintă un caz limită al
reconfigurării parţiale, furnizându-se totodată utilizatorilor mesaje de
deconectare şi diagnostic.
Algoritmii de reconfigurare a unui sistem pot fi implementaţi atât la nivel
hardware, cât şi la nivel software. Implementarea reconfigurării la nivel hardware
implică utilizarea unui sistem adiţional specializat în colectarea semnalelor indicatoare
de defect şi care iniţiază procedeele de reconfigurare. Un exemplu în acest sens îl
constituie sistemul JPL-STAR, primul calculator reconfigurabil controlat de un sistem
hardware adiţional. Implementarea reconfigurării sistemului la nivel software implică
utilizarea unui sistem software special şi poate avea ca limitare principală faptul că
software-ul sistemului trebuie să rămână operaţional în prezenţa defectării nivelului
hardware.
O formă specială de reconfigurare a sistemului pentru tolerarea defectărilor o
constituie mascarea acestora, realizată datorită structurii redondante de tip static a
sistemului. În acest caz, simptomele defectelor prezente în modulele sistemului nu apar
la ieşirile acestuia atât timp cât modulele rezervă nu sunt afectate, în totalitate sau în
majoritate, de un defect.
Privind din afară un sistem care realizează mascarea defectărilor sale, nu se poate
distinge un proces de detecţie a defectărilor urmat de un proces de reconfigurare a
sistemului, din care cauză aceste tehnici sunt numite tehnici de redondanţă statică.
Elementele de rezervă sunt permanent conectate, mascarea defectelor realizându-se
instantaneu şi automat.
Utilizarea tehnicilor de redondanţă statică în vederea implementării toleranţei la
defecte este bazată pe ipoteza că defectările modulelor de rezervă reprezintă evenimente
independente. Din această cauză utilizarea tehnicilor de mascare a defectărilor este
dificil de justificat pentru o structură redondantă internă a unui circuit integrat, la care
este foarte probabilă apariţia defectărilor dependente.

1.5 PERSPECTIVELE DEZVOLTĂRII SISTEMELOR
TOLERANTE LA DEFECTE
Conceptul de toleranţă la defecte (fault tolerance), introdus în anii ‘60, dezvoltat
după 1971, a devenit familiar prin cerinţele de performanţă ale sistemelor de prelucrare
şi de transmitere a datelor.
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Realizarea de progrese în domeniul sistemelor de prelucrare şi de transmisie a
datelor tolerante la defecte implică cercetări având următoarele obiective:
• acceptarea toleranţei la defecte ca atribut arhitectural, accesibil şi necesar
sistemelor;
• stabilirea unor indicatori cantitativi care să evidenţieze beneficiile aduse de
utilizarea tolernţei la defecte pentru sistemul respectiv;
• elaborarea unor indicatori pentru evaluarea toleranţei la defecte;
• elaborarea unor modele matematice corespunzătoare care să permită
descrierea abstractă a sistemelor din punct de vedere al implementării
toleranţei la defectări;
• crearea de sisteme experimentale.
Progresele rapide înregistrate în realizarea circuitelor integrate de tip VLSI
permit construirea sistemelor tolerante la defecte la un preţ rezonabil. În acelaşi timp,
soluţionarea problemelor legate de dezvoltarea circuitelor VLSI conduce la apariţia
unor noi domenii de cercetare, atât tehnologice, cât şi legate de fizica defectelor. O
primă problemă are în vedere dimensiunile reduse ale circuitelor: dimensiunile traseelor
de conexiune s-au redus de la 10µm, la începutul anilor '70, la 0.1µm pentru prototipurile realizate astăzi, ceea ce face ca aceste circuite să fie susceptibile la impactul cu
particule α.
A doua problemă este legată de creşterea complexităţii circuitelor: de la 1000 de
porţi logice la începutul anilor '70, la 100.000 în 1982 şi la aproximativ 1.000.000 în
1985, ceea ce face ca detecţia tuturor erorilor de proiectare să fie puţin probabilă (deci
fiabilitate potenţială mai redusă).
Problema erorilor de proiectare nedetectate la circuitele VLSI este similară cu cea
a erorilor reziduale la software: în ambele cazuri o proiectare perfectă este foarte
costisitoare, iar probele că toate erorile au fost îndepărtate sunt foarte greu de obţinut.
O soluţie posibilă o constituie proiectarea diversitară sau N-versională, combinată cu
tehnicile de toleranţă la defectări, când N specialişti proiectează independent acelaşi
circuit pornind de la specificaţiile de intrare/ieşire. Specificarea acestor funcţii trebuie
realizată astfel încât să minimizeze probabilitatea ca cele N realizări să aibă aceleaşi
erori reziduale. Toate cele N realizări conţin erori, însă în timpul operării concurente,
erorile vor fi detectate dacă simptomele lor nu sunt identice şi vor fi corectate dacă va fi
găsită o majoritate de realizări bune la stimulii respectivi.
Referitor la cercetările viitoare privind implementarea toleranţei la defecte, se
conturează următoarele direcţii de cercetare:
• tolerarea defectelor de proiectare atât pentru nivelul software al sistemelor,
cât şi pentru nivelul hardware;
• aplicarea tehnicilor inteligenţei artificiale în vederea implementării toleranţei
la defecte;
• testarea circuitelor VLSI cu un număr limitat de conexiuni externe;
• modelarea sistemelor în mod global, incluzând software-ul şi hardware-ul
acestora pentru evaluarea performanţelor toleranţei la defecte.
Diferitele studii de prognoză prevăd ca sistemele de calcul ale anilor '90 vor avea
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implementată caracteristica de a tolera un număr mare de defecte fizice şi de proiectare,
ceea ce subliniază importanţa cercetărilor în acest domeniu.

2. UTILIZAREA REDONDANŢEI PENTRU
IMPLEMENTAREA TOLERANŢEI LA DEFECTE ÎN
SISTEMELE HARDWARE
2.1 UTILIZAREA REDONDANŢEI ÎN SISTEME
Redondanţa este definită ca fiind utilizarea într-un sistem a mai multor elemente
decât este necesar pentru realizarea funcţiilor specificate, astfel încât sistemul să
funcţioneze satisfăcător chiar în prezenţa unor defecte şi constituie metoda de bază
pentru realizarea sistemelor tolerante la defecte. Elementele suplimentare sunt fie
elemente hardware, caz în care vorbim despre redondanţă structurală hardware, fie
elemente software, caz în care vorbim despre redondanţă structurală software, fie un
timp suplimentar de operare, caz în care vorbim de redondanţă de timp.
Structurile redondante implementabile sistemelor hardware pot fi clasificate
astfel:
♦ după reacţia la apariţia defectării sistemului:
• structuri redondante protective statice;
• structuri redondante protective dinamice;
• structuri redondante protective hibride.
♦ după gradul de solicitare a elementelor de rezervă până la apariţia unui
defect:
• structuri redondante cu rezerve încărcate;
• structuri redondante cu rezerve neîncărcate;
• structuri redondante cu rezerve uşurate.
♦ după gradul de solicitare a elementelor de rezervă după apariţia unui defect:
• structuri redondante cu sarcină constantă;
• structuri redondante cu redistribuirea sarcinii.
♦ după tipul schemei redondante:
• structură redondantă globală;
• structură redondantă individuală;
• structură redondantă glisantă;
• structură redondantă logică majoritară;
• structură redondantă logică cuadruplă;
• structură redondantă cu logică prin cablare;
• structură redondantă prin codare;
• structură redondantă dinamică (de comutaţie).
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Teoria redondanţei are la bază câteva teoreme limită care ghidează proiectarea cu
structură redondantă.
Redondanţa este o metodă comodă de creştere a fiabilităţii sistemelor dacă
defectările elementelor ce le compun sunt evenimente independente.

În mod uzual calculele de fiabilitate previzională a sistemelor se bazează pe
ipoteza simplificatoare a independenţei defectării elementelor acestora. Aceasta se
datoreşte atât facilităţilor de prelucrare matematică, cât şi lipsei unor date de fiabilitate
valide privind dependenţa defectărilor. Practica demonstrează, însă, că dimensionarea
sistemelor redondante în ipoteza uzuală a independenţei defectărilor poate conduce la o
supraevaluare a funcţiei de fiabilitate a sistemelor. În această situaţie devine necesară
suplimentarea unora dintre subsistemele redondante. Se impune astfel o metodă de
calcul a fiabilităţii sistemelor redondante luându-se în calcul efectul defectărilor
dependente. Aceste defectări sunt cunoscute în literatura de specialitate sub denumirea
de defectări de mod comun.
Probabilitatea de defectare a unui sistem cu structură redondantă, în termenii
unei reţele hardware, scade exponenţial cu creşterea costului alocat
sistemului.

Tehnicile de realizare a redondanţei structurale pot fi clasificate în:
• tehnici de tip static (tehnici de mascare a defectelor);
• tehnici de tip dinamic (de comutaţie).
Redondanţa de tip static reprezintă totalitatea tehnicilor care implică codarea
funcţiilor logice ale sistemului cu coduri redondante şi a acelora de recunoaştere a
erorilor şi mascare instantanee a efectelor unui defect din sistem, datorită conectării
permanente a unor elemente de rezervă. În această categorie se încadrează:
• structurile de tip logică majoritară;
• structurile de tip logică cuadruplă;
• structurile de tip logică de întreţesere, la care corectarea funcţiilor de ieşire
sau de stare este realizată de aceleaşi porţi care realizează logica circuitului;
• structurile rezultate prin multiplicarea resurselor sistemului, conectate
permanent în serie sau în paralel;
• strucrurile ce utilizează codări redondante.
Tehnicile redondante de tip static prezintă o serie întreagă de avantaje, cum ar fi:
• au acţiune corectivă instantanee, fiind avantajoase atunci când raportul dintre
numărul de defectări nepermanente şi numărul defectărilor permananente este
mare;
• în timpul operării sistemului nu este necesară o diagnosticare a defectărilor;
• trecerea de la proiectarea unui sistem cu structură neredondantă la proiectarea
aceluiaşi sistem, dar cu structură redondantă, este relativ simplă.
Totuşi, în cazul sistemelor ce au o structură redondantă de tip static, apar frecvent
probleme de fan-out şi fan-in, probleme de complexitate a circuitelor, probleme de
sincronizare între modulele de acelaşi tip ale sistemului.
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Redondanţa de tip dinamic (de comutaţie) este termenul atribuit în literatură
tehnicilor care implică utilizarea în sistem a mai multor module cu aceleaşi funcţii, din
care doar o parte sunt operante, celelalte fiind în aşteptare pentru a fi comutate în
momentul identificării unor defectări. Redondanţa de tip dinamic este folosită în
vederea autoreparării sistemelor, atunci când comutarea rezervelor se face automat,
înlocuindu-se modulul defect cu un modul identic dar în stare de funcţionare, sau în
realizarea reconfigurării, atunci când sistemul se reorganizează într-o configuraţie
diferită de cea iniţială.
Implementarea toleranţei la defecte prin structuri redondante de tip dinamic
implică cerinţe suplimentare pentru sistemul în cauză, care pot fi considerate drept
dezavantaje:
• sistemul trebuie să tolereze întreruperile şi să poată executa o reluare a
operaţiilor pentru a corecta erorile;
• funcţionarea sistemului presupune existenţa unui comutator sigur, care să
interconecteze resursele sau să reconfigureze sistemul în cazul de defectare;
• diagnoza sistemului trebuie să se desfăşoare în paralel cu funcţionarea
normală a sistemului, ceea ce implică folosirea unor tehnici de diagnosticare
sofisticate.
Ca avantaje ale utilizării redondanţei de tip dinamic pentru implementerea
toleranţei la defecte, putem menţiona:
• reducera consumului energetic al sistemului, deoarece este necesar
alimentarea unei singure rezerve a sistemului, la un moment dat;
• comutatorul care realizează conectarea rezervelor în sistem permite izolarea
defectului, lucru absolut necesar în cazul defectărilor dependente;
• numărul de rezerve ale resurselor din sistem poate fi ajustat pentru o misiune
dată, fără a face modificări în proiectarea acestuia;
• utilizarea redondanţei de tip dinamic nu presupune probleme deosebite relativ
la fan-out, fan-in şi la sincronizarea între modulele de acelaşi tip din sistem.
O problemă importantă în proiectarea sistemelor cu structură redondantă constă
în identificarea nivelului optim la care trebuie implementată redondanţa în condiţiile
constrângerilor impuse de procesul de proiectare, precum şi în determinarea numărului
optim de unităţi de rezervă, pentru fiecare tip de structură. O serie de cercetări recente
au în vedere structurile redondante implementate în structurile LSI şi VLSI.

2.2 IMPLEMENTAREA REDONDANŢEI LA NIVEL HARDWARE
Aplicarea redondanţei în sens protectiv, la nivel hardware, este considerată de
majoritatea specialiştilor în domeniu, o metodă eficientă în vederea implementării
caracteristicii de toleranţă la defecte a unui sistem şi pentru îmbunătăţirea
performanţelor de fiabilitate a unui sistem.
În scopul alegerii schemei optime, implementarea toleranţei la defecte presupune
precizarea a priori a nivelului la care aceasta trebuie aplicată: la nivelul unei
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componente, a unui modul funcţional sau la nivelul întregului sistem.

2.2.1 STRUCTURI REDONDANTE STATICE DE TIP INDIVIDUAL
ŞI GLOBAL REZULTATE PRIN MULTIPLICARE
În cazul în care aceste tipuri de structuri redondante sunt aplicate la nivelul
componentelor sau modulelor fucţionale ale unui sistem putem vorbi de o structură
redondantă de tip individual. Dacă aceste tipuri de structuri redondante se aplică la
nivelul întregului sistem avem o structură redondantă de tip global. În figura 2.1 se
prezintă modelul logic de fiabilitate al unui sistem.
1

2

n

3

Figura 2.1 - Modelul de fiabilitate al unui sistem.

Modelul de fiabilitate al sistemului neredondant format din n elemente
funcţionale ce intervin în structura acestuia respectă următoarea logică: sistemul
funcţionează
corect
atunci
când
sunt
operaţionale
elementul 1 ∧ elementul 2 ∧ K ∧ elementul n . Aceasta explică conectarea în serie a celor n
module funcţionale, pentru că defecterea unuia dintre elemente atrage după sine
întreruperea lanţului celor n elemente.
În figura 2.2 este reprezentat modelul de fiabilitate al aceluiaşi sistem, dar cu
structură redondantă individuală, obţinută prin conectarea permanentă în paralel, din
punct de vedere al fiabilităţii, a modulelor funcţionale.
Pentru buna funcţionare a modulului i, i = 1 ÷ N trebuie să funcţioneze bine
modulul 1i ∨ modulul 2 i ∨ K ∨ modulul k i . Pentru buna funcţionare a sistemului trebuie să
funcţioneze bine modulul 1 ∧ modulul 2 ∧ K ∧ modulul n .
În condiţiile ipotezelor:
• modulele funcţionale sunt nereparabile;
• circuitele care asigură conectarea modulelor funcţionale sunt perfecte;
• defectările elementelor funcţionale sunt independente,
se poate determina funcţia de fiabilitate pentru structura redondantă de tip individual:

R SRI (t ) =

∏ [1 − (1 − R (t )) ]
n

k

i

i −1

în care Ri (t ) reprezintă fiabilitatea modulului funcţional i .

(2.1)
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Figura 2.2 - Modelul de fiabilitate pentru sistemul cu structură redondantă individuală.

În figura 2.3 este prezentat modelul de fiabilitate al sistemului cu structură
redondantă globală.
1

1

2

3

n

2

1

2

3

n

k-1 rezerve

k

1

2

n

3

Figura 2.3 - Modelul de fiabilitate al sistemului cu structură redondantă globală.

În condiţiile aceloraşi ipoteze menţionate anterior, funcţia de fiabilitate a
sistemului cu structură redondantă globală poate fi exprimată astfel:
k

n
⎡
⎤
R SRG (t ) = 1 − ⎢1 −
R i (t )⎥
(2.2)
⎣
⎦
i =1
în care R i (t ) reprezintă fiabilitatea modulului funcţional i .
Se poate demonstra că pentru acelaşi număr de rezerve fiabilitatea sistemului cu
structură redondantă individuală este mai mare decât fiabilitatea sistemului cu structură

∏
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redondantă globală, adică:

R SRI (t ) > R SRG (t )
(2.3)
lucru ce este foarte intuitiv în urma unei analize calitative a celor două structuri: pentru
structura redondantă globală defectarea unui element scoate din funcţiune şi celelalte
n − 1 module cu care se află în serie din punct de vedere al fiabilităţii, ceea ce nu se
întâmplă în cazul structurii redondante individuale.
Trebuie menţionat faptul că modelul de conectare fizică a elementelor de rezervă,
într-o structură redondantă rezultată prin multiplicare, poate să nu coincidă cu modelul
logic de fiabilitate. Un exemplu sugestiv este reprezentat de aplicarea redondanţei în
cazul unei diode: în figura 2.4 sunt indicate modurile de conectare a diodelor pentru
protecţia la scurtcircuit (figura 2.4a), pentru protecţia la întrerupere (figura 2.4b) şi
pentru protecţia la scurtcircuit şi întrerupere (figura 2.4c).

a)

b)

c)

Figura 2.4 - Exemple de aplicare a redondanţei în cazul unei diode.

Tipurile de structuri redondante, rezultate prin multiplicare, de tip individual şi
global, sunt aplicabile îndeosebi sistemelor de tip analogic. Utilizarea acestor structuri
redondante pentru circuite digitale, în această formă, fără a lua măsuri de sincronizare
între module poate conduce la obţinerea unor sisteme având caracteristici de fiabilitate
total necorespunzătoare.
Este de menţionat faptul că multiplicarea unui sistem, respectiv dublarea sa drept
un caz particular, nu aduce întotdeauna o creştere a fiabilităţii acestuia. Este cazul
sistemelor autotestabile, reprezentate schematic în figura 2.5.
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M1

DATA

M2

C

ERR

Figura 2.5 - Structura unui sistem autotestabil.

Un sistem autotestabil se compune din două module funcţionale identice M 1 ≡ M 2
şi un comparator C pentru semnalele de ieşire ale acestora. Comparatorul evidenţiază
defectarea unuia dintre modulele funcţionale prin generarea semnalului de eroare ERR .
Sistemul cu această structură îşi îndeplineşte funcţia de a semnaliza prezenţa unui defect
atât timp cât nu intervine acelaşi tip de defect, simultan, în cele două module
funcţionale M 1 şi M 2 . Semnalul de eroare ERR este activ pe nivel ridicat.
Pentru a îmbunătăţi performanţele de fiabilitate ale acestui sistem autotestabil i se
poate da o structură redondantă, reprezentată în figura 2.6.
D1

M1

G1A
DATA

M2

C

ERR1
ERR

M3

M4

C

ERR2

D2

G1B

Figura 2.6 - Structura sistemului autotestabil cu structură redondantă obţinută prin
multiplicare.

Apariţia unei defectări la unul din modulele funcţionale M i , i = 1 ÷ 4 nu mai
conduce la apariţia semnalului de eroare, informaţia afectată de eroare fiind blocată de
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una din porţile NOR situate pe primul nivel. Semanlul de ieşire va fi dat de grupul de
module M în stare de bună funcţionare. Pentru acest sistem prezenţa unei defectări va fi
evidenţiată doar atunci când se defectează în acelaşi mod două module din cele două
diferite. Dacă cele două module ale aceluiaşi grup sunt defecte şi cele două defectări
conduc la acelaşi semnal fals de ieşire, comparatorul nu va putea bloca trecerea
informaţiei eronate către ieşire, aşa cum rezultă din analiza funcţiilor logice realizate de
circuitele auxiliare NOR şi AND.
Astfel, dacă modulul M 1 este defect, iar modulele M 2 , M 3 , M 4 sunt în stare de
bună funcţionare, semnalul de eroare ERR1 este activ, ERR1 =" HIGH" , ca urmare ieşirea
G1 A =" LOW" , pe câtă vreme semnalul de eroare ERR2 este inactiv, ERR2 =" LOW" , iar
ieşirea G1B este reprezentată de semnalul de date D2 negat, D 2 . Ca urmare, ieşirea de
date a sistemului, DATA , urmăreşte semnalul de ieşire D2 a celei de-a doua grupe de
module, care funcţionează corect, semnalul de eroare global al sistemului, ERR ,
ERR =" LOW" , adică este inactiv.
În figura 2.7 se prezintă diagramele funcţiilor logice ale porţilor introduse în
structura sistemului autotestabil, cu structură tolerantă la defecte, obţinută prin
multiplicare, în cazul defectării unui modul funcţional ( M 1 ) din structura acestuia,
celelalte module funcţionale ( M 2 , M 3 , M 4 ) fiind în stare de bună funcţionare.
ERR1

D1

G1A

ERR2

D2

G1B

0

0

1

0

0

1

0

1

0

0

1

0

1

0

0

1

0

0

1

1

0

1

1

0

M1 defect
M2 functional
ERR1 = 1
G1A

M3 functional
M4 functional
ERR2 = 0

G1B DATA

0

0

1

0

1

0

DATA = D2

ERR1 ERR2 ERR
1

0

0

ERR = 0

Figura 2.7 - Diagrame logice de funcţionare (un modul defect).

Dacă, de exemplu, modulele M 1 şi M 3 aparţinând unor grupe diferite sunt
defecte, celelalte două module M 2 şi M 4 fiind în stare de bună funcţionare, ambele
semnale locale de eroare ERR1 şi ERR2 sunt active ERR1 =" HIGH" şi ERR2 =" HIGH" ,
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ceea ce determină semnalizarea unei erori globale a sistemului, prin activarea semnalului ERR , ERR = ERR1 ∧ ERR2 =" HIGH" . Ieşirea de date a sistemului, DATA , nu este
semnificativă, ea fiind afectată de eroare.
În figura 2.8 sunt prezentate diagramele funcţiilor logice ale porţilor din sistemul
autotestabil, cu structură redondantă obţinută prin multiplicare, în cazul defectării a
două module din grupe diferite.
ERR1

D1

G1A

ERR2

D2

G1B

0

0

1

0

0

1

0

1

0

0
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0
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0
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1

0

1

1

0

M1 defect
M2 functional
ERR1 = 1
G1A

M3 defect
M4 functional
ERR2 = 1

G1B DATA

0

0

1

0

1

0

DATA = invalid

ERR1 ERR2 ERR
1

0

0

ERR = 1

Figura 2.8 - Diagrame logice de funcţionare (două module defecte).

Se poate trage concluzia că în cazul structurii redondante a unui sistem
autotestabil, obţinute prin multiplicare, performanţele acesteia nu sunt superioare faţă de
cele ale structurii neredondante ale aceluiaşi sistem.

2.2.2 STRUCTURI REDONDANTE LOGICĂ MAJORITARĂ
Structurile redondante logică majoritară, cunoscute în literatura de specialitate
sub denumirea NMR (N Modular Redundancy), sunt implementate prin divizarea
sistemului redondant în module funcţionale, multiplicarea acestora de un număr impar
de ori, N = 2n − 1; n ∈ N* şi inserţia între aceste module funcţionale a unor elemente de
decizie, cunoscute sub denumirea de voter-e.
Cea mai uzuală configuraţie este structura redondantă logică majoritară de tip 2
din 3, denumită şi structură TMR (Triple Modular Redundancy). Modulele M 1 , M 2 , M 3
sunt identice din punct de vedere fizic şi funcţional, la intrările lor fiind prezente
semnalele I1 , I 2 , I 3 identice. Elementul de decizie V urmăreşte semnalele E1 , E2 , E3 ,
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aflate în majoritate la intrarea sa.
În acest mod, structura redondantă logică majoritară de tip 2 din 3 (TMR)
maschează defectarea oricăruia dintre cele trei module funcţionale M i , i = 1 ÷ 3 .
În figura 2.9 este reprezentat un sistem cu structură redondantă TMR, în care se
presupune că semnalele de ieşire ale celor trei module funcţionale M i , i = 1 ÷ 3 , sunt de
tip scalar, adică reprezentabile printr-o singură variabilă.
În figura 2.10 este reprezentată funcţia logică conform căreia funcţionează
elementul de decizie, voter-ul, aşa cum rezultă din analiza sistemului cu structură
redondantă logică majoritară.

I1

E1

I2

E2

E0

I3
E3
Figura 2.9 - Structura unui sistem TMR.

Analizând funcţionarea elementului de decizie, a cărui ieşire urmăreşte semnalele
aflate în majoritate la intrările sale, se poate construi diagrama Karnaugh, prezentată în
figura 2.11, şi se poate implementa elementul de votare, presupus ca operator de scalari.
O posibilă implementare a voter-ului este prezentată în figura 2.11.
Analizând tabelul de adevăr al voterului, prezentat în figura 2.10, se constată că o
astfel de schemă poate masca două tipuri de defecte: blocarea în “1” a unui modul şi
blocarea în “0” a altuia. De exemplu, dacă semnalele de ieşire ale modulelor funcţionale
sunt E 3 =" LOW " , E 2 =" LOW " , E1 ="0" sau "1" , rezultă E 0 = E1 ="0" sau "1" = corect . Schema
TMR nu poate însă corecta două erori de acelaşi tip decât dacă gradul toleranţei va
creşte.
Deci structura TMR asigură buna funcţionare a sistemului atunci când sunt în
stare de bună funcţionare toate cele trei module sau oricare grupare de două module, în
fiecare caz trebuind să funcţioneze corect şi voterul V . Generalizând această observaţie
pentru structura redondantă logică majoritară de tip n din 2n − 1 , structura NMR
( N = 2n − 1 ), se prezice că pentru buna funcţionare a sistemului trebuie asigurată buna
funcţionare a oricărei combinaţii de module, conţinând între n şi 2n − 1 module,
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celelalte module identice putând fi defecte. Evident, pentru oricare dintre aceste
combinaţii este necesară buna funcţionare a elementului de decizie, ceea ce impune ca
acesta să aibă o structură cât mai simplă şi caracterizată de un grad cât mai înalt de
fiabilitate.

E3
0

E2
0

E1
0

E0
0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

1

1

1

1

0

0

0

1

0

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

E2E1
E3

00
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11

10

0

0

0

1

0

1

0

1

1

1

Figura 2.10 - Funcţia logică a voter-ului. Figura 2.11 - Diagrama Karnaugh a funcţiei
de ieşire a voter-ului.

E1
E2
E0
E3

Figura 2.12 - Variantă de imlementare a voter-ului cu porţi logice.

Funcţia de fiabilitate a unui sistem cu structură redondantă logică majoritară
poate fi estimată astfel:
⎡ 2 n −1 j
2 n −1− j ⎤
j
(
)
(
(
)
)
⋅
−
R NMR (t ) = ⎢
R
t
1
R
t
(2.4)
⎥ R V (t )
2 n −1
⎢⎣ j=n
⎥⎦
în care R(t ) reprezintă funcţia de fiabilitate a unui modul funcţional, iar RV (t ) reprezintă
funcţia de fiabilitate a voterului.
În cazul în care sistemul este reprezentat structural, aşa cum se prezintă în figura
2.13a, structura sa redondantăde tip TMR se obţine prin triplarea fiecărui element, iar

∑C
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legăturile între elementele structurii se fac prin intermediul elementelor de decizie
(figura 2.13b).
Pentru îmbunătăţirea performanţelor de fiabilitate ale sistemului se poate proceda
la o multiplicare a voter-elor, rezultând o structură redondantă logică majoritară în
configuraţie multiplă. Această configuraţie, corespunzătoare sistemului TMR din figura
2.9, este reprezentată în figura 2.14.
Aceast tip de structură poate fi aplicată global sistemului sau la nivel de
subsisteme/module funcţionale. Modulele funcţionale sunt triplate şi conectate la un
sistem de decizie triplat, rezultând versiunea TMR a reţelei. Liniile de intrare/ieşire
pentru un modul reprezintă de regulă un bus de date. De aceea, în acest context, atât
voterul cât şi modulul funcţional trebuie proiectate ca operatori de vectori.
I

E

a)
B1

I

B2

V

E

B3
b)

Figura 2.13 - Implementarea redondanţei TMR pentru un sistem reprezentat structural.

I1

E1

I2

E2

I3

E3

Figura 2.14 - Structură redondantă TMR în configuraţie multiplă.
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O problemă cheie în proiectarea sistemelor cu structură redondantă logică
majoritară, în particular a sistemelor TMR, este dimensionarea modulelor cărora li se
aplică redondanţa. Aceste dimensiuni pot varia de la un simplu circuit, până la întregul
sistem. În funcţie de dimensiunea modulului funcţional, structura sistemului diferă.
Disponibilitatea sistemelor TMR poate fi crescută prin introducerea unor circuite
pentru detectarea defectării modulelor, ceea ce permite identificarea modulului defect şi
înlocuirea acestuia cu un alt modul în stare de bună funcţionare. După această
modificare sistemul TMR este adus la performanţele iniţiale. Structura TMR
autotestabilă, prezentată în figura 2.15, este deosebit de atractivă pentru sisteme cu
cerinţe de disponibilitate ridicată şi care permit acţiuni de mentenanţă.

I

DATA

ERR1
ERR2
ERR3
Figura 2.15 - Sistem cu structură TMR autotestabilă.

Dacă în modulele funcţionale poate fi identificată o mulţime de stări interne
trebuie luate măsuri pentru a transfera rezervei, înainte de a deveni activă, o copie a
stărilor curente ale celor două module “supravieţuitoare”.
Pentru sistemele de calcul reparabile cu structură redondantă de tip logică
majoritară pot fi identificate două moduri de partiţionare a sistemului în module:
• structură redondantă globală, mai ales atunci când nu pot fi identificate
defecte în interiorul sistemului de calcul, voter-ul fiind inclus în sistemul
de comunicaţie între calculatoare;
• partiţionarea sistemului de calcul în module mai mici ce sunt reparabile
individual, caz în care voter-ul va fi situat pe traiectul magistralelor interne
ale sistemului.
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Datorită componentelor fizice ce alcătuiesc structura modulelor funcţionale vor
apărea întârzieri în propagarea informaţiei prin aceste module ale sistemului redondant.
De aceea voterul trebuie astfel proiectat încât să introducă o întârziere în răspuns pentru
a alinia la intrările sale toate semnalele de intrare (de exemplu o perioadă de ceas).
Logica de decizie trebuie astfel proiectată încât să acopere întârzierile fizice introduse
de modulele ce alcătuiesc structura sistemului. Introducerea unei întârzieri în funcţia
răspuns alterează performanţele sistemului.
Majoritatea sistemelor de decizie sunt implementate hardware. Pentru a se evita
întârzierile introduse de modulele funcţionale ale structurii se introduce un timp de
referinţă comun (un generator de ceas comun, care devine astfel punctul “slab” al
sistemului din punct de vedere al performanţelor de fiabilitate). De aceea pot fi utilizate
generatoare de ceas redondante. Un exemplu de asfel de circuit este prezentat în figura
2.16.
Acest circuit de ceas cu structură triplu modulară este caracterizat şi de faptul că
cele trei semnale de ieşire CLK 1 , CLK 2 , CLK 3 sunt sincrone, acest lucru fiind realizat prin
inserarea unui voter în bucla de reacţie a fiecărui oscilator pilotat cu cuarţ.

1k

1k
Voter

“1”Amplificator
CLK1
Generator
1k

10µF
MODUL 1
CLK2
MODUL 2
CLK3
MODUL 3

Figura 2.16 - Generator de ceas cu structură TMR sincronizată.

În alte sisteme de calcul cu structuri tolerante la defecte elementul de decizie este
divizat în două:
• voter-ul de sincronizare, care ia decizii asupra semnalelor de control;
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• voter-ul de date, care ia decizii asupra datelor de pe magistrală.

2.2.3 VOTAREA ŞI SINCRONIZAREA
Pentru implementarea semnalelor de control în sistemele numerice se utilizează
diferite convenţii de semnalizare. Atunci când semnalele de control se utilizează pentru
a marca validitatea altor semnale - a datelor, de exemplu - pe o magistrală, operaţia de
votare trebuie să îndeplinească specificaţiile convenţiei de semnalizare. Structurile care
vor fi prezentate în cele ce urmează ilustrează tipurile de modificări ale voterului de
sincronizare de bază pentru semnalizare - tranziţie, nivel şi impuls -. Aceste circuite nu
rezolvă toate problemele asociate cu sincronizarea sistemelor multiple pentru asigurarea
unei votări majoritare.
Modelul sistemului utilizat ca bază a discuţiei este reprezentat în figura 2.17.

Request
Slave

Reply

Data Bus
Figura 2.17 - Structura sistemului de bază neredondant.
Request

Voted Request

Voted Reply

Voted Data Bus

Reply

Slave

Data Bus

De la alte module

Figura 2.18a - Structura TMR a sistemului de bază.

Funcţionarea acestui sistem poate fi descrisă astfel: dispozitivul MASTER
furnizează o cerere (REQUEST) către dispozitivul SLAVE, care răspunde furnizând
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datele pe magistrală şi activând semnalul de răspuns (REPLY). Se presupune că
dispozitivul MASTER nu va face o a doua cerere către dispozitivul SLAVE decât după
ce a fost primit răspunsul pentru prima cerere. Transpunerea acestui sistem de bază,
simplu, într-un sistem triplu modular redondant (TMR) este prezentată în figura 2.18.
Request 1
Voted
Reply
Voted Data Bus

Request 2
Voted
Reply

Voted
Request
Reply 1

Slave
1

Data Bus 1

Voted
Request
Reply 2

Slave
2

Data Bus 2

Request 3
Voted
Reply

Voted
Request
Reply 3

Slave
3

Data Bus 3

Figura 2.18b - Structura TMR a sistemului de bază.
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Request 1
Voted Reply

Voted Data Bus

Request 2
Voted Reply

Voted Data Bus

Request 3
Voted Reply

Voted Data Bus

Voted
Request
Reply 1

Slave
1

Data Bus 1

Voted
Request
Reply 2

Slave
2

Data Bus 2

Voted
Request
Reply 3

Slave
3

Data Bus 3

Figura 2.18c - Structura TMR a sistemului de bază.

Este de remarcat plasarea voterelor de sincronizare pe ambele linii pereche:
cerere, REQUEST şi răspuns, REPLY. Acest fapt permite o funcţionare asincronă a
tuturor modulelor (atât MASTER cât şi SLAVE). Acest model al sistemului cu
redondanţă triplu modulară corespunde mai degrabă cu structura tipică de magistrală a
mini şi microcomputerelor. Extensia la mai multe linii de comandă şi la o magistrală de
date bidirecţională este foarte directă, nefiind totuşi necesară pentru analiza următoare.
Voter-e de sincronizare: Conceptul de voter de sincronizare de bază, aşa cum
rezultă din figura 2.19, constă dintr-un voter cu majoritate simplă şi un element de
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întârziere.

Delay

Figura 2.19 - Structura de bază a voterelor de sincronizare şi date.

Valoarea timpului de întârziere trebuie să fie mai mare decât diferenţele maxime
permise ale timpilor de propagare ale semnalelor provenite de la module diferite.
Această întârziere permite sistemului văzut ca un întreg să aştepte ca toate modulele să
activeze semnalele la fiecare ciclu. Dacă însă unul din module funcţionează atât de lent
încât depăşeşte limita de timp impusă a priori de voter-ul de sincronizare, atunci este
considerat defect. Întârzierea de sincronizare trebuie să fie considerabil mai redusă
decât timpul total al unui ciclu REQUEST - REPLY.
1. Convenţia de semnalizare de tip tranziţie. Fiecare convenţie de semnalizare necesită
proiectarea unui circuit voter diferit. Convenţia de semnalizare de tip tranziţie este
ilustrată în figura 2.20, cu menţiunea că semnalele REQUEST şi REPLY sunt
active pe orice tranziţie, fie “LOW to HIGH”, fie “HIGH to LOW”.

Request
Reply
Data

Valid

Valid

Figura 2.20 - Convenţia de semnalizare de tip tranziţie.

Presupunând că datele asociate rămân valide de la momentul unei tranziţii a
semnalului REPLY până la o nouă tranziţie a semnalului REQUEST, circuitele
prezentate în figura 2.19 pentru voterele de sincronizare şi date vor manipula corect
sincronizarea semnalelor de control şi de date. Voterul de sincronizare din figura
2.19 necesită ca toate cele trei sisteme să fie iniţializate în aceeaşi stare, astfel încât
semnalele de control ale fiecărui sistem să înregistreze tranziţii de acelaşi tip
(“LOW to HIGH” sau “HIGH to LOW”) pentru fiecare operare. Dacă această
restricţie nu este îndeplinită trebuie utilizat un voter mai complicat care schimbă
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intern tranziţiile cu un nivel asociat pentru votare (figura 2.21).
A

CBM
CBM

B

CBM
CBM

C

QA

D
QB

V

V

CBM

D

T

S

R

Q

Voted

Q

CBM
CBM

QC
R

CBM

Figura 2.21a - Voter de sincronizare cu limitări uşoare pentru convenţia de semnalizare
de tip tranziţie.

SISTEME TOLERANTE LA DEFECTE

31

A
B
C
QA
QB
QC
V
D
R
Voted
Figura 2.21b - Diagramele de funcţionare ale voter-ului de sincronizare cu limitări
uşoare pentru convenţia de semnalizare de tip tranziţie.

2. Convenţia de semnalizare de tip nivel este caracterizată de faptul că semnalele
REQUEST şi REPLY sunt considerate active pe nivel ridicat în urma unei tranziţii
“LOW to HIGH” şi se menţin active până când nivelul devine din nou coborât
(figura 2.22).

Request
Reply
Data

Valid
Figura 2.22 - Convenţia de semnalizare de tip nivel.

Deoarece este specificat faptul că datele sunt valide până după ce dispare
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semnalul REPLY, ieşirea voterului pentru semnalul de control nu poate fi menţinută
activă după ce datele au fost retrase. Astfel întârzierea introdusă de voterul de
sincronizare trebuie să apară numai pe frontul crescător al semnalelor. Dacă frontul
descrescător ar fi întârziat, ieşirea voter-ului pentru semnalul de răspuns REPLY ar
semnaliza faptul că data rămâne validă după ce nu mai este cazul.
Atât structura voterului de sincronizare, cât şi structura voterului pentru date,
pentru acest tip de convenţie de semnalizare este reprezentată în figura 2.23.

A
B
C

D
CBM

T

S

R

Q

Voted

Q

Figura 2.23a - Structurile voter-elor de sincronizare şi de date pentru convenţia de
semnalizare de tip nivel.

A
B
C
V
D
Voted
Figura 2.23b - Diagramele de funcţionare ale voter-ului de sincronizare pentru
convenţia de semnalizare de tip nivel.

Circuitul basculant monostabil CBM şi circuitul basculant bistabil de tip D sunt
utilizate pentru generarea întârzierii de sincronizare. Frontul crescător al semnalului
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provenit de la voterul majoritar declanşează un impuls negativ la ieşirea monostabilului. Când impulsul generat s-a terminat, frontul său crescător determină circuitul
basculant de tip D să memoreze valoarea semnalului de la ieşirea voterului. Dacă
majoritatea semnalelor de la intrarea voterului majoritar simplu înregistrează o
tranziţie descrescătoare, atunci ieşirea acestuia înregistrează acelaşi tip de tranziţie,
monostabilul nu mai este declanşat (declanşarea se face doar pe front crescător), iar
ieşirea voterului fiind conectată cu linia de RESET a bistabilului de tip D şi ieşirea
acestuia este forţată la nivel logic coborât (intrarea de RESET a circuitului basculant
bistabil de tip D este activă pe nivel “LOW”).
Voterul de date îşi păstrează aceeaşi structură ca în cazul precedent.

3. Convenţia de semanlizare de tip impuls este caracterizată prin aceea că semnalele
REQUEST şi REPLY sunt active pe nivel ridicat doar pe o durată mică, aşa cu este
ilustrat în figura 2.24.

Request
Reply
Data

Valid
Figura 2.24 - Convenţia de semnalizare de tip impuls.

Problema specială ridicată de această convenţie de semnalizare este aceea că
voterul de date trebuie să aibă o structură complexă, din cauza faptului că datele sunt
valide pe fiecare din magistrale doar o perioadă scurtă de timp iar cele trei semnale
independente de răspuns pot să nu fie active simultan. Trebuie luate precauţii pentru
o memorare corectă a datelor în vederea asigurării timpilor corecţi de stabilire şi de
menţinere pentru ieşirea voterului de răspuns. Acest lucru este realizat prin
memorarea datelor de pe fiecare magistrală atunci când este activ propriul semnal de
răspuns şi menţinerea lor un timp specificat după terminarea impulsului de la ieşirea
voterului de sincronizare.
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Figura 2.25a - Structura voterului de sincronizare pentru convenţia de semnalizare de
tip impuls.

În figura 2.25a este prezentată structura voterului de sincronizare pentru
convenţia de semnalizare de tip impuls, iar în figura 2.25b diagramele temporale de
funcţionare ale acestui voter.
În figura 2.26 este ilustrată structura voterului de date utilizat în convenţia de
semnalizare de tip impuls.
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A
B
C
QA
QB
QC
V
D
R
Voted
Figura 2.25b – Diagrama de funcţionare a voterului de sincronizare pentru convenţia
de semnalizare de tip impuls.

36

SISTEME TOLERANTE LA DEFECTE

Data A
Reply A
D
T
Data B
Reply B
Voted Reply

CBM

CBM

D
T

Data C
Reply C
D
T

S

R
S

R
S

R

Q
Q

Q

V

Voted Data

Q

Q
Q

Figura 2.26 - Structura voterului de date pentru convenţia de semnalizare de tip impuls.

4. Minimizarea întârzierilor în voterele de sincronizare
Este de dorit ca atunci când toate cele trei semnale s-au propagat la intrările
voterului de sincronizare să se elimine întârzierile introduse de acesta. Aceste
întârzieri, deşi sunt importante pentru corecta funcţionare a sistemului, alterează
performanţele acestuia. Circuitele care vor fi prezentate în continuare aduc o astfel
de facilitate pentru cele trei convenţii de semnalizare. În fiecare caz în parte soluţiile
pentru voterele de date rămân ne schimbate.
Ca aceste noi scheme să
funcţioneze corect trebuie adăugate restricţii suplimentare asupra funcţionării
specificate a sistemului, depinzând de convenţia de semnalizare utilizată.
Astfel, în figura 2.27, utilizând convenţia de semnalizare de tip tranziţie, este
necesar ca modulul SLAVE să fie capabil să-şi retragă semnalul REPLY ca răspuns
la retragerea semnalului REQUEST de la ieşirea voterului corespunzător până la
apariţia unui nou semnal REQUEST, altfel semnalul REPLY este interpretat
eronat.
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Delay

V

Figura 2.27a - Voter de sincronizare pentru convenţia de semnalizare de tip tranziţie cu
eliminarea întârzierii suplimentare.
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B
C
Voter
D
V

Real delay
Maximum delay

Figura 2.27b - Diagrama de funcţionare a voterului de sincronizare pentru convenţia de
semnalizare de tip tranziţie cu eliminarea întârzierii suplimentare.
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Figura 2.28a - Voter de sincronizare cu limitări uşoare (convenţia de semnalizare de tip
tranziţie).
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QC
V
D
R
Voted
Figura 2.28b - Diagramele de funcţionare ale voterului de sincronizare cu limitări
uşoare (convenţia de semnalizare de tip tranziţie).
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Circuitul din figura 2.27, pentru semnale active pe fronturi, furnizează la ieşire un
nivel logic corespunzător nivelelor logice ale celor trei intrări. Astfel, când cele trei
semnale s-au propagat la intrările voterului, rezultatul votării este transmis imediat.
Întârzierea apare doar atunci când unul din cele trei semnale se propagă mai lent.
În figura 2.28 este prezentată structura unui voter modificat, utilizat în convenţia
de semnalizare de tip tranziţie a sistemelor care nu necesită iniţializare globală.
Un circuit des folosit în practică, prezentat în figura 2.29, ilustrează modificările
aduse voterului de sincronizare utilizat în convenţia de semnalizare de tip nivel.
Eliminarea întârzierii atunci când nu este necesară, adică la coincidenţa semnalelor
de intrare în voter, se face prin setarea circuitului basculant bistabil de tip D şi
resetarea circuitului basculant monostabil CBM.

A
B
C

D

S

Q

V

CLR

CBM

T

R

Q

Figura 2.29a - Voter de sincronizare modificat pentru convenţia de semnalizare de tip
nivel.

Circuitul nu elimină întârzierea atunci când unul ditre cele trei semnale de intrare
este lent sau defect, fiind utilizat pentru setul de semnale de sincronizare pe o
magistrală de tip handshaking. În practică a fost dovedită capacitatea sa de a asigura
o sincronizare adecvată a sistemelor cu trei procesoare. O structură similară a fost
implementată într-o capsulă voter de tip LSI pentru a permite o realizare uşoară a
microcomputerelor cu structură redondantă triplu modulară.
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A
B
C
Voter
D
V
Figura 2.29b - Diagramele de funcţionare ale voterului de sincronizare modificat
pentru convenţia de semnalizare de tip nivel.

În figura 2.30 este prezentat un circuit de votare pentru semnale de tip impuls,
care se bazează pe aceleaşi motivaţii ca şi precedentele: când toate cele trei semnale
s-au propagat la intrări, întârzierea este eliminată folosind intrarea de reset a
circuitului basculant monostabil.
“1”
A

D
T

S

R

Q QA
Q

D
“1”
B

“1”
C

D
T

D
T

S

R

S

R

Q

QB

V

CLR

CBM

D

T

S

R

Q

CBM

R

Voted

Q

Q

Q

QC

Q

Figura 2.30a - Voter de sincronizare modificat pentru convenţia de semnalizare de tip
impuls.
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A
B
C
QA
QB
QC
V
D
R
Voted
Figura 2.30b - Diagramele de funcţionare ale voterului de sincronizare modificat
pentru convenţia de semnalizare de tip impuls.

Tehnica de eliminare a întârzierii este similară cu aceea utilizată în cazul
precedent pentru votere de sincronizare folosite în cadrul convenţiei de semnalizare
de tip nivel.
Întârzierea este utilizată numai atunci când este necesar,permiţând unui semnal
lent să se poată propaga la intrarea voterului.
5. Probleme nerezolvate
O problemă a ultimelor tipuri de voter este aceea că un defect poate degrada
performanţele, limitându-le la acelea caracteristice voterelor ce nu eliminau
întârzierile suplimentare. Această întârziere în prezenţa unui defect este inevitabilă,
astfel încât acceptarea trebuie făcută pentru timing-urile celorlalte două module
rămase funcţionale.
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Figura 2.31 - Circuit de sincronizare cu eşantionare pentru intrările voterului.

O problemă mai serioasă este ridicată de impulsurile sau de cursele critice la intrările
circuitelor basculante bistabile. În figura 2.31 este prezentată o posibilă cale de
soluţionare a acestei probleme.
De câte ori circuitele basculante bistabile de tip D se află în starea metastabilă,
stare caracterizată prin faptul că atât ieşirea directă, cât şi cea negată, sunt egale,
lucru detectat de comparatoare, generatorul de ceas îşi începe funcţionarea,
determinând ca circuitul să se oprească într-o stare stabilă şi ieşirile circuitelor
basculante să fie din nou complementare.
6. Concluzii
Este o chestiune de gândire inginerească stabilirea faptului dacă performanţele
sistemului sau gradul de tolerare a defectelor reprezintă criteriul prioritar de
proiectare. Aceasta depinde de frecvenţa relativă a modului particular de defectare.
Pentru implementarea voterelor de sincronizare poate fi necesară o cantitate
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însemnată de circuite. Studii de prognoză afirmă că, în cazul magistralelor sistemelor
de calcul, doar relativ puţine semnale necesită această complexitate (mai puţin de o
şesime). Aceasta face ca utilizarea voterelor de sincronizare să fie practică deoarece
elimină handicapul de a asigura un semnal de ceas comun, tolerant la defecte, cum
este cel ilustrat în figura 2.16.

2.2.4 STRUCTURI REDONDANTE STATICE CU LOGICĂ
CUADRUPLĂ
Acastă structură redondantă se aplică sistemelor construite cu circuite logice şi
constă din multiplicarea de patru ori a circuitelor, conectate astfel încât semnalele
eronate sunt mixate cu semnalele corecte provenite de la circuitele de rezervă,
realizându-se în acest fel mascarea unui defect la ieşirea sistemului. Metoda se bazează
pe caracteristicile unor sisteme cu circuite logice de a masca intrinsec unele defectări de
blocare la “0” sau la “1” ale acestora.
Analizând circuitul din figura 2.32a se observă că o eroare la ieşirea porţii AND
se va propaga la ieşirea porţii OR dacă combinaţiile semnalelor de la ieşirile celor două
porţi AND nu sunt identice. În caz contrar, cea de-a doua poartă AND maschează
defectarea celei dintâi, la ieşirea porţii OR semnalul de ieşire apărând corect.Dacă se
dublează porţile AND, într-o reţea cu astfel de circuite logice, după modelul din figura
2.32 a), va rezulta un sistem care tolerează defectările acestor porţi logice (figura
2.32b).
În figura 2.33 se prezintă circuitul cu structură logică cuadruplă, provenit din
circuitul iniţial din figura 2.32a. Orice eroare apărută la nivelul 1 este corectată
instantaneu de logica circuitului la nivelul 2 pentru semnale “1” la intrare sau la nivelul
3 pentru semnale “0” la intrarea porţilor logice AND1...AND4.
a
b

ab+cd

c
d
(a)

“1”
“1”
“1”
“1”

Eroarea apare
la acest nivel “0” în loc de “1”
“1”

“0” Eroarea este corectată la acest nivel
(b)

Figura 2.32 - Mascarea defectelor semnalelor logice în circuite cu logică cuadruplă.
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la acest nivel
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1
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Nivelul 3
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1
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2
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3
“1”
4

“0”
“0”
“0”
“0”

Eroarea se împarte
la două circuite
Eroarea este corectată
la acest nivel

Figura 2.33 - Structura redondantă logică cuadruplă a sistemului de bază.

2.2.5 STRUCTURI REDONDANTE STATICE CU LOGICĂ PRIN
CABLARE
Aceste structuri sunt de asemenea specifice reţelelor cu porţi logice. Tehnica de
realizare a acestor structuri constă în conectarea prin cablare a ieşirilor a două porţi
identice, redondante, rezultând o schemă corectoare de erori. Dacă se conectează
colectoarele tranzistoarelor npn de la ieşirea a două porţi logice se formează o poartă
AND; în mod similar prin conectarea colectoarelor a două tranzistoare pnp se formează
o poartă logică OR. Într-o reţea de porţi logice astfel cablate şansele de defectare sunt
mai mici decât într-o reţea de porţi logice fizice.
În continuare vom analiza următorul exemplu: considerăm funcţia logică f ,
f = ( x1 ⋅ x 2 + x 3 ⋅ x 4 ) ⋅ ( x 5 ⋅ x 6 + x 7 ⋅ x 8 ) + ( x 9 ⋅ x10 + x11 ⋅ x12 ) ⋅ (x13 ⋅ x14 + x15 ⋅ x16 )

(2.5)

sintetizată de reţeaua de porţi logice reprezentată în figura 2.34.
Pe baza relaţiilor algebrice booleene poate fi prelucrată expresia funcţiei f ,
rezultând relaţia:
f = x1 x 2 ⋅ x3 x 4 + x5 x6 ⋅ x7 x8 + x9 x10 ⋅ x11 x12 + x13 x14 ⋅ x15 x16

(2.6)

Utilizând simbolurile indicate în figura 2.35, această expresie a funcţiei f
permite obţinera unei structuri redondante cu logică prin cablare (figura 2.36).

SISTEME TOLERANTE LA DEFECTE

45

x1
x2
x3
x4
x5
x6
x7
x8

f

x9
x10
x11
x12
x13
x14
x15
x16

Figura 2.34 - Implementarea funcţiei f cu o reţea de porţi logice.
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Figura 2.35 - Semnificaţia simbolurilor utilizate.
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Figura 2.36 - Reprezentarea grafică a reţelei redondanta sintetizate.

Simbolul (•) este folosit pentru a pune în evidenţă conectarea ieşirii a două
tranzistoare npn şi realizarea funcţiei AND, iar simbolul (+) pentru a pune în evidenţă
conectarea ieşirilor a două tranzistoare pnp şi realizarea în acest fel a funcţiei OR.
Din figura 2.36 rezultă că pentru sintetizarea funcţiei f au fost necesare 40 porţi
logice. Pentru realizarea aceleiaşi funcţii, utilizându-se structura redondantă logică
cuadruplă ar fi fost necesare 60 porţi, iar utilizându-se structura redondantă logică
majoritară 45 porţi logice, fără a se lua în consideraţie porţile necesare implementării
voterelor. Mai mult, schema logică prin cablare utilizează numai două interconexiuni
redondante între niveluri, pe când varianta logică majoritară, respectiv logică cuadruplă,
foloseşte trei, respectiv patru, interconexiuni.
În continuare se va arăta că o astfel de schemă maschează defectările simple ale
unei porţi logice: intrare/ieşire blocată la “0” / “1” logic. Pentru exemplificare se va
urmări calea semnalelor redondante x11 , x12 ale semnalului x1 . Primele două niveluri ale
acestei reţele sunt preluate din realizarea indicată în figura 2.36. Dacă linia de intrare x11
sau x12 a unei porţi este blocată la “1”, semnalul corect “0” de la intrările celorlalte porţi
redondante va anula acest semnal incorect, semnalele de la nivelul 2 al structurii va fi
corect datorită grupărilor redondante. Celălalt mod de defectare, blocare la “0” a uneia
dintre intrări, va fi mascat la nivelul porţilor AND cablate. Dacă una dintre porţile de pe
primul nivel ar avea o ieşire blocată la “1”, la ieşirea porţii AND cablate semnalul va fi
corect datorită celeilalte porţi în stare de bună funcţionare. Blocarea la “0” a ieşirii uneia
dintre porţile de pe nivelul 1 nu este mascată la nivelul porţilor AND cablate, ci la
nivelul porţilor OR cablate. De asemenea, cel de-al doilea nivel format din porţile
G21 , G22 , G23 , G24 , corectează erori simple: o intrare blocată la “1” este mascată la nivelul
porţilor OR cablate corespunzătoare, în schimb o intrare blocată la “0” va fi corectată la
nivelul următor datorită mixării cu semnalul redondant.
Figura 2.37 ilustrează reţeaua de porţi logice cu structură redondantă prin cablare
prezentată anterior.
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Figura 2.37 - Reţea de porţi cu structură redondantă cu logică prin cablare.

2.2.6 STRUCTURI REDONDANTE PRIN CODARE
Implementarea redondanţei prin codare unui sistem nu necesită, spre deosebire
de alte tipuri de redondanţă, multiplicarea completă a componentelor acestuia, dar
implică utilizarea unor elemente de circuit adiţionale care permit reconstituirea
semnalului de ieşire corect în prezenţa unor defecte ale elementelor sistemului.
Implementarea redondanţei prin multiplicarea unităţilor funcţionale de bază este mai
simplă şi realizează un câştig apreciabil al fiabilităţii. Există însă o categorie de coduri
decodabile printr-o tehnică de logică majoritară, numite coduri ortogonale, care
soluţionează problema implementării redondanţei prin codare sistemelor, astfel încât
raportat la creşterea complexităţii sistemului, câştigul de fiabilitate să fie mai important
decât utilizarea unei tehnici de multiplicare.
Considerăm un automat finit de tip Mealy (figura2.38) alcătuit din: M , S , E . M
reprezintă un număr de elemente de memorare, iar S , E reprezintă circuite logice
combinaţionale care realizează setul de funcţii y (t ) şi z (t ) . La momentul de timp curent,
t , elementul S al sistemului generează starea următoare Z (t + 1) = Z ' (t ) , ca o funcţie de
vectorul de intrare X (t ) şi de vectorul de stare curentă a automatului Z (t ) . Funcţia de
ieşire a sistemului, Y (t ) , este generată de circuitul combinaţional E ca o funcţie de
vectorul de intrare X (t ) şi de vectorul de stare Z (t ) .
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X(t)

E
M
Z(t)

Y(t)

S

Figura 2.38 - Structura unui automat finit de tip Mealy.

Fie X = (x1 , x 2 , ..., x n ) vectorul de intrare, Y = ( y1 , y 2 , ..., y m ) vectorul de ieşire şi
Z = (z1 , z 2 , ..., z k ) vectorul de stare curentă ce caracterizează automatul. În aceste
condiţii, ecuaţiile ieşirii automatului sunt:
y i = y i ( x1 , x 2 , ..., x n , z1 , z 2 , ..., z k ), i = 1 ÷ m

(2.7)

iar ecuaţiile stării următoare sunt:

z ' j = z ' j ( x1 , x 2 , ..., x n , z1 , z 2 , ..., z k ), j = 1 ÷ k

(2.8)

Modelul evidenţiază 2 k stări interne posibile ale automatului. Introducerea unor
stări redondante în vederea mascării unor defecte hardware din structura sistemului se
va face utilizând un cod redondant corector de erori, ceea ce va duce la creşterea
numărului de variabile de stare şi evident a numărului de celule de memorie
corespunzătoare din structura automatului. Dacă numărul variabilelor de stare creşte de
la k la n , numărul de stări interne posibile va creşte de la 2 k la 2 n , astfel fiecărei stări a
sistemului neredondant îi sunt asociate 2 n − k stări. Atunci când se va defecta un element
hardware din subsistemele care realizează una din variabilele de stare z j (t ) , sistemul
astfel construit va masca defectul dacă din cele 2 n − k stări alocate există stări neafectate
de defect. Dacă considerăm cazul particular al unui sistem caracterizat printr-un număr
de trei intrări X = (x1 , x 2 , x3 ) logica majoritară corectează o eroare apărută la una dintre
cele trei variabile de intrare, iar în cazul redondanţei prin codare caracterizată prin n = 3 ,
k = 1 , în care n reprezintă numărul total de biţi iar k numărul biţilor de informaţie codul ales corectează tot o eroare. În general un cod de tip (n, k ) corectează l <

n−k
2

n−k
∈ N + , m = n − k reprezintă numărul de poziţii disponibile în
2
cuvântul de cod, numite şi poziţii de control. Dacă simbolurile introduse pe cele m

erori, în care l , n,

poziţii de control depind de simbolurile care se găsesc pe poziţiile de informaţie codul
obţinut se numeşte sistematic. Dacă în plus, legea de formare a codului se reduce la
combinaţii liniare avem de-a face cu un cod sistematic liniar.
Prin codarea unui automat finit cu un astfel de cod, se ajunge la un sistem digital
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redondant. Pentru ca ieşirile sistemului să fie aceleaşi ca în cazul sistemului
neredondant (număr, semnale), circuitele S, E care realizează funcţiile de tranziţie vor fi
modificate corespunzător faţă de cele ale sistemului iniţial.
În vederea prezentării unor particularităţi ale implementării redondanţei prin
codare se adoptă modelul automatelor finite din figura 2.39.

M1

M2

Mk

Ck

C1

C2

T

Figura 2.39 - Structura unui automat finit neredondant.

Modelul reprezintă o formă detaliată a modelului Mealy şi permite o descriere
simplă şi completă a oricărui sistem digital. Prin semnalul T s-a reprezentat explicit
semnalul de ceas care implementează timpul discret al automatului, M 1 , M 2 , ..., M k sunt
celulele de memorie binare, iar C1 , C 2 , ..., C k sunt circuitele combinaţionale care
realizează funcţiile de tranziţie ale automatului. Circuitele E au fost incluse în circuitele
C pentru simplitate.
Acest model al unui sistem digital prezintă avantajul că evidenţiază clar modul în
care se pot implementa tehnicile de redondanţă prin codare. Dacă numărul celulelor de
memorie M creşte de la k la n , atunci numărul de stări interne creşte de la 2 k la 2 n ,
deoarece fiecare celulă de memorie este caracterizată prin două stări. În funcţionarea
automatului vor apărea stări redondante ceea ce determină o funcţionare corectă în
prezenţa unor defecte.
În figura 2.40 este indicată structura sistemului digital redondant, obţinut pe baza
acestui model.

M1

M2

Mn

C’n

C’2

C’1

T

Figura 2.40 - Structura automatului finit cu structură redondantă.

Pentru ca ieşirile să fie aceleaşi ca în cazul sistemului neredondant ca număr şi
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semnale circuitele Ci' , i = 1 ÷ n sunt modificate faţă de cele ale sistemului de bază.
În acest model de implementare stările automatului sunt codate cu un cod liniar
de tip (n, k ) cu primii k biţi de informaţie iar ceilalţi n − k biţi de control, astfel încât
vor fi corectate l erori.
Cu aceste considerente, circuitele Ci' , 1 ≤ i ≤ k , care generează biţii de informaţie,
vor consta dintr-un decodor şi un circuit Ci (figura 2.41a).
n

n
Decodor

Decodor

Cj1

Ci
La Mj

Cj2

Cjn

Codor

La ieşire

La Mj

Figura 2.41 - Structura circuitelor combinaţionale Ci' .

Circuitele Ci' , k + 1 ≤ i ≤ n , generează biţii de control din semnalul stării următoare.
Cei n biţi ai semnalului Z (t ) vor fi prezenţi la intrarea circuitului şi decodaţi,
obţinându-se o submulţime de k biţi informaţionali care se aplică la intrările circuitelor
C j1 , C j 2 , ..., C jk , care împreună cu codorul formează circuitul C i' (figura 2.41b). În acest
fel, circuitele Ci' vor decoda corect cei n biţi de la intrare şi vor genera un semnal de
ieşire corect numai atunci când apar mai puţin de l erori. Numărul de erori ce sunt
corectate este fixat de codul corector de erori utilizat.
Structura circuitelor codor, decodor, a circuitelor Ci , C jk va depinde de tipul
codului folosit.
Se remarcă faptul că pentru acest tip de redondanţă, spre deosebire de tipurile de
redondanţă rezultate prin multiplicarea resurselor sistemului, intervin modificări în
structura circuitelor.

SISTEME TOLERANTE LA DEFECTE

51

2.2.7 STRUCTURI REDONDANTE DINAMICE
Acest tip de structură redondantă, cunoscută în literatura de specialitate sub
denumirea de stanby redundancy sau de structură redondantă de comutaţie, este
caracterizată prin aceea că se utilizează mai multe module identice din punct de vedere
funcţional, dintre care doar unul sau o parte sunt active şi realizează funcţia sistemului,
celelalte sunt în aşteptare şi urmează a fi comutate atunci când unul din modulele active
se va defecta.
Algoritmul de tolerare a defectelor operează după următoarea logică: atunci când
la ieşirea modulului defect apare o secvenţă de semnale eronate, aceasta este detectată şi
corectată prin înlocuirea automată a modulului defect cu un modul de rezervă aflat în
stare de aşteptare. Metoda este similară cu acţiunea de service în vederea reparării. Prin
înlocuirea modulului defect cu un alt modul de rezervă, dar aflat în stare de aşteptare,
structura redondantă de comutaţie realizează un sistem autoreparabil. Astfel, această
stuctură este utilizată în misiuni de lucru de lungă durată şi la care intervenţia în vederea
mentenanţei corective nu este posibilă sau permisă.
O altă structură redondantă dinamică este aceea a sistemelor reconfigurabile sisteme care îşi modifică structura la detectarea unui defect prin înlocuirea modulelor
defecte cu module mai simple, astfel încât degradarea performanţelor să aibă un nivel
acceptabil. De exemplu, un sistem de calcul cu structură multiprocesor este foarte
potrivit pentru această abordare. Considerându-se un sistem de calcul format din N
procesoare care prelucrează diferite segmente ale unui acelaşi program sau programe
diferite, prin detectarea defectării a unuia dintre procesoare, acesta poate fi eliminat
automat din structura sistemului, iar funcţiile sale pot fi preluate de celelalte N − 1
procesoare în stare de bună funcţionare. Funcţiile esenţiale ale sistemului se vor păstra,
continuând să furnizeze comenzi şi rezultate corecte. Degradarea performanţelor
degradation)
constă
în
încetinirea
execuţiei
sistemului
(graceful
programului/programelor. Proiectarea unui astfel de sistem ridică probleme complexe:
stabilirea gradului admisibil de degradare, modificările dinamice ce trebuie efectuate în
sistemul de operare al sistemului pe durata de funcţionare pentru a putea supraveghea
reconfiguarea sistemului.
Cele două metode presupun existenţa unei proceduri sofisticate automate de
diagnosticare, în vederea identificării defectărilor din sistem, şi care operează în paralel
cu executarea programului normal de lucru, precum şi a unui comutator automat care să
implementeze înlocuirea modulului defect sau reconfigurarea sistemului.
În figura 2.42a se prezintă structura neredondantă a unui sistem de calcul, iar în
figurile 2.42b şi 2.42c structurile redondante dinamice ale sistemului de bază - sistem
autoreparabil, respectiv reconfigurabil -.
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Comutator
Intrare

Ieşire
(b)

Figura 2.42a, b - Sisteme cu structură redondantă dinamică.

Unul din cele două sisteme, din configuraţia sistemului autoreparabil
funcţionează on-line, iar celălalt off-line, fiind reverva primului sistem şi conectat în
momentul defectării acestuia. Detectarea unei defectări este realizată de circuitul
monitor.
În figura 2.42c se prezintă o variantă de sistem reconfigurabil, pornind de la
aceeaşi structură de bază.
Uzual toate cele patru unităţi ale sistemului funţionează on-line. Atunci când
circuitul monitor detectează defectarea unei unităţile de memorie sau de procesare,
sistemul îşi continuă funcţionarea fără unitatea defectă, prin reconfigurarea într-un
sistem cu performanţe de fiabilitate mai slabe. Evident, dacă două unităţi de acelaşi tip
se defectează simultan, atunci sistemul se defectează. Un astfel de sistem necesită
subsisteme hardware şi software complexe, dar prezintă performanţe de fiabilitate
ridicate.
Problema de bază pentru realizarea unui sistem cu structură redondantă dinamică
constă în revenirea acestuia la starea de bună funcţionare. Aceasta implică detecţia
defectării sistemului şi prevenirea propagării datelor eronate peste anumite limite
geometrice şi/sau controlul informaţiei obţinute, autorepararea hardware-ului,
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reconstituirea informaţiilor afectate de eroare, reluarea funcţiilor sistemului. Această
structură se aplică facil sistemelor organizate modular. Modulele trebuie astfel alese
încât să poată fi diagnosticată cu uşurinţă defectarea unui modul.

Monitor

Memorie
(2)

Memorie
(1)

Comutator

Procesor
(1)

Procesor
(2)

Comutator
Intrare

(c)

Ieşire

Figura 2.42c - Sisteme cu structură redondantă dinamică.

2.2.8 STRUCTURI REDONDANTE HIBRIDE
Structurile redondante hibride îmbină caracteristicile structurilor redondante de
tip logică majoritară şi de comutaţie. Structura are la bază un nucleu de 2n − 1 module
funcţionale identice conectate prin intermediul reţelei de interconectare, pentru a forma
o structură logică majoritară de tip n din 2n − 1 şi un număr de r rezerve ce urmează a
fi conectate în momentul detecţiei unor defectări la unele din cele 2n − 1 module active.
Sistemul detector de eroare testează ieşirile celor 2n − 1 module identice ale nucleului
evidenţiind defectarea unui modul. Reţeaua de interconectare este astfel concepută încât
înlocuieşte modulul defect cu unul din modulele de rezervă atunci când una dintre cele
2n − 1 ieşiri testate este eronată. O astfel de schemă, aşa cum este reprezentată în figura
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2.43, poate avea fiabilitate foarte ridicată dacă voterul, sistemul de comutaţie şi
detectorul de eroare sunt foarte fiabile. Aceasta implică existenţa unui sistem de
comutaţie simplu.

Detector
de eroare

MF
Reţea
de interconectare

...

MF
2n-1

2
...

2

1

2n-1

MF
1

...

MR

...

Module de rezervă

...

Module funcţionale

1

r

MR
Figura 2.43 - Structura redondantă hibridă.

O soluţie în acest sens constă în introducerea comutatoarelor celulare iterative.
Comutarea modulelor se desfăşoară astfel: un impuls de ceas determină apariţia
semnalelor de ieşire ale modulelor, care sunt transmise prin intermediul lanţului de porţi
la intrările voterului. Acelaşi impuls de ceas, întârziat în mod corespunzător -în
conformitate cu timpii de propagare pe lanţul de porţi logice- determină încărcarea
semnalelor de neconcordanţă între ieşirea modulului şi ieşirea voterului în circuitele
basculante bistabile de condiţie. Fiecare celulă iterativă decide conectarea /
deconectarea modulului corespunzător la/de la voter, respectiv la care dintre cele trei
intrări ale voterului. Aceste decizii sunt luate condiţionat de starea modulului
corespunzător, respectiv de concordanţa/neconcordanţa ieşirii modulului cu ieşirea
voterului şi de starea celulelor iterative ce o preced la stânga.
Una dintre problemele utilizării unor sisteme înglobând comutatoare celulare
iterative de tipul celui din figura 2.44 este aceea a întârzierii de propagare prin lanţul de
celule iterative, în special pentru un număr mare de module funcţionale şi de rezerve. S-
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au propus trei soluţii diferite ale problemei: eliminarea transportului, anticiparea
transportului şi reproiectarea celulelor. Primele două soluţii sunt similare celor utilizate
în circuitele de sumare rapidă. S-a dovedit că cea de-a treia soluţie, reproiectarea
celulelor, este soluţia cea mai rapidă în cazul sistemelor caracterizate de un număr de
maxim 12 module (funcţionale şi de rezervă), pe câtă vreme ignorarea transportului
reprezintă soluţia cea mai puţin complexă.

Delay

Clock

CBB c

CBB c

CBB c

CBB c

CBB c

Cel #1

Cel #2

Cel #3

Cel #4

Cel #5

M1

M2

M3

M4

M5

Figura 2.44 - Comutator cu structură celulară iterativă pentru un sistem de tip TMR şi
două module de rezervă.

2.3 STRUCTURI REDONDANTE PENTRU INTERCONEXIUNILE
UNUI SISTEM
În cazul implementării unui sistem de înaltă fiabilitate cu structură tolerantă la
defecte, având elementele protejate contra apariţiei defectelor prin tehnici de
redondanţă, devine necesar ca şi interconexiunile dintre elementele sistemului să admită
o toleranţă la defectele posibile. Acest luctru este necesar pentru sistemele care folosesc
o magistrală comună de date între modulele sale, deşi se consideră că magistralele sunt
mult mai fiabile decât celelalte elemente.
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Se pot identifica trei tipuri diferite, complementare, de structuri redondante
utilizabile în cazul magistralelor de date:
• structuri redondante de tip static, când informaţia redondantă obţinută prin
utilizarea codurilor corectoare de erori este transmisă pe linii de date
redondante;
• structuri redondante de tip dinamic, implicând utilizarea mecanismelor de
detecţie a defectărilor pe linie, cu evidenţierea liniilor defecte şi înlocuirea
acestora cu linii de rezervă prin folosirea unui sistem specific de comutaţie;
• structuri redondante distribuite, reprezentând o redondanţă topologică
intrinsecă a sistemului de linii de informaţie ce permite tolerarea perfectă a
defectelor prin utilizarea unor căi alternate. Folosirea rutelor alternate conduce
însă la diminuarea performanţelor de operare ale sistemului.

2.3.1 STRUCTURI REDONDANTE DINAMICE APLICATE
MAGISTRALELOR DE DATE
O primă alternativă pentru implementarea acestei structuri redondante, din păcate
nepractică datorită numărului mare de linii cerute, este aceea de a considera cele l linii
ale magistralei de date drept l module funcţionale, cărora li se aplică tehnicile clasice de
redondanţă în vederea protecţiei la defecte. Dacă se vor prevedea k linii de rezervă şi se
va cere ca oricare dintre liniile active ale magistralei să fie înlocuită de oricare dintre
cele k linii de rezervă, atunci sistemului de comutaţie care asigură reconfigurarea i se
vor impune caracteristici excesive de fan-in, fan-out şi putere. Dacă însă se cere celor l
linii de informaţie I j , j = 1 ÷ k , să fie conectate la una dintre liniile magistralei
Bi , i = j ÷ ( j + k ) , va rezulta un sistem de comutaţie mai simplu. Creşterea de fiabilitate
adusă de cele două structuri este aceeaşi; în ambele cazuri numărul maxim de stări ce
caracterizează fiecare linie este tot k + 1 , în schimb cerinţele de fan-in şi fan-out sunt
reduse de la l în primul caz la k în cel de-al doilea caz (s-a constatat că de obicei l este
cu un ordin de mărime mai mare decât k ).
Să considerăm următorul exemplu: comunicaţia dintre două module dintre care
unul este emiţător ( E ) iar celălalt este receptor ( R ) se face pe două linii de informaţie
E1 , E 2 la emiţător şi R1 , R2 la receptor. Există o linie de rezervă ( k = 1 ) astfel încât
fiecare linie de informaţie va avea două stări. Aceste două stări vor fi memorate de un
registru al stărilor magistralei BSR , care în acest caz este un simplu circuit basculant
bistabil. Comutatorul va realiza legarea liniei de informaţie E1 la linia de bus 1 sau 2 şi
linia de informaţie E 2 la linia de bus 2 sau 3 funcţie de starea de defectare detectată. În
figura 2.45 este prezentată o posibilă structură de comutator modul-magistrală şi
magistrală-modul, dezvoltată pe baza modelului anterior.
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Detecţie defectare

Figura 2.45 - Structură redondantă dinamică aplicată magistralelor de date.

Interpretarea conţinutului registrelor BSR este foarte simplă, fiind indicată în
figura 2.46. Se observă că fiecare linie de informaţie poate fi conectată la două linii de
bus. Dacă celula BSR j este în starea logică “0”, linia de informaţie este conectată la linia
de bus superioară, iar atunci când celula se află în starea logică “1” linia este conectată
la linia de bus următoare. “Punctul critic” al sistemului este reprezentat de setul de
registre BSR , o defectare a acestora conduce la defectarea întregului sistem. În vederea
eliminării acestui inconvenient se poate aplica o structură redondantă setului de registre
BSR . Astfel, cele două registre BSR sunt triplate iar fiecare comutator al structurii
precedente este înlocuit de un aranjament de votare din trei posibilităţi.

2.3.2 APLICAREA REDONDANŢEI ÎN CAZUL A “l” LINII DE
INFORMAŢIE
Soluţiile prezentate mai sus pot fi extinse pentru cazul a l linii de informaţie şi k
rezerve. Atunci când k > 1 devine necesar ca registrul BSR să fie caracterizat de un
număr de stări mai mare decât 2 (deci să poată evidenţia mai mult de un bit). Dacă b
reprezintă numărul de circuite basculante bistabile ale fiecărui registru, iar BSR trebuie
să evidenţieze k + 1 stări posibile ale liniei de informaţie, atunci b > log 2 (k + 1) .
Următoarea problemă în proiectarea unui astfel de sistem este stabilirea modului
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în care aceste k + 1 stări sunt codate prin utilizarea celor b biţi disponibili ai registrului
BSR . Aceasta afectează atât complexitatea, cât şi fiabilitatea sistemului.

S2

S1

Linie de bus
neconectată

0

0

B3

0

1

B2

1

0

invalid

1

1

B1

Figura 2.46 - Stările magistralelor sistemului redondant.

Când numărul rezervelor este mic ( k ≤ 7 ) decodarea este realizată de primul nivel
al comutatoarelor, fără o creştere a factorului de fan-in cerut de pentru BSR . În schimb
factorul de fan-out al registrelor BSR devine inacceptabil de mare dacă l este foarte
mare.
O soluţie a acestei probleme constă în asocierea unui grup de linii de informaţie
la un grup de linii de rezervă. Dacă g este un divizor comun al lui l şi k , atunci cele l
linii de informaţie se pot divide în g grupe de câte l g linii şi pentru fiecare grup se
repartizează k g linii de rezervă (1 < g ≤ l ). Mărindu-se valoarea lui g complexitatea
globală se reduce, iar registrele BSR şi comutatoarele devin mai simple, aceasta
influenţând şi fiabilitatea sistemului. Astfel g devine un parametru important al
factorului cost-fiabilitate.
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3. MENTENABILITATEA ŞI TEHNICI DE TESTARE
Punctul iniţial al strategiilor de tolerare a defectelor este reprezentat de detecţia
stării eronate a sistemului ce poate conduce la defectarea acestuia în absenţa unor
măsuri de protecţie. Eficacitatea procesului de detecţie influenţează în mod nemijlocit
succesul oricărei strategii de implementare a toleranţei la defecte. Evidenţierea stării
eronate a unui sistem, datorată fie erorilor de proiectare, fie defectării unor elemente
componente, se realizează prin introducerea în sistem a unor componente suplimentare
hardware sau software. Procesul de diagnosticare a defectărilor sistemului asociat cu
mentenanţa corectivă sunt metode eficiente de asigurare a unei bune funcţionări. Pentru
primele calculatoare diagnosticarea şi eliminarea defectelor se făcea pe baza experienţei
tehnicienilor cu înaltă calificare. Pentru sistemele digitale actuale procedurile de
mentenanţă se bazează pe utilizarea unui ansamblu de module localizate în exteriorul
sistemului sau integrate în structura sa. Aceste unităţi suplimentare asigură dialogul cu
operatorul şi aplică într-un mod automat sau semiautomat secvenţele testului de
diagnostic.
Se consideră un sistem S, proiectat pentru realizarea unei anumite funcţii.
Sistemul va fi considerat defect atunci când domeniul specificaţiilor nu coincide cu cel
indicat. Implementarea caracteristicii de tolerare a defectelor acestui sistem presupune
detectarea erorilor bazată pe “interceptarea” ieşirilor sistemului S şi testarea lor în
conformitate cu specificaţiile de proiectare, urmată de introducerea unor tehnici de
tolerare a defectelor identificate. Se obţine astfel un nou sistem S' (figura 3.1) ce
înglobează în structura sa atât sistemul S, cât şi elementele suplimentare ce realizează
testarea bunei funcţionări a sistemului S.

S’
S

Elemente
pentru
testabilitate

Figura 3.1 - Structura unui sistem cu facilităţi de testare.

Aceste elemete suplimentare realizează funcţia de diagnosticare a defectelor
sistemului S.

3.1 CONCEPTUL DE TESTARE A FUNCŢIONĂRII
Conceptul de testare a funcţionării unui sistem înglobează de fapt mai multe
probleme legate între ele şi care prezintă grade diferite de interes, funcţie de nivelul la
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care are loc testarea: la nivel de circuit sau la nivel global.
Considerând un sistem cu n intrări şi m ieşiri. Fiecare semnal de ieşire este o
funcţie logică de semnalele de intrare:
y i = f i ( x1 , x 2 , ..., x n ), i = 1 ÷ m

(3.1)

Fie N mulţimea celor 2 n combinaţii posibile ale celor n semnale de intrare
binare. Dacă oricare ar fi (∀)i , cele m identităţi prezentate anterior sunt verificate de
combinaţiile din mulţimea N, se consideră că sistemul nu este defect; dacă, din contră,
cel puţin o identitate nu este satisfăcută atunci sistemul funcţionează defectuos.
Problema detecţiei defectelor poate fi formulată sub următoarea formă: să se
găsească o submulţime de combinaţii ale semnalelor de intrare N’ (mulţimea
semnalelor de detecţie) a mulţimii N, astfel încât aplicarea ei pe intrările primare ale
sistemului permite (prin observarea răspunsului la ieşiri) evidenţierea prezenţei sau
absenţei defectelor. Dacă numărul elementelor mulţimii N’ este minimal atunci
secvenţa de test corespunzătoare se va numi minimală. O secvenţă de test se va numi
completă dacă aplicarea sa permite detectarea tuturor defectărilor din sistem.
Cunoaşterea unei secvenţe minimale are avantajul de a conduce la timpi de testare
foarte scurţi, însă cercetările pentru găsirea unei astfel de secvenţe pot fi laborioase şi
îndelungate. De aceea se acceptă un compromis între timpul necesar testării şi timpul
necesar elaborării secvenţelor de test corespunzătoare.
O altă problemă referitoare la testarea unui sistem priveşte localizarea sau
diagnosticarea defectărilor. Odată ce se manifestă o funcţionare defectuoasă dezideratul
este identificarea cauzei. Localizarea poate fi efectuată fie la nivelul unei componente,
fie la nivelul unei mulţimi de componente. Testele de acest tip sunt absolut necesare în
vederea realizării caracteristicii de toleranţă la defecte sau în operaţiile de mentenanţă
corectivă şi trebuie să fie cât mai concise şi cât mai rapide, fiind folosite cu precădere în
faza de testare iniţială ( teste de tip go no go).
Avându-se în vedere tipul acţiunii vizate (detectare, reglare, reparare) testele
aplicate sistemelor pot fi clasificate în trei categorii:
• teste pentru verificarea funcţionării, orientate spre verificarea de conformitate
cu specificaţiile iniţiale de funcţionare ale sistemului;
• teste de încredere, în scopul verificării diferitelor funcţii ale sistemului pentru
a obţine informaţii legate de starea sistemului. Aceste teste sunt folosite de
regulă fie după o intervenţie corectivă în sistem, fie periodic în cadrul
programului de mentenanţă preventivă;
• teste de diagnostic, în vederea înlocuirii sau reglajelor după detectarea unui
defect al sistemului.
Procesul de generare a testelor este bazat pe o structurare riguroasă a hardwareului sistemului.
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3.2 PARTICULARITĂŢI ALE TESTĂRII SISTEMELOR ÎN
VEDEREA IMPLEMENTĂRII CARACTERISTICII DE
TOLERARE A DEFECTELOR
În vederea realizării optime a testării elementele suplimetare introduse pentru
asigurarea testabilităţii sistemului (figura 3.1) trebuie să aibă următoarele caracteristici:
• să fie bazate pe specificaţiile sistemului;
• să testeze toate specificaţiile posibile ale sistemului, în scopul unei testări
complete;
• oricare ar fi defectul ce afectează funcţionarea sistemului, acesta trebuie să nu
conducă la defectarea elementelor pentru testare.
Trebuie menţionat faptul că în realitate, cele mai multe sisteme nu îndeplinesc
toate aceste trei cerinţe. Astfel pentru sistemele mari nu este posibilă testarea tuturor
performanţelor din simplul motiv că nu sunt specificate în totalitate. Nici independenţa
elementelor de testare faţă de sistemul testat nu poate fi asigurată în totalitate pentru că:
elementele de testare trebuie să aibă acces la informaţia de testat şi prin aceasta o poate
altera, iar în al doilea rând pentru că implementarea oricăror elemente pentru testare
trebuie să fie bazată pe structura sistemului şi pe tipurile de defecte avute în vedere.
În cazul sistemelor tolerante la defecte detecţia stărilor eronate se poate face în
două moduri:
• prin aplicarea unui test sistemului S după generarea semnalelor de ieşire, dar
înainte ca acestea să fie evidenţiate la ieşirea sistemului S', urmând ca apoi să
se aplice una din tehnicile de tolerare a defectelor;
• prin adoptarea unei structuri de tip autotestabil pentru sistem ceea ce va
însemna o testare continuă în timpul funcţionării normale a acestuia,
eliminarea activităţilor desfăşurate între momentul apariţiei tranziţiei eronate
şi momentul aplicării testului, reducerea timpului de restabilire a funcţionării
sistemului.
Testele pot fi clasificate în următoarele categorii, având în vedere principiile ce
stau la baza generării lor:
• teste sincrone;
• teste de diagnostic;
• teste realizate prin multiplicarea activităţii sistemului;
• teste realizate prin inversarea funcţiilor sistemului;
• teste realizate prin codarea adecvată a funcţiilor/stărilor sistemului.
Testele sincrone pot fi aplicate atât sistemelor hardware, cât şi sistemelor
software. Detecţia erorilor în sistemul tolerant la defecte TANDEM 16 utilizează acest
tip de teste: la fiecare secundă fiecare procesor trimite un mesaj pentru testare celorlalte
procesoare, iar la fiecare două secunde este realizat un test de verificare a mesajelor
transmise spre celelalte procesoare; dacă un mesaj nu a fost recepţionat, atunci
procesorul corespunzător este considerat defect şi sunt semnalate o serie de stări “de
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excepţie”.
Testele de diagnostic sunt caracteristice testării domeniului specificaţiilor
elementelor componente ale unui sistem şi nu domeniului specificaţiilor sistemului. Un
asemenea test implică excitarea unei componente cu un set de semnale la intrări pentru
care sunt cunoscute semnalele de ieşire corecte. Semnalele de ieşire sunt comparate cu
valorile aşteptate, iar apariţia unor diferenţe evidenţiază un defect în componenta
testată. Privite sub raportul timpului şi al resurselor necesare pentru execuţie, testele de
diagnostic sunt considerate costisitoare. Un asemenea test poate fi rulat periodic - de
exemplu la pornirea unui sistem sau pentru rezervele în aşteptare-. Această strategie
este utilizată în unele sisteme tolerante la defecte cum ar fi sistemul PLURIBUS, la
care testele de diagnostic off-line sunt rulate pentru unităţile redondante în aşteptare ale
sistemului.
Testele prin multiplicare necesită în general multiplicarea activităţii sistemului
testat. Tipul de multiplicare utilizat poate lua diferite forme, depinzând de tipul
defectării ce a fost anticipată. Cea mai comună utilizare a testelor realizate prin
multiplicare constă în detecţia defectelor componentelor fizice ale subsistemului
hardware. În ipotezele eliminării erorilor de proiectare şi a independenţei defectelor
hardware, multiplicarea poate lua forma unei copii separate, identice cu sistemul
original, funcţionând în paralel cu acesta. Rezultă două mulţimi de semnale de ieşire ce
pot fi comparate cu un test simplu de egalitate (structură autotestabilă prin dublare).
Această modalitate de testare nu permite identificarea defectelor rezultate din
proiectare, care afectează în aceeaşi măsură atât originalul cât şi copia. Prin impunerea
unor versiuni diferite ale originalului şi copiei se poate interveni şi asupra acestor tipuri
de defectări.
Testele realizate prin inversarea funcţiilor sistemului sunt utilizate în acele
sisteme caracterizate prin relaţii simple între intrări şi ieşiri. Aceste teste se realizează
prin resintetizarea semnalelor de intrare utilizând semnalele de ieşire ale sistemului,
urmate apoi de o compararare cu semanalele de intrare originale. Rezultă astfel o
structură autotestabilă. Această categorie de teste se aplică în cazul sistemului ESS 1A
pentru operaţia de scriere a benzii magnetice. Testele de inversiune sunt aplicabile
sistemelor la care inversarea funcţiilor de ieşire poate fi realizată cu uşurinţă. O astfel de
testare este uşor de implementat şi are avantajul independenţei faţă de implementarea şi
relizarea sistemului funcţional.
Dintre testele prin codare, testele de paritate sunt cele mai cunoscute: un bit este
asociat unui set de biţi astfel că suma modulo doi a biţilor unui cuvânt este “zero”
(paritate impară) sau “unu” (paritate pară). Astfel de teste sunt utilizate în sitemele
tolerante la defecte ESS 1A, PLURIBUS, TANDEM 16 pentru detectarea defectelor
subsitemelor de memorie şi a erorilor din trasmisiile între unităţile componente. Se mai
utilizează coduri redondante de tip Hamming, coduri ciclice sau coduri aritmetice.
Acestea din urmă se folosesc pentru testarea operaţiilor aritmetice ale procesoarelor,
operaţiilor de memorare sau în transmisiile de date. Comparate cu alte forme de testare,
testele prin codare sunt considerate ca o metodă eficientă pentru detecţia erorilor.
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3.3 STRATEGII DE ELABORARE A TESTELOR PENTRU
SISTEME MARI
Testarea sistemelor de calcul mari este complicată datorită volumului
impresionant de material logic ce trebuie analizat în scopul stabilirii legăturilor între
funcţiile realizate de sistem şi ansamblul elementelor materiale care îl compun.
Metodele de generare a secvenţelor de test utilizate pentru circuite logice nu pot fi
utilizate în acest caz într-un mod competitiv din punct de vedere al eficienţei, costului,
rapidităţii.
Având în vedere structura eterogenă a sistemelor mari, o soluţie posibilă este
partiţionarea acestora în module pentru generarea secvenţelor de test. În aceste condiţii
pentru generarea secvenţelor de test apar două etape: în prima etapă se vor genera
secvenţe de test la nivelul fiecărui modul, urmând ca în cea de-a doua etapă să se
realizeze compunerea acestor secvenţe pentru nivelul ansamblului.
Este necesar ca generarea testelor la nivel de modul funcţional să ia în
considerare compunerea acestor module în structura sistemului. Rezultă că eficacitatea
testului este determinată de modul de alegere a modulelor componente ale sistemului
considerat.
Se pot distinge două modalităţi de realizare a partiţiilor sistemului:
• un decupaj funcţional al sistemului ce facilitează compunerea modulelor în
sistem; în acest caz fiecare modul este caracterizat de o mulţime de operaţii ce
pot fi incluse în fazele de execuţie a funcţiilor globale ale sistemului;
• un decupaj structural al sistemului ce utilizează proprietăţi ca simetria,
repetitivitatea de natură să faciliteze şi să optimizeze cercetările legate de
generarea testelor, atât la nivelul modulelor funcţionale, cât şi la nivelul
compunerii acestora în ansamblul general.
O partiţie optimă a sistemului trebuie să ţină seama de cele două orientări, lucru
ce nu este întotdeauna posibil mai ales dacă sistemul a fost conceput fără a ţine cont de
posibilitatea testării sale facile. În aceste condiţii se alege o soluţie de compromis în
detrimentul exhaustivităţii testului sau a lungimii sale.
În procesul de generare a secvenţelor de test pot fi puse în evidenţă următoarele
trei categorii:
1. elaborarea testelor după principiul start-small. În această abordare se începe cu
testarea celui mai mic modul posibil din sistem, fiecare test suplimentar adăugând un
nou modul pentru testare. Diagrama din figura 3.2 ilustrează secvenţele desfăşurării
testului.
Cu toate că este relativ complexă, avându-se în vedere procedura de stabilire a
succesiunii testelor individuale, această strategie prezintă două avantaje majore:
• localizarea defectărilor este rapidă dacă se porneşte de la accepţiunea că odată
o defectare detectată ea nu se mai poate găsi într-un circuit nou testat,
deoarece nu este posibilă trecerea la pasul următor al procesului de testare
dacă nu a fost înlăturată defetarea respectivă;
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• problema defectărilor multiple este rezolvată într-o mare măsură atunci când
partiţionarea sistemului este realizată în module suficient de mici.
Deşi nu este nici pe departe un sistem tolerant la defecte, calculatorul STAR-PC,
fabricat de Întreprinderea Microelectronica, este un caz izolat în industria de
tehnică de calcul românească de sistem proiectat având în vedere o testabilitate
facilă, urmărind strategia start-small.
Placa de unitate centrală de prelucrare a microcalculatorului STAR-PC este
organizată astfel încât conţine un hardware special dedicat testării complete a
resurselor acesteia. Testarea se efectuează pe mai multe nivele de complexitate,
pornind de la un nivel de bază -microprocesorul- la care se adaugă în mod treptat
resurse ce vor fi testate în mod exhaustiv. Primele teste, până se verifică comunicaţia
microsistemului cu consola, se efectuează prin forţarea unor tranziţii LOW - HIGH,
respectiv HIGH - LOW pe bitul 0 al magistralei de date a sistemului prin
intermediul semnalului XPND.
Pentru o testare corectă, dispozitivul de test conţine un comutator ideal, realizat
cu un circuit basculant de tip RS, un numărător de fronturi cu afişare locală a testului
curent, un push-buton de resetare a microsistemului pentru aducerea acestuia în
condiţii iniţiale înaintea începerii procesului de testare şi un comutator ce joacă rolul
unei mufe de rebuclare pentru testarea interfeţelor seriale ale calculatorului.
Procedeul de testare conţine următoarele etape:
• se inserează EPROM-ul de test în poziţia 0 pe placa de unitate centrală de
prelucrare;
• se alimentează calculatorul de la reţea;
• se resetează unitatea centrală pentru a se putea efectua testarea din condiţii
iniţiale;
• se acţionează comutatorul 1 pe poziţia (a) şi se verifică semnalul SYS generat
de microprocesor şi de o logică minimală externă de decodificare; apariţia
unor pulsuri ale acestui semnal semnifică funcţionarea corectă a
microprocesorului Z-80 şi a logicii de decodificare;
• se acţionează comutatorul 1 pe poziţia (b) şi se urmăreşte apariţia semnalelor
de selecţie ale EPROM-urilor 1...5;
• se acţionează comutatorul 1 pe poziţia (a) şi se verifică apariţia semnalelor de
selecţie ale circuitelor Z80-CTC şi Z80-SIO;
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DEFECT

DA

STOP

NU

TEST N

DEFECT

DA

STOP

NU
Sistemul nu
are defecte
Figura 3.2 - Succesiunea secvenţelor algoritmului start-small.
STOP

• se acţionează comutatorul 1 pe poziţia (b) şi se verifică pe terminal transmisia
de date de la acesta la calculator în ecou. Dacă caracterul tastat apare corect în
ecou pe ecran, trecerea la testul următor se face cu secvenţa ESC;
• se verifică funcţionarea corectă a interfeţei seriale de comunicaţie cu
imprimanta, simulând mufa de rebuclare cu comutatorul 2. Acesta leagă
terminalele de emisie canal B cu recepţie canal A şi recepţie canal B cu emisie
canal A, urmărindu-se recepţia în ecou a caracterelor tastate de la consolă;
• se verifică celelalte trei canale ale circuitului Z80-CTC: la ieşirile acestuia se
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obţin semnale divizate cu doi unul faţă de celălalt;
• se verifică funcţionarea corectă a celor patru porturi paralele conţinute de
două circuite Z80-PIO şi buffer-ate cu circuite de tipul I8216 şi/sau I8226.
Ieşirile furnizează trenuri de impulsuri, urmărindu-se ieşirile din circuit şi din
buffer;
• se verifică selectarea memoriei RAM statice prin vizualizarea semnalelor de
selecţie, scriere şi citire pe cele două circuite I2114;
• se testează funcţionarea memoriei RAM statice. Pentru aceasta, se înscriu
succesiv valorile 55H şi AAH şi se verifică coincidenţa intrării şi a ieşirii. La
terminarea testului se afişează pe ecran rezultatul;
• se verifică selectarea memoriei RAM dinamice prin vizualizarea semnalelor
/RAS şi /CAS;
• se efectuează un test GALPAT pentru memoria RAM dinamică prin
înscrierea succesivă cu 55H şi AAH şi verificarea coincidenţei dintre valoarea
înscrisă şi cea citită din memorie. Dacă memoria trece testul, un mesaj este
afişat pe ecran, iar dacă nu, se indică bitul sau biţii defecţi.
2. elaborarea testelor după principiul start-big. În această situaţie testul se aplică
pentru început unei porţiuni mari din sistem. În cazul bunei funcţionări a unităţii
testate se continuă testarea pentru o altă unitate funcţională mare, iar dacă se
detectează un defect secvenţele de test se pot ramifica pentru a diagnostica decupaje
din ce în ce mai fine ale sistemului până la identificarea defectului. Această strategie,
ilustrată în figura3.3, apare optimală pentru testele efectuate sistematic în vederea
unei mentenanţe preventive. Generarea testului este mai complexă decât în
abordarea start-small. În plus această abordare nu este aplicabilă În ipoteza
defectărilor multiple, aşa cum reiese în urma studiilor efectuate de J. Dent şi
cuprinse în lucrarea Diagnostic Engineering Requirements, publicată în anul 1978.
3. elaborarea de teste după principiul multiple clue. Comparativ cu cele două abordări
anterioare, detectarea unei defectări la un moment dat nu întrerupe desfăşurarea
testării sistemului şi nici nu modifică secvenţele de test. Testele sunt rulate în
totalitate, după care se efectuează o analiză a rezultatelor în vederea stabilirii unui
diagnostic. Avantajul acestei strategii constă în aceea că nu este necesar un decupaj
strict al sistemului în module funcţionale şi nici ordonarea precisă a testelor. În
schimb, algoritmii de diagnostic sunt mai sofisticaţi, devenind mai complicaţi în
ipoteza defectărilor multiple. Lungimea testului poate fi câteodată mai mare decât
este necesară, deoarece oricare ar fi momentul detectării unei defectări numărul
secvenţelor de test este constant.
În acţiunile de mentenanţă ale sistemelor se aplică atât teste de diagnostic, cât şi
teste de verificare a funcţionării, precum şi teste de încredere, pentru a conferi
sistemelor fiabilitate şi flexibilitate.
În ceea ce priveşte automatizarea procesului de generare a testelor nu este
suficient un program unic pentru fiecare sistem, ci este preferabilă utilizarea unui sistem
de testare, având la bază o bibliotecă de programe ce foloseşte proprietăţile de simetrie
şi regularitate ale diferitelor circuite ale sistemului şi facilitează modificările ce trebuie
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aduse testelor ca urmare a unei schimbări de concepţie în sistem.
START
TEST A
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TEST A.3

DA

NU
TEST B

DEFECT

TEST A.1

DA

NU

DEFECT

DA

DEFECT

TEST A1.2
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DEFECT
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DEFECT

DA

A3

STOP

Sistemul este
nefuncţional

NU
Sistemul este
funcţional !!!

A2

STOP

Sistemul este
nefuncţional

Figura 3.3 - Succesiunea secvenţelor algoritmului start-big.

Investigarea prin metode de modelare şi de simulare presupune descrierea
defectelor în termeni de comportament logic bine definit. Cercetările întreprinse în
această direcţie au permis ca să existe în momentul de faţă algoritmi bine puşi la punct
de generare automată a testelor pentru circuite logice combinaţionale. Pentru circuitele
secvenţiale o soluţie larg acceptată constă în proiectarea structurată a acestora. Această
modalitate reduce problema testării circuitelor secvenţiale la aceea a circuitelor
combinaţionale, bine pusă la punct. Sunt cunoscute o largă varietate de implementări
sub denumirea generică Scan Design.

3.4 SISTEME DIGITALE AUTOTESTABILE
Procedeul autotestării funcţionării unui sistem constituie baza implementării
toleranţei dinamice la defecte. Funcţia de autotestabilitate este caracteristică atât
sistemelor autoreparabile cât şi celor reconfigurabile. Problemele autotestabilităţii
sistemelor digitale sunt diferite de problematica testării sau testabilităţii uşoare a
acestora prin faptul că presupun testarea sistemelor în funcţionare normală. De aceea
secvenţa de test va fi inclusă în ansamblul configuraţiei acestuia, sistemul apărând

68

SISTEME TOLERANTE LA DEFECTE

pentru sarcină că funcţionează normal.
Implementarea sistemelor tolerante la defecte presupune realizarea unor structuri
autotestabile cu o foarte mare siguranţă în funcţionare.
Mulţimea semnalelor de ieşire ale unui sistem analizat aparţine unei mulţimi de
configuraţii, notate CE . Apariţia unei defectări în sistem conduce la o configuraţie de
ieşire care nu aparţine mulţimii CE , ci unei mulţimi CD disjuncte cu aceasta. Problema
autotestabilităţii sistemului se reduce cu alte cuvinte la căutarea automată, în timpul
funcţionării normale a sistemului, a apartenenţei semnalelor de ieşire la una dintre
mulţimile CE sau CD . Este posibil ca un anumit defect să conducă la un semnal de
ieşire incorect, dar care să aparţină mulţimii CE . Sistemele total autotestabile reprezintă
clasa acelor sisteme la care acest tip de funcţionare defectuoasă este eliminată.
Un sistem total autotestabil relativ la o anumită mulţime de defecte are
următoarele proprietăţi:
• toate defectările acestei mulţimi sunt detectabile în timpul funcţionării
normale a sistemului;
• orice defect este detectabil imediat după apariţie.
Fie un sistem S cu n intrări ce primesc mulţimea semnalelor binare
X = {xi i = 1 ÷ n} şi m ieşiri funcţionale furnizând mulţimea semnalelor binare

{

}

YF = y Fi i = 1 ÷ m . Necesitatea detecţiei imediate a defectelor impune

separarea
semnalelor de ieşire în două mulţimi: mulţimea semnalelor de ieşire funcţionale
YF = {y F i = 1 ÷ m} în număr de m şi mulţimea semnalelor de test YT = yT j = 1 ÷ k în

{

i

}

{

}

j

număr de k. Configuraţiile binare ale variabilelor yT j = 1 ÷ k corespunzând semnalelor
j

de test în funcţionare normală aparţin unor configuraţii de semnale, apriori fixate,
alcătuind mulţimea CET .
Pornind de la acest model al unui sistem în vederea implementării caracteristicii
de autotestabilitate, se pot da următoarele definiţii referitoare la acest concept:
• un sistem S este autotestabil pentru o mulţime de defectări D dacă şi numai
dacă pentru orice defectare d i ∈ D există un vector al semnalelor de intrare X i
aplicat sistemului S astfel încât configuraţia binară a ieşirilor de test (rezultată
la aplicarea secvenţei de intrare X i în prezenţa defectului d i ∈ D ) să nu
aparţină mulţimii CET :
S este autotetabil ⇔ (∀)d i ∈ D, (∃)X i a.î. YT ( X i , d i ) ∉ CET

(3.2)

• răspunsul unui sistem autotestabil conţinut în mulţimea semnalelor de test, în
prezenţa unei mulţimi de defecte, este cert dacă şi numai dacă pentru orice
defect d i ∈ D care apare şi orice secvenţă a semnalelor de intrare X i există
relaţiile de dependenţă:
Y ( X i , d i ) = YT ( X i , d 0 ); YT ( X i , d 0 ) ∈ CET

(3.3)

sau

Y ( X i , d i ) ≠ YT ( X i , d 0 ); YT ( X i , d 0 ) ∉ CET

(3.4)

unde: YF ( X i , d i ) este vectorul semnalelor de la ieşirile funcţionale ale
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sistemului pentru secvenţa de intrare X i aplicată sistemului afectat de un
defect d i ∈ D din mulţimea D; YF ( X i , d 0 ) , YT ( X i , d 0 ) sunt vectorii semnalelor
de ieşire corespunzători unei funcţionări fără defecte;
• un sistem este total autotestabil în raport cu o mulţime de defecte D, dacă este
autotestabil şi dacă există certitudine asupra răspunsului de test în prezenţa
mulţimii de defecte D;
• supravegherea unui sistem autotestabil poate fi realizată de un sistem de
detectare a defectelor conectat la ieşirile de test.Acesta va forma semnalul de
eroare şi va acţiona comutarea rezervelor sistemului sau reconfigurarea sa,
atunci când sistemul are o structură redondantă dinamică, sau va acţiona
asupra altui sistem de decizie. Structura unui sistem de detectare a defectelor
care să îndeplinească toate aceste funcţii poate fi destul de complexă, mai ales
dacă numărul variabilelor yT j = 1 ÷ k este mare. Circuitul de control trebuie

{

j

}

să îndeplinească următoarele condiţii:
• toate semnalele de test ale sistemului autotestabil controlat ce nu aparţin
mulţimii CET trebuie să fie observabile la ieşirea sa;
• orice defect care apare în funcţionare trebuie să fie detectat în cursul
funcţionării normale a sistemului.
• circuitul de formare a semnalului de eroare trebuie să aibă în structura sa
următoarele elemente:
•
un circuit D, care să detecteze configuraţia de la ieşirile circuitului de
control care nu aparţin mulţimii CEC ;
•
un filtru F, care să elimine eventualele configuraţii tranzitorii ce ar
putea apărea în timpul funcţionării normale a sistemului;
•
un circuit care asigură înregistrarea erorii detectate de circuitul D, ce
poate fi un simplu circuit basculant bistabil de tip RS.
Oricare ar fi realizarea unui sistem autotestabil, acesta nu poate detecta toate
defectele posibile ale sistemului. Realizarea unui sistem autotestabil poate fi
condiţionată de apariţia unor anumite tipuri de defecte apriori considerate, în funcţie de
tipul aplicaţiei avute în vedere şi de tehnologia utilizată.

3.4.1 ANALIZA UNOR SISTEME TOTAL AUTOTESTABILE
3.4.1.1 SISTEME TOTAL AUTOTESTABILE CU STRUTURĂ
SEPARABILĂ
Structura generală a unui sistem autotestabil de acest tip este prezentată în figura
3.4. Schema are în componenţă un modul funcţional notat cu SF şi un modul redondant
notat cu SR . Modulul redondant are ca intrări semnalele X şi YF şi formează în
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funcţionare normală semnalele de test YT .

...

xn

Sistem
funcţional (SF)

Semnale
de intrare
Sistem de
rezervă (SR)

...

X

x1

yF1
yFm

YF

Semnale
de ieşire
(funcţionale)

...
yT1

yTk
YT - Semnale de test

Figura 3.4 - Sistem autotestabil cu structură separabilă.

1. Sisteme autotestabile cu structură dublată. Un astfel de sistem se compune din
două module identice, dintre care unul joacă rolul sistemului funcţional SF iar
celălalt rolul sistemului redondant. Mulţimea semnalelor de test YT cuprinde două
grupe de semnale corespunzătoare celor două module: funcţional şi redondant.
Aceste semnale sunt comparate în circuitul de detecţie a erorilor, iar în caz de
necoincidenţă se formează semnalul de eroare.
Structura este foarte simplă şi este aplicabilă oricărui tip de sistem. Totuşi cu
această structură nu pot fi detectate decât defecte care nu afectează în acelaşi timp şi
în acelaşi mod cele două module ale sistemului. Pentru a se evita nedetectarea
defectelor simultane, cum ar fi cele de concepţie, ale celor două module SF şi SR ,
este recomandabil ca modulul redondant să fie implementat cu o altă schemă decât
modulul funcţional, dar care să îndeplinească aceleaşi funcţii.
2. Sisteme autotestabile cu inversarea funcţiei de bază. La ieşirea modulului
redondant, în acest caz, se obţin semnalele de intrare primare X ale sistemului
considerat, formate din semnalele de ieşire YF ale modulului funcţional. Detectarea
eventualelor defecte se obţine prin compararea informaţiei de intrare în sistem vectorul semnalelor de intrare - şi a informaţiei de la ieşirea modulului redondant.
Nu toate sistemele admit pentru modulul redondant un circuit care să realizeze
funcţia inversă a modulului funcţional. Se pot realiza sisteme autotestabile cu o
astfel de structură pentru decodificatoare, codificatoate, multiplexoare, etc., dar nu
pentru sumatoare, de exemplu, deoarece informaţia primară nu poate fi separată din
informaţia de ieşire.
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Figura 3.5 - Sistem autotestabil cu structură dublată.
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Figura 3.6 - Sistem autotestabil cu inversarea funcţiei sistemului de bază.

Conceperea acestui tip de sisteme autotestabile este mai complicată decât în
cazul prezentat anterior, modulul redondant având o schemă total diferită de cea a
modulului funcţional. Viteza de funcţionare a sistemului este limitată de timpii de
propagare a semnalelor prin cele două module şi evident este mai mică decât în
cazul structurii anterioare. Costul sistemului autotestabil depinde de costul
sistemului de bază şi poate fi superior dublului costului acestuia.
3. Sisteme autotestabile cu coduri corectoare de erori. În acest caz modulul redondant
al sistemului autotestabil realizează o codare a semnalelor de intrare şi de ieşire ale
modulului funcţional SF . În figura 3.7 este prezentat un exemplu pentru un sumator.
Configuraţiile a, b, C n−1 , S n , C n au fost codificate cu două variabile yT , yT astfel încât:
• în funcţionare normală, {yT , yT } = {0, 1} sau {1, 0} ;
1

2

• în prezenţa unor defecte, {yT , yT } = {0, 0} sau {1, 1} .
1

2

1

2
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Această soluţie pentru sisteme autotestabile este rezervată sistemelor
combinaţionale, pentru care semnalele de ieşire depind numai de semnalele de
intrare.

a
b
cn-1

Sistem
funcţional (SF)

sn
cn
yT1

yT2

Figura 3.7 - Sistem autotestabil cu coduri corectoare de erori.

3.4.1.2 SISTEME TOTAL AUTOTESTABILE CU STRUCTURĂ
NESEPARABILĂ
În această categorie sunt incluse sistemele autotestabile sintetizate utilizând
coduri redondante de tip neseparabil pentru codarea informaţiilor de intrare/ieşire şi a
funcţiilor de stare ale sistemului. În această categorie se încadrează de pildă sistemele
autotestabile ce utilizează codul k din n.
Implementarea acestei structuri pentru sisteme autotestabile impune mai multe
constrângeri referitoare la concepţia modulelor funcţionale ale sistemului decât în cazul
structurilor cu redondanţă separabilă. Pentru această categorie de sisteme nu se poate
identifica separat o mulţime a semnalelor funcţionale şi o mulţime a semnalelor de test.
Sistemul va avea inclusă, într-un mod neseparabil, redondanţa necesară posibilităţii de
testare în funcţionare normală.
Comparativ cu sistemele autotestabile cu structură dublă, această categorie de
sisteme vor avea un cost mai scăzut, deoarece includ mai puţine circuite. Pentru a coda
2 m stări ale unui sistem secvenţial sunt necesare - pentru sistemul neredondant, care nu
este deci autotestabil - un număr de m variabile secundare. Utilizarea structurii
redondante dublate implică necesitatea a 2m variabile secundare. Cu un cod de tip k din
n se pot coda un număr de maxim C nk stări. Dacă m=4, folosirea pentru codare a unui
cod de tip 3 din 6, care evidenţiază 20 de configuraţii distincte, este suficient pentru a
diferenţia cele 24=16 stări interne posibile. În cazul adoptării soluţiei de sistem
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autotestabil cu structură dublată sunt necesare 8 variabile secundare, iar când se
foloseşte codul 3 din 6 pentru realizarea unui sistem autotestabil sunt necesare doar 6
variabile secundare, deci mai puţine circuite.
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4. IMPLEMENTAREA HARDWARE A TOLERANŢEI LA
DEFECTE ÎN SISTEMELE DE CALCUL
4.1 METODE GENERALE UTILIZATE PENTRU TOLERAREA
DEFECTELOR ÎN CADRUL SISTEMELOR DE CALCUL
4.1.1 CONSIDERAŢII GENERALE
Sistemele de calcul digitale au caracteristici speciale, care determină modul de
defectare al acestora şi ce mecanisme de tolerarea 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 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
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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.

4.1.2 GESTIONAREA REDONDANŢEI
Uneori, tolerarea la defecte mai este numită 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
acoperirea, care reprezintă probabilitatea apariţiei unui defect al sistemului. O
estimare simplistă a acoperirii este dată doar de contorizarea numerelor de succese
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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.

4.1.2.1 REDONDANŢA SPAŢIULUI
Redondanţa spaţiului prevede copii separate fizic ale unei resurse, funcţii sau
elementelor de date. Întrucât este relativ uşor de prezis şi de detectat erorile dintr-o
unitate hardware individuală, cum ar fi procesoarele, memoriile şi legăturile de
comunicaţie, redondanţa spaţiului este asociată mai mult cu tolerarea la defecte.
Redondanţa spaţiului este, de asemenea, un subiect de alegere atunci când este cerută
mascarea defectului, întrucât rezultatele redondante sunt disponibile simultan. Grija
majoră în gestionarea redondanţei spaţiului este eliminarea defectelor cauzate de o
eroare a funcţiei sau resursei, care este comună pentru toate unităţile redondante spaţial.

4.1.2.2 REDONDANŢA TIMPULUI
Aşa cum am menţionat anterior, sistemele digitale au două avantaje unice faţă
de alte tipuri de sisteme, încluzând sistemele analogice. Primul este acela că pot
deplasa funcţiile în timp, prin stocarea informaţiilor si programelor pentru
manipularea informaţiei. Aceasta înseamnă că defectele care pot apărea sunt
tranzitorii, o funcţie putând fi rulată din nou cu o copie stocată a datelor de intrare, la
un moment distinct de timp, defectul tranzitoriu neafectându-le pe amândouă. Al
doilea avantaj este: întrucât sistemele digitale codează informaţia prin simboluri, ele
pot include redondanţa pentru simboluri în schemele de codare. Aceasta înseamnă că
informaţia deplasată în timp poate fi verificată din punct de vedere al unor schimbări
neverificate şi, în multe cazuri, informaţia poate fi corectată la valoarea sa originală.
Figura 4.1 ilustrează relaţiile dintre redondanţa în timp şi în spaţiu.
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Figura 4.1 - Redondanţa spaţiului şi a timpului.

Cele două seturi de resurse reprezintă redondanţa spaţiului şi calculul secvenţial
reprezintă redondanţa timpului. În figura 4.1, redondanţa timpului nu este capabilă să
tolereze defectul permanent din vârful resursei procesor, dar este adecvată pentru
tolerarea defectelor tranzitorii în resursa de mai jos. În acest exemplu simplu, există încă
o problemă de recunoaştere corectă a defectului.

4.1.2.3 CEASUL DE SISTEM
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.
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4.1.2.4 REGIUNI CONŢINÂND DEFECTE
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.

4.1.2.5 DEFECTE COMUNE
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.

4.1.2.6 CODAREA
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
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ale sistemului, folosind un model unic, care este preferabil să nu fie creat aleator.

4.1.3 TEHNICILE DE TESTARE A ACCEPTĂRII
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.

4.1.3.1 DETECTAREA DEFECTULUI
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).

4.1.3.2 DIAGNOSTICAREA DEFECTULUI
Un test de acceptabilitate nu poate, în general, să determine care este defectul.
Poate spune doar că ceva nu funcţioneză normal.

4.1.3.3 CONŢINUTUL DEFECTULUI
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 restului sistemului să
continue operaţia (acolo unde este posibil), fără restricţii legate de ieşirile eronate ale
componentele defecte.
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4.1.3.4 MASCAREA DEFECTULUI
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.

4.1.3.5 COMPENSAREA DEFECTULUI
Un program care eşuează într-un test de acceptabilitate poate fi înlocuit printrunul 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.

4.1.3.6 REPARAREA DEFECTULUI
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.

4.1.4 TEHNICI DE COMPARARE
4.1.4.1 DETECTAREA DEFECTULUI
Comparaţia reprezintă o posibilă alternativă a testelor de acceptabilitate pentru
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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.

4.1.4.2 DIAGNOSTICAREA DEFECTULUI
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.

4.1.4.2.1 PROBLEMATICA VOTĂRII
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.

82

SISTEME TOLERANTE LA DEFECTE

4.1.4.3 CONŢINUTUL DEFECTULUI
Cînd este folosită o comparaţie între perechi, conţinutul este atins prin oprirea
tuturor activităţilor în perechea în care s-au găsit neportivirile. Orice altă pereche poate
continua execuţia aplicaţiei. Când este folosită votarea, conţinutul este atins prin
ignorarea procesorului defect şi reconfigurarea ieşirii sistemului.

4.1.4.4 MASCAREA DEFECTULUI
În sistemele bazate pe comparare, mascarea defectului este realizată prin două
modalităţi. Când se foloseşte votarea, voter-ul permite să se propage doar valorile
corecte. Dacă sunt folosite voter-e hardware, acest lucru se face destul de rapid. Dacă
se foloseşte votarea prin software, voter-ele trebuie să ajungă la un consens în timpul
alocat identificării defectului. Comparaţia între perechi necesită existenţa perechiilor
multiple de procesoare pentru mascarea defectelor. În acest caz, perechile defecte de
procesoare sunt izolate şi valorile rezultat sunt obţinute de la perechile funcţionale.

4.1.4.5 COMPENSAREA DEFECTULUI
Valoarea oferită de un voter poate fi valoarea majoritară, valoarea mediană, o
pluri-valoare sau alte valori prestabilite. Cât timp această alegere este dependentă de
aplicaţie, cea mai utilizată alegere este valoarea mediană. Aceasta garantează că
valoarea selectată a fost calcultă de cel puţin unul din procesoarele participante şi că ea
nu este o valoare extremă.

4.1.4.6 REPARAREA DEFECTULUI
În sistemele bazate pe comparare, cu o singură pereche de procesoare, nu se
poate vorbi de refacere din defect. Pentru perechi multiple, refacerea constă din
folosirea valorilor de la perechea funcţională. Unele sisteme prevăd mecanisme de
restartare la nepotrivirea comparării perechilor, cu date de la perechea funcţională. Dacă
perechea la care s-au detectat nepotriviri produce rezultate corecte pentru o perioadă
adecvată de timp, poate fi configurată înapoi în sistem. Când se foloseşte votarea,
refacerea din starea “procesor defect” este realizată prin utilizarea valorilor corecte de la
alte procesoare. Unui procesor, care nu este votat, i se poate permite continuarea
execuţiei şi poate fi configurat înapoi în sistem, dacă s-a găsit o potrivire dintr-un număr
specificat de subsecvenţe de votare.
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4.1.5 ALTE METODE PENTRU PREVEDEREA TOLERANŢEI LA
DEFECTE
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.

4.1.5.1 REPLICAREA
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 dintre acestea se pot defecta şi
rezultatul returnat va fi încă corect.
Replicările aplicaţiei

Aplicaţia

Interfaţa

Figura 4.2 - Replicarea aplicaţiei.

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
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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.

4.1.5.2 VERIFICAREA PRIN PUNCTE DE CONTROL
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 defecte.

4.2 CONSIDERAŢII GENERALE ASUPRA IMPLEMENTĂRII
TOLERANŢEI LA DEFECTE
Fiabilitatea sistemelor de calcul a devenit un domeniu de interes încă de la
primul calculator electronic ENIAC, care a fost construit în timpul celui de-al doilea
Război Mondial pentru a calcula tabele balistice pentru artilerie. ENIAC conţinea mii
de tuburi şi era caracterizat de un a timp mediu de bună funţionare (MTBF) de
aproximativ 5 minute. Cercetările lui John von Neuman în anii ’40 au descris o
metodologie pentru îmbunătăţirea fiabilităţii calculatoarelor. Oricum, implementările
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actuale ale toleranţei la defecte hardware au fost disponibile doar de la crearea
programului spaţial. Îmbunătăţirea fiabilităţii hardware-ului şi gradul de complexitate
din ce în ce mai mare al software-ului, au condus la dorinţa de tolerare a defectelor şi
prin software.
Disk de stocare

Aplicaţia
Puncte de
control

Interfaţa

Figura 4.3 - Verificarea prin puncte de control.

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
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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 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 harddiskurilor, 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
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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 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.
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.
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
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fi amplasate pe segmente diferite de reţea, atât timp cât ele partajează o legătură
dedicată, oglindită şi fiecare poate accesa celălalt server.

Server

Date
HBA

d

Controller

d
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e

Secundar

at

e

Primar

Figura 4.4 - Oglindirea discurilor.

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 4.5 - Duplexarea discurilor.
Hard disk-ul de
stocare
Server-ul RAM

1
Date
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te

2
1 Blocul de date este scris pe disk
2 Datele scrise sunt comparate cu datele din RAM

Blocul 201

Figura 4.6 - 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
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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.

Zona de redirectare Hot Fix

Hard disk-ul de
stocare
D
Daatte
e

Server-ul RAM

Blocul 201
este defect

2

1
Date

Dacă verificarea eşuează, atunci datele

1 sunt scrise în zona de redirectare Hot Fix. Blocul 201
2 Locaţia blocului defect este înregistrată

Figura 4.7 - Hot Fix.

4.3 TOLERAREA LA DEFECTE PENTRU SURSELE DE
ALIMENTARE
Dependenţa în continuă creştere a societăţii de procesarea electronică a datelor
determină implementarea unor sisteme de operare cu funcţionare continuă. Aplicaţiile
originale ale acestui nivel de performanţă (sistemele instituţiilor financiare, sistemele
de coordonare ale transporturilor aeriene şi pe căi ferate, sistemele de telefonie, etc.)
s-au regăsit aproape în fiecare zonă de activitate. Reţelele locale, control proceselor,
înregistrarea tranzacţiilor zilnice de afaceri şi multe altele pot suferi pierderi
substanţiale dacă operaţiile de sistem sunt afectate. Timpul de cădere al unui
calculator care oferă ca serviciu autorizarea cărţilor de credit poate fi translatată într-o
pierdere substanţială în domeniul vânzărilor.
Soluţia pentru toate acestea şi pentru multe alte aplicaţii care necesită operaţii
dependente este de a realiza toleranţa la defecte pentru cât mai multe porţiuni posibile
ale sistemului. Vom discuta în continuare implementarea toleranţei la defecte în
porţiunea de alimentare a acestor sisteme. Toleranţa la defecte a fost implementată în
software şi în hardware-ul digital de o bună perioadă de timp, dar abia în ultima
decadă s-a realizat că fiabilitatea oricărui sistem electronic este în primul rând dictată
de fiabilitatea sistemului de alimentare. Toate sistemele electronice moderne necesită
o formă de convertire a curentului electric, pentru a transforma sursa principală de
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curent alternativ într-un curent continuu, izolat, stabilizat şi condiţionat. Orice
întrerupere în acest proces de transformare a curentului poate duce la pierderi
imediate şi neaşteptate ale operaţiilor sistemului. Nevoia de minimizare a efectelor
negative ale acestui mod de defectare potenţială a avut ca rezultat dezvoltarea
sistemelor de alimentare tolerante la defecte. Un sistem de alimentare tolerant la
defecte conţine convertoare electrice multiple, configurate de aşa natură încât să
menţină integritatea magistralei de alimentare, pentru prevenirea oricărui defect
singular în sistemul de alimentare. Sistemele electronice de alimentare tolerante la
defecte pot fi realizate într-o mare varietate de configuraţii, dar toate sunt
caracterizate prin:
• redondanţa: capacitatea suficientă de a menţine funcţionarea magistralei de
alimentare în cazul oricărui defect singular;
• detectarea şi izolarea defectului: abilitatea de a izola şi localiza defectarea
unui singur modul înlocuibil;
• înlocuirea on-line sau “hot swap”: permite extragerea modulului defect şi
introducerea unui înlocuitor, fără a întrerupe alimentarea.
În ultimii ani, a fost acordată o atenţie mai mare de către proiectanţii surselor de
alimentare problemelor legate de redondanţă. Cea mai simplă implementare a
redondanţei este de a opera cu module multiple, într-o configuraţie de ieşire paralel, cu
o capacitate suficientă a curentului de sarcină, pentru a suporta încărcarea în prezenţa
pierderii unuia sau a mai multor module de alimentare.
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Figura 4.8 - Partajarea încărcării pentru un sistem cu configuraţie paralel de ieşire.

În figura 4.8 este prezentată partajarea încărcării pentru un sistem de alimentare
cu o configuraţie paralel la ieşire. Paralelizarea funcţionării a cinci module
independente (care nu sunt caracterizate de o partajare a încărcării) peste o încărcare
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care depăşeşte capacitatea a patru module le forţează să stabilizeze magistrala de
alimentare la tensiunea setată de cele cinci module.
Convertoarele trebuie să ofere un curent constant sau o caracteristică de
supraîncărcare de tip “dreptunghiular”, întrucât furnizarea curentului de încărcare
este bazată pe tensiunea de ieşire efectivă, setată pentru fiecare convertor de energie
printr-o prioritate descendentă şi astfel doar un singur convertor de energie opereză în
mod curent cu tensiunea stabilizată. Principalele dezavantajele ale acestei tehnici sunt
legate de funcţionarea dezechilibrată care duce la creşterea ratelor de defectare în
convertorul de energie şi o la o degradare a refacerii tranzitorii, în prezenţa unui
modul defect.

4.3.1 PROBLEME ASOCIATE TOLERĂRII DEFECTELOR ÎN
CADRUL SURSELOR DE CURENT
4.3.1.1 PARTAJAREA ÎNCĂRCĂRII
Aproape toate proiectările recente ale surselor de energie încorporează circuite
speciale pentru a prevedea o partajare forţată a încărcării, fie pasivă, fie activă şi o
protecţie stabilizată la supraîncărcarea în curent pentru a optimiza folosirea lor în
aplicaţiile sistemului de alimentare redondant. În figura 4.9 este prezentat schematic un
circuit simplificat pentru partajarea încărcării.
I1
Semnalul magistralei
de partajare a încărcării

I2

IN

Figura 4.9 - Circuit schematic simplificat pentru partajarea încărcării.

Partajarea încărcării (sau curentului) permite o distribuţie egală a sistemului
între convertoarele de curent multiple cu ieşiri paralele. Aceasta are ca rezultat
temperaturi de operare mai scăzute şi o rată a defectărilor mai redusă, odată cu
îmbunătăţirea timpului de răspuns. Costul şi complexitatea circuitelor actuale este

SISTEME TOLERANTE LA DEFECTE

93

scăzut; unii producători oferă acum circuite de control dedicate care permit
implementarea partajării încărcării, împreună cu convertorul de curent existent,
folosind circuitul extern. Un exemplu pentru aceasta este ansamblul de bază Kepco
FCS, care va implementa caracteristica de partajare forţată a încărcării la orice sursă
echipată cu un senzor de eroare, de la distanţă.

4.3.1.2 DEFECTAREA SURSEI DE ALIMENTARE
Deciziile privind redondanţa nu sunt limitate doar la problema conversiei.
Sistemele de tolerare a defectelor alimentării trebuie să se adreseze defectelor
posibile ale sursei de alimentare, la fel ca şi pierderilor conversiei. De fapt, multe
sisteme prevăzute cu facilităţi de tolerare a defectelor de alimentare necesită surse
separate şi protejate pentru fiecare convertor multiplu de curent folosit pentru
generarea magistralei de alimentare. Alte sisteme folosesc fie surse de tensiune
neîntreruptibile on-line sau off-line (UPS - Unit Power Supply), cu baterie, fie un
generator backup, în eventualitatea pierderii sursei de curent primare. Chiar şi alte
sisteme, dintre care se pot remarca cu precădere sistemele de telecomunicaţii,
folosesc o arhitectură distribuită a sursei de alimentare, constând din combinaţia
tuturor soluţiilor menţionate mai sus, aplicate atât sursei cât şi circuitelor de
încărcare.

4.3.1.3 COSTURILE CICLURILOR DE VIAŢĂ
Aceste funcţii adiţionale de protejare (încărcătoare de baterii, menţinerea, etc.),
adaugă un cost semnificativ al ciclurilor de viaţă, pe care proiectanţii sistemului
trebuie să le ia în considerare. De exemplu, folosirea UPS-urilor on-line pentru
redondanţa sursei de alimentare implică pornirea rapidă a convertoarelor de curent, în
timp ce specificaţiile pentru UPS-urile off-line necesită specificarea relaţiilor corecte
între timpul de ieşire şi timpul de transfer UPS, pentru a păstra integritatea
magistralei de alimentare. Bateriile creează propriul overhead, sub forma menţinerii,
cererilor de încărcare şi consideraţiilor de mediu.

4.3.1.4 CONSIDERAŢIILE “HOT SWAP”
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-
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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. Figura 4.10 reprezintă diagrama bloc a interconectării Hot
Swap.
DIODĂ IZOLATOARE
+
–

LA ÎNCĂRCARE

+
–

+
–
CONECTOR HOT-SWAP

Figura 4.10 - Diagrama bloc a interconectării Hot-Swap.

4.3.1.5 IZOLAREA/DETECTAREA DEFECTULUI
Cele mai critice funcţii pentru orice sistem de alimentare cu toleranţă la defecte
sunt detectarea şi izolarea defectelor. Detectarea defectului reprezintă abilitatea de a
identifica şi localiza un defect cu consistenţă şi acurateţe, într-un modul înlocuibil
specific, în timp ce izolarea defectului va permite izolarea sistemul faţă de orice
efecte adverse ale defectului. Aceste funcţiuni sunt elementele de bază ale oricărui
sistem electric cu toleranţă la defecte. Construite adecvat, acestea vor menţine
integritatea magistralei de alimentare; fără ele, nici o măsură de redondanţă sau
înlocuibilitate nu va salva funcţia de sistem.
Funcţia detectorului de defecte implică o interdepenenţă completă între
modulele de alimentare şi sistemul electric în sine. Prin natura sa, un sistem electric
cu toleranţă la defecte construit adecvat va suporta defectarea unuia sau a mai multor
elemente, fără defecte aparente asupra magistralei de alimentare, cu toate că sistemul
electric trebuie să fie capabil de detectarea şi localizarea acestei defecţiuni către un
singur subansamblu înlocuibil, fără beneficiul observării directe asupra ieşirii.
Aceasta necesită măsurări simultane de parametri multiplii, atât interni cât şi externi
şi interpretarea combinată a valorilor lor pentru a determina dacă modulul electric
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operează adecvat.
Soluţiile includ dispozitive distribuite pentru protecţia încărcării (siguranţe,
separatoare de circuit, termistoare, etc.) şi dimensionarea încărcării cablurilor bazată
pe livrarea curentului maxim posibil. Mulţi proiectanţi de convertoare electrice includ
fie circuite opţionale, fie fixe, ca o parte a circuitului de protecţie care va opri
convertorul de alimentare pentru o perioadă de 10÷30 de secunde, presupunând că
supraîncărcarea pe termen lung reprezintă o problemă majoră şi sistemul a fost deja
compromis. Aceasta nu este o opţiune valabilă în convertoarele de alimentare care
suportă magistrale bazate pe baterii, aşa cum sunt folosite în multe aplicaţii de
telecomunicaţie.

4.4 STRUCTURI HARDWARE TOLERANTE LA DEFECTE
4.4.1 UNITĂŢILE ÎNLOCUIBILE
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, aşa
cum arată şi figura 4.11. 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:
1.
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;
2.
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
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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 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.
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Figura 4.11 - Arhitectura sistemului TANDEM.

În figura 4.12 este reprezentată arhitectura procesorului VAX Cluster, în care
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, 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,
proiectată la alegere (în figura 4.9 aceasta este duplexată şi conectează mai multe
sisteme VAX şi controller-e de stocare) 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
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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.

controller de
terminal

controller de
terminal

. . .
Ethernet

VAX

VAX
Interconectare
de calculatoare

Controller
stocare

. . .

VAX

LAN

Controller
stocare

Figura 4.12 - Arhitectura sistemului VAX Cluster.

Astfel, pentru ambele arhitecturi TANDEM şi VAX Cluster, defectele
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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.
În figura 4.13 este prezentată arhitectura IBM XRF, în care unităţile hardware
înlocuibile sunt toate procesoarele de vârf IBM. (în general, de fiecare dată,
arhitecturile de procesoare existente anterior vor trebui să fie integrate într-un sistem
de tolerare a defectelor bazat pe LAN, decupajul arhitecturii rezultate fiind în mod
natural brută).
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.

Sistemul
de back-up

Sistemul
activ
buffer de control
a transferului

Sistemul
setărilor de
date

supraveghere

Sistemul
setărilor de
date

Baze de date
(replicate)

Figura 4.13 - Arhitectura sistemului IBM XRF.

În figura 4.14 este prezentată arhitectura sistemului STRATUS, primul sistem
care a întrodus folosirea sistematică a unităţii centrale de prelucrare, sistemului de
intrare/ieşire şi server-elor hardware ale controller-elor de comunicaţie, implementate
printr-o pereche de microprocesoare care execută şiruri de instrucţiuni identice şi
compară continuu rezultatele. Această tehnică de implementare asigură faptul că astfel
de server-e au, cu o foarte mare probabilitate, semantici similare ale defectelor. Altă
caracteristică a acestei arhitecturi este decupajul arhitectural fin: server-e elementare
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hardware sunt unităţile înlocuibile, cu propriile lor surse de alimentare, de către clienţi.
Acest lucru reduce substanţial costurile de mentenanţă şi uşurează creşterea orizontală a
sistemului.
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 (lockstep), pentru o comparare continuă a rezultatelor lor) sunt organizate ca un grup mascat.
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.
Figura 4.15 prezintă arhitectura sistemului multiprocesor SEQUOIA, un alt
exemplu de decupaj arhitectural fin.
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
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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 superior.

Memorie
controller
de disk
controller de
,
comunicatie
Controller
StrataLINK
bus
StrataLINK LAN
Figura 4.14 - Arhitectura sistemului STRATUS.
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Figura 4.15 - Arhitectura sistemului SEQUOIA.

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 controllere 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 serverelor hardware scade sub acest prag, sistemul de operare poate continua să asigure
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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.

4.4.2 IPOTEZELE DEFECTELOR UNITĂŢILOR HARDWARE
ÎNLOCUIBILE
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 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
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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.

4.4.3 SPECIFICAREA IMPLEMENTĂRII SEMANTICILOR
DEFECTULUI HARDWARE
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 TANDM, 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
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 auto-testare, 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
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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 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.

4.4.4 MASCAREA DEFECTELOR DE CĂTRE UNITĂŢILE
HARDWARE ÎNLOCUIBILE
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
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semanticii defectelor tranzacţiei va trebui să fie scris, posibil bazat pe facilităţile de logare 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 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.
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5. PRACTICA PROIECTĂRII SISTEMELOR FIABILE
Cerinţele impuse sistemelor cele mai recente au efect asupra filozofiei de
proiectare. Costul implementării toleranţei la defecte trebuie să fie considerabil mai
redus decât cheltuielile determinate de funcţionarea anormală, acestea din urmă
incluzând atât încetarea funcţionării, cât şi operări eronate.
Putem exemplifica cerinţele, impuse sistememlor, ce afectează procesul
proiectării:
• fiabilitatea sistemului în raport cu disponibilitatea acestuia;
• gradul de corectitudine:
• datele de ieşire să fie corecte;
• să nu existe pierderi de date;
• transparenţa faţă de utilizator;
• domeniul de aplicaţie (general sau specializat);
• penalizările introduse pentru operatori neiniţiaţi;
• arhitectura cu un singur procesor sau multiprocesor.
În anul 1980, Rennels a identificat cinci tipuri diferite de aplicaţii la care s-a
impus implementarea toleranţei la defectări.
1. Sisteme cu înaltă disponibilitate. Sistemele caracterizate de disponibilitate
ridicată folosesc resurse în comun atunci când reducerea capacităţii sistemului
sau alterarea bazei comune de date nu pot fi admise, în schimb pierderea unui
singur utilizator poate fi admisă. Aceste sisteme sunt cel mai frecvent
orientate spre aplicaţii cu un grad ridicat de generalitate, executând o varietate
de programe utilizator a căror cerinţe nu pot fi anticipate. Fiind orientate către
acel segment de piaţă sensibil la cost, aceste sisteme folosesc modificări
minime ale proiectelor actuale. Codarea de tip Hamming a memoriei,
verificarea parităţii pe magistrala sistemului, folosirea contoarelor de depăşire
a timpului de execuţie, diagnosticarea şi verificarea veridicităţii software-ului
reprezintă principalele tehnici de implementare a toleranţei la defectări.
Totuşi, acoperirea este scăzută. În sistemele multiprocesor, cu toate acestea,
defectul poate fi izolat imediat ce a fost detectat, sistemul îşi poate continua
operarea într-o configuraţie degradată. Ca exemple de astfel de sisteme putem
enumera TANDEM, Pluribus.
2. Sisteme cu durată mare de viaţă. Aceste sisteme nu pot fi accesibile în
vederea mentenanţei corective manuale pe întreaga durată de operare a
sistemului (de obicei cinci sau mai mulţi ani). De obicei, cum ar fi cazul
navetelor spaţiale ce monitorizează planetele, vârful activităţii computaţionale
se înregistreză la sfârşitul duratei de viaţă a sistemului. Aceste sisteme sunt
caracterizate printr-un grad ridicat de redondanţă şi echipate cu suficiente
resurse pentru a “supravieţui” misiunii cu puterea de calcul necesară.
Gestionarea redondanţei poate fi realizată automat (pe naveta spaţială) sau
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comandat, de la distanţă (de pe staţiile terestre). Sistemele STAR şi Voyager
reprezintă exemplificări de referinţă ale acestui tip de sisteme.
3. Sisteme cu mentenanţă amânată. În strânsă legătură cu sistemele cu durată
mare de viaţă sunt sistemele proiectate să funcţioneze corect în prezenţa
defectelor, până când se poate efectua mentenanţa periodică. De exemplu:
• pentru sistemele mici ale navetelor spaţiale mentenanţa poate fi amânată
pe întrega durată de viaţă a sistemului;
• pentru alte categorii de sisteme la care repararea locală este dificil de
realizat, utilizarea redondanţei este mult mai eficientă din punct de vedere
al costului decât mentenanţa neprevăzută;
• sunt multe sisteme mobile care părăsesc o staţie centrală pentru o lungă
perioadă de timp, pentru a reveni în cele din urmă acolo. Expertiza în
vederea mentenanţei este mult mai eficientă din punct de vedere al costului
dacă mentenanţa poate fi amânată până când unitatea mobilă revine la
staţia centrală. Este cazul sistemelor de calcul ce echipează vapoarele,
avioanele, tancurile, etc.
4. Sisteme ce efectuează calcule de înaltă performanţă. Sistemele ce efectuează
calcule de înaltă performanţă, cum ar fi procesările de semnale, sunt foarte
susceptibile la erori tranzitorii şi defecte permanente, din cauza complexităţii.
Deoarece cerinţele de performanţă sunt crescute, toleranţa la defectări este
unica cale de a construi sisteme la care timpul mediu de bună funcţionare
(MTBF) să permită execuţii utile ale programelor. Erorile ocazionale care
întrerup procesarea pentru câteva secunde sunt tolerate atât timp cât poate
urma un proces de recuperare automată.
5. Sisteme care efectuează calcule de importanţă vitală. Cerinţa cea mai
stringentă de tolerare a defectelor este regăsită, în cazul sistemelor de
comandă în timp real, ale căror erori de calcul pot pune în pericol vieţi umane
sau pot avea un impact economic major. Este necesar ca execuţia să fie
corectă şi timpul de recuperare în urma apariţiei unei erori să fie minimizat.
Sistemul hardware, special proiectat, operează cu algoritmi concurenţi pentru
detectarea erorilor, astfel încât datele incorecte să fie blocate la nivelul
modulului defect. Sistemele SIFT şi FTMP constituie exemple de sisteme
utilizate în aviaţie, fiind proiectate să comande în mod dinamic aeronavele
caracterizate prin instabilitate. Scopul urmărit prin proiectare este acela de a
se asigura o probabilitate de defectare mai mică decât 10 −9 pentru o durată a
misiunii de 10 ore.
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5.1 SISTEME CU GRAD RIDICAT DE DISPONIBILITATE
Sistemul TANDEM

Firma Tandem Computers Inc. a fost fondată în anul 1976 în scopul construirii
de sisteme de calcul cu grad înalt de disponibilitate, pentru procesarea tranzacţiilor
comerciale. Sistemul TANDEM 16, primul sistem comercial, este un sistem structurat
modular, extensibil, proiectat special în vederea unei disponibilităţi crescute.
Obiectivele de proiectare ale acestui sistem includ:
• operare neîntreruptă atunci când sunt detectate defecte, reconfigurarea
resurselor chiar atunci când nu sunt active, configurarea componentelor
reparate în sistem fără încetarea funcţionării celorlalte resurse ale sistemului;
• nici un defect hardware singular nu poate compromite integritatea datelor din
sistem;
• structura modulară a sistemului poate fi completată prin adăugarea unor
unităţi de procesare, de memorie şi de intrare-ieşire fără a fi necesară
modificarea software-ului de aplicaţii.
Sistemul TANDEM este compus din maximum 16 calculatoare interconectate
prin două magistrale dinamice (DYNABUS) orientate pe mesaje.
Hardware-ul intern include:
• efectuarea unor sume de control ale mesajelor pe cele două magistrale
DYNABUS;
• verificarea parităţii căilor de date;
• utilizarea codurilor corectoare de erori în cadrul modulelor de memorie.
Toate controller-ele de intrare-ieşire sunt de tip biport pentru a putea fi accesate
pe o cale de rezervă în cazul defectării unităţii de procesare sau de intrare-ieşire. Pe
acestă structură hardware, software-ul construieşte un sistem orientat pe procese,
întregul proces de comunicaţie fiind manipulat ca un set de mesaje. Orice dispozitiv de
intrare-ieşire sau resursă a sistemului poate fi accesată de un proces, indiferent de locul
unde sunt rezidente resursa şi procesul.
Integritatea datelor este menţinută printr-un mecanism de “perechi de procese”
de intrare-ieşire: unul dintre procesele de intrare-ieşire este considerat drept proces
primar, celălalt fiind tratat ca o copie de siguranţă. Toate mesajele de modificare a
fişierelor sunt furnizate procesului de intrare-ieşire primar. Acesta transmite un mesaj
conţinând informaţii de control copiei de siguranţă, astfel încât aceasta să poată
continua execuţia dacă se defectează procesul primar sau calea de acces către
dispozitivul de intrare-ieşire. Fişierele pot fi duplicate pe unităţi fizice distincte
controlate de o pereche de procese de intrare-ieşire, rulate pe procesoare fizice distincte.
Toate mesajele de modificare a fişierelor sunt transmise ambelor procese de intrareieşire. Astfel, în eventualitatea unui defect fizic sau izolării procesului primar, copia de
siguranţă este oricând actualizată şi disponibilă.
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Figura 5.1 - Ilustrarea mecanismului perechilor de procese în sistemul TANDEM.

Şi programele utilizator pot utiliza mecanismul “perechilor de procese”.
Considerând un program de aplicaţie A, ce este rulat continuu, acesta demarează un
proces de backup A1, utilizând un alt procesor. Există, de asemenea, imagini duplicate
ale fişierelor, una dintre ele desemnată ca primară, iar cealaltă drept copie de siguranţă
(backup). Periodic, programul A, în punctele specificate de către utilizator, transmite
informaţii de control programului A1. A1 este acelaşi program ca şi A, însă conţine şi
informaţia că este o copie de siguranţă. A1 citeşte mesajele de control pentru a-şi
actualiza zona de date, starea fişierului şi contorul programului. Programul A1 este
încărcat şi executat dacă sistemul raportează că procesorul care rulează procesul primar
A se defectează. Întrega activitate a programului A asupra fişierului este executată atât
asupra copiei primare, cât şi asupra copiei de siguranţă a fişierului. Când programul A1
îşi începe execuţia de la ultimul punct de control, acesta încearcă să repete operaţii de
intrare-ieşire executate cu succes de programul A. Sistemul de gestionare a fişierelor va
recunoaşte această reluare şi va transmite lui A1 un mesaj ce specifică corectitudinea
executării instrucţiunilor de intrare-ieşire. Programul A comunică cu sistemul de
operare pentru a testa existenţa unei copii a procesului. Deoarece aceasta nu mai există,
programul poate cere crearea şi iniţializarea unei copii atât a procesului, cât şi a
structurii fişierului.
Software-ul de legare în reţea permite interconectarea a maximum 255 sisteme
TANDEM, dispersate din punct de vedere geografic. Aplicaţiile sistemelor TANDEM
constau în introduceri de comenzi, înregistrări în cadrul spitalelor, tranzacţii bancare,
tranzacţii în cadrul bibliotecilor, etc.
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Procesoare ESS

Create de laboratoarele BELL în ultimele patru decenii, procesoarele ESS
(Electronic Switching System) sunt cele mai numeroase sisteme digitale tolerante la
defecte. Aceste sisteme, care manipulează distribuirea apelurilor telefonice prin diferite
centrale, sunt caracterizate de performanţe de disponibilitate notabile: două ore de
nefuncţionare pe o durată de 40 de ani, adică o medie de trei minute de nefuncţionare
pe an.
Comutarea telefonică are multe proprietăţi comune cu activitatea sistemelor
Pluribus (aplicaţii în timp real de transmitere a informaţiei). Există o redondanţă
naturală în reţelele telefonice şi în transmiterea datelor, adică: apelantul reformează
numărul dacă o legătură s-a efectuat eronat. Totuşi, utilizatorul va relua apelul atât timp
cât erorile nu îşi fac resimţită prezenţa prea des. Complexitatea unui sistem ESS se
manifestă mai ales în hardware-ul periferic.
Sisteme PLURIBUS

Sistemul Pluribus a fost conceput ca un sistem modular, cu performanţe ridicate
de disponibilitate, având o arhitectură de tip multiprocesor. Cele mai multe facilităţi de
tolerare a defectelor ale sistemului Pluribus au fost implementate la nivel software. A
fost acceptată o perioadă relativ lungă de timp între apariţia defectelor şi detectarea
acestora, datorită task-urilor IMP (Interface Message Processor).
Multiplele nivele de protocol ale reţelei ARPA, fiecare nivel fiind caracterizat
prin mijloace pentru detecţia erorilor şi pentru recuperare proprii, degrevează sistemul
Pluribus de sarcina de a reconstitui integritatea datelor: la apariţia unui defect, toate
mesajele în curs vor fi memorate într-un alt nod al reţelei până la apariţia unei
confirmări sau, eventual, reorientate către sistemul defect. Chiar dacă a fost afectat
protocolul unei întregi subreţele, un altul va încerca transmiterea întregului mesaj. În
acest mod, aplicaţia necesită doar recuperarea din eroare a sistemului Pluribus, printr-o
reiniţializare rapidă cu omiterea resurselor neoperante.
Software-ul sistemului utilizează:
• verificări software periodice, incluzând diagnoze;
• redondanţa structurilor de date;
• timer-e de supraveghere care trebuie initializate periodic prin software.
Structura de tip multiprocesor permite un maximum de performanţă atunci când
nu se manifestă defecte (se estimează că verificările periodice degradează performanţele
sistemului doar cu 1%) şi un maximum de asistenţă în prezenţa defectelor, concentrând
toate resursele în vederea ajungerii la un consens pentru reconfigurarea fără defecte.
Sisteme aerospaţiale

Navetele spaţiale reprezintă principalul exemplu de sisteme ce necesită perioade
lungi de funcţionare neîntreruptă. Spre deosebire de majoritatea celorlalte aplicaţii, în
cazul navetelor spaţiale trebuie supravegheat mediul înconjurător (ca de exemplu
energia electrică, temperatura şi stabilitatea) în mod nemijlocit. La proiectare se ţine
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seama de faptul că un singur sistem trebuie să trateze toate aspectele referitoare la
funcţionarea navetei: structură, propulsie, energie, sisteme analogice şi digitale.
Misiunile spaţiale acoperă un domeniu foarte variat de complexitate: de la cele
mai simple - sateliţi lansaţi pe orbite circumterestre cu altitudine mică -, până la cele
mai complexe -navete spaţiale lansate în spaţiul îndepărtat pentru cartografierea zonelor
încă necunoscute -. În oricare dintre aceste misiuni pot fi încadrate următoarele
activităţi:
• sesizarea orbitei circumterestre de joasă altitudine;
• navigaţia şi comunicaţia pe orbită circumterestră de joasă altitudine;
• comunicaţia sincronă pe orbită;
• activităţi ştiinţifice în spaţiul îndepărtat.
Orice navetă spaţială poate fi privită ca fiind compusă din cinci subsisteme:
• sistemul de propulsie - comandă stabilitatea şi orientarea navei;
• sistemul energetic - generarea şi stocarea energiei electrice trebuie
monitorizată şi comandată cu precauţii deosebite deoarece toate celelalte
sisteme funcţionează bazându-se pe electricitate. Cel mai adesea, sistemul
electric al navei constă din panouri cu celule solare şi baterii de acumulatoare.
Comanda orientării panourilor cu celule solare, a încărcării bateriilor de
acumulatoare şi controlul temperaturii reprezintă sarcinile cele mai mari
consumatoare de timp ale sistemelor de calcul ce echipează navetele spaţiale.
• sistemul de comunicaţii - comunicaţiile de date se distribuie pe trei canale,
adesea fizic distincte. Primul canal, denumit uplink (legătura ascendentă),
cuprinde comenzile transmise de la sol către navetă. Celelalte două canale,
denumite downlinks (legături descendente), tranmit informaţii de la navetă
către sol. Una dintre cele două legături descendente tranferă date telemetrice
despre subsistemele navetei.
• sistemul de comandă a stării - adesea, se foloseşte un computer dedicat
pentru a sesiza şi a comanda orientarea şi stabilitatea navetei.
• sistemul de comandă şi control - toate aspectele legate de coordonarea
navetei sunt, de obicei, centralizate într-un singur computer de comandă şi
control. Activitatea acestui computer este focalizată asupra restabilirii în urma
unor evenimente eronate. Această restabilire poate fi efectuată automat
(local), sau controlată de la sol, prin comenzi transmise pe canalul ascendent.

5.2 SISTEMUL C.vmp
În vara anului 1975 a fost iniţiat un studiu de proiectare pentru a examina
comportarea arhitecturilor sistemelor tolerante la defecte în mediu industrial. Mediul
industrial este caracterizat prin zgomote de natură electromagnetică, utilizatori neiniţiaţi
şi operare neîntreruptă. În urma acestui studiu s-au stabilit următoarele scopuri de
proiectare:
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• funcţionarea corectă în prezenţa defectelor temporare şi permanente - sistemul
trebuie să posede capacitatea de a-şi continua funcţionarea corectă în prezenţa
unor defecte hardware permanente, cum ar fi defectarea unei componenete
sau a unui subsistem şi în prezenţa unor erori temporare cauzate de
suprapunerea zgomotelor peste semnalul util, ceea ce conduce la funcţionări
eronate ale unei componente sau a unui subsistem;
• transparenţa software-ului pentru utilizator - utilizatorul sistemului nu trebuie
să ştie că utilizează un computer tolerant la defecte la care acestă
caracteristică a fost integral implementată în subsistemul hardware. Aceasta
va permite utilizatorului să se bazeze pe bibliotecile de programe curente,
conducând nemijlocit la creşterea fiabilităţii software-ului ;
• capacitatea de a funcţiona în timp real - o eroare sau un defect trebuie
detectată şi corectată într-un interval foarte scurt de timp de la apariţie;
• proiectarea modulară pentru reducerea timpilor de cădere - hardware-ul
trebuie să fie capabil să funcţioneze doar cu o parte a resurselor activate. În
această situaţie mentenanţa corectivă se poate efectua fără oprirea sistemului.
Modularitatea include procesul proiectării unor reţele separate de distribuţie a
alimentării în scopul de a putea dezactiva anumite secţiuni ale sistemului de
calcul. Modularizarea permite utilizatorului “creşterea” sistemului de la unul
simplu, neredondant la un computer tolerant la defecte, în mai mulţi paşi de
investiţii.

5.2.1 ARHITECTURA SISTEMULUI
Pentru a respecta caracteristicile de modularitate şi de transparenţă a softwareului s-a adoptat drept mecanism în vederea im plementării caracteristicii de toleranţă la
defecte votarea la nivel de magistrală. Aceasta înseamnă că votarea se efectuează ori de
câte ori procesoarele accesează magistrala pentru a primi sau pentru a transmite
informaţii. Sistemul se compune din trei perechi procesor-memorie, fiecare pereche
fiind interconectată printr-o magistrală, aşa cum se prezintă în figura 5.2. O definire mai
precisă a sistemului C.vmp (Computer, Voted MultiProcessor) poate fi formulată
astfel: un sistem multiprocesor capabil de operare tolerantă la defecte. Sistemul C.vmp
este, de fapt, compus din trei sisteme capabile de a funcţiona în mod independent,
executând trei programe diferite. Sub controlul unui eveniment extern, sau sub controlul
unuia dintre procesoare, sistemul C.vmp îşi poate sincroniza funcţionarea resurselor
hardware redondante pentru a începe execuţia segmentului critic de cod.
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Figura 5.2 - Configuraţia sistemului C.vmp.

Prin activarea voter-ului, cele trei magistrale sunt votate, iar rezultatul este
transmis mai departe. Orice neconcordanţă între funcţionarea celor trei procesoare nu se
va propaga către memorii, sau viceversa. Neconcordanţele sunt detectate şi corectate
înainte de a se propaga. Se va arăta că voter-ul, care reprezintă o resursă neredondantă a
sistemului, nu reprezintă o “zonă îngustă”. Cu toate acestea voter-ele pot fi triplate
dacă este necesar. În această situaţie, chiar şi voter-ele pot înregistra defecte tranzitorii
sau permanente, sistemul rămânând funcţional. Deoarece doar procesoarele sunt
singurele resurse ce pot deveni master de magistrală, rezultă că este necesar doar un
voter bidirecţional, indiferent câte module de memorie sau dispozitive periferice de
intrare/ieşire sunt cuplate pe magistrală. Votarea este efectuată în paralel, pornind de la
o structură de votare la nivel de bit. Astfel, dacă un sistem înregistrează defecte la unii
dintre biţii magistralei, presupunând că celelalte două sisteme funcţionează corect(biţii
respectivi sunt corecţi), atunci operarea sistemului este corectă. Există cazuri în care pot
apărea defecte în funcţionarea tuturor celor trei magistrale şi cu toate acestea sistemul să
funcţioneze corect.
Votarea la nivel de magistrală funcţionează doar dacă se transferă informaţia prin
voter. De obicei, registrele procesorului sunt rezidente pe placa procesor şi nu sunt
votate. În cazul sistemului PDP-11, de exemplu, acesta posedă şase registre generale,
un pointer de stivă şi un registru contor de program. Astfel, după executarea a 5,3
milioane de instrucţiuni aparţinând a 41 de programe diferite, scrise de 5 utilizatori
diferiţi şi compilate cu 5 compilatoare diferite, s-au stabilit statistic următoarele
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rezultate:
• în medie, un registru este încărcat şi stocat în memorie la odată la 24
instrucţiuni;
• în medie, un apel de subrutină este executat la fiecare 40 de instrucţiuni, ceea
ce determină salvarea contorului de program în stivă;
• singurul registru care nu este salvat sau înscris este indicatorul vârfului stivei
(stack pointer). Pentru a se asigura o funcţionare tolerantă la defecte sistemul
trebuie să salveze şi să reîncarce acest indicator.
Această funcţionare normală a programului trebuie asigurată în scopul menţinerii
circulaţiei informaţiei conţinută în registre prin voter.
Pentru a prezenta o descriere detaliată a voter-ului, este necesară o prezentare a
magistralei sistemului. Magistrala conţine 36 semnale, utilizând atât protocoale
sincrone, cât şi protocoale asincrone.
Fiecare ciclu de magistrală debutează sincron cu plasarea adreselor pe liniile
multiplexate temporal ale magistralei de adrese şi date DAL (Data / Adrress Lines)
(figura 5.3):
• semnalul SYNC devine activ (pe nivel ridicat) şi toate dispozitivele cuplate la
magistrală memorează adresa furnizată pe liniile DAL. Apoi, această adresă
este retrasă de către procesor, ceea ce încheie secţiunea sincronă a acestui
ciclu de magistrală;
• în eventualitatea unui ciclu de intrare (DATI), procesorul activează semnalul
DIN pe magistrală;
• dispozitivul SLAVE adresat răspunde prin plasarea unui cuvânt de date pe
liniile DAL şi activând sepnalul REPLY;
• procesorul memorează cuvântul de date şi dezactivează semnalele DIN şi
SYNC;
BDAL

ADDR

DATA

SYNC
DIN
REPLY

Figura 5.3 - Ciclul de citire pe magistrala sistemului LSI-11.

• în eventualitatea unui ciclu de ieşire (DATO), după retragerea adreselor,
procesorul plasează un cuvânt de date pe magistrală şi activează semnalul
DOUT;
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• când dispozitivul SLAVE a citit cuvântul de date de pe magistrală, el
activează semnalul REPLY;
• la recepţia acestui semnal, procesorul răspunde prin dezactivarea semnalelor
DOUT şi SYNC.

5.2.2 MODURILE DE FUNCŢIONARE ALE VOTER-elor
Căile multiplexate prin voter sunt reprezentate în figurile 5.4a, 5.4b şi 5.4c.
Figurile 5.4a şi 5.4b tratează cazul semnalelor de comandă unidirecţionale. Semnalele
generate de procesor sunt recepţionate de receptoarele de magistrală şi apoi orientate
către multiplexor care permite fie votarea semnalelor de pe cele trei magistrale, fie ca
doar semnalele de pe magistrala A să ajungă la intrările voter-ului. Ieşirea circuitului de
votare este întotdeauna trecută printr-un driver către magistrala externă A, dar este şi
multiplexată cu semnalele recepţionate iniţial pe magistralele B şi C. Acestă
configuraţie permite ca:
• semnalele de la cele trei procesoare să fie votate şi transmise pe cele trei
magistrale externe;
• semnalele procesorului A să fie transmise pe toate cele trei magistrale
externe;
• semnalele celor trei procesoare independente să fie transmise pe magistrale
externe diferite, cu o întârziere suplimentară pe magistrala A.

PB - Processor Bus B
PB

EB - External Bus B
MUX

EB

MUX
PA

EA
MUX
MUX

EC

PC
Figura 5.4a - Structura voter-ului cu multiplexare unidirecţional (transmisie).
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EB - External Bus B
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Figura 5.4b - Structura voter-ului cu multiplexare unidirecţional (recepţie).
Modul de lucru votare
Partea de transmisie a fiecăreia dintre cele trei magistrale este orientată către
intrarea voter-ului, rezultatul votării fiind transmis către partea de recepţie a fiecăreia
dintre cele trei magistrale. În plus faţă de elementele de votare, voter-ul dispune de un
set de circuite detectoare de necorcondanţă. Aceste detectoare, plasate câte unul pe
fiecare magistrală, devin active atunci când semnalele de pe magistrala respectivă nu
coincid cu rezultatul votării. Prin monitorizarea semnalelor furnizate de aceste circuite
de neconcordanţă se poate urmări tipul de defecţiune care caracterizează sistemul la un
moment de timp dat.
Modul de lucru distribuţie
Doar secţiunea de transmisie a magistralei A este eşantionată şi conţinutul
acesteia este distribuit secţiunilor de recepţie a tuturor celor trei magistrale externe.
Acest mod de funcţionare permite triplarea selectivă a dispozitivelor de intrare/ieşire.
Singura cerinţă este aceea ca dispozitivele ce nu sunt triplate să fie conectate la
magistrala A.
Modul de lucru independent
Magistralele B şi C sunt determinate prin intermediul multiplexoarelor să
ocolească intrările voter-ului. Magistrala A asigură semnalele de intrare pentru
circuitele de votare. În acest mod de lucru sistemul C.vmp este un sistem multiprocesor
slab cuplat. Comutarea între modurile de lucru independent şi votat permite
utilizatorului să realizeze un sistem de calcul performant şi fiabil.
Semnalele de comandă unidirecţionale generate de sistem pe magistralele externe
sunt manipulate în acelaşi mod ca şi semnalele procesor, cu excepţia faptului că direcţia
este inversată.
Figura 5.4c ilustrează cazul cel mai complex al liniilor bidirecţionale de
date/adrese. Sunt utilizate două seturi de transceiver-e de magistrală, care înlocuiesc
seturile de emiţătoare şi receptoare utilizate în cazurile anterioare. A fost adăugat încă
un nivel de multiplexare.
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Figura 5.4c - Structura voter-lui cu multiplexare bidirecţional.

Semnalele recepţionate de la cele două seturi de transceiver-e sunt multiplexate,
selectându-se astfel direcţia acestora. După multiplexare şi votare, semnalul de ieşire
este memorat într-un registru pentru a se putea asigura specificaţiile timing-ului pe
magistrală. De aici semnalele se propagă pa magistrala de pe care au fost iniţial
recepţionate.

5.2.3 DISPOZITIVE PERIFERICE
În majoritatea cazurilor, multiplicarea (triplarea) resurselor constă în echiparea cu
plachete standard a conectoarelor prevăzute pe magistrala sistemului. Un astfel de
exemplu îl constituie modulele de memorie. Totuşi, în unele cazuri, soluţia nu este chiar
atât de simplă. Un exemplu de dispozitiv periferic care trebuie modificat îl reprezintă
unitatea de floppy disk. Cele trei unităţi, rezultate prin multiplicare, funcţionează
asincron. De aceea, poate apărea un defazaj de maximum 360o în funcţionare. Deoarece
informaţia nu este citită simultan, soluţia acestei probleme este aceea de a construi un
buffer a cărui capacitate să fie suficient de mare pentru a se potrivi cu dimensiunea
sectoarelor transferate.
O operaţie de citire se desfăşoară astfel:
• se încarcă în cele trei interfeţe numărul pistei şi numărul sectorului ce
urmează a fi citit, iniţiindu-se o comandă de citire;
• cele trei unităţi de disc încarcă asincron buffer-ele proprii cu informaţia

SISTEME TOLERANTE LA DEFECTE

119

citită;
• procesoarele aşteaptă până se încarcă cele trei buffer-e şi apoi transferă
sincron informaţia în memorie.
Principala problemă de sincronizare este aceea de a afla când cele trei unităţi de
floppy disk şi-au îndeplinit sarcinile sau când a apărut un defect.
În modul de lucru independent, cele trei procesoare trebuie să fie capabile să
comunice între ele. Din această cauză sunt prevăzute în sistem trei interfeţe paralele, cu
interblocare completă, full-duplex, ce transferă un singur cuvânt. Aceste interfeţe
asigură transferul de date între cele trei procesoare cu o rată de 180 kocteţi pe secundă.
Interfeţele sunt utilizate pentru sincronizarea software a procesoarelor, referitor la
restabilirea modului de votare.

5.2.4 SINCRONIZAREA PROCESOARELOR
Comanda de votare dinamică

Un scop major în proiectarea sistemului C.vmp a fost acela de a permite o
compensare dinamică între fiabilitate şi performanţă. Când fiabilitatea este mai puţin
importantă, sistemul trebuie să fie capabil să devină unul multiprocesor cu cuplaj slab,
capabil de performanţe superioare. Atunci când fiabilitatea este o caracteristică crucială,
cele trei procesoare trebuie să fie capabile să se resincronizeze pentru votare.
Considerarea unei comenzi a modului de sincronizare dinamică conduce la următoarele
caracteristici:
• în procesul tranziţiei dintre modurile de lucru votat şi independent, o simplă
modificare a semnalelor de comandă a multiplexării permite ca următoarea
instrucţiune să fie citită şi executată independent de cele trei procesoare;
• pentru a se putea asigura o sincronizare corespunzătoare a celor trei
procesoare la trecerea din modul de lucru independent în modul votat, se
foloseşte o tranziţie întârziată pentru a forţa o întrerupere după ce fiecare
procesor a dispus de timp suficient să execute instrucţiuni de WAIT. În
registrul de control al voter-ului sunt prevăzuţi doi biţi pentru comanda
modului de votare. Primul bit, ce poate fi doar citit, monitorizează starea,
devenind “0” dacă se efectuează votarea şi “1” dacă nu. Celălalt bit, ce poate
fi atât scris cât şi citit, selectează modul dorit. Fiecare procesor dispune de
câte o copie a registrului de comandă al voter-ului şi se efectuează o votare şi
între biţii de comandă a modului de votare. Acest registru de control este
adresat ca orice registru al unui dispozitiv de intrare/ieşire, caracterizat de o
adresă specifică ( în acest caz 167770 ).
Comanda modului de votare dinamică a fost demonstrată de un program de test.
În modul de funcţionare votat, setarea bitului corespunzător în registrul de control face
ca cele trei procesoare să nu mai funcţioneze corelat şi să se înceapă execuţii separate.
Pentru resincronizarea procesoarelor se foloseşte un protocol simplu, de tip hand-
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shake, în fiecare procesor aşteaptă ca celelalte două să semnalizeze confirmarea, înainte
de ştergerea bitului de control. Un protocol mai complicat, care gestionează depăşirea
timpului dacă un procesor este defect poate fi folosit în scopul de a încerca recuperarea
din eroare.
După ştergerea propriei copii a bitului de control, fiecare procesor îşi încetează
controlul asupra magistralei proprii şi îşi încetează execuţia printr-o instrucţiune de
WAIT. Întreruperea generată de voter serveşte la resincronizarea celor trei procesoare,
astfel încât prima instrucţiune din rutina de întrerupere este de fapt prima instrucţiune
executată în modul de lucru votat (tolerant la defecte).

5.2.5 SINCRONIZAREA SEMNALELOR DE CONTROL PE
MAGISTRALĂ
Există două nivele de sincronizare utilizate în sistemul C.vmp:
• sincronizarea semnalelor la nivel de magistrală;
• sincronizarea semnalelor de ceas ale procesoarelor.
Primul tip de sincronizare tratează semnalele de control ale magistralei. Voter-ele
utilizează semnalul RPLY pentru a sincroniza cele trei magistrale. În figura 5.5 se
prezintă mai multe variante posibile de votere.

A
B
C
A
B
C

VT
(a)
T

VT

(b)

A
B
C

A
B
C
A
B
C

VT

T
(c)

VT

T
(d)

VT
T
(e)

Figura 5.5 - Tipuri de voter-e întâlnite în sistemul C.vmp.

Primul voter este folosit pentru liniile de date şi de adrese. Celelalte tipuri de
voter-e sunt folosite pentru menţinerea sincronizării celor cinci linii critice de comandă.
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Pentru menţinerea sincronizării procesoarelor este necesară o valoare a întârzierii
T de 400 ns, adică de cel puţin un microciclu.
Primul circuit luat în consideraţie pentru sincronizarea celor cinci linii de
comandă, denumit voter A, a fost respins din cauză că nu asigură nici un fel de
sincronizare: dacă un semnal se defectează prin blocare la “1”, voter-ul lasă să treacă
primul dintre cele două semnale fără ca ieşirea să fie corelată cu cel de-al doilea. Astfel,
dacă cele două procesoare valide nu funcţionează sincron, procesul de votare eşuează.
Circuitul voter B asigură într-o oarecare măsură sincronizarea prin introducerea
unei întârzieri T pentru propagarea celui de-al treilea semnal din momentul în care două
dintre ele s-au propagat deja la intrările voter-ului. Cu toate acestea, performanţele sunt
degradate prin faptul că întârzierea se manifestă chiar atunci când procesoarele
funcţionează corect şi sincron. De asemenea, semnalele de control continuă să fie
active, nemaifiind asociate cu timing-ul semnalelor de date de pe magistrală (semnalul
RPLY rămâne activ după ce semnalul DATA devine inactiv) conform figurii 5.6a şi
5.6b.
Circuitul de votare C rezolvă problema respectării specificaţiilor de pe
magistrală, fiind însă deficitar datorită întârzierii care se manifestă chiar şi atunci când
sistemul funcţionează corect.
Voter-ul D reprezintă o variantă care asigură o cale alternativă prin circuit atunci
când procesoarele funcţionează corect. Cu toate acestea, întârzierea introdusă la ieşirea
voter-ului determină abateri de la specificaţiile magistralei (semnalul RPLY rămâne
activ după ce semnalul DATA devine inactiv).
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Figura 5.6a - Ciclul DATI cu procesoare desincronizate.

Ultimul circuit de votare, voter E, combină caracteristicile ultimelor două
circuite. Întârzierea, introdusă doar pe frontul crescător al semnalelor şi eliminată pe
frontul căzător, determină îndeplinirea specificaţiilor pe magistrală; o cale alternată prin
voter, utilizabilă doar în funcţionare sincronă şi corectă, asigură un optim de
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performanţă în operare. Eliminarea întârzierii pe frontul căzător al semnalelor determină
conservarea performanţelor de operare ale voter-ului, în afară de realizarea
specificaţiilor timing-ului pe magistrală.
SYNC
DIN

Voter A

RPLY
SYNC
Voter B

DIN
RPLY
SYNC

Voter C

DIN
RPLY
SYNC

Voter D

DIN
RPLY
SYNC

Voter E

DIN
RPLY

Figura 5.6b - Ciclul DATI cu procesoare desincronizate.

Acest ultim circuit de votare a fost folosit pentru cele cinci semnale de control ale
magistralei în sistemul C.vmp. Această metodă permite recepţionarea de către cele trei
procesoare a semnalelor de confirmare RPLY la cel mult 5 ns unul faţă de celălalt,
asigurând sincronizarea funcţionării procesoarelor.
Cea mai critică problemă de timing întâlnită în proiectarea sistemului C.vmp a
fost sincronizarea celor patru faze ale ceasului procesoarelor şi a oscilatoarelor folosite
pentru reîmprospătarea memoriei.
Această parte din proiect a rămas nemultiplicată datorită dimensiunilor foarte
reduse raportate la fiabilitatea foarte ridicată, în comparaţie cu restul sistemului.
Proiectul iniţial, ilustrat în figura 5.7a, utilizează oscilatoarele procesorului A
pentru a comanda circuitele de ceas ale tuturor celor trei procesoare; semnalele
decodificate de ceas, provenite de la procesorul A, sunt votate pentru sincronizarea
fazelor celorlalte două procesoare prin forţarea fazei în “1” atunci când procesorul A se
găseşte în această fază. Designul iniţial funcţionează corect, adică procesoarele B şi C
funcţionează sincron, doar dacă semnalele de ceas ale procesorului A nu erau încărcate
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cu sarcini suplimentare. Încărcarea suplimentară a semnalelor de ceas ale procesorului
A determină scăderea fiabilităţii sistemului, funcţionarea între două defectări
nedepăşind o durată de 5 minute.
De aceea, a fost folosit un nou circuit de ceas, prezentat în figura 5.7b, pentru
comanda şi sincronizarea semnalelor de ceas ale procesoarelor.

5.2.6 CEASUL DE SISTEM
Cele trei procesoare sunt conectate în acelaşi mod, fiind necesare doar trei
interconexiuni între plăci. Prin efectuarea acestei schimbări, timpul mediu între apariţia
unor neconcordanţe software este de 250 ore şi timpul mediu între două defectări este
de 900 ore.
Determinările iniţiale folosind circuite de evidenţiere a neconcordanţelor plasate
pe liniile de control a fiecărei magistrale indică perioade de 8 până la 40 ore în care nu
se manifestă erori pe niciuna dintre magistrale. Aceasta indică o sincronizare bună a
procesoarelor în proiectul iniţial.
Voter
clock
CLR

OSC

Counter

Decoder

Processor A
clock

Decoder

Processor B
clock

Decoder

Processor C
clock

CLR

Counter

CLR

Counter

Figura 5.7a - Schema originală de sincronizare a oscilatoarelor.
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CLR
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clock

Decoder
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Decoder

Processor B
clock

Decoder
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CLR

Counter

CLR

Counter

CLR

Counter

Figura 5.7b - Schemă modificată de sincronizare a oscilatoarelor.

5.3 PROIECTAREA PROCESOARELOR LOCALE ESS ÎN
VEDEREA TOLERANŢEI LA DEFECTE
Cu excepţia sistemelor folosite în aviaţie, în tehnica spaţială şi în instalaţiile de
apărare, nici o altă aplicaţie nu a fost caracterizată de cerinţe atât de mari de
disponibilitate ca sistemele ESS, produse de laboratoarele Bell. Aceste sisteme au fost
proiectate astfel încât să nu se defecteze decât cel mult câteva minute pe an. În plus,
obiectivele de proiectare permit ca doar maximum 0,01% din apelurile telefonice să nu
fie procesate corect. De exemplu, la apariţia unei erori în sistem, doar cele câteva
convorbiri telefonice aflate în desfăşurare pot fi procesate incorect, pe durata restabilirii
din eroare.
Nucleul fiecărui sistem ESS este constituit de un singur procesor central, de mare
viteză. Pentru a se stabili un mediu dinamic (de comutaţie) de ultra înaltă fiabilitate s-a
folosit redondanţa componentelor sistemului şi duplicarea procesorului. Fără utilizarea
redondanţei în proiectarea sistemului, defectarea unei singure componente a sistemului
putea determina o defectare completă a întregului sistem. Folosind duplicarea, un
procesor, aflat în stare de aşteptare, poate prelua controlul, asigurând continuarea
serviciilor telefonice.
Când sistemul se defectează, se impune o identificare şi o izolare rapidă a
defectului. În acelaşi timp, este necesar un proces rapid de restabilire din eroare, pentru
a se putea asigura performanţele de disponibilitate ale sistemului. Urmează o
diagnosticare a defectului în vederea reparării sau înlocuirii unităţii defecte. Rata de
defectare şi timpul de reparare trebuie să asigure faptul că probabilitatea apariţiei unei
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defecţiuni în unitatea de rezervă, înainte de repararea copiei sale, este extrem de redusă.

5.3.1 ALOCAREA ŞI CAUZELE CĂDERILOR SISTEMULUI
Studii efectuate asupra sistemului indică faptul că defectarea sistemului, având
drept cauză defectarea procesorului local ESS, poate fi încadrată în una dintre
următoarele categorii:
• fiabilitatea sistemului hardware: 20%
15%
• deficienţe software:
35%
• deficienţe de restabilire:
30%
• erori de procedură:
Procentele indicate exprimă fracţiunea din timpul total de nefuncţionare (cădere)
atribuite fiecărei cauze.
Fiabilitatea sistemului hardware

Înainte de acumularea unor cantităţi mari de date, întregul timp de cădere al
sistemului era pus pe seama hardware-ului. În realitate, situaţia este mult mai
complexă. Hardware-ul procesorului determină, de fapt, doar 20% din timpul de cădere
al sistemului. Redondanţa este implementată în fiecare subsistem, astfel încât sistemul
se defectează doar când se manifestă defecte hardware simultan, în ambele unităţi
duplicate.
Deficienţele software

Deficienţele software includ toate erorile software care pot cauza alterarea
conţinutul memoriei şi a buclelor de program şi care nu pot fi eliminate decât printr-o
reiniţializare majoră a sistemului. Erorile software sunt o consecinţă a implementării sau
a translatărilor improprii ale algoritmului original. În alte cazuri, algoritmul original
poate fi caracterizat de specificaţii incomplete. Software-ului i se datoreşte circa 15%
din timpul de cădere al sistemului.
Deficienţele de restabilire

Restabilirea din starea de defect reprezintă funcţia cea mai complexă şi cea mai
dificilă a sistemului. Deficienţele pot include lipsuri ale proiectării hardware şi/sau
software pentru detectarea defectelor atunci când apar. Un alt tip de problemă de
restabilire este reprezentată de faptul că un sistem nu poate izola în mod corespunzător
un subsistem defect şi construieşte o configuraţie în jurul acestuia.
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Erorile de procedură

Erorile umane, datorate personalului de întreţinere sau administratorilor de oficii,
pot cauza într-o măsură însemnată, circa 30%, căderea sistemului.

5.3.2 ARHITECTURA DUPLEX
Când se manifestă un defect într-un unic procesor neredondant, sistemul rămâne
nefuncţional atât timp cât durează procesul de mentenanţă corectivă a procesorului.
Pentru a se realiza cerinţele de fiabilitate ale sistemelor ESS, redondanţa este inclusă în
proiectarea sistemului: funcţionarea continuă şi corectă este asigurată prin duplicarea
tuturor unităţilor funcţionale din cadrul procesorului.
Structura primei generaţii de procesoare ESS conţine două entităţi de memorare:
PS (Program Store) şi CS (Call Store). PS este implementat cu o memorie nevolatilă
(ROM) ce conţine programe de procesare a instrucţiunilor call, mentenanţă şi
administrare; PS conţine, de asemenea, parametrii de sistem şi ai translaţiilor pe termen
lung. CS conţine datele temporare referitoare la apelurile telefonice în curs. Conţinutul
memoriei este alterabil electric pentru a se permite modificarea frecventă a datelor. Întro configuraţie particulară, prezentată în figura 5.8, procesorul este tratat ca un singur
bloc funcţional şi este duplicat.

Unităţi periferice

PS

CC

CC

CS

CS

Procesor 0

Procesor 0

PS

Procesor 1

Procesor 0/1
(sistem
funcţional)

(a)

Procesor 1

Figura 5.8 - Configuraţie duplex cu o singură unitate.

(b)
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Acest tip de sistem duplex cu o singură unitate este caracterizat de două
configuraţii posibile: fie procesorul 0, fie procesorul 1 pot fi asignate ca sistem on-line,
cealaltă jumătate reprezentând o copie în stare de aşteptare.
Timpul mediu de bună funcţionare, MTBF, rezultă:
MTBF =

µ
2λ2

(5.1)

în care µ este rata de reparare, iar λ este rata de defectare.

Unităţi periferice

PUB0

PUB
0/1

PUB1

CC 0

CC
0/1

CC 1

CS 0

CS
0/1

CS 1

CSB0

CSB
0/1

CSB1

PS 0

PS
0/1

PS 1

PSB0

PSB
0/1

PSB1

PSB1
CSB1

PSB0
CSB0
CC0

PUB0

CC1

PUB1

CS0

CS1

PS0

PS1
(a)

(b)

Figura 5.9 - Configuraţie duplex cu mai multe unităţi.

Pentru procesoare ESS mici şi medii, în figura 5.9, este prezentată structura
sistemului conţinând mai multe unităţi funcţionale ce sunt tratate ca o singură entitate
caracterizată printr-o rată a defectării, λ, suficient de mică pentru a se asigura cerinţele
de fiabilitate ale sistemului.
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În sistemul ESS No. 1, sistem care conţine multe componente, timpul mediu de
bună funcţionare, MTBF, devine prea mic pentru a se asigura cerinţele de fiabilitate.
Pentru creşterea timpului mediu de bună funcţionare, MTBF, trebuie reduse atât rata
defectărilor, λ, cât şi timpul de reparare, µ. Alternativ, configuraţia duplex cu o singură
unitate poate fi partiţionată într-o configuraţie duplex cu mai multe unităţi, aşa cum este
prezentat în figura 5.9. Timpul mediu de bună funcţionare, MTBF, pentru configuraţia
din figura 5.9 este calculat luând în consideraţie probabilităţile condiţionate de defectare
a unei unităţi pe durata reparării unităţii originale şi este îmbunătăţit prin multiplicarea
cu un factor determinat de numărul de subunităţi obţinute prin partiţionare, r:
MTBF = r
r=

Dacă

λ2CC + λ2CS + λ2CSB

µ
2λ2

(5.2)

λ2
+ λ2PS + λ2PSB + λ2PUB

λ CC = λ CS = λ CSB = λ PS = λ PSB = λ PUB = λ i , λ i =

(5.3)
λ
, în care S=6 reprezintă
S

numărul de subunităţi, atunci r = S.

5.3.3 TEHNICILE DE SIMULARE A DEFECTELOR
Una dintre cele mai dificile sarcini ale proiectării în vederea mentenanţei este
diagnosticarea defectelor. Eficacitatea sa în rezoluţia diagnosticării poate fi determinată
prin simularea comportării sistemului în prezenţa unui anumit defect. Prin simulare,
deficienţele de proiectare pot fi identificate şi corectate. Este necesară evaluarea
capacităţii sistemului de a detecta defectele, de a se restabili într-un sistem funcţional şi
de a asigura informaţii de diagnosticare a componentelor de rezervă.
Există două tehnici de bază utilizate pentru simularea defectelor în sisteme
digitale: simularea fizică şi simularea logică sau digitală. Simularea fizică reprezintă
procesul de inserare a defectelor într-un model fizic funcţional. Această metodă asigură
o comportare mai apropiată de realitate în condiţii de defect. Simularea defectelor nu
poate fi făcută decât pentru un proiect terminat şi un sistem funcţional. De asemenea, nu
pot fi inserate defecte în structuri de circuite integrate.
Simularea logică a defectelor reprezintă o metodă de a se prevedea funcţionarea
în condiţii de defect a unui microprocesor modelat prin program. Computerul utilizat
pentru a executa programul este în general diferit de procesorul obiect, ce urmează a fi
simulat.
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5.3.4 PRIMA GENERAŢIE DE PROCESOARE ESS
5.3.4.1 PROCESORUL ESS No. 1
Sistemul ESS No. 1 a fost proiectat pentru a echipa oficii telefonice
metropolitane mari, conţinând de la câteva mii, până la 65000 de linii. Ca în majoritatea
marilor sisteme de comutaţie, procesorul reprezintă doar un procent mic din costul total
al sistemului. Cu toate acestea obiectivul principal în proiectarea procesorului ESS No.
1 era determinat de performanţă şi de fiabilitate; costul procesorului era un obiectiv
secundar.
Pentru a se asigura îndeplinirea standardelor de fiabilitate impuse, toate unităţile
esenţiale pentru asigurarea funcţionării corecte au fost duplicate.
Chiar utilizând tehnica duplicării, defectele trebuie identificate şi corectate repede
pentru a se minimiza căderea sistemului datorită defectărilor multiple. Toate unităţile
sunt monitorizate continuu, astfel încât problemele apărute în unităţi în aşteptare sunt la
fel de repede identificate ca şi cele din unităţile active. Aceasta se realizează prin
funcţionarea ambelor tipuri de unităţi într-un mod sicron de operare. Sincronizarea
necesită ca semnalele de ceas să aibă toleranţe cât mai reduse, astfel încât operarea să
decurgă în acelaşi ritm în ambele jumătăţi, ieşirile fiind comparate pentru detecţia
erorilor. Sincronizarea unităţilor duplicate este realizată prin faptul că ieşirea
oscilatorului on-line comandă ambele circuite de ceas. Există două circuite pereche în
fiecare circuit central de comandă CC. Fiecare pereche compară 24 de biţi într-un ciclu
maşină de 5,5 µs. Fiecare circuit pereche are acces la 6 seturi de noduri interne, fiecare
putând manipula 24 de biţi. În rutină, punctele împerecheate în fiecare ciclu sunt
dependente de instrucţiunile executate. Punctele selectate sunt cele mai pertinente din
paşii de procesare a datelor, paşi identificabili pe durata unui ciclu maşină. Cele două
circuite pereche din fiecare circuit CC compară acelaşi set de puncte de test selectate.
Capabilitatea fiecărui circuit CC de a compara un număr de noduri interne asigură
mijloace de înaltă eficienţă pentru detectarea erorilor hardware.
La apariţia unei nepotriviri se generează o întrerupere care determină rularea unui
program de recunoaştere a defectului. Funcţia de bază a acestui program este de a
determina care jumătate a sistemului este defectă. Unitatea suspectată este înlocuită şi
se rulează un program specific de diagnosticare pentru identificarea circuitului defect.
Sistemul ESS No.1 a fost proiectat în “era componentelor discrete”, adică la
începutul anilor '60, folosind componente individuale pentru implementarea porţilor
logice. Circuitele CC conţin aproximativ 12.000 de porţi logice. Deşi numărul pare mic
în comparaţie cu cel din tehnologiile LSI şi VLSI, procesorul ESS No. 1 era o maşină
cu dimensiuni fizice mari.
Circuitele pereche capabile să compare nodurile interne reprezintă primele
elemente de diagnoză încorporate în circuitele CC. Informaţia specificată poate fi
eşantionată de către circuitele pereche şi memorată în registrele de comparare pentru a
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fi examinată. Acest modul permite obţinerea datelor critice pe durata executării
programelor de diagnostic.
Primul program de memorare era conţinut într-un fel de memorie ROM a cărei
conţinut nu putea fi afectat de căderea sistemului. Ulterior, prin utilizarea codurilor
Hamming corectoare de erori, circuitul PS utiliza cuvinte de date conţinând biţi
suplimentari de control ce permit corectarea erorilor singulare şi un bit global de
paritate, acoperind atât datele cât şi adresele asociate acestora. Dimensiunea cuvântului
este de 37 biţi de informaţie şi 7 biţi de verificare.
La corectarea unei erori pe durate funcţionării normale, aceasta este înregistrată
într-un contor de erori. De asemenea, detectarea unei erori singulare în biţii de adresă
sau a unei erori duble în cuvânt va determina o reluare automată a ultimei activităţi.
Elementul CS reprezintă memoria temporară de citire/scriere pentru memorarea
datelor tranzitorii asociate procesului de apel. Deoarece elementele folosite pentru
implementarea circuitelor CS (memorii pe ferită) erau considerate deosebit de fiabile, se
asigura doar detecţia erorilor singulare. Se foloseau doi biţi de control: unul pentru date
şi celălalt doar pentru adrese.
Defectele sunt în mod normal detectate de circuite detectoare de erori, iar
funcţionarea fără erori a sistemului este asigurată prin programe de identificare a
defectelor. Aceasta necesită ca procesorul operaţional să fie capabil de a lua o decizie
corespunzătoare. Dacă această acţiune nu este posibilă, un timer de urgenţă va forţa
întreruperea activităţii şi va activa circuite speciale ce urmăresc stabilirea diferitelor
combinaţii ale subsistemelor într-o configuraţie funcţională. Se foloseşte un program
special pentru a se determina dacă procesorul obţinut prin reconfigurare este funcţional,
prin aplicarea unor teste organizate sub forma unui labirint. Dacă procesorul poate
depăşi seria de teste cu succes, timer-ul va fi iniţializat şi restabilirea din defect a fost
realizată cu succes. Dacă restabilirea din eroare eşuează, timer-ul va semnaliza din nou
depăşire, încercându-se rearanjarea subsistemelor într-o nouă configuraţie. Pentru
fiecare combinaţie selectată, un program special de validitate a funcţionării este rulat şi
se activează un timer de validitate. Procedura se repetă până se identifică o configuraţie
funcţională. Programul şi timer-ul de validitate a funcţionării determină dacă circuitul
CC activ funcţionează corect. Circuitul CC activ include Program Store (PS) şi
Program Store Bus (PSB).

5.3.4.2 PROCESORUL ESS No. 2
Acest procesor a fost dezvoltat în timpul anilor '60 şi a fost proiectat pentru oficii
medii de 1000 până la 10.000 de linii. Deoarece cerinţele de capacitate ale ESS No. 2
sunt mai reduse decât ale ESS No. 1, costul a devenit criteriul principal de proiectare.
Sistemul ESS No. 2 conţine mai puţin hardware decât ESS No. 1; deci şi rata
defectărilor componentelor sale este considerabil mai redusă. Circuitul CC conţine
aproximativ 5000 de porţi logice.
Deoarece unităţile CC, PS şi CS sunt mai mici ele sunt grupate împreună ca un
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bloc singular cu posibilităţi de comutare într-o configuraţie duplex cu o singură unitate.
Utilizarea unor sisteme cu numai două subsiteme reduce în mod considerabil cantitatea
de hardware necesară asigurării căilor de semnal şi de control pentru fiecare unitate
funcţională. În plus, programul de recuperare din eroare este simplificat, iar fiabilitatea
sistemului este net îmbunătăţită.
Procesorul ESS No. 2 funcţionează în modul de lucru sincron şi comparat.
Oscilatorul on-line comandă ambele circuite de ceas pentru a asigura sincronizarea
timing-urilor. În ESS No. 2 există doar un circuit de comparare, localizat în nucleul
resurselor neduplicate. Circuitul mai sus menţionat compară întotdeauna registrele de
intrare ale CS în cele două circuite CC, atunci când operaţiile specifice ale circuitului
CS se execută sincron. Un defect localizat oriunde în circuitul CC determină o
nepotrivire într-un registru al circuitului CS. Prin compararea intrărilor CS se asigură o
verificare efectivă a echipamentelor sistemului. Detecţia erorilor în ESS No. 2 nu poate
fi instantanee, deoarece doar un singur nod crucial al sistemului este comparat. Anumite
defecte ale procesorului ESS No. 2 se pot propaga nedetectate atât timp cât nu se
manifestă în circuitul CS. Acest interval nu depăşeşte 10÷100 µs. Pe durata unui timp
atât de scurt defectul va afecta un singur apel.
La manifestarea unei neconcordanţe, programul de detecţie este rulat asupra
circuitului CC on-line pentru a determina dacă conţine un defect, procesorul în stare de
aşteptare fiind dezactivat. Dacă programul de detecţie identifică un defect serios în
procesorul on-line, controlul este transferat procesorului aflat în stare de aşteptare,
activându-l. Procesorul defect este dezactivat şi se apelează testele de diagnostic pentru
identificarea circuitelor defecte.
În modulul PS al procesorului ESS No. 2 se folosesc aceleaşi module de bază
pentru memorare, cu un cuvânt de lungime de 22 biţi, jumătate din lungimea cuvântului
procesorului ESS No. 1.
Detecţia erorilor funcţionează astfel: unul din cei 22 biţi ai cuvântului este folosit
ca bit de verificare a parităţii. Unitatea PS conţine atât programul cât şi datele. Se
prevede o protecţie suplimentară prin folosirea parităţii pare pentru cuvintele de
program şi a parităţii impare pentru cuvintele de date. Acest lucru detectează
posibilitatea accesării zonei de date din memorie drept cuvânt de comandă. Verificarea
la paritate va detecta această problemă imediat. Modulul PS include şi circuite de
verificare pentru a se detecta accese simultane la mai multe cuvinte.
Modulul CS al procesorului ESS No. 2 utilizează acelaşi tip de module de
memorie cu ferită, lungimea cuvântului fiind redusă de la 24 la 16 biţi.
Fiecare procesor conţine un timer de program, proiectat ca să copia alte metode
de detecţie. În mod normal procesorul on-line iniţializează timer-ele ambelor procesoare
la intervale de timp prestabilite, dacă programul de procesare a apelurilor se desfăşoară
corect. Dacă, totuşi, se manifestă defecte hardware sau software, timer-ul va semnaliza
depăşire şi automat va produce comutarea. Noul procesor activ este automat forţat să
ruleze un program de iniţializare, care are rolul de a stabili o configuraţie de sistem
funcţional. În acest fel, recuperarea din eroare a sistemului este simplificată.
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5.3.5 A DOUA GENERAŢIE DE PROCESOARE ESS
5.3.5.1 PROCESORUL ESS No. 1A
Procesorul ESS No. 1A a fost proiectat pentru comanda locală de mare capacitate
şi pentru asigurarea unor înalte facilităţi de prelucrare ale sistemului. Implementat în
tehnologie integrată şi având o structură nouă de proiectare, ESS No. 1A a păstrat
compatibilitatea cu ESS No. 1. Modificările menţionate au permis creşterea vitezei de
execuţie de 4÷8 ori, în comparaţie cu ESS No. 1.
Arhitectura procesorului No. 1A este similară cu cea a predecesorului său în ceea
ce priveşte redondanţa tuturor subsistemelor sale, conectate la circuitul CC de bază prin
sisteme de magistrale redondante. Una dintre modificările majore ale arhitecturii
procesorului No. 1A constă în modulul PS (Program Store). PS conţine memorie cu
acces aleator (RAM). Combinând memoria pe disc şi memoria RAM, sistemul No. 1A
dispune de aceeaşi capacitate de memorie, dar la un preţ mai mic. Copia de siguranţă a
programului şi a zonei de date este păstrată pe disc. Celelalte programe sunt aduse în
memoria RAM după necesităţi; aceeaşi zonă de memorie RAM poate fi partajată între
diferite programe.
Subsistemul discului adiţional conferă o mai mare flexibilitate procesorului No.
1A, deşi creşte complexitatea recuperării sistemului din eroare.
Detecţia erorilor este realizată prin modul de funcţionare de coincidenţă sincronă
duplicată. Ambele circuite CC funcţionează în acelaşi ritm şi realizează operaţii
identice. Compararea are un caracter mai extins decât la procesorul ESS No. 1, pentru a
se obţine o verificare cât mai completă.
Procesorul No. 1A încorporează mai mult hardware pentru verificare, realizat
prin unităţi funcţionale variate, în plus faţă de hardware-ul de comparare. Hardware-ul
de verificare creşte viteza de detectare a defectelor şi ajută procesului de restabilire să
asigure informaţii care să grăbească izolarea unităţii defecte. Compararea în vederea
identităţii este utilizată în diferite moduri pentru scopuri de mentenanţă. Această
caracteristică asigură un instrument puternic de diagnostic în procesul izolării
defectelor.

5.3.5.2 PROCESORUL ESS No. 3A
Procesorul ESS No. 3A a fost proiectat pentru a controla sistemul ESS No. 3,
sistem care poate manipula între 500 şi 5000 de linii telefonice. Costul scăzut şi viteza
ridicată a circuitelor integrate au permis proiectarea unui procesor mult mai performant
decât predecesorul său, ESS No. 2.
Din cauza numărului de componente considerabil mai redus decât în cazul
procesorului ESS No. 1A, toate subsistemele au fost integral duplicate. Circuitul CC,
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magistrala pentru memorie şi memoria sunt tratate ca o singură entitate cu comutaţie.
Proiectarea procesorului ESS No. 3A are o caracteristică majoră diferită de
proiectele anterioare: modul de operare duplex fără comparare în vederea identităţii.
O altă caracteristică nouă în proiectarea procesorului ESS No. 3A este
reprezentată de aplicarea tehnicilor de microprogramare. Aceste tehnici asigură o
procedură regulată de implementare a controlului logic. Detecţia erorilor standard
reprezintă o parte integrantă a hardware-ului pentru realizarea unui înalt grad de
verificabilitate. Logica secvenţială, dificil de a fi testată, este implementată cu uşurinţă
ca o secvenţă de instrucţiuni de microprogram. Microprogramarea oferă multe
caracteristici atractive: simplitate, flexibilitate, mentenabilitate şi facilităţi de extindere.
Unităţile CS şi PS ale procesorului No. 3A sunt înglobate într-un singur sistem
de memorare. Aceasta determină reducerea costurilor prin eliminarea magistralelor,
driver-elor, registrelor şi comenzilor. Un singur sistem de memorare elimină accesele
concurente în CS şi PS. Totuşi, acest dezavantaj este compensat de viteza de lucru
sensibil mărită a memoriilor semiconductoare (de aproximativ 6 ori faţă de memoriile
utilizate în ESS No. 2).
Operarea normală necesită ca procesorul on-line să proceseze apelurile în timp ce
procesorul de rezervă este în stare de aşteptare (HALT). Memoria sa este însă
actualizată la fiecare operaţie de scriere. Pentru instrucţiunile de citire este accesată doar
memoria on-line, cu excepţia cazului identificării unei erori de paritate în timpul
operaţiei de citire. Identificarea unei erori de paritate determină o întrerupere a
microprogramului, care citeşte cuvântul din memoria în stare inactivă, în aşteparea
eliminării erorii.
Structura procesorului ESS No. 3A

Schema bloc a arhitecturii sistemului global este reprezentată în figura 5.10.
Unităţile CC, memoria principală şi unitatea de disc cartridge sunt duplicate pentru
creşterea fiabilităţii. Aceste unităţi sunt grupate ca o singură entitate dinamică. Fiecare
unitate funcţională a fost proiectată ca să dispună de autonomie cât mai nmare, cu un
număr minim de interconexiuni cu exteriorul. Acest fapt asigură flexibilitatea necesară
pentru creşterea şi modificarea facilă a sistemului.
Unităţile PS şi CS sunt înglobate într-o singură unitate de memorie, pentru
reducerea costului. Ambele unităţi de memore, cea on-line şi cea în stare de aşteptare,
sunt actualizate simultan. Din cauza caracterului volatil al memoriei este necesară
utilizarea unui disc cartridge, pentru reîncărcarea programului şi a datelor atunci când
acestea se pierd datorită defectării unităţii de memorie. Mecanismul de refacere a
informaţiei utilizează comenzile de microprogram în conjuncţie cu un canal serial de
intrare/ieşire, ce realizează transferul de date între unitatea de disc cartridge şi memoria
principală. Pe bandă sunt memorate, eventual sub formă paginată, şi alte programe
apelabile mai rar - diagnoze sau programe de creştere a sistemului -.
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Figura 5.10 - Structura procesorului ESS No. 3A.

Panoul de stare şi control al sistemului, reprezentând un bloc neduplicat, asigură
un punct comun de afişare a stării sistemului. În această unitate sunt incluse şi
circuitele de acţionare în stare de urgenţă. Aceste circuite permit personalului de
întreţinere să iniţializeze sistemul sau să forţeze o anumită configuraţie pentru sistem.
Comunicaţia panoului de stare şi control al sistemului cu procesorul se efectuează prin
intermediul unui canal de intrare- ieşire serial.

5.4 SISTEMUL PLURIBUS
Sistemul PLURIBUS reprezintă un sistem tolerant la defecte de tip
multiprocesor, a cărui apariţie a fost impusă de necesitatea unei a doua generaţii de
procesoare interfaţă de mesaje (Interface Message Processor) pentru reţeaua ARPA.
Datorită creşterii reţelei ARPA în mai multe dimensiuni (numărul de noduri ale reţelei,
numărul de calculatoare centrale şi de terminale, volumul traficului) şi datorită
extinderii geografice prin satelit în Europa şi Hawaii au fost stabilite următoarele
deziderate:
• proiectarea unei maşini modulare;
• cost mai redus şi performanţe superioare;
• creşterea de zece ori a benzii de frecvenţă a semnalelor purtătoare de
informaţie;
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• creşterea capacităţii pentru a asigura servirea unui număr de cinci ori mai
mare de dispozitive de intrare/ieşire.
A fost stabilită o abordare multiprocesor pentru asigurarea modularităţii, a
costului raportat la performanţe, a fiabilităţii şi deoarece algoritmul IMP era în mod
evident propice procesării paralele cu procesoare independente.
IMP comunică cu calculatoarele gazdă şi cu terminalele asincrone.
Calculatoarele gazdă folosesc reţeaua IMP şi liniile pentru comunicaţia mesajelor de
date cu lungimi de 8000 biţi; procesoarele IMP împart aceste mesaje în pachete de până
la 1000 de biţi lungime. Funcţiile realizate de IMP sunt acelea ale procesoarelor de
comunicaţie, incluzând memorarea şi avansarea pachetelor, generări de header-e,
routing-ul, retransmisia, verificarea erorilor, confirmarea pachetelor şi a mesajelor,
asamblarea şi secvenţierea mesajelor, comanda fluxului, detecţia erorilor de linie,
monitorizarea stării calculatorului gazdă şi a liniei. Procesoarele IMP transmit, de
asemenea, starea şi date centrului de control al reţelei, NCC (Network Control Center),
care monitorizează şi controlează funcţiile reţelei. Procesoarele IMP ale reţelei ARPA
funcţionează 24 de ore pe zi, adesea în condiţii neaştepate.
În aplicaţiile de acest tip, cerinţele de fiabilitate diferă de cele impuse în mod
obişnuit celorlalte sisteme de timp real. Reţeaua IMP reprezintă doar o parte a unui
sistem mai mare; adeseori, o funcţionare perfectă a reţelei nu este suficientă pentru a se
garanta performanţele globale ale sistemului. Defectări ale calculatoarelor gazdă sau ale
interfeţelor calculator gazdă -procesor IMP pot determina erori în funcţionarea
sistemului. Aceasta înseamnă că este necesară, pentru aplicaţii critice, existenţa unui
proces de control al erorilor calculatoarelor gazdă; ceea ce poate asigura reţeaua IMP,
în cel mai bun caz, este un mediu propice pentru procesele de restabilire din eroare.
Aceste procese necesită o reţea care rareori comite erori şi care, atunci când apar astfel
de erori, poate în mod efectiv să execute retransmisii între calculatoarele gazdă.
Odată implementate aceste considerente menţionate mai sus, ceea ce mai era
necesar implică nu atât performanţe de fiabilitate ci de abilitate de recuperare din
eroare. Au fost analizate căile de a realiza o reţea mult mai robustă, care să codeze acest
tip de toleranţă la defecte în sistemul de operare şi în algoritmii de aplicaţii şi care să
includă mecanisme speciale de depăşire şi de localizare a defectelor în acest proiect
hardware modular. Această maşină a fost denumită PLURIBUS şi asigură proceduri
simple de verificare cum ar fi paritatea, caracteristici care permit izolarea
echipamentului defect şi, opţional, conţine componente redondante. Software-ul
foloseşte aceste caracteristici pentru a detecta, raporta şi izola defectele hardware. Iată,
în continuare, un spectru de tehnici de implementare a toleranţei la defecte, care sunt
corespunzătoare pentru această aplicaţie: un sistem relativ ieftin, cu facilităţi de
reiniţializare rapidă pentru omiterea componentelor defecte. Această aberdare este
proprie acelor aplicaţii în care pot fi tolerate căderi de scurtă durată şi unde
corectitudinea globală poate fi asigurată prin alte tehnici.
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5.4.1 ARHITECTURA SISTEMULUI PLURIBUS
PLURIBUS poate fi caracterizat ca un sistem multiprocesor, cu cuplaj slab,
simetric, proiectat pentru a fi flexibil şi modular. Modulele sunt fizic izolate pentru
protecţia împotriva defectelor comune, folosindu-se o formă de comutare distribuită
pentru comunicaţia intermodule.

5.4.1.1 SIMETRIA PROCESOARELOR
O dimensiune a sistemelor multiprocesor implică şi gradul de simetrie
interprocesoare în cadrul sistemului. Deoarece o structură asimetrică, incluzând un
procesor central, un procesor front-end şi unul sau mai multe procesoare de canal, este
relativ inflexibilă din punctul de vedere al puterii de calcul şi deoarece implementarea
redondanţei într-un astfel de sistem asimetric este costisitoare, în sistemul PLURIBUS
s-a ales soluţia opusă: aceea a procesoarelor identice. Deoarece includ un singur tip de
procesor, aceste sisteme prezintă avantajul unei implementări uşoare a redondanţei şi a
flexibilităţii. Chiar fără o redondanţă explicită, un sistem simetric asigură o degradare
uşoară a performanţelor (graceful degradation) la defectarea unui procesor. Sistemele
PLURIBUS au fost proiectate pentru o funcţionare redondantă, conţinând un modul de
procesare suplimentar, astfel încât degradarea performanţelor în urma unei defectări se
manifestă doar prin pierderea excesului de capacitate.

5.4.1.2 CUPLAREA PROCESOARELOR
O altă dimensiune a sistemelor multiprocesor este reprezentată de nivelul la care
procesoarele cooperează pentru îndeplinirea cerinţelor globale. Sistemul PLURIBUS se
află între cele două extreme: cea în care procesoarele funcţionează independent,
respectiv cea în care procesoarele funcţionează interblocat, un singur program fiind
executat simultan pe un număr de şiruri de date. Procesoarele sale sunt slab cuplate, în
sensul că toate procesoarele pot accesa toate resursele sistemului şi pot executa orice
secvenţă a programului. Ele operează în mod independent cu excepţia interblocărilor
software pentru dispozitive de intrare/ieşire şi structuri de date.
O cerinţă de bază în orice sistem multiprocesor este aceea ca elementele de
procesare să fie capabile atât între ele, cât şi cu resursele comune, partajate, cum ar fi
memoriile şi echipamentele de intrare-ieşire. Uşurinţa comunicaţiei este întodeauna
vitală şi necesară în sistemele cu cuplaj slab, deoarece orice întârzieri au un impact
imediat asupra operării şi programabilităţii sistemului. Aceste consideraţii, împreună cu
dorinţa naturală de simetrie şi simplitate, au condus la adoptarea unei structuri unificate
de adresare, în care memoria de bază şi dispozitivele de intrare/ieşire împart acelaşi
spaţiu de adresare. Dezvoltarea sistemului PLURIBUS a fost puternic influenţată de
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arhitecturile anterioare cu magistrală unificată, în care procesorul, memoria şi unităţile
de intrare/ieşire nu numai că foloseau o structură comună de adresare, ci şi o singură
magistrală multiplexată în timp. Deşi structurile multiprocesor bazate pe o magistrală
unică sunt caracterizate de extensibilitate şi simplitate conceptuală, acestea sunt
vulnerabile la erori singulare oriunde de-a lungul magistralei. În plus, capacitatea unui
astfel de sistem multiprocesor este limitată atât de durata ciclului pe magistrală, cât şi de
conţinutul resurselor comune. Pentru a se evita aceste probleme, s-a utilizat o magistrală
unificată pentru a crea modulele funcţionale ce alcătuiesc sistemul, dar care nu
formează structura principală de conectare. S-au definit trei module funcţionale de bază
care împart un spaţiu comun de adresare, dar posedă căi diferite de comunicaţii
intermodule: magistrale procesor, magistrale memorie şi magistrele de intrare-ieşire.
Această structura este reprezentată în figura 5.11.

P

M

P

M
I/O

I/O

P

Figura 5.11 - Arhitectura sistemului PLURIBUS.

Sistemul de interconectare a acestor module trebuie să îndeplinească câteva
cerinţe importante. Trebuie să fie uşor extensibil, pentru a asigura opt magistrale de
memorie sau de intrare/ieşire (magistrale comune) şi cel puţin opt magistrale procesor.
Trebuie să permită software-ului să elimine modulele care nu funcţionează corect şi,
respectiv, să încorporeze noi module reparate sau achiziţionate. În plus, trebuie impuse
penalizări minimale de cost pentru sisteme mici a căror configuraţie va fi crescută în
timp pentru obţinerea unui sistem puternic. În sfârşit, trebuie să nu existe puncte
comune de defectare ce pot conduce la căderea sistemului.
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Abordarea care a fost adoptată este similară în funcţionare cu aceea a unui
comutator transversal central, deşi diferă în mare măsură în implementare. Abordarea
de comutator transversal permite o schemă de interconectare de bandă largă. Cu toate
acestea, tehnicile de implementare curentă sunt vulnerabile la defecte în puncte
singulare. Pentru a se evita aceste probleme, componentele comutatorului au fost
distribuite printre diferitele module ale sistemului, astfel încât să nu mai existe puncte
unice de defectare. Elementele comutatorului se numesc cuploare de magistrală şi sunt
alcătuite din două plăci de circuit conectate printr-un cablu.
Funcţionarea cuploarelor de magistrală constă în recunoaşterea unei game de
adrese pe magistralele procesor sau de intrare/ieşire şi în iniţierea unei cereri de acces la
magistrala comună, ca rezultat al apariţiei acestor adrese. Deoarece magistralele de
memorie şi de intrare/ieşire împart un spaţiu de adresare de 20 biţi, cuploarele de
magistrală trebuie să mapeze adresele procesor de 16 biţi în adrese sistem de 20 biţi sub
controlul programului.

5.4.2 APLICAŢII ALE SISTEMULUI PLURIBUS
Deoarece sistemul PLURIBUS a evoluat dintr-o aplicaţie de comunicaţie în care
scopul principal era constituit de disponibilitatea sistemului global, faţă de acoperirea
tuturor defectelor, abordarea sistemului este propice şi pentru aplicaţii similare cum ar
fi:
• sisteme pentru procesarea mesajelor;
• procesări în timp real ale semnalelor;
• sisteme partajate în timp pentru aplicaţii generale;
• sisteme de rezervare;
• controlul proceselor.

5.5 SISTEMUL STAR
Sistemul STAR (Self Testing And Repair) foloseşte un amestec echilibrat de
codare, monitorizare, redondanţă statică, replicare prin votare, redondanţă a
componentelor şi reluări ale programelor pentru a asigura controlul autoreparării
hardware-ului şi protecţia împotriva defectărilor tranzitorii. Principalul scop al
proiectării a fost asigurarea toleranţei la defecte pentru o largă varietate de defecte, cum
ar fi: defectele tranzitorii, permanente, aleatoare şi catastrofale.
Pe durata studierii arhitecturilor tolerante la defecte şi de proiectare a sistemului
STAR, au fost folosite metode concurente şi în alte domenii strâns legate de toleranţa la
defecte, cum ar fi: studiul software-ului, estimarea fiabilităţii şi extinderea redondanţei
dinamice la dispozitivele periferice.
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5.5.1 ARHITECTURA SISTEMULUI STAR
Sistemul STAR este un sistem cu înlocuire care asigură o configuraţie standard a
subsistemelor funcţionale în raport cu puterea de calcul necesară. Sistemul standard este
echipat suplimentar cu una sau mai multe rezerve ale fiecărui subsistem. Aceste rezerve
sunt nealimentate şi sunt utilizate pentru a înlocui unităţile operaţionale atunci când se
identifică defecte permanente. Principalele metode de detecţie a erorilor şi de restabilire
sunt:
• orice cuvânt maşină (de date sau instrucţiuni) sunt codate folosind coduri
detectoare de erori, detecţia defectelor fiind concurentă cu execuţia
programului;
• sistemul este divizat într-un set de unităţi funcţionale înlocuibile, ce conţin
propriile lor decodificatoare de instrucţiuni şi generatoare de secvenţă.
Această descentralizare permite utilizarea unor proceduri de localizare a
defectelor simple şi simplifică interfeţele sistemului;
• detecţia defectelor, restabilirea şi înlocuirea sunt îndeplinite de un hardware
specializat. În cazul defectelor memoriei, software-ul sporeşte eficienţa
hardware-ului de restabilire;
• defectele tranzitorii sunt identificate, iar efectele lor sunt corectate prin
repetarea unui segment al programului curent; defectele permanente sunt
eliminate prin înlocuirea unităţilor funcţionale defecte;
• înlocuirea este implementată prin comutarea alimentării: unităţile sunt
eliminate prin decuplarea alimentării şi conectate prin cuplarea alimentării.
Liniile de informaţie ale tuturor unităţilor sunt permanent cuplate la
magistrală prin circuite de izolare; unităţile nealimentate sunt caracterizate de
faptul că ieşirile lor sunt doar în starea logică “0”;
• codurile detectoare de erori sunt completate cu circuite de monitorizare, care
servesc la verificarea sincronizării corecte şi a funcţionării interne a unităţilor;
• procesorul de test şi reparare, TARP (Test And Repair Processor), este
protejat împotriva defectărilor prin triplare şi înlocuirea elementelor defecte
din triplet.
Diagrama bloc a sistemului STAR este prezentată în figura 5.12. Comunicaţia
între unităţi este asigurată prin intermediul a două magistrale cu patru fire: magistrala
M-O (Memory Out) şi magistrala M-I (Memory In).
Abreviaţiile folosite identifică următoarele unităţi:
• COP - procesorul de comandă, conţinând numărătorul de locaţii şi registrele
index, şi care modifică adresele instrucţiunilor înainte de execuţie;
• LOP - procesorul logic, ce execută instrucţiunile logice asupra cuvintelor de
date; sunt alimentate în permanenţă două exemplare;
• MAP - procesorul aritmetic principal, ce efectuează prelucrări aritmetice
asupra cuvintelor de date;
• ROM - memoria permanentă, cu capacitate de 16384 cuvinte;

140

SISTEME TOLERANTE LA DEFECTE

• RWM - memoria cu acces aleator, cu capacitate de 4096 cuvinte; maxim 12
unităţi pot fi adresate direct; sunt alimentate în permanenţă cel puţin două
module;
• IOP - procesorul de intrare/ieşire, conţinând registrele de intrare/ieşire;
• IRP - procesorul de întreruperi, ce asigură manipularea cererilor de
întrerupere;
• TARP - procesorul de test şi mentenanţă, ce monitorizează funcţionarea
sistemului şi implementează recuperarea din eroare; în permanenţă sunt
alimentate trei exemplare.
Magistrală M-I
4
TARP

RWM1

RWM2

RWM3

RWM4

RWM5

RWM6

Magistrală
control
3
4

COP

LOP

Magistrală M-O

MAP

IO-IRP

ROM

Figura 5.12 - Structura sistemului STAR.

Unităţile funcţionale ale sistemului STAR, adică procesoarele şi memoriile,
comunică prin intermediul magistralelor M-I şi M-O. Pe aceste două magistrale sunt
transmise cuvinte cu lungimea de 32 biţi ca 8 cuvinte de 4 biţi. Trei semnale de
comandă sunt transmise de TARP pe o magistrală cu trei linii pentru a sincroniza
operarea unităţilor funcţionale şi pentru a iniţia procesul de recuperare din eroare.
Astfel, unităţile funcţionale operează autonom. Organizarea descentralizată permite
folosirea unei interfeţe standard între fiecare unitate şi restul sistemului. Fiecare unitate
a sistemului STAR se interfaţează cu sistemul prin intermediul a 14 linii de semnal. 11
dintre acestea, atât în unităţile active cât şi în cele de rezervă, sunt permanent conectate
la magistralele sistemului. Celelalte 3 sunt conectate la matricea procesoarelor TARP.
O unitate nealimentată nu poate produce semnale “1” logic la ieşiri. Conectările externe
ale unei unităţi a sistemului STAR sunt prezentate în figura 5.13.
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Cele patru linii de intrare, respectiv de ieşire, sunt conectate la magistralele de
date M-I, respectiv M-O. Acestea primesc/transmit cuvinte codate în format paralel de
patru biţi. Intrarea de comandă a comutatorului de alimentare determină ca tensiunea să
fie aplicată unităţii. Cele trei semnale de intrare de comandă a magistralei sunt:
CLOCK, determinând un timing de intrare de bază, SYNC, un semnal periodic de
sincronizare şi RESET, un semnal ce forţează unitatea într-o stare iniţială standard.
Două linii de stare a unităţii transmit informaţii despre operarea internă către
procesoarele TARP. Aceste linii sunt purtătoare de informaţii multiplexate. Fiecare
unitate funcţională este autonomă şi conţine propriul generator de secvenţă, ca şi
elemente de memorare pentru codul operaţiei curente, operanzi şi rezultate. Proiectul
intern al unei unităţi poate fi modificat fără a afecta alte unităţi atât timp cât
specificaţiile de interfaţare sunt respectate.
Intrări de la
magistrala
de date
Către procesorul
TARP

De la procesorul
TARP
Intrări de la
magistrala
de control
Comanda
comutatorului
de alimentare

Unitate funcţională
a sistemului STAR
(memorie sau
procesor)

Informaţii
de stare

Ieşiri către
magistrala
de date

Figura 5.13 - Conexiunile unei unităţi funcţionale în cadrul sistemului STAR.

Sistemul STAR este caracterizat prin două moduri de funcţionare: modul
standard şi modul de recuperare din eroare sub controlul procesoarelor TARP.
În modul standard se execută programele memorate. Un ciclu maşină este
compus din 10 perioade ale semnalului CLOCK. O instrucţiune poate fi executată în
două sau trei cicluri maşină. Setul de instrucţiuni conţine 180 instrucţiuni cu o singură
adresă, dintre care aproape o treime sunt indexabile. Instrucţiunile includ operaţii
aritmetice în virgulă fixă, operaţii logice şi de mascare, operaţii de deplasare, facilităţi
de ciclare. Sistemul poate manipula 28 de întreruperi, care pot fi mascate şi testate sub
controlul programului. O clasă specială de instrucţiuni are un rol major în
implementarea toleranţei la defecte. Această clasă include instrucţiuni de diagnostic, de
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actualizare a registrelor procesoarelor TARP, de asignare a unităţilor de memorie
RWM, comanda alimentării modulelor de rezervă, duplicarea memoriilor ROM şi a
procesoarelor şi efectuarea unor instrucţiuni absolute de citire/scrire în unităţile de
memorie RWM.
Procesorul TARP monitorizează funcţionarea sistemului STAR prin două
metode:
• testarea fiecărui cuvânt transmis de oricare dintre cele două magistrale, în
scopul determinării validităţii codului;
• verificarea mesajelor de stare primite de la unităţile funcţionale.
Din punct de vedere funcţional procesorul TARP se compune din două secţiuni:
o secţiune asigură comanda sistemului în modul standard şi localizarea defectelor, iar
cea de-a doua comandă comandă modul de operare de recuperare din eroare şi
efectuează comutarea unităţilor înlocuibile. Înlocuirea unităţilor funcţionale defecte este
comandată de rezultatul votării deciziilor procesoarelor TARP şi este implementată
prin comutarea alimentării.

5.5.2 SISTEMUL SOFTWARE AL CALCULATORULUI STAR
Încă de la începutul procesului de proiectare a sistemului STAR a devenit
evident faptul că arhitectura sa tolerantă la defecte va impune constrângeri
neconvenăionale asupra software-ului. Sistemul software a fost partiţionat în două
subsisteme. Subsistemul de programare conţine trei module: un asamblor, un
program de încărcare (loader) şi un program de simulare funcţională. Un program
executabil facilitează coordonarea utilizării acestor module. Subsitemul de operare
conţine două module: modulul executabil rezident şi modulul programului de aplicaţii.

5.5.3 APLICAŢII ALE SISTEMULUI STAR
Cel mai recent pas în dezvoltarea conceptului de bază al sistemului STAR afost
acela al proiectării unui subsitem computerizat de comandă (CCS) pentru sistemul
termoelectric al navetelor spaţiale, TOPS (Thermoelectric Outer Planet Spacecraft).
Sistemul CCS trebuia să îndeplinească patru condiţii impuse:
• masa sistemului să nu depăşească 18 kg;
• puterea consumată să fie mai mică de 40 W;
• probabilitatea de a îndeplini cu succes o misiune de 100.000 de ore să fie mai
mare de 95%;
• orice defect intern singular nu trebuie să producă alterarea catastrofală a
misiunii.
Pentru acest scop, sistemul STAR a fost reproiectat şi simplificat, reţinându-se
doar acele facilităţi necesare pentru a îndeplini cerinţele funcţionale ale TOPS. Astfel,
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sistemul CCS se compune din şapte unităţi funcţionale ale sistemului STAR,
specificate ca: COP, LOP, IOP, IRP, ROM, RWM şi TARP. Unitatea IO/IRP a fost
împărţită în două unităţi independente, IOP şi IRP, pentru a se îmbunătăţi detecţia
defectelor şi izolarea acestora într-un mediu complet necunoscut. S-a renunţat la
procesorul MAP, deoarece înmulţirea şi împărţirea realizate prin software sunt
suficiente, iar adunarea şi scăderea sunt efectuate de procesorul LOP. Simplificarea
setului de instrucţiuni a determinat simplificări hardware importante ale unităţilor
COP, LOP, IOP şi IRP, însă şi înglobarea unui hardware suplimentar în unităţile
RWM şi TARP, pentru suplimentarea facilităţilor de detecţie a defectelor.

5.6 SISTEMUL FTMP
Sistemul FTMP (Fault Tolerant MultiProcessor) este destinat aplicaţiilor
aeronautice şi spaţiale de înaltă fiabilitate. Sistemul FTMP a fost astfel proiectat astfel
încât să poată executa cu succes misiuni cu durată de cel puţin 10 ore, timp în care nu
este posibilă nici o intervenţie în vederea mentenanţei. În consecinţă, s-a impus ca rata
sa de defectare să fie de cel mult 10-9 h-1.
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memorie
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I/O
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procesor
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I/O
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Figura 5.14 - Structura sistemului FTMP.

Din punct de vedere funcţional, sistemul FTMP are o structură intermediară între
un sistem multicalculator cu comunicaţie printr-o memorie comună şi un sistem
multiprocesor cu memorie partajată. Fiecare procesor dispune de o memorie locală,
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privată, a cărei capacitate poate varia în funcţie de aplicaţie. Autonomia procesorului
poate varia de la zero, atunci când procesorul nu dispune de memorie locală, până la
autonomie totală, atunci când toate programele, inclusiv o zonă de lucru suficientă, sunt
implementate în memoria sa locală. În acest ultim caz, memoria comună serveşte numai
la comunicaţiile între procesoare.
În sistemul FTMP, caracteristicile de toleranţă la defecte se bazează pe
următoarele principii:
• strategia TMR dinamică, adoptată pentru mascarea defectărilor simple,
permite evitarea problemelor legate de reluarea funcţionării. Un job este
executat de trei procesoare şi trei unităţi de memorie conectate prin
intermediul a trei magistrale. La orice moment de timp un procesor sau o
unitate de memorie fie aparţine unei triade, fie este în rezervă. În schimb,
aceeaşi magistrală poate aparţine mai multor triade, motiv pentru care fiecare
magistrală este prevăzută cu un alocator. Există, de asemenea, posibilitatea de
modificare în timp a triadelor;
• sincronizarea strictă şi implementarea hardware a voter-elor. Necesitatea
unei sincronizări stricte în funcţionarea fiecărui modul decurge din
implementarea hardware a voter-elor bit cu bit. Aceste voter-e sunt plasate la
intrarea fiecărui procesor şi cuprind şi circuite de dirijare a informaţiei
programabile care selectează triade de magistrale active cu unitatea procesor
sau cu unitatea de memorie căreia îi aparţin în vederea realizării votării.
Aceste voter-e, INMUX, soluţionează problema tranziţiei informaţiilor de la
magistrală către unităţile respective, procesoare sau memorii.
Tranziţia informaţiilor de la unităţi către magistrale se realizează astfel: cele trei
unităţi ale unei triade emiţătoare trimit informaţia simultan, fiecare pe câte o magistrală,
iar fiecare unitate a triadei receptoare votează informaţia de pe cele trei magistrale. Se
ridică şi problema protecţiei informaţiei: dacă unitatea emiţătoate are capacitatea de a
selecta magistrala, se înţelege că atunci când apare un defect ea va selecta altă
magistrală decât aceea care îi este alocată, ceea ce conduce la o pierdere pentru sistem.
În scopul înlăturării acestui neajuns, a fost eliminată capacitatea de selectare a
magistralei de către unitatea emiţătoare. Acestă capacitate a fost alocată unei unităţi de
supervizare a magistralei, BGU (Bus Guardian Unit). Unitatea BGU este considerată de
procesor ca un element de memorie în care va înscrie numărul magistralei alocate
unităţii sale. BGU comandă şi porţile de intrare ale magistralei, BIGS, care aparţin din
punct de vedere funcţional acestuia. La rândul lor, unităţile BGU prezintă o protecţie
împotriva defectărilor, utilizând o strategie de tip quadding-fail safe.
Se remarcă existenţa a două moduri de defectare:
• unitatea BGU nu selectează nici o magistrală: această defectare este
nepericuloasă şi va fi avută în vedere de voter-ele unităţilor receptoare,
conducând la eliminarea unităţii emiţătoare respective;
• unitatea BGU selectează unul sau mai multe magistrale în mod eronat:
comunicaţiile în interiorul sistemului sunt perturbate şi este dificil de stabilit
originea acestei erori. Este, deci, vorba de o defectare periculoasă. Din acest
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motiv s-a decis deci duplicarea unităţilor BGU, realizarea emisiei unei unităţi
funcţionale pe o magistrală fiind condiţionată de acordul celor două unităţi
BGU ale sale. Poate fi astfel mascată o defectare nepericuloasă a unei unităţi
BGU. Dacă cele două unităţi BGU ale dubletului sunt afectate de o defectare
periculoasă, aceasta poate conduce la pierderea uneia sau a mai multor
magistrale.
Modul PROCESOR / MEMORIE
Comutator
Comutator
alimentare
alimentare

BGU

Porţi izolare
magistrală

BGU

MAGISTRALA REDONDANTĂ

Figura 5.15 - Conectarea unităţilor BGU.

Necesitatea unei sincronizări perfecte în funcţionarea unităţilor componente
implică utilizarea unui generator central de ceas cu structură tolerantă la defecte.
Structura adoptată pentru acest subsitem este prezentată în figura 5.16.
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Figura 5.16 - Circuitul de ceas tolerant la defecte al sistemului.

5.7 SISTEMUL SIFT
Sistemul SIFT (Software Implemented Fault Tolerance), implementat de
Standford Research Institute, are în vedere o clasă de aplicaţii şi de performanţe de
fiabilitate asemănătoare cu cele ale sistemului FTMP. S-au realizat succesiv două
versiuni ale sistemului SIFT, care au la bază aceleaşi principii, dar care diferă între ele
prin nivelul realizării comunicaţiilor între calculatoare.
Din punct de vedere funcţional, sistemul SIFT poate fi considerat drept un sistem
multicalculator: fiecare calculator din structură posedă propriul său generator de ceas,
memoria sa de lucru şi ansamblul programelor pe care le execută.
În prima versiune, a cărei structură generală este prezentată în figura 5.17,
interconectarea între calculatoare apare ca un sistem de comunicaţii indirecte partajate.
Dacă un calculator doreşte să citească o dată conţinută în memoria unui alt calculator,
acesta începe acţiunea prin apelarea sistemului de comunicaţii. Dacă acesta este liber şi
acceptă cererea -prin arbitraj între mai multe cereri-, calculatorul apelant îi transmite
adresa cerută; sistemul de comunicaţie apelează apoi memoria dorită şi transmite data
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cerută, îndată ce o obţine.

Magistrale

Controller magistrală

Procesor

Memorie

Module principale
de procesare
Procesor

Memorie

Module de procesare
de intrare-ieşire
Spre / de la
elemente de
acţionare şi
senzori
Figura 5.17 - Structura sistemului SIFT (prima variantă).

În a doua versiune, a cărei structură este prezentată în figura 5.18,
interconectările între calculatoarele componente realizează un sistem de comunicaţii
directe, unidirecţionale. Un calculator emite printr-un emiţător serial către celelalte
calculatoare receptoare; fiecare dintre acestea primeşte printr-un modul, care îi este
propriu, toate emisiunile provenite de la alte calculatoare.
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Figura 5.18 - Structura sistemului SIFT (a doua variantă).

Principiul adoptat în cazul sistemului SIFT pentru realizarea toleranţei la
defectări constă în folosirea redondanţei NMR dinamice implementate pe cale software.
La un moment dat, sistemul SIFT execută mai multe sarcini, pentru fiecare sarcină fiind
fixat un anumit grad al redondanţei funcţiei de gradul de siguranţă în funcţionare cerut.
O sarcină care cere gradul redondanţei n, este executată de n calculatoare cvasisimultan. În fapt, aceste calculatoare nu funcţionează sincron, fiecare fiind echipat cu
propriul generator de ceas. Astfel un calculator poate participa la mai multe grupe de n
calculatoare corespunzătoare realizării mai multor sarcini.
Dacă un calculator trebuie să achiziţioneze o dată corespunzătoare unei alte
sarcini, atunci el achiziţionează datele tuturor calculatoarelor care execută această
sarcină şi efectuează o operaţie de votare asupra acestei date. În cea de-a doua versiune
a sistemului, toate calculatoarele care au achiziţionat data respectivă sunt capabile să
diagnosticheze care unitate emiţătoare este defectă. În cazul primei versiuni a
sistemului, problema diagnosticării se pune doar în raport cu sistemul de comunicaţie.
Ea se referă la determinarea provenienţei erorii de la un calculator sau de la un element
al sistemului de comunicaţie. Sistemul fiind cu structură redondantă, calculatoarele care
primeau data puteau să efectueze diagnosticul reîncepând achiziţia acestei date prin
utilizarea unor alte sisteme de comunicaţie. Un vot majoritar asupra diferitelor versiuni
ale rezultatelor astfel obţinute permit să se pună sau nu în cauză sistemul de
comunicaţii.
Între diferitele sarcini ale sistemului SIFT există una particulară, denumită
executivă, care trebuie executată cu grad de redondanţă ridicat. Aceasta impune citirea
diagnosticelor elaborate de către calculatoare, stabilirea diagnosticului global şi
modificarea tabelei de alocare a sarcinilor calculatoarelor sistemului. Periodic, fiecare
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calculator va consulta această tabelă a calculatoarelor însărcinate ca executive. El va
putea astfel să determine prin votare majoritară sarcina de execuţie, partenerii cu care
execută sarcini cuplate cu ale sale, precum şi calculatoarele cu sarcini executive.
În concluzie, în ceea ce priveşte sistemul SIFT, redondanţa la defectări este
asigurată în principal pe cale software. Referitor la arhitectura materială, toleranţa la
defectări apare implementată în două moduri:
• redondanţa elementelor la nivelul fiecărui subsistem;
• izolarea completă din punct de vedere al defectărilor între fiecare element al
unui subsistem, precum şi între subsistemele distincte ale sistemului.
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6. IMPLEMENTAREA SOFTWARE A TOLERENŢEI LA
DEFECTE
6.1 CONSIDERAŢII GENERALE
Fundamentele toleranţei la defecte prin software au fost luate în considerare în
timpul celui de-al doilea Război Mondial de către Alan Turing, care a condus
programul ENIGMA pentru spargerea codurilor germane. Turing a pus o întrebare
simplă: “Putem crea un program care să determine un alt program să calculeze corect
şi să se oprească?”. Demonstraţia elegantă a lui Turing a dus la concluzia că nu este
posibilă scrierea unui astfel de program şi a denumit aceste clase de programe ca
programe necalculabile. În general, demonstrarea corectitudinii oricărui program nu
este calculabilă, prin aceasta ducându-se în eroare problema, deoarece se consideră că
toleranţa la defecte software nu ar avea o bază teoretică. Această problemă se aplică
de asemenea şi hardware-ului, întrucât secvenţele logice pe care un calculator le
execută sunt programate, ceea ce iar nu va putea demonstra corectitudinea, sau
dovedirea existenţei erorilor care au dus la blocările, de exemplu, unui procesor
Pentium sau Pentium Pro. Este important de recunoscut că deşi toleranţa la defecte
hardware nu rezolvă problema unor erori de proiectare, se va rezolva problema
componentelor care se defectează prin folosirea redondanţei hardware. Proiectarea de
calitate a unui sistem software şi hardware va trebui atunci să depindă de aplicarea
unei discipline inginereşti solide, exhaustive, calificate şi testate. Întrucât software-ul
există doar ca un program, este uşor modificabil şi tinde să fie complex; astfel, va
trebui să fie total dependent de calitatea implementării pentru a se putea oferi un
software de calitate. De aceea au fost dezvoltate abordări şi metodologii pentru
crearea unei proiectări de calitate atât pentru hardware cât şi pentru software.
Dacă sursele tuturor defectelor software provin de la proiectări sau
implementări defectuoase şi, aşa cum a demonstrat Turing, nu se poate scrie un
program care să determine dacă acesta are erori, atunci se ridică întrebarea cum să se
atingă toleranţa software la defecte? Această întrebare a fost ridicată pentru prima
dată în cadrul programului spaţial, prin aplicarea unei discipline de proiectare
revoluţionare la acel moment de timp. Specificaţiile pentru software sunt trasate şi
revizuite cu grijă. Atunci, trei echipe de proiectanţi diferiţi implementează
specificaţiile. Implementările rezultate sunt rulate pe sisteme cu caracteristici de
tolerare a defectelor diferite şi rezultatul lor este comparat printr-un sistem de votare.
Această abordare pare să fie excesivă şi fără îndoială că este, dar, considerând
riscurile zborului în spaţiu, acesta pare să fie o posibilă abordare pentru atingerea
unui nivel ridicat a toleranţei software la defecte.
O abordare simplă pentru tratarea defectelor software a fost implementată
folosind cluster-ele. Cluster-ele sunt colecţii de două sau mai multe calculatoare
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conectate împreună astfel încât toate calculatoarele să poată accesa date din oricare
alt calculator, chiar dacă unul dintre ele s-a defectat. Dacă pe un calculator apare un
defect software, aplicaţiile rulate pe acesta sunt restartate pe alt calculator. Prin acestă
modalitate, software-ul care a eşuat pe un calculator poate fi restartat pe altul.
Această facilitate este denumită toleranţă software la defecte şi, spre deosebire de
toleranţa hardware la defecte, în care componentele defecte sunt reparate, erorile
software sunt prezente încă şi pot conduce la defectarea unui al doilea calculator.
Aceasta reprezintă un fel de reiniţializare a calculatorului în speranţa că problema
software nu se va manifesta încă o dată. Avantajul acestei abordări este acela că
aplicaţia poate continua să fie disponibilă cel puţin un timp, până când va cădea din
nou şi va fi restartată pe un alt calculator.
Pe parcursul ultimilor câţiva ani, calculatoarele paralele şi staţiile de lucru
cluster au atras din ce în ce mai multă atenţie pentru aplicaţii performante cum ar fi:
fizica plasmei, aerodinamica, meteorologia, procesarea imaginilor sau simularea
sistemelor dinamice. 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. Aceste componente efectuează automat detecţia şi
restartarea proceselor eşuate, o verificare periodică cu puncte de control şi o refacere
a unei date volatile critice, o replicare şi o sincronizare a datelor persistente dintr-un
sistem cu aplicaţii software. Aceste componente au fost portate pe un număr de
platforme UNIX 2 şi pot fi folosite în orice aplicaţii cu un efort de programare
minimal.

Perfectă
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Figura 6.1 - Dimensiunile toleranţei 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: 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, cât şi pentru consistenţa datelor, aşa
cum este reprezentat în figura 6.1. 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-lacapăt 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
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aplicaţii distribuite cresc, cererile pentru sisteme tolerante la defecte mai fiabile şi
mai economice vor creşte şi ele.

6.2 ASPECTE TEORETICE ŞI DEFINIŢII
6.2.1 DEFECTELE SOFTWARE ŞI ERORILE
S-a consisderat că aplicaţiile software oferă un “serviciu” clienţilor. În schimb,
aplicaţiile folosesc servicii oferite de subcomponentele sistemelor de operare sau de
baze de date, care folosesc în schimb serviciile de calcul şi de comunicaţie în reţea
oferite de subcomponentele hardware, aşa cum este arătat şi în figura 6.2.
IEI SOFTWA
APLICAŢ
RE
L
U
L
E
V
NI
UL DE OPERARE/
TEM
S
I
S
BAZE DE DATE

HARDWARE

Tehnologii de tolerare
a defectelor

Semnale, oglindire, tolerarea
defectelor pentru sistemul de
gestiune a bazelor de date, ...

Duplex, TMR, ...

Figura 6.2 - Nivelele toleranţei la defecte.

Datorită complexităţii şi naturii temporale a interdependenţelor mesajelor şi
calculelor în sistemele software distribuite, nici o cantitate de verificări, validări şi
testări nu pot elimina toate defectele dintr-o aplicaţie şi de asemenea nu pot determina
încrederea totală în disponibilitatea şi coerenţa datelor pentru acea aplicaţie. Astfel,
aceste defecte se manifestă, ocazional, ele însele ca nişte erori, ducând la blocarea sau
căderea aplicaţiei. Un proces se numeşte distrus (crash) dacă imaginea lucrului
procesului nu mai este prezentă în sistem. Un proces se numeşte blocat (hang) dacă
imaginea procesului supravieţuieşte, intrarea sa fiind încă prezentă în tabela
procesului, dar procesul nu mai face nici un fel de progres din punct de vedere al
utilizatorului.
Tolerarea defectelor în astfel de aplicaţii implică detectarea unui defect,
acumularea de cunoştinţe referitoare la acel defect şi refacerea din defect. În mod
tradiţional, aceste acţiuni ale toleranţei la defecte sunt efectuate în hardware,
sistemele de operare sau de baze de date, folosind nivelele subcomponente ale
aplicaţiei software. Tolerarea hardware a defectelor este prevăzută prin folosirea
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duplex-ului şi redundanţei triplu modulare (TMR – Triple Modular Redundancy), sau
prin alte tehnici. 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 Nversională.
Oricum, defectele determinate de aceste erori software pot fi tranzitorii, adică
defectul poate să nu reapară dacă software-ul este reexecutat pe aceeaşi intrare;
aceasta este o tehnică des folosită în hardware pentru mascarea defectelor hardware
tranzitorii. Sullivan şi Chillarege au arătat că un procent mare dintre erorile software
sunt declanşate de condiţiile de exploatare, tratarea excepţiilor şi timing-ului. Astfel
de erori dispar atunci când software-ul este reexecutat după o reiniţializare. Aceasta
se datorează comportamentului unui program, în special a aplicaţiei client-server
rulând pe un sistem distribuit şi care nu depinde doar de datele de intrare şi conţinutul
mesajelor, ci şi de timing şi interdependenţele mesajelor, partajarea variabilelor şi
alte valori de stare în mediul de operare al aplicaţiei.

6.2.2 TOLERANŢA SOFTWARE LA DEFECTE
Este posibilă detectarea unui defect software şi restartarea aplicaţiei la o stare
verificată cu puncte de control, cu ajutorul facilităţilor sistemului de operare, cum la
IBM ar fi MVS-ul. Saltzer şi colaboratorii, în capitolul lor Argumente capăt-la-capăt
(End-to-End), reclamau că astfel de metode bazate pe hardware şi pe sistemul de
operare pentru detectarea şi refacerea din defectele software sunt în mod necesar
incomplete. Ei au arătat că toleranţa la defecte nu poate fi completată fără
cunoştinţele şi ajutorul venit din partea punctului de sfârşit al aplicaţiei, adică, însăşi
aplicaţia software va trebui să fie folosită pentru prevederea unei toleranţe complete.
De asemenea, s-a reclamat că astfel de metode bazate pe hardware şi pe sistemul de
operare, adică serviciile de la un nivel scăzut de detecţie şi refacere din defecte şi de
la un nivel ridicat, pot de asemenea să nu fie suficiente. De exemplu, replicarea
fişierelor pe un disc oglindit (mirror), printr-o facilitate a sistemului de operare este
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mult mai ineficientă din punct de vedere al timpului de execuţie şi al spaţiului utilizat
decât prin replicarea doar a fişierelor critice ale aplicaţiei, din nivelul aplicaţie,
întrucât sistemul de operare nu are cunoştinţe interne despre acea aplicaţie. În mod
similar, pentru schemele generalizate cu puncte de control într-un sistem de operare,
punctele de control sunt în întregime plasate în memoria de date a unei aplicaţii, în
timp ce în metodele asistate de aplicaţii sunt verificate cu puncte de control doar
datele critice.
Un argument destul de frecvent, dar greşit, împotriva folosirii punctelor de
control, refacerii şi a altor scheme de tolerare la defecte în interiorul aplicaţiei este
acela că astfel de scheme nu sunt eficiente sau fiabile, deoarece ele sunt codate de
către programatorii aplicaţiei. S-a reclamat că aceste metode bine testate şi eficiente
de tolerare a defectelor pot fi construite ca biblioteci sau componente software
reutilizabile care pot fi legate într-o aplicaţie şi atunci vor fi la fel de eficiente ca
metodele bazate pe sistemul de operare. Acestea pot să nu fie transparente aplicaţiei,
dar sunt mult mai portabile pe mai multe platforme hardware şi sisteme de operare,
întrucât se află în nivelul aplicaţiei. Toate cele trei componente discutate în acest
subcapitol sunt eficiente, fiabile şi portabile pe mai multe platfome.

6.3 MODELUL TOLERANŢEI LA DEFECTE
Pentru simplitate, 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.
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Figura 6.3 - Modelul de toleranţă software la defecte la nivelul aplicaţie.

În scopul implementării toleranţei la defecte, nodurile dintr-un sistem distribuit
sunt văzute ca fiind într-o configuraţie circulară, astfel încât fiecare nod este un nod de
backup pentru vecinul său rămas în acea listă circulară. Aşa cum se arată în figura 6.3,
fiecare aplicaţie este executată prima dată într-unul din nodurile din reţea, care este
denumit nod primar pentru acea aplicaţie.
Fiecare aplicaţie în execuţie este caracterizată de un text al procesului (codul
compliat), date volatile (variabile, structuri, pointeri şi toţi biţii din segmentele de
memorie statică şi dinamică ale imaginii procesului) şi date persistente (fişierele de
aplicaţie care vor fi referite şi actualizate de către procesul în execuţie).

6.3.1 ABORDAREA SITE-ULUI PRIMAR MODIFICAT
În abordarea site-ului primar, serviciul care ar trebui să posede caracteristica de
tolerare a defectelor este replicat la mai multe noduri, unul care este desemnat ca
primar şi altele ca backup. Toate cererile pentru servicii sunt trimise site-ului primar.
Site-ul primar îşi verifică periodic cu puncte de control starea pe backup-uri. Dacă
site-ul primar se defectează, unul din backup-uri devine primar. Acest model al
toleranţei la defecte a fost analizat pentru verificări frecvente cu puncte de control,
gradul de replicare al serviciului şi efectul timpului de răspuns. Acest model este uşor
modificat, aşa cum va fi descris mai jos, pentru a construi trei tehnologii descrise în
acest capitol:
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• fiecare nod are vecinul său stâng (sau drept) într-o configuraţie circulară
desemnată ca un nod backup;
• aplicaţia este activă doar în nodul său primar; aplicaţia este inactivă (adică
imaginea procesului este disponibilă dar nu executată) în nodul său backup;
• un proces de supraveghere (watchdog, denumit în terminologie watchd)
este rulat pe nodul primar, supraveghind aplicaţia pentru căderi sau blocări;
• alt proces de supraveghere este rulat pe nodul backup, supraveghind
căderile primului nod;
• rutină (furnizată de biblioteca libft) este folosită pentru verificarea
periodică cu puncte de control a datelor critice volatile din aplicaţii şi pentru
logarea mesajelor de aplicaţie ale clienţilor între punctele de control;
• un mecanism de replicare (denumit REPL) este rulat pe nodul primar şi pe
nodurile backup pentru a duplica datele persistente ale aplicaţiei pe nodul
backup;
• când o aplicaţie de pe nodul primar cade sau se blochează este restartată,
dacă acest lucru este posibil, pe nodul primar sau dacă nu, pe nodul backup;
• aplicaţia este restaurată de la ultima sa stare internă înaintea defectului,
folosind structurile de date verificate cu puncte de control şi logarea
mesajelor;
• aplicaţia este conectată la fişierele replicate pe nodul backup dacă aplicaţia
este restartată pe backup.
S-a observat că aceste task-uri tolerante software la defecte pot fi folosite în
asociere cu alte metode cum ar fi programarea N-versională sau blocurile de refacere
din interiorul programului de aplicaţie. De asemenea, s-a observat că procesele
aplicaţiei de pe nodul backup nu trebuie să fie rulate până când este pornit de
procesul supraveghetor şi de aici, nu mai trebuie să ne mai îngrijoreze consistenţa şi
concurenţa; aceasta, spre deosebire de modelul parităţii proceselor, în care procesul
backup este activ în rulare, chiar în timpul unei operaţii normale.

6.3.2 NIVELELE TOLERANŢEI SOFTWARE LA DEFECTE
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.
1. 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 întro stare incorectă sau inconsistentă datorită timing-ului căderii şi poate dura mult
timp până la restartare, datorită procedurilor de inţializare foarte elaborate.
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2. 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.
3. Nivelul 2: Nivelul 1 plus verificarea periodică cu puncte de control, logarea şi
refacerea stării interne
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.
4. 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.
5. 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.

6.4 TEHNOLOGIILE FOLOSITE PENTRU TOLERANŢA
SOFTWARE LA DEFECTE
Uneori, task-urile tolerante la defecte descrise în secţiunea anterioară sunt
implementate individual în aplicaţii printr-o manieră ad-hoc. S-au dezvoltat trei
componente generice şi refolosibile (watchd, libft şi REPL) pentru a permite
folosirea acestor task-uri în orice aplicaţie, cu un efort de programare minim.
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6.4.1 WATCHD
6.4.1.1 REFACEREA PROCESULUI
Watchd este un proces daemon care rulează pe o singură maşină sau o reţea
de maşini. Este supravegheată continuu viaţa unui proces de aplicaţie local, prin
transmiterea perioadică a semnalului nul la procese şi verificarea valorii returnate
pentru a detecta care dintre procese este în viaţă sau mort. Se detectează dacă acest
proces este blocat sau nu, prin folosirea a două metode specificate de aplicaţie. În
prima metodă, watchd trimite un mesaj nul către procesul de aplicaţie local,
folosind facilităţile comunicaţiei interprocese (Inter Process Communication - IPC)
pe un nod local şi verificarea răspunsului. Dacă watchd nu poate realiza o
conexiune, aşteaptă o perioadă de timp (specificată de către aplicaţie) şi încearcă iar.
Dacă eşuează după a doua încercare, watchd interpretează defectele în sensul că
procesul este blocat. În a doua metodă, procesul de aplicaţie trimite un mesaj scurt la
watchd periodic, şi watchd verifică periodic acest mesaj scurt. Dacă acest mesaj
scurt de la aplicaţie nu este recepţionat într-un timp specificat, watchd presupune că
aplicaţia este agăţată. Libft oferă funcţia hbeat() pentru ca aplicaţiile să trimită
mesaje scurte (heartbeat) la watchd. Funcţia hbeat() are un argument a cărui
valoare specifică durata până la sosirea unui nou mesaj scurt.
Când se detectează că procesul de aplicaţie a căzut sau agăţat, watchd
recuperează aplicaţiile din starea internă iniţială sau din ultima stare verificată cu
puncte de control. Aplicaţia este recuperată pe nodul primar, dacă acel nod nu a
căzut, altfel, pe nodul backup pentru nodul primar respectiv, aşa cum se specifică în
fişierul de configurare. Dacă libft este de asemenea folosit, watchd setează
aplicaţia restartată la procesul tuturor mesajelor logate din fişierul de log generat de
libft.

6.4.1.2 REFACEREA PROCESORULUI
Watchd supraveghează de asemenea unul din vecinii watchd (stâng sau
drept) printr-o modalitate circulară, pentru a determina defectele nodului; acest
aranjament circular este similar unui algoritm distribuit, adaptat pentru diagnoză.
Când un nod defect este detectat, watchd poate executa o comandă de refacere
definită de utilizator şi să reconfigureze reţeaua. Se observă că vecinii watchd nu
pot diferenţia în totalitate între defectele nodurilor şi defectele legăturilor. În general,
aceasta este o problemă de atingere a unei cunoştinţe comune, în prezenţa defectelor
de comunicaţie care vor fi, probabil, nerezolvabile. Oricum, pentru a minimiza
problema, watchd poate folosi două legături de comunicaţie pentru a alege un nod
vecin. Doar atunci când nu poate atinge un nod vecin prin ambele legături, watchd
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raportează un defect.

6.4.1.3 AUTO-REFACEREA
Watchd, de asemenea, se auto-supravegează. Un mecanism de auto-refacere
este construit în watchd printr-o modalitate prin care se poate auto-reface dintr-un
defect software neaşteptat. Când watchd termină iniţializarea, determină crearea
unui watchd backup. Watchd-ul backup execută o buclă şi menţine votul
watchd-ului primar. Dacă watchd-ul primar eşuează, watchd-ul backup întrerupe
ciclul de votare şi auto-rezumă task-ul watchd-ului primar, devenind astfel primar.
De asemenea, se crează un nou watchd backup pentru o auto-supraveghere a noului
watchd primar. Dacă watchd-ul backup eşuează, watchd-ul primar preia un
semnal de la sistemul de operare, întrucât watchd-ul backup este întotdeauna un
proces fiu al watchd-ului primar.
Watchd facilitează, de asemenea, restartarea unui proces defect, restaurând
valorile salvate şi reexecutând evenimentele logate şi oferind facilităţi pentru execuţia
de la distanţă, pentru copierea de la distanţă, alegeri distribuite şi un statut de raport al
producţiei.

6.4.2 LIBFT
Libft este o bibliotecă de funcţii C de la nivelul utilizator care poate fi
folosită în programele de aplicaţie pentru a specifica şi verifica prin puncte de control
datele critice, pentru a reface datele care au fost verificate prin puncte de control,
pentru a loga evenimente, pentru a localiza şi a se reconecta la server, pentru a trata
excepţiile, pentru a efectua programarea N-versională (NVP) şi pentru a folosi
tehnicile blocului de refacere.

6.4.2.1 FUNCŢII ALE LIBFT
Libft oferă un set de funcţii, descrise mai jos, pentru a specifica datele critice
volatile într-o aplicaţie. Aceste elemente ale datelor critice sunt alocate într-o regiune
rezervată din memoria virtuală şi care este verificată periodic cu puncte de control.
Regiunea rezervată este salvată folosind un singur apel sistem pentru memoria
funcţiei (memcpy()); astfel, se evită traversarea complexă a structurilor de date
dependente de aplicaţie. Când o aplicaţie îşi ia un punct de control, datele sale critice
sunt salvate pe nodurile primare şi de backup. Spre deosebire de alte metode de
verificare cu puncte de control, overhead-ul în mecanismul de verificare cu puncte de
control este minimizat prin salvarea doar a datelor critice şi evitatea traversărilor
structurii datelor. Ideea salvării doar a datelor critice dintr-o aplicaţie este analoagă cu
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conceptul Recovery Box din SPRITE.
Structura de date verificată prin puncte de control şi refăcută, comunicaţia
tolerantă la defecte prin reţea şi operaţiile cu fişiere, sunt realizate folosind
următoarele funcţii din libft:
• ft_start() rezervă un bloc al memoriei critice. Funcţia are două
argumente: dimensiunea memoriei critice şi numele fişierului pentru datele
supuse punctelor de control. În timpul refacerii, ft_start() restaurează
structurile de date din memoria critică în spaţiul de adrese rezervat.
• t_critical() declară variabilele critice globale împreună cu un id
pentru identificarea thread-ului care a făcut apelul; funcţia critical()
este similară cu t_critical(), fără identificator. Amândouă funcţiile au
ca argumente de intrare o listă a variabilelor şi a dimensiunilor lor.
• t_checkpoint() şi checkpoint() salvează valorile variabilelor
critice şi memoria critică într-un fişier.
• t_recover() şi recover() restaurează valorile variabilelor critice şi
ale memoriei critice.
• ftmalloc(), ftcalloc() şi ftrealloc() sunt folosite pentru a
aloca spaţiu din memoria critică, şi funcţia ftfree() este folosită pentru
a elibera spaţiul din memoria critică.
• getsvrloc(), getsvrport(), ftconnect() şi ftbind() sunt
folosite de clienţi pentru a localiza precesele server şi pentru a se reconecta
la server-ele dintr-un mediu al reţelei.
• ftopen(), ftclose(), ftcommit() şi ftabort() ajută la
realizarea şi întreruperea actualizării fişierelor. Actualizarea fişierelor
folosind ftopen() poate fi realizată doar de către apelurile ftclose()
sau ftcommint(). De aceea, în cazul refacerii cu returnare, actualizările
pot fi returnate la ultimul punct realizat.
Libft oferă de asemenea funcţiile ftread() şi ftwrite() de logare
automată a mesajelor. Când este apelată funcţia ftread() de către un proces în
condiţii normale, datele sunt citite dintr-un canal şi sunt logate automat pe un fişier.
Datele logate sunt atunci duplicate şi logate de către daemon-ul watchd pe o maşină
de backup. Este necesară o replicare a datelor logate pentru un proces pentru a se
reface dintr-un defect al maşinii primare. Când este aplelată funcţia ftread()de
către un proces care este recuperat dintr-un defect într-o situaţie de refacere, datele de
intrare sunt citite de pe fişierul logat, înainte ca orice date să fie citite de pe un canal
obişnuit de intrare. În mod similar, funcţia ftwrite() loghează datele de ieşire
înainte ca acestea să fie transmise în afară. Astfel, datele de ieşire sunt duplicate şi
logate de către daemon-ul watchd pe o maşină de backup. Fişierele de log create de
către funcţiile ftread() şi ftwrite() sunt trunchiate după ce funcţia
checkpoint() este executată cu succes. Folosind funcţiile checkpoint(),
ftread() şi ftwrite(), se poate implementa fie o schemă de logare bazată pe
transmiţător, fie o schemă de logare bazată pe receptor. Există posibilitatea ca unele
mesaje, în timpul procedurii automate de restartare, să poată fi pierdute. Dacă aceasta
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cade în grija aplicaţiei, poate fi construit un mecanism adiţional de sincronizare a
mesajelor în interiorul aplicaţiei pentru a verifica şi retransmite mesajele defecte.
Manipularea excepţiilor, NVP-ul şi facilităţile blocului de refacere sunt
implementate folosind macro-uri C şi funcţii standard ale bibliotecilor C. Aceste
facilităţi pot fi folosite de către orice aplicaţie fără a schimba subcomponentele
sistemului de operare sau a adăuga preprocesoare C noi. Viteza şi portabilitatea sunt
principalele griji în implementarea libft. Mecanismul punctelor de control din
libft nu este în totalitate transparent pentru programatori, aşa cum este în sistemul
Condor. Cu toate acestea, libft nu necesită un nou limbaj, un nou preprocesor sau
declaraţii complexe şi calcule pentru salvarea structurilor de date. Sacrificiul
transparenţei pentru viteză s-a dovedit a fi folositor în unele proiecte pentru adoptarea
libft. Instalarea libft nu necesită nici o schimbare a sistemului de operare bazat
pe UNIX. Fiind portabile pe multe platforme, Watchd şi libft separă detecţia
defectelor şi facilităţile datelor volatile de funcţiile aplicaţiilor. Ele oferă aceste
facilităţi ca nişte componente reutilizabile care pot fi combinate cu orice aplicaţie
pentru a o face tolerantă la defecte. Întrucât mesajele recepţionate la site-ul server
(nodul activ) sunt logate şi deoarece este refăcut în această schemă doar procesul
server, problemele de consistenţă care apar în refacerea proceselor multiple nu sunt
punctate în această implementare.

6.4.2.2 EXEMPLE
Următorul program este un exemplu de program server folosind biblioteca
libft pentru puncte de control. Programul server citeşte un număr dintr-un client şi
pune numărul în vârful stivei. Stiva este implementată folosind o listă înlănţuită.
#include <ft.h>
...
struct llist {
int data;
struct llist *link;
...
}
...
main(){
struct llist *pHead = NULL, *ptmp;
int s, indata;
...
ft_start("/tmp/examp1", 16384);
critical(&pHead, sizeof(pHead), 0);
...
for (;;) {
...
if (in_recovery()) recover(INFILE);
if (aplicaţia decide so ia un punct de control datorită unei schimbări a stării
sale) checkpoint(INFILE);
...
s = accept(..);
read(s, indata, MaxLen);
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ptmp = (struct llist *) ftmalloc(sizeof(struct llist));
ptmp->link = pHead;
ptmp->data = indata;
pHead = ptmp;
...
}
}

Datele critice din programul de mai sus sunt interconectate între ele şi pentru a
le salva, pointer-ul la vârful sitvei phead şi dimensiunea stivei sunt declarate ca
fiind critice. Pentru a salva conţinutul stivei, elementele stivei sunt asignate dintr-o
memorie critică. O memorie critică cu dimensiunea de 16 kbytes este creată de către
funcţia ft_start(). Dimensiunea memoriei critice poate fi crescută dinamic
atunci când este nevoie, funcţia recovery() returnând 1 sau 0 şi indicând de
fiecare dată când programul este într-o stare de refacere.

6.4.2.3 ALŢI CONSTRUCTORI
Libft oferă constructori specifici limbajului C, pentru a realiza programarea
N-versională, un bloc de refacere, o tratare a excepţiilor şi o parametrizare a unui
bloc. Toţi constructorii sunt implementaţi folosind macro-uri. De aceea, nu este
nevoie de preprocesoare C sau compilatoare noi. Sintaxa pentru fiecare constructor
este prezentată mai jos:
Blocul de refacere:
#include <ftmacros.h>
...
ENSURE(accept-test) {
bloc primar;
} ELSEBY {
bloc secundar 1;
} ELSEBY {
bloc secundar 2:
}
...
ENSURE;

În programul de mai sus, accept-test este o condiţie a unei declaraţii care va
trebui să întoarcă “0” dacă acea condiţie eşuează.
Programarea N-versională:
#include <ftmacros.h>
...
NVP
VERSION{
bloc 1;
SENDVOTE(v-pointer, v-size);
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}
VERSION{
bloc 2;
SENDVOTE(v-pointer, v-size);
}
...
ENDVERSION(timeout,v-size);
if (!agreeon(v-pointer)) error_handler();
ENDNVP;

v_pinter este un pointer la o variabilă critică conţinând blocul datelor de
ieşire asupra cărora se va face votarea. Funcţia SENDVOTE() trimite datele unui
înregistrator de votare. Funcţia agreeon() este implicit registratorul şi returnează
“1” dacă s-au returnat majoritatea datelor. În acest caz, rezultatul votării este stocat în
argumentul funcţiei. Altfel, funcţia agreeon() returnează “0”.
Tratarea excepţiilor:
#include <ftmacros.h>
...
exception nume1, ...;
TRY
declaraţii;
EXCEPT(nume1) {
rutină tratare 1;
}
EXCEPT(nume2) {
rutină tratare 2;
}
...
ENDTRY;

Pentru a crea o excepţie, se foloseşte constructorul THROW(nume).
Blocul de reîncercare:
#include <ftmacros.h>
...
START(max_no) {
declaraţii;
}
FINISHBY(post-condition);

Programul se opreşte dacă blocul de reîncercare nu poate să satisfacă condiţie
post-condition după un număr de max-no încercări.

6.4.3 REPL
Tehnologia de replicare a fişierelor, REPL, oferă facilităţi pentru replicări online pe un nod backup ale fişierelor specifice utilizatorilor. Implementarea REPL
foloseşte o bibliotecă partajată pentru interceptarea apelurilor sistem, ca în nDFS, şi
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este construit pe un sistem de fişiere UNIX. Astfel, este întors în întregime în nivelul
aplicaţiei şi nu necesită schimbări ale subcomponentelor sistemului de fişiere sau ale
sistemului de operare. Viteza, robusteţea şi transparenţa replicării sunt scopurile care
se doresc atinse în proiectarea şi implementarea REPL.

6.4.3.1 COMPONENTELE REPL
Tehnologiile REPL conţin două părţi: o bibliotecă partajată librepl.a şi un
sistem REPL al proceselor pentru rularea pe nodurile primare şi de backup.
Aplicaţiile sunt legate cu biblioteca librepl.a. Biblioteca interceptează toate
apelurile sistem care operează pe fişiere critice specifice ale acelei aplicaţii, generând
mesaje de actualizare ale fişierelor şi rutând aceste apeluri spre subcomponentele
sitemului de fişiere, ca într-un apel normal de sistem. Sistemul REPL de pe nodul
primar transportă mesajele actualizate ale fişierelor generate, spre sistemul REPL de
pe host-ul backup, folosind un mecanism disponibil de transport, cum ar fi socketurile. Sistemul REPL de pe host-ul backup recepţionează şi loghează mesajele
actualizate de pe nodul primar şi efectuează asincron actualizările corespunzătoare pe
fişierele backup. Biblioteca partajată poate fi legată cu aplicaţia, fie dinamic, dacă
subcomponentele UNIX suportă biblioteci partajate dinamic (cum ar fi la SUN OS
4.3 sau mai recent, SOLARIS IRIX 5.1 sau mai recent), fie poate fi legată cu aplicaţia
în timpul compilării. Astfel, REPL are cinci componente majore, aşa cum se observă
în figura 6.4.
Acestea sunt:
• librepl.a, biblioteca partajată care înterceptează apelurile sistemului de
fişiere de la aplicaţie;
• cns, conexiunea server-ului de la nodul primar, care crează un proces,
lcp, menţinând un descriptor de fişier pentru acea conexie cu lcp şi care
trimite acel descriptor de fişier aplicaţiei;
• lcp, procesul fiu al cns, care deschide o conexiune la bcplog pe host-ul
de backup, care recepţionează de la librepl.a datele corespunzătoare
operaţiilor de interceptare ale sistemului de fişiere, în interiorul aplicaţiei şi
care transmite mesaje la bcplog despre aceste operaţii de actualizare;
• bcplog, log-ul server-ului de backup, care recepţionează mesajele
actualizate de la lcp pe nodul primar, şi le loghează într-un fişier de log;
• bcpproc, procesul server-ului de backup, care citeşte fişierul de log,
procesează actualizarea mesajelor şi efectuează acele operaţii pe fişierele
backup.
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Figura 6.4 - Arhitectura software pentru REPL.

6.4.3.2 REFACEREA DEFECTULUI NODULUI PRIMAR
Watchd şi libft detectează împreună defectele şi tot împreună realizează
refacerea din defecte pentru oricare din aceste componente din REPL. Dacă nodul
primar se defectează, sau aplicaţia care rula pe nodul primar eşuează, atunci watchd
şi libft refac aplicaţia pe nodul backup, aşa cum se va explica în secţiunea
următoare. Aplicaţia refăcută de pe nodul backup are acces la fişierele replicate.
REPL foloseşte în mecanismele sale watchd şi libft pentru detectarea erorilor şi
refacerea din defecte. Dacă una din componentele REPL se defectează (un defect
software în REPL) sau dacă sistemul de fişiere backup eşuează, atunci REPL se
reface din astfel de defecte. O cădere a sistemului de fişiere backup, după ce a fost
reparat, poate fi folosit împreună cu sistemul de fişiere primar, fără a încetini
apreciabil rularea aplicaţiei la nodul primar. Defectele şi refacerea sunt transparente
pentru aplicaţie şi pentru utilizator.

6.4.3.3 REFACEREA DEFECTULUI NODULUI BACKUP
Dacă nodul se defectează, watchd rulând pe nodul primar, detectează defectul
în aproximativ 20 de secunde şi trimite un semnal (SIGPIPE) la lcp. Atunci, lcp
crează un log local al fişierului, ftopenlog şi scrie toate datele primite de fişierul
de log în timp ce nodul backup este căzut. După ce nodul backup este reparat şi
reiniţializat, watchd, bcplog şi bcpproc sunt restartate pe nodul backup. Noul
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bcplog trimite un semnal la lcp de pe nodul primar şi forţează lcp să se
conecteze la noul bcplog. Odată ce s-a stabilit conexiunea, lcp trimite un nou
fişier al mesajelor actualizate la acel bcplog. În plus, bcpproc backup ia fişierul
logat ftopenlog, de la nodul primar şi va procesa atunci mesajele actualizate de
pe sistemul backup, ca să fie prins cu starea sistemului de fişiere primar. În timp ce
nodul backup este căzut, dimensiunea fişierului ftopenlog devine prea mare şi,
astfel, lcp opreşte operaţiile de logare şi poziţionează un indicator la începutul
fişierului de logare. Atunci când nodul backup este reiniţialzat şi bcpproc este
restartat, bcpproc copiază toate fişierele critice de pe nodul primar. În acelaşi timp,
bcplog loghează actualizările venite de la nodul primar. Când copierea fişierului
este completă, bcpproc procesează fişierele de log create de către bcplog pentru a
fi folosite împreună cu sistemul de fişiere primar. Eventual, toate fişierele log sunt
procesate şi refacerea este completă. Se presupune că încărcările relative de pe
nodurile primare şi de backup permit procesarea acestor operaţii de refacere a
fişierelor fără o degradare apreciabilă a procesării normale a aplicaţiei.

6.5 EXPERIMENTE
Toleranţa la defecte în unele din produsele AT&T de management a reţelei de
comunicaţie a fost îmbunătăţită folosind watchd, libft şi REPL. Experienţele au
indicat că aceste tehnologii sunt într-adevăr un mijloc economic şi efectiv de creştere
a nivelului toleranţei la defecte în aplicaţiile software. Performanţa overhead-ului
datorat acestor componente depinde de nivelul toleranţei la defecte, cantitatea de date
volatile care va fi verificată prin puncte de control, frecvenţa verificării cu puncte de
control şi cantitatea de date persistente care vor fi replicate. Overhead-ul variază de la
0,1% la 14%. În continuare, vor fi descrise unele din aceste produse pentru a ilustra
disponibilitatea, flexibilitatea şi eficienţa toleranţei la defecte prin aceste trei
componente.

6.5.1 EXEMPLUL 1
Nivelul 1 - Detectarea defectelor şi restartarea folosind watchd

O aplicaţie C monitorizează şi analizeză datele dintr-un sistem cu scop special,
de facturare on-line, într-o reţea AT&T. Aplicaţia C foloseşte watchd pentru a
verifica „supravieţuirea” unor servicii daemon ale proceselor în C, într-un interval de
10 secunde. Când oricare din aceste procese eşuează, (prin cădere sau agăţare),
watchd restartează acel proces la starea sa iniţială. Sunt folosite 2 persoane, cărora
le sunt necesare 3 ore pentru a construi şi a configura watchd-ul pentru acest nivel
al toleranţei la defecte în aplicaţia C.
Alt exemplu este un sistem de conectare în cruce, care constă din mai multe
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procese folosind memoria partajată pentru comunicaţia interprocese. Unul dintre
aceste procese este un proces de scriere care poate modifica unele structuri de date
din memoira partajată şi altele sunt procese de citire care doar vor citi structurile de
date. Datorită unui bug software ascuns, există o mică şansă ca un proces de citire să
poată citi o structură de date în timp ce procesul de scriere este modificat
(manipularea pointerilor pentru inserarea unui nod nou de date). În consecinţă,
procesul de citire poate recepţiona un defect de violare a segmentului dacă se
întâmplă ca acesta să citească un pointer (un bit) în timp ce procesul de scriere îl
modifică. Într-un astfel de caz, procesul de citire va fi returnat şi restartat de către
watchd. Odată ce procesul de citire este restartat, va mai fi accesat încă o dată
acelaşi pointer. De această dată, în orice caz, operaţia de citire va reuşi cu succes,
deoarece procesul de scriere a terminat modificările. Alte utilizări potenţiale ale
acestei modalităţi de tolerare la defecte sunt în mediile zonei locale de calcul cu scop
general, pentru servicii de reţea fără stări, cum ar fi daemon-ii lpr, fingerd sau
inetd. Asigurarea nivelelor mai ridicate ale toleranţei la defecte în astfel de servicii
nu este fi necesară.

6.5.2 EXEMPLUL 2
Nivelul 2 - detectarea defectelor, verificarea prin puncte de control şi refacerea,
folosind watchd şi libft

Aplicaţia N menţine pe un server SUN un anumit segment al unui număr de
800 de informaţii ale rutinelor apelurilor, menţinând totodată operatorii folosiţi pe
staţiile de lucru, rulând N procese client de comunicaţie cu N procese server, prin
folosirea socket-urilor. Procesul server N a fost căzut sau agăţat, din motive
necunoscute. În timpul unor astfel de defecte, administratorii sistemului trebuie să
readucă manual procesul server în starea iniţială, dar aceasta nu se va putea face
imediat, datorită întârzierii din UNIX necesară pentru ştergerea tabelului de socketuri. Mai mult, operatorii de mentenanţă trebuie să restarteze interacţiunile clientului
dintr-o stare iniţială. Înlocuirea nodului server cu hardware-ul tolerant la defecte va
creşte costurile cu un factor de 4. Chiar aşa, toate problemele lor nu au fost rezolvate
(de exemplu, salvarea interacţiunilor stărilor clienţilor). Folosind watchd şi libft,
sistemul N este acum disponibil pentru toleranţa unor astfel de defecte. Watchd
detectează de asemenea defectele server-ului şi îl restartează pe server-ul backup.
Transparenţa localizării este obţinută folosind apelurile getsvrloc() şi
getsvrport() în programele client şi ftbind() în programul server.
Mecanismele de verificare cu puncte de control şi de refacere pentru libf sunt
folosite pentru a salvarea tuturor datelor critice care au fost refăcute. Overhead-urile
pentru verificare prin puncte de control şi pentru refacere sunt sub 2%. Instalarea şi
integritatea a două componente într-o aplicaţie poate necesita folosirea a 2 oameni şi
de 3 zile de lucru. Această aplicaţie rulează pe cinci centre de menţinere de-a lungul
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regiunii.

6.5.3 EXEMPLUL 3
Nivelul 3 - Detectarea defectelor, verificarea prin puncte de control, replicarea,
restartarea şi refacerea, folosind watchd, libft şi REPL

Aplicaţia este un element de reţea de telecomunicaţie în timp real, care
colectează date de la un switch, filtrează acele date şi le stochează pe un disc pentru
mai multe zile. Sunt folosite şi alte operaţii off-line de acces al sistemului la datele
stocate, pentru facturări on-line şi pentru multe alte scopuri. În plus faţă de cerinţele
anterioare pentru tolerarea defectelor, acest produs are nevoie să preia fişierele
persistente on-line, imediat după refacerea aplicaţiei eşuate pe un nod backup.

Aplicaţia U
Activă
Datakit
Sursa
de date

Ethernet

X.25
Consumatorul
de date

Datakit

Ethernet

X.25

În
aşteptare
În afara pragului
hardware, a disk-urilor şi
a sistemului de operare

Figura 6.5 - Arhitectura aplicaţiei U.

Pe durata operării normale pe server-ul primar, REPL va face o replicare
pentru toate fişierele critice persistente de pe server-ul de backup, prevăzându-se
pentru aceasta un overhead mai mic de 14%. Când server-ul primar eşuează,
watchd porneşte aplicaţia pe nodul backup şi se conectează automat la discul
backup pe care vor fi replicate fişierele persistente. Pentru a distinge un defect al
nodului de un defect al legăturii, watchd a fost configurat să folosească Ethernet-ul
şi o conexiune datakit pentru votare, aşa cum este ilustrat şi în figura 6.5. Un defect în
totalitate are loc doar atunci când watchd-ul de pe site-ul backup nu poate vota siteul primar folosind ambele conexiuni: Ethernet şi datakit. Defectul în totalitate
durează aproximativ 30 de secunde pentru a fi complet.
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6.5.4 ALTE UTILIZĂRI POSIBILE
Cele trei componente software watchd, libft şi REPL, pot fi folosite nu
numai pentru a creşte nivelul toleranţei la defecte într-o aplicaţie, aşa cum am descris
mai sus, ci pot fi folosite în alte operaţii pentru tolerarea defectelor, dar care nu au
fost prezentate mai sus.
• Actualizarea on-line a software-ului: Se poate instala o nouă versiune a softwareului pentru o aplicaţie, fără întreruperea serviciului prevăzut de versiunea veche.
Acest lucru se poate face prima dată prin încărcarea noii versiuni pe nodul backup,
simularea unui defect pe nodul primar şi permiţând apoi watchd-ului să mute
dinamic locaţia serviciului pe nodul backup. Această metodă presupune că două
versiuni sunt compatibile la nivelul protocolului de aplicaţie client-server.
• Folosirea stărilor punctelor de control şi a log-urilor mesajelor pentru a ajuta în
depanarea aplicaţiilor distribuite: În libft, toate stările verificate cu puncte de
control, adică valorile din datele critice şi log-urile mesajelor pot fi salvate
opţional într-un fişier jurnal. Jurnalul poate fi folosit pentru a ajuta în analiza
defectelor în aplicaţiile distribuite.

6.5.5 MENTAT
Maşinile virtuale puternice constând din mii de host-uri, cu staţiile de lucru şi
multiprocesoare paralele conectate ambele la reţele rapide cu întindere mare au început
să fie o realitate. În cadrul Universităţii Virginia din S.U.A., s-a realizat un proiect de
construire a unei astfel de maşini - un calculator virtual capabil să suporte aplicaţii
transnaţionale paralele şi distribuite, în interiorul unui singur spaţiu de nume logic. Un
prototip la scară redusă, CWVC (Campus Wide Virtual Computer) este operaţional şi
este configurat cu peste 80 de staţii de lucru şi un IBM SP-2. S-au experimentat deja pe
CWVC defectele frecvente ale host-urilor. La scara viziunii unui computer virtual de
întindere naţională, defectele host-urilor vor reprezenta o chestiune vitală. De aceea,
tolerarea defectelor - a ambelor nivele, de aplicaţie şi sistem - va fi necesară pentru se
exploata potenţialul unui astfel de sistem larg.
În plus, faţă de argumentele obişnuite pentru atingerea unui grad ridicat de
paralelism, modelul fluxului datelor (data flow), prezintă avantaje naturale pentru
tolerarea defectelor. Calculul fluxului de date este modelat de actori, arce şi tokenuri. Actorii sunt primitive de calcul, token-urile poartă datele sau informaţia de
control, iar arcele sunt utilizate pentru modelarea dependenţelor dintre actori.
Îmbunătăţirea distinctivă pentru actori, în termenii toleranţei la defecte, este natura
funcţionalităţii lor: un actor care are aceleaşi token-uri va produce acelaşi rezultat.
Astfel, toleranţa la defecte pentru actori poate fi realizată uşor, folosind două
modalităţi nemutuale, exclusive. Prima este de a replica actorul de k ori şi de a folosi
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primul rezultat disponibil, înlăturând rezultatele primite mai târziu şi a doua este de a
detecta defectul şi de a restarta apoi actorul defect.
MENTAT este un sistem de procesare paralelă, orientat obiect şi bazat pe fluxul
de date. Folosind MENTAT, s-au demonstrat două metode ortogonale de prevedere a
aplicaţiei tolerante la defecte. Prima metodă prevede replicarea transparentă a
actorilor şi necesită modificări asupra sistemului existent al timpului de rulare (runtime) pentru MENTAT. A doua metodă - metoda verificării accesibilităţii
(checkboard) - se poate folosi pentru aplicaţiile care conţin calcule independente şi
restartabile şi implică unele restructurări ale codului. Aceste două metode pot fi şi
combinate. S-au prezentat pentru ambele metode date experimentale pentru a ilustra
diferenţele între toleranţa la defecte, performanţa şi consumarea resurselor.
Consumarea resurselor este adesea neglijată, dar trebuie avut în vedere că s-a lucrat
într-un mediu în care maşinile sunt adesea partajate.
Există două aspecte importante la MENTAT: limbajul de programare MENTAT
(MPL - Mentat Programming Language) şi sistemul timpului de rulare (run-time).
MPL este un limbaj de programare orientat obiect, bazat pe C++. Programatorul este
responsabil pentru identificarea acelor clase de obiecte ale căror funcţii membru au o
complexitate de calcul suficientă pentru a permite o execuţie paralelă eficientă.
Instanţele claselor MENTAT sunt folosite ca nişte clase C++, permiţând
programatorului să se concentreze asupra algoritmului şi nu să gestioneze mediul.
Dependenţele de date şi control între instanţele claselor MENTAT implicate în
invocaţie, comunicaţie şi sincronizare sunt detectate automat şi gestionate de către
compilator şi sistemul timpului de rulare fără a mai fi nevoie de vreo intervenţie
viitoare din partea programatorului. Cuvântul cheie mentat spune compilatorului că
funcţiile membre ale clasei sunt executate în paralel. Clasele MENTAT pot fi definite
fie ca persistente, fie ca regulate. Instanţele claselor regulate din MENTAT sunt logic
fără stare, astfel încât implementarea poate crea o nouă instanţă pentru manipularea
fiecărui membru al funcţiei. Clasele persistente MENTAT menţin informaţia de stare
între invocaţiile funcţiilor membre. Astfel, este un avantaj pentru operaţiile care
necesită o cantitate mare de date, sau care necesită semantici persistente.
Mai jos vom prezenta un exemplu de definiţie a claselor MENTAT:
regular mentat class sw_worker {
// date private şi membrii funcţiei
public:
result_list*compare(sequence*,libstruct*,paramstruct);
};

Un obiect MENTAT este o instanţă a unei clase MENTAT şi posedă un nume, un
thread de control şi un spaţiu de adresă. Deoarece obiectele MENTAT au fiecare
propriul spaţiu de adrese, ele au un spaţiu de adrese disjunct. De aceea, toate
comunicaţiile dintre obiectele MENTAT şi dintre obiectele MENTAT şi programul
principal se fac prin intermediul invocaţiilor funcţiei membru.
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6.5.5.1 MODELUL DE EXECUŢIE MENTAT
MENTAT este bazat pe modelul macro al fluxului datelor (MDF - Macro Data
Flow), o extensie a modelului pur al fluxului de date. În MDF, actorii cu stări sunt
denumiţi actori persistenţi, în timp ce actorii fără stări sunt denumiţi actori regulaţi
(actorii persistenţi şi regulaţi sunt implementaţi de către obiectele persistente şi
regulate MENTAT).
Sistemul timpului de rulare MENTAT implementează o maşină virtuală MDF,
care construieşte transparent programul grafurilor fluxului de date, planifică actorii pe
procesoare şi gestionează comunicaţia şi sincronizarea. Subsetul pur al fluxului
datelor din modelul MDF este implementat de către unitatea de potrivire a token-ului
(TMU - Token Matching Unit), care este responsabilă de potrivirea token-urilor şi de
activarea unui actor atunci când toate token-urile sale sunt prezente. La timpul de
rulare, când un token este generat, este trimis TMU-ului. Când toate token-urile
cerute pentru calculul unui actor sosesc la TMU, acesta trimite o cerere către sistemul
de planificare. Planificatorul selectează un procesor pentru a servi cererea şi
atenţionează TMU-ul, care apoi va înainta token-urile actorului, astfel încât acesta să
le poată executa.

6.5.5.2 EXTINDEREA MODELULUI PENTRU SUPORTAREA
TOLERANŢEI LA DEFECTE
Pentru a asigura tolerarea defectelor, sistemul timpului de rulare MENTAT a
fost modificat pentru a trata transparent replicarea obiectelor regulate. Scopul a fost
de a lăsa programatorii să construiască aplicaţii tolerante la defecte fără a mai fi
nevoie de învăţarea unor protocoale complexe.
Setarea nivelului dorit al replicării este efectuată în mod curent cu un macro
numit _M_SET_REPLICATES. Acest mecanism este temporar şi este doar un vehicul
de test - un mecanism bazat pe un limbaj de ştergere care va fi investigat. Replicarea
este completată cu duplicarea token-urilor atunci când acestea sunt trimise la TMU.
Alegerea TMU-urilor adiţionale este bazată pe o funcţie de hash, care garantează
selecţia TMU-urilor distincte. O duplicare simplă a token-urilor va duce la o creştere
exponenţială a token-urilor şi a calculului.
O critică pentru această tehnică este aceea că nu se poate şti cum să se
“memoreze” care token-uri au fost deja consumate. De fapt, aceasta nu constituie o
problemă. S-a realizat o tabelă cu dimensiune fixă a token-urilor. Cu toate acestea, sunt
necesare doar schimbări minore pentru TMU. Nu este nevoie de coordonări între
obiectele replicate şi nici între TMU-uri. Defectul oricăror k-1 din TMU-uri afectează k
actori replicaţi sau k-1 obiecte replicate, netrebuind să se prevadă o completare cu
succes a programului, printr-o cerere curentă de la acel host la care este plasat
programul principal şi care nu trebuie să eşueze. Beneficiul acestei metode este că
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algoritmul de replicare este descentralizat şi adesea scalabil. Presupunând o plasare
aleatoare a obiectelor şi un host defect, probabilitatea ca toate obiectele să fie plasate pe
host-ul defect este dată de: P( z , n) =

1
, unde n este numărul de replicări şi z este
zn

numărul total de host-uri. La saturaţie, planificatorul MENTAT foloseşte efectiv o
politică de plasare aleatoare.

6.5.5.3 PERFORMANŢA
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 mecanisme.
S-a testat fiecare configuraţie asupra unor varietăţi de lucrări, într-un interval de 1
până la 32 de iteraţii în bandă de asamblare, cu un timp necesar pentru fiecare etaj al
task-ului benzii de asamblare de aproximativ 13 secunde. Timpii prezentaţi mai jos sunt
media timpilor măsuraţi de la început la sfârşit, pentru peste 25 de rulări, pe o reţea
dedicată de 8 staţii de lucru SUN SparcStation2. Testele şi măsurătorile s-au efectuat la
Universitatea Virginia din S.U.A., în cadrul Departamentului de Calculatoare şi au fost
realizate de către un colectiv condus de A. Nguyen-Tuong, A. S. Grimshaw şi J. F.
Karpovich.

6.5.5.3.1 CAZUL DE BAZĂ - ABSENŢA TOLERANŢEI
DEFECTELOR
Tabelul 6.1 ilustrează media timpului pentru cazul liniei de bază, fără defecte. Se
observă că până la 4 iteraţii performanţele benzii de asamblare rămân aproape
constante. Aceasta deoarece, MENTAT detectează automat independenţa fiecărei iteraţii
a ciclului principal şi planifică imediat primul etaj al benzii de asamblare peste toate
iteraţiile. Limita teoretică pentru banda de asamblare este atinsă pentru 8 iteraţii. În
practică, această limită nu este atinsă, deoarece planificatorul poate plasa obiecte
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multiple pe acelaşi host şi astfel performanţa scade.
Tabelul 6.1 - Versiunea linei de bază pentru MENTAT, în absenţa tolerării defectelor.
Iteraţii
1
2
4
8
16
32

Timpul (sec.)
27
28
33
50
71
120

Resurse totale consumate (UCP sec.)
26
52
104
208
416
832

Graficul 6.1 corespunde tabelului 6.1 şi reprezintă media timpului pentru cazul
liniei de bază în absenţa defectelor, exprimată în secunde. Graficul 6.2 corespunde
tabelului 6.1 şi reprezintă resursele totale consumate, pentru cazul liniei de bază în
absenţa defectelor, exprimat în secunde din UCP.
Timpul trecut pentru cazul liniei de bază în absenţa
defectelor

1 Iteraţie
2 Iteraţii
4 Iteraţii
8 Iteraţii
16 Iteraţii
32 Iteraţii

120
100
80
60
40
20
0

Timpul (sec.)

Graficul 6.1 - Media timpului trecut, pentru cazul liniei de bază în absenţa defectelor
(sec.).
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Resursele totale consumate, pentru cazul liniei de
bază în absenţa defectelor (UCP sec.)

1 Iteraţie
2 Iteraţii
4 Iteraţii
8 Iteraţii
16 Iteraţii
32 Iteraţii

1000
800
600
400
200
0

Resurse totale consumate (UCP sec.)

Graficul 6.2 - Resursele totale consumate, pentru cazul liniei de bază în absenţa
defectelor (sec. din UCP).

6.5.5.3.2 METODA DE REPLICARE TRANSPARENTĂ
Principalele avantaje ale metodei de replicare transparentă sunt acelea că este
generică şi uşor de folosit. Aplicaţiile nu sunt limitate la o structură particulară, ca în
sistemul cu timpul de rulare MENTAT, putând manipula într-un mod arbitrar grafuri
complexe pentru fluxul de date. Programatorul setează nivelul de replicare pentru
obiecte şi nu trebuie să se îngrijească de protocoalele de tolerare a defectelor implicate.
Principalul dezavantaj al acestei metode este folosirea intensivă a resurselor unităţii
centrale de prelucrare.
Tabelul 6.2 arată performanţa şi resursele consumate cu un nivel de replicare
setat la 2. Consumarea resurselor este furnizată direct nivelului de replicare şi astfel sunt
consumate de două ori mai multe resurse. Când setul de host-uri disponibile este saturat
cu obiecte, performanţa descreşte în raport cu cazul liniei de bază, în absenţa toleranţei
la defecte şi se manifestă ca o întârziere pentru execuţia altor obiecte, datorată replicării.
Acest efect se poate observa în special pentru un număr de iteraţii de 16 şi 32, unde
performanţa scade cu 28%, respectiv 55%. Pe de altă parte, atunci când numărul hosturilor depăşeşte numărul obiectelor, nu este aproape nici o pierdere de performanţă.
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Tabelul 6.2 - Performanţa şi resursele consumate, simulate cu nici un şi un host defect.

Iteraţii

1
2
4
8
16
32

Nici un host defect
Linia de bază
A doua replicare
Resurse
Resurse
Timpul
Timpul
totale
totale
(sec.)
consumate
(sec.)
consumate
(UCP sec.)
(UCP sec.)
27
26
26
52
28
52
27
104
33
104
36
208
50
208
58
416
71
416
91
832
120
832
186
1664

Un host defect
A doua replicare
Resurse
Timpul
totale
(sec.)
consumate
(UCP sec.)
28
50
29
95
39
196
58
370
93
770
191
1540

Graficul 6.3 corespunde tabelului 6.2 şi reprezintă media timpului trecut pentru
metoda replicării transparente şi este exprimată în secunde.
Media timpului trecut, pentru metoda
replicării transparente (sec.)

200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

1 Iteraţie
2 Iteraţii
4 Iteraţii
8 Iteraţii
16 Iteraţii
32 Iteraţii

Timpul (sec.)

Timpul (sec.)

Timpul (sec.)

Linia de bază

A doua replicare

A doua replicare

Nici un host defect

Nici un host defect

Un host defect

Graficul 6.3 - Media timpului trecut, pentru metoda replicării transparente (sec.).

Nu este nici o diferenţă semnificativă în performanţă între defectul niciunui host
sau defectul unui singur host, în cazul nivelului de replicare setat la 2. Aceasta este de
aşteptat, întrucât obiectele care erau plasate pe host-ul defect au fost duplicate pe alt
host. Consumul de resurse este uşor mai mic pentru un singur host defect, deoarece
obiectele care sunt plasate pe host-ul defect, sunt executate doar parţial, sau nu sunt
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executate deloc.
Graficul 6.4 corespunde tabelului 6.2 şi reprezintă resursele totale consumate,
pentru metoda replicării transparente, şi sunt exprimate în secunde din UCP.
Resursele totale consumate, pentru metoda
replicării transparente, (UCP sec.)

1800
1600

1 Iteraţie
2 Iteraţii
4 Iteraţii
8 Iteraţii
16 Iteraţii
32 Iteraţii

1400
1200
1000
800
600
400
200
0

Resurse totaleResurse totaleResurse totale
consumate consumate consumate
Linia de bază

A doua
replicare

Nici un host Nici un host
defect
defect

A doua
replicare
Un host
defect

Graficul 6.4 - Resursele totale consumate pentru metoda replicării transparente (UCP
sec.).
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7. SISTEME TOLERANTE LA DEFECTE FOLOSIND
LOGAREA MESAJELOR ŞI PUNCTE DE CONTROL
7.1 CONSIDERAŢII GENERALE
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 logate 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
punctele de control se bazează pe ipoteza că execuţia procesului este deterministă
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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 informaţie. Starea
procesului salvat se numeşte punct de control (checkpoint), iar procedura de
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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 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
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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 log-area pesimistă a mesajelor realizează log-area
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, 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

182

SISTEME TOLERANTE LA DEFECTE

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.

7.2 ASPECTE TEORETICE ŞI DEFINIŢII
7.2.1 MODELUL SISTEMULUI ŞI MODELUL DEFECTULUI
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 7.1 ilustrază un exemplu de sistem constând din
trei procese, în care liniile orizontale reprezintă execuţiile proceselor iar săgeţile
dintre procese reprezintă mesajele manipulate.
Lumea exterioară

Mesajul de intrare

Sistem cu transfer de mesaje P
0
Procese

P1

Mesajul de ieşire

m´
m

P2

Figura 7.1 - 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 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
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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.

7.2.2 SISTEME CU STĂRI CONSISTENTE
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 7.2a reprezintă o stare consistentă a
celor trei procese din figura 7.1, în timp ce tăietura din figura 7.2b 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.
Tăietură inconsistentă

Tăietură consistentă
P0

m´

P1

m

P2
Stări ale
proceselor

P0
m´
P1

m

P2
(a)

Stări ale
proceselor

(b)

Figura 7.2 - (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 7.2a). 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. De exemplu, în figura nr. 7.3a, un protocol de
comunicaţie fiabil poate manipula doar mesajele în tranzit care sunt 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
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mesajele la destinaţiile respective. De exemplu, în figura 7.3b, 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 7.2b 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.

Aplicaţii ale
utilizatorilor
Aplicaţii ale utilizatorilor
Protocolul de refacere
cu returnare

Protocolul de
comunicaţie
fiabil

Aplicaţii ale
utilizatorilor

Protocolul de comunicaţie fiabil
Canale de comunicaţii cu pierderi

Canale de comunicaţii cu pierderi

(a)

(b)

Figura 7.3 - Implementări ale protocoalelor de refacere cu returnare:
(a) în vârful unui protocol de comunicaţie fiabil;
(b) direct în vârful canalelor de comunicaţii cu pierderi.

7.2.3 PROTOCOALE BAZATE PE PUNCTE DE CONTROL
În protocoalele bazate pe puncte de control, fiecare proces îşi salvează periodic
starea într-un mediu de stocare stabilă. Starea trebuie să conţină suficiente informaţii
pentru a se putea face o repornire a execuţiei procesului. Punctele de control
consistente global se referă la un set de N puncte de control locale, câte unul pentru
fiecare proces şi care formează o stare consistentă a sistemului. Orice punct de
control consistent global poate fi folosit pentru refacerea sistemului ca urmare a
apariţiei unui defect. Pentru a minimiza efortul de calcul pierdut, soluţia optimă
constă în utilizarea celor mai recente puncte de control global consistente, numite şi
linie de refacere.

SISTEME TOLERANTE LA DEFECTE

185

Figura 7.4 constituie un exemplu în care proceselor le este permis să dispună
de puncte de control independente, fără a se coordona între ele. Dreptunghiul închis
la culoare reprezintă un punct de control şi se presupune că fiecare proces îşi începe
execuţia cu un punct de control iniţial. Presupunem că procesul P2 eşuează şi este
returnat la punctul de control C. Mesajul m este returnat „netrimis” şi, deasemenea,
P1 este folosit pentru returnarea la punctul de control B a mesajului m „neprimit”.
Returnarea lui P2 propagată astfel la P1, poartă numele de propagare cu returnare. P1
returnează mai departe mesajul m’ „netrimis” şi forţează de asemenea returnarea lui
P0. Astfel de propagări în cascadă pot duce uneori la o propagare numită efect de
domino, aşa cum este ilustrat în figura 7.4. Linia de refacere pentru un singur defect a
lui P2 constă din punctele de control iniţiale. Astfel, sistemul a fost returnat la
începutul execuţiei lui, pierzându-se tot efortul util de calcul în ciuda tuturor
punctelor de control prevăzute. Pentru a se evita efectul de domino, procesele au
nevoie să-şi coordoneze punctele de control astfel încât linia de refacere să avanseze
la un nou punct de control prevăzut.
Linia de refacere
P0
P1
P2

Puncte de control
A

m´
B

m
Defect
C

Figura 7.4 - Linia de refacere, propagare cu returnare şi efectul de domino.

7.2.4 PROTOCOALE BAZATE PE LOG-URI
Refacerea cu returnare bazată pe log-uri foloseşte puncte de control şi logarea
pentru a permite proceselor să-şi reia execuţia după apariţia unui defect care se
manifestă înainte momentul obţinerii celor mai recente puncte de control. Această
proprietate este folositoare când sunt necesare interacţiuni cu lumea exterioară. Un
proces îşi poate repeta execuţia şi poate fi consistent cu ieşirea trimisă spre lumea
exterioară, fără să fie necesar să dispună de puncte de control înainte de a trimite o
asfel de ieşire. De asemenea, refacerea bazată pe loguri nu este succeptibilă, în
general, de efectul de domino, făcându-se o alocare a proceselor pentru a folosi
puncte de control necoordonate, dacă acest lucru se doreşte 1.
Refacerea bazată pe log-uri foloseşte modelul execuţiei deterministe pe entităţi
1

Folosim termenii de eveniment logat şi mesaj logat mutual. Refacerea bazată pe log-uri este denumită
in mod tradiţional logarea mesajelor, evenimentele nedeterministe putând fi convertite la mesaje. De
asemenea, “logarea mesajelor” este folosită uneori în literatura de specialitate, când se face referire la
înregistrarea mesajelor în tranzit.
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(PWD) şi întrebuinţează un protocol adiţional de logare. Conform modelului PWD, o
execuţie a unui proces constă dintr-o secvenţă de intervale de stare, fiecare începând
cu un eveniment nedeterminist asemănător mesajului receptat de la un alt proces.
Execuţia în interiorul fiecărui interval este deterministă. Astfel, prin logarea fiecărui
eveniment nedeterminist în timpul execuţiei fără defecte şi reluarea evenimentelor
logate în ordinea lor originală în timpul refacerii, un proces poate să-şi reia execuţia
dintr-un punct ulterior celui mai recent punct de control. O stare a procesului este
recuperabilă dacă dispune de informaţie suficientă pentru a relua execuţia până la
acea stare, în ciuda oricărui viitor defect din sistem.
În figura 7.5 presupunem că mesajele m5 şi m6 sunt pierdute în urma apariţiei
unui defect, afectând amândouă procesele P1 şi P2, în timp ce celelalte mesaje fac faţă
defectului. Mesajul m7 devine un mesaj orfan deoarece procesul P2 nu poate garanta
regenerarea aceluiaşi mesaj m6 în urma returnării şi P1 nu poate garanta regenerarea
aceluiaşi mesaj m7 fără mesajul original m6. Ca rezultat, procesul P0 care a
supravieţuit defectului devine un proces orfan, fiind şi el forţat să se returneze. Aşa
cum arată figura 7.5, stările proceselor X, Y şi Z vor forma atunci starea maximă de
recuperare, cu alte cuvinte, cea mai recentă stare consistentă de refacere a sistemului.
Procesul P0 (P2) este returnat la punctul de control A (C) şi mesajul m4 (m2) se reia
pentru a atinge X (Z). Procesul P1 este returnat la punctul de control B şi mesajele m1
şi m3 sunt reluate în ordinea lor originală pentru a atinge Y.

7.2.5 INTERACŢIUNEA CU LUMEA EXTERIOARĂ
Un sistem cu transfer de mesaje interacţionează adesea cu lumea exterioară
pentru a primi intrări de date şi pentru a afişa rezultatul calculului sau pentru a primi
cereri de servicii şi a răspunde cu cereri de informaţii. Lumea exterioară nu se poate
baza pe returnare dacă apare o eroare în sistem. De exemplu, la o imprimantă nu se
poate reface efectul tipăririi unui caracter; un automat de schimbat monezi nu poate
să recupereze banii pe care i-a luat de la clienţi; un fişier şters nu poate fi recuperat
(în afară de cazul când starea sa este inclusă în punctele de control). Este de
asemenea necesar să ne asigurăm că lumea exterioară percepe o comportare
consistentă a sistemului în ciuda defectelor care apar. Astfel, înaintea trimiterii ieşirii
spre lumea exterioară, sistemul trebuie să se asigure că starea din care se face
transmiterea ieşirii va putea fi recuperată în ciuda oricărui defect viitor. Aceasta se
numeşte, în mod obişnuit, problema ieşirii obligate (forţate). Unele protocoale de
refacere cu returnare pot necesita rularea un algoritm special pentru a se asigura că se
execută recuperarea din starea curentă, în timp ce alte protocoale pot forţa în mod
direct ieşirea, fără a avea nevoie de elemente speciale.
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Starea maximă
de recuperare
X

P0
P1
P2

m0

m1

B

m2
C

A
m3

m4

m7

Y

m5

m6
Z

m5, m6 pierdute în
timpul defectului

Figura 7.5 - Logarea mesajelor pentru o reluare deterministă.

În mod similar, mesajele de intrare primite de sistem de la lumea exterioară pot
să nu fie reproductibile, cum, de asemenea, pot să nu fie regenerabile. De aceea, un
protocol de refacere trebuie să aibă posibilitatea de a salva mesajele de intrare astfel
încât ele să poată fi recuperate atunci când este nevoie de o reluare a execuţiei în
urma apariţiei unui defect. Uzual, se salvează fiecare mesaj de intrare într-un mediu
de stocare stabilă înainte de a permite programului de aplicaţie să îl proceseze.

7.2.6 STOCAREA STABILĂ
Refacerea cu returnare foloseşte stocarea stabilă pentru a salva punctele de
control, evenimentele de logare, precum şi alte informaţii referitoare la refacere.
Stocarea stabilă în cadrul proceselor de refacere cu returnare este o abstracţiune, chiar
dacă este adesea confundată cu discul folosit în mod uzual ca să o implementeze.
Stocarea stabilă trebuie să asigure faptul că datele stocate vor persista pe durata
tolerării a defectelor. Deci, într-un sistem care tolerează un singur defect, stocarea
stabilă poate consta din memoria volatilă a altui proces. Într-un sistem care urmăreşte
să tolereze un număr arbitrar de defecte tranzitorii, se poate implementa stocarea
stabilă prin stocarea informaţiei pe un discul local al fiecărui host. Un sistem care
tolerează defecte netranzitorii trebuie să se asigure că informaţia referitoare la un
proces particular este întotdeauna stocată pe un mediu persistent, în afara host-ului pe
care rulează procesul. Poate fi folosit, în acest caz, un sistem de fişiere cu
disponibilitate ridicată. Independent de tehnicile care implementează stocarea stabilă,
putem apela un eveniment sau un mesaj logat în totalitate, dacă acesta a fost stocat,
permiţând astfel tolerarea defectelor în cadrul sistemului.

7.2.7 COLECŢIA DE REZIDUURI
Punctele de control şi evenimentele de logare consumă resurse de memorare.
Cu cât aplicaţiile progresează şi se colectează mai multă informaţie de refacere, un
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subset din informaţia stocată poate deveni nefolositor pentru refacere. O modalitate
uzuală de a determina colecţia de reziduuri se poate realiza prin identificarea liniei de
refacere şi înlăturarea tuturor informaţiilor referitoare la evenimentele care apar
anterior acesteia. De exemplu, procesele care îşi coordonează punctele de control
pentru a forma stări consistente vor reporni întotdeauna din cel mai recent punct de
control şi, astfel, toate punctele de control anterioare vor putea fi înlăturate. Colecţia
de reziduuri reprezintă o problemă pragmatică importantă în protocolul de refacere
cu returnare. Rulând un algoritm special pentru a înlătura informaţia nefolositoare
poate apărea un overhead, dar poate fi necesar cât mai mult spaţiu liber pentru
stocarea stabilă, apărând astfel două cerinţe contradictorii în implementarea
sistemului. Protocoalele de refacere diferă prin cantitatea şi natura informaţiei de
refacere de necesară şi, de aceea, diferă prin complexitatea algoritmilor şi frecvenţa
de invocare a colecţiei de reziduuri.

7.3 REFACEREA CU RETURNARE BAZATĂ PE PUNCTE DE
CONTROL
În urma apariţiei unui defect, refacerea cu returnare bazată pe puncte de control
restaurează starea sistemului la setul cel mai recent de puncte de control, adică linia
de refacere. Trebuie ca acest procedeu să nu se bazeze pe PWD şi, astfel, să nu fie
nevoit să detecteze, să logheze şi să reia evenimente nedeterministe. Deoarece, atât
timp cât nu există nici o garanţie că execuţia anterioară defectului poate fi
deterministic regenerată după o returnare, această metodă este mult mai indicată
pentru aplicaţii care nu interacţionează frecvent cu lumea exterioară. Tehnicile de
refacere cu returnare bazate pe puncte de control pot fi clasificate în trei categorii:
puncte de control necoordonate, puncte de control coordonate şi puncte de control
induse de comunicaţie.

7.3.1 PUNCTE DE CONTROL NECOORDONATE
7.3.1.1 PRINCIPII DE BAZĂ
Punctele de control necoordonate (independente) permit fiecărui proces să
decidă independent marcarea acestora. Principalul avantaj este overhead-ul mic în
timpul unei execuţii normale, deoarece nu este necesară nici o coordonare între
procese. Alegerea liberă a punctelor de control permite, de asemenea, fiecărui proces
să-şi selecteze o poziţie corespunzătoare a punctului de control pentru a reduce
ulterior overhead-ul prin salvarea unei cantităţi mai mici de informaţie de stare.
Principalul dezavantaj este posibilitatea apariţiei efectului de domino, aşa cum arată
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figura 7.4, ce poate conduce la o pierdere mare de efort de calcul util, fără să conteze
cât de multe puncte de control există. Pe de altă parte, fiecare proces are nevoie să-şi
menţină puncte de control multiple, iar într-un algoritm de colecţie de reziduuri este
nevoie să se invoce periodic aceste puncte de control pentru a putea identifica pe cele
care nu mai sunt utile în continuare.
În timpul unei execuţii normale, dependenţele dintre punctele de control
cauzate de schimburile între mesaje trebuie înregistrate pentru a se putea determina în
timpul refacerii un punct de control consistent global. Pentru punctele de control
necoordonate se foloseşte uzual tehnica trasării dependenţei directe. Fie
ci , x (0 ≤ i ≤ N − 1, x ≥ 0) , al x-lea punct de control al procesului Pi, unde i se numeşte
identificator de proces iar x indexul punctului de control (presupunem că fiecare
proces Pi îşi începe execuţia cu un punct de control iniţial ci ,0 ). Fie
I i , x (0 ≤ i ≤ N − 1, x ≥ 1) , denumit interval al punctelor de control (sau interval) între
ci , x −1 şi ci , x . Aşa cum este ilustrat în figura 7.6, când procesul Pi este în intervalul I i , x
trimite un mesaj m la procesul Pj, şi perechea (i,x) este încărcată cu m. Când Pj
primeşte m în cadrul intervalului I j , y se înregistrează dependenţa de la I i , x la I j , y ,
care va fi salvată atunci când se determină punctul de control c j , y .
Ij,y
cj,0

cj,1

cj,y-1

cj,y

Pj
(i,x)
Pi

ci,0

ci,1

ci,x-1

m

ci,x
Ii,x

Figura 7.6 - Indexul punctelor de control şi intervalul punctelor de control.

Dacă apar erori, procesul care iniţiază returnarea va trimite către toate celelalte
procese un mesaj cerere_de_dependenţă, pentru a colecta toate informaţiile de
dependenţă, care sunt menţinute separat la fiecare proces. Când un proces primeşte
mesajul cerere_de_dependenţă, îşi opreşte execuţia şi se reia cu o informaţie de
dependenţă stabilă şi cu o informaţie de dependenţă, dacă aceasta este disponibilă,
asociată cu starea curentă volatilă (numită şi punct de control volatil).
Procesul care iniţiază returnarea va calcula atunci linia de refacere, bazată pe o
informaţie de dependenţă globală, şi va trimite către toate celelalte procese, un mesaj
cerere_de_refacere, conţinând linia de refacere. După recepţia mesajului
cerere_de_refacere, dacă un punct de control volatil al procesului face parte din linia
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de refacere, el îşi continuă execuţia întreruptă; altfel el este returnat la un punct de
control anterior, indicat de linia de refacere.

7.3.1.2 GRAFURI DE DEPENDENŢĂ ŞI CALCULAREA LINIEI DE
REFACERE
Fiind date punctele de control şi modelul de comunicaţie ilustrate în figura 7.7, în
literatura de specialitate se propun două abordări pentru determinarea liniei de refacere.
Prima abordare este bazată pe graful de dependenţe cu returnare, în care fiecare
nod repezintă un punct de control, iar ramurile directe sunt desenate de la ci , x la c i , y şi
trebuie să îndeplinească condiţiile:
1. dacă i ≠ j , este trimis un mesaj m de la I i , x , fiind recepţionat la I i , y ,
2. dacă i = j , atunci y = x + 1 .
Denumirea de graf de dependenţe cu returnare provine de la observaţia că dacă
I i , x este returnat, atunci I i , y trebuie, de asemenea, returnat. În figura 7.7b este
reprezentat graful de dependenţă cu returnare, corespunzător modelului din figura
7.7a. Pentru a calcula linia de refacere, se marchează iniţial nodurile grafului,
corespunzând unor puncte de control volatile ale proceselor defecte P0 şi P1. Prin
marcarea tuturor nodurilor accesibile din oricare nod marcat iniţial se face o analiză a
accesibilităţii. Ultimul nod nemarcat al fiecărui proces formează în acest caz linia de
refacere, aşa cum se arată şi în figura 7.7b.
A doua abordare se bazează pe graful punctelor de control. Grafurile punctelor
de control sunt similare cu grafurile de dependenţă cu returnare, exceptând cazul când
mesajul este trimis de la I i , x şi primit la I j , y , iar ramurile directe sunt desenate de la
ci , x −1 (în locul lui ci , x ) la c j , y , aşa cum este ilustrat în figura 7.7c. Linia de refacere
poate fi calculată înlocuind întâi nodurile corespunzătoare punctelor de control
volatile ale proceselor defecte şi aplicând apoi următorul algoritm de propagare a
returnării asupra grafului punctelor de control:
/* Iniţial, toate punctele de control sunt nemarcate */
include ultimul punct de control al fiecărui proces într-un set de bază;
marchează toate punctele de control strict accesibile din orice punct în setul
de bază;
while (cel puţin un punct de control din setul de bază este marcat)
{
înlocuieşte fiecare punct de control marcat în setul de bază cu ultimul punct
de contol nemarcat al aceluiaşi proces;
marchează toate punctele strict accesibile din orice punct de control în setul
de bază;
}
setul de bază este linia de refacere

SISTEME TOLERANTE LA DEFECTE

c0,0

191

c0,1

c0,2

P0
P1

Defect
c1,0

c1,1

P2

Puncte
de control
volatile

P3

Puncte de control
(a)

c0,0

Linia de
refacere Marcat

c0,1

Marcat iniţial

P0
P1
c1,0

c1,1

P2
P3
(b)

c0,0

Marcat

c0,1

P0
Linia de
refacere

P1
P2
P3
(c)

Figura 7.7 - (a) Exemplu de puncte de control şi model de comunicaţie; (b) Graful de
dependenţă cu returnare; (c) Graful punctelor de control.

Acest exemplu demonstrează că cele două abordări prezentate sunt echivalente
şi rezultatele sunt constituite de aceeaşi linie de refacere. Alegerea metodei depinde
de modul în care este mai potrivit un graf sau altul pentru problema luată în discuţie.
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7.3.1.3 COLECŢIA DE REZIDUURI
Algoritmul colecţiei de reziduuri pentru punctele de control independente
constă din calcularea liniei de refacere şi înlăturarea punctelor de control care nu mai
sunt folositoare, aflate înaintea stării care formează linia. Procedeul de calcul este
următorul:
• se construieşte un graf de dependenţă cu returnare nevolatil, prin omiterea
ramurilor care vin spre punctele de control volatile (care corespund unei
informaţii de dependenţă volatile);
• se marchează iniţial toate punctele de control volatile pentru a se face o
analiză a accesibilităţii.
Figura 7.8 ilustrează graful de dependenţă cu returnare nevolatil şi linia de
refacere globală din figura 7.7a. Doar primul punct de control al fiecărui proces este
învechit şi poate fi inclus în colecţia de reziduuri. Aşa cum arată figura, când o linie de
refacere globală nu poate avansa din cauza returnării, este necesar ca un număr mare de
puncte de control neînvechite să fie reţinute.
Linia de
refacere
globală
P0
P1
P2
P3
Puncte de control
învechite

Figura 7.8 - Colecţia de reziduri bazată pe linia de refacere globală şi puncte de
control învechite.

Pentru a reduce numărul punctelor de control reţinute, s-a formulat o condiţie
necesară şi suficientă pentru ca un punct de control să fie folositor pentru oricare
refacere viitoare. S-a arătat că există un set de N linii de refacere, reuniunea fiecărora
conţinând toate punctele de control folositoare. Fiecare din cele N linii de refacere
este obţinută prin marcarea iniţială a unui punct de control volatil într-un graf de
dependenţă cu returnare nevolatil. Figura 7.9 ilustrează execuţia unui algoritm
optimal al colecţiei de reziduuri pentru punctele de control, în scopul găsirii acestor N
linii de refacere. Avem patru puncte de control neînvechite {A, B, C, D} şi patru
puncte de control învechite care nu aparţin reuniunii, acestea putând fi înlăturate fără
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a afecta siguranţa unei viitoare refaceri. S-a demonstrat de asemenea că numărul
punctelor de control folositoare nu poate depăşi niciodată

N ( N + 1)
.
2

7.3.2 PUNCTE DE CONTROL COORDONATE
7.3.2.1 PRINCIPII GENERALE
În punctele de control consistente, procesele îşi coordonează punctele de
control pentru a forma o stare consistentă globală. Punctele de control consistente nu
sunt succeptibile de efectul de domino atât timp cât procesele vor reporni întotdeauna
din cel mai recent punct de control. Refacerea şi colecţia de reziduuri sunt ambele
simplificate, overhead-ul stocării stabile este mai mic decât în cazul punctelor de
control necoordonate. Principalul dezavantaj constă în sacrificarea autonomiei
proceselor în a-şi alege punctele de control. În plus, este necesară iniţierea unei
sesiuni coordonate înainte de furnizarea oricărei ieşiri, iar coordonarea punctelor de
control implică, în general, overhead-ul mesajelor.
O abordare simplă a punctelor de control necoordonate este de a bloca
comunicaţia interprocese până la execuţia protocolului punctelor de control. Aceasta
poate fi realizată prin folosirea următorului protocol de blocare în două faze: procesul
iniţiator (coordonator) difuzează un mesaj cerere_de_puncte_de_control către toate
celelalte procese; când un proces primeşte acest mesaj, îşi ia punctele de control,
opreşte trimiterea mesajului de aplicaţie şi răspunde cu un mesaj
puncte_de_control_locale_luate; odată ce procesul iniţiator primeşte acest mesaj de
la fiecare alt proces, el difuzează către toate celelalte procese mesajul
puncte_de_control_globale_luate;
în
timpul
recepţiei
mesajului
puncte_de_control_globale_luate, fiecare proces îşi ia un nou punct de control,
reluând trimiterea mesajului de aplicaţie.
Dacă apare un defect, o procedură simplă de refacere utilizată este cea de
returnare a tuturor proceselor din sistem de la ultimul punct de control global. Când
se doreşte să se minimizeze numărul de procese implicate în returnare, se pot aplica
algoritmi generali de calcul ai liniei de refacere, bazaţi pe trasarea dependenţei.
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Figura 7.9 - Colecţia de reziduuri bazată pe puncte de control optimale.
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7.3.2.2 CEASURI SINCRONIZATE CU PUNCTELE DE CONTROL
Sincronizarea liberă a ceasurilor facilitează coordonarea punctelor de control.
În particular, ceasurile sincronizate liber cu punctele de control pot declanşa în
aproximativ acelaşi timp acţiuni ale punctelor de control locale aparţinând tuturor
proceselor participante, fără a fi nevoie să se difuzeze către celelalte procese, un
mesaj de tip cerere_de_puncte_de_control de către un coordonator. Un proces îşi ia un
punct de control şi aşteaptă pentru o perioadă să se egaleze suma deviaţiei maxime
între ceasuri şi timpul maxim de detectare a defectului în cadrul altui proces din
sistem. Procesul poate garanta că toate punctele de control aparţinând aceleiaşi
sesiuni coordonate trebuie să fie luate fără a fi nevoie de mesajele
puncte_de_control_globale. Dacă apare un defect, acesta trebuie să fie detectat într-un
timp specificat şi protocolul să fie întrerupt. Pentru a garanta consistenţa punctelor de
control, fiecare trimitere de mesaje este blocată pe durata protocolului, sau pentru a
evita blocarea indicii punctelor de control pot fi încărcaţi, aşa cum a fost explicat mai
devreme.

7.3.2.3 COORDONAREA MINIMALĂ A PUNCTELOR DE
CONTROL
Este posibilă reducerea numărului de procese implicate în sesiunea de
coordonarea a punctelor de control. Doar acele procese care au comunicat cu punctul de
control iniţiator, fie direct, fie indirect, până la ultimul punct de control au nevoie să îşi
ia un nou punct de control. Protocolul Koo şi Toueg are două faze. În timpul primei
faze, punctul de control iniţiator trimite o cerere tuturor proceselor cu care a comunicat
până la ultimul punct de control. După recepţia unei astfel de cereri, fiecare proces
trimite un mesaj similar către toate procesele cu care a comunicat până la ultimul punct
de control, şi aşa mai departe, până când toate procesele sunt identificate. În timpul celei
de-a doua faze, toate procesele identificate în prima fază îşi iau puncte de control.
Rezultatul constituie un punct de control consistent care implică doar procesele
participante. Comunicaţia interprocese trebuie să fie blocată în timpul acestui protocol,
aşa cum s-a explicat mai devreme. În schema originală a algoritmului Koo şi Toueg,
dacă oricare din procesele implicate nu este disponibil sau nu este pregătit să îşi ia un
punct de control, atunci întreaga sesiune de coordonare este întreruptă. Kim şi Park au
propus o schemă de îmbunătăţire care permite ca alegerea unor puncte de control noi pe
unele subramuri, în timp ce altele să fie întrerupte.
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Figura 7.10 - Coordonarea punctelor de control fără blocare:
(a) Inconsistenţa punctelor de control;
(b) Canale FIFO;
(c) Canale non-FIFO (linia scurtă punctată reprezintă încărcarea
mesajului cerere_de_puncte_de_control.

7.3.3 PUNCTE DE CONTROL INDUSE DE COMUNICAŢIE
7.3.3.1 PRINCIPII GENERALE
Punctele de control induse de comunicaţie reprezintă o altă cale de evitare a
efectului de domino în protocoalele bazate pe puncte de control necoordonate.
Specificarea unui sistem cu o constrângere a punctelor de control şi a modelului de
comunicaţie mai mare este realizată pentru a se garanta înaintarea liniei de refacere.
Se încarcă în fiecare mesaj informaţie suficientă, astfel încât receptorul să poată
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examina informaţia anterioară procesării mesajului. Dacă procesarea mesajului va
viola constrângerile specificate, receptorul va fi forţat să-şi ia un punct de control
înaintea procesării. În contrast cu punctele de control coordonate, nu este
interschimbat nici un mesaj special de coordonare. Se disting două tipuri de puncte de
control induse de comunicaţie:
• modelul bazat pe puncte de control, care menţine anumite puncte de
control, iar structura comunicaţiei este în mod demonstrabil nesucceptibilă
de efectul de domino;
• coordonarea bazată pe index, care forţează consistenţa între punctele de
control cu acelaşi index.

7.3.3.2 MODELE BAZATE PE PUNCTE DE CONTROL
În literatură au fost propuse mai multe modele de comunicaţii şi puncte de
control care nu sunt succeptibile de efectul de domino. Russell a demonstrat că dacă
în interiorul oricărui interval de puncte de control toate evenimentele de primire de
mesaje preced toate evenimentele de transmitere de mesaje, atunci sistemul nu este
succeptibil de efectul de domino. Un asemenea model de sistem se numeşte modelul
MRS şi poate fi menţinut prin luarea de puncte de control adiţionale înaintea fiecărui
eveniment de primire de mesaje, care nu este separat de un punct de control de
evenimentul de trimitere a mesajului precedent lui. În schema PTC (Programmer
Transparent Coordination), Kim şi colaboratorii au demonstrat că efectul de domino
poate fi eliminat dacă fiecare proces îşi ia un punct de control adiţional înaintea
procesării oricărui mesaj care ar determina procesul să depindă de un punct de control
de care nu depindea înainte. Wu şi Fuchs propun o altă variantă pentru eliminarea
propagării returnării şi, de asemenea, a efectului de domino prin luarea unui punct de
control imediat după fiecare eveniment de trimitere de mesaje. S-au dezvoltat şi
metode euristice pentru a reduce propagarea returnării, chiar dacă, în general, nu
garantează şi o refacere care nu este succeptibilă de efectul de domino.
Pentru a permite şi o refacere care să nu fie succeptibilă de efectul de domino,
s-au făcut în plus cercetări pentru îmbunătăţirea modelului PWD (cum ar fi refacerea
eficientă şi informaţia suficientă la ieşire) fără a forţa aplicaţiile să corespundă
modelului PWD. Aceasta se bazează pe observaţia că PWD poate fi modelat ca
având puncte de control locale, înaintea fiecărui eveniment nedeterminist. De
asemenea, refacerea cu returnare bazată pe puncte de control poate simula modelul
PWD prin luarea unui punct de control înaintea fiecărui eveniment nedeterminist.
Principala problemă constă în reducerea numărului de puncte de control, păstrând
totodată proprietăţile dorite. S-a arătat că modelele nesucceptibile de efectul de
domino descrise în paragraful anterior pot fi văzute ca un caz special al modelului
FDAS (Fixed Dependecy After Send) astfel: recepţia oricărui mesaj care determină
ca recepţia procesului Pj asociat să depindă prima dată cauzal de un punct de control
c i , x trebuie să preceadă orice trimitere de mesaje din acelaşi interval de puncte de
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control. Principalul avantaj al modelului FDAS este acela că permite trasarea
dependenţei returnării on-line, proprietate care conduce la noi modalităţi de
dezvoltare viitoare a modelului PWD. Abilitatea de a trasa dependenţa de returnare
este, de asemenea, păstrată şi în algoritmul Baldoni adaptat punctelor de control. În
schema lor, se încarcă în fiecare mesaj un vector boolean adiţional şi o matrice
booleană. Această structură de date permite unui receptor să determine dacă este
necesară fixarea unui punct de control adiţional pentru a preveni alte puncte de
control de a deveni neutilizate (adică să nu aparţină nici unui punct de control
consistent global).

7.3.3.3 COORDONAREA BAZATĂ PE INDEX
Coordonarea bazată pe puncte de control poate fi considerată asemenea unui
mecanism incorporat în protocolul bazat pe puncte de control necoordonate pentru
eliminarea efectului de domino. O cale simplă de realizare a coordonării punctelor de
control este aceea de a porni sesiunea de coordonare oricând este fixat un punct de
control local. În mod alternativ, inconsistenţa dintre punctele de control ale aceluiaşi
index poate fi mai simplu evitată, dacă se încarcă în fiecare mesaj punctul de control
index. După primirea unui mesaj cu indexul încărcat la o valoare mai mare decât
valoarea indexului local, receptorul este forţat să fixeze un punct de control înaintea
procesării mesajului pentru a evita în ultima clipă inconsistenţa.
În continuare este descris un protocol de coordonare mai lent, având două
dezavantaje:
• punctele de control induse impun indici mai mari ai punctelor de control la
unele procese, putând duce la luarea mai multor puncte de control induse şi
în cel mai rău caz, rezultatul fiind un număr excesiv de puncte de control
induse;
• overhead-ul adiţional al punctelor de control este determinat de modelul de
comunicaţie şi de punctele de control, nefiind controlabil.
Wang şi Fuchs au introdus noţiunea de încetinire (leziness) pentru a
implementa un schimb între overhead-ul punctelor de control şi distanţa de returnare.
Când un sistem specifică ca încetinirea să fie Z, atunci doar punctele de control cu
acelaşi index, care este multiplu de Z, trebuie să fie consistente. Overhead-ul
adiţional al punctelor de control poate fi redus prin creşterea încetinirii, în detrimentul
unei distanţe de returnare potenţial mai mare. Manivannan şi Singhal prezintă un
algoritm bazat pe puncte de control cvasi-sincrone, pentru a reduce numărul de
puncte de control forţate. Fiecare proces îşi incrementează următorul punct de control
index care urmează să fie asignat, la acelaşi interval regulat de timp, pentru a păstra
indexul la ultimul punct de control al fiecărui proces apropiat unul de altul. Un punct
de control planificat este omis dacă următorul index ce urmează a fi asignat este deja
utilizat de către un punct de control indus.
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7.4 REFACEREA CU RETURNARE BAZATĂ PE LOG-URI
Refacerea cu returnare bazată pe log-uri presupune un sistem caracterizat
printr-un model determinist pe secţiuni (PWD), în care o execuţia unui proces constă
dintr-o secvenţă de intervale de stare deterministe. Fiecare interval începe cu apariţia
unui eveniment nedeterminist. Un astfel de eveniment poate fi recepţia unui mesaj, cu
toate că nu există un eveniment în acest model. De exemplu, în figura 7.5, execuţia
procesului P0 va fi constituită de o secvenţă de patru intervale deterministe. Primul
interval începe cu crearea procesului, în timp ce ultimele trei intervale rămase
pornesc prin recepţia mesajelor m0, m4 şi respectiv m7.
Protocoalele de refacere cu returnare bazate pe log-uri salvează informaţia
referitoare la evenimente nedeterministe printr-o stocare stabilă, ca o modalitate
suplimentară pentru punctele de control. În timpul refacerii, evenimentele din log
sunt reluate de la aceleaşi puncte în care au apărut în timpul execuţiei anterioare
manifestării defectului. Astfel, procesele defecte îşi reconstituie execuţia anterioară
manifestării defectului, în timp ce execuţia din interiorul fiecărui interval determinist
depinde de evenimentul nedeterminist care l-a provocat.
Refacerea cu returnare bazată pe log-uri diferă de schema bazată pe puncte de
control printr-o caracteristică importantă. În schemele bazate pe puncte de control,
sistemul reporneşte unul sau mai multe procese după un defect pentru a restaura o
stare consistentă. Execuţia procesului defect în timpul refacerii nu este în mod
necesar identică cu execuţia lui anterioară manifestării defectului. Această proprietate
simplifică implementarea refacerii din defect, dar sistemul întâmpină greutăţi în
interacţiunea eficientă cu lumea exterioară. Refacerea cu returnare bazată pe log-uri
nu pare a avea această problemă şi poate interacţiona mult mai eficient cu lumea
exterioară.
Protocoalele de refacere cu returnare bazate pe log-uri au fost în mod
tradiţional denumite “protocoale cu logarea mesajelor”. Asocierea evenimentelor
nedeterministe cu mesajele este bine determinată în primele sisteme care
implementează această modalitate de refacere. Aceste sisteme translatează
evenimentele nedeterministe în mesaje, conform modelului CSP. Este important de
remarcat că aceste protocoale nu sunt limitate doar la sisteme de transfer de mesaje.
Ele stau şi la baza aplicaţiilor de comunicare interprocese, cum ar fi sistemele cu
memorie partajată distribuită despre care vom discuta mai târziu.
Protocoalele de refacere cu returnare bazate pe log-uri au trei variante:
• protocoale de logare pesimistă;
• protocoale de logare optimistă;
• protocoale de logare cauzală.
Ele diferă prin performanţa overhead-ului în timpul funcţionării fără defecte,
prin latenţa ieşirii, prin simplitatea refacerii şi a colecţiei de reziduuri, cât şi prin
potenţialul de returnare a proceselor care au supravieţuit defectului.
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7.4.1 LOGAREA PESIMISTĂ
7.4.1.1 PRINCIPII GENERALE
În sistemele bazate pe logarea pesimistă se constată, în principal, că un defect
poate apărea în calcul după fiecare eveniment nedeterminist. Aceast lucru este
“pesimist” atât timp cât defectele sunt în realitate destul de rare. Sistemele cu logare
pesimistă loghează informaţia referitoare la fiecare eveniment nedeterminist înainte
ca evenimenul să afecteze calculul. De exemplu, un mesaj nu este trimis programului
de aplicaţie până când nu este logat. Această formă de logare este numită, de multe
ori, logare sincronă. Fiecare proces îşi fixează periodic puncte de control pentru a
limita cantitatea de efort care ar trebui să fie repetată la reluarea execuţiei în timpul
refacerii. Dacă apare o eroare, programul de aplicaţie este repornit de la cel mai
recent punct de control şi este reluat log-ul evenimentelor pentu a recreea execuţia.
Deoarece execuţia este deterministă între evenimente nedeterministe, se va efectua o
reluare exactă a execuţiei anterioare defectului.
Considerăm exemplul din figura 7.11. În timpul operării fără defecte, log-urile
proceselor P0, P1 şi P2 sunt {m0, m4, m7}, {m1, m3, m6} şi {m2, m5}. Dacă procesele P1
şi P2 eşuează aşa cum s-a arătat, ele vor reporni, în ordine, de la punctele de control B
şi C. Fiecare îşi reia mesajul său de log şi, cum execuţia este deterministă, fiecare îşi
restaurează execuţia anterioară defectului. Amândouă vor corespunde cu starea lui P0,
inclusiv recepţia mesajului m7 de la P1.
Într-un sistem bazat pe logarea pesimistă, starea fiecărui proces este întotdeauna
recuperabilă. Această proprietate are patru avantaje:
• un proces poate realiza ieşirea către lumea exterioară, fără a necesita rularea
unui protocol special;
• refacerea este simplificată, deoarece efectele unui defect sunt încredinţate
numai proceselor care au eşuat. Procesele care funcţionează continuă să
opereze şi, astfel, nu vor deveni niciodată procese orfane. Această
proprietate este adevărată deoarece un proces va fi întotdeauna refăcut din
starea care include cea mai recentă interacţiune a lui cu orice alt proces sau
cu lumea exterioară;
• procesele sunt repornite de la cel mai recent punct de control al lor de până
la defect, limitând astfel o extindere a execuţiei care ar trebui reluată. Deci
frecvenţa cu care sunt fixate punctele de control poate fi determinată prin
îmbinarea performanţei dorite pentru desfăşurarea acţiunii şi protecţia dorită
pentru execuţie;
• nu este nevoie să se ruleze un protocol de colecţie de reziduuri complex
pentru refacerea informaţiei. Informaţiile despre evenimentele
nedeterministe care au apărut înainte de cel mai recent punct de control şi
punctele de control mai vechi pot fi întotdeauna ignorate, din moment ce nu
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va fi nevoie de ele niciodată pentru refacere.
Starea maximă
de recuperare
X

P0
P1
P2

m0

m1

A

m4

m7
Y

B

m2

m3

m5

m6

Z

C

Figura 7.11 - Logarea pesimistă.

Dar în ciuda acestor avantaje, logarea sincronă implică o reducere a
performanţelor. Implementările logării pesimiste trebuie astfel să facă parte din
tehnicile speciale de reducere a efectelor logării sincrone asupra performanţei.

7.4.1.2 TEHNICILE PENTRU REDUCEREA OVERHEAD-ULUI DE
PERFORMANŢĂ
Cea mai simplă formă de logare pesimistă constă în salvarea locală a
informaţiilor despre fiecare eveniment prin stocare stabilă aşa cum au apărut ele şi
înainte de a afecta programul de aplicaţie. Această formă de logare are un potenţial
ridicat al overhead-ului de performanţă, dar permite fiecărui host să se refacă
independent, ceea ce este urmărit în implementările practice.
Un hardware special care să asiste logarea poate determina scăderea overheadului. Acest hardware special poate fi, de exemplu, o memorie semiconductoare
rapidă, nevolatilă, pentru implementare stocării stabile. Logarea sincronă, într-o
asemenea implementare, va fi considerabil mai ieftină decât cea cu o implementare
tradiţională a stocării stabile, folosind dispozitive de discuri magnetice. Astfel,
performanţa va fi în mică măsură afectată. Altă formă de suport hardware constă în
folosirea unei magistrale speciale care garantează o logare a tuturor mesajelor
interschimbate în sistem. Un astfel de suport hardware asigură faptul că logarea unei
singure maşini este stocată automat pe un suport destinat backup-ului, fără blocarea
execuţiei programului de aplicaţie. Oricum, această schemă necesită ca toate
evenimentele nedeterministe să fie convertite în mesaje externe.
Unele sisteme bazate pe logarea pesimistă reduc overhead-ul datorat logării
sincrone fără a necesita un hardware special. De exemplu, protocolul de logare a
mesajelor bazat pe transmiţător (SBML - Sender Based Message Logging), loghează
fiecare mesaj la transmiţător într-o memorie volatilă. Un receptor al mesajului trimite
o confirmare transmiţătorului, incluzând şi ordinea în care mesajul este primit.
Transmiţătorul include ordinea de recepţie în log. Log-ul conţine astfel informaţiile
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necesare pentru a ajuta receptorul să se refacă din viitoarele defecte care ar putea
apărea. Această schemă evită overhead-ul de accesare a stocării stabile, dar poate
tolera doar un defect şi nu poate adapta evenimentele interne nedeterministe la un
proces. Extensiile acestor tehnici pot tolera mai mult de un defect în topologii
speciale de reţea.

7.4.1.3 LOGAREA BAZATĂ PE RELAXAREA ATOMICITĂŢII
Overhead-ul de performanţă într-o logare pesimistă poate fi redus prin
trimiterea unui mesaj sau a unui eveniment şi întârzierea logării sale până când hostul comunică cu alt host sau cu lumea exterioară. În exemplul din figura 7.11, procesul
P0 poate întârzia logarea mesajelor m4 şi m7 până când va avea nevoie să comunice cu
un alt proces sau cu lumea exterioară. Astfel, acestor mesaje le este permis să
afecteze procesul P0, dar acest efect este local - nu se poate vedea nici un alt proces
sau lumea exterioară până când mesajele sunt logate. Comportamentul de observator
al fiecărui proces este identic cu o implementare care loghează evenimentele înaintea
trimiterii lor către aplicaţii. În această variantă a logării pesimiste, logarea şi
trimiterea evenimentului nu sunt efectuate într-o singură operaţie. Această schemă
reduce overhead-ul deoarece multe evenimente pot fi logate într-o singură operaţie,
reducând astfel frecvenţa de acces sincron la stocarea stabilă. Latenţa comunicării
interprocese şi de obţinere a ieşirilor nu este redusă atât timp cât o operaţie de logare
poate fi adesea necesară înaintea trimiterii unui mesaj.
Sistemele care decuplează logarea unui eveniment de trimiterea lui pot fi
succeptibile de pierderea ultimelor mesaje care au fost transmise înaintea unui defect
(o exemplificare a “problemei ultimului mesaj”). Această problemă apare doar în
sistemele în care canalele de comunicaţii sunt presupuse a fi fiabile. Considerăm
exemplul din figura 7.11. Presupunem că procesul P0 eşuează după trimiterea
mesajelor m4 şi m7, dar înainte de logarea lor. Procesul P0 trebuie să primească aceste
mesaje în timpul refacerii pentru a fi consistent cu procesul P1. Unele protocoale care
se bazează pe refacere pentru logarea mesajelor nu pot reprimi aceste mesaje. Această
problemă nu apare în protocoalele bazate pe logarea transmiţătorului sau acelea care
nu presupun fiabilitatea canalelor de comunicaţie.

7.4.1.4 PROTOCOLUL DE LOGARE A MESAJELOR BAZAT PE
TRANSMIŢĂTOR
Logarea mesajelor bazată pe transmiţător diferă de celelalte protocoale prezentate
anterior prin aceea că mesajele logate sunt stocate într-o memorie volatilă locală, aşa
cum este ilustrat în figura 7.12.
Protocoalele anterioare de logare a mesajelor trimiteau o copie suplimentară a
fiecărui mesaj pentru logare fie pe o stocare stabilă pe disc, fie pe unele procese
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speciale de backup care puteau face faţă defectului procesului receptor. În schimb,
din moment ce şi transmiţătorul şi receptorul unui mesaj fie îşi iau, fie au deja o copie
a mesajului, este mult mai ieftin să se salveze una din aceste copii într-o memorie
volatilă locală care va servi drept log. Dacă se doreşte refacerea dintr-un defect, o
copie volatilă de la receptor nu poate fi folosită ca log, dar transmiţătorul poate salva
cu uşurinţă o copie a fiecărui mesaj trimis.
Deoarece mesajele sunt logate într-o memorie volatilă, logarea mesajelor
bazată pe transmiţător poate garanta refacerea doar a unui singur defect din sistem, la
un moment dat. Dacă un proces eşuează, nici un alt proces nu mai poate eşua până
când refacerea primului nu este completă. Dacă alt proces eşuează în acest timp, s-ar
putea ca unele mesaje necesare pentru refacerea din primul defect să fie pierdute şi
refacerea într-un sistem cu stări consistente poate să nu fie posibilă chiar dacă sunt
disponibile mesaje logate. Logarea mesajelor bazată pe transmiţător detectează dacă
apare vreo eroare, permiţând sistemului să atenţioneze utilizatorul sau să întrerupă
calculul dacă se doreşte acest lucru.
Log-ul
mesajului

Transmiţătorul

Mesaje

Receptorul

Figura 7.12 - Configurarea logării mesajelor bazate pe transmiţător.

În logarea mesajelor bazată pe transmiţător, fiecare proces participant menţine
un număr de secvenţă de recepţie (RSN - Reception Sequence Number) care
contorizează mesajele recepţionate de un proces. Numărul secvenţei de recepţie al
unui proces este întotdeauna egal cu indexul intervalului stării curente al procesului
respectiv. Când un proces primeşte un mesaj nou, îşi incrementează RSN-ul şi
returnează această valoare nouă transmiţătorului. RSN-ul indică transmiţătorului
ordinea în care aceste mesaje au fost recepţionate relativ la alte mesaje posibil trimise
aceluiaşi proces de alţi transmiţători. Pe de altă parte, această ordonare a informaţiilor
nu este disponibilă transmiţătorului dar este cerută pentru refacerea din defect,
deoarece mesajele logate trebuie să fie înlocuite la refacerea procesului exact în
aceaşi ordine în care ele au fost recepţionate înainte de defect. Când RSN ajunge la
transmiţător, acesta este salvat împreună cu mesajul într-un log volatil local.
Log-ul mesajelor primite de un proces este distribuit între procesele care au
trimis aceste mesaje, astfel încât fiecare transmiţător să aibe propriul log volatil local
pentru acele mesaje pe care el le-a trimis. Figura 7.13 arată un exemplu de un astfel
de mesaje de log distribuite, rezultate din logarea mesajelor bazate pe transmiţător. În
acest exemplu, procesul Y are iniţial pentru RSN valoarea 6. Procesul Y primeşte apoi
două mesaje de la procesul X1, urmate de două mesaje de la procesul X2 şi, în final, un

204

SISTEME TOLERANTE LA DEFECTE

alt mesaj de la procesul X1. Pentru fiecare mesaj primit, procesul Y îşi incrementează
RSN-ul curent şi returnează noua valoare transmiţătorului respectiv. Cu fiecare RSN
sosit corect la transmiţător, acesta s-a adăugat la log-ul volatil legal al
transmiţătorului împreună cu mesajul. După recepţia acestor cinci mesaje, valoarea
curentă a RSN-ului pentru procesul Y este 11, iar procesul Y este în execuţie curentă
în intervalul de stare 11.
În plus, pe lângă returnarea RSN-ului la transmiţător când s-a primit un mesaj,
fiecare mesaj trimis de un proces este, de asemenea, ataşat RSN-ului curent al
transmiţătorului. RSN ataşează un mesaj de identificare pentru a recepţiona intervalul
de stare al transmiţătorului de la care s-a trimis mesajul şi receptorul va depinde de
acest interval de stare al transmiţătorului. Fiecare proces înregistrează aceste
dependenţe locale într-un vector de dependenţă. Pentru fiecare proces de la care s-au
primit mesajele, vectorul de dependenţă înregistrează valoarea maximă a RSN-ului
ataşat unui mesaj primit de acel proces.

7, 8, 11

RSN = 11
X1

9, 10

Y

X2
Figura 7.13 - Exemplu de mesaj de log.
Logarea mesajelor bazată pe transmiţător foloseşte vectorul de dependenţă
pentru fiecare proces în timpul refacerii pentru a verifica dacă starea sistemul rezultat
este consistentă.

7.4.1.4.1 STRUCTURILE DE DATE
Logarea mesajelor bazată pe transmiţător necesită utilizarea următoarelor
structuri noi de date, pentru fiecare proces participant:
• un număr de secvenţă de recepţie (RSN - Receive Sequence Number), care
numără mesajele primite de proces. Acesta indică transmiţătorului unui
mesaj ordinea în care acel mesaj a fost primit, relativ la alte mesaje trimise
aceluiaşi proces de alţi transmiţători posibili. RSN-ul este incrementat de
fiecare dată când un mesaj nou este recepţionat. Noua valoare este asignată
de receptor ca fiind RSN-ul mesajului şi este retrimis transmiţătorului.
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Fiecare mesaj trimis de un proces este ataşat valorii curente a RSN-ului, de
la transmiţător. RSN-ul unui proces reprezintă astfel indexul intervalului
stării curente al procesului;
• un mesaj de log al mesajelor trimise de un proces. Pentru fiecare mesaj
trimis, acesta include mesajul de date, indentificarea procesului destinaţie,
numărul secvenţei de transmitere (SSN - Send Sequence Number), RSN-ul
ataşat mesajului (SSN-ul curent şi RSN-ul transmiţătorului când a fost
trimis mesajul) şi RSN-ul returnat de receptor. După ce un proces este
verificat cu punctele de control, toate mesajele primite de acel proces
înainte de punctul de control pot fi înlocuite din log-urile proceselor care au
trimis aceste mesaje;
• un vector de dependenţă, care înregistrează indexul maxim al oricărui
interval de stare pentru fiecare proces de care acest proces depinde curent.
Pentru fiecare alt proces de la care acest proces a primit mesajele, vectorul
de dependenţă înregistrează valoarea maximă a RSN-ului ataşat unui mesaj
primit de la acel proces;
• o RSN history list, care înregistrează valoarea RSN-ului returnată pentru
fiecare mesaj recepţionat de acest proces până la ultimul punct de control al
său. Pentru fiecare mesaj primit, aceasta include identificarea procesului
transmiţător, SSN-ul ataşat mesajului şi RSN-ul returnat când mesajul a fost
primit. Această listă este folosită când se primeşte un mesaj duplicat,
pentru ca acesta să poată fi înlăturat când se face verificarea proceselor la
punctele de control.
Fiecare din aceste date, exceptând RSN history list, trebuie să fie incluse în
punctul de control al procesului. De asemenea, structurile de date existente, folosite
de un proces pentru detectarea mesajelor duplicate, trebuie să fie şi ele incluse în
punctele de control. Când un proces este repornit de la punctul său de control,
valoarea fiecărora dintre aceste structuri de date este restaurată odată cu celelalte stări
ale procesului. Nu este nevoie ca RSN history list să fie verificată prin puncte de
control, deoarece ce nu este niciodată nevoie de o refacere viitoare a mesajele
recepţionate înainte de aceste puncte de control. Pentru fiecare proces, trebuie să fie
salvate doar cele mai recente puncte de control ale sale şi log-ul mesajelor primite de
el în timpul verificării cu punctele de control.

7.4.1.4.2 LOGAREA MESAJELOR
Logarea mesajelor bazată pe transmiţător operează cu orice protocol existent
de transmisie de mesaje folosite de subcomponentele sistemului. Logarea mesajelor
bazate pe transmiţător necesită următorii paşi în trimiterea unui mesaj m de la un
anumit proces X la alt anumit proces Y:
• procesul X copiază mesajul m în log-ul lui de mesaj volatil local, înaintea
transmiterii în reţea a mesajului m procesului Y. Mesajul trimis este ataşat
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cu valorile curente ale RSN-ului şi ale SSN-ului procesului X;
• procesul Y recepţionează mesajul m, îşi incrementează valoarea RSN-ului
propriu, şi asignează această nouă valoare ca fiind RSN-ul pentru mesajul
m. Intrarea din vectorul de dependenţă a procesului X în procesul Y este
setată la maximul dintre valorea sa curentă şi RSN-ul ataşat mesajului m şi
este creată o intrare în RSN history list a procesului Y pentru a înregistra
aceast nou RSN asignat mesajului m. În final, procesul Y returnează
procesului X un pachet conţinând valoarea RSN asignată mesajului m;
• procesul X adaugă RSN-ul pentru mesajul m la log-ul mesajelor sale şi
trimite înapoi la procesul Y un pachet conţinând o confirmare pentru RSN;
• procesul Y trebuie să retransmită periodic RSN-ul, până când recepţionează
confirmarea lui sau până când se determină că procesul X a eşuat. După
returnarea RSN-ului, procesul Y poate să-şi continue execuţia, fără a mai
aştepta confirmarea RSN-ului, dar trebuie să nu trimită nici un mesaj
(inclusiv ieşirea spre lumea exterioară) pânâ când nu s-au confirmat RSNurile pentru toate mesajele care au fost primite. Transmisia oricărui mesaj
de către procesul Y în acest interval trebuie să fie întârziată până când aceste
RSN-uri au fost confirmate. Procesul X nu trebuie să aibe în execuţie nici
un fel de întârziere în plus, dar trebuie să preîntâmpine overhead-ul de
copiere a mesajelor şi a RSN-ului lui într-un log de mesaj local. Figura 7.14
ilustrează operaţia în acest protocol, în absenţa retransmisiei.
Această logare a mesajelor nu este o operaţie atomică, din moment ce mesajul
de date este introdus, atunci când este trimis, într-un log şi RSN-ul poate fi înregistrat
doar după ce a fost recepţionat la procesul destinaţie. Deoarece transmiţătorul şi
receptorul rulează în noduri separate pe un sistem distribuit, această logare nu poate fi
complet sincronizată cu recepţia mesajului. Un mesaj este logat parţial până când
RSN-ul a fost adăugat log-ului de către transmiţător. După aceea, este denumit logat
în totalitate sau, mai simplu, logat.
X

confirmare
RSN

mesaj
Y

RSN

timp

Orice nouă trimitere
de la Y trebuie întârziată

Figura 7.14 - Protocolul de logare a mesajelor, în absenţa retransmisiei.

Logarea mesajelor bazată pe transmiţător reprezintă un protocol de logare
pesimistă. În timpul recuperării, un proces eşuat poate fi refăcut la intervalul său de
stare care rezultă din recepţia secvenţei mesagelor logate în totalitate, primite de el
înainte de apariţia defectului. Până când toate RSN-urile retunate de un proces nu vor
fi confirmate, procesul nu are informaţii despre intervalul stării curente care ar putea
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fi recuperat dacă el ar eşua. Prevenind ca fiecare proces să trimită mesaje noi într-o
astfel de stare, nici un proces nu poate recepţiona un mesaj trimis dintr-un interval de
stare al altui proces care nu poate fi refăcut. Astfel, nici un alt proces nu poate fi
forţat să se returneze în timpul refacerii.
Logarea mesajelor bazată pe transmiţător reprezintă un protocol de logare
pesimistă. În timpul recuperării, un proces eşuat poate fi refăcut la intervalul său de
stare care rezultă din recepţia secvenţei mesagelor logate în totalitate, primite de el
înainte de apariţia defectului. Până când toate RSN-urile retunate de un proces nu vor
fi confirmate, procesul nu are informaţii despre intervalul stării curente care ar putea
fi recuperat dacă el ar eşua. Prevenind ca fiecare proces să trimită mesaje noi într-o
astfel de stare, nici un proces nu poate recepţiona un mesaj trimis dintr-un interval de
stare al altui proces care nu poate fi refăcut. Astfel, nici un alt proces nu poate fi
forţat să se returneze în timpul refacerii.
În funcţie de protocolul şi de reţeaua folosită de către subcomponentele
sistemului, un proces poate primi mesaje duplicate în timpul funcţionării fără defecte.
Procesele sunt capabile să detecteze orice mesaje duplicate la recepţie, folosind SSN-uri
ataşate fiecărui mesaj. Când este primit un mesaj duplicat, nu mai este asignat nici un
RSN mesajului. În schimb, RSN-ul asignat se foloseşte când mesajul a fost recepţionat
prima dată şi este returnat transmiţătorului. Când un proces recepţionează un mesaj
duplicat, îl caută în RSN history list pentru a găsi o intrare cu tag-ul SSN şi trimite
identificarea procesului mesajului receptat. Dacă este găsită intrarea, se foloseşte RSNul înregistrat în acea intrare. Altfel, receptorul va trebuie să fie verificat prin punctele de
control până când se primeşte mesajul original şi intrarea acestuia din RSN history list a
fost înlăturată. Mesajul nu va putea fi folosit pentru orice refacere viitoare a acestui
receptor atât timp cât pot fi întotdeauna folosite cele mai recente puncte de control. În
acest caz, receptorul va returna cu siguranţă transmiţătorului o indicaţie că nu este
necesar ca acest mesaj să fie logat.

7.4.1.4.3 REFACEREA DIN DEFECT
Pentru a recupera un proces eşuat, acesta este prima dată reîncărcat, de la cel
mai recent punct de control, pe unul din procesoarele disponibile. Acesta restaurează
procesul din starea la care a fost atunci când punctul de control a fost scris. Întrucât
structurile de date folosite de logarea mesajelor bazată pe transmiţător sunt incluse în
punctul de control, ele sunt restaurate la valoarea pe care o aveau atunci când s-au
scris punctele de control.
În continuare, mesajele logate în totalitate care au fost recepţionate de proces
după punctul său de control şi înainte de apariţia defectului sunt refăcute din log-urile
mesajelor de la procesele transmiţătoare, începând cu primul mesaj urmat de valoarea
RSN-ului curent înregistrat în punctul de control. Aceste mesaje sunt reluate de
procesul de refacere, fiind permisă începerea execuţiei de către proces. Procesul de
refacere este forţat să primească aceste mesaje în ordinea crescătoare a logării RSN-
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ului lor, nefiind premisă recepţia oricărui alt mesaj până când nu s-au recepţionat
mesajele din această secvenţă de mesaje logate în totalitate. Întrucât execuţia
procesului este deterministă, procesul atinge atunci aceeaşi stare pe care o avea
înainte de defect după ce a primit aceste mesaje.
Dacă a eşuat un singur proces, starea sistemului după această re-execuţie
trebuie să fie consistentă. Întrucât logarea volatilă a mesajelor la fiecare transmiţător
“supravieţuieşte” defectului receptorului, sunt disponibile toate mesajele logate în
totalitate primite de procesul refăcut înaintea defectului. Întrucât proceselor le sunt
impuse restricţii privind transmiterea de mesaje noi până când toate mesajele pe care
le-au recepţionat sunt logate în totalitate, procesul de refacere nu transmite nici un alt
mesaj înainte de defect, după recepţia oricărui mesaj pe lângă secvenţa logată în
totalitate care a fost reluată. Astfel, nici un proces nu poate depinde de un interval de
stare al procesului de refacere, dincolo de intervalul de stare al său care a fost
restaurat folosind mesajele disponibile logate în totalitate.
Dacă au eşuat mai multe procese, atunci unele procese necesare pentru refacere
pot să nu fie disponibile şi refacerea dintr-o stare consistentă a sistemului poate să nu
mai fie posibilă. Fiecare proces eşuat poate fi doar recuperat la intervalul de stare al
lui care rezultă din recepţia ultimului mesaj disponibil în secvenţa de mesaje logate în
totalitate. În timpul refacerii, logarea mesajelor bazată pe transmiţător foloseşte
vectorul de dependenţă menţinut de fiecare proces pentru a verifica faptul că starea
sistemului este recuperată şi este consistentă. Pentru fiecare proces defect, dacă orice
alt proces a avut o intrare în vectorul lui de dependenţă, dată de un index al
intervalului de stare al procesului, mai mare decât RSN-ul ultimului mesaj în
secvenţa disponibilă logată în totalitate, atunci sistemul nu poate fi refăcut la o stare
consistentă. În acest caz, sistemul poate atenţiona utilizatorul sau, dacă se doreşte,
poate întrerupe programul.
Procesul de refacere este re-executat din starea sa verificată pe baza punctului
de control corespunzător prin această secvenţă de mesaje logate în totalitate şi
retrimite toate mesajele pe care le-a transmis în intervalul înainte de defect şi după ce
s-a scris punctul de control. Întrucât SSN-ul curent al unui proces este inclus în
punctul său de control, SSN-urile folosite de acest proces în timpul refacerii sunt la
fel cu cele folosite când aceste mesaje erau trimise original, înainte de defect. Astfel
de mesaje duplicate sunt detectate şi tratate de către subcomponentele sistemului,
folosind SSN-ul ataşat fiecărui mesaj, prin aceeaşi metodă ca cea folosită în timpul
operării fără defect. Pentru fiecare mesaj duplicat primit, fie RSN-ul original, fie o
indicaţie pe care mesajul nu este nevoit să o logheze, sunt returnate procesului de
refacere.
După ce s-a primit această secvenţă de mesaje logate în totalitate, procesului de
refacere îi sunt retrimise orice mesaje parţial logate, destinate acestuia. De asemenea,
ar putea fi transmis în acest timp orice mesaj nou de care ar putea avea nevoie alte
procese. Această logare parţială şi mesajele noi pot fi primite de procesul de refacere
în orice ordine, după ce a fost recepţionată secvenţa de mesaje logate în totalitate.
În concluzie, deoacece celorlalte procese le sunt impuse constrângeri de
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transmitere a unor mesaje noi pânâ când toate mesajele pe care le va primi procesul
de refacere sunt logate în totalitate, nici un alt proces nu depinde de nici un interval
de stare al procesului de refacere rezultat din recepţia oricăruia din aceste mesaje şi
nici un alt proces nu are o intrare în vectorul lui de dependenţă, numit interval de
stare pentru procesul de refacere. Întrucât recepţia acestor mesaje parţial logate şi
mesaje noi nu trebuie să creeze în alte procese dependenţe noi, starea sistemului
rămâne consistentă vis-a-vis de ordinea actuală a recepţiei lor.
Structurile de date necesare pentru participările viitoare în logarea mesajelor
bazată pe transmiţător, incluzând şi pe acelea necesare pentru refacerea oricărui alt
proces care ar putea eşua în viitor sunt restaurate corect. Aceste structuri de date sunt
citite de la punctul de control şi sunt modificate ca rezultat al transmiterii şi recepţiei
aceleiaşi secvenţe de mesaje ca cea anterioară defectului. În particular, log-ul volatil
al mesajelor trimise de procesele defecte este recreat ca fiecare mesaj duplicat trimis
în timpul reexecuţiei.
La fel ca oricare protocol de logare pesimistă a mesajelor, logarea mesajelor
bazată pe transmiţător, evită efectul de domino prin garantarea faptului că orice
proces eşuat poate fi recuperat de la punctul său de control cel mai recent şi nici nu
alt proces nu va trebui să fie returnat în timpul refacerii.

7.4.1.4.4 OPTIMIZAREA PROTOCOLULUI
Protocolul descris mai sus conţine paşii necesari pentru operarea corectă a
logării mesajelor bazate pe transmiţător. Considerăm două optimizări ale acestui
protocol simplu, care ajută la reducerea numărului de pachete care sunt transmise.
Aceste optimizări combină mai multe informaţii în fiecare pachet prezent în mod
normal. Ele nu alterează operaţiile logice ale protocolului descris mai sus, includerea
lor în implementarea protocolului fiind opţională.
Prima dintre aceste optimizări codează într-un singur pachet mai mult de un
RSN sau un RSN confirmat. Această optimizare este eficientă atunci când se
primeşte de la un singur transmiţător un şir fragmentat de pachete. De exemplu, când
se primeşte un transfer masiv de date în rafală, RSN-ul tuturor pachetelor de date ale
rafalei pot fi returnate transmiţătorului într-un singur pachet. Această optimizare este
limitată de distribuţia RSN-urilor şi RSN-urilor confirmate care pot fi codate într-un
singur pachet dar, de obicei, se foloseşte codarea într-un interval continuu.
A doua optimizare a acestui protocol simplu de logare a mesajelor bazată pe
transmiţător constă în încărcarea RSN-ului şi a RSN-ului confirmat în pachetele de
mesaje existente (ăn comparaţie cu transmiterea lor în pachete adiţionale speciale). De
exemplu, RSN-urile pot fi încărcate în pachetele de mesaje confirmate deja existente,
folosite de subcomponentele sistemului pentru o transmitere fiabilă a mesajelor. În mod
alternativ, dacă un mesaj primeşte acele cereri ale programului de aplicaţii de a produce
unele nivele utilizator care răspund la transmiţătorul original, RSN-ul pentru mesajul
cerut poate fi încărcat în acelaşi pachet care poartă răspunsul. Dacă programul de
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aplicaţie transmiţător trimite o nouă cerere aceluiaşi proces, la scurt timp după ce
răspunde la prima cerere, confirmarea acestui RSN şi RSN-ul pentru răspuns pot fi
încărcate în acelaşi pachet cu această nouă cerere. Atât timp cât mesajele sunt
interschimbate prin această metodă între două procese de acelaşi fel, nu sunt necesare
pachete noi pentru a întoarce confirmarea RSN-urilor. Când s-a terminat această
secvenţă de mesaje, sunt solicitate doar două pachete adiţionale, unul pentru a returna
RSN-ul ultimului mesaj de răspuns şi unul pentru returnarea confirmării RSN-ului. În
figura 7.15 este ilustrată folosirea acestei optimizări cu încărcare pentru o secvenţă a
acestor interschimbări de cereri de răspuns. În particular, această procedură este folosită
în sistemele care folosesc o procedură de chemare de la distanţă sau în alte protocoale
cu cereri de răspuns, deoarece toate comunicaţiile au loc ca o secvenţă de mesaje
interschimbate.
Transmiţător
msg1
•••

Receptor

msg2
RSN1

msgn-1
RSNn-2
confn-3

RSNn
msgn confn-1
RSNn-1
confn
confn-2

Figura 7.15 - Încărcarea RSN şi RSN confirmate în pachete de mesaje existente.

Optimizarea cu încărcare poate fi utilizată în trimiterea unui mesaj nou doar când
toate RSN-urile neconfirmate pentru mesajele primite de procesul transmiţător sunt
destinate pentru acelaşi proces al pachetului care a fost trimis şi pot fi incluse în acest
pachet. Când un astfel de pachet este primit, încărcările RSN-urilor şi RSN-urilor
confirmate sunt introduse în logul mesajelor, iar mesajele pentru care ele au fost
returnate devin logate în totalitate. Deoarece acest pachet conţine toate RSN-urile
neconfirmate de la transmiţător, toate mesajele recepţionate de acel transmiţător devin
logate în totalitate înainte ca acest mesaj nou să fie văzut de procesul său destinatar.
Dacă RSN-urile nu s-au primit datorită faptului că pachetul ar putea fi pierdut în timpul
transmiterii în reţea, nici mesajul nou nu va putea fi recepţionat. Această optimizare
prevede corectări ale acestui protocol, deoarece toate mesajele primite mai devreme de
către transmiţător sunt garantate ca fiind logate în totalitate, înainte ca mesajul nou din
pachet să fie văzut.
Când se utilizează optimizarea cu încărcare, transmiterea RSN-urilor şi RSNurilor confirmate este amânată până când un pachet este returnat în cadrul încărcării
corespunzătoare sau până când expirarea timpului forţează transmiterea lor (dacă nu
este disponibil nici un pachet returnat). Oricum, acestă amânare poate cauza o
întârziere în transmiterea mesajelor noi care nu ar fi fost întârziate dacă nu se folosea
această optimizare. Dacă un proces amână returnarea unui RSN pentru încărcare,
poate fi întârziată transmisia unui nou mesaj de către proces. Dacă mesajul nou nu
este destinat aceluiaşi proces ca şi RSN, mesajul trebuie să fie oprit atâta timp cât
RSN-ul este trimis şi este returnată confirmarea lui, întârziind astfel transmisia
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mesajului nou cu un interval de timp aproximativ egal cu timpul necesar pentru ca un
pachet să fie trimis şi reîntors. De asemenea, dacă un proces amână returnarea RSNului confirmat pentru un mesaj care a fost trimis, mesajul nou care este transmis de
către procesul original care l-a primit trebuie să fie întârziat, întrucât RSN-ul lui
anterior nu a fost încă confirmat. În acest caz, procesul retransmite RSN-ul său
original pentru a forţa returnarea RSN-ului confirmat, întârziind astfel transmisia
mesajului nou cu un interval de timp aproximativ egal cu timpul necesar pentru dusîntors al unui pachet. În ambele cazuri, orice întârziere posibilă este legată, în general,
de intervalul de timp folosit pentru forţarea retransmisiei RSN-ului şi a confirmării
lui.
conf. în
rafală

date în rafală
Transmiţător
msg1

msg2

msgn
•••

msgn+1
RSN1...n

RSNn+1
conf1...n
confn+1

Receptor

Figura 7.16 - Protocol în rafală cu logarea mesajelor bazată pe transmiţător, folosind
ambele optimizări.

Cele două protocoale de optimizare pot fi combinate. Continuând protocolul în
rafală prezentat mai sus, RSN-ul pentru fiecare pachet de date al rafalei poate fi codat
împreună cu încărcarea la confirmarea pachetului de răspuns primit de rafală. Dacă
rafala are n pachete, protocolul de logare a mesajelor bazat pe transmiţător neoptimizat
necesită în plus 2n pachete pentru interschimbarea RSN-urilor şi RSN-urilor
confirmate. În schimb, dacă sunt combinate cele două optimizări, sunt necesare în plus
doar două pachete adiţionale, unul pentru returnarea RSN-ului pentru pachetul de
confirmare al rafalei, iar celălalt pentru returnarea RSN-ului confirmat al său. Acest
exemplu care foloseşte ambele optimizări ale protocolului este ilustrat în figura 7.16.

7.4.2 LOGAREA OPTIMISTĂ
7.4.2.1 PRINCIPII GENERALE
Spre deosebire de protocoalele de logare pesimistă, protocoalele de logare
optimistă loghează mesajele asincron. Aceste protocoale folosesc ipoteza că logarea
va fi completă înainte de apariţia unui defect. Un log volatil conţine informaţia despre
evenimentele care vor fi logate şi este salvat periodic prin stocare stabilă. Logarea
optimistă nu necesită blocarea aplicaţiei şi, astfel, are performanţe mai bune în cadrul
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procesului de tratare a defectului. Oricum, acest avantaj este compensat de o refacere,
de o colecţie de reziduuri şi de o furnizare a ieşirii mult mai complicate decât la
logarea pesimistă. Dacă un proces a eşuat, informaţia din log-ul volatil va fi pierdută
şi nu va mai putea fi folosită în timpul refacerii. Execuţia care depinde de informaţia
pierdută nu va mai putea fi recuperată. Mai mult, dacă procesul defect a trimis un
mesaj pe durata oricăreia din aceste execuţii nerecuperabile, receptorul mesajului va
deveni un proces orfan şi va trebui să fie returnat la mesajul său “neprimit”. De
exemplu, în figura 7.17, procesul P0 eşuează înainte ca mesajul m5 să fie logat pe
stocarea stabilă. Procesul P1 va deveni un proces orfan şi va trebui să fie returnat la
mesajul orfan, neprimit m6. Returnarea procesului P1 forţează mai departe ca procesul
P0 să fie returnat la mesajul neprimit m7.
P0
P1
P2

A
m
B 0

m4

m1
C m2

m3

m5

D

m7

X

m6

Figura 7.17 - Logarea optimistă.

Protocoalele de logare optimistă trebuie să efectueze o trasare a dependenţei în
timpul execuţiei fără defecte. Pe durata unui defect, informaţia de tratare a
dependenţei este folosită pentru a calcula şi a reface starea maximă de consistenţă a
întregului sistem, în care nici un proces nu este într-o stare orfană. Scenariul
defectului, descris mai sus, ilustrează faptul că protocoalele de logare optimistă
necesită un algoritm de colecţie de reziduuri netrivial. În timp ce protocoalele de
logare pesimistă au nevoie să menţină doar cel mai recent punct de control al fiecărui
proces, este necesar ca protocoalele de logare optimistă să menţină puncte de control
adiţionale. În exemplul de mai sus, procesul P1 este restartat de la punctul de control
B, în ciuda celui mai recent punct de control D, datorită defectului procesului P2. În
final, deoarece mesajele sunt logate asincron, furnizarea ieşirii în protocoalele de
logare optimistă necesită în general o coordonare multi-host, pentru a forţa progresul
logării la unele procese, asigurându-se faptul că nici un scenariu defect nu poate
revoca ieşirea. De exemplu, dacă procesul P0 are nevoie să atingă ieşirea la starea X,
trebuie logate mesajele m4 şi m7 pe suport de stocare stabilă şi trebuie cerut procesului
P2 să logheze mesajele m2 şi m5.
Din moment ce în cadrul protocoalelor de logare optimistă a mesajelor logarea
se face asincron, acestea au posibilitatea de a folosi protocoalele de logare pesimistă a
mesajelor în timpul operării fără defecte. Oricum, sistemele anterioare care foloseau
logarea optimistă a mesajelor necesită un volum mare de comunicaţii adiţionale şi
utilizează algoritmi complecşi pentru identificarea stării curente de recuperare a
sistemului.
Vom prezenta în continuare o metodă nouă de tolerare a defectelor folosind
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logarea optimistă a mesajelor care necesită un volum semnificativ mai mic de
comunicaţii adiţionale şi foloseşte un algoritm eficient de identificare a stării curente
de recuperare. Această metodă nouă garantează întotdeauna găsirea numărului maxim
de stări posibile de recuperare ale sistemului, prin utilizarea mesajelor logate şi a
punctelor de control. Metodele anterioare de refacere folosind logarea optimistă a
mesajelor şi punctele de control nu luau în considerare punctele de control existente
şi, astfel, exista posibilitatea să nu identifice această stare maximă de recuperare.
Starea maximă de recuperare a sistemului este starea curentă de recuperare, identică
cu starea în care sistemului va fi restaurat după un defect.
Algoritmul folosit de sistem pentru identificarea stării curente de recuperare
este denumit algoritmul stării recuperate. Un algoritm corect de aflare a stării curente
de recuperare trebuie să efectueze o căutare exhaustivă printre toate combinaţiile
intervalelor curente de stare ale proceselor stabile pentru o combinaţie care să fie
maximum consistentă. Însă, în practică, o astfel de căutare ar fi prea costisitoare.
Vom prezenta doi posibili algoritmi care pot găsi mai eficient starea curentă de
recuperare. Aceşti algoritmi sunt independenţi de protocoalele folosite de sistem
pentru logarea mesajelor, pentru stabilirea punctelor de control sau pentru refacerea
dintr-un defect. În mod particular, ei nu fac nici o presupunere asupra ordinii în care
sunt înregistrate punctele de control sau mesajele logate în stocarea stabilă. Aceşti
algoritmi sunt desemnaţi să ruleze fiecare centralizat, pe un server de stocare stabil,
distribuit, în care toate punctele de control şi mesajele logate sunt înregistrate. Fiecare
dintre aceşti algoritmi pot fi folosiţi împreună cu logarea sistemului, despre care s-a
discutat în acest capitol.
Cei doi algoritmi prezentaţi sunt: algoritmul stării recuperate pe loturi şi
algoritmul stării recuperate cu incrementare. Algoritmul pe loturi găseşte starea
curentă de recuperare “prin eliminare” de fiecare dată când este invocat. Între
execuţiile algoritmului, nu este salvată nici o stare internă. Acest algoritm poate fi
utilizat în orice moment pentru a găsi noua stare curentă de recuperare, după ce un
număr arbitrar de intervale de stare ale proceselor au devenit stabile. În schimb,
algoritmul cu incrementare trebuie să fie executat odată pentru fiecare nou interval de
stare al procesului care a devenit stabil. El îşi începe căutarea pentru noua stare
curentă de recuperare de la valoarea anterioară cunoscută şi o actualizează bazânduse pe faptul că a devenit stabil un singur interval de stare al procesului. Pentru a
reduce efortul de căutare, se folosesc stările salvate de la execuţia anterioară a
algoritmului.
Spre deosebire de algoritmul de logare a mesajelor bazat pe transmiţător,
mesajele din acest sistem sunt logate la receptor. Pe măsură ce fiecare mesaj este
primit, acesta este copiat într-un buffer în memoria volatilă. Ocazional, conţinutul
acestui buffer este salvat pe suportul de stocare stabilă, care loghează toate mesajele
recepţionate din momentul în care buffer-ul a fost scris. Scrierea acestui buffer pe
stocarea stabilă se face asincron şi nu trebuie să blocheze execuţia unui proces
utilizator. Cât timp toate logările mesajelor sunt făcute de receptor, nu este nevoie de
nici o interacţiune cu transmiţătorul pentru completarea logării mesajelor.
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7.4.2.2 SPECIFICAŢIILE PROTOCOLULUI
7.4.2.2.1 STUCTURILE DE DATE
Următoarele structuri de date sunt menţinute de fiecare proces:
• un index al intervalului de stare, care este incrementat de fiecare dată când
un mesaj nou este primit. Fiecare mesaj trimis de un proces este ataşat
indexului intervalului stării curente al transmiţătorului;
• un vector de dependenţă, înregistrând indexul maxim al oricărui interval de
stare pentru fiecare alt proces de care acest proces depinde în mod curent.
Pentru fiecare alt proces de la care acesta a primit mesaje, vectorul de
dependenţă înregistrează maximul indexului intervalului de stare ataşat unui
mesaj recepţionat de la acel proces;
• un buffer al mesajelor recepţionate de proces care nu au fost încă logate pe
stocarea stabilă. Pentru fiecare mesaj din buffer, sunt înregistrate datele
mesajului, identificatorul procesului transmiţător, SSN-ul şi indexul
intervalului de stare ataşat mesajului. Acest buffer este stocat într-o
memorie volatilă locală a nodului receptor. Mesajele sunt logate prin
scrierea acestui buffer pe stocarea stabilă.
Fiecare din aceste tipuri de date, exceptând buffer-ul de mesaje trebuie să fie
incluse în punctul de control al procesului. De asemenea, structurile de date existente
şi folosite de un proces pentru detectarea mesajelor duplicate trebuie să fie incluse în
punctul de control.

7.4.2.2.2 OPERAŢIILE PROCESELOR
În timpul execuţiei, fiecare proces îşi menţine propriul său index curent al
intervalului de stare, care este egal cu numărul mesajelor primite de proces. Fiecare
mesaj primit de un proces este întâi verificat pentru a determina dacă este un duplicat,
folosind SSN-ul ataşat mesajului. Orice mesaje duplicate sunt ignorate. Dacă mesajul
nu este un duplicat, indexul intervalului de stare al procesului este incrementat înainte
ca procesului să-i fie permis să examineze mesajul. Mesajele trimise de un proces
sunt, de asemenea, ataşate indexului curent al intervalului de stare al transmiţătorului.
Când se primeşte un mesaj nou de către un proces, vectorul de dependenţă al
procesului receptor este actualizat, prin setarea intrării sale pentru procesele trimise,
la maximul dintre valoarea sale curente şi cea a indexului intervalului de stare ataşat
mesajului recepţionat.
Fiecare mesaj nou recepţionat este, de asemenea, salvat într-un buffer de
mesaje în memoria volatilă a nodului receptor. Mesajele sunt salvate în acest buffer
până când acestea sunt logate, prin scrierea conţinutului buffer-ului în log-ul
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mesajului, pe stocarea stabilă. Acest buffer poate fi scris în orice moment (de
exemplu, atunci când o cantitate de memorie volatilă, folosită de mesajele buffer-ate,
depăşeşte unele praguri definite, sau după ce este atinsă o limită de timp definită
pentru întârzierea dintre recepţia şi logarea unui mesaj). De asemenea, procesul poate
fi verificat prin puncte de control la orice moment de timp (de exemplu, după recepţia
unui număr dat de mesaje sau după consumarea unei cantităţi fixate din efort procesor
până la ultimul său punct de control). Nu este necesară nici o sincronizare între
mesajele logate, pentru verificarea prin punctele de control, pentru comunicaţia şi
calculul oricărui proces.
Fiecare mesaj logat include indexul intervalului de stare pe care acesta îl
trimite receptorului. Fiecare punct de control include indexul intervalului de stare al
procesului la momentul în care punctul de control a fost scris şi vectorul curent de
dependenţă complet al procesului. Unele intervale de stare ale acelui proces pot
deveni stabile pe măsură ce mesajele noi primite de proces sunt logate sau noile
puncte de control ale procesului sunt înregistrate pe stocarea stabilă.

7.4.2.2.3 REFACEREA DIN DEFECT
După apariţia unui defect, starea fiecărui proces supravieţuitor este înregistrată
în stocarea stabilă ca un punct de control adiţional al acelui proces. De asemenea,
orice mesaje care au făcut faţă defectului şi care au fost recepţionate, dar nu au fost
încă logate, sunt înregistrare pe stocarea stabilă, în log-ul mesajului. Algoritmul de
refacere a stării este folosit pentru a determina starea curentă de refacere a sistemului,
indicând ca rezultat al acestui defect, starea în care sistemul va fi restaurat. Stările
proceselor care au supravieţuit defectului şi mesajele recepţionate trebuie să fie scrise
pe stocarea stabilă înaintea determinării stării curente de refacere, deoarece
algoritmul de refacere a stării foloseşte doar informaţia înregistrată pe stocarea
stabilă. Aceasta permite algoritmului să fie restartabil, în cazul apariţiei unui alt
defect în timpul acestei refaceri.
Pentru a readuce starea sistemului la starea curentă de recuperare, este necesar
ca stările tuturor proceselor defecte să fie refăcute. Fiecare proces eşuat este întâi
repornit în starea curentă de refacere, de la punctul de control efectiv al intervalului
său de stare. Orice mesaje primite de proces, începând de la acel punct de control,
sunt reluate din log. Folosind aceste mesaje logate, procesul de recuperare se
reexecută determinist, pentru a-şi restaura starea fiecărui interval pentru acest proces
în starea curentă de refacere. În plus, pentru refacerea stării fiecărui proces eşuat,
oricare alte procese aflate în mod curent în execuţie, dincolo de intervalul său de
stare, trebuie să fie returnate pentru a completa refacerea. Fiecare astfel de proces este
forţat să eşueze şi este restaurat, într-un mod similar altor procese defecte, la
intervalul său de stare din starea curentă a sistemului. Dacă în timpul refacerii
eşuează procese adiţionale, refacerea este pur şi simplu reluată până când toată
informaţia folosită în algoritm este înregistrată pe stocarea stabilă.
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7.4.2.3 ALGORITMUL STĂRII RECUPERATE PE LOTURI
Algoritmul stării recuperate pe loturi este un algoritm simplu pentru
determinarea stării curente de recuperare a sistemului. El poate fi executat în orice
moment şi consideră, pentru găsirea stării consistente maxime a sistemului, toate
intervalele de stare ale proceselor care sunt în mod curent stabile. În această variantă,
algoritmul este executat doar când se începe refacerea după un defect. De asemenea,
algoritmul mai poate fi executat şi atunci când un grup de mesaje noi sunt logate de
către unele procese, sau pot fi executate periodic, în ordine, pentru a permite
furnizarea rapidă a ieşirii spre lumea exterioară.
Conceptual, algoritmul îşi începe căutarea stării curente de recuperare la cel
mai recent punct din structura “history” a sistemului, care a fost înregistrată pe
stocarea stabilă şi caută înapoi până la cel mai îndepărtat punct din structură până
când se găseşte o stare consistentă a sistemului. Atunci, această stare a sistemului va
trebui să fie starea curentă de refacere a sistemului. Alogritmul efectuează în
particular următorii paşi:
• construieşte o nouă matrice de dependentă D = [δ ** ] , unde fiecare linie i este
setată la vectorul de dependenţă pentru intervalul de stare maxim stabil al
procesului i.
• buclează la pasul 2 atâta timp cât D nu este consistentă. Se buclează atâta
timp cât există un i şi j pentru care δ ji > δ ii , arătând că intervalul de stare δ jj
al procesului j depinde de intervalul de stare δ ji al procesului i, care este
mai mare decât intervalul de stare curent δ ii al procesului i, din D.
• găseşte indexul maxim α mai mic decât δ jj al oricărui interval de stare
stabil al procesului j, cât şi acea componentă i a vectorului de
dependenţă pentru care acest interval de stare α al procesului j, nu este
mai mare decât δ ii .
• înlocuieşte linia j al lui D cu vectorul de dependenţă pentru acest
interval de stare α al procesului j.
Starea sistemului reprezentată de D este acum consistentă şi este compusă în
întregime din intervale de stare ale proceselor stabile. Este de asemenea starea
maximă de recuperare a sistemului. Întoarce această stare ca starea curentă de
refacere.
Mai jos este descrisă o procedură care implementează acest algoritm.
for i ← 1 to n do
α ← indexului maxim pentru care stabil(i, α );
α

setează linia i a matricii DM la DV i ;
while

(∃) i,

j pentru care DM[j, i] > DM[i, i] do
α ← indexului maxim mai mic decât acel DM[j, j] pentru care
α

stabil(j, α ) ∧ DV j [i] ≤ DM[i, i];
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α

înlocuieşte linia j din DM cu DV j ;
for i ← 1 to n do CRS[i] ← DM[i, i];

În acest algoritm, DM este o matrice de dependenţe folosită de algoritm pentru
reprezentarea stării curente luată în considerare a sistemului. Pentru fiecare interval
de stare al procesului stabil α al fiecărui proces i, vectorul DV iα reprezintă vectorul de
dependenţă pentru acest interval de stare. Rezultatul acestui algoritm este un vector
CRS, astfel încât pentru fiecare i, CRS[i] înregistrează indexul intervalului de stare ρ´ii
pentru procesul i în noua stare curentă de recuperare R ' = [ρ'** ] . Dacă algoritmul se
termină, starea sistemului care a fost găsită trebuie să fie consistentă, acest lucru fiind
asigurat de ciclul while. Această stare a sistemului trebuie să fie recuperabilă,
deoarece fiecare interval de stare al procesului inclus în el de către ciclul for de la
începutul algoritmului este stabil, fiind folosite pentru înlocuirea componentelor în
timpul execuţiei din ciclul while doar intervalele de stare ale proceselor stabile.
Întrucât mesajele logate şi punctele de control nu sunt înlocuite pe stocarea stabilă
până când nu mai sunt folositoare pentru orice posibilă refacere viitoare dintr-un
defect, trebuie să existe în sistem unele stări recuperabile ale acestuia. Algoritmul
începe căutarea la o stare maximă a sistemului D, compusă doar din intervalele de
stare ale proceselor stabile. În fiecare din iteraţiile subsecvenţelor ciclului while, dacă
se găsesc un i şi un j pentru care DM[j, i] > DM[i, i], atunci procesul j (în intervalui
de stare DM[j, j]) din starea sistemului D depinde de intervalul de stare DM[j, i] al
procesului i, dar procesul i din D este doar în intervalul de stare DM[i, i]. Astfel,
starea sistemului reprezentată de D nu este consistentă. Invarianţa acestui ciclu este
menţinută prin alegerea celui mai larg index α < DM[j, j] pentru care acest interval de
stare α al procesului j este stabil, nefiind necesar să depindă de nici un interval de
stare al procesului i mai mare decât DM[i, i]. Întrucât în fiecare iteraţie a ciclului,
indexul intervalului de stare al unui proces descreşte de-a lungul vectorului său de
dependenţă corespunzător, starea sistemului D, reprezentată prin DM după fiecare
iteraţie, precede valoarea sa din iteraţia anterioară. Când ciclul while s-a terminat,
starea sistemului D reprezentată de DM trebuie să fie o stare a sistemului recuperabilă.
Astfel, D este starea recuperabilă maximă a sistemului dintre cele existente şi trebuie
să fie de asemnea starea curentă de refacere a sistemului. Algoritmul va copia atunci
indexul intervalului de stare al fiecărui proces din D în elementele corespunzătoare
ale CRS.

7.4.2.4 ALGORITMUL STĂRII RECUPERATE CU
INCREMENTARE
Cu toate că algoritmul stării recuperate pe loturi este simplu (nu trebuie să
salveze nici un rezultat parţial din căutările anterioare), el poate repeta un volum de
calcul de fiecare dată când este invocat. Algoritmul stării recuperate cu incrementare
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aduce o îmbunătăţire prin folosirea rezultatelor căutărilor anterioare. În timp ce
algoritmul pe loturi efectuează o căutare descendentă, algoritmul cu incrementare
efectuează o căutare ascendentă în structură, din starea curentă de refacere anterioară,
care este starea maximă cunoscută de refacere a sistemului.
Algoritmul este invocat o dată pentru fiecare nou interval de stare, care devine
stabil, al procesului, ca un rezultat al unui nou punct de control care a fost înregistrat
pentru proces în acest interval de stare sau pentru că toate mesajele primite, pornind
de la punctul de control efectiv al acelui interval, sunt acum logate. Pentru fiecare
interval nou de stare σ al unui proces k care devine stabil, algoritmul determină dacă
există o nouă stare de recuperare. Se caută să se găsească un interval nou de stare
recuperabil, în care starea procesului k a fost avansată la intervalul de stare σ. Dacă o
asemenea stare nu există, starea curentă de refacere a sistemului nu se modifică.
Algoritmul înregistrează indexul acestui interval de stare şi identificatorul procesului
într-una sau mai multe liste, iar procesul lui identificat va trebui verificat încă o dată
mai târziu. Dacă este găsită o stare nouă de recuperare a sistemului, algoritmul caută
alte stări mai mari de recuperare ale sistemului, folosind lista corespunzătoare celei
mai recente execuţii anterioare. Noua stare de recuperare a sistemului este starea
maximă de recuperare a sistemului identificată în această căutare.

7.4.2.4.1 GĂSIREA UNEI STĂRI NOI DE RECUPERARE A
SISTEMULUI
Principala funcţie a algoritmului refacerii stării recuperate pe loturi este
FIND_REC. Dându-i unui proces k cu σ > ρ kk , orice stare de recuperare a sistemului
R = [ρ ** ] şi un interval de stare stabil σ , FIND_REC încearcă să găsească o nouă stare
recuperabilă a stistemului, în care starea procesului k este avansată cel puţin la
intervalul de stare σ . Aceasta include printre altele, orice intervale de stare stabile de
la alte procese care sunt necesare pentru a determina o nouă stare consistentă a
sistemului. Funcţia se termină cu succes şi returnează true dacă o asemenea stare
consistentă a sistemului poate fi compusă dintr-un set de intervale de stare ale
procesului care sunt în mod curent stabile. Întrucât starea procesului k a avansat, noua
stare recuperabilă găsită a sistemului trebuie să fie mai mare decât starea R în
structura de “history” a sistemului.
Intrarea funcţiei FIND_REC constă din matricea de dependenţă a unei stări
recuperabile a sistemului R = [ρ ** ] , identificatorul procesului k, indexul intervalului de
stare σ > ρ kk corespunzător unui interval de stare stabil al procesului k şi vectorul de
dependenţă pentru fiecare interval de stare stabil al procesului θ al fiecărui proces x,
astfel încât θ > ρ xx . FIND_REC efectuează conceptual următorii paşi:
• construieşte o nouă matrice de dependenţă D = [δ xx ] din matricea R, cu linia
k înlocuită cu vectorul de dependenţă pentru intervalul de stare σ al
procesului k.
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• buclează la pasul 2 atâta timp cât D nu este consistentă. Se buclează atâta
timp cât există un i şi j pentru care δ ji > δ ii . Aceasta arată că intervalul de
stare δ jj al procesului j depinde de intervalul de stare δ ji al procesului i,
care este mai mare decât intervalul stării curente δ ii al procesului i din D.
• găseşte indexul minim α al oricărui interval de stare stabil al procesului i
pentru care α ≥ δ ji :
• dacă nu există nici un asemenea interval de stare α , se iese din algoritm
şi se returnează false.
• altfel, se înlocuieşte linia i din D cu vectorul de dependenţă pentru acest
interval de stare α al procesului i.
Starea sistemului reprezentată de D este acum consistentă şi este compusă în
întregime din intervale de stare ale proceselor stabile. Este de asemenea recuperabilă
şi mai mare decât R. Returnează true.
Mai jos este decrisă o procedură eficientă pentru funcţia FIND_REC
function FIND_REC(RV, k, σ )
RV[k] ← σ ;
σ

for i ← 1 to n do MAX[i] ← max(RV[i], DV k [i]);

(∃) i

pentru care MAX[i] > RV[i] do
α ← indexul minim pentru care α ≥ MAX[i] ∧ stabil(i, α );

while

if ¬(∃) nici un interval de stare α then return false;
RV[i] ← α ;
α

for j ← 1 to n do MAX[j] ← max(MAX[j], DV i [j]);
return true;

Această procedură opereză mai degrabă asupra unui vector RV decât asupra
unei matrici întregi de dependenţă reprezentând starea sistemului. Pentru toate i-urile,
RV[i] conţine elementul diagonal din linia i corespunzătoare matricii de dependenţă.
Când este apelată FIND_REC, fiecare RV[i] conţine indexul intervalului de stare al
procesului i în starea de recuperare dată a sistemului. Vectorul de dependenţă pentru
fiecare interval de stare stabil θ al fiecărui proces x este reprezentat de vectorul DV θx .
Fiecărei linii din matrice, care este înlocuită în algoritmul de mai sus, îi corespunde
un singur element al lui RV care este schimbat în FIND_REC. De asemenea, elementul
maxim al fiecărei coloane a matricei este menţinut în vectorul MAX, pentru toate iurile, MAX[i] conţinând elementul maxim din coloana i a matricii corespunzătoare.
Condiţiile din ciclul while determină care dintre matricile de dependenţă
corespunzătoare lui RV şi MAX sunt consistente. Când condiţia devine falsă şi se încheie
ciclul, matricile trebuie să fie consistente pentru că în fiecare coloană i nici un
element nu este mai mare decât elementul diagonal. Astfel, dacă FIND_REC returnează
true, starea sistemului returnată în RV trebuie să fie consistentă. Starea sistemului
trebuie să fie, de asemenea, recuperabilă întrucât componentele iniţiale ale
intervalelor de stare ale procesului sunt stabile şi sunt folosite doar intervalele de
stare ale procesului stabil pentru a înlocui intrarea sa în timpul execuţiei lui FIND_REC.
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În fiecare din iteraţiile subsecvenţelor ciclului while, pentru invarianţa
acestuia, se alege cel mai mic index α ≤ MAX[i] pentru care acel interval de stare α la
procesului i este stabil. Pentru ca matricea să fie consistentă, trebuie ca α să fie mai
mică decât MAX[i]. Prin alegerea unui astfel de α minim, toate componentele lui
α
DV i sunt minimizate, deoarece în timpul execuţiei procesului nu poate fi micşorată
nici o componentă a vectorului de dependenţă. Astfel, după înlocuirea liniei i din
matrice cu DV iα , componentele lui MAX sunt minimizate şi pentru fiecare stare
(consistentă) recuperabilă R’ care există, condiţia ρ ii' ≥ MAX[i] trebuie reţinută pentru
toate i-urile.
Dacă nici un astfel de interval de stare α ≤ MAX[i] al procesului i nu este stabil,
atunci nu poate exista nici o stare recuperabilă R’ a sistemului, întrucât orice astfel de
stare R’ trebuie să aibă ρ ii' ≥ MAX[i]. Aceasta este exact condiţia pentru care funcţia
FIND_REC returnează false.
Presupunem intervalul de stare σ al procesului k depinzând de intervalul de
stare δ al procesului i, atunci funcţia FIND_REC caută minimul α ≥ δ , care este indexul
intervalului de stare al procesului i şi este în mod curent stabil. Pentru setul de
intervale de stare ale procesului care sunt stabile curent, dependenţa în intervalul de
stare δ al procesului i a fost transferată intervalului de stare α al procesului i
(incluzând şi cazul în care α = δ ), iar intervalul de stare σ al procesului k se spune că
are în mod curent o dependenţă transferată în intervalul de stare α al procesului i.

7.4.2.4.2 ALGORITMUL COMPLET
Folosind funcţia FIND_REC se poate porni acum descrierea completă a
algoritmului stării recuperate cu incrementare. Acest algoritm foloseşte un vector CRS
pentru a înregistra indexul intervalului de stare al fiecări proces în starea curentă de
refacere a sistemului. Când se crează un proces, intrarea sa în CRS este iniţializată cu
0. Când un interval de stare σ al unui proces k devine stabil, dacă acest interval de
stare este în CRS înaintea unei stări curente de refacere mai vechi, algoritmul verifică
dacă există o nouă stare curentă de recuperare. În timpul execuţiei, vectorul NEWCRS
este folosit pentru a stoca starea maximă de recuperare cunoscută a sistemului, care
este copiată înapoi în CRS la terminarea algoritmului.
Când este invocat, algoritmul apelează funcţia FIND_REC cu starea curentă veche
de refacere şi identificatorul noului interval de stare al procesului stabil. Starea
curentă veche de refacere a sistemului este starea maximă de refacere cunoscută a
sistemului, iar noul interval de stare este intervalul σ al procesului k. Dacă FIND_REC
returnează false, atunci nu există nici o stare mai mare a sistemului recuperabilă, în
care starea procesului k a avansat la intervalul de stare σ cel puţin. Astfel, starea
curentă de refacere a sistemului nu a fost schimbată. Mai jos este descris algoritmul
stării recuperate cu incrementare, invocat când intervalul de stare σ al procesului k
devine stabil:
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if σ ≤ CRS[k] then exit;
NEXCRS ← CRS;
if ¬FIND_REC(NEWCRS, k,σ) then
for i ← 1 to n do if i ≠ k then
σ

β ← DV k [i];
β

if β > CRS[i] then DEFER i
exit;

β

← DEFER i

∪ {(k,σ)};

σ

WORK ← DEFER k ;
β ← σ - 1;
while ¬stabil(k, β) do
β

WORK ← WORK ∪ DEFER k ;

β ← β - 1;

while WORK ≠ 0 do
înlocuieşte un (x,θ) din WORK;
if θ > NEWCRS[x] then
RV ← NEWCRS;
if FIND_REC(RV, x, θ) then NEWCRS ← RV;
if θ ≤ NEWCRS[x] then
θ

WORK ← WORK ∪ DEFER x ;
β ← θ - 1;
while ¬stabil(x,β) do
β

WORK ← WORK ∪ DEFER x ;

β ← β - 1;

CRS ← NEWCRS;

Un set DEFER βi este asociat fiecărui interval de stare β al fiecărui proces i
existent înaintea stării curente cunoscute de refacere, acest set înregistrând
identificatorul oricăror intervale de stare ale procesului stabil care depind de
intervalul de stare β al procesului i. Dacă starea curentă de refacere a sistemului este
R = [ρ ** ] , atunci toate i şi β pentru care β > ρ ii , DEFER βi înregistrează setul intervalelor
de stare ale proceselor stabile care au β în componenta i a vectorului lor de
dependenţă. Toate seturile DEFER sunt iniţializate la crearea proceselor
corespunzătoare cu un set gol. Dacă FIND_REC returnează false când un interval nou de
stare al procesului devine stabil, acel interval de stare este introdus în cel puţin un set
DEFER. Algoritmul foloseşte aceste seturi DEFER pentru a limita spaţiul de căutare în
viitoarele execuţii ale sale a unei noi stări curente de refacere.
Dacă iniţial, algoritmul de refacere a stării apelează funcţia FIND_REC şi aceasta
returnează true, atunci s-a găsit o nouă stare mai mare recuperabilă a sistemului.
Apelurile adiţionale ale funcţiei FIND_REC sunt folosite pentru căutarea oricăror alte
stări recuperabile ale sistemului care există şi care sunt mai mari decât cea returnată
de apelul anterior al funcţiei FIND_REC. Noua stare curentă de recuperare a sistemului
este starea returnată de ultimul apel al funcţiei FIND_REC, atunci când valoarea
returnată a fost true.
Ciclul while al algoritmului stării recuperate foloseşte seturile DEFER pentru a
depăşi o închidere tranzitorie a relaţiei de dependenţă transferată înapoi de la
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intervalul de stare σ al procesului k. Fiecare interval de stare θ al unui proces x
vizitat în această depăşire depinde de intervalul de stare σ al procesului k cu acestă
închidere tranzitorie. Depăşirea foloseşte setul WORK pentru a înregistra aceste
intervale de stare ale procesului din care aceasta să mai poată fi încă efectuată. Când
WORK a fost golit, s-a găsit o nouă stare curentă de refacere, fiind copiată înapoi în CRS.
Dacă intervalul de stare θ al procesului x care a fost luat în considerare este înaintea
stării maxime de recuperare cunoscută a sistemului, este apelată funcţia FIND_REC
pentru a căuta o nouă stare mai mare a sistemului în care procesul x să fie înainte la
cel puţin un interval de stare θ .
Când un interval de stare σ al unui proces k devine stabil, dacă apelul iniţial al
funcţiei FIND_REC returnează false, starea curentă de recuperare rămâne neschimbată.
În acest caz, algoritmul stării de refacere corecte lasă conţinutul CRS neschimbat. Dacă
apelul funcţiei FIND_REC returnează true, starea curentă de refacere a sistemului este
avansată ca urmare a faptului că acest nou interval de stare devine stabil.
Ciclul while din algoritmul stării recuperare găseşte o nouă stare curentă de
refacere prin căutarea ascendentă în structura stărilor recuperabile ale sistemului, fără
nici o reîntoarcere. Pentru fiecare interval de stare θ al unui proces x examinat în
acest ciclu, dacă nu există nici o stare recuperabilă a sistemului în care starea
procesului x să fie avansată cu cel puţin un interval θ , nu se mai continuă traversarea
din acest interval de stare. Acest ciclu ia în considerare toate intervalele de stare ale
proceselor stabile pentru care există o nouă stare recuperabilă a sistemului. Astfel, la
terminarea ciclului, această traversare a fost completată iar ultima stare recuperabilă
găsită a sistemului trebuie să fie noua stare curentă de refacere. În final, algoritmul
copiază această stare din NEWCRS în CRS.

7.4.2.4.3 EXEMPLU
Figura 7.18 ilustrează execuţia unui sistem format din trei procese, în care se
foloseşte algoritmul stării recuperate cu incrementare.
P0
P1
P2

1

0
0
0

a

1
b

2

1

Figura 7.18 - Exemplu de execuţie a sistemului.

Fiecare proces a fost verificat prin puncte de control în intervalul corespunzător
de stare 0, dar nu vor fi scrise alte puncte de control. De asemenea, în sistem se vor
primi în total patru mesaje, dar nici un mesaj nu va fi încă logat. Astfel, doar intervalul
de stare 0 al fiecărui proces este stabil, iar starea curentă de recuperare a sistemului este

SISTEME TOLERANTE LA DEFECTE

223

compusă din intervalul de stare 0 al fiecărui proces. În algoritmul stării recuperate,
CRS=(0,0,0) şi toate seturile DEFER sunt goale.
Dacă mesajul a, de la procesul P1 la procesul P0 devine acum logat, intervalul
de stare 1 al procesului P0 devine stabil, iar vectorul său de dependenţă este (1,1, ⊥ ).
Algoritmul stării recuperate este executat şi este apelată funcţia FIND_REC cu
parametrii σ = 1 şi k = 1 . Pentru intervalul de stare 1 al procesului P0, funcţia FIND_REC
setează pe RV la (1,0,0) şi pe MAX la (1,1,0). Întrucât MAX[2] > RV[2], pentru un
interval de stare stabil α ≥ 1 al procesului P1 trebuie să fie construită o stare
consistentă a sistemului. Totuşi, nici un interval de stare al procesului P1 nu este
stabil în mod curent, iar funcţia FIND_REC va returna în acest caz false. Algoritmul
stării recuperate schimbă DEFER 12 la {(1,1)} şi iese, lăsând neschimbat CRS-ul la
(0,0,0).
În continuare, dacă procesul P1 este verificat prin puncte de control în
intervalul de stare 2, acest interval de stare devine stabil. Vectorul său de dependenţă
va fi atunci (0,2,1). Algoritmul stării recuperate apelează funcţia FIND_REC, care
setează RV la (0,2,0) şi pe MAX la (0,2,1). Întrucât nici un interval de stare α ≥ 1 al
procesului P2 nu este stabil, funcţia FIND_REC returnează false. Algoritmul stării
recuperate schimbă DEFER 13 la {(2,2)} şi iese, lăsând încă o dată CRS neschimbat.
În final, dacă mesajul b de la procesul P1 la procesul P2 devine logat, intervalul
de stare 1 al procesului P2 devine stabil iar vectorul său de dependenţă este ( ⊥ ,1,1).
Algoritmul stării recuperate apelează funcţia FIND_REC, care setează pe RV la (0,0,1) şi
pe MAX la (0,1,1). Întrucât MAX[2] > RV[2], este cerut un interval de stare stabil α ≥ 1 al
procesului P1. Intervalul de stare 2 al procesului P1 este minimul unui astfel de
interval de stare stabil. Folosindu-şi vectorul de dependenţă, sunt actualizate RV şi MAX,
amândouă la aceeaşi valoare (0,2,1). Această stare a sistemului este consistentă, iar
funcţia FIND_REC returnează true. Atunci, în NEWCRS, starea maximă recuperabilă
cunoscută a sistemului a fost incremenatată la (0,2,1).
Setul WORK este iniţializat la DEFER 13 ={(2,2)}, începând ciclul while al
algoritmului. Când intervalul de stare 2 al procesului P1 este verificat, nu este avansat
în NEWCRS, aşa că funcţia FIND_REC este sărită. Setările DEFER 22 şi DEFER 12 sunt adăugate
la WORK, făcând WORK={(1,1)}. Intervalul de stare 1 al procesului P0 este atunci verificat
în ciclul while. Procedura FIND_REC este apelată, setând ambii RV şi MAX la (1,2,1) şi
returnând astfel true. În NEWCRS, starea maximă recuperabilă cunoscută a sistemului
este actualizată de acest apel la (1,2,1). Setul DEFER 11 este adăugat la WORK, dar întrucât
1
DEFER 1 =Φ, acesta lasă WORK gol. Ciclul while atunci se termină, valoarea rămasă în
NEWCRS=(1,2,1) fiind copiată înapoi în CRS. Starea sistemului reprezentată de această
valoare a CRS este noua stare curentă de recuperare a sistemului.
Acest exemplu ilustrează o îmbunătăţire unică a algoritmului stării recuperate
pe loturi şi a celui cu incrementare. Aceşti algoritmi utilizează intervale de stare ale
proceselor care au fost verificate prin puncte de control, adiţional la logarea
mesajelor, în căutarea stării maxime de recuperare a sistemului.
În acest exemplu (algoritmul stării recuperate cu incrementare), chiar dacă
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numai două din cele patru mesaje recepţionate în timpul execuţiei sistemului au fost
logate, starea curentă de refacere a avansat datorită punctului de control al procesului
P1. De fapt, nu mai este necesar ca cele două mesaje rămase nelogate să fie logate,
întrucât starea curentă de refacere a fost avansată după recepţia lor.

7.4.2.5 COMPARAŢIE ÎNTRE REFACEREA SINCRONĂ ŞI
REFACEREA ASINCRONĂ
Refacerea în protocoalele de logare optimistă poate fi atât sincronă, cât şi
asincronă.
În refacerea sincronă, toate procesele rulează un protocol de recuperare pentru
a calcula starea maximă de recuperare a sistemului bazată pe informaţia logată şi pe
dependenţă, efectuând returnarea. În timpul execuţiei fără defecte, fiecare proces îşi
incrementează indexul intervalului de stare la începutul fiecărui astfel de interval.
Trasarea dependenţei poate fi, în acest caz, directă sau tranzitorie. În trasarea directă a
dependenţei, indexul curent al unui transmiţător de mesaj este încărcat la fiecare
mesaj de ieşire pentru a permite receptorului să înregistreze dependenţa directă
cauzată de mesaj. Aceste dependenţe directe pot fi asamblate în momentul recuperării
pentru a obţine informaţia completă de dependenţă. Trasarea tranzitorie a dependenţei
poate fi folosită astfel: fiecare proces Pi păstrează un vector TDi de dimensiune N
(unde TDi[i] este indexul intervalului curent de stare al procesului Pi, iar TDi[j], cu
i ≠ j, înregistrează cel mai mare index al oricărui interval de stare al procesului Pj de
care depinde Pi). Trasarea tranzitorie a dependenţei implică, în general, un overhead
mai ridicat pentru menţinerea vectorilor de dependenţă şi pentru încărcare în timpul
execuţiei fără defecte, dar permite obţinera mai rapidă a ieşirii şi a recuperării.
În refacerea asincronă, un proces eşuat este restartat prin transmiterea unui
mesaj returnat, difuzat tuturor proceselor (sau a unui mesaj de recuperare), pentru a
porni o nouă materializare. După recepţia anunţului returnat, un proces se returnează
dacă detectează că a devenit un proces orfan, cu respectarea acestui anunţ. Atunci îşi
difuzează către toate celelalte procese anunţul returnat. Întrucât anunţuri returnate din
materializările multiple ale aceluiaşi proces pot coexista în sistem, fiecare proces are
nevoie, în general, să-şi traseze dependenţa stării sale în fiecare materializare a
fiecărui alt proces, pentru a detecta corect stările orfane. Strom şi Yemini au introdus
următoarea blocare la unele evenimente de primire de mesaje pentru a permite
trasarea dependenţei unei singure materializări a fiecărui proces: înainte ca procesul
Pi să primească orice mesaj purtând o dependenţă a unei materializări necunoscute a
procesului Pj, procesul Pi trebuie să primească prima dată anunţurile de returnare de
la Pj pentru a verifica dacă starea curentă a procesului Pi nu depinde de nici o
materializare anterioară nevalidă a stării procesului Pj. Pentru a elimina blocarea şi
pentru a realiza refacerea asincronă completă, protocolul propus de Smith încarcă
toate anunţurile cunoscute, returnate la un proces în fiecare mesaj de ieşire.
Protocolul a fost mai târziu îmbunătăţit pentru a necesita încărcarea unei cantităţi
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minime (demonstrabile) de informaţie.
O altă problemă în protocoalele de refacere asincronă este posibilitatea unei
returnări exponenţiale: un singur defect în sistem poate determina ca un proces să se
returneze de un număr exponenţial de ori. Figura 7.19 ilustrează un exemplu în care
fiecare pereche de întregi [i, x] reprezintă cel de-al x inteval de stare al celei de-a i
materializări a unui proces. Presupunem că P0 eşuează şi îşi pierde intervalul [1, 2].
Când anunţul r0 retunat la procesului P0 ajunge la procesul P1, acesta se returnează la
intervalul [2, 3] şi difuzează către toate celelalte procese anunţul returnat r1. Dacă r1
ajunge la procesul P2 înaintea lui r0, P2 va fi returnat prima dată la [4, 5], ca răspuns
la r1 şi, mai târziu, va mai fi returnat o dată la [4, 4], după recepţia lui r0. Prin
generalizarea acestui exemplu, putem construi scenarii în care procesul Pi, cu i>0,
este returnat de 2i – 1 ori pentru a răspunde defectului proceului P0. Protocolul original
al lui Strom şi Yamini a ignorat problema returnării exponenţiale. Au fost propuse
trei abordări pentru a elimina această problemă, utilizând mijloace de asigurare că
orice proces va fi returnat cel mult odată ca răspuns la un singur defect. Protocolul
propus de Lowry şi Strom încarcă anunţul original returnat de la procesul eşuat în
fiecare subsecvenţă a anunţului returnat pe care acesta o declanşează. De exemplu, în
figura 7.19, procesul P1 încarcă pe r0 în r1. Protocolul propus de Damani şi Garg
reduce numărul anunţurilor returnate, bazându-se pe observaţia importantă că se
anunţă doar defectele şi nu toate returnările, fiind suficient pentru detectarea
orfanilor. Cu alte cuvinte, anunţurile garantate de procesele returnate care nu au eşuat
sunt întotdeauna redundante, respectându-le pe acelea generate de procesele eşuate
pentru găsirea stării maxime de recuperare. Dacă anunţurile returnate sunt generate
doar de procesele defecte, mesaje ca r1 din figura 7.19 nu mai există iar returnarea
exponenţială nu se mai produce. Protocolul de refacere propus de Smith evită, de
asemenea, returnarea exponenţială deoarece toate anunţurile returnate sunt încărcare
în fiecare mesaj de aplicaţie şi astfel sunt furnizate întotdeauna unui proces la acelaşi
moment de timp.
[1, 2]

P0

m2
P1

m1

r0

[2, 3]

[2, 4]
m3

P2

[4, 4]

[4, 5]

r1
[4, 6]

Figura 7.19 - Returnarea exponenţială.
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7.4.3 LOGAREA CAUZALĂ
7.4.3.1 PRINCIPII GENERALE
Logarea cauzală prezintă ca avantaj performanţe superioare în execuţia fără
defecte comparativ cu logarea optimistă, nefăcând presupuneri optimiste. Este evitat
accesul sincron la stocarea stabilă, exceptând operaţiile din timpul obţinerii ieşirii.
Logarea cauzală păstrează, de asemenea, cea mai mare parte din avantajele logării
pesimiste. Fiecărui proces îi este permis să furnizeze ieşirea în mod independent şi să
fie izolat faţă de efectele defectelor care apar în alte procese. Mai mult, logarea
cauzală limitează returnarea oricărui proces defect la cel mai recent punct de control
din stocarea stabilă. Aceasta reduce overhead-ul stocării şi cantitatea de calcule
pierdută. Însă este caracterizată de un protocol mai costisitor şi mai complex.
Invariantul primar din logarea cauzală este acea informaţie referitoare la
fiecare eveniment care precede cauzal starea unui proces şi care este fie logat în
totalitate, fie este local disponibil procesului. Considerăm exemplul din figura 7.20a.
Cât timp ce mesajele m5 şi m6 pot fi pierdute după un defect, procesul P0 va trebui să
aibă în starea X informaţii despre evenimentele nedeterministe care preced starea sa
într-o ordine cauzală, în corformitate cu relaţia lui Lamport de “petrecut anterior”
(happened-before). Aceste evenimente constau din recepţia mesajelor m0, m1, m2, m3
şi m4. Informaţia despre fiecare dintre aceste evenimente nedeterministe este fie
logată în stocarea stabilă, fie este disponibilă local procesului P0. Astfel, procesul P0
va fi în măsură de a ghida refacerea proceselor P1 şi P2, ordonând procesului P1 să
primească mesajele m1 şi m3 pentru a atinge starea Y şi ordonând, de asemenea,
procesului P2 să primească mesajul m2 pentru a putea atinge starea Z. Astfel de
mesaje pot fi reluate de la log-ul transmiţătorului la procesul P0 sau vor fi regenerate
în timpul refacerii la P1 şi P2.
Fiecare proces menţine informaţii despre toate evenimentele care au afectat
cauzal starea sa. Aceste informaţii acţionează ca o asigurare pentru a proteja
procesele contra defectelor care apar în alte procese. Ele permit procesului să îşi
construiască o stare recuperabilă printr-o simplă logare a informaţiei disponibile
local. Astfel, procesele nu vor mai avea nevoie să ruleze un protocol multi-host
pentru a furniza ieşirea.

7.4.3.2 TRASAREA CAUZALITĂŢII
Protocolul Manetho propagă cauzal informaţia în graful de antecedenţe. Graful
de antecedenţe furnizează fiecărui proces din sistem cu o listă de “history” completă a
evenimentelor nedeterministe care au afectat cauzal starea sa. Graful are un nod
reprezentând fiecare eveniment nedeterminist care precede starea unui proces iar
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capetele corespund relaţiei petrecut anterior (happened-before). Figura 7.20b arată
graful de antecedenţă al procesului P0, care în figura 7.20a se afla în starea X. În
timpul operaţiei fără defecte, fiecare proces încarcă în fiecare mesaj de aplicaţie
ordinele de recepţie ale antecedenţelor sale directe şi tranzitorii, adică graful său local
de antecedenţe. Receptorul unui mesaj va înregistra aceste ierarhii într-un log volatil.
Starea maximă
de recuperare
X

P0
P1

m0

m1
m2

B

P2

m4

A
m3

Y

m5

m6
Z

C
(a)

P0
P1
P2

m0

m1

m4

m2

m3

(b)

Figura 7.20 - Logarea cauzală:
(a) Starea maximă de recuperare;
(b) Graful de antecedenţă al procesului P0 în starea X.

În practică, încărcarea întregului graf în fiecare mesaj de aplicaţie poate
conduce la un overhead neacceptabil. Din fericire, fiecare mesaj poartă un graf care
este un superset al unei încărcări în mesajul trimis anterior din acelaşi host. Acest fapt
poate fi folosit în practică pentru a reduce cantitatea de informaţie vehiculată în
mesajul de aplicaţie. Astfel, orice mesaj între două host-uri p şi q poartă doar
diferenţa dintre grafuri încărcată în mesajul interschimbat anterior între cele două
host-uri. Mai mult, dacă p a primit recent un mesaj de la q, poate exclude porţiunea
de graf care a fost încărcată în acest mesaj. Procesul q conţine deja informaţia din
aceste porţiuni excluse şi astfel transmiterea lor nu ar servi la nimic. Sunt, de
asemnea, posibile şi alte optimizări care depind de semantica protocolului de
comunicaţie. O implementare a acestei tehnici a arătat că, în practică, aceasta are un
overhead foarte mic.
Este posibilă o reducere mai mare a overhead-ului dacă sistemul este “pregătit”
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să tolereze un număr de defecte care este mai mic decât numărul total de procese din
cadrul său. Această observaţie stă la baza protocoalelor FBL (Family Based
Logging) care sunt parametrizate prin numărul defectelor tolerate. Baza acestor
protocoale este de a tolera f procese defecte, fiind suficient să se logheze fiecare
eveniment nedeterminist într-o stocare volatilă a f + 1 host-uri diferite. Logarea
bazată pe transmiţător este folosită în continuare pentru a susţine reluarea mesajelor
în timpul refacerii. Informaţia unui eveniment este incărcată în mesajele de aplicaţie.
Pe de altă parte, în ciuda protocolului Manetho, propagarea informaţiei despre un
eveniment se opreşte când a fost înregistrat în f + 1 host-uri.
Pentru f < n, unde n este numărul total de procese, protocoalele FBL nu trebuie
să acceseze stocarea stabilă, exceptând verificarea cu punctele de control. Reducând
pe rând acesul la stocarea stabilă, se reduce overhead-ul de performanţă şi
complexitatea implementării. Doar overhead-ul corespunzător numărului de defecte
pe care aplicaţiile sunt pregătite să le tolereze vor afecta performanţele acestora. O
implementare a acestui protocol cu f = 1 confirmă că acest overhead de performanţă
este foarte mic. Protocolul Manetho poate fi considerat un membru al protocoalelor
FBL corespunzând cazului în care f = n.

7.4.4 COMPARAŢII
Variantele protocoalelor de refacere cu returnare oferă diferite avantaje, cu
respectarea overhead-ului de performanţă, potenţialului de obţinerii ieşirii, overheadului stocării, uşurinţei colecţiei de reziduuri, simplităţii refacerii, lipsei afectării de
către efectul de domino, absenţei proceselor orfane şi a returnării excesive. Tabelul
7.1 face un sumar al comparaţiilor dintre diferite variante ale protocoalelor de
refacere. Punctele de control necoordonate au, în general, cel mai mic overhead în
funcţionarea fără defecte, dar se manifestă potenţialul apariţiei efectului de domino.
Acestă situaţie poate fi evitată în schimbul unei degradări a overhead-ului de
performanţă, prin folosirea punctelor de control coordonate sau a logării mesajelor
care îndeplineşte modelul PWD. Modelul PWD are, de asemnea, un avantaj
suplimentar prin faptul că permite o obţinere mai rapidă a ieşirii şi o refacere fără
procese orfane. Întrucât colecţia de reziduuri şi refacerea implică calcularea liniei de
recuperare, ele pot fi realizate prin proceduri simple, folosind puncte de control
coordonate şi logarea pesimistă, amâdouă metodele având o linie de recuperare
predeterminată în timpul execuţiei fără defecte. Extinderea oricărei potenţiale
returnări determină necesitatea reţinerii unui număr maxim de puncte de control
pentru fiecare proces. Punctele de control necoordonate pot avea returnări nelimitate
şi un proces poate fi nevoit să reţină până la N puncte de control dacă se foloseşte un
algoritm optimal pentru colecţia de reziduuri. Folosind logarea pesimistă, este posibil
ca multe puncte de control să nu fie salvate.
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Tabelul 7.1 - Comparaţie între diferite îmbunătăţiri ale protocoalelor de refacere cu
recuperare.
Puncte de Puncte de
control
control
necoor- coordona
donate
te

Logarea
pesimistă

PWD
asumat?

Nu

Nu

Overhead

Mic

Mare

Obţinerea
ieşirii
Puncte de
control pe
proces
Colecţia de
reziduuri
Refacerea
Efectul de
domino

Nu este
posibilă

Foarte
lentă

Cel mai
mare
Cea mai
rapidă

Multe

1

Orfani

Posibili

Logarea
cauzală

Da

Da

Mare

Mare

Lentă

Rapidă

1

Multe

1

Complexă Simplă

Simplă

Complexă

Complexă

Complexă Simplă
Nu este
Posibil
posibil

Simplă
Nu este
posibil
Nu sunt
posibili

Complexă
Nu este
posibil

Complexă
Nu este
posibil
Nu sunt
posibili

Posibili

Ultimul
Extinderea
Nelimitată punct de
returnării
control

Da

Logarea
optimistă

Ultimul
punct de
control

Posibili
Unele
puncte de
control
anterioare

Ultimul
punct de
control
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8. IMPLEMENTAREA ŞI PERFORMANŢA SISTEMELOR
TOLERANTE LA DEFECTE FOLOSIND LOGAREA
MESAJELOR ŞI PUNCTE DE CONTROL
8.1 IMPLEMENTAREA
8.1.1 PROBLEME ASOCIATE IMPLEMENTĂRII
A fost elaborată o intensă cantitate de cercetare şi documentare privind
aspectele protocoalelor de refacere cu returnare, dar rapoartele asupra prototipurilor
experimentale şi a implementărilor comerciale a acestor algoritmi sunt destul de rare.
Câteva studii experimentale au arătat că este posibilă o construcţie a protocoalelor de
refacere cu returnare cu un overhead scăzut în funcţionarea fără defecte. Aceste studii
au indicat, de asemenea, că principala dificultate în implementarea acestor protocoale
este legată de complexitatea tratării refacerii. Este interesant, de exemplu, că toate
implementările comerciale ale logării mesajelor folosesc logarea pesimistă, deoarece
aceasta simplifică refacerea.
Multe din studiile recente au determinat apariţia unor premise pe care se
bazează multe din protocoale de refacere. Multe dintre acestea au început să fie
studiate încă din 1980. În timpul acelei perioade, viteza procesoarelor şi lăţimea de
bandă pentru reţea erau astfel încât overhead-ul comunicaţiei era socotit prea mare,
comparat în special cu costul de aces la stocarea stabilă. Pe astfel de platforme, un
protocol care necesita o coordonare multi-host, putea implica un overhead larg
datorită necesităţii controlării mesajelor manipulate în protocol. Un protocol care nu
necesita un astfel de overhead al comunicaţiei avea performanţe mai bune pe astfel de
platforme, dar în schimbul unei cheltuieli mai mari de acces la stocarea stabilă.
Recent, viteza procesoarelor şi lăţimea de bandă au crescut dramatic, în timp ce
viteza de acces la stocarea stabilă a rămas relativ aceeaşi2. Această schimbare de
structură sugerează o nouă perspectivă pentru premisele multor protocoale de
refacere cu returnare. Rezultate specifice recente au arătat că:
• accesul la stocarea stabilă este acum o sursă majoră pentru overhead în
sistemele bazate pe puncte de control. În comparaţie, overhead-ul
comunicaţiei este mult mai scăzut. Asemenea schimbări favorizează
schemele cu puncte de control coordonate în locul sistemelor bazate pe
logarea mesajelor sau a sistemelor bazate pe puncte de control
2

În timp ce stocarea stabilă bazată pe dispozitive semiconductoare devine din ce în ce mai larg disponibilă,
raportul capacitate/cost este prea scăzut comparativ cu stocarea stabilă bazată pe discuri. Se pare că pentru
intervalul de timp ce va urma sistemele bazate pe discuri vor continua să fie mediul ales pentru stocarea
fişierelor mari necesare în sistemele bazate pe punctele de control şi pe logare.
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independente, deoarece acestea necesită accesul mai redus la stocarea
stabilă şi sunt mai simplu de implementat;
• problema logării mesajelor a devenit abilitatea de a interacţiona cu lumea
exterioară, în ciuda reducerii overhead-ului. Sistemele bazate pe logarea
mesajelor pot implementa eficient protocoale pentru obţinerea ieşirii şi
logarea intrării, care nu sunt posibile în sistemele bazate doar pe puncte de
control;
Cercetările recente au arătat că această formă arbitrară de nedeterminism poate
fi suportată la un nivel foarte scăzut al overhead-ului în sistemele logate.
Nedeterminismul a fost considerat una din complexităţile inerente din cadrul
sistemelelor bazate pe logarea mesajelor

8.1.1.1 PUNCTE DE CONTROL
Toate studiile disponibile au arătat că scrierea stării unui proces într-o stocare
stabilă e un factor important care contribuie la overhead-ul de performanţă. Cea mai
simplă cale de a salva starea unui proces este aceea de a suspenda procesul, de a-i
salva spaţiul de adrese pe stocarea stabilă şi, apoi, de a-l relua. Această schemă poate
fi costisitoare pentru programele care au un spaţiu de adrese larg, dacă stocarea
stabilă este implementată folosind discuri magnetice. Există multe tehnici de reducere
a acestui overhead.

8.1.1.1.1 REDUCEREA OVERHEAD-ULUI PUNCTELOR DE
CONTROL
Tehnicile de verificare bazate pe puncte de control concurente reduc în mare
parte overhead-ul de salvare a stării unui proces. Punctele de control concurente nu
trebuie să suspende execuţia procesului cât timp puncul de control este salvat pe
stocarea stabilă. Acestea se bazează pe protecţia hardware a memoriei care este
disponibilă în mod curent în arhitecturile moderne de calculatoare. Spaţiul de adrese
este protejat faţă de de modificările viitoare la începutul unui punct de control iar
paginile de memorie sunt salvate pe discul curent în acelaşi timp cu execuţia
programului. Dacă programul încearcă să modifice o pagină, va produce o violare a
protecţiei memoriei. Sistemul bazat pe puncte de control copiază pagina într-un
buffer separat din care este salvată pe stocarea stabilă. Pagina originală este
deprotejată iar programului de aplicaţie îi este permisă reluarea execuţiei.
Adăugând puncte de control incrementale tehnicii bazate pe puncte de control
concurente, se poate reduce şi mai mult overhead-ul. Punctele de control
incrementale împiedică rescrierea porţiunilor din stările unui proces care nu sunt
schimbate între punctele de control consecutive. Aceasta poate fi implementată prin
folosirea bitului rezidual (dirty-bit) al hardware-ului de protecţie al memoriei sau
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prin emularea acestui bit prin software. Astfel, este disponibil un pachet pentru
domeniul public care implementează aceste tehnici.
Verificarea cu puncte de control incrementale poate fi, de asemenea, extinsă la
numeroase procese. În această tehnică, sistemul salvează calculele de paritate sau
unele funcţii din paginile de memorie care sunt modificate de numeroase procese.
Această tehnică este similară cu calculul parităţii în sistememe de discuri RAID.
Paritatea paginilor poate fi salvată în memoria volatilă a altor procese, evitând prin
aceasta necesitatea accesării stocării stabile. Overhead-ul de stocare al acestei metode
este foarte scăzut şi poate fi ajustat, depinzând de numărul de defecte ce vor fi
tolerate de sistem.

8.1.1.1.2 IMPLEMENTĂRILE NIVELULUI SISTEMULUI ÎN
COMPARAŢIE CU CELE ALE NIVELULUI UTILIZATOR
Suportul pentru punctele de control poate fi implementat în kernel sau poate fi
implementat cu o librărie linkeditată la programul utilizator. Implementările nivelului
kernel (sau nivelul sistemului) sunt mai puternice, deoarece ele pot să captureze în
plus structurile de date care suportă procesele verificabile prin punctele de control.
Oricum, aceste implementări sunt, în mod necesar, neportabile.
Punctele de control pot fi, de asemenea, implementate la nivelul utilizator.
Apelurile sistemului care manipulează protecţia memoriei, cum ar fi mprotect din
UNIX, pot emula punctele de control concurente sau incrementale. Apelul de sistem
fork din UNIX poate implementa punctele de control concurente dacă sistemul de
operare implementează apelul folosind protecţia de copiere la scriere. Oricum,
implementările de la nivelul utilizator nu pot accesa structurile de date ale kernel-ului
care aparţin proceselor, cum ar fi descriptorii de deschidere de fişier şi buffer-ele de
mesaje, dar aceste structuri de date pot fi emulate la nivelul utilizator.

8.1.1.1.3 SUPORTUL DE COMPILARE
Un compilator poate fi prevăzut cu posibilitatea generării de cod care suportă
punctele de control. Un program compilat va trebui să conţină cod care decide ce şi
când să fie verificat prin punctele de control. Avantajul acestei tehnici este că decizia
asupra variabilelor care trebuie verificate prin puncte de control aparţine
compilatorului, evitându-se astfel salvarea de date care nu sunt necesare. De
exemplu, variabilele “moarte” din interiorul unui program nu sunt salvate într-un
punct de control, chiar dacă ele au fost modificate. În plus, pentru volume mici de
informaţii de stare compilatorul poate decide care puncte vor fi salvate în timpul
execuţiei programului.
În ciuda acestor avantaje, există mai multe dificultăţi care intervin. În general,
nu se poate decide găsirea unui punct optimal în execuţia programului pentru a se
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scrie un punct de control. Oricum, în acest caz se pot folosi mai multe euristici.
Programatorul poate furniza compilatorului informaţii despre locul unde pot fi
inserate punctele de control sau ce variabile trebuie să fie stocate. Compilatorul poate
fi, de asemenea, modificat pentru a putea rula aplicaţii într-o manieră iterativă, cu
observarea comportării acestora. Observarea comportării poate ajuta la decizia
alegerii punctelor de execuţie care vor fi cel mai apropiate de locul de inserare a
punctelor de control. Astfel, suportul compilatorului poate fi simplificat în limbaje
care suportă colecţii de reziduuri automate. Punctul de execuţie, după fiecare colecţie
majoră de reziduuri, asigură un loc optim pentru a scrie punctul de control, la un cost
minim.

8.1.1.1.4 PUNCTE DE CONTROL COORDONATE, COMPARATE
CU PUNCTE DE CONTROL NECOORDONATE
Multe protocoale bazate pe puncte de control au fost elaborate pe vremea când
overhead-ul comunicaţiei depăşea cu mult overhead-ul accesării stocării stabile. În
plus, se propunea ca memoria disponibilă pentru rularea procesului să aibă o
capacitate mică. Aceste compensaţii favorizau într-un mod natural schemele bazate
pe puncte de control necoordonate, comparativ cu schemele bazate pe puncte de
control coordonate. Direcţiile actuale ale tehnologiei au inversat aceste tendinţe.
În sistemele moderne, overhead-ul punctelor de control coordonate este
neglijabil în comparaţie cu overhead-ul salvării stărilor. Folosind verificarea cu
puncte de control concurente şi incrementale, overhead-ul punctelor de control
corodonate sau a celor necoorodonate este, în esenţă, identic. De aceea, verificarea
bazată pe puncte de control necoordonate nu mai este o tehnică atractivă, având
câştiguri neglijabile în performanţă. Aceste câştiguri nu justifică complexitatea găsirii
liniei consistente de recuperare după apariţia unui defect, a succeptibilităţii efectului
de domino, a unui overhead mai ridicat al stocării, pentru salvarea mai multor puncte
de control ale fiecărui proces şi a overhead-ului colecţiei de reziduuri.

8.1.1.2 PROTOCOALELE DE COMUNICAŢIE
Refacerea cu returnare complică implementarea protocoalelor folosite pentru
comunicaţiile interprocese. Unele protocoale oferă o abstractizare a canalelor de
comunicaţie fiabile, cum ar fi protocoalele bazate pe conexiune ca TCP sau modelul
de comunicaţii RPC. În mod alternativ, alte protocoale oferă abstractizări ale unui
serviciu nefiabil bazat pe datagrame, cum ar fi UDP. Fiecare tip de abstractizare
necesită un suport adiţional pentru a opera în bune condiţii, sub inflenţa defectelor şi
recuperărilor.
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8.1.1.2.1 IDENTITĂŢI DE LOCAŢIE INDEPENDENTE ŞI
REDIRECTAREA
Pentru toate protocoalele de comunicaţie, un sistem de refacere cu returnare
trebuie să mascheze identitatea şi locaţia actuală a unui proces sau a unui port de la
distanţă în raport cu programul de aplicaţie. Această mascare este necesară pentru a
se preveni ca un program de aplicaţie să capteze o dependenţă într-o locaţie a unui
anumit proces. O astfel de dependenţă va face imposibilă restartarea unui proces după
un defect, pe o maşină diferită. O soluţie pentru această problemă este asignarea unei
locaţii independente care este un identificator logic pentru fiecare proces din sistem.
Sistemul translatează, într-o manieră transparentă aplicaţiei pentru procesul respectiv,
identificatorul logic la adresa actuală a reţelei. Această schemă permite, de asemenea,
sistemului de a-şi redirecta comunicaţiile pentru restartarea procesului după un
defect.

8.1.1.2.2 PROTOCOALE CU CANAL FIABIL
Mascarea identităţii şi redirectarea comunicaţiei în urma unui defect sunt
suficiente pentru comunicaţia protocoalelor care oferă abstractizări ale canalelor
nefiabile. Protocoalele care oferă abstractizări ale canalelor fiabile necesită un suport
adiţional. Aceste protocoale generează în mod uzual un apel suplimentar de time-out
programului de aplicaţie dacă acesta a eşuat la celălalt capăt al canalului. Aceste
time-out-uri trebuie să fie mascate până când programele eronate vor fi restartate şi se
reia calculul. Dacă acestor apeluri suplimentare le este permisă afectarea aplicaţiei,
atunci abstractizarea unui sistem fiabil nu mai are sens. Este necesar ca aplicaţiile să
codeze suportul necesar pentru comunicaţia cu procesele defecte după refacerea lui.
Timeout-urile mascate trebuie, de asemenea, să fie corelate cu abilitatea
implementării protocolului de a restabili conexiunea cu procesele restartate
(posibilitatea restartării pe o maşină diferită). Acest suport include abilitatea de a
şterge într-o manieră ordonată conexiunile mai vechi şi de a stabili o nouă conexiune,
fără restartarea host-ului. Mai mult, mesajele retransmise ca o componentă a reluării
execuţiei host-ului de la distanţă trebuie să fie identificate şi, dacă este necesar,
suprimate. Aceasta solicită implementării protocolului să includă o formă a unei
secvenţe de numere care să fie folosită doar pentru acest scop.
O altă problemă pentru protocoalele cu comunicaţii fiabile o constituie
mesajele recuperarte în tranzit care sunt pierdute datorită unui defect. În modelul de
comunicaţie TCP/IP, de exemplu, un mesaj este considerat trimis odată ce este
primită o confirmare de la host-ul de la distanţă. Mesajul poate întârzia pentru un
timp în buffer-ul kernel-ului înainte ca procesul receptor să îl utilizeze. Dacă acest
proces eşuează, mesajele în tranzit trebuie să fie retransmise pentru a păstra
semantica canalului de comunicaţie fiabil. Mesajele trebuie să fie salvate la partea
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transmiţătoare pentru posibile retransmisii în timpul refacerii. Acest pas poate fi
considerat, într-un sistem care implementează logarea mesajelor bazată pe
transmiţător, ca o porţiune a menţinerii log-ului. În alte sisteme care nu loghează
mesajele sau loghează mesajele la receptor, copierea fiecărui mesaj la transmiţător
introduce overhead-ul şi complexitatea. Complexitatea se datorează nevoii de a
executa unii algoritmi de colecţie de reziduuri pentru recuperarea stocării volatile.

8.1.1.3 LOGAREA MESAJELOR
Logarea mesajelor introduce două surse de overhead. Referitor la prima,
fiecare mesaj trebuie să fie în general copiat în memoria locală a procesului. Referitor
la cea de-a doua sursă, log-ul volatil trebuie transferat pe stocarea stabilă. Prima sursă
a overhead-ului poate afecta direct fluxul şi latenţa comunicaţiei. Aceasta se întâmplă
cu adevărat dacă comunicaţia apare într-o secţiune critică a protocolului de
comunicaţie interprocese. Având în vedere cele menţionate anterior, logarea bazată
pe transmiţător este considerată mult mai eficientă decât logarea bazată pe receptor
deoarece copierea poate avea loc după trimiterea unui mesaj în reţea. În plus, sistemul
poate combina logarea mesajelor cu implementarea protocolului de comunicaţie şi
poate partaja log-ul mesajelor cu buffer-ele de transmisie. Această schemă va evita o
copiere suplimentară a mesajului. Logarea la receptor este mult mai costisitoare
deoarece urmează o cale critică şi nu poate fi implementată nici o partajare logică
între logarea mesajelor şi protocolul de comunicaţie.
O altă cale de optimizare pentru sistemele bazate pe logarea transmiţătorului
este folosirea copierii la scriere pentru a împiedica realizarea unei copii suplimentare.
Această schemă funcţionează bine în sistemele în care difuzarea mesajelor spre toate
celelalte procese este implementată folosind mai multe mesaje punct la punct. În
acest caz, copierea la scriere va permite sistemului să aibă o copie pentru mesajele
identice şi să reducă astfel overhead-ul stocării şi performanţei pentru logare. În
sistemele bazate pe receptor nu poate fi realizată nici un fel de optimizare similară.

8.1.1.3.1 LOGAREA MESAJELOR ŞI PUNCTELE DE CONTROL
COORDONATE
Logarea mesajelor a fost prezentată tradiţional ca o schemă care permitea
sistemului să folosească punctele de control necoordonate, fără să fie afectată de
efectul de domino. Totuşi, nimic nu poate împiedica folosirea de către sistem a
punctelor de control coordonate în sistemele cu logarea mesajelor. O astfel de schemă
are multe avantaje, respectând performanţele şi simplitatea. Se păstrează abilitatea de
a obţine rapid ieşirea, ca şi în sistemele bazate pe log-uri. De asemenea, se păstrează
simplitatea refacerii şi a colecţiei de reziduuri care este specifică punctelor de control
coordonate. Mai mult, se permite unui sistem de logare bazat pe transmiţător să evite
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descărcarea log-urilor pe stocarea stabilă, reducând overhead-ul şi complexitatea
menţinerii log-urilor în stocarea stabilă. Combinaţia dintre punctele de control
coordonate şi logarea mesajelor constituie o îmbunătăţire în raport ce cea dintre
punctele de control necoordonate şi logarea mesajelor. De aceea, scopul logării
mesajelor nu trebuie să mai fie evitarea scrierii punctelor de control necoordonate, ci
dorinţa de obţinere mai rapidă a ieşirii.

8.1.1.4 STOCAREA STABILĂ
Discurile magnetice au constituit mediul ales pentru implementarea stocării
stabile. Deşi lente, combinaţia dintre capacitatea lor de stocare şi costul scăzut nu
poate fi obţinută prin alte mijloace. Pe de altă parte, implementarea abstractizării
stocării stabile în vârful unui sistem convenţional de fişiere nu constituie întotdeauna
cea mai bună alegere. O astfel de implementare în general nu va asigura performanţa
şi fiabilitatea de care este nevoie în implementarea stocării stabile. Pachetul KitLog
oferă o abstractizare a log-ului din vârful suportului pe care poate fi implementat
pentru punctele de control sau pentru logarea mesajelor. Pachetul rulează în sistemele
convenţionale UNIX şi ocoleşte sistemul de fişiere UNIX prin accesarea discului în
modul raw.
Au fost înregistrate mai multe încercări de implementare a stocării folosind
memorii semiconductoare nevolatile. Astfel de implementări nu mai ridică problema
performanţei asociate cu discurile. Dar preţul şi capacitatea scăzută a stocării rămân
două probleme care limitează acceptarea lor pe scară largă.

8.1.1.5 SUPORTUL PENTRU NEDETERMINISM
Nedeterminismul apare când programul de aplicaţie interacţionează cu sistemul
de operare prin apelurile sistem şi apelurile suplimentare. Sistemele bazate pe log-uri
trebuie să descopere nedetermismul în timpul operării fără defecte şi să îl reia cu
acelaşi efect în timpul refacerii.

8.1.1.5.1 APELURILE SISTEM
Apelurile sistem pot fi, în general, clasificate în trei tipuri. Apelurile de sistem
idempotente sunt acelea care returnează determinist valorile atunci când sunt
executate. Exemplele includ apelurile care returnează identificatorul utilizatorului
catre procesul căruia îi aparţine. Aceste apeluri nu trebuie să fie logate. A doua clasă
de apeluri constă în acelea care trebuie să fie logate în timpul operării fără defecte,
dar care vor trebui să nu mai fie reexecutate în timpul reluării execuţiei. Rezultatul
acestor apeluri va trebui să fie reluat la programul de aplicaţie. Aceste apeluri le
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includ pe acelea care interoghează sistemul despre mediu, cum ar fi cele de aflare a
orei curente. Reexecuţia acestor apeluri în timpul refacerii poate returna o valoare
diferită, care este inconsistentă cu cea a execuţiei anterioare defectului. De aceea,
rezultatul anterior este returnat aplicaţiei. Ultimul tip de apeluri de sistem sunt acelea
care trebuie să fie logate în timpul operării fără defecte şi reexecutate în timpul
reluării execuţiei. Aceste apeluri modifică în general mediul şi, de aceea, ele trebuie
să fie reexecutate pentru a restabili schimbările din mediu. Exemplele includ apelurile
care alocă memorie pentru crearea proceselor. Poate fi foarte complex procesul de
asigurare că aceste apeluri vor returna aceeaşi valoare şi că vor genera acelaşi efect în
timpul reluării execuţiei.

8.1.1.5.2 SEMNALE ASINCRONE
Au fost propuse diferite îmbunătăţiri ale logării, cu performanţe diferite şi
caracteristici elastice. Pe de altă parte, aceste protocoale nu trebuie să suporte formele
generale de nedeterminism care sunt găsite în practică. De exemplu, este ineficientă
trasarea nedeterminismului rezultat din întreruperile software, cum ar fi semnalele în
UNIX. Astfel de semnale trebuie să fie aplicate aceluiaşi punct de execuţie în timpul
reluării pentru a reproduce acelaşi rezultat. Sistemele care suportă această formă de
nedeterminism îşi iau un punct de control după apariţia fiecărui semnal, ceea ce poate
fi foarte costisitor. În mod alternativ, sistemul poate converti aceste semnale
asincrone în mesaje sincrone, cum ar fi în Targon/32, sau poate pune semnalele întro coadă până când aplicaţiile votează pentru ele, cum ar fi în Delta-4. Ambele
alternative convertesc asincron notările evenimentelor într-unele sincrone care pot fi
adecvate sau eficiente pentru mai multe aplicaţii. Astfel de soluţii necesită modificări
substanţiale asupra sistemului de operare sau a programului de aplicaţie.
Alt exemplu în care trasarea nedeterminismului este dificilă constă în
manipularea memoriei distribuite în aplicaţii multi-thread. Reconstrucţia aceleiaşi
execuţii în timpul reluării necesită aceiaşi intercalare a accesului la memoria
distribuită cu thread-uri variate ca şi în execuţia anterioară defectului. Sistemele care
suportă această formă de nedeterminism îşi alimentează propriile seturi de primitive
de închidere şi necesită aplicaţii care le folosesc pentru protecţia accesului la
memoria partajată. Primitivele sunt capabile să insereze o intrare în log, identificând
thread-ul apelat şi natura operaţiei de sincronizare. Însă această tehnică ridică
numeroase probleme. Ea face accesul la memoria partajată să fie costisitor şi poate
genera un volum mare de date în log. Mai mult, dacă aplicaţia nu trebuie să adere la
modelul de sincronizare (de exemplu datorită erorilor programatorului), reluarea
execuţiei poate să nu mai fie posibilă.
O tehnică promiţătoare pentru rezolvarea acestei probleme este de a utiliza
numărătoare de instrucţiuni pentru o trasare nedeterministă eficientă datorată
întreruperilor software asincrone şi multi-thread-ului, în sistemele cu un singur
procesor. Un numărător de instrucţiuni este un registru care este decrementat după
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execuţia fiecărei instrucţiuni. Hardware-ul generează o excepţie când conţinutul
registrului devine 0. Un numărător de instrucţiuni poate fi folosit în două moduri. În
primul mod, registrul este încărcat cu numărul instrucţiunii care va fi executată
înaintea apariţiei punctului de întrerupere. După ce unitatea centrală de prelucrare
execută un număr specificat de instrucţiuni este generată o excepţie şi propagată unui
handler specificat anterior. Acest mod este folositor pentru setarea eficientă a
punctelor de întrerupere, cum ar fi în timpul depanării. În al doilea mod, numărătorul
de instrucţiuni este încărcat cu valoarea maximă. Execuţia are loc până când apare un
eveniment de interes, moment în care conţinutul numărătorului este comparat şi este
calculat numărul de instrucţiuni executate din momentul în care numărătorul a fost
setat. Folosirea numărătoarelor de instrucţiuni a fost sugerată pentru depanarea
programelor paralele care foloseau memoria partajată.
Numărătoarele de instrucţiuni pot fi folosite în refacerea cu returnare pentru
determinarea numărului de instrucţiuni care apar între întreruperile asincrone. Un
sistem reluat poate utiliza numărătorul de instrucţiuni pentru a forţa execuţia aceluiaşi
număr de instrucţiuni între întreruperile asincrone. Un numărător de instrucţiuni poate
fi implementat în hardware, cum ar fi în arhitectura de precizie PA-RISC. Poate fi,
de asemenea, emulat în software. O implementare recentă pe o staţie de lucru DEC
3000/400 a arătat că overhead-ul instrumentaţiei programului şi descoperirii
nedeterminsimului este mai mic de 6% pentru o varietate de programe utilizator şi
programe de test sintetice.

8.1.1.6 TRASAREA DEPENDENŢEI
Există trei forme pentru implementarea trasării dependenţei. Prima este cea mai
simplă şi constă din ataşarea unui index sau a unei secvenţe de numere unui mesaj.
Trasarea dependenţei poate lua, de asemena, forma încărcării unui vector sau a unui
graf în vârful fiecărui mesaj. Există tehnici pentru optimizarea acestor forme de
trasare cu exploatarea semanticii sistemului de comunicaţie şi cu încărcarea în
mesajele de aplicaţie doar a schimbărilor incrementale. Prototipul implementărilor a
arătat că overhead-ul rezultat din trasare este neglijabil în comparaţie cu overhead-ul
pentru punctele de control sau pentru logare.

8.1.1.7 REFACEREA
Tratarea execuţiei restartate şi reluate formează o secţiune dificilă a
implementării sistemelor bazate pe refacerea cu returnare. Implentând un proces întrun mediu diferit în timpul refacerii pot fi întâmpinate dificultăţi dacă starea sa
depinde de mediul anterior defectului. De exemplu, procesul poate necesita accesarea
fişierelor care există pe un disc local al maşinii. Soluţia cea mai simplă a acestei
probleme este de a încerca să se restarteze programul pe acelaşi host. Dacă nu este
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posibil, atunci sistemul trebuie să separe procesul de variabilele specifice mediului.
Aceasta poate fi realizată prin prin interceptarea apelurilor de sistem care returnează
rezultatele specifice mediului şi înlocuirea acestor rezultate cu valori abstracte, sub
controlul sistemului de refacere. De asemenea, accesul la fişiere poate fi făcut să aibă
o disponibilitate ridicată prin plasarea tuturor fişierelor în servere de fişiere cu
disponibilitate ridicată din reţele de mare întindere sau prin folosirea discurilor
portabile duale. În orice caz, sistemul trebuie să reconstruiască starea procesului şi, de
asemenea, să suporte în timpul refacerii structurile de date ale nivelului kernel.

8.1.2 IPOTEZE PENTRU SISTEMELE DISTRIBUITE
Metodele de toleranţă la defecte prezentate în acest capitol au fost dezvoltate
pentru a putea rula în sistemele distribuite existente deja, fără a mai fi nevoie de
introducerea în sistem a unui hardware adiţional specializat sau de programarea
specializată a aplicaţiilor. Se consideră următoarele ipoteze pentru subcomponentele
sistemelor distribuite:
• sistemul este compus dintr-o reţea de procesoare cu oprire la defecte (failstop processors). Un procesor cu oprire la defecte se opreşte imediat ori de
câte ori apare orice defect al procesorului; astfel, el nu furnizează niciodată
o ieşire incorectă datorată oricărui defect;
• procesele comunică între ele doar prin mesaje;
• execuţia fiecărui proces din sistem este deterministă între primirile
mesajelor de intrare. Două procese care pornesc din aceeaşi stare şi care
primesc aceeaşi secvenţă de mesaje de intrare trebuie să producă aceeaşi
secvenţă de mesaje de ieşire şi trebuie să se termine în aceeaşi stare. Astfel,
starea curentă a unui proces este complet determinată de stările sale de
pornire şi de secvenţa mesajelor pe care le-a recepţionat;
• nu este disponibil în sistem nici un ceas global;
• reţeaua include un serviciu de stocare stabilă partajat, care este întotdeauna
accesibil tuturor nodurilor din sistem;
• nu este nevoie să se garanteze trimiterea pachetului în reţea, dar poate fi
realizată o transmitere fiabilă a unui pachet prin retransmiterea de un număr
limitat de ori a acestuia, până când se primeşte o confirmare de primire de
la destinaţia sa;
• un protocol de reţea suportă comunicaţii difuze. Toate nodurile active pot fi
atinse printr-un număr limitat de retransmisii al unui pachet difuzat.
Procesele folosesc un număr al secvenţei de transmitere (SSN - Send Sequence
Number) pentru detectarea mesajelor duplicate. Pentru fiecare mesaj trimis, SSN-ul
este incrementat şi noua sa valoare este folosită pentru ataşarea la mesaj. De
asemenea, fiecare proces menţine o tabelă de înregistrări ale celei mai mari valori
pentru SSN ataşate mesajului recepţionat de la fiecare alt proces. Dacă SSN-ul ataşat
noului mesaj recepţionat, pentru transmiţătorul său, nu este mai mare decât intrarea
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curentă din tabelă, mesajul este considerat un duplicat.

8.1.3 MEDIUL DE IMPLEMENTARE
Aceste metode noi pentru tolerarea defectelor au fost implementate şi au fost
măsurate performanţele lor. Implementările următoarele au fost realizate la
departamentul de calculatoare de la Universitatea Rice din Texas, statul Huston din
S.U.A., de către un colectiv condus de E.N. Elnozahy, D. B. Johnson şi W.
Zwaenepoel, în Octombrie 1992. Mediul de implementare a fost System V, un sistem
de operare care a fost dezvoltat iniţial la Universitatea Stanford. În această
implementare, sistemul de operare System V rulează pe o colecţie de staţii de lucru
SUN, fără discuri, conectate la 10 MBytes/s printr-o reţea locală Ethernet la un server
NFS SUN (Network File Server). S-a folosit versiunea 6.0 a sistemului de operare
System V care nu suportă paginarea la cerere a memoriei virtuale. Deşi această
implementare a implicat un număr mare de rezultate specifice sistemului, multe din
aceste rezultate vor fi importante pe orice mediu de implementare ales şi multe din
soluţiile folosite, sunt aplicabile peste o varietate mare de sisteme similare. Această
implementare realizată la Universitatea Rice poate fi luată ca un punct de plecare şi,
de ce nu, ca o referinţă pentru multe alte dezvoltări viitoare, pentru aplicaţii specifice
pe diferite sisteme şi ca un studiu al comportării şi performanţei sistemelor tolerante
la defecte.
Sistem V constă dintr-un kernel de sistem de operare distribuit şi o colecţie de
procese server. Fiecare nod participant din reţea execută o copie independentă a
kernel-ului System V şi aceste kernel-uri cooperează pentru a furniza abstractizarea
unui singur kernel distribuit, care să suporte comunicaţia între procesele bazate pe
transferul mesajelor independente din locaţii transparente. Kernel-ul poate furniza
doar operaţii primitive cerute de sistem, cum ar fi comunicaţia între procese şi funcţii
primare pentru managementul memoriei şi pentru procese. Toate celelalte facilităţi
furnizate de System V sunt construite de către procesele server, pe suportul acestui
kernel.
Fiecare nod execută o colecţie standard de procese server. Probabil, cel mai
important dintre acestea este server-ul echipă (team server), care gestionează toate
programele executate pe nod. Acesta include încărcarea programelor noi şi
terminarea, când este solicitată, a celor existente, planificarea pentru execuţie a
programelor şi menţinerea unui director al proceselor curente în curs de execuţie.
Server-ul exec gestionează unul sau mai multe interpretoare de comenzi şi care
corespund shell-ului în UNIX. Alte server-e standard includ un server de terminal
(terminal server), care controlează interacţiunea utilozatorului cu tastatura, mouse-ul
şi ecranul staţiei de lucru şi server-ul de excepţii (exception server), care tratează
uniform toate excepţiile şi blocajele apărute în execuţia proceselor.
Comunicarea proceselor este structurată în jurul unui protocol sincron de
cerere-răspuns. Operaţia Send este folosită pentru trimiterea unui mesaj cu
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dimensiunea fixă de 32 de biţi, unui alt proces, cu aşteptarea unui răspuns. La
procesul destinaţie, operaţiile Receive şi Replay sunt folosite pentru recepţionarea
mesajului şi returnarea unui răspuns pe 32 de biţi, care va suprascrie mesajul original
de la transmiţător. Procesul receptor poate, de asemenea, să folosească operaţia
Forward pentru a trimite mesajul unui nou receptor, care va avea atunci
responsabilitatea să folosească operaţia Replay pentru a trimite răspuns
transmiţătorului original. Un segment de date, de dimensiune până la 1Kbyte, poate
fi, de asemenea, adăugat mesajului sau răspunsului acestuia, putând fi mutate blocuri
mari de date în ambele direcţii între transmiţător şi receptor, folosind operaţiile
MoveFrom şi MoveTo. Toate aceste operaţii folosesc retransmisiile şi diferite forme
de confirmare pentru a implementa un pachet fiabil care va fi transmis în reţea.
Operaţia Send poate fi folosită, de asemenea, pentru a trimite mesajul unui grup de
procese sau pentru a trimite mesajul ca o datagramă, fără garanţia unei transmisii
fiabile.
În System V, procesele multiple ale aceluiaşi nod pot partaja un singur spaţiu
de adrese, formând o echipă. Echipele multiple executate împreună pot forma un host
logic; mai multe host-uri logice pot fi executate concurent într-un singur nod. Toate
execuţiile proceselor, ca parte componentă a aceluiaşi host logic, trebuie să fie
localizate la aceeaşi adresă fizică de reţea şi, astfel, trebuie să rămână împreună în
timpul defectelor şi refacerii. Deci, în System V, fiecare host este tratat ca un singur
proces în implementarea acestor metode tolerante la defecte. De exemplu, fiecare
host logic este verificat prin puncte de control ca o unitate, mai curând decât să fie
verificat prin puncte de control fiecare proces individual. De asemenea, toate
execuţiile din interiorul host-ului logic sunt presupuse a fi deterministe.

8.1.4 IMPLEMENTAREA LOGĂRII PESIMISTE
S-a implementat întegral în cadrul sistemului System V logarea mesajelor
bazată pe transmiţător. Implementarea suportă întregul protocol de logare a mesajelor
bazată pe transmiţător, încluzând ambele optimizări şi suportă toate operaţiile de
transfer de mesaje specifice System V. Toate procesele aceluiaşi host logic din
System V trebuie să fie localizate la aceeaşi adresă fizică de reţea şi, astfel, această
implementare tratează fiecare host logic ca un singur proces, respectând specificaţiile
protocolului. În implementarea realizată la Universitatea Rice poate fi folosită logarea
mesajelor bazată pe transmiţător doar la un singur host logic pe un nod de reţea.
Implementarea constă dintr-un proces al server-ului logării şi un proces al
server-ului punctelor de control, rulând în fiecare nod din sistem, precum şi o colecţie
mică pentru suportul rutinelor din kernel-ul System V. Kernel-ul înregistrează
mesajele în log-ul din memorie, aşa cum sunt ele transmise, şi manipulează
interschimbările RSN şi a RSN-urilor confirmate. Această informaţie este vehiculată
în pachete normale ale kernel-ului System V şi este manipulată direct de către kernelurile de transmisie şi de recepţie. Acest lucru reduce overhead-ul implicat în aceste
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interschimbări, eliminând orice întârziere datorată programării procesului. Toate
celelalte aspecte ale mesajelor logate şi ale primirii mesajelor logate în timpul
refacerii sunt manipulate de către procesul server-ului logării. Procesul server-ului
punctelor de control gestionează înregistrarea noilor puncte de control şi reîncărcarea
în timpul refacerii a proceselor corespunzătoare de la punctele de control. Toate
server-ele logării din sistem aparţin unui grup de procese din System V, iar toate
server-ele punctelor de control aparţin unui grup separat de procese.
Această folosire a proceselor server limitează creşterea în dimensiune şi
complexitate a kernel-ului. În total au fost adăugate kernel-ului doar cinci primitive noi
pentru logarea mesajelor şi trei primitive noi pentru verificarea cu puncte de control. De
asemenea, s-au făcut unele modificări asupra operaţiilor interne ale mai multor
primitive existente. Tabelul 8.1 face un sumar al volumului de instrucţiuni executabile
care au fost adăugate kernel-ului pentru a suporta logarea mesajelor bazată pe
transmiţător şi verificarea prin puncte de control, pentru configuraţia SUN-3/60 cu
kernel de System V. Procentele date sunt relative la dimensiunea porţiunii a kernel-ului
de bază fără logarea mesajelor şi verificarea cu puncte de control. Graficul 8.1
corespunde tabelului 8.1 şi reprezintă dimensiunea kernel-ului adiţional pentru suportul
logării mesajelor bazată pe transmiţător şi verificării cu puncte de control
Tabelul 8.1 - Dimensiunea kernel-ului adiţional pentru suportul logării mesajelor
bazată pe transmiţător şi verificării cu puncte de control.
Logarea
Mesajelor
Kbytes Procent

Verificarea prin
puncte de control
Kbytes
Procent

TOTAL

KBytes

Procent

Instrucţiuni
Date

12.0
36.0

15.1
18.5

3.5
0.0

4.5
0.0

15.5
36.0

19.5
18.5

TOTAL

48.0

17.5

3.5

1.3

51.5

18.8
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Dimensiunea kernel-ului aditional pentru
suportul optimistic al logarii mesajelor si
verificarii cu puncte de control
15.0
10.0

Logarea Mesajelor
KBytes
Logarea Mesajelor
Procent
Verificarea prin puncte
de control Kbytes
Verificarea prin puncte
de control Procent
TOTAL KBytes

5.0
TOTAL Procent
0.0

Instructiuni

Date

Total

Graficul 8.1 - Dimensiunea kernel-ului adiţional pentru suportul logării mesajelor
bazată pe transmiţător şi verificării cu puncte de control.

8.1.4.1 FORMATUL LOG-ULUI MESAJULUI
În fiecare nod, un singur mesaj este folosit pentu stocarea tuturor mesajelor
trimise de orice proces executat în acel nod. Log-ul este organizat ca o listă de blocuri
fixe de date de mesaje logate care sunt înscrise în mod secvenţial, în funcţie de
nevoile kernel-ului şi sunt scrise pe disc de către server-ul logării pe durata unui
punct de control. Fiecare pachet trimis de kernel este tratat ca un mesaj şi este logat
separat. Log-ul mesajului este stocat în spaţiul de adrese volatil al procesului local al
server-ului logării. Aceasta permite ca o mare parte din gestiunea log-ului de mesaje
să fie efectuată de către server, fără suport adiţional din partea kernel-ului. Întrucât
doar un singur spaţiu de adrese al utilizatorului poate fi accesibil la un moment dat,
blocul log-ului de mesaj care începuse să fie înscris, este întotdeauna mapat dublu
prin intermediul tabelelor de pagină hardware, în interiorul spaţiului de adresă al
kernel-ului. Aceasta permite să fie adăugate înregistrări noi log- ului, fără comutarea
spaţiului de adrese accesibil, chiar dacă unele spaţii de adrese comutate sunt necesare
pentru accesarea înregistrărilor din blocurile anterioare ale log-ului.
Fiecare bloc al log-ului mesajului are o lungime de 8Kbytes, având aceeaşi
dimensiune ca blocurile de date din fişierele sistemului şi paginile de memorie
hardware. Fiecare bloc începe cu un header pe 20 de biţi, care descrie extensia
spaţiului folosită în interiorul blocului. Sunt utilizate următoarele două tipuri de
înregistrări pentru descrierea datelor logate în aceste blocuri ale log-urilor mesajelor:
• LoggedMessage: Acest tip de înregistrare salvează data mesajului (o copie
a pachetului de reţea trimis), identificatorul host-ului logic de la receptor şi
valoarea RSN-ului returnată de către receptor. Dimensiunea lui variază de
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la 91 la 1116 biţi, depinzând de mărimea oricărui segment de date adăugat
şi care este o parte a mesajului;
• AdditionalRsn: Acest tip de înregistrare salvează un RSN adiţional,
returnat pentru un mesaj logat, într-o înregistrare LoggedMessage mai
veche. Conţine SSN-ul mesajului trimis, identificatorul host-ului logic de la
receptor şi noua valoare returnată a RSN-ului. Lungimea sa este de 12 biţi.
Pentru majoritatea mesajelor trimise este folosită doar înregistrarea de tipul
LoggedMessage. Cu toate acestea, un mesaj trimis unui grup de procese este
transmis fiabil unui singur receptor, nefiind garantată transmiterea către alţi membrii
ai grupului. Astfel, primul RSN returnat pentru un mesaj este stocat în înregistrarea
LoggedMessage şi este creată o nouă înregistrare AdditionalRsn, pentru stocarea
RSN-ului returnat de către fiecare alt receptor al aceluiaşi mesaj. În plus, întrucât nu
este garantată transmiterea fiabilă a unui mesaj trimis ca o datagramă, kernel-ul nu
poate salva înregistrarea LoggedMessage până când RSN-ul nu este returnat. În
schimb, câmpul RSN din înregistrarea LoggedMessage nu este folosit şi dacă
mesajul este recepţionat este creată o nouă înregistrare AdditionalRsn pentru oprirea
RSN-ului când acesta ajunge.

8.1.4.2 FORMATUL PACHETULUI
Formatul pachetului de reţea folosit în logarea mesajelor bazată pe transmiţător
este o formă modificată a formatului pachetului standard al kernel-ului System V.
Au fost adăugate câmpuri fiecărui pachet, pentru a purta RSN-urile şi RSN-urile
confirmate. Întrucât trebuie să fie posibilă încărcarea acestor câmpuri într-un pachet
existent, nu este folosit nici un tip special de pachet de control. În schimb, dacă
protocolul de logare necesită ca un pachet să fie trimis când nu este prezent nici un
pachet existent în care să se facă încărcarea, atunci este transmis un extra pachet al
kernel-ului System V, de tipul “nici o operaţie”.
Au fost adăugate următoarele câmpuri noi la formatul pachetului kernel-ului
System V, pentru a suporta logarea mesajelor bazată pe transmiţător:
• rsn: acest câmp furnizează RSN-ul transmiţătorului în momentul în care
pachetul a fost trimis şi este folosit pentru returnarea RSN-ului unui mesaj
recepţionat;
• ssn2: acest câmp furnizează valoarea SSN-ului ultimului mesaj al cărui
RSN a început să fie returnat de către acest pachet;
• rsn2: acest câmp furnizează valoarea RSN-ului pentru ultimul RSN care a
început să fie confirmat de către acest pachet;
• RsnCount: acest câmp furnizează numărul RSN-urilor carea au început să
fie returnate de către acest pachet. Dacă acest câmp este zero, pachetul nu
conţine nici un fel de RSN-uri. Altfel, RSN-urile de la rsn – rsnCount + 1
până la rsn inclusiv au început să fie returnate pentru recepţia mesajelor ale
căror SSN-uri erau de la ssn2 – rsnCount +1 până la ssn2 respectiv.
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Dimensiunea acestui câmp este de un bit, astfel putând fi returnate într-un
singur pachet maxim 256 de RSN-uri;
• rsnAskCount: acest câmp furnizează numărul RSN-urilor confirmate care
au început să fie returnate de către acest pachet. Dacă acest câmp este zero,
pachetul nu conţine nici un fel de RSN-uri confirmate. Altfel, RSN-urile de
la rsn2 – rsnAskCount + 1 până la rsn2 inclusiv au început să fie returnate
de către acest pachet. Dimensiunea acestui câmp este de un bit, astfel
putând fi returnate într-un singur pachet maxim 256 de RSN-uri confirmate.
De asemnea, au fost definiţi următorii biţi de flag într-un câmp de biţi din
pachetul kernel-ului System V:
• NEED_RSN: când acest bit este trimis într-un pachet, este indicat faptul
că receptorul trebuie să returneze un RSN pentru mesajul conţinut în
acest pachet;
• NEED_RSNACK: când acest bit este trimis într-un pachet, este indicat
faptul că o confirmare a RSN-urilor purtate de către acest pachet trebuie
să fie returnată după recepţia pachetului;
• DONT_LOG: când acest bit este trimis într-un pachet, este indicat
faptul că acest interval al mesajelor, pentru care SSN-urile sunt date în
acest pachet de ssn2 şi rsnCount, trebuie să nu fie logat. Acesta poate fi
folositor când se recepţionează un mesaj duplicat;
Aceste câmpuri de pachete şi biţi de flag adiţionali sunt conţinute în header-ul
pachetului kernel-ului System V, dar sunt ignorate de restul kernel-ului.

8.1.4.3 LOGAREA MESAJELOR KERNEL
În interiorul kernel-ului, este folosită o implementare pe nivele a protocolului
logării, aşa cum arată şi figura 8.1. Modulul logării mesajelor bazată pe transmiţător se
comportă ca un filtru al tuturor pachetelor trimise şi recepţionate de către kernel.
Pachetele pot fi modificate sau oprite înaintea transmisiei de către acest modul, iar
pachetele recepţionate sunt interpretate înaintea trecerii lor prin restul kernel-ului. În
prezent, logarea mesajelor de către implementare formează conţinuturile fiecărui pachet
de reţea care trece prin driver-ele dispozitivului Ethernet până la modulul logării
mesajelor bazată pe transmiţător. Această organizare separă procesarea protocolului de
logare a mesajelor bazată pe transmiţător de restul kernel-ului, fiind izolată în mare
parte de schimbările din kernel sau din protocolul de comunicaţie al acestuia. Pe de altă
parte, s-a considerat că e mai facilă integrarea logării mesajelor kernel-ului cu funcţiile
existente de manipulare a protocolului kernel-ului System V, dar s-a determinat că,
pentru o eficienţă mai mare, această masură nu este necesară.
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Transmiţătorul mesajului

Receptorul mesajului

Logarea mesajului

Driver-ul Ethernet

Figura 8.1 - Organizarea kernel-ului logării mesajelor bazată pe transmiţător.
Kernel-ul standard System V foloseşte retransmisiile pentru transferul fiabil al
mesajelor, dar aceste retransmisii ar trebui să nu apară ca mesaje separate pentru
logarea mesajelor. De asemenea, este important ca aceaste retransmisii să continue în
timpul refacerii din defect, mai curând decât posibilitatea expirării timpului după un
număr maxim de încercări. În final, prin partajarea unui singur spaţiu de adrese al
echipei de către procese multiple, segmentul de date adăugat unui mesaj poate fi
schimbat între retransmisii, ceea ce ar duce şi la o refacere din defect efectuată cu
succes. Din acest motiv, logarea mesajelor bazată pe transmiţător efectuează toate
retransmisiile necesare din copia salvată a mesajului în înregistrarea LoggedMessage
din log.
Multe din RSN-urile şi RSN-urile confirmate sunt încărcate în pachete
existente. Implementarea încărcării face câteva presupuneri despre comportarea
protocolului existent al kernel-ului System V. Când un mesaj ajunge, este trecut unei
funcţii de manipulare a protocolului normal al kernel-ului System V pentru tipul de
pachet corespunzător. Dacă kernel-ul trimite un pachet de răspuns (cum ar fi datele
cerute într-un MoveFrom), RSN-ul pentru cerere este încărcat în acest răspuns. În
mod normal, dacă nu este generat nici un răspuns de către kernel, RSN-ul este salvat
şi dacă nu este returnat cât mai curând un mesaj de la nivelul utilizator, un timer
forţează retransmiterea lui. Oricum, pentru anumite pachete, pentru care nu se
aşteaptă să urmeze un nou mesaj de la nivelul utilizator, RSN-ul este transmis
imediat într-un pachet separat. S-a considerat, de asemnea, şi o implementare
alternativă a încărcării care va folosi abilităţile protocolului kernel-ului System V de
a ordona mai eficient manipularea încărcării prin anticiparea pachetelor viitoare în
secvenţa pachetului standard folosit de kernel.

8.1.4.4 SERVER-UL LOGĂRII
Uneori, server-ul logării scrie blocurile modificate ale log-ului mesajului din
memoria volatilă într-un fişier de pe server-ul de fişiere al reţelei (NFS). Un fişier
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separat este folosit de către fiecare server al logării. Când kernel-ul adaugă o nouă
înregistrare unui bloc al logului mesajului sau modifică o înregistrare existentă în
acelaşi bloc, introduce flag-ul acelui bloc al log-ului mesajului în memorie când
acesta va fi modificat. Flag-urile acestea sunt folosite de server-ul logării pentru a
controla scrierea blocurilor log-ului mesajului din memorie în fişierul de log. Scrierea
sau modificarea blocurilor este simplificată mai mult, deoarece, în log-ul mesajului,
blocurile au aceeaşi dimensiune ca şi blocurile din sistemul de fişiere.
Fişierul de log este actualizat în timpul unui punct de control al host-ului logic,
astfel încât log-ul mesajelor trimise de acest host înainte de punctul de control să
poată fi restaurat atunci când se restaurează punctul de control. Restaurarea acestui
log este necesară pentru a se permite refacerea din defectele adiţionale ale altor
procese, după ce este completată refacerea acestui host logic. Ca atare, fişierul
serveşte ca o parte din punctul de control al host-ului.
Fişierul de logare este, de asemnea, actualizat la alt moment de timp pentru a
reface spaţiul din memoria volatilă a log-ului. Fişierul de logare poate fi mai mare
decât spaţiul din memoria volatilă alocat log-ului mesajului. Când un bloc a fost scris
din memoria volatilă în fişier, acel spaţiu din memorie poate fi reutilizat dacă este
nevoie de alte date de logare, dacă kernel-ul nu mai retransmite mesajele din acel
bloc sau nu mai adaugă noi mesaje la el. Când conţinutul unui astfel de bloc este
necesar din nou în memorie, este citit din fişier într-un bloc nefolosit din log-ul aflat
în memorie. Fişierul de logare se foloseşte astfel ca o formă a unei extensii de
“memorie virtuală” a log-ului mesajului şi permite ca mai multe mesaje să fie logate
pentru ca să poată încăpea în memoria volatilă disponibilă a nodului. Kernel-ul cere
automat ca blocurile modificate să fie scrise în fişier, când cantitatea de memorie
folosită de log se apropie de limita alocată.
Log-ul mesajului conţine toate mesajele trimise de procesul care este în
execuţie la acel nod, dar pentru un mai larg acces la log este nevoie de unul sau mai
multe mesaje recepţionate de un host local specificat. De exemplu, când un host logic
este verificat prin puncte de control, toate mesajele primite de procesele în execuţie la
acel host logic sunt găsite şi detectate din log-urile de la transmiţătorii lor. Pentru a
facilita un asemenea acces la log de către receptor, server-ul logării menţine indicii
mesajului din log diminuaţi prin identificatorul receptorului. Aceşti indici sunt
actualizaţi de fiecare dată când sunt scrise în fişierul de logare blocuri noi din log-ul
volatil, întrucât acestea constituie exact acele blocuri ale log-ului volatil care au
înregistările descriind mesajele noi care vor fi indexate.
Aceşti indici diminuaţi sunt reconstruiţi de către server-ul logării în timpul
refacerii din datele aflate în fişierul logării. Indicii sunt mai degrabă reconstruiţi decât
să fie salvaţi ca o parte a datelor de stare în punctul de control, până când refacerea
din defect va trebui să fie relativ mai puţin frecventă decât verificarea prin puncte de
control. Pe durata procesului refacerii, server-ul logării citeşte fiecare bloc al
fişierului logării pentru refacerea host-ului logic, examinând fiecare înregistrare a
mesajelor trimise înainte ca punctul de control să fie înregistrat. Întrucât fişierul
logării poate fi actualizat la un alt moment de timp decât acela al punctului de
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control, acesta poate conţine mesaje trimise după punctul de control. Aceste mesaje
din fişier sunt ignorare în timpul refacerii până când ele vor fi trimise încă o dată şi
logate încă o dată din momentul în care hostul refăcut îşi începe reexecuţia.
În timpul refacerii, server-ul logării din nodul în care are loc refacerea îşi
fixează coordonatele răspunsului mesajelor logate pentru refacerea hostului local,
colectând fiecare mesaj de la log în nodul din care a fost trimis. Aceast lucru este
făcut de către RSN-urile mesajelor, în ordine ascendentă, prin cererea fiecărui mesaj
logat de la grupul de procese ale server-ului logării. Pentru fiecare mesaj, este trimisă
o cerere grupului proceselor server-ului logării, desemnând RSN-ul pentru următorul
mesaj de care este nevoie. Server-ul care a avut acest mesaj logat returnează o copie a
acestuia şi răspunde cu RSN-ul următorului mesaj pentru acelaşi host, care a fost de
asemenea logat. Când este nevoie de acest RSN imediat după colectarea mesajelor
logate, cererea este trimisă direct acelui server mai degrabă decât grupului proceselor.
Toate server-ele care nu au avut log-urile acelor mesaje ignoră cererea. Secvenţa
mesajelor logate este completă când nu mai este recepţionat nici un mesaj de la o
cerere trimisă grupului proceselor după ce kernel-ul a retransmis cererea de mai
multe ori. Pentru că host-ul logic se reexecută atunci din starea sa verificată prin
puncte de control, kernel-ul simulează sosirea de la reţea a fiecărui mesaj într-o
secvenţă de mesaje colectate.

8.1.4.5 SERVER-UL PUNCTULUI DE CONTROL
Punctul de control este iniţiat prin trimiterea unei cereri procesului server-ului
punctului de control local. Această cerere poate fi trimisă de kernel, când hostul logic
a recepţionat un număr dat de mesaje sau a fost consumată o cantitate dată din timpul
procesor de la ultimul punct de control. Orice proces poate să ceară în orice moment
un punct de control, dar aceasta nu este niciodată necesar. De asemenea, refacerea din
defect este iniţiată prin transmiterea unei cereri server-ului punctului de control în
nodul în care hostul logic defect va trebui să fie recuperat. În mod normal, această
cerere va fi trimisă de procesul care detectează defectul. Oricum, nu este
implementată curent în acest sistem nici o detectare de defecte şi, prin urmare,
cererea provine de la utilizator.
Fiecare punct de control este scris ca un fişier separat pe un server de fişiere
partajat din reţea. (NFS partajat). În primul punct de control al host-ului logic, este
folosit un punct de control total pentru a scrie printr-o singură operaţie, într-un fişier
al punctului de control, întregul spaţiu de adrese al utilizatorului. Într-o subsecvenţă
de puncte de control ale host-ului logic este folosit un punct de control incremental
pentru a scrie într-un fişier doar paginile spaţiului de adrese utilizator modificate de la
punctul de control anterior, suprascriind în fişier valorile lor anterioare. Fişierul
punctului de control conţine astfel întotdeauna o imagine continuă, completă, a
spaţiului de adrese utilizator. Fiecare punct de control include toate datele kernel-ului
utilizate de host-ul logic, starea server-ului de echipă local pentru acel host logic şi
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starea server-ului local al logării. Această dată este rescrisă în întregime în fiecare
punct de control întrucât este mică şi porţiunile modificate de ea sunt dificil de
detectat. Întrucât server-ul de fişiere suportă realizări atomice pentru versiunile
modificate ale fişierelor, este întotdeauna disponibil cel mai recent punct de control
complet al unui host logic, chiar dacă apare un defect în timp ce punctul de control
este în curs de scriere. Pentru a limita această interferenţă cu execuţia normală a hostului logic, în timpul verificării prin puncte de control, o cantitate mare de puncte de
control ale datelor este scrisă în fişier, în timp ce host-ul logic îşi continuă execuţia.
Host-ul logic este blocat cât timp restul datelor sunt scrise în fişier. Această tehnică
este similară cu cea folosită de Theimer pentru migrarea proceselor în System V.
După ce un punct de control a fost completat, grupul server-elor logării este anunţat
să înlocuiască din log-uri toate mesajele recepţionate de către acest host înainte de
punctul de control. Deoarece acest anunţ este trimis ca un mesaj grupului proceselor,
nu mai este asigurată transmiterea fiabilă la toate server-ele logării de către kernel,
fiind suficient anunţul din orice punct de control viitor al aceluiaşi host.
Un host logic defect poate fi restartat în orice nod din reţea. Alte procese care
trimit mesaje host-ului logic recuperat determină noua sa adresă fizică de reţea
folosind mecanismul System V existent. Kernel-ul menţine o înregistrare a cache-ului
în adresa de reţea a fiecărui host logic din care a recepţionat pachetele. În trimiterea
pachetelor, după un număr mic de retransmisii la adresa cache-ului reţelei,
retransmisiile viitoare folosesc o adresă Ethernet multicast, căreia îi răspund toate
kernel-urile System V. Toate procesele sunt restaurate cu acelaşi identificator de
proces ca cel anterior defectului.

8.1.5 IMPLEMENTAREA LOGĂRII OPTIMISTE
Această implementare a logării optimiste a mesajelor s-a efectuat după cum am
menţionat în paragrafele anterioare, la Universitatea Rice, în cadrul catedrei de
calculatorare. S-au folosit pentru implementare o colecţie de staţii de lucru SUN, fără
discuri, rulând sub System V. Aceste staţii de lucru au fost conectate printr-o reţea
Ethernet pentru a partaja un server de fişiere de reţea (NFS - Network File Server)
SUN. Protocoalele studiate în secţiunea 7.4.2.2 sunt folosite pentru logarea mesajelor
şi refacerea din defect, iar algoritmul stării recuperate pe loturi, studiat în secţiunea
7.4.2.3, este folosit pentru a găsi, când este nevoie, starea curentă de recuperare.
Algoritmul stării recuperate cu incrementare nu a fost implementat încă.
Această implementare este similară cu implementarea logării mesajelor bazate
pe transmiţător, studiată în secţiunea 7.5.4. Sunt suportate toate operaţiile de transfer
de mesaje din System V şi toate procesele executate ca o porţiune a aceluiaşi host
logic al System V sunt tratate ca un singur proces, respectând specificaţiile
protocolului. Ca şi în implementarea logării mesajelor bazată pe transmiţător, această
implementare suportă în mod curent folosirea logării mesajelor de către un singur
host local pe un nod de reţea.
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Fiecare host logic este identificat ca un index unic al host-ului, asignat
sistemului logării mesajului în momentul în care este creat host-ul logic. Indexul
host-ului este un întreg, având intervalul cuprins între 1 şi n, unde n host-uri logice
folosesc în mod curent logarea optimistă a mesajelor. Identificatorul host-ului logic
asignat de System V nu este folosit ca index întrucât identificatorii host-ului logic
sunt asignaţi rar, dintr-un câmp pe 16 biţi. Asignarea noului index al host-ului
simplifică folosirea lui ca un index al tabelei din interiorul implementării.
Fiecare nod participant în sistem rulează un proces separat al server-ului
logării, care gestionează logarea mesajelor recepţionate de un nod şi un proces
separat al server-ului punctului de control, care gestionează înregistrarea punctelor de
control pentru acest nod. De asemenea, un singur proces al server-ului de refacere
rulează într-un server de fişiere al reţelei (NFS) partajat din sistem şi este utilizat
pentru implementarea algoritmului stării de refacere. Procesul server-ului de refacere
asignează indexul fiecărui host logic nou participant în protocolul logării mesajului.
Înregistările kernel-ului primesc mesajele în buffer-ul de mesaje partajat cu procesul
local al server-ului logării şi anunţă server-ul logării unde trebuie să fie scris buffer-ul
pe stocarea stabilă.
Tabelul 8.2 face un sumar al cantităţii de instrucţiuni executabile şi date adăugate
kernel-ului, pentru a suporta logarea optimistă a mesajelor şi verificarea prin puncte de
control, pentru o configuraţie SUN-3/60 cu kernel Sistem V. Aceste procente sunt
relative la dimensiunea acelei porţiuni a kernel-ului de bază fără logarea mesajelor şi
verificarea cu puncte de control. S-au produs mai multe schimbări mici în operaţiile
interne ale unor primitive existente ale kernel-ului şi astfel au fost adăugate kernel-ului
doar patru primitive noi pentru logarea mesajelor şi trei primitive noi pentru verificarea
cu puncte de control. Graficul 8.2 corespunde tabelului 8.2 şi reprezintă dimensiunea
kernel-ului adiţional pentru suportul optimistic al logării mesajelor şi verificării cu
puncte de control.

8.1.5.1 FORMATUL MESAJULUI DE LOG
Pentru fiecare nod din sistem, log-ul mesajului pentru toate procesele executate
în acel nod, este stocat ca un singur fişier, în server-ul de fişiere al reţelei (NFS).
Până când fiecare mesaj este scris pe acest fişier, acesta este salvat într-un buffer de
mesaje din memoria volatilă a server-ului logării, din nodul care a recepţionat
mesajul. Mesajele sunt stocate în acelaşi format în fişierul log-ului mesajului şi în
buffer-ul mesajului.
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Tabelul 8.2 - Dimensiunea kernel-ului adiţional pentru suportul optimistic al logării
mesajelor şi verificării cu puncte de control.
Logarea
Mesajelor
Kbytes Procent

Verificarea prin
puncte de control
Kbytes
Procent

TOTAL

KBytes

Procent

Instrucţiuni
Date

3.7
7.4

4.6
3.8

3.5
0.0

4.5
0.0

7.2
7.4

9.1
3.8

TOTAL

11.1

4.0

3.5

1.3

14.6

5.3

Fiecare mesaj din log este stocat într-o înregistrare LoggedMessage similară
cu înregistrarea LoggedMessage folosită în implementarea logăriii mesajelor bazată
pe transmiţător. Înregistrarea LoggedMessage salvează data mesajului (o copie a
pachetului de reţea recepţionat), indexul host-ului pentru host-ul logic al
transmiţătorului, indexul intervalului de stare al acelui host, în timpul cât mesajul a
fost transmis şi indexul intervalului de stare pornit la host-ul local al receptorului, de
către recepţia acestui mesaj. Pentru a simplifica găsirea vectorului de dependenţă
pentru intervalele de starea ale proceselor stabile, înregistrarea LoggedMessage
conţine, de asemenea, valoarea intrării vectorului de dependenţă pentru acest
transmiţător înainte de a fi actualizat după recepţia acestui nou mesaj.
Dimensiunea kernel-ului aditional pentru suportul
logarii mesajelor bazata pe transmitator si
verificarii cu puncte de control
Logarea Mesajelor KBytes

60.0

Logarea Mesajelor Procent

50.0
40.0

Verificarea prin puncte de
control Kbytes

30.0

Verificarea prin puncte de
control Procent

20.0

TOTAL KBytes

10.0
0.0

TOTAL Procent

Instructiuni

Date

Total

Graficul 8.2 - Dimensiunea kernel-ului adiţional pentru suportul optimistic al logării
mesajelor şi verificării cu puncte de control.

Receptorul salvează valoarea curentă a intrării vectorului de dependenţă pentru
transmiţătorul corespunzător, în înregistrarea LoggedMessage şi setează apoi această

252

SISTEME TOLERANTE LA DEFECTE

intrare la valoarea sa maximă, curentă, precum şi indexul intervalului de stare din
care acest mesaj a fost trimis. Nici un alt tip de înregistrări nu mai sunt folosite în
log-ul mesajului.
Aceste înregistrări LoggedMessage sunt împachetate în blocuri de 8 Kbytes,
identice cu dimensiunea paginilor de memorie hardware şi ca blocurile de date din
sistemul de fişiere. Cu fiecare mesaj recepţionat, este creată o nouă înregistrare
LoggedMessage pentru a-l stoca. Înregistrarea este creată secvenţial într-un singur
bloc până când următoarea înregistrare de care este nevoie nu mai încape în blocul
curent. Atunci este alocat un bloc nou şi noua înregistrare este creată la începutul
acelui bloc. Aceste blocuri sunt salvate în memorie până când sunt scrise în fişierul
log-ului mesajului de către server-ul logării. Fiecare bloc al logului mesajului începe
cu un header scurt, care descrie extensia spaţiului folosit în interiorul blocului.
Header-ul conţine, de asemenea, indexul intervalului de stare pornit în host-ul său
logic de către recepţia primului mesaj din bloc şi vectorul de dependenţă complet
pentru intervalul de stare pornit în host-ul său logic de către recepţia ultimului mesaj
din bloc.

8.1.5.2 FORMATUL PACHETULUI
Formatul standard al pachetului kernel-ului System V este folosit pentru toate
mesajele, însă au fost adăugate trei câmpuri pentru a purta informaţia adiţională de
care este nevoie pentru suportul protocolului de logare:
• stateIndex: acest câmp furnizează indexul intervalului de stare al
transmiţătorului la momentul de timp când a fost transmis mesajul în acest
pachet;
• hostIndex: acest câmp furnizează indexul unic al host-ului, asignat de către
server-ul de refacere host-ului logic al transmitătorului.
Aceste câmpuri noi sunt folosite doar de către protocolul logării mesajelor şi sunt ignorate
de restul kernel-ului. Nu mai este folosit nici un alt tip nou de pachet al kernel-ului System
V.

8.1.5.3 SERVER-UL LOGĂRII
Noile mesaje sunt primite de un host logic şi sunt salvate în buffer-ul de mesaje
al kernel-ului. Acest buffer este stocat în memoria volatilă a procesului server-ului
local al logării care scrie periodic conţinutul acestui buffer pe fişierul de log al
mesajului din server-ul de stocare al reţelei. Kernel-ul cere server-ului logării să scrie
acest buffer în fişier de fiecare dată când s-au recepţionat un număr specificat de
mesaje şi când a început refacerea după orice defect din sistem. Sistemul poate fi, de
asemenea, configurat să declanşeze această scriere după ce a fost utilizat în memorie
un număr specificat de blocuri noi ale log-ului mesajului sau după ce a expirat o
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perioadă maximă de timp de la recepţia mesajului anterior care nu a fost încă logat.
Acestea limitează cantitatea de memorie de care este nevoie pentru stocarea bufferului mesajului şi ajută la limitarea cantităţii oricărui proces care este nevoie să fie
returnat pentru a completa refacerea după orice defect.
După scrierea acestor mesaje din buffer pe fişierul de log, server-ul logării
trimite, de asemenea, un sumar al acestor informaţii într-un singur proces al serverului de refacere de pe server-ul de fişiere. Pentru fiecare mesaj logat, acest sumar
furnizează indexul intervalului de stare pornit în acest host de către recepţia acestui
mesaj, indexul host-ului transmiţătorului şi valoarea intrării vectorului de dependenţă
al receptorului, pentru acest transmiţător, înainte de a fi actualizat de către receptorul
acestui nou mesaj (acesta este indexul maxim al oricărui interval de stare al aceluiaşi
transmiţător de care depinde procesul, înainte ca acest mesaj să fie primit). Acest
sumar este folosit de către server-ul de refacere pentru a determina care intervale noi
de stare ale procesului au devenit stabile prin logarea mesajelor.

8.1.5.4 SERVER-UL PUNCTELOR DE CONTROL
Server-ul punctelor de control operează la fel ca acela folosit în logarea
mesajelor bazată pe transmiţător, descris în secţiunea 7.5.4.5, cu excepţia faptului că
sunt menţinute în acelaşi fişier al punctului de control mai mult de un punct de
control pentru un host dat. În particular, formatul fiecărui punct de control este la fel,
iar memoria host-ului este înscrisă într-un fişier al unui punct de control total sau al
unui punct de control incremental. Un punct de control total scrie într-o singură
operaţie pe fişier întregul spaţiu de adrese şi este utilizat de către primul punct de
control al fiecărui host logic. Un punct de control incremental este folosit pentru a
scrie doar paginile spaţiului de adrese care vor fi modificate de când ultimul punct de
control a fost completat. O mare parte din aceste date ale spaţiului de adrese este
scrisă concurent cu execuţia host-ului, host-ul fiind atunci blocat atât timp cât sunt
scrise restul datelor punctului de control.
Fişierul punctului de control începe cu o listă descriind fiecare punct de control
conţinut în fişier. Spaţiul din fişierul alocat pentru scrierea fiecărei secţiuni a datelor
punctului de control este alocat dinamic în interiorul fişierului de către server-ul
punctului de control. Cu toate că doar o porţiune din spaţiul de adrese al host-ului
este scrisă pe fişier în fiecare punct de control, întregul spaţiu de adrese este
întotdeauna conţinut în fişier întrucât orice blocuri nescrise nu au fost modificate de
la punctul de control anterior acestui host. Pentru fiecare punct de control, este, de
asemenea, scrisă în fişier o imagine descriind paginile spaţiului de adrese scrise
pentru acest punct de control. Această imagine permite ca spaţiul de adrese complet
să fie reconstruit din cea mai recentă versiune a fiecărei pagini scrisă în toate punctele
de control din fişier. După ce punctul de control a fost completat, server-ul de
refacere este anunţat că noul interval de stare al procesului a devenit stabil datorită
scrierii acestui punct de control. Acest anunţ include vectorul curent de dependenţă
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complet al host din momentul scrierii punctului de control.

8.1.5.5 SERVER-UL DE REFACERE
Server-ul de refacere implementează o formă simplă de detectare a defectului
pentru fiecare host care a fost înregistrat pentru un index al acestuia. Operaţia
ReceiveSpecific din System V este folosită pentru alegerea periodică a fiecărui host.
Refacerea din orice defect detectat este efectuată sub controlul server-ului de
refacere, folosind starea curentă de refacere determinată de algoritmul sării recuperate
pe loturi. Intrarea în algoritm este dată de sumarul mesajelor logate trimis fiecărui
host de către server-ul logării şi de anunţarea fiecărui punct nou de control trimis de
server-ul punctului de control al fiecărui host.
Refacerea din defect are loc după cum s-a descris în secţiunea 7.4.2.2.3.
Fiecare host logic defect este restaurat într-un nod separat, disponibil din sistem.
Fiecare alt proces care trebuie să fie returnat datorită execuţiei sale curente dintr-un
interval de stare, dincolo de intervalul de stare din starea curentă de refacere, este
restaurat la nodul în care procesul este în mod curent în execuţie. Pentru fiecare host
care este restaurat, server-ul de refacere trimite o cerere server-ului punctului de
control din nodul în care are loc refacerea. Ca răspuns, fiecare server al punctului de
control completează refacerea acelui host individual, în mare parte la fel ca refacerea
folosită la logarea mesajelor bazată pe transmiţător. Oricum, secvenţa mesajelor care
vor trebui să fie reluate din log-ul mesajului de la host-ul de refacere este citită direct
din fişierul log-ului mesajului de către server-ul local al logării, întrucât toate
mesajele sunt logate de receptorul lor, mai degrabă decât de transmiţătorul lor.
Pentru ca un host să fie reexecutat din starea sa verificată prin puncte de
control, acesta va retransmite orice mesaje pe care le trimite în timpul acestei
perioade anterioare defectului. Tratamentul acestor mesaje duplicate diferă de acela
folosit la logarea mesajelor bazată pe transmiţător. Până când ultimul mesaj început
să fie reluat de către host-ul de refacere a fost recepţionat, orice mesaje trimise de
host sunt ignorate de kernel-ul local şi nu sunt transmise în reţea. La logarea
mesajelor bazată pe transmiţător, aceste mesaje trebuiau să fie transmise ca să
recreeze la transmiţător log-ul volatil al mesajului, prin returnarea RSN original de la
receptor. Toate mesajele sunt trimise cât timp lista mesajelor care vor fi reluate nu
este goală, trebuind să fie duplicată întrucât toate execuţiile până la sfârşitul acestui
interval de stare (şi începutul următorului) trebuie să aibă execuţia anterioară
defectului duplicată. Oricum, după ce ultimul mesaj care a început să fie reluat, a fost
recepţionat şi această listă este goală, nu se poate şti la ce punct de pe durata acestui
ultim interval de stare apare defectul. De aceea, orice mesaje viitoare trimise de hostul de refacere sunt transmise normal, iar orice duplicate sunt detectate la receptoare
de către metoda existentă de detectare a duplicatelor, inclusă în subcomponentele
sistemului, folosind SSN-ul ataşat fiecărui mesaj transmis.
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8.2 PERFORMANŢELE
S-au depus eforturi intense pentru minimizarea numărului de procese
participante în scrierea unui punct de control consistent sau în cadrul returnării şi
pentru reducerea numărului de mesaje recepţionate în sincronizarea acestor puncte de
control consistente. De asemenea, un aspect foarte important al performanţei
sistemului se referă la overhead-ul verificării cu puncte de control în timpul rulării
fără influenţa defectelor asupra programelor de aplicaţie distribuite. Acest overhead,
care apare în timpul calculului fără defecte, include:
• costul salvării punctelor de control pe stocarea stabilă;
• costul interferenţei dintre verificarea cu puncte de control şi execuţia
proceselor;
• costul comunicaţiei dintre procese, necesară pentru asigurarea faptului că
punctele de control individuale ale procesului înregistrează o stare
consistentă a sistemului;
• costul salvării punctelor de control pe stocarea stabilă, care include costul
transmisiei prin reţea la server-ul fişierului şi costul accesării dispozitivului
de stocare stabilă din server-ul fişierului.
Sincronizarea punctelor de control ale proceselor individuale pentru a forma un
punct de control consistent global adaugă un overhead mic.

8.2.1 PERFORMANŢA PUNCTELOR DE CONTROL
CONSISTENTE
S-au efectuat măsurători asupra implementării punctelor de control consistente
şi, de asemenea, s-au analizat componentele overhead-ului rezultat din punctele de
control consistente.
Aceste studii şi analize de performanţă asupra punctelor de control consistente
s-au efectuat la departamentul de calculatoare de la Universitatea Rice, din statul
Hoston, S.U.A., de către un colectiv condus de E.N. Elnozahy, D.B. Johnson şi W.
Zwaenepoel. În această implementare a punctelor de control consistente, s-a folosit
sistemul de operare System V, care rulează pe 16 staţii de lucru SUN 3/60, fără
discuri, conectate la 10 MBytes/s printr-o reţea locală Ethernet. Fiecare staţie de lucru
este echipată cu un procesor Motorola MC68020, la 20 MHz şi 4 Mbytes de
memorie, dintre care 740 Kbytes sunt consumaţi de către sistemul de operare. Aceste
maşini rulează sub sistemul de operare distribuit System V la care s-au adăugat
mecanismele de verificare cu puncte de control care s-au implementat. De asemenea,
mediul de experimentare a mai inclus două server-e de fişiere de reţea (NFS Network File Server) partajate, SUN 3/140, fiecare dintre acestea folosind un
procesor Motorola MC68020 la 16 MHz şi un disc Fujitsu Eagle, pe care au fost
scrise punctele de control. Datele punctului de control al unui singur proces pot fi
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scrise prin reţea în server-ul de fişiere, cu o rată de aproximativ 550 Kbytes/s. Toate
rezultatele măsurătorilor reprezintă valoarea medie rezultată în urma mai multor
încercări. Deviaţia standard maximă pentru toate măsurătorile a fost sub 1% din
valoarea medie. Aceste măsurători au arătat că punctele de control consistente pot fi
implementate foarte eficient, adăugând un overhead foarte mic timpului de execuţie
fără defecte al programelor de aplicaţie distribuite. Cu un interval de 2 minute pentru
verificare cu puncte de control, timpul de rulare a crescut cu mai puţin de 1% pentru
6 din cele 8 programe de aplicaţie distribuite care au fost studiate. Cea mai mare
valoare măsurată a overhead-ului a fost de 5,8%. Cei mai importanţi factori care au
afectat performanţa au fost interferenţa dintre o verificare cu puncte de control şi
execuţia sa curentă şi cantitatea de date salvate de fiecare punct de control pe stocarea
stabilă.

8.2.1.1 PROGRAMELE DE APLICAŢIE
S-au ales, pentru acest studiu de performanţă al punctelor de control
consistente, 8 programe de aplicaţie care necesitau o rulare îndelungată şi un calcul
intensiv, reprezentând o rată mare de folosire a memoriei şi a modelelor de
comunicaţie:
• fft care calculează transformata Fourier rapidă (Fast Fourier Transform) a
16384 de puncte de date. Problema este distribuită, prin asignarea fiecărui
proces într-un interval egal al punctelor de date în care se va face calculul
transformatei;
• gauss care efectuează eliminarea gaussiană (Gaussian Elimination) cu
pivotare parţială pentru o matrice cu dimensiunea de 1024 × 1024.
Problema este distribuită prin asignarea fiecărui proces unui subset al
coloanelor matricei în care se face operarea. La fiecare iteraţie a reducerii,
procesul care păstrează elementul pivot trimite coloana pivot tuturor
celorlalte procese;
• grid care efectuează un calcul iterativ al unei grile (grid) de 2048 × 2048 de
puncte. În fiecare iteraţie, valoarea fiecărui punct este calculată ca o funcţie
a valorii sale din ultima iteraţie şi valorilor vecinilor săi. Această aplicaţie
apare în nucleul multor algoritmi de modelare a curgerii fluidelor. Problema
este distribuită prin asignarea fiecărui proces unei secţiuni a matricei în care
se va face calculul. După fiecare iteraţie, fiecare proces îşi interschimbă
valorile noi din colţurile secţiunii lor cu procesele corespunzătoare
învecinate;
• matmult care înmulţeşte două matrice (multiply matrices) pătratice cu
dimensiunea 1024 × 1024. Problema este distribuită prin asignarea fiecărui
proces unei porţiuni a rezultatului matricei în care se va face calculul. Nu
este necesară nici o altă comunicaţie cu excepţia raportării soluţiei finale;
• nqueens care contorizează numărul soluţiilor problemei celor n regine (n
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queens) pentru 16 regine. Problema este distribuită prin asignarea fiecărui
proces unei porţiuni egale a poziţiilor posibile pentru primele două regine.
Nu este necesară nici o altă comunicaţie cu excepţia raportării numărului
total de soluţii găsite;
• prime care execută un test probabilistic al numerelor prime (prime), pentru
un întreg pe 64 de biţi, folosind metoda Pollard-Rho. Un proces master
distribuie munca de la un task al cozii, la fiecare proces slave. Fiecare
proces slave comunică doar cu master-ul, iar acesta anunţă factorii
numărului care vor fi descoperiţi la completare;
• sparse care rezolvă împrăştierea (sparse) unui sistem de ecuaţii liniar în
48000 de necunoscute, folosind o variaţie a metodei iterative Gauss-Seidel.
Sistemul este împrăştiat în acela pentru care mai puţin din 0,25% din fiecare
linie din matrice nu este zero. Problema este distribuită prin asignarea
fiecărui proces unui subset egal cu variabilele necunoscute. După fiecare
iteraţie, fiecare proces trimite noile valori ale variabilelor necunoscute
tuturor celorlalte procese;
• tsp care rezolvă problema comisului voiajor (traveling salesman) pentru o
hartă densă a 18 oraşe, folosind algoritmul divide et impera. Un proces
principal menţine soluţia optimă curentă şi un task al cozii conţinând
subseturi ale spaţiului de căutare. Procesul principal asignează task-uri din
coadă proceselor slave. Când un proces slave găseşte un nou minim,
raportează calea şi lungimea lui procesului primar. Dacă este necesar,
procesul primar actualizează soluţia curentă optimă globală şi returnează
lungima sa procesului slave.
Graficul 8.3 corespunde tabelului 8.3 şi reprezintă timpul de rulare al aplicaţiei şi
cerinţele de memorie.
Tabelul 8.3 - Timpul de rulare al aplicaţiei şi cerinţele de memorie.
Numele
programul
ui

Timpul de
rulare
(minute)

Fft
Gauss
Grid
Matmult
Nqueens
Prime
Spars
Tsp

186
48
59
137
77
53
65
73

Per memoria procesului
(Kbytes)
Cod
Date
Total
21
555
576
20
576
596
21
2163
2184
20
2348
2368
18
22
40
38
74
112
22
2954
2976
21
27
48

Toate măsurătorile asupra celor 8 programe de aplicaţie au fost făcute printr-o
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execuţie distribuită pe 16 maşini, cu un proces per maşină. Gama timpilor de rulare
este de la aproximativ 48 de minute pentru gauss, până la aproximativ 3 ore pentru
fft, iar cantitatea totală a memoriei folosite pe cele 16 maşini este cuprinsă într-o
gamă de la 656 Kbytes pentru nqueens până la 47 Mbytes pentru sparse. Tabelul 8.3
face un sumar al timpului de rulare şi cerinţelor de memorie pentru fiecare aplicaţie.
Timpul de rulare al aplicatiei si cerintele de memorie
3000

Timpul de rulare
(minute)
Per memoria procesului
(Kbytes) Cod
Per memoria procesului
(Kbytes) Date
Per memoria procesului
(Kbytes) Total

2500
2000
1500
1000

tsp

spars

prime

nqueens

matmult

grid

gauss

0

fft

500

Graficul 8.3 - Timpul de rulare al aplicaţiei şi cerinţele de memorie.

8.2.1.2 OVERHEAD-UL VERIFICĂRII CU PUNCTE DE
CONTROL
Tabelul 8.4 prezintă o comparaţie între timpii de rulare ai programelor de
aplicaţie la rularea fără puncte de control şi la rularea cu puncte de control consistente,
cu un interval de 2 minute pentru verificarea cu puncte de control.
Această alegere a intervalului punctului de control a fost conservativă. În
practică se aşteaptă utilizarea unor intervale mai mari pentru punctele de control. De
aceea, aceste măsurători supraestimează costul punctelor de control consistente,
întrucât intervalele mai mari ale punctelor de control duc la reducerea overhead-ului
în funcţionarea fără defecte. Graficul 8.4 corespunde tabelului 8.4 şi reprezintă timpii
de rulare cu şi fără puncte de control.
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Tabelul 8.4 - Timpii de rulare cu şi fără puncte de control.
Numele
Programului
Fft
Gauss
Grid
Matmult
Nqueens
Primes
Sparse
Tsp

Fără
puncte de
control
(secunde)
11157
2875
3552
8203
4600
3181
3893
4362

Cu puncte de
Diferenţa
control
(secunde)
(secunde)
%
11184
2885
3618
8219
4600
3193
4119
4362

27
10
66
16
0
12
226
0

0,2
0,3
1,8
0,2
0,0
0,4
5,8
0,0

Timpii de rulare cu şi fără puncte de control
fft
Gauss
grid
matmult
nqueens
primes
sparse
tsp

12000
10000
8000
6000
4000
2000
0

Fără puncte de
control (Sec.)

Cu puncte de control
(Sec.)

Graficul 8.4 - Timpii de rulare cu şi fără puncte de control.

În tabelul 8.5 sunt reprezentate unele statistici adiţionale de performanţă.
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Tabelul 8.5 - Statistici de performanţă adiţionale (per punct de control).

Total
Numele
Programului
Fft
Gauss
Grid
Matmult
Nqueens
Prime
Sparse
Tsp

Date
scrise
(Mbytes)
0,4
7,1
35,0
0,9
0,3
0,7
13,5
0,2

Coord.

Per proces
Timp
Timp
Defecte de
bloca
trecut
copiere la
t
(secunde)
scriere
(sec.)
2,0
4
0,0
14,1
50
0,0
60,2
122
0,1
3,3
3
0,0
1,5
2
0,0
2,8
4
0,0
25,7
44
5,5
0,2
2
0,2

Coloana “datelor scrise” reprezintă media cantităţii de date scrise pe stocarea
stabilă per punct de control consistent (suma de pe toate cele 16 procese). Coloana
“timpul trecut” reprezintă timpul de la iniţializarea punctului de control la recptor de
către coordonatorul ultimei confirmări a mesajului său realizat. Acest timp corespunde,
în mare, perioadei pe durata căreia un proces poate să întâmpine defecte de copiere la
scriere datorită verificării cu puncte de control. Coloana “defectelor de copiere la
scriere” furnizează media numerelor de astfel de defecte care apar per punct de control
în fiecare proces. Tipul trecut de la punctele de control este timpul pe durata căruia un
proces poate deveni blocat, aşteptând ca o nouă pagină să devină disponibilă serviciului
de tratare a defectului de copiere la scriere. Coloana “timpului blocat” indică media
intervalului de timp pentru care fiecare proces a fost blocat în timpul fiecărui punct de
control. Graficul 8.5 corespunde tabelului 8.5 şi reprezintă statistici de performanţă
adiţionale per punct de control.
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Statistici de perfornanta aditionale
140
Total Date scrise
(Mbytes)
Coord. Timp trecut
(Sec.)
Per proces Defecte de
copiere la scriere
Per proces Timp blocat
(sec.)

120
100
80
60
40

tsp

sparse

prime

nqueens

matmult

grid

gauss

0

fft

20

Graficul 8.5 - Statistici de performanţă adiţionale (per punct de control).

Pentru toate aplicaţiile, exceptând grid şi sparse, efectul verificării cu puncte
de control asupra performanţei programelor de aplicaţie este neglijabil. Overhead-ul
pentru grid este un mai mare datorită acelor modificări ale programului pentru
fiecare punct din grila de 2048 × 2048 pe durata fiecărei iteraţii. Ca un rezultat,
fiecare spaţiu de adresă al grilei procesului este modificat între oricare două puncte de
control consecutive şi trebuie să fie scris pe stocarea stabilă pentru fiecare punct de
control. Programul sparse a avut cel mai mare overhead, de 226 de secunde sau 5,8%
din timpul de rulare. Bolcarea este responsabilă de 176 din cele 226 de secunde ale
overhead-ului: programul scrie 32 de puncte de control în timpul execuţiei sale, iar
media timpului de blocare per punct de control este de 5,5 secunde (vezi tabelul 8.4 şi
tabelul 8.5). Programul sparse consumă aproximativ 95% din memoria disponibilă
pe fiecare maşină. Paginile de memorie rămase sunt epuizate rapid datorită
serviciului de tratare a defectelor de copiere la scriere pe durata fiecărui punct de
control, cauzând blocarea execuţiei pentru perioade extinse de timp.
Creşterea timpului de rulare fără defecte, ca rezultat al verificării cu puncte de
control, este în primul rând afectată de cantitatea de memorie liberă disponibilă pe
fiecare staţie de lucru şi de cantitatea de date care va fi scrisă pe stocarea stabilă.
Cantitatea de memorie liberă disponibilă determină eficacitatea copierii la scriere în
prevenirea blocării programului de aplicaţie pe durata unui punct de control.
Cantitatea de date scrise pe stocarea stabilă determină timpul trecut cerut pentru
completarea punctului de control. Timpul trecut influenţează numărul de defecte de
copiere la scriere care pot apărea şi determină perioada pe durata căreia un poroces
poate fi blocat.
Punctele de control consistente adaugă un overhead mic la timpul de rulare al
programelor de aplicaţie. În medie, overhead-ul este de aproximativ 1%, iar cea mai
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mare valoare măsurată a overhead-ului este de 5,8%. Putem considera că este un preţ
modest care trebuie plătit pentru abilitatea de refacere dintr-un număr arbitrar de
defecte.

8.2.1.3 COPIEREA LA SCRIERE A PUNCTELOR DE CONTROL
S-a folosit copierea la scriere pentru a evita blocarea proceselor în timpul scrierii
punctului de control pe stocarea stabilă. Pentru a se măsura eficacitatea acestei soluţii, sa modificat implementarea verificării cu puncte de control astfel încât un proces să
rămână blocat pe durata verificării procesului lui cu puncte de control. S-a măsurat apoi
performanţa celor 8 programe de aplicaţie distribuite folosind această implementare şi
s-a comparat performanţa acestei implementări folosind copierea la defecte. Aceste
rezultate sunt prezentate în tabelul 8.6.
Tabelul 8.6 - Blocarea punctelor de control comparată cu copierea la scriere a
punctelor de control: % de creştere a timpului de rulare.

Numele
programului

fft
gauss
grid
matmult
nqueens
prime
sparse
tsp

% de creştere a timpului de
rulare
Blocarea
Copierea la
punctelor de
scriere a
control
punctelor de
control
0,2
0,2
13,7
0,3
85,0
1,8
3,7
0,2
1,8
0,0
2,9
0,4
20,0
5,8
1,8
0,0

Măsurătorile au arătat că blocarea programului de aplicaţie cât timp punctul de
control este scris pe stocarea stabilă, este costisitoare. Degradarea performanţei este
dependentă de cantitatea de date a punctului de control care trebuie salvată, datorită
latenţei în scrierea datelor la server-ul de fişiere. De exemplu, aplicaţiile cu o
dimensiune mai mare a memoriei, cum sunt grid şi sparse, care vor fi verificate cu
puncte de control indică overhead-uri ridicate (85% şi respectiv 20%) când este
utilizată blocarea punctelor de control, dar overhead-uri mici (1,8% şi respectiv
5,8%) când este utilizată copierea la scriere a punctelor de control. Aplicaţii cu o
dimensiune foarte mică a memoriei cum ar fi nqueens şi tsp arată, în urma
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măsurătorilor, că folosind copierea la scriere nu există overhead.
Folosind copierea la scriere se elimină multe blocări ale proceselor pe durata
verificării cu puncte de control şi astfel se reduce foarte mult overhead-ul punctelor
de control consistente. Pentru aplicaţii care folosesc dimensiuni mari ale memoriei,
copierea la scriere trebuie luată mai mult în considerare. Graficul 8.6 corespunde
tabelului 8.6 şi reprezintă o comparaţie între blocarea punctelor de control şi copierea
la scriere a punctelor de control, exprimată în procente din creşterea timpului de
rulare.
Comparatie între blocarea punctelor de control si
copierea la scriere a punctelor de control
90

fft

80

gauss

70

grid

60

matmult

50

nqueens
prime

40

sparse

30

tsp

20
10
0
Blocarea punctelor de Copierea la scriere a
control
punctelor de control
% de crestere a
% de crestere a
timpului de rulare
timpului de rulare

Graficul 8.6 - Comparaţie între blocarea punctelor de control şi copiereala scriere a
puntelor de control.

8.2.1.4 PUNCTE DE CONTROL INCREMENTALE
Scopul folosirii punctelor de control incrementale este acela de reducere a
cantităţii de date scrise pe stocarea stabilă pe durata fiecărui punct de control. S-au
comparat punctele de control incrementale cu punctele de control totale, unde întregul
spaţiu de adresă al fiecărui proces este scris pe stocarea stabilă pe durata fiecărui punct
de control. Tabelul 8.7 compară cantitatea de date scrise pe stocarea stabilă, pentru
punctele de control totale şi cele incrementale. Tabelul 8.8 compară procentul de
creştere a timpului de rulare pentru punctele de control totale şi cele incrementale.
Tabelul 8.9 compară timpul trecut pentru punctele de control totale şi cele incrementale.
Graficul 8.7 corespunde tabelului 8.7 şi reprezintă o comparaţie între punctele de
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control incrementale şi cele totale, pentru cantitatea de date scrise.
Tabelul 8.7 - Puncte de control totale şi incrementale: cantitatea de date scrise
(Mbytes).
Numele
programului
Fft
Gauss
Grid
matmult
nqueens
Prime
Sparse
Tsp

Cantitatea de date scrise (Mbytes)
Puncte de
Puncte de
% de
control
control
reducere
totale
incrementale
9,4
0,4
96
9,4
7,1
24
35,1
35,0
0
37,9
0,9
98
0,6
0,3
50
1,8
0,7
61
47,7
13,5
72
0,8
0,2
75

Comparatie între punctele de control totale si cele
incrementale din punct de vedere a cantitatii de date scrise

50

fft
gauss
grid
matmult
nqueens
prime
sparse
tsp

45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Puncte de control
Puncte de control totale
incrementale
Cantitatea de date scrise
Cantitatea de date scrise
(Mbytes)
(Mbytes)

Graficul 8.7 - Comparaţie între punctele de control totale şi cele incrementale:
cantitatea de date scrise (Mbytes).

Graficul 8.8 corespunde tabelului 8.8 şi reprezintă comparaţia dintre punctele de
control incrementale şi cele totale pentru procentul de creştere a timpului de rulare.
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Tabelul 8.8 - Punctele de control totale comparate cu punctele de control
incrementale: procentul de creştere a timpului de rulare.
Numele
programului
fft
gauss
grid
matmult
nqueens
prime
sparse
tsp

% de creştere a timpului
de rulare
Puncte de
Puncte de
control
control totale
incrementale
0,2
0,2
0,5
0,3
2,0
1,8
1,8
0,2
0,0
0,0
0,9
0,4
17,0
5,8
0,0
0,0

Comparatie între punctele de control totale si cele
incrementale pentru timpul trecut

90
fft
gauss
grid
matmult
nqueens
prime
sparse
tsp

80
70
60
50
40
30
20
10
0

Puncte de control totale
Timpul trecut (Sec.)

Puncte de control
incrementale
Timpul trecut (Sec.)

Graficul 8.8 - Comparaţie între punctele de control totale şi cele incrementale:
procentul de creştere a timpului de rulare.

Graficul 8.9 corespunde tabelului 8.9 şi reprezintă comparaţia dintre punctele de
control incrementale şi cele totale pentru timpul trecut.
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Tabelul 8.9 - Punctele de control totale comparate cu punctele de control
incrementale: timpul trecut (secunde).
Numele
Programului
Fft
Gauss
Grid
Matmult
Nqueens
Prime
Sparse
Tsp

Timpul trecut (secunde)
Puncte de
Puncte de
% de
control
control
reducere
totale
incrementale
17,6
2,0
89
17,8
14,1
21
60,2
60,2
0
66,1
3,3
95
2,6
1,5
42
4,0
2,8
30
86,9
25,7
70
2,2
0,2
91

Aplicaţiile pot fi subdivizate în trei categorii corespunzător punctelor de
control incrementale: aplicaţii cu un spaţiu de adrese larg care este modificat mult
între oricare două puncte de control (fft, matmult şi sparse); aplicaţii cu un spaţiu de
adrese care este modificat aproape în întregime între oricare două puncte de control
(gauss şi grid) şi aplicaţii cu un spaţiu mic de adrese (nqueens, prime şi tsp). Pentru
aplicaţiile din prima categorie, folosirea punctelor de control incrementale are un
mare succes. Pentru aplicaţiile din a doua categorie, folosirea punctelor de control
incrementale este mult mai puţin observată, deoarece o mare parte din spaţiul de
adrese este modificat între oricare două puncte de control consecutive. În final,
aplicaţiile cu spaţiul de adrese mic din a treia categorie, realizează orice fel de
reducere cu un overhead nesemnificativ.
Punctele de control incrementale reduc overhead-ul pentru multe aplicaţii.
Întrucât este uşor de implementat şi nu afectează niciodată mai rău performanţa,
câştigul său potenţial justifică includerea sa în orice implementare a verificării cu
puncte de control.
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Comparatie între punctele de control totale si
punctele de control incrementale pentru procentul de
crestere a timpului de rulare

18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

fft
gauss
grid
matmult
nqueens
prime
sparse
tsp
Puncte de control Puncte de control
totale
incrementale
% de crestere a % de crestere a
timpului de rulare timpului de rulare

Graficul 8.9 - Comparaţie între punctele de control totale şi cele incrementale: timpul
trecut (secunde).

8.2.1.5 SINCRONIZAREA PUNCTELOR DE CONTROL
Pentru a creea puncte de control consistente, procesele din sistem trebuie să îşi
sincronizeze punctele de control astfel încât cel mai recent punct de control al fiecărui
proces înregistrează o stare consistentă a sistemului. În contrast, în cazul punctelor de
control optimiste, fiecare proces scrie în mod independent puncte de control. Sistemul
încearcă să construiască o stare consistentă a sistemului din punctele de control
disponibile ale proceselor. Punctele de control optimiste limitează overhead-ul
sincronizării punctelor de control, dar poate determina returnări excesive şi efectul de
domino. Nu mai este nevoie de colecţia de reziduuri pentru punctele de control ale
proceselor.
Pentru ca să se efectueze sincronizarea în overhead-ul punctelor de control, s-a
modificat implementarea pentru a se folosi puncte de control optimiste. S-au măsurat
performanţele programelor de aplicaţie folosind această implementare modificată,
astfel încât procesele îşi iau acelaşi număr de puncte de control, aşa s-a descris în
experimentul din secţiunea 7.6.1.2.
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Tabelul 8.10 - Punctele de control optimiste comparate cu punctele de control
consistente (% de creştere a timpului de rulare).
Numele
programului
fft
gauss
grid
matmult
nqueens
prime
sparse
tsp

% de creştere a timpului
de rulare
Puncte de
Puncte de
control
control
optimiste
consistente
0,2
0,2
1,0
0,3
1,6
1,8
0,1
0,2
0,0
0,0
0,2
0,4
3,0
5,8
0,0
0,0

Comparatie între punctele de control optimiste si cele
consistente, pentru procentul de crestere a timpului de
rulare

6

fft
gauss
grid
matmult
nqueens
prime
sparse
tsp

5
4
3
2
1
0

Puncte de control Puncte de control
optimiste
consistente
% de crestere a % de crestere a
timpului de rulare timpului de rulare

Graficul 8.10 - Comparaţie între punctele de control optimiste şi cele consistente (%
de creştere a timpului de rulare).

Tabelul 8.10 arată procentul de creştere a timpului de rulare pentru programele
de aplicaţii folosind ambele tipuri de puncte de control: puncte de control optimiste şi
puncte de control consistente. Graficul 8.10 corespunde tabelului 8.10 şi reprezintă
comparaţia dintre punctele de control optimiste şi cele consistente, pentru procentul de
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creştere a timpului de rulare.
Pentru toate aplicaţiile, exceptând sparse, creşterea timpului de rulare ca
rezultat ori al punctelor de control consistente, ori al punctelor de control optimiste, a
fost de mai puţin de 1% pentru fiecare. Pentru sparse, overhead-ul punctelor de
control optimiste a fost de 3,0%, în comparaţie cu 5,8% pentru punctele de control
consistente. Punctele de control optimiste sunt mai potrivite pentru sparse, deoarece
fiecare proces a fost capabil să-şi scrie punctul de control în server-ul de fişiere, doar
cu o mică interferenţă din partea altor procese. În punctele de control consistente,
toate procesele încearcă să-ţi scrie punctele de control, în esenţă, în acelaşi timp,
crescând încărcarea server-ului de fişiere şi încetinindu-i răspunsul. Pentru gauss,
punctele de control optimiste înrăutăţesc performanţele în comparaţie cu punctele de
control consistente. Această anomalie aparentă este datorată naturii comunicaţiei
intensive, globale a programului gauss. Execuţia unui proces este încetinită puţin cât
timp acesta este verificat cu puncte de control, ceea ce poate cauza o întârziere în
transmiterea mesajelor aplicaţiei. Fiecare iteraţie a programului gauss necesită
comunicaţia globală între procesele aplicaţiei pentru a distribui următoarea coloană
pivot. Ca rezultat, încetinirea execuţiei unui singur proces tinde să încetinească
întregul program de aplicaţie în aşteptarea mesajelor de la acel proces. Pentru puncte
de control optimiste, sunt considerate puncte de control ale proceselor separate, la
diferite momente de timp, cauzând o încetinire adiţională a întregii aplicaţii. În
schimb, pentru punctele de control consistente, toate procesele iau un punct de
control în acelaşi timp, cauzând doar o singură încetinire a aplicaţiei.
Diferenţa dintre overhead-ul introdus de punctele de control optimiste şi acela
introdus de punctele de control consistente este mică. Datorită potenţialului apariţiei
efectului de domino şi de realizare a unei returnări extensive a punctelor de control
optimiste, s-a ales metoda punctelor de control consistente.

8.2.2 PERFORMANŢA LOGĂRII PESIMISTE
Aceste studii şi analize de performanţă asupra logării mesajelor bazate pe
transmiţător s-au efectuat la departamentul de calculatoare de la Universitatea Rice,
din statul Hoston, S.U.A., de către un colectiv condus de E.N. Elnozahy, D.B.
Johnson şi W. Zwaenepoel. În această implementare a logării mesajelor bazată pe
transmiţător, s-a folosit sistemul de operare System V, care rulează pe o reţea de staţii
de lucru SUN 3/60, fără discuri, conectate la 10 MBytes/s printr-o reţea locală
Ethernet. Fiecare staţie de lucru este echipată cu un procesor Motorola MC68020, la
20 MHz şi 4 Mbytes de memorie, dintre care 740 de Kbytes sunt consumaţi de către
sistemul de operare. De asemenea, mediul de experimentare a mai inclus un server de
fişiere de reţea (NFS - Network File Server) partajabil, SUN 3/160, folosind un
procesor Motorola MC68020 la 16 MHz şi un disc Fujitsu Eagle. Această secţiune
prezintă analiza costurilor implicate de către logarea mesajelor bazată pe transmiţător
în comunicaţii, puncte de control şi refacere şi face o evaluare a performanţei mai
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multor programe de aplicaţie distribuite folosind logarea mesajelor bazată pe
transmiţător.

8.2.2.1 COSTURILE DE COMUNICAŢIE
Tabelul 8.11 prezintă timpul mediu în milisecunde necesar pentru operaţii de
comunicaţii obişnuite ale System V.
Tabelul 8.11 - Peformanţa operaţiilor de comunicaţie obişnuite ale System V,
folosind logarea mesajelor bazată pe transmiţător (milisecunde).
Operaţii

Send-Receive-Reply
Send(1K)-Receive-Reply
Send ca o datagramă
MoveTo(1K)
MoveTo(64K)
MoveFrom(1K)
MoveFrom(64K)

Logarea
mesajelor
Cu
Fără
1,9
1,4
3,4
2,7
0,5
0,4
3,5
2,8
107,0
88,0
3,4
2,7
106,0
87,0

Overhead
Timp
0,5
0,7
0,1
0,7
19,0
0,7
19,0

Procent
36,0
26,0
25,0
25,0
22,0
26,0
22,0

S-a măsurat timpul necesar pentru o secvenţă Send-Receive-Reply, fără nici o
adăugare de date şi cu adăugarea unui segment de date de 1 Kbytes, pentru o secvenţă
Send transmisă ca o datagramă şi pentru operaţiile MoveTo şi MoveFrom, fiecare a
unor segmente de date de 1Kbytes şi 64 de Kbytes. Aceste operaţii au fost executate
în prezenţa şi în absenţa logării mesajelor bazată pe transmiţător şi s-a reprezentat
separat timpul mediu cerut pentru fiecare caz. Overhead-ul folosirii logării mesajelor
bazată pe transmiţător pentru fiecare operaţie este dat ca diferenţa dintre două valori a
acestor timpi şi ca un procent de creştere a timpului fără logare. Aceşti timpi sunt
măsuraţi în procesul utilizator iniţiator şi indică timpul trecut între invocarea operaţiei
şi completarea sa. Overhead-ul pentru cele mai multe operaţii de comunicaţie este de
aproximativ 25%. Graficul 8.11 corespunde tabelului 8.11 şi reprezintă timpul trecut
overhead-ul timpului pentru diferite operaţii de comunicaţie obişnuite ale System V,
cu şi fără logarea mesajelor bazată pe transmiţător.
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Timpul trecut si overhead-ul timpului, pentru diferite
operatii de comunicatie obisnuite ale System V,
cu si fara logarea mesajelor bazata pe transmitator

120
Send-Receive-Reply
Send(1K)-Receive-Reply
Send ca o datagrama
MoveTo(1K)
MoveTo(64K)
MoveFrom(1K)
MoveFrom(64K)

100
80
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40
20
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Logarea mesajelor

Fara
Logarea mesajelor

Graficul 8.11 - Timpul trecut şi overhead-ul timpului, pentru diferite operaţii de
comunicaţie obişnuite ale System V, cu şi fără logarea mesajelor bazată pe
transmiţător.
Overhead-ul măsurat şi raportat în tabelul 8.11 este datorat în totalitate
timpului necesar pentru execuţia instrucţiunilor implementării protocolului de logare
a mesajelor bazată pe transmiţător. Pentru că natura operaţiilor de comunicaţie în
System V este de tip întrebare-răspuns şi datorită prezenţei optimizării protocolului
de logare în timpul fiecărei operaţii, nu au fost cerute pachete suplimentare şi nu a
apărut nici o întârziere în transmisia oricărui mesaj cât timp s-a aşteptat sosirea unui
RSN confirmat. Cu toate că pachetele suplimentare au fost cerute după toate iteraţiile
fiecărei secvenţe de test, cu scopul interschimbării RSN-ului şi RSN-ului confirmat,
aceste interschimbări finale au apărut asincron în înteriorul kernel-ului, după ce
procesul utilizator şi-a completat timpul alocat. Graficul 8.12 corespunde tabelului
8.11 şi reprezintă overhead-ul în procente, în lipsa logării mesajelor, pentru operaţii
de comunicaţie simple ale System V.
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Overhead-ul în procente în lipsa logării mesajelor,
pentru operaţii de comunicaţie simple ale System V.
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Graficul 8.12 - Overhead-ul în procente în lipsa logării mesajelor, pentru operaţii de
comunicaţie simple ale System V.

Pentru a înţelege mai bine cum este consumat timpul de execuţie pe durata
acestor operaţii, timpii de execuţie pentru un număr de componente ale implementării
au fost măsuraţi individual prin execuţia fiecărei componente într-o buclă de un
număr mare de ori şi s-a făcut medierea rezultatelor. Timpul pentru o singură
execuţie nu poate fi măsurat direct, pentru că sistemelor SUN le lipseşte un ceas
hardware cu rezoluţie suficientă pentru acest lucru. Overhead-ul pachetului de
transmisie, ca rezultat al logării mesajelor bazată pe transmiţător, este de aproximativ
126 µs pentru mesajele cu dimensiunea minimă, incluzând 27 µs pentru copierea
mesajelor în log. Pentru transmiterea unui mesaj cu un segment de date ataşat de 1
Kbytes, acest timp creşte cu 151 µs datorită timpul adiţional necesar pentru copierea
segmentului în log. Pentru acest timp de transmisie, 38 µs sunt necesare după ce
pachetul a fost transmis prin Ethernet şi se execută concurent cu recepţia la nodul de
la distanţă. Overhead-ul pachetului de recepţie pentru logarea mesajelor bazată pe
transmiţător este de aproximativ 142 µs. Pentru acest timp, circa 39 µs sunt
consumate pentru procesarea oricărei încărcări a RSN-urilor, iar circa 45 µs pentru
procesarea oricăror RSN-uri confirmate.
Aceste componente ale măsurătorilor sunt compatibile cu timpii de overhead
indicaţi în tabelul 8.11 pentru fiecare operaţie. De exemplu, pentru o secvenţă SendReceive-Reply, neavând nici un segment de date ataşat, este trimis un singur mesaj
de dimensiune minimă de către fiecare proces. Protocolul de transmitere este executat
concurent cu protocolul de refacere pentru fiecare pachet, după retransmisia sa în
reţea. Overhead-ul logării mesajelor bazate pe transmiţător este calculat pentru
această operaţie, ca fiind egal cu 2 × ((126 − 38) + 142) = 460 µs.
Acestă valoare este apropiată de valoarea overhead-ului măsurată, de 500 µs,
dată în tabelul 8.11. Timpul dincolo de această cerere de execuţie a protocolului
logării pentru o secvenţă Send-Receive-Reply, cu un segment de date ataşat de 1
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Kbytes, necesită doar 151 µs în plus pentru copierea mesajului în log. Acestă valoare
se apropie de diferenţa măsurată pentru aceste două operaţii, de 200 µs. Ca un
exemplu final, să considerăm o operaţie MoveTo (64 Kbytes), în care sunt trimise 64
de mesaje cu 1 Kbytes de date ataşate fiecăruia, urmate de un mesaj de răspuns de
dimensiune minimă. Nu este posibilă o transmitere concurentă pentru primele 63 de
mesaje de date, dar acestea sunt primite fiecare concurent cu următorul trimis. După
ce transmiţătorul trimite ultimul mesaj de date şi după ce receptorul transmite mesajul
de răspuns, execuţia protocolului se desfăşoară concurent între nodurile de transmisie
şi de recepţie. Overhead-ul total pentru această operaţie, în microsecunde, este
calculat ca:
63 × (126 + 151) +

pentru transmiterea primelor 63 de pachete

(126 − 38) + 151

pentru transmiterea ultimului pachet

+

142 +

(136 − 38)
142

+

pentru receptia ultimului pachet
pentru trimiterea pachetului de raspuns
pentru receptia pachetului de raspuns

Total : 18062

Acest total de 18062 µs este apropiat de valoarea măsurată, de 19 ms, a
overhead-ului, dată în tabelul 8.11.
În mediile mai puţin controlate şi cu mai mult de două procese comunicând,
performanţa comunicaţiei poate fi degradată, deoarece transmisia unor mesaje poate
fi întârziată în aşteptarea sosirii unui RSN confirmat. Pentru a evalua efectul acestei
întârzieri în overhead-ul comunicaţiei, este nevoie de măsurarea mediei timpului dusîntors pentru trimiterea unui RSN şi recepţia confirmării lui. Fără erorile de
transmisie, întârzierea comunicaţiei ar trebui să nu depăşească acest timp de dusîntors, dar poate fi mai mică dacă RSN-ul a fost deja trimis când se încearcă pentru
prima dată transmiterea unui nou mesaj. Media timpului de dus-întors folosită în
acest mediu este de 550 µs. Deşi se trimite în reţea aceeaşi cantitate de date pentru o
secvenţă Send-Receive-Reply neavând nici un segment de date adăugat, acest timp
de dus-întors al RSN-ului este cu mult mai mic decât 1,4 ms (cât arăta tabelul 8.11
pentru această secvenţă), datorită faptului că interschimbarea RSN-ului are loc direct
între două kernel-uri, mai curând decât între două procese la nivelul utilizator.
Efectul acestor două optimizări ale protocoalelor în performanţa acestor
operaţii de comunicaţie a fost măsurat prin folosirea implementării logării mesajelor
bazată pe transmiţător, care nu includea aceste optimizări, pentru a executa aceleaşi
teste raportate ca în tabelul 8.11. Toate RSN-urile şi RSN-urile confirmate au fost
trimise cât mai repede posibil, fără încărcare şi nici un pachet nu a purtat mai mult de
un RSN sau un RSN confirmat. Pentru cele mai multe operaţii, timpul trecut,
implicat în operaţie, a crescut cu o medie de 430 µs per mesaj, mai mare decât timpul
cerut pentru logare în protocolul optimizat. Comparând această creştere cu valoarea
măsurată a timpului de dus-întors a RSN-ului, de 550 µs, se indică faptul că circa 120
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µs ale timpului de dus-întors apar concurent cu alte execuţii. Aceasta include timpul
necesitat de executarea funcţiilor protocolului kernel-ului System V şi timpul pentru
ca procesul utilizator să recepţioneze mesajul pentru care acest RSN a început să fie
returnat şi pentru a forma mesajul de răspuns. Oricum, timpii pentru operaţiile
MoveTo şi MoveFrom pentru un segment de date de 64 Kbytes adăugaţi şi pentru
operaţia de Send transmisă ca o datagramă cresc în medie doar cu 260 µs per mesaj.
Această valoare este mai mică decât creşterea pentru alte operaţii, deoarece sunt
trimise mesaje secvenţiale multiple aceleiaşi destinaţii, neintervenind mesaje de
răspuns şi, astfel, multe mesaje trimise sunt forţate să aştepte pentru ducerea şi
întoarcerea unui RSN. Această creştere este totuşi substanţială, deoarece este necesar
ca fiecare RSN şi RSN confirmat să fie trimise într-un pachet separat şi să fie
manipulate separat.
Pentu a evalua în perspectivă această medie măsurată a overhead-ului de
comunicaţie (25%) pentru logarea mesajelor bazată pe transmiţător este necesar să se
considere performanţa altor tehnici de logare pesimistă a mesajelor. Dacă mesajele
sunt logate în unele noduri separate din reţea, fără a folosi o reţea hardware specială,
overhead-ul ar trebui să fie aproximativ de 100%, întrucât toate mesajele trebuie să
fie trimise şi primite într-un timp suplimentar. Dacă fiecare mesaj este scris sincron
pe disc aşa cum a fost primit, overhead-ul ar trebui să fie cu câteva ordine mai mare,
datorită vitezei relative a discului. Astfel de metode nu permit refacerea la un
moment dat din orice număr de defecte.

8.2.2.2 COSTURILE PUNCTELOR DE CONTROL
Tabelul 8.12 - Timpul de verificare prin puncte de control, dat de dimensiunea
porţiunii spaţiului de adrese scrise (milisecunde).
Kbytes

8
16
32
64
128
256
512
1024

Pagini

1
2
4
8
16
32
64
128

Puncte de
control
totale
140
170
200
260
460
780
1470
2870

Puncte de
control
incrementale
140
170
220
300
500
880
1570
2980

Tabelul 8.12 arată timpul trecut măsurat, pentru efectuarea verificării cu puncte
de control în această implementare, bazat pe dimensiunea porţiunii spaţiului de
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adrese scrise în fişierul punctului de control. Pe durata unui punct de control, fiecare
interval contiguu de pagini modificate, este scris în fişier printr-o operaţie separată,
iar pentru o dimensiune dată a spaţiului de adrese, timpul necesar pentru scrierea
spaţiului de adrese creşte în acelaşi mod în care creşte numărul acestor operaţii de
scriere separate. Pentru măsurătorile raportate în tabelul 8.12, dimensiunea totală a
spaţiului de adrese a fost de două ori cât dimensiunea porţiunii modificate rezultate în
numărul maxim posibil de operaţii de scriere separate. Pentru SUN 3/60, această
dimensiune a paginii hardware este de 8 Kbytes.
Graficul 8.13 corespunde tabelului 8.12 şi reprezintă timpul de verificare cu
puncte de control, dat în funcţie de dimensiunea porţiunii spaţiului de adrese scris, în
milisecunde.
În interiorul acestor timpi de verificare cu puncte de control, host-ul logic este
“îngheţat”, execuţiile sale fiind suspendate doar pentru o porţiune din acest timp, aşa
cum s-a arătat şi în secţiunea 7.5.4.5. Acest timp depinde de comportamentul
programului de aplicaţie care a început să fie verificat prin puncte de control şi este
afectat, în primul rând, de rata la care host-ul logic modifică paginile noi ale spaţiului
său de adrese, pe durata punctului de control, înainte ca host-ul să fie “îngheţat”.
Pentru programele de aplicaţie utilizate, host-ul logic este “îngheţat” în mod tipic
doar pentru câteva zecimi de milisecundă pe durata fiecărui punct de control.
Timpul de verificare cu puncte de control, dat prin
dimensiunea spaţiului de adrese scris
3000
2500
2000
1500
1000
500
0

Puncte de
control totale

Puncte de
control
incrementale

1 pagină
2 pagini
4 pagini
8 pagini
16 pagini
32 pagini
64 pagini
128 pagini

Graficul 8.13 - Timpul de verificare cu puncte de control dat de dimensiunea
porţiunii spaţiului de adrese scrisă (milisecunde).

Măsurătorile din tabelul 8.12 arată că timpul necesar pentru completarea unui
punct de control este dominat de costul scrierii spaţiului de adrese în fişierul
punctului de control, crescând liniar cu dimensiunea porţiunii spaţiului de adrese scris
în fişier. Costul suplimentar implicat într-un punct de control incremental rezultă din
faptul că porţiunile modificate ale spaţiului de adrese nu sunt în mod tipic contigue.
Pentru fiecare interval necontiguu al acestor pagini modificat, trebuie să se efectueze
o operaţie separată de scriere. Pe de altă parte, un punct de control total efectuează
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doar o singură operaţie de scriere pentru întreg spaţiul de adrese. Overhead-ul
suplimentar per operaţie de scriere a fost măsurat la aproximativ 5 milisecunde.
Celelalte costuri implicate în verificarea cu puncte de control sunt minore. Este
necesar un total de aproximativ 17 ms pentru deschiderea unui fişier al punctului de
control şi închiderea sa ulterioară. Verificarea cu puncte de control a stării kernel-ului
necesită circa 0,8 ms, iar a server-ului de echipă circa 1,3 ms. Timpul necesar pentru
verificarea cu puncte de control a server-ului logării variază funcţie de numărul
blocurilor log-urilor mesajelor care vor fi scrise în fişier. Este necesar un minim de
circa 18 ms, crescând timpul de scriere al blocului log-ului cu circa 25 ms per mesaj.

8.2.2.3 COSTURILE REFACERII
Costurile implicate în refacere sunt similare cu acelea implicate în verificarea
cu puncte de control. Spaţiul de adrese al host-ului logic care a început să fie refăcut
trebuie să fie citit din fişierul punctului de control în memorie. Starea kernel-ului
trebuie să fie refăcută, la fel ca stările server-ului de echipă şi server-ului logării. În
plus, secvenţa mesajelor recepţionate de acest host logic după punctul de control
trebuie să fie refăcută şi host-ul logic trebuie să completeze reexecuţia necesară
restaurării stării sale, la valoarea pe care o avea după recepţia acestor mesaje
anterioare defectului.
Tabelul 8.13 - Timpul de refacere dat de dimensiunea spaţiului de adrese
(milisecunde).
Kbytes

Pagini

8
16
32
64
128
256
512
1024

1
2
4
8
16
32
64
128

Timpul de
refacere
2580
2600
2620
2670
2760
2950
3320
4080

Tabelul 8.13 arată timpul măsurat necesar pentru refacere, bazat pe
dimensiunea spaţiului de adrese al host-ului logic în curs de refacere. Aceste
măsurători nu includ timpul necesar pentru ca host-ul logic să se reexecute din starea
verificată cu puncte de control, întrucât acest timp depinde foarte mult de
particularităţile aplicaţiei. În general, acest timp de reexecuţie este adăugat
intervalului la care punctele de control sunt înregistrate. La fel ca şi la costul
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punctelor de control, timpii măsuraţi pentru refacere cresc aproximativ liniar cu
dimensiunea spaţiului de adrese în curs de citire. Există totuşi un cost mare, fixat,
inclus în timpii de refacere, datorat timeout-ului necesar ultimul grup trimis al cererii
pentru a colecta următorul mesaj logat. În implementarea curentă, acest timeout este
de 2,5 s.
Timpul de refacere dat de dimensiunea
spaţiului de adrese
1 pagină
2 pagini
4 pagini
8 pagini
16 pagini
32 pagini
64 pagini
128 pagini

5000
4000
3000
2000
1000
0

Timpul de refacere

Graficul 8.14 - Timpul de refacere dat de dimensiunea spaţiului de adrese
(milisecunde).

Graficul 8.14 corespunde tabelului 8.13 şi reprezintă timpul de refacere în funcţie
de dimensiunea spaţiului de adrese, în milisecunde.

8.2.2.4 PERFORMANŢA PROGRAMELOR DE APLICAŢIE
Programele de aplicaţie distribuite consumă doar o porţiune din timpii lor de
execuţie cu comunicaţiile, verificarea cu puncte de control şi refacerea din defect.
Pentru a analiza overhead-ul logării mesajelor bazată pe transmiţător într-un mediu
mai realist, s-a măsurat performanţa a trei programe de aplicaţii distribuite, folosind
această implementare. Programele folosite pentru acest studiu, sunt nqueens, tsp şi
gauss, care au fost prezentate în secţiunea 7.6.1.1, dar valorile pentru care se fac
calculele sunt de data aceasta egale cu n.
Aceste trei programe au fost alese datorită modelelor şi ratelor lor deosebite de
comunicare. În programul nqueens, procesul principal interschimbă un mesaj cu
fiecare alt proces la pornirea execuţiei şi încă o dată la încheierea acesteia, nefiind
efectuată nici o altă comunicaţie pe durata execuţiei. Procesele subordonate nu
trebuie să comunice unele cu alte şi cantitatea totală de comunicaţie este constantă,
pentru toate dimensiunile problemei. În programul tsp, harta este distribuită
proceselor subordonate, care vor comunica atunci cu procesul principal pentru a cere
subprobleme noi şi pentru a raporta orice rezultate noi pe durata fiecărei căutări.
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Întrucât numărul subproblemelor este dat de numărul oraşelor de pe hartă, pentru o
hartă cu n oraşe, cantitatea totală de comunicaţii efectuate este de O(n ) . Datorită
algoritmului divide et impera folosit, timpul de rulare este puternic dependent de
intrările din hartă. Între procesele subordonate nu există nici un fel de comunicaţie.
Dintre cele trei programe, programul gauss efectuează cele mai multe comunicaţii,
incluzând comunicaţiile dintre toate procesele pe durata execuţiei. Liniile matricii
sunt distribuite proceselor subordonate şi colectate la completare, fiecare linie pivot
fiind decisă de procesul principal, iar conţinutul liniei pivot este distribuit de la un
proces subordonat tuturor celorlalte procese. Volumul total al comunicaţiei efectuate
pentru o matrice n × n este de O(n 2 ).
Aceste trei aplicaţii au fost folosite pentru a rezolva un set fix de probleme.
Fiecare problemă a fost rezolvată de mai multe ori, cu şi fără folosirea logării
mesajelor bazată pe transmiţător. Hărţile folosite pentru tsp şi matricile folosite
pentru gauss au fost generate aleator, dar au fost salvate pentru a fi utilizate în toate
aplicaţiile. Pentru fiecare program, problema a fost distribuită între 8 procese, fiecare
fiind executat pe un nod separat al sistemului. Când s-a folosit logarea mesajelor
bazată pe transmiţător, toate mesajele trimise între procesele aplicaţiei au fost logate.
Nu s-a efectuat nici o verificare cu puncte de control pe durata acestor teste, întrucât
overhead-ul acestora depinde foarte mult de frecvenţa cu care acele puncte de control
sunt scrise.
Tabelul 8.14 - Performanţa programelor de aplicaţie distribuite folosind logarea
mesajelor bazată pe transmiţător (secunde).
Program

Nqueens

Tsp

Gauss

Dimensiune

12
13
14
12
14
16
100
200
300

Logarea
mesajelor
Cu
Fără
5,99
5,98
34,61
34,60
208,99 208,98
5,30
5,19
16,40
16,13
844,10 841,57
12,41
10,74
71,10
66,40
224,06 217,01

Overhead
Timp
0,01
0,01
0,01
0,11
0,27
2,53
1,67
4,70
7,05

Procent
0,17
0,03
0,01
2,12
1,67
0,30
15,55
7,08
3,25

Overhead-ul folosirii logării bazate pe transmiţător a fost într-un interval de la
circa 2%, la mai puţin de 1% pentru majoritatea problemelor din acest set. Pentru
programul gauss, care execută cele mai multe comunicaţii în comparaţie cu celelalte
programe, overhead-ul a fost un mai mare, într-un interval de la circa 16% la circa
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3%. Procentajul overhead-ului descreşte deoarece cantitatea medie de calcul între
mesajele transmise creşte. Tabelul 8.14 face un sumar al performanţei acestor
programe de aplicaţii pentru toate problemele din acest set. Fiecare intrare din această
tabelă reprezintă numele programului de aplicaţie şi dimensiunea n a problemei.
Timpul de rulare necesar pentru rezolvarea fiecărei probleme, cu şi fără logarea
mesajelor bazată pe transmiţător, este dat în secunde. Overhead-ul folosirii logării
mesajelor bazată pe transmiţător pentru fiecare problemă este reprezentat ca diferenţa
dintre două valori medii ale timpilor de rulare şi ca un procent de creştere a timpului
de rulare în lipsa logării.
Graficul 8.15 corespunde tabelului 8.14 şi reprezintă performanţa programelor
de aplicaţie distribuite, folosind logarea mesajelor bazată pe transmiţător, în secunde.
Performanta programelor de aplicatie distribuite folosind
logarea mesajelor bazata pe transmitator (Sec.)
1000
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400
200
0
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Logarea
mesajelor
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Logarea
mesajelor
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gauss 100
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Graficul 8.15 - Performanţa programelor de aplicaţie distribuite, folosind logarea
mesajelor bazată pe transmiţător (secunde).

Graficul 8.16 corespunde tabelului 8.14 şi reprezintă overhead-ul în procente
pentru programele de aplicaţie distribuite, folosind logarea mesajelor bazată pe
transmiţător.
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Overhead-ul pentru programele de aplicatie distribuite
folosind logarea mesajelor bazata pe transmitator
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tsp 14
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gauss 100
gauss 200
gauss 300
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Overhead (%)

Graficul 8.16 - Overhead-ul în procente pentru programele de aplicaţie distribuite,
folosind logarea mesajelor bazată pe transmiţător.

Tabelul 8.15 arată dimensiunea medie a log-ului mesajului per nod care rezultă
din rezolvarea fiecăreia din aceste probleme, folosind logarea mesajelor bazată pe
transmiţător. Pentru fiecare problemă, sunt reprezentate media numărului total al
mesajelor logate şi dimensiunea mesajelor de log rezultate, în Kbytes. Aceste figuri mai
arată, de asemenea, media timpului suplimentar în comparaţie cu timpul de execuţie a
problemei. Dimensiunile acestor mesaje de log sunt toate în interiorul limitelor
memoriei disponibile pe staţiile de lucru folosite în aceste teste. Aceste valori pot fi
aplicate şi pe alte maşini existente care sunt similare cu cele care folosite pentru aceste
măsurători.
Tabelul 8.15 - Dimensiunea log-urilor mesajelor pentru programe de aplicaţii
distribuite (media per nod).
Program
Nqueens

Tsp

Gauss

Dimensiune

12
13
14
12
14
16
100
200
300

Total
Per secundă
Mesaje Kbytes Mesaje Kbytes
8
1,9
1,30
0,32
8
1,9
0,23
0,06
8
1,9
0,04
0,01
43
5,5
8,09
1,04
48
6,1
2,91
0,37
59
7,3
0,07
0,01
514
95,4
41,44
7,69
1113
292,8
15,66
4,12
1802
593,7
8,04
2,65
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Media numărului total de mesaje logate şi
dimensiunea log-ului memoriei în Kbytes,
pentru programe de aplicaţii distribuite
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Graficul 8.17 - Media numărului total de mesaje logate şi dimensiunea log-ului
memoriei (Kbytes), pentru programe de aplicaţii distribuite.
Media timpului trecut peste timpul de execuţie
al programelor de aplicaţii distribuite
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Graficul 8.18 - Media timpului trecut peste timpul de execuţie a problemei.

Graficul 8.17 corespunde tabelului 8.15 şi reprezintă media numărului total de
mesaje logate şi dimensiunea memoriei, în Kbytes, pentru programe de aplicaţii
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distribuite. Graficul 8.18 corespunde tabelului 8.15 şi reprezintă media timpului
trecut peste timpul de execuţie a programelor de aplicaţii distribuite.
În tabelul 8.16 este prezentat un sumar al gradului în care aceste trei programe
utilizează optimizarea încărcării protocolului de logare, prin medierea procentajului de
mesaje trimise tuturor proceselor. Pentru fiecare problemă, sunt reprezentate individual
trei cazuri posibile care apar în transmiterea unui mesaj.
Tabelul 8.16 - Utilizarea încărcării programului de aplicaţie (procente din mesajele
transmise).
Program

Nqueens

Tsp

Gauss

Dimensiune

Nerezolvate

Încărcarea

12
13
14
12
14
16
100
200
300

42,9
41,3
41,3
19,9
22,3
33,0
20,7
29,4
29,0

44,4
46,0
46,0
62,4
63,5
58,3
30,0
28,6
31,0

Întârzierea
pentru
RSN conf.
12,7
12,7
12,7
17,6
14,2
8,7
49,2
42,0
10,0

Dacă nu au fost aşteptate RSN-urile neconfirmate, mesajul este trimis imediat,
fără nici o încărcare a RSN-urilor. Dacă toate RSN-urile neconfirmate pot fi incluse
în acelaşi pachet, sunt încărcate în ele şi mesajul este transmis imediat. Altfel,
pachetul nu poate fi transmis acum şi trebuie să fie întârziat până când vor fi
confirmate toate RSN-urile pentru mesajele recepţionate anterior de către proces.
Utilizarea încărcării a fost cea mai mică la programul gauss, întrucât modelul său de
comunicaţie permite tuturor proceselor să comunice unele cu altele în timpul
execuţiei. Aceasta reduce probabilitatea ca un mesaj în curs de transmitere să fie
destinat aceluiaşi proces ca şi cel conţinând aşteptarea RSN-urilor neconfirmate, care
este cerut pentru încărcarea RSN-urilor în mesaj. De asemenea, pentru programele
nqueens şi tsp, utilizarea încărcării a fost mai scăzută în procesul principal decât în
procesele subordonate, datorită diferenţelor din modelul lor de comunicaţie. Pentru
toate problemele, mai mult de jumătate din mesaje pot fi trimise fără întârziere fie
pentru că nu s-au aşteptat RSN-urile neconfirmate, fie pentru că ele au putut fi
încărcate în mesaj.
Aceste teste asemănătoare au fost executate încă o dată, folosind
implementarea logării mesajelor bazată pe transmiţător, care nu include optimizările
protocolului. În această implementare, nici un mesaj nu poate fi trimis cu RSN-urile
încărcate. În schimb, procentul mesajelor care au fost trimise cu RSN-urile încărcate
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folosind protocolul optimizat a fost în acest caz împărţit aproximativ egal între acelea
transmise în timp ce nu s-au aşteptat RSN neconfirmate şi acelea care au forţat
întârzierea pentru confirmarea RSN-ului. Deoarece încărcarea poate amâna
returnarea unei confirmări a RSN-ului, unele mesaje care ar putea fi transmise
imediat fără această încărcare pot fi forţate să fie întârziate cu încărcarea. Cu toate că
acest efect nu poate fi măsurat direct, aceste măsurători medii indică faptul că aceasta
nu apare în mod curent.
Utilizarea încarcarii programului de aplicatie
(procente din mesajele transmise)
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Graficul 8.19 - Utilizarea încărcării programului de aplicaţie (procente din mesajele
transmise).

Graficul 8.19 corespunde tabelului 8.16 şi reprezintă utilizarea încărcării
programelor de aplicaţie, exprimate în procente din mesajele transmise.
Pentru a evalua efectul verificării cu puncte de control asupra overhead-ului
logării bazate pe puncte de control, fiecare program de aplicaţie a fost executat încă o
dată cu efectuarea acestei verificări. Cea mai mare problemă pentru fiecare program a
fost rezolvarea încă o dată de către fiecare proces cu punctele de control în curs de
scriere la fiecare 15 s, pe durata execuţiei. A fost folosită o frecvenţă mare a
punctelor de control pentru a genera o cantitate semnificativă de activitate de
verificare cu puncte de control, pentru a putea fi măsurată. Pentru programele
nqueens şi tsp, overhead-ul adiţional a fost mai mic de 0,5% din timpul de rulare cu
logarea mesajelor bazată pe transmiţător. Pentru programul gauss, overhead-ul
punctelor de control a fost de circa 2%. Acest overhead este mai mare decât acela
pentru alte programe, deoarece gauss modifică mai multe date care trebuiesc scrise în
punctele de control în timpul execuţiei. În toate cazurile, timpul adiţional necesitat
pentru fiecare punct de control a fost mult mai mic decât timpul total necesitat pentru
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verificarea cu puncte de control, raportat în tabelul 8.12, deoarece cea mai mare parte
a timpului pe durata aşteptării punctelor de control este cheltuită pentru scrierea pe
disc, pentru ca să se poată suprapune completarea cu execuţia aplicaţiei înainte ca
host-ul logic să fie “îngheţat”.

8.2.3 PERFORMANŢA LOGĂRII OPTIMISTE
Aceste analize privind performanţa logării optimiste a mesajelor s-au efectuat
la departamentul de calculatoare de la Universitatea Rice, din statul Hoston, S.U.A.,
de către un colectiv condus de E.N. Elnozahy, D.B. Johnson şi W. Zwaenepoel. În
această implementare a logării optimiste a mesajelor, s-a folosit sistemul de operare
System V care rulează pe aceeaşi reţea de staţii de lucru SUN 3/60 fără discuri,
conectate la 10 MBytes/s printr-o reţea locală Ethernet, care s-a folosit şi pentru
studiul performanţei logării mesajelor bazată pe transmiţător, descrisă în secţiunea
7.6.2. Fiecare staţie de lucru este echipată cu un procesor Motorola MC68020
funcţionând la 20 MHz şi 4 Mbytes de memorie, dintre care 740 de Kbytes sunt
consumaţi de către sistemul de operare. De asemenea, mediul de experimentare a mai
inclus un server de fişiere de reţea (NFS - Network File Server) partajabil, SUN
3/160, folosind un procesor Motorola MC68020 la 16 MHz şi un disc Fujitsu Eagle.

8.2.3.1 COSTURILE DE COMUNICAŢIE
Overhead-ul măsurat, folosind logarea optimistă a mesajelor, pentru operaţii
obişnuite de comunicaţie ale System V este în medie de circa 10%, cu un maxim de
circa 18%, depinzând de operaţie. Operaţiile măsurate sunt la fel ca cele raportate în
secţiunea 7.6.2.1, pentru logarea mesajelor bazată pe transmiţător. Aceste măsurători
de performanţă pentru logarea optimistă a mesajelor sunt prezentate în tabelul 8.17.
Tabelul 8.17 - Peformanţa operaţiilor de comunicaţie obişnuite ale System V,
folosind logarea optimistă a mesajelor (milisecunde).
Operaţii

Send-Receive-Reply
Send(1K)-Receive-Reply
Send ca o datagramă
MoveTo(1K)
MoveTo(64K)
MoveFrom(1K)

Logarea
mesajelor
Cu
Fără
1,6
1,4
3,0
2,7
0,4
0,4
3,3
2,8
90,0
88,0
3,3
2,7

Overhead
Timp
0,2
0,3
0,0
0,5
2,0
0,5

Procent
14,0
11,0
0,0
18,0
2,0
18,0
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MoveFrom(64K)
89,0
87,0 2,0
2,0
Timpul pentru fiecare operaţie este dat în milisecunde, cu şi fără folosirea
logării optimiste a mesajelor.
Este prezentată performanţa pentru o secvenţă Send-Receive-Reply, fără nici
un segment de date adăugat şi cu un segment de 1Kbytes de date adăugat, pentru o
transmitere a unui mesaj ca o datagramă printr-o operaţie Send şi pentru operaţiile
MoveTo şi MoveFrom cu un segment de date ataşat de 1Kbytes şi 64Kbytes fiecare.
Toţi timpii au fost măsuraţi la nivelul utilizator şi s-a reprezentat timpul trecut între
invocarea operaţiei şi terminarea sa. Pentru fiecare operaţie este reprezentat
overhead-ul folosirii logării optimiste a mesajelor, ca o creştere a timpului necesar
pentru completarea operaţiei cu logare şi ca un procentaj de creştere a timpului de
rulare.
Timpul trecut si overhead-ul timpului pentru diferite
operatii de comunicatie obisnuite ale System V,
cu si fara logarea optimista a mesajelor

90
80

Send-Receive-Reply
Send(1K)-Receive-Reply
Send ca o datagrama
MoveTo(1K)
MoveTo(64K)
MoveFrom(1K)
MoveFrom(64K)

70
60
50
40
30
20
10
0

Cu
Logarea mesajelor

Fara
Logarea mesajelor

Graficul 8.20 - Timpul scurs şi overhead-ul timpului, pentru diferite operaţii de
comunicaţie obişnuite ale System V, cu şi fără logarea optimistă a mesajelor.
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Overhead-ul în procente în lipsa logarii optimiste a
mesajelor, pentru operatii de comunicatie simple ale
System V.
Send-Receive-Reply

20

Send(1K)-Receive-Reply
Send ca o datagrama

15

MoveTo(1K)
MoveTo(64K)

10

MoveFrom(1K)

5
0

MoveFrom(64K)

Overhead

Graficul 8.21 - Overhead-ul în procente în lipsa logării optimiste a mesajelor, pentru
operaţii de comunicaţie simple ale System V.

Graficul 8.20 corespunde tabelului 8.17 şi reprezintă timpul şi overhead-ul
timpului pentru diferite operaţii de comunicaţie obişnuite ale System V, cu şi fără
logarea mesajelor bazată pe transmiţător. Graficul 8.21 corespunde tabelului 8.17 şi
reprezintă overhead-ul în procente, în lipsa logării optimiste a mesajelor, pentru
operaţii de comunicaţie simple ale System V.
Pentru fiecare pachet transmis în aceste operaţii, overhead-ul tuturor mesajelor
logate apare la host-ul receptor al pachetului şi este compus în principal din timpul
necesitat pentru alocarea spaţiului în buffer-ul de mesaje şi pentru copierea pachetului
nou în el. Lipsa overhead-ului la transmiţător este demonstrată prin valoarea
măsurată (0 ms) a overhead-ului la transmiterea unui mesaj ca o datagramă. Întrucât
pentru această operaţie nu este returnat nici un pachet de către receptor, overhead-ul
de la receptor trebuie să nu afecteze performanţa transmiterii. Overhead-ul copierii
unui pachet în buffer-ul mesajului de la receptor este de aproximativ 27 µs pentru un
pachet de dimensiune minimă şi aproximativ de 162 µs pentru un pachet de
dimensiune maximă.

8.2.3.2 COSTURILE PUNCTELOR DE CONTROL
Performanţa verificării cu puncte de control folosind logarea optimistă a
mesajelor este similară cu performanţa lor, folosind logarea mesajelor bazată pe
transmiţător, cum s-a descris în secţiunea 7.6.2.2. Nu a fost măsurată nici o diferenţă
în costul scrierii fişierului punctelor de control, iar overhead-ul suplimentar pentru
alocarea spaţiului în fişierul punctului de control pentru versiuni multiple ale
punctului de control a fost neglijabil. Timpul adiţional necesar pentru anunţarea de
către punctul de control a faptului că server-ul de refacere al intervalului de stare a
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procesului a devenit stabil a fost neglijabil, întrucât a implicat doar o singură secvenţă
Send-Receive-Reply prin reţea. Performanţa verificării cu puncte de control a fost
reprezentată în tabelul 8.12, din secţiunea 7.6.2.2.

8.2.3.3 COSTURILE REFACERII
Performanţa refacerii dintr-un defect folosind logarea optimistă a mesajelor
este similară cu performanţa refacerii din defect folosind logarea mesajelor bazată pe
transmiţător şi care a fost descrisă în secţiunea 7.6.2.3. Timpul necesar pentru citirea
fişierului punctului de control şi restaurarea stării sistemului este la fel ca acela când
s-a folosit logarea mesajelor bazată pe transmiţător. Aceşti timpi au fost reprezentaţi
în tabelul 8.13, din secţiunea 7.6.3.3. Timpul de colectare a mesajelor care trebuie
reluate din log pe durata refacerii folosind logarea optimistă a mesajelor diferă de
acela necesar pentru logarea mesajelor bazată pe transmiţător. La logarea mesajelor
bazată pe transmiţător, aceste mesaje trebuiau să fie colectate din log-uri separate la
host-ul care le-a trimis, iar la logarea optimistă a mesajelor, ele erau citite direct
dintr-un singur mesaj care va fi reluat, fiind neglijabile în comparaţie cu timpul
necesar pentru citirea şi restaurarea fişierului punctului de control şi pentru
completarea oricărei reexecuţii bazate pe ele. Timpul de rulare pentru algoritmul
stării de refacere este de asemenea neglijabil.

8.2.3.4 PERFORMANŢA PROGRAMELOR DE APLICAŢIE
Overhead-ul global al logării optimiste a mesajelor în execuţia programelor de
aplicaţie distribuite, a fost măsurat folosind acelaşi set de programe, care au fost
utilizate în evaluarea logării mesajelor bazată pe transmiţător, discutate în secţiunea
7.6.2.4 (nqueens, tsp şi gauss). Seturile de probleme rezolvate cu aceste programe
sunt, de asemenea, identice cu cele utilizate în evaluarea logării mesajelor bazată pe
transmiţător.
Tabelul 8.18 face un sumar al performanţei acestor programe de aplicaţie, pentru
toate problemele din acest set.
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Tabelul 8.18 - Performanţa programelor de aplicaţie distribuite folosind logarea
optimistă a mesajelor (secunde).
Program Dimensiune

Nqueens

Tsp

Gauss

12
13
14
12
14
16
100
200
300

Logarea
mesajelor
Cu
Fără
6,04
6,03
34,99
34,87
210,82 210,73
5,21
5,19
16,26
15,94
844,53 843,45
10,73
10,37
68,84
67,36
217,40 215,86

Overhead
Timp
0,01
0,12
0,09
0,02
0,32
1,08
0,36
1,48
1,54

Procent
0,17
0,34
0,04
0,39
2,01
0,13
3,47
2,20
0,71

Graficul 8.22 corespunde tabelului 8.18 şi reprezintă performanţa programelor
de aplicaţie distribuite, folosind logarea optimistă a mesajelor, în secunde.
Fiecare intrare în acest tabel arată numele programului de aplicaţie şi
dimensiunea problemei n. Timpul de rulare necesar pentru rezolvarea fiecărei
probleme, cu şi fără logarea optimistă a mesajelor, este dat în secunde. Overhead-ul
folosirii logării optimiste a mesajelor pentru fiecare problemă este dat în secunde, ca
o diferenţă dintre doi timpi de rulare şi ca un procentaj de creştere a timpului de
rulare, în absenţa logării optimiste. Overhead-ul maxim măsurat a fost sub 4% şi,
pentru majoritatea problemelor, overhead-ul a fost mai mic de 1%. Graficul 8.23
corespunde tabelului 8.18 şi reprezintă overhead-ul în procente pentru programele de
aplicaţie distribuite, folosind logarea optimistă a mesajelor.
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Performanta programelor de aplicatie distribuite folosind
logarea optimista a mesajelor (Sec.)
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Graficul 8.22 - Performanţa programelor de aplicaţie distribuite, folosind logarea
optimistă a mesajelor (secunde)
Overhead-ul pentru programele de aplicatie
distribuite folosind logarea optimista a mesajelor
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Graficul 8.23 - Overhead-ul în procente pentru programele de aplicaţie distribuite,
folosind logarea optimistă a mesajelor.
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9. SISTEME TOLERANTE LA DEFECTE CU MEMORIE
PARTAJATĂ DISTRIBUITĂ
9.1 CONSIDERAŢII GENERALE
În ultimii câţiva ani, a început să se acorde un interes din ce în ce mai mare
subiectului legat de memoria partajată distribuită (DSM - Distributed Shared
Memory). În contrast cu arhitecturile maşinilor paralele, cum ar fi memoria fizică
partajată (care nu este scalabilă) sau transferul mesajelor (cu care este dificil de
progamat), DSM oferă posibilitatea scalării fără pierderea programabilităţii. Memoria
partajată distribuită (DSM) este o tehnică prin care un număr de maşini conectate la o
reţea pot menţine un spaţiu coerent al memoriei partajate. De asemenea, memoria
partajată distribuită este o tehnică care dă “iluzia” unei memorii partajate fizice pe
maşinile care au memorie distribuită şi o reţea de interconectare. Astfel, o aplicaţie
operând pe maşinile din reţea pare să utilizeze o memorie fizică partajabilă a
sistemului. DSM asigură un mijloc pentru conectarea unui număr arbitrar de maşini,
într-o reţea arbitrară, aşa cum asigură şi un mediu simplu, consistent şi folositor
pentru memoria partajată.
Comparând sistemele cu memorie partajabilă bazate pe o magistrală normală cu
astfel de sisteme distribuite, în folosirea acestora din urmă apare un cost latent
comparativ cu primele sisteme. Pentru a veni în întâmpinarea acestei întârzieri, DSM
foloseşte un cache local al accesării frecvente a datelor (care este similar operaţiei dintro memorie cache convenţională a procesorului). Cache-ul ridică problema coerenţei
datelor; când o copie a datelor este schimbată la un procesor, toate celelalte copii trebuie
să fie invalidate pentru a menţine coerenţa, aceasta putând duce la o degradare a
performanţei. Dezvoltarea DSM a pornit de la magistralele bazate pe politicile de
coerenţă a cache-ului, în care sunt disponibile difuzări ieftine. Au fost dezvoltate, de
asemenea, diferite mecanisme pentru a asigura aceeaşi semantică (o citire returnează
întotdeauna ultima valoare scrisă) ca şi la facilitatea de difuzare slab cuplată. Aceaste
probleme au fost investigate de multe grupuri de cercetare şi s-au propus variate soluţii.
În ciuda problemelor de coerenţă, DSM furnizează un mijloc eficient şi elastic pentru
partajarea informaţiilor în calculatoarele paralele sau distribuite şi, de asemenea, un
potenţial de eliminare a diferenţelor între acestea două.
În cele mai recente multicalculatoare curente cu memorie distribuită,
procesoarele sunt conectate printr-o reţea de interconexiune cu scop special, dedicată,
bine precizată, cum ar fi reţeaua hypercube sau mesh. Ne vom referi la explorarea
posibilităţilor de construire a unui multicalculator de reţea, folosind tehnologiile cu
scop general ale reţelelor pentru interconectarea procesoarelor. Un multicalculator de
reţea este un multiprocesor în care procesoarele sunt conectate prin tehnologii cu
scop general ale reţelelor, în contrast cu multiprocesoarele curente cu memorie
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distribuită, care folosesc o interconectare dedicată, cu scop special. Apariţia reţelelor
cu scop general de mare viteză au permis dezvoltarea unui nou model de
multiprocesor de reţea, prin înlăturarea gâtuirilor pentru reţele curente, lente. Astfel
de multicalculatoare de reţea pot fi realizate ca un banc de procesoare, un număr de
procesoare dedicate în scopul realizării calculului ciclilor. În mod alternativ, poate
consta dintr-un set de maşini variind dinamic, în care ciclurile în aşteptare (idle) sunt
folosite pentru realizarea calculelor care necesită timpi îndelungaţi de rulare. În
oricare din aceste forme, un astfel de multicalculator de reţea trebuie să fie
semnificativ mai ieftin decât multiprocesoarele curente cu memorie distribuită.
Ideea unui astfel de multicalculator de reţea nu este nouă, dar potenţialul ei a
rămas în mare parte nerealizat. Lăţimea de bandă disponibilă în reţelele cu scop general
a fost, până recent, ca ordin de mărime inferior lăţimii de bandă prevăzută de reţelele de
interconectare cu scop special, cum ar fi cele prezente în multiprocesoarele dedicate.
Mai mult, utilitatea staţiilor de lucru a rămas cu mult în urmă faţă de supercalculatoarele
uniprocesor, raportată la viteza pocesorului şi suportul calculului în virgulă mobilă. Ca
urmare, o aplicaţie minuţios paralelizată, va rula mai încet sau mult mai încet pe un
multicalculator de reţea decât pe o implementare secvenţială a aceleiaşi aplicaţii, rulată
pe un supercalculator convenţional.
Recentele evoluţii spectaculoase ale tehnologiei vor înlătura sau sunt pe cale să
înlăture principalii factori care inhibă realizarea multicalculatoarelor de reţea. În mod
particular, reţelele cu scop general, cu lăţimi de bandă de sute de Mbytes/s au început
să fie disponibile, iar cele cu lăţimi de bandă de ordinul Gbytes/s sunt prevăzute
pentru următorii câţiva ani. Mai mult, procesoarele staţiilor de lucru curente se
apropie de 100 MIPS şi au implementate facilităţi mult îmbunătăţite pentru calculul
în virgulă mobilă. Ca urmare, o clasă tot mai largă de aplicaţii pot fi suportate eficient
într-un multicalculator de reţea. Oricum, s-a demonstrat că aceste avantaje în
tehnologiile reţelelor şi a performanţei procesoarelor vor creşte considerabil clasa
aplicaţiilor care pot fi executate eficient pe un multicalculator de reţea.
Cu toată această explozie a tehnologiilor hardware apărută de curând,
problemele software majore rămân nerezolvate, urmând să fie rezolvate după ce
multicalculatorul de reţea va deveni o tehnologie viabilă. Trebuie astfel folosită o
abstractizare a unei maşini convenabile, care ascunde faţă programatorului aplicaţiei
detaliile de la nivelele scăzute, cum ar fi transferul mesajelor sau defectele maşinii şi,
în acelaşi timp, permite o execuţie eficientă a unei clase largi de aplicaţii. La fel de
importantă pentru această abstractizare a maşinii este asigurarea unei căi simple de
migrare pentru programele deja dezvoltate pe multiprocesoarele convenţionale cu
memorie partajată. Vom prezenta în continuare un sistem cu DSM, denumit MUNIN,
care asigură o mare performanţă, necesitând doar puncte de plecare minime de la
modelul tradiţional de memorie distribuită. S-a folosit ca o abstractizare a
programării memoria partajată distribuită.
O abstractizare a maşinii pentru un multicalculator de reţea trebuie, de
asemenea, să ascundă unul din cele mai supărătoare aspecte ale sistemelor distribuite
şi anume defectele. Într-o reţea cu scop general, cu un număr mare de maşini,
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defectele hardware, căderile software şi partiţiile reţelei reprezintă probleme
complicate. Pentru realizarea toleranţei la defecte, s-a folosit refacerea cu returnare
prin puncte de control consistente, despre care am discutat în capitolul anterior.
Această metodă de tolerare a defectelor este transparentă (nu necesită nici un efort
din partea programatorului aplicaţiei) şi asigură o performanţă bună pentru aplicaţii
tipice, neinteractive, pentru multicalculatoare care necesită un timp îndelungat de
rulare.

9.2 ASPECTE REFERITOARE LA MEMORIA PARTAJATĂ
DISTRIBUITĂ
Memoria partajată distribuită permite proceselor să partajeze memoria, chiar
dacă sunt executate în noduri care nu partajează în mod fizic această resursă. De
exemplu, în figura 9.1, este ilustrat un sistem cu DSM constând din N procesoare
separate, fiecare cu propria sa memorie, conectate într-o reţea. DSM asigură un grad
fin şi mult mai transparent al comunicaţiei decât transferul mesajelor sau apelurile
procedurii de la distanţă (RPC - Remote Procedure Cals). Transferul mesajului şi
RPC vin în ajutorul programatorului pentru administrare, cu detalii de reţea de nivel
scăzut, dar mutarea datelor trebuie să fie încă programată explicit. În contrast,
sistemele cu DSM mută datele automat, ca răspuns la cererile de accesare a datelor de
către aplicaţie. În timp ce transferul mesajelor şi RPC sunt adecvate pentru aplicaţii
client-server, le lipseşte transparenţa dorită pentru programarea paralelă.
Nu trebuie ca DSM să asigure doar un model de programare mai convenabil,
orientarea spre procesoare mai rapide, memorii mai mari şi reţele mai rapide, ci să
ofere mecanisme de îmbunătăţire a performanţei.

Procesor 1

Procesor 2

Procesor 3

•••

Procesor N

Mem 1

Mem 2

Mem 3

•••

Mem N

Reţea
Memorie Partajată

Figura 9.1 - Memoria partajată distribuită.

La baza DSM stă modelul navigării datelor (data shipping): datele sunt
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mutate într-o locaţie în care se efectuează operaţiile. Transferul mesajelor sau RPC
folosesc adesea modelul navigării funcţiilor (function shipping), în care operaţiile
sunt mutate în locaţiile datelor. Într-o reţea cu lăţime de bandă îngustă, navigarea
funcţiei se apropie adesea ca rezultate de o performanţă mai bună, întrucât este foarte
costisitoare mutarea unor cantităţi mari de date. Într-o reţea cu lăţime de bandă largă,
costul navigării datelor este adesea neglijabil, când se compară latenţa şi overheadurile software implicate per comunicaţia de mesaje. Costurile navigării datelor pot fi
uşor de amortizat într-un acces multiplu, prin exploatarea localităţii accesului la
memorie. Maşinile moderne cu o dimensiune mare a memoriei principale au
abilitatea de a face cache pe porţiuni mari din spaţiul global de adrese partajat,
permiţând astfel unui sistem DSM să aibă un foarte mare avantaj asupra localităţii
acceselor la memorie. Se prefigurează că viitorul nodurilor de comunicaţie vor fi
multiprocesoarele cu memorie partajată (hardware), cu un număr mic de procesoare.
Se pare că DSM este tehnica ideală pentru integrarea memoriei partajate locale şi a
memoriei distribuite globale.

9.2.1 CONSISTENŢA MEMORIEI
Asigurarea consistenţei memoriei este principalul obiectiv într-un sistem cu
DSM: software-ul DSM trebuie să transfere datele între procesoare printr-o manieră
care să asigure o comportare similară cu cea a unei memorii globale partajate. De
exemplu, într-un sistem bazat pe paginare, când o pagină nu este prezentă în memoria
locală a unui procesor apare un defect de pagină. Software-ul DSM aduce o copie
actualizată a acelei pagini de la locaţia ei de la distanţă în memoria locală şi
restartează procesul. De exemplu, figura 9.2 arată rezultatul unui defect de pagină la
procesorul 1, care va duce la scoaterea din memoria locală a procesorului 3 a unei
copii a paginii necesare. Pentru a asigura consistenţa memoriei, eficienţa este una din
cheile de care trebuie să se ţină seama în construirea unei DSM. Trebuie să fie
abordate trei probleme. Prima se referă la transmiterea mesajelor, care este
costisitoare şi, astfel, numărul de mesaje trebuie să fie menţinut scăzut. Transmiterea
unui mesaj poate duce la capcane în kernel-ul sistemului de operare, întreruperi,
schimbări de context şi execuţii posibile a mai multor nivele ale software-ului de
reţea. Cea de-a doua se referă la latenţa mare implicată de accesul la locaţiile
nerezidente ale memoriei, fiind esenţială mascarea latenţei unor astfel de accese. A
treia se referă la faptul că unităţile consistente sunt mari (dimensiunea unei pagini de
memorie virtuale) şi, de aceea, o problemă potenţială şi destul de serioasă este
partajarea falsă. Partajarea falsă apare când două sau mai multe obiecte de date
neasociate sunt localizate în aceeaşi pagină şi sunt scrise concurent pe procesoare
separate, având ca efect o mişcare de “ping-pong” între procesoare.
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Procesor 1

Procesor 2

Defect de pagină

Procesor 3

•••

Procesor N

Memorie virtuală
globală

Software DSM

•••

Memorii fizice locale
Figura 9.2 - Funcţionarea unui sistem cu DSM bazat pe paginare.

Primele sisteme cu DSM prevedeau consistenţa prin imitarea similitudinilor
pentru implementarea coerenţei cache-ului în multiprocesoarele cu memorie
partajată. Se pare că trebuie să se pună un accent mai mare pe implementările
consistente ale DSM-ului, pentru a se rezolva problemele de adresare specifice DSM.
Vom prezenta în secţiunea 9.5 un caz particular în care s-au implementat simplu
modele de consistenţă relaxată a memoriei şi s-au propus protocoale adecvate
nevoilor DSM. De asemenea, vom descrie un prototip de sistem DSM din a doua
generaţie, denumit Munin, care a fost contruit pe o reţea Ethernet cu staţii de lucru
Sun-3/60.

9.3 MODELE DE SISTEME CU MEMORIE PARTAJATĂ
DISTRIBUITĂ
Ne vom referi în continuare la diferite implementări şi modele ale memoriei
partajate distribuite (DSM). Multe din aceste implementări dispun de facilităţi
obişnuite în metodele lor de menţinere a coerenţei datelor şi a localităţii datelor într-o
maşină distribuită. După analiza acestor sisteme, s-a ajuns la concluzia că sunt
apropiate de un sistem de operare distribuit. Fiecare sistem cu DSM este analizat,
luând în considerare un număr de cerinţe:
• modelul de coerenţă: un sistem cu DSM ar trebui să asigure cel puţin un
model bine definit de coerenţă. Acesta include în mod uzual coerenţa strict
cauzală (fiecare cititor vede întotdeauna ultima valoare scrisă), deşi pot fi
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disponibile şi metode mai slabe (în care o citire poate returna o valoare
scrisă recent, dar nu neapărat cea mai recentă valoare);
• închiderea: un sistem cu DSM poate include închiderea explicită a datelor.
Aceasta poate permite datelor să fie obţinute pentru citire şi nu permite
efectuarea vreunei schimbări până când nu s-a finalizat această citire;
• scalabilitatea: nu toate sistemele cu DSM sunt scalabile. Acest lucru se
poate datora metodei folosite pentru gestionarea distribuţiei datelor, sau
numărului de mesaje interschimbate, necesare pentru menţinerea modelului
de coerenţă;
• implementarea software/hardware: unele sisteme cu DSM sunt
implementate în software, altele în hardware. Sistemele hardware sunt
invariab mai rapide, dar sistemele software asigură mai multe modele de
coerenţă. Trebuie făcut un compromis pentru un sistem eficient.

9.3.1 IVY
IVY a fost implementat în domeniul Apollo. Sistemul memoriei virtuale din
Apollo este divizat în două secţiuni. Prima secţiune este privată, conţine informaţii
specifice sistemului şi nu poate fi accesată de alte procese. A doua secţiune este publică
şi este partajată de toate procesele din sistem.
Datele sunt partajate la nivelul paginii. Aceasta permite sporirea sistemului
memoriei virtuale pentru a furniza paginile defecte, necesare pentru tratarea coerenţei
datelor. Protecţia la citire a paginilor permite partajarea lor coerentă, iar încercările de
scriere asigură blocarea unei pagini defecte pentru a forţa invalidarea copiilor înainte
ca scrierea să aibe loc. Acest protocol, numit invalidarea scrierii este folosit în mod
obişnuit într-un sistem cu DSM. În scopul operării acestui protocol fără difuzare este
necesar ca pentru fiecare pagină să avem desemnat un proprietar (owner) şi un set de
copii (copyset). Proprietarul unei pagini este cel care păstrează setul de copii,
îndicând care maşină păstrează o copie a paginii. Când o maşină nouă cere o copie, o
cere de la proprietar şi este adăugată setului de copii. Când proprietarul vrea să scrie
în pagină, sunt trimise invalidări în setul de copii pentru fiecare maşină. Dacă o altă
maşină vrea să scrie o pagină, prima dată cere un drept de proprietar şi apoi un set de
copii şi abia după aceea trece la invalidări şi la scriere.
IVY a investigat în sistem diferite scheme pentru localizarea datelor. Acestea
sunt:
• server central;
• server distribuit;
• legăturile proprietarului probabil.
Un server central foloseşte o singură maşină drept coordonator al dreptului de
proprietar. Această maşină păstrează o intrare pentru fiecare pagină activă care detaliază
proprietarul curent. Când se cere ca o pagină să fie localizată, cererea este trimisă
acestui server şi înaintată proprietarului. Schema are două dezavantaje majore:
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• un singur server furnizează acest serviciu, creând o gâtuire;
• server-ul trebuie informat când un proprietar se mută.
Server-ul distribuit rezolvă prima din aceste probleme prin împărţirea paginii
între un set de server-e. Fiecare server furnizează informaţia de locaţie pentru un set fix
de pagini. Printr-o împărţire probabilistică, cererea ar trebui distribuită egal între ele. Nu
mai apare astfel problema informării server-ului despre mutarea dreptului de proprietar.
Legăturile proprietarului probabil înlătură serverele locării, folosind în schimb o
listă de legături ale proprietarilor probabili. Aceaste puncte iniţiale ale legăturilor la o
locaţie sunt împărţite din numărul paginii şi sunt modificate mai târziu de către
informaţia adiţională a dreptului de proprietar, trimisă atunci când s-au cerut copiile
paginilor, când au apărut invalidări ale recepţiilor sau transferuri ale dreptului de
proprietar. Când este cerută o copie, cererea este trimisă proprietarului probabil. Dacă
această maşină aparţine paginii, atunci cererea poate fi servită, altfel cererea este
înaintată paginii proprietarului probabil. Aceasta înseamnă că, în această schemă, pentru
N maşini, o cerere poate face N - 1 încercări pentru a atinge proprietarul. În practică
această situaţie se întâmplă rar.

9.3.2 CLOUDS
CLOUDS este un sistem de operare bazat pe un obiect nou şi a fost dezvoltat la
Institutul de Tehnologie din Georgia, S.U.A. Implementează un singur nivel al unui
obiect de stocare persistent, similar cu cel implementat curent într-o reţea de staţii de
lucru SUN 3. Există în reţea trei tipuri de maşini:
• Server-e de calcul;
• Server-e de date;
• staţii de lucru utilizator3.
CLOUDS foloseşte un model al unui obiect pasiv şi al unui thread activ.
Obiectele pasive sunt structuri de memorie conţinând cod şi date care nu au nici un
element de calcul asociat lor. Thread-urile active formează resursa de calcul. Acestea se
mută de la obiect la obiect, executând cod şi manipulând date.
Obiectele sunt numite în mod unic şi constau dintr-un grup de segmente de
memorie. Fiecare segment se află la o adresă diferită în interiorul obiectului şi conţine
un tip de date diferit. În mod tipic, un obiect conţine patru segmente:
• codul persistent;
• datele persistente;
• heap-ul volatil;
• heap-ul persistent.
Segmentul de cod oferă o interfaţă procedurală cu obiectul. Datele pot fi accesate
folosind doar aceste proceduri, prin mutarea unui thread într-un obiect şi executarea
3

Aceste staţii de lucru rulează sub UNIX cu un mediu cu ferestre, furnizând un acces la distanţă pentru
mediul CLOUDS.
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lui. Datele sunt mutate între obiecte, ca argumente, şi returnează valori folosind un
segment de stivă asociat thread-ului. Flexibitatea obiectelor este îmbunătăţită prin
folosirea unei tehnici bazate pe DSM. Aceasta permite aceloraşi obiecte să fie invocate
pe maşini separate, dar oferind imaginea unor date partajate fizic. Acest aspect prezintă
multe avantaje pentru construirea aplicaţiilor mari de paralelism ale memoriei partajate.
Este posibilă şi, în acelaşi timp, mult mai eficientă invocarea pentru toate thread-urile a
obiectului dat, în aceeaşi locaţie fizică.
Un obiect CLOUDS oferă o partajare transparentă prin DSM, un acces
transparent prin folosirea numelor unice şi o locaţie transparentă prin separarea
oricărei asocieri între nume şi locaţii. În plus, obiectele oferă ambele tipuri de stocări,
volatilă şi persistentă, la nivelul instrucţiunii. În mod curent, sistemul de operare
CLOUDS nu impune nici o securitate sau protecţie. Abilitatea de a invoca un obiect
CLOUDS este realizată printr-un server al numelor şi orice protecţie este implementată
de către limbajul de programare.
CLOUDS operează cu patru politici diferite ale DSM, folosind driver-e software
operând la nivel de pagină.
Cea mai mică unitate de alocare a memoriei în CLOUDS este segmentul.
Politicile DSM pot fi aplicate într-o bază a segmentului, chiar dacă partajarea şi
închiderea este făcută în baza paginii. Aceste politici sunt descrise pe scurt mai jos:
• nu există: nici o politică a DSM nu este folosită pentru a menţine coerenţa
paginilor. În schimb, paginile sunt mutate între maşini aşa cum sunt cerute,
doar o singură copie fiind mereu prezentă în sistem;
• citirea slabă: coerenţa citirii slabe are două forme. Prima formă se aseamănă
cu politica de invalidare a scrierii din IVY, exceptând faptul că actualizările
sunt trimise altor copii de pagină. Aceste actualizări pot apărea în orice
moment, fără o atenţionare prealabilă. În altă formă, o copie care este
furnizată pe o maşină este cerută explicit şi fără a mai fi menţinută vreo
coerenţă. Copia trebuie descărcată explicit după folosire;
• citirea: coerenţa scrierii obţine o copie a paginii şi o închide pentru accesul
citirii, validând astfel orice scrieri sau citiri ale politicii 1. Mai multe copii ale
citirii politicii 3 pot fi obţinute şi închise concurent, dar toate închiderile
trebuie să fie efectuate înainte ca alte operaţii să fie permise;
• citire/scriere: coerenţa citirii/scrierii obţine o copie exclusivă a paginii şi o
închide. Nici o altă copie a paginii nu mai este disponibilă până când
închiderea nu se efectuează.
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Figura 9.3 - Obiecte pasive şi thread-uri active în CLOUDS.

Cum se poate observa, ultimile două politici includ implicit închiderea. Aceste
închideri realizează garantarea datelor paginii şi dreptului de proprietar pentru durata
operaţiei de închidere, ceea ce poate duce la o creştere dramatică a performanţei
sistemului cu DSM, prin asigurarea paginilor reziduale. Politicile mai definesc faptul că
dacă o pagină închisă este eliberată, copia paginii este scrisă şi descărcată, bazându-se
pe presupunerea că nu mai este cerută. Aceasta reduce nevoia de invalidare între maşini
în scopul de a menţine coerenţa datelor.
În CLOUDS, spre deosebire de IVY, creatorul unui segment este întotdeauna
proprietarul său şi proprietarul paginilor sale. Toate cererile DSM sunt înaintate
proprietarului, a cărei responsabilitate este de a menţine coerenţa datelor. Această
schemă simplifică foarte mult problema localizării paginii, întrucât proprietarul este
fixat. Însă are dezavantajul forţării pe aceeaşi maşină a tuturor cererilor pentru o pagină
a unui obiect şi nu face nici un fel de raport de date sau de localizare a maşinilor.
CLOUDS furnizează un mediu de programare paralelă flexibil. Oferă un model
bun pentru datele partajate, capabil să folosească transparent maşinile distribuite.
Fiabilitatea, integritatea datelor şi tolerarea defectelor sunt toate tratate prin folosirea
protocoalelor de realizare a datelor, de închidere a segmentelor şi de copiere a
obiectelor şi thread-urilor. În schimb, mediul nu poate fi folosit direct, ci trebuie accesat
printr-un sistem UNIX.

9.3.3 MEMNET
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MEMNET reprezintă una dintre cele câteva implementări hardware ale
memoriei partajate distribuite (HDSM - Hardware Distributed Shared Memory) şi a
fost dezvoltat la Universitatea Delaware din S.U.A. A fost iniţial conceput ca o metodă
de tratare a reţelei ca un dispozitiv de acces aleator, ca alternativă la un dispozitiv de
intrare-ieşire. Pe de altă parte, a fost construit un dispozitiv care funcţiona în
concordanţă cu principiile DSM, ca alternativă la o memorie fizică, aşa cum în
sistemele software este memoria volatilă.
MEMNET operează cu o singură politică de coerenţă, aceea a invalidării scrierii.
Calea de realizare este foarte diferită de cele două sisteme descrise până acum.
Folosirea hardware-ului permite ca să fie tratate elemente de date mai mici, întrucât nu
sunt restricţii impuse de către dimensiunile paginii memoriei virtuale sau overhead-uri
asociate manipulării coerenţei în software. Aceste elemente de date, fiecare cu
dimensiunea de 32 de biţi, sunt interschimbate de nodurile MEMNET folosind o reţea
token ring. Când un nod cere un element particular de date, el inserează o cerere într-un
inel care este trecut de la nod la nod. Dacă un nod nu poate satisface o cerere este trecut
mai departe, nealterat. O cerere este returnată eventual la transmiţătorul ei original, cu
datele din interiorul ei. Transmiţătorul original plasează atunci datele într-un nod al
memoriei, pentru a fi folosite. Scheme similare sunt utilizate pentru a deplasa
invalidările între maşini, cu scopul menţinerii coerenţei datelor când apar scrieri.
Pentru a evita situaţia în care fiecare nod rezervă spaţiu pentru fiecare element de
date din sistem, fiecare astfel de element de date are o locaţie originală.
Localizarea oricărui element de date în MEMNET este trivială. O cerere este
plasată într-un inel şi circulă, fiind satisfăcută de un nod pe timpul parcursului şi, în
final, se întoarce la iniţiatorul său. Dacă o cerere returnată nu a fost satisfăcută înseamnă
ca datele nu există în sistem şi astfel pot fi create. Folosirea unei structuri în inel face ca
aceste operaţii să fie simple dar ineficiente, întrucât toate nodurile trebuie să partajeze
aceeaşi reţea liniară şi o cerere trece prin toate nodurile pentru orice operaţie. Un astfel
de sistem are probleme de scalabilitate.

9.3.4 INTERFAŢA SCALABILĂ COERENTĂ
Interfaţa scalabilă coerentă (SCI - Scalable Coherent Interface) este o interfaţă
standard IEEE, destinată cuplării a până la 64000 de maşini printr-un cache coerent.
Spre deosebire de toate celelalte sisteme prezentate în această secţiune, aceasta este
singura schemă adecvată scalării sistemelor distribuite masive, acest lucru făcându-se
prin hardware. De asemenea, reţeaua care suportă SCI nu trebuie să aibe nici o
structură regulată.
SCI este folosit în multe reţele, dar cel mai mult este utilizat în reţelele cu fibre
optice. În plus, latenţele unei distribuţii scalare foarte mari conduce la faptul că acel
protocol, folosit pentru mesajele de cerere şi de confirmare din reţea, trebuie să fie
capabil să suporte o comunicaţie fiabilă în prezenţa erorilor şi, de asemenea, să tolereze
întârzieri mari pentru a se putea realiza retransmisiile. De aceea, SCI foloseşte o
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schemă de transmisie bazată pe o secvenţă simplă de numere pentru a garanta că
cererile sunt recepţionate şi tratate în ordine, chiar atunci când este depăşit maximul de
256.
Coerenţa datelor este menţinută folosind o politică strictă de invalidare la scriere
în paginile cu dimensiunea de 64 Kbytes. Implementarea acestei politici este diferită
faţă de alte sisteme. Pentru a asigura integrarea maşinilor în reţele masive, setul de copii
este păstrat ca o listă dublu înlănţuită distribuită pe maşinile respective, fiecare maşină
care ţine o copie dispunând şi de o legătură la listă. Pentru a obţine o copie a unei
pagini, cel care o cere se adaugă în capul listei respective şi obţine o copie a paginii de
la capul anterior al listei. Dacă o maşină doreşte să modifice o copie a paginii, se
înlătură din poziţia corespunzătoare din listă, adăugându-se în capul listei şi invalidând
atunci toate copiile din listă cu excepţia sa. Odată ce s-a făcut acest lucru, poate face
modificări.
Principalul avantaj al acestui sistem este scalabilitatea sa. Singura problemă de
scalare este dimensiunea adreselor stocate în cererile şi răspunsurile SCI. Cu toate
acestea, pentru sistemele în care un număr mare de maşini partajează aceleaşi date, lista
setului de copii poate deveni foarte mare, crescând astfel timpul pentru invalidarea ei
atunci când se face o scriere (lista implică faptul că invalidările sunt făcute secvenţial de
la maşină la maşină).
Pe lângă politica DSM de invalidare la scriere, SCI suportă noţiunea de
dispozitiv de acces de la distanţă. Aceasta permite unui dispozitiv să fie interogat corect,
fără a se mai trece prin cache, chiar de către o maşină de la distanţă.
Fiecare intrare în pagină este o legătură SCI care menţine un pointer la vârful
curent al listei. Acesta este necesar pentru o înlocuire şi o inserţie eficientă a unei intrări
în listă atunci când o pagină este modificată. Se permite astfel ca acele copii noi ale
paginii să fie localizate rapid şi eficient. Oricum, nu s-au publicat detalii despre
modalitatea prin care o pagină este găsită iniţial atunci când este disponibilă în sistem
dar necunoscută de către cel care a emis cererea.
SCI este singurul sistem DSM adecvat pentru operarea într-o varietate mare de
medii. Însă nu este foarte clară capabilitatea de tratare a erorile care pot apărea
inevitabil în astfel de sisteme. Cu toate că folosirea secvenţei de numere şi a
retransmisiilor este eficientă în această problemă, în cazul unui defect parţial în reţea,
defectarea neaşteptată a unei maşini va conduce la defectarea tuturor seturilor de copii
de care aparţine. Aceasta propagă defectele la alte maşini. Totuşi, în multe cazuri, nu
sunt pierderi de informaţii, astfel încât aceste erori nu ar trebui să fie fatale.

9.3.5 CHOICES
CHOICES este un sistem de operare dezvoltat la Universitatea din Illinois de la
Urbana-Champaign, S.U.A. Spre deosebire de multe sisteme de operare moderne,
CHOICES a fost scris în C++, ca un experiment în folosirea unui limbaj orientat obiect
pentru lucrul în sistemul de operare.
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Structura CHOICES este în multe privinţe destul de asemănătoare cu MACH,
execptând faptul că defectele paginilor DSM sunt tratare de către clasa aleasă
DistributedMemoryObjectCache. Această clasă are sarcina de a menţine coerenţa
datelor necesară între maşinile partajate.
Coerenţa datelor este menţinută folosind un manager distribuit IVY şi un
protocol de invalidare a scrierii la nivel de pagină. De asemenea, CHOICES mai
asigură, în plus, două îmbunătăţiri. Prima se referă la închiderea paginii care este
furnizată pentru a permite actualizări atomice ale structurilor de date. Această închidere
a paginii garantează dreptul de proprietar şi unicitatea paginii până când aceasta este
realizată. A doua, se referă la furnizarea timpilor delta. Un timp delta este o perioadă
fixă de timp pentru care o pagină este avansată oricărei cereri adecvate pe care o va
procesa. De exemplu, se permite ca citirea copiilor paginilor să fie oprită pentru un timp
setat fără ca acestea să fie invalidate de către un alt nod de acces la scriere. Accesul la
scriere este blocat până când expiră delta şi până când sunt confirmate mesajele
invalidate. S-a arătat că timpii delta diminuează dramatic eficienţa unei maşini cu DSM.
Localizarea datelor este realizată folosind un manager distribuit al dreptului de
proprietar. Fiecare pagină dintr-un sistem cu DSM este controlată de către o maşină
presetată, determinată de o funcţie din adresa paginii. Această maşină este întotdeauna
în posesia informaţiilor privitoare la numărul de copii dintr-un sistem şi locul
proprietarului curent.
Schema DSM a CHOICES asigură doar o reimplementare a altei lucrări,
neoferind alte îmbunătăţiri, cu excepţia unui studiu al implementării unui astfel de
sistem în C++.

9.3.6 MACH ŞI AGORA
MACH este un micro-kernel de sistem de operare UNIX şi a fost realizat la
Carnegie-Mellon. Asigură mecanisme de DSM printr-un suport software, folosind
paginatori externi. Pentru tratarea defectelor, un paginator extern poate fi asignat
fiecărei regiuni din MACH. Ca alternativă la forţarea kernel-ului să trateze astfel de
defecte, ele sunt înaintate ca mesaje paginatorului corespunzător. Acesta asigură un
manager de memorie mai flexibil, o strategie bazată pe o zonă a regiunii de bază.
AGORA a fost scris pentru a folosi paginatorii externi MACH şi pentru a
prevedea DSM pentru reţelele de maşini. Sistemul este integrat în mare parte cu
aplicaţiile pe care le foloseşte, astfel încât să poată asigura o tratare mai flexibilă a
coerenţei datelor. În locul interschimbării paginilor, aşa cum fac cele mai multe scheme
de DSM, sunt schimbate structurile de date. Aceasta permite ca doar volumul de date
solicitat să fie transferat de DSM (spre deosebire de multe sisteme, în care o întregă
pagină poate fi transferată atunci când sunt numai câţiva biţi de interes), dar aceasta
implică faptul că structurile de date trebuie să fie alocate cu grijă astfel încât defectele
acelei pagini corecte să nu fie generate când datele sunt prezente. Din acest motiv, două
structuri mici de date nu pot să partajeze aceeaşi pagină (deoarece doar pagina accesată
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va fi copiată de pe maşina pe care a apărut defectul) astfel încât să nu apară nici un
defect pe acelea pe care nu a fost prezent.
Modelul de coerenţă este de asemenea relaxat. În ciuda forţării unei politici
particulare de coerenţă pe o aplicaţie, coerenţa este mai puţin tratată. Atunci când este
efectuată o citire, aceasta se efectuează întotdeauna dintr-o copie locală din cache. Dacă
o astel de copie nu este prezentă, este obţinută întâi dintr-o copie master. Când se
efectuează scrierea, datele sunt scrise direct la master. Nu se efectuează nici o
invalidare, astfel că datele din cache pot deveni incoerente. Actualizarea este propagată
de la master, astfel încât la un moment dat toate copiile vor fi din nou actualizate.
Problema datelor învechite este tratată explicit cu primitive de sincronizare.
Proiectanţii AGORA au considerat că o astfel de sincronizare este prezentă în mod
uzual în programele paralele, că aceasta necesită un overhead adiţional mic compensat
cu uşurinţă prin imbunătăţirea performanţei unui model mai slab de coerenţă a datelor.
Localizarea datelor este trivială sub AGORA întrucât o copie master este
menţinută întotdeauna şi nu este mutată niciodată. Pentru a obţine o copie, este
efectuată o cerere întotdeauna în acelaşi loc pentru o structură de date. Atât timp cât
copiile master ale datelor sunt distribuite uniform într-un sistem, este puţin probabilă
apariţia unei gâtuiri. Desigur, dacă o gătuire apare datorită modului în care datele au
fost accesate, nimic din cadrul sistemului nu poate rezolva problema. Un astfel de task
este lăsat în grija celui care scrie aplicaţia sau a unui compilator “inteligent”.
Spre deosebire de alte sisteme cu DSM, AGORA nu pare să ofere un mecanism
strict cauzal de coerenţă, astfel încât nu poate să asigure implicit un mediu real de
partajare de memorie. Aceasta face mult mai dificilă scrierea iniţială a programelor
paralele, întrucât nu sunt disponibile date partajate bine definite. Însă politica de
coerenţă slabă asigură faptul că latenţa asociată cu politicile stricte este eliminată atunci
când contează performanţele aplicaţiilor.

9.3.7 METHER
METHER nu este un sistem de operare, ci un set de mecansime pentru
partajarea memoriei într-o reţea de maşini SUNOs 4.0. Spre deosebire de alte sisteme
cu DSM, METHER pare să nu asigure coerenţa explicită a datelor, dar “aşteaptă” din
partea aplicaţiilor să facă cererile necesare pentru a satisface aceste cerinţe.
Nu este prevăzută nici o coerenţă explicită. În schimb, un număr de apeluri de
sistem asigură schema de coerenţă. Când se efectuează o scriere, pagina trebuie să aibă
un proprietar. Totuşi, aceste scrieri nu sunt propagate către alte copii ale datelor şi nici
nu sunt invalidate. Dacă o maşină care păstrează o copie cere un nou element al datelor,
îl poate obţine în trei moduri. În primul rând, proprietarul poate propaga în mod explicit
schimbările; în al doilea rând, cel care păstrează copia o poate invalida într-un mod
explicit, astfel încât o copie nouă este cerută când datele sunt din nou accesate; în al
treilea rând, cel care păstrează copia poate cere explicit o nouă copie.
Pe lângă aceste protocoale de coerenţă, METHER suportă de asemenea un
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driver al datelor pentru paginile defecte (data driver page-faults). Când apare un astfel
de defect, nu se mai efectuează o cerere pentru date. În schimb, procesul este oprit până
când datele sunt furnizate efectiv altui proces. Astfel de erori de pagină sunt complet
pasive (nu are loc nici un fel de intervenţie de la procesul defect).
Coerenţa datelor este realizată prin asigurarea a două dimensiuni diferite ale
datelor, o pagină întreagă (8192 Bytes) şi o pagine scurtă (32 Bytes). Pagina scurtă este
formată din primii 32 de Bytes dintr-o pagină întreagă şi permite interschimbarea mai
eficientă a porţiunilor mici de date.
Prin faptul că nu se prevede nici o schemă explicită de coerenţă, aplicaţia poate
folosi primitivele disponibile după cum doreşte. Cu toate acestea, cu AGORA,
dezvoltarea unui program este mult mai dificilă, chiar dacă flexibilitatea de a le
modifica în scopul unei performanţe superioare este mai mare. Această schemă poate
permite unei aplicaţii să tolereze defectele, chiar dacă orice fel de refacere va fi lăsată în
grija implementării.

9.3.8 STANFORD DASH
Maşina Stanford DASH este una din cele mai recente eforturi de implementare a
DSM în hardware. Implementarea curentă se bazează pe o reţea de interconectare,
MIPS R3000/R3010 şi hardware specializat dezvoltate la Stanford University, în
S.U.A., pentru a suporta strategia DSM. Maşinile sunt organizate sub formă de 16
cluster-e (un cluster este un număr de procesoare organizate ca o maşină partajată fizic)
şi sunt suportate de cea mai largă gamă de echipamente hardware curente care suportă
DSM.
Implicit, DASH asigură o politică de coerenţă prin invalidare la scriere. Acesta
operează în acelaşi mod ca şi la IVY, cu un manager distribuit. În plus, au fost
prevăzute variate extensii. DASH suportă accese eronate (out-of-order) la memorii
(situaţia în care accesele secvenţiale la memorie pot avea loc într-o ordine diferită de
cea în care au apărut). În cele mai multe cazuri nu apar astfel de probleme, deşi există
algoritmi pentru care este necesar să se facă corecţii şi, astfel, DASH prevede bariere
(fences) pentru a forţa accese ordonate. De asemenea, este asigurată o politică de scriere
cu actualizare. Când se efectuează o scriere asupra unei copii a datei, modificarea este
trimisă tuturor celorlalte copii. În unele cazuri, astfel de accese sunt foarte eficiente. Mai
este asigurată şi o altă formă de scriere cu actualizare, denumită transmitere (deliver).
Această politică explică transmiterea la un nod destinaţie specific a unei copii păstrată
din date unice.
DASH furnizează două forme de închidere. Prima asigură operaţiile atomice
(care nu sunt trecute prin cache) de fetch şi incrementare (fatch-and-increment) şi de
fetch şi decrementare (fetch-and-decrement). Prin acest mecanism, o cerere este
efectuată la o închidere determinată static şi ca răspuns, este supusă fetch-ului o singură
pariţie a datelor. A doua asigură o operaţie de testare şi setare (test-and-set) asistată de
hardware, care se numeşte închidere bazată pe coadă. Când o închidere este preluată
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de un cluster, toate celelalte cluster-e încearcă să preia închiderea obţinută prin trecerea
copiilor prin cache. Când s-a realizat închiderea, decât să se invalideze toate copiile
trecute prin cache şi să se permită fiecărui nod să concureze pentru încă o închidere, se
invalidează doar o singură copie, astfel încât doar un singur nod încearcă să preia
închiderea. În acest mecanism sunt incluse şi timeout-urile, astfel încât atunci când o
închidere este realizată şi o copie este invalidată, dacă o cerere nouă nu este cerută
rapid, atunci procesul care încearcă să preia închiderea este considerat ca swapp-out şi,
astfel, este invalidat un alt cluster.
DASH nu suportă timpii delta. Se bazează în schimb pe alte mecanisme, cum ar
fi cozile de închidere şi transmiterea explicită a datelor, pentru o îmbunătăţire a
performanţelor.
Aşa cum s-a menţionat, DASH foloseşte un manager distribuit pentru a păstra
locaţiile şi seturile de copii ale paginilor. Aceasta face ca fiecare pagină să fie uşor de
găsit, dar limitează dimensiunile maşinii prin restricţii impuse dimensiunii setului de
copii (în mod curent este de 16 procesoare per cluster) şi limitează numărul paginilor
din sistem. Fiecare cluster alocat, potenţial poate fi saturat cu cereri pentru datele
managerilor lor. Aceasta este o situaţie nedorită în practică, deoarece paginile sunt
partiţionate la manageri printr-o modalitate care distruge localiatea managerului pentru
pagini adiacente.
În general, DASH este cea mai cuprinzătoare schemă cu HDSM care a fost până
în prezent implementată. Cu toate acestea, îi lipseşte scalabilitatea SCI. Implementările
curente includ doar mecanisme pentru politicile stricte de coerenţă.

9.4 TOLERANŢA LA DEFECTE ÎN STOCĂRILE ACTIVE DE
DATE
Adesea, toleranţa la defecte nu este în luată în calcul la proiectarea unui sistem
nou de operare, ci este adăugată mai târziu. Cu cât dimensiunea sistemelor distribuite
creşte, acestea încep să nu mai fie fiabile şi se impune astfel necesitatea tolerării
defectelor. Aceste cazuri de încercări de adăugare în scopul măririi fiabilităţii au făcut
obiectul multor analize. În continuare vom prezenta asigurarea toleranţei la defecte în
stocările active de date (memoria virtuală).
Un sistem tolerant la defecte pentru aplicaţii generale ar trebui să poată să:
• asigure toleranţa la defecte fără modificarea aplicaţiilor, astfel permiţând
oricărei aplicaţii să fie folosită pentru serviciul respectiv, spre deosebire de
folosirea unor aplicaţii concepute special pentru a face acest lucru;
• asigure o soluţie completă, decât să asigure doar câteva servicii, întrucât
într-o soluţie care permite utilizarea memoriei tolerante la defecte pot să nu
existe multe fişiere nefolositoare pentru multe aplicaţii;
• asigure ambele tipurile de aplicaţii uni şi multi-procesor, astfel permiţând
aplicaţiilor paralele de pe maşinile distribuite să fie tratate corect;
• asigure toleranţa la defecte eficient, la modul general pentru
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funcţionarea fără defecte, sau cazuri specifice, întrucât defectele sunt greu
de depistat şi protecţia împotriva lor nu trebuie să aibă un cost prohibitiv.
Sistemele prezentate mai jos rezolvă într-un anumit grad aceste probleme.

9.4.1 MONADS
MONADS asigură o politică de integritate a datelor implementată folosind
puncte de control şi returnare. În MONADS, un modul poate fi verificat prin puncte de
control la orice punct din execuţia sa. Când se face acest lucru, o verisune de copiere la
scriere a modulului este salvată (aceasta trebuie să se facă rapid) şi modulului îi este
permis să continue execuţia. Imaginea verificată prin puncte de control este atunci
scrisă pe disc, folosind un protocol în două faze.
Prin împletirea acestei scheme de fiabilitate cu sistemul de memorie virtuală,
MONADS asigură un sistem fiabil care soluţionează toate problemele de integritate a
datelor. Oricum, soluţia nu trebuie să adreseze problemele apărute într-o maşină
paralelă. Aceastea se datorează stucturii organizării datelor şi codului, care permite doar
interschimbarea datelor bine definite între module (prin metoda invocării şi returnării) şi
nu o programare paralelă mai generală. Aceasta simplifică trasarea dependenţelor de
date între module, dar complică scrierea programelor paralele. Această ultimă situaţie
este simplificată în continuare, întrucât nu mai are rost să se invoce, în paralel, o metodă
în acelaşi modul pe maşini diferite şi, de aici, nu mai are rost să se asigure un paralelism
variabil, partajabil şi distribuit.

9.4.2 CLOUDS
CLOUDS şi MONADS folosesc o reprezentare similară a datelor în aplicaţii.
Aceasta rezultă din necesitatea prevenirii corupţiei datelor în obiectele lor de stocare
persistentă şi care se datorează defectelor maşinii. Într-un mediu distribuit, elasticitatea
şi fiabilitatea sunt probleme critice. CLOUDS abordează această problemă în două
moduri:
• prin asigurarea unui mecanism cu puncte de control, similar cu cel de la MONADS;
• prin asigurarea thread-urilor replicate.
CLOUDS presupune că menţinerea integrităţii unui obiect nu este întotdeauna
necesară. De exemplu, nu este necesar ca datele temporare să supravieţuiască unei
căderi a maşinii. Astfel, au fost prevăzute mai multe nivele de management a integrităţii
datelor. Decizia este atribuită efectuării operaţiilor cu thread-urile; un s-thread asigură
că nu este garantată nici o integritate şi este în mod standard implicit, iar un cp-thread
menţine consistenţa datelor pentru toate obiectele modificate.
Când un cp-thread accesează un segment din interiorul unui obiect, segmentul
este închis pentru citire sau scriere, depinzând de ce operaţie se efectuează. Atunci, alte
cp-thread sunt împiedicate să acceseze aceste segmente. Când thread-ul realizează

306

SISTEME TOLERANTE LA DEFECTE

închiderea segmentelor modificările sunt efectuate pe disc, folosind o schemă atomică
standard în două faze. Segmentele sunt atunci deschise şi sunt disponibile oricăror altor
cp-thread-uri care aşteptau să le folosească.
Integritatea datelor în astfel de sisteme constituie doar o parte din problemă. Este
necesară o toleranţă la defecte completă pentru a garanta că un defect al maşinii,
survenit în timpul calculului, nu va împiedeca terminarea cu succes a programului.
CLOUDS realizează acest lucru prin folosirea obiectelor replicate, a thread-urilor
replicate şi a unui mecanism atomic care să asigure că este produs doar un singur
rezultat corect. Pentru a suporta defectele, un număr de versiuni ale calculului sunt
efectuate pe domenii independente de defecte. Fiecare calcul foloseşte obiecte şi
thread-uri replicate. Toate calculele sunt efectuate în paralel. Când unul s-a terminat cu
succes, este ales pentru a realiza modificările. Dacă această realizare este, de asemenea,
terminată cu succes, toate versiunile replicate ale obiectelor sunt înlăturate, iar toate
thread-urile replicate sunt distruse. Dacă realizarea nu s-a terminat cu succes, atunci
obiectele şi thread-urile sunt descărcate şi se aşteaptă terminarea altor replicări. Atunci
procesul se va repeta. Cu un număr iniţial de replicări suficiente, în prezenţa a câtorva
defecte, calculul va fi eventual completat.

9.4.3 MEMORIA PARTAJATĂ DISTRIBUITĂ RECUPERABILĂ
Asigurarea unei memorii partajate distribuite recuperabile este atractivă din două
motive. Primul se referă la faptul că programele standard uni-proces pot folosi sistemul
pentru a asigura memoria virtuală recuperabilă. Al doilea se referă la faptul că
programele multi-proces pot folosi sistemul pentru a asigura nu doar recuperarea
memoriei lor virtuale, ci şi refacerea pentru orice interacţiuni dintre ele (refacerea cu
transfer de mesaje trebuie să fie prevăzută în sistemul de mesaje).
S-a propus o schemă pentru a realiza o structură DSM recuperabilă. Schema se
bazează pe trei proprietăţi majore. Prima se referă la momentul când maşinile care
cooperau se defectează, defectul fiind neterminal şi maşinile pot fi restartate. A doua se
referă la faptul că fiecare maşină suportă propriile discuri de verificare cu puncte de
control. A treia se referă la faptul că fiecare maşină este capabilă să conţină două unităţi
centrale de prelucrare şi suficientă memorie pentru a păstra întregul spaţiu distribuit de
adrese.
Sunt propuse două principii de bază pentru recuperare, unul pentru recuperarea
datelor paginii şi celălalt pentru recucuperarea informaţiei de stare a DSM. Primul
principiu este implementat simplu: de fiecare dată când este făcută o cerere către un
server DSM pentru o copie a paginii, dacă pagina a fost modificată de către maşina care
o păstra atunci toate paginile modificate sunt întâi asociate punctelor de control, înaine
de a se da un răspuns. Aceasta garantează faptul că datele care nu pot fi recuperate nu
vor fi niciodate partajate, evitând orice problemă de interdependenţă atunci când o
maşină se defectează.
Refacerea unei stări a DSM este mult mai complexă şi se bazează pe folosirea
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unei baze de date distribuite pentru a păstra informaţia de stare DSM. Este propus un
protocol unilateral de realizare care implică un număr mic de interschimbări de mesaje
la distanţă. Prin aceasta, starea de refacere operează prin realizarea periodică a punctelor
de control ale stării locale. De asemenea, orice schimbări ale stărilor sunt întâi logate pe
discuri locale înainte de a fi exportate spre alte maşini. După un defect, este refăcut cel
mai recent punct de control şi log-ul este avansat pentru o reluare a oricăror mesaje
potenţial pierdute (duplicatele sunt tratate prin folosirea secvenţelor de numere).
Acest sistem funcţionează bine, dar se bazează pe salvarea pe disc a schimbărilor
mici şi frecvente ale stării. Acest lucru se face de fiecare dată când se încearcă o
exportare a datelor modificate sau când este cerută o DSM. Ambele evenimentele sunt
uzual întâlnite în algoritmii paraleli şi efectul acestor logări poate fi dramatic asupra
performanţei.

9.5 MUNIN: UN PROTOTIP DE SISTEM CU DSM
9.5.1 MODELUL CONSISTENŢEI APARIŢIILOR
O soluţie pentru mascarea latenţei accesului la memorie pentru datele active
partajate constă în folosirea unui model relaxat de consistenţă. De-a lungul anilor,
cercetătorii în hardware-ul DSM au adoptat modele relaxate de memorie consistentă
pentru a reduce latenţa asociată acceselor la memoria partajată. În modelul consistenţei
apariliei (RC - Release Consistency) trebuie să fie efectuată o actualizare a memoriei
partajate doar atunci apare o subsecvenţă. O apariţie, în acest context, poate fi gândită
pentru simplitate ca o apariţie a unei închideri, dar pot fi folosite mecanisme mult mai
sofisticate. De exemplu, implementarea DASH a RC permite actualizări ale memoriei
partajate şi organizarea ca o bandă de asamblare suprapusă peste calcule (prin
permiterea citirilor pentru a evita scrierile), reducându-se astfel latenţa. Cererile de
achiziţie ale închiderii, pentru apariţie închiderilor, trebuie, în orice caz, să fie întârziate
până când se vor produce toate actualizările anterioare. De exemplu, în figura 9.4 sunt
reprezentate actualizările sub forma benzii de asamblare care sunt trimise spre
procesorul 2, atunci când procesorul 1 scrie obiectele x, y şi z, într-o implementare
DASH a DSM prin hardware.
s(y)

s(x)

s(z)

eliberare

P1
x

y

z

P2

Figura 9.4 - Banda de asamblare pentru accese la memorie de la distanţă, sub DASH
RC.
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În sistemele cu DSM software este importantă reducerea numărului de mesaje
interschimbate. De aceea, în implementările software din MUNIN pentru consistenţa
apariţiilor, actualizările nu mai au structura unei benzi de asamblare, ca în
implementările din DASH, ci sunt buffer-ate până când sunt eliberate, timp în care
actualizări diferite care vizează aceeaşi destinaţie sunt îmbinate într-un singur mesaj.
Figura 9.5 prezintă aceleaşi actualizări ale obiectelor x, y, şi z, care sunt îmbinate într-un
singur mesaj trimis după eliberare, folosind implementarea software a DSM din
MUNIN.
s(x)

s(y)

s(z)

eliberare

P1
x, y, z
P2

Figura 9.5 - Îmbinarea actualizărilor memoriei de la distanţă, sub MUNIN RC.

9.5.2 PROTOCOALE MULTIPLE DE CONSISTENŢĂ
Pentru a reduce şi mai mult numărul mesajelor interschimbate în scopul
menţinerii consistenţei, MUNIN foloseşte protocoale multiple pentru consistenţă chiar
în interiorul unei singure execuţii a programului. MUNIN asigură un protocol separat
de consistenţă pentru fiecare obiect partajat, ajustat pentru accesul la modelul acelui
obiect particular. MUNIN foloseşte adnotări prevăzute de programator ale programului
pentru a alege parametrii protocolului de consistenţă pentru fiecare obiect partajat. În
mod normal este nevoie de adnotări doar în declaraţiile obiectelor, dar programatorul
poate să schimbe protocolul asociat în timpul execuţiei programului, cu un obiect
particular. Aceste adnotări specifică modelele de accese iminente pentru acele obiecte
particulare care depind de program şi, de asemenea, datele de intrare iminente.
Sistemul recunoaşte în mod curent un număr de astfel de adnotări: doar - citire
(read -only), migrator (migratory), partajat - la - scriere (write - shared) şi
convenţional (conventional). Un obiect cu atributul doar - citire evită overhead-ul
menţinerii consistenţei şi poate fi replicat. Un obiect cu atributul migrator implică faptul
că un singur thread efectuează accese multiple la un obiect, incluzând una sau mai
multe scrieri înainte ca un alt thread să acceseze obiectul. Un astfel de model de acces
este tipic pentru obiectele partajate care sunt accesate doar în interiorul unei secţiuni
critice. Protocolul de consistenţă pentru obiectele cu atributul migrator este acela de a
migra o singură copie a unui obiect la un thread nou, prevăzut cu acces de scriere şi
citire (chiar dacă primul acces este o citire) şi de invalidare a copiei originale. În
comparaţie cu un protocol convenţional de invalidare la scriere, acest protocol
împiedică un eşec la scriere şi invalidarea de către un mesaj a unei copii vechi atunci
când un thread nou modifică prima dată obiectul. Un obiect cu atributul partajat-la-
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scriere este scris de mai multe procesoare şi este în mod obişnuit rezultatul unei
partajări false. Protocolul de consistenţă exploatează folosirea consistenţei apariţiilor
prin întârzierea actualizării până la un punct de sincronizare (punct la care sunt îmbinate
modificările de la procesoare diferite), evitând prin urmare mişcarea de “ping-pong”
între procesoare a acestor pagini. Un obiect cu atributul convenţional simplifică
folosirea unui protocol convenţional de invalidare la scriere. Dacă pentru unele obiecte
nu se utilizează nici o adnotare, atunci atributul implicit al obiectului este convenţional.

9.5.3 MODELUL CONSISTENŢEI APARIŢIILOR CU
ÎNCETINIRE
Implementarea RC în MUNIN poate trimite mai multe mesaje decât este nevoie
pentru o execuţie corectă a aplicaţiei. Considerăm exemplul din figura 9.6, în care
procesele captează în mod repetat o închidere, scriu apoi obiectul partajat x şi eliberează
închiderea. Dacă RC este folosit împreună cu un protocol de actualizare şi x este
prezent în toate memoriile cache ale celor patru procesoare, atunci aceste copii din
cache ale lui x sunt actualizate la fiecare apariţie, ceea ce va duce la transmiterea unui
mesaj tuturor celorlalte procese de către procesul care a determinat acea închidere. De
asemenea, aceste actualizări întârzie momentul la care închiderea poate fi finalizată
(până când s-au recepţionat toate confirmările pentru toate actualizările respective). Este
suficient să se actualizeze fiecare copie a procesului doar atunci când acesta realizează o
închidere. Exemple similare pot fi construite pentru protocoalele cu invalidare. De
exemplu, presupunem că există o partajare falsă între obiectele x şi y. Invalidările care
sunt transmise la fiecare eliberare după un acces la x vor conduce la invalidarea întregii
pagini, inclusiv y. Dacă y este accesat de un alt procesor, va apărea un eşec, care nu este
necesar, pentru acea pagină de cache şi o reîncărcare a paginii.
MUNIN încearcă să simplifice aceste probleme, folosind protocoale diferite. De
exemplu, în protocolul de actualizare prezentat mai sus, data x ar trebui să fie adnotată
ca migratoare. Consistenţa apariţiilor cu încetinire (LRC - Lazy Release Consistency)
este un algoritm nou pentru implementarea modelului RC, care reduce atât numărul
mesajelor cât şi cantitatea de date interschimbate, fără a necesita astfel de adnotări. Spre
deosebire de algoritmii pretenţioşi cum ar fi implementarea din MUNIN, LRC nu pare
să facă modificări globale vizibile în momentul unei eliberări. În schimb, LRC
garantează doar faptul că un procesor care a obţinut o închidere va vedea toate
modificările care “preced” captarea închiderii. Termenul “precedent” în acest context
trebuie interpretat în sensul că o modificare precede o captare dacă apare înaintea
oricărei astfel de eliberări şi formează o legătură de operaţii de eliberare şi captare pe
aceeaşi închidere şi se termină cu captarea curentă.
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s(x) elib.
P1
capt. s(x)

elib.

P2
capt. s(x) elib.
P3
capt. c(x)
P4

Figura 9.6 - Actualizări repetate ale copiilor din cache sub RC.

Să considerăm exemplul din figura 9.6, în care toate modificările care apar în
program se ordonează înaintea oricăror eliberări de la procesorul 1 până la procesorul 3
şi care preced captarea închiderii la procesul 4. Cu LRC, modificările sunt propagate la
momentul unei captări şi sunt trimise doar modificările care “preced” acea captare
procesorului care le-a captat. Modificările pot fi încărcate în mesaje care garantează
închiderea, reducând şi mai mult traficul de mesaje. Figura 9.7 arată traficul de mesaje
sub LRC pentru aceleaşi accese de date partajate ca şi în figura 9.6. Închiderea şi x sunt
trimise într-un singur mesaj la fiecare captare.
s(x) elib.
P1
capt. s(x)

elib.

P2
capt. s(x) elib.
P3
capt. c(x)
P4

Figura 9.7 - Traficul de mesaje sub LRC.

9.6 ASIGURAREA TOLERANŢEI LA DEFECTE
Odată cu dezvoltarea sistemelor de la un singur procesor, izolat, la maşini
paralele cu sute de elemente de procesare şi reţele cu sute de maşini, problema
fiabilităţii, adesea ignorată datorită rarităţii defectelor, trebuie acum luată în discuţie.
Probabilitatea defectelor sistemului creşte odată cu creşterea dimesiunii maşinii datorită
interdependenţelor prezente în sistemele de operare distribuite şi în aplicaţii. De
asemenea, toleranţa la defecte a fost un alt factor principal de inhibare pentru staţiile de
lucru multicomputer. Chiar dacă defectele hardware ale maşinii sunt relativ rare, pot
apărea multe întreruperi datorate defectelor de alimentare, căderilor software şi
menţinerii software-ului care vor cauza reboot-area maşinii. Mai mult, dacă calculul
distribuit este executat pe staţiile de lucru ca o colecţie de procese gazdă, returnarea
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proprietarului staţiei de lucru poate avea ca efect evacuarea proceselor de pe maşină.
Dacă nu sunt luate precauţii speciale, calculul se va termina anormal şi va fi nevoie de o
restartare.
Când un sistem de operare încearcă sa unifice mai multe maşini într-un mediu
fizic distribuit, este esenţială abilitatea de a tolera absenţa neaşteptată a unor maşini din
sistem. De asemenea, este de dorit ca “defectele” să fie tratate elegant. Ideal, orice
defect ar trebui să fie tratat transparent, dar în multe cazuri acest lucru nu este posibil.
De exemplu, dacă data este păstrată doar de o maşină care s-a defectat, atunci ea nu va
mai putea fi accesată. Totuşi, în majoritatea cazurilor, datele sunt fie disponibile local,
fie se află în memoria cache în altă parte. În astfel de cazuri defectele nu afectează
rularea aplicaţiilor dacă sunt asigurate măsuri de tolerare a defectelor.
S-a constatat că pentru programe paralele care rulează pe o reţea cu
multicomputere, toleranţa la defecte trebuie să fie asigurată printr-un mecanism
transparent, eliberând complet programatorul de grija defectelor. De fapt,
implementările toleranţei la defecte studiate până acum sunt transparente pentru
subcomponentele sistemului cu DSM şi pot fi folosite cu rezultate destul de bune şi în
programele de aplicaţie bazate pe transfer de mesaje. De asemenea, pentru a se asigura
o toleranţă la defecte transparentă, trebuie să se concentreze codul pentru
implementarea toleranţei la defecte într-un singur modul al sistemului, evitând
componentele nefolositoare şi erorile majore de replicare a suportului pentru tolerarea
defectelor din interiorul fiecărui program de aplicaţie.
Este necesar un cod pentru scrierea periodică pe durata execuţiei programului a
valorilor cheilor variabilelor de stare pe stocarea stabilă şi, de asemenea, un cod pentru
citirea valorilor acestor variabile după un defect, pentru a permite ca execuţia
programului să continue. Mai mult, procedura de reboot a maşinii trebuie să fie
modificată pentru a reporni programul după un defect, având ca punct de intrare rutina
programului de refacere. Problema devine mult mai complexă pentru o aplicaţie
distribuită, deoarece trebuie să fie salvată o consistenţă instantanee pentru aplicaţie. De
exemplu, n-ar fi potrivit să se restarteze un proces dintr-o stare în care a fost recepţionat
un mesaj particular şi să se repornească transmiţătorul dintr-o stare în care acel mesaj nu
a fost încă trimis.

9.6.1 TIPURI DE DEFECTE
În mod tipic, într-un sistem sunt prezente două tipuri de defecte:
• defecte care la apariţia lor duc la oprire (fail-stop failures)
• defecte bizantine
Defectele care la apariţia lor duc la oprire (fail-stop failures) sunt mai uşor de
luat în considerare. Când o componentă a sistemului se defectează, defectul este
detectat de altă componentă şi sistemul este oprit. Un exemplu bun este reprezentat de
verificarea parităţii memoriei; când se detectează o eroare de paritate, este raportată şi
sistemul este oprit. Astfel de defecte pot fi considerate “curate”, deoarece ele sunt
detectate şi sistemul este oprit înainte de a se produce alte defecte.
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Defectele bizantine sunt mult mai complexe. Un defect poate fi introdus
intenţionat şi poate implica coliziuni cu alte componente pentru a fi invizibil la
mecanisme simple de detecţie. În consecinţă, astfel de defecte sunt mult mai dificil de
izolat.
De obicei, se abordează primul tip de defecte. Defectele bizantine sunt
transformate în defecte care la apariţia lor duc la oprire (fail-stop failures) printr-un
mecanism de detecţie de nivel scăzut (de exemplu verificarea erorilor la memorie şi
procesor, tehnici de corecţie, pachete cu sume de control pentru reţea, etc.).
O abordare structurată pentru tolerarea defectelor este asigurarea de mecanisme,
cum ar fi blocuri de refacere, tranzacţii sau facilităţi de difuzare fiabile. Aceste sisteme
oferă programelor de aplicaţie un set de primitive primare cu care se va construi
toleranţa la defecte. Cum vom vedea în continuare, metodele transparente vor implica
doar o degradare foarte mică a performanţei.
Pentru maşinile paralele se utilizează două metode pentru tolerarea defectelor:
replicarea şi verificarea prin puncte de control. Pentru replicare, se va obţine o
toleranţă bună în cazul defectelor multiple. Este necesară o sincronizare efectuată cu
grijă, astfel încât replicări diferite să nu poate produce date temporare incorecte la alte
replicări (datorită faptului că o parte a maşinii se execută mai rapid decât alta). Pentru
verificarea cu puncte de control, dacă o singură porţiune a aplicaţiei paralele eşuează,
atunci nu va putea fi refăcută simplu de la cel mai recent punct de control pentru acea
porţiune, deoarece poate fi temporal incorectă respectând totuşi restul aplicaţiei (adică
conţinutul datelor care depind de acestea nu vor mai fi disponibile). În astfel de situaţii
este necesar să se returneze alte părţi ale aplicaţiei până când se găseşte punctul
consistent. Este aceeaşi problemă ca cea descrisă pentru replicare, cu deosebirea că,
aici, punctele de control trebuie să fie sincronizate corect.

9.6.2 TOLERANŢA LA DEFECTE PENTRU ARIUS
ARIUS a fost conceput pentru a fi folosit cu rezultate excelente pe grupuri de
maşini paralele sau distribuite. Toleranţa la defecte în astfel de situaţii este considerată
mai degrabă obligatorie decât opţională. Orice soluţie trebuie să fie în ambele cazuri
eficientă, astfel încât să se poată limita efectul asupra performanţelor aplicaţiei şi să
implice o foarte mică sau poate chiar nici o modificare asupra aplicaţiilor şi, astfel, fără
să necesite un efort din partea programatorului pentru a o folosi. În plus, ARIUS se vrea
a fi un sistem de operare cu scop general şi, astfel, netrebuind să suporte costrângeri de
timp real, nici să sacrifice jumătate din maşinile disponibile pentru a trata defectele.
Pentru toate aceste motive, ARIUS adoptă o soluţie bazată pe puncte de control
pentru toleranţa defectelor. Aceste puncte de control sunt asigurate în interiorul
sistemului de operare. O soluţie alternativă este aceea de a asigura primitive aplicaţiilor
pentru a permite realizarea punctelor de control care să poată fi folosite corect. Acest
lucru nu este considerat, totuşi, ca fiind o soluţie suficient de cuprinzătoare, în special
atunci când programele paralele cresc complexitatea unor astfel de operaţii. Prin
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adoptarea unui sistem de operare preferenţial, verificarea sistemului prin puncte de
control poate fi asigurată eficient şi poate fi forţată în mod strict, astfel încât să permită
sistemului de operare să depindă de aplicaţiile care vor tolera defecte. Acest lucru
simplifică foarte mult conceperea server-elor sistemului care nu vor mai avea sarcina să
se îngrijească de defectele clienţilor.

9.6.2.1 STRUCTURA UNUI SISTEM FIABIL ARIUS
•
•
•
•
•
•

Conceperea unui sistem fiabil este bazată pe câteva concepte primare:
trebuie să fie transparent aplicaţiei;
trebuie să fie asigurat eficient, pentru a avea un impact minimal asupra performanţei
aplicaţiei atunci când sunt detectate defecte;
nu este rezonabil să se duplice hardware-ul pentru a se asigura o toleranţă la defecte;
nu este rezonabil să se folosează exclusiv orice parte a maşinii pentru a asigura numai
tolerarea defectelor;
verificarea prin puncte de control a întregii maşini într-un singur “instantaneu” este
dificilă şi ineficientă;
ambii algoritmi de verificare prin puncte de control şi de returnare trebuie să fie
scalabili.
Scopul este de a obţine o soluţie care să fie scalabilă pe mai multe maşini (1000
de procesoare), care să nu necesite hardware specializat şi, de asemenea, să nu necesite
intervenţii asupra aplicaţiilor. Toate acestea pot fi obţinute considerând implementarea
toleranţei la defecte în două sisteme legate, unul asigurând o fiabilitate volatilă iar
celălalt o fiabilitate persistentă.

9.6.2.2 FIABILITATEA VOLATILĂ
Figura 9.8 ilustrează o structură generală a unei maşini paralele care va suporta
ARIUS.
Maşina constă din mai multe noduri, fiecare nod fiind un procesor (sau un grup
de procesoare), memorie şi disc. Aceste noduri sunt legate de o reţea care operează cu
un sistem de comunicaţii cu DSM. Un astfel de sistem moşteneşte conţinutul
redondanţei întrucât constă din mai multe unităţi identice, fiecare fiind capabilă de a
opera în locul celeilalte4.
Fiabilitatea volatilă foloseşte aceste duplicate pentru a prevedea o verificare cu
puncte de control şi o returnare mai rapide. Fiecare nod este esenţial independent şi,
astfel, defectele vor fi independente. Când un nod îşi alege un punct de control volatil,
decât să-l stocheze pe disc (astfel încât să poată fi recuperat după defect), îl stochează la
4

În general, o unitate trebuie să conţină cel puţin un procesor, o memorie şi cel puţin un disk. Un nod fără
disk nu este independent, întrucât depinde de alt disk.
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alt nod. Aceasta permite punctelor de control să fie completate într-un timp mult mai
redus şi să asigure o returnare mai rapidă. În fiabilitatea volatilă, cea mai mare parte a
atribuţiilor sunt efectuate de către DSM. Sistemul cu DSM este folosit în trei modalităţi:
Reţea

UCP
Memorie
I/O

Disk

Nod

Figura 9.8 - Structura unei maşini generale.

• prin coordonarea grupării aplicaţiilor interdependente (acelea cu care au
comunicat), permiţând astfel ca punctele de control să fie împărţite în porţiuni
mai mici;
• prin asigurerea unui mecanism pentru a exporta datele verificate prin puncte de
control la alte noduri;
• după o returnare, oferă un mijloc pentru migrarea datelor verificate cu puncte de
control atunci când acest lucru este cerut.
Mecanismul fiabilităţii volatile suportă următoarele operaţii:
• puncte de control - punctele de control pot fi iniţializate de către aplicaţie sau,
mai uzual, vor fi iniţializate de către o aplicaţie, în interesul sistemului;
• realizarea (Commit) - aplicaţiile pot aştepta explicit ca un punct de control să
fie realizat. Odată ce acest lucru s-a întâmplat, se garantează că punctul de
control anterior va fi recuperabil;
• returnarea - sistemul iniţiază returnarea în folosul aplicaţiilor atunci când sunt
detectate defecte. Returnarea va întoarce întotdeauna punctul de control realizat
anterior.
În general, aceste operaţii sunt folosite doar de către sistemul de operare. Cu toate
acestea, se asigură un control explicit pentru a efectua punctele de control sau pentru a
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aştepta realizarea lor.
Stocarea punctelor de control în memoriile altor maşini nu pare să asigure
persistenţa datelor. De aceea, este prevăzut un sistem care să suporte verificarea cu
puncte de control pe disc.

9.6.2.3 FIABILITATEA PERSISTENTĂ
Fiabilitatea persistentă oferă un mijloc eficient de construire a punctelor de
control, stocându-le, aşteptând apoi să aibe loc realizarea lor şi refăcându-le după un
defect. Fiabilitatea persistentă nu trebuie să încerce duplicarea acestor servicii. Este
asigurat doar un mecanism pentru a salva pe disc un punct consistent şi nu trebuie să se
prevadă un mecanism pentru returnare sau realizare.
Aceast mod de manifestare este, mai degrabă, o decizie a politicii decât
inabilitatea sistemului de a asigura realizarea şi returnarea. Fiabilitatea volatilă poate
oferi nivelul cerut pentru toleranţa la defecte, mult mai eficient decât fiabilitatea
persistentă. În consecinţă, folosirea excesivă a punctelor de control persistente va
degrada performanţa maşinii. Abilitatea de a salva puncte de control persistente este
asigurată pentru a permite sistemului să fie oprit fără pierderea datelor şi pentru a
permite sistemului să iniţieze periodic puncte de control ca să prevină o pierdere masivă
a datelor în eventualitatea unui defect catastrofic.

9.6.3 PUNCTE DE CONTROL CONSISTENTE
Punctele de control consitente sunt o abordare atractivă pentru a adăuga
transparenţă tolerării defectelor pentru aplicaţii distribuite. Despre punctele de control
consistente şi metodele de toleranţă la defecte bazate pe puncte de control am discutat în
amănunt în capitolul anterior. Cu ajutorul punctelor de control consistente, starea
fiecărui proces este salvată separat pe stocarea stabilă, ca un punct de control al
procesului, iar verificarea cu puncte de control a proceselor individuale este
sincronizată astfel încât colecţia de puncte de control reprezintă o stare consistentă a
întregului sistem. Un set de puncte de control înregistrează o stare consistentă dacă toate
mesajele înregistrate într-un punct de control au fost recepţionate şi, de asemenea,
înregistrate ca fiind trimise în starea transmiţătorului. De exemplu, starea sistemului
reprezentată prin prima linie punctată în figura 9.9 este inconsistentă, în timp ce a doua
stare a sistemului este consistentă. După un defect, procesele eşuate sunt restartate pe
fiecare maşină disponibilă şi spaţiul lor de adrese este restaurat de la ultimul lor punct
de control pe stocarea stabilă. Procesele care au supravieţuit pot fi returnate la ultimul
lor punct de control pe stocarea stabilă, cu scopul de a rămâne consistente cu procesele
recuperate.
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P1
P2
P3
P4
Inconsistentă

Consistentă

Figura 9.9 - Stări consistente şi inconsistente ale sistemului.

9.6.4 IMPLEMENTAREA
Au apărut multe protocoale pentru puncte de control consistente în literatură. În
protocolul descris în continuare, fiecare punct de control consistent este identificat de un
număr al punctelor de control consistente (CCN - Consistent Ceckpoint Number) care
creşte monoton. Un proces distinct se comportă ca un coordonator. În prima fază a
protocolului, coordonatorul porneşte un nou punct de control consistent prin
incrementarea CCN şi transmiterea mesajelor marker care conţin CCN ale tuturor
celorlalte procese. După recepţia unui mesaj marker, un proces face o tentativă de
alegere a unui punct de control. Mai mult, fiecare mesaj de aplicaţie este ataşat cu CCN
al transmiţătorului lui. De asemenea, un proces face o tentativă de alegere a unui punct
de control dacă primeşte un mesaj de aplicaţie, al cărui CCN adăugat este mai mare
decât CCN local. Rezultă punctele de control pentru o stare consistentă. Figura 9.10
arată un exemplu de execuţie a primei faze a protocolului, în care un sistem cu trei
procesoare au numărul punctului de control consistent 9. În a doua fază a protocolului,
procesele informează coordonatorul că ele au luat punctul de control şi atunci
coordonatorul va instrui toate procesele să facă o încercare de a-şi lua punctele de
control permanente şi de a şterge punctul de control anterior.
9

P1

9

9
9

P2
8

9

P3

9
Mesaje de aplicaţie
Mesaje marker

Punctul de control n n

Figura 9.10 - Protocolul punctelor de control consistente.

Coordonarea punctelor de control diferite astfel încât să formeze o stare
consistentă introduce un overhead relativ mic. Cheia pentru eficientizarea verificării cu
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puncte de control este evitarea interferenţei între execuţia unui proces şi înregistrarea
punctelor sale de control. Se folosesc pentru reducerea acestei interferenţe două tehnici:
cu puncte de control incrementale şi cu puncte de control care nu se blochează la
copierea la scriere. Punctele de control incrementale scriu pe stocarea stabilă doar acele
pagini ale spaţiului de adrese care au fost modificate până la punctul de control anterior.
Setul paginilor care vor fi scrise este determinat folosind bitul rezidual (dirty bit)
menţinut de către managementul de memorie hardware în fiecare intrare din tabela
paginii. Punctele de control care nu se blochează la copierea la scriere permit aplicaţiei
să continue execuţia în timp ce punctul său de control va fi scris pe stocarea stabilă.
Protecţia memoriei cu copiere la scriere este folosită pentru a preveni procesul de a
suprascrie o porţiune a spaţiului său de adrese, înainte de a fi scris pe un punct de
control.
Suportul toleranţei la defecte este transparent pentru DSM şi se permite astfel
implementarea celor două în mod independent. Ambele implementări, deşi implică
modificări ale kernel-ului System V, nu au fost încă integrate împreună într-un singur
kernel. De accea, nu se poate măsura overhead-ul punctelor de control consistente
pentru aplicaţii cu memorie partajată, dar se crede că este similar cu acela pentru
aplicaţii cu transfer de mesaje. În fond, suportul DSM şi programele de aplicaţie cu
memorie partajabilă se comportă ca o aplicaţie cu transfer de mesaje, în vârful unei
implementări cu puncte de control consistente.
În plus, au fost explorate un număr de zone în care suportul DSM poate oferi
asistenţă pentru îmbunătăţirea performanţei punctelor de control consistente. De
exemplu, când copiile unui obiect cu atributul doar-scriere sunt replicate, bitul rezidual
din intrarea tabelei de pagină, pentru pagina corespunzătoare a fiecărui procesor
destinaţie, poate fi dezactivat la acelaşi moment de timp în care pagina primeşte
atributul “doar-citire”, prevenind punctul de control cu copiere la scriere să scrie acea
pagină pe stocarea stabilă a următorului punct de control al procesorului respectiv. O
facilitate asemănătoare este valabilă de exemplu, atunci când un obiect migrator este
mutat de la un procesor la altul. Dacă nu sunt alte obiecte în pagina din care obiectul cu
atributul “migrator” este mutat, bitul rezidual din intrarea acelei tabele de pagină poate
fi dezactivat pentru a preveni ca acea pagină să fie scrisă pe stocarea stabilă a
următorului punct de control pentru procesorul respectiv; în schimb obiectul va fi scris
pe stocarea stabilă ca o porţiune a punctului de control a procesorului pe care obiectul a
fost mutat. Nici un obiect nu poate fi lăsat din greşeală în afara unui punct de control, ca
rezultat al efectuării unei astfel de optimizări de către suportul DSM, întrucât fiecare
punct de control înregistrează o stare consistentă a programului de aplicaţie, cu
respectarea transmiterii şi recepţionării mesajelor de către programul de aplicaţie şi
acele transmiteri şi recepţionări ale suportului DSM.
Implementarea despre care am discutat anterior s-a efectuat la Universitatea Rice,
din Huston, statul Texas, S.U.A., în cadrul Departamentului de Calculatoare, de către un
colectiv condus de J. B. Carter, A. L. Cox, E. N. Elnozahy, D. B. Johnson. În această
implementare a LRC s-au folosit SUNOS şi MACH-3.0. Implementarea cu SUNOS
rula pe staţii de lucru SPARC conectate prin Ethernet. Scopul acesteia a fost acela de a
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dezvolta o implementare care să ruleze pe un kernel SUNOS nemodificat şi care să
folosească socket-uri standard din UNIX şi interfeţele managementului memoriei.
Implementarea cu MACH a fost rulată pe staţii de lucru DEC Station conectate prin
Ethernet şi cu 100 de Mbytes/s printr-o reţea Fore ATM. Scopul acestei implementări a
fost folosirea paginatorilor externi standard din MACH şi facilităţile IPC, astfel încât
implementarea să poată fi folosită fără schimbarea kernel-ului.
S-au prezentat unele rezultate ale simulării, punându-se în evidenţă o reducere
notabilă a traficului mesajelor ca rezultat a folosirii LRC în comparaţie cu RC, pentru o
suită de benchmark-uri SPLASH. Folosind un simultator mai sofisticat, care lua în
considerare latenţa comunicaţiei software şi lăţimea de bandă a reţelei, s-au studiat
îmbunătăţirile care ar putea fi aduse. Rezultatele preliminare au arătat necesitatea
absolută a folosirii reţelelor cu o lăţime de bandă mai mare decât cea a Ethernet-ului,
cum ar fi cele ATM, în scopul unei creşteri în viteză rezonabile pe staţii de lucru
performante.

9.6.5 PERFORMANŢA
MUNIN a fost implementat pe un kernel System V, într-o reţea Ethernet cu staţii
de lucru SUN-3/60. Centrul sistemului MUNIN a fost format dintr-un set de rutine ale
librăriilor linkeditate cu programul de aplicaţie, împreună cu un suport din partea
kernel-ului. Sistemul a fost evaluat prin comparaţia timpului de execuţie în MUNIN a
unui număr de programe cu memorie partajată cu timpul de execuţie a câtorva aplicaţii
implementate direct, respectând primitivele subnivelelor din kernel-ul System V pentru
transferul mesajelor. Valorile pentru performanţă sunt reprezentate în tablelul 9.1. Acest
tabel pune în evidenţă creşterea în viteză a fiecărei aplicaţii, rulând pe 16 procesoare, în
fiecare din următoarele trei cazuri: folosind MUNIN, folosind o implementare
convenţională DSM cu un singur protocol de invalidare la scriere şi folosind transferul
mesajelor.Timpii s-au calculat pentru programele de test care au fost explicate pe larg în
capitolul anterior.
Tabelul 9.1 - Comparaţie pentru creşterea în viteză în cazul MUNIN, DSM
convenţional şi transferului de mesaje.
Numele
Programului
Matmult
Grid
Quicksort
Tsp

MUNIN

14,6
12,3
8,9
12,6

DSM
convenţional
14,5
8,4
3,9
11,3

Transfer
de mesaje
15,6
12,8
13,4
13,2

Graficul 9.1 corespunde tabelului 9.1 şi reprezintă comparaţia între creşterile în
viteză pentru MUNIN, DSM convenţional şi transferul de mesaje.
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Comparatie pentru cresterea în viteza în cazul MUNIN,
DSM-ului conventional si transferului de mesaje
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Graficul 9.1 - Comparaţie pentru creşterea în viteză în cazul MUNIN, DSM
convenţional şi transferului de mesaje.

S-a măsurat, de asemenea, perfomanţa pentru implementarea punctelor de control
consistente într-o reţea Ethernet cu 16 staţii de lucru SUN 3/60. Rezultatele
demonstrează că punctele de control consistente consituie o abordare eficientă pentru
implementarea toleranţei la defecte în aplicaţiile distribuite care necesită un timp
îndelungat de rulare. Tabelul 9.2 a fost prezentat în cadrul capitolului anterior şi arată
creşterea timpilor de rulare pentru 8 programe de aplicaţie mari, cu transfer de mesaje,
relativ la timpii de rulare pentru aceleaşi programe fără puncte de control. În aceste
experimente, punctele de control au fost luate la fiecare 2 minute.
Tabelul 9.2 - Comparaţie între timpii de rulare cu şi fără puncte de control
Numele
rogramului
fft
Gauss
grid
matmult
nqueens
primes
sparse
tsp

Fără
puncte de
control
(secunde)
11157
2875
3552
8203
4600
3181
3893
4362

Diferenţa

Cu puncte
de control
(secunde)

(secunde)

%

11184
2885
3618
8219
4600
3193
4119
4362

27
10
66
16
0
12
226
0

0,2
0,3
1,8
0,2
0,0
0,4
5,8
0,0

Chiar pentru un interval mic al punctelor de control, punctele de control cresc în
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medie timpul de rulare al aplicaţiilor doar cu 1%. Cel mai mare overhead măsurat a fost
de 5, 8%. Graficul 9.2 corespunde tabelului 9.2 şi reprezintă o comparaţie între timpii
de rulare cu şi fără puncte de control.
S-au prezentat analize detaliate ale măsurătorilor performanţelor punctelor de
control consitente în capitotul anterior, ceea ce a demonstrat beneficiile punctelor de
control incrementale şi a punctelor de control fără blocare la copierea la scriere.
Punctele de control cu copiere la scriere evită penalizarea introdusă mare de verificarea
cu puncte de control pentru procesele cu multe puncte de control, penalizare a cărei
nivel maxim a fost de 85% pentru una din aplicaţiile studiate. Folosind puncte de
control incrementale, se reduce încărcarea pe server-ul stocării stabile şi impactul
verificării cu puncte de control asuprea execuţiei programului. Fără punctele de control
incrementale, cel mai mare overhead măsurat pentru oricare aplicaţie creşte de la 5,8%
la 17%. Sincronizând punctele de control pentru a forma puncte de control consistente,
creşte foarte puţin timpul de rulare al aplicaţiilor, cu cel mult 3%, în comparaţie cu
punctele de control independente fără nici o sincronizare. În schimb, punctele de control
consistente limitează returnarea la cel mai recent punct de control, evitând efectul de
domino, şi fără să necesite o colecţie de reziduuri pentru punctele de control învechite.
Toate acestea au fost discutate în amănut în capitotul anterior. Au fost referirite
deoarece studiul performanţelor sistemelor cu DSM este foarte asemănător cu studiul
performanţelor sistemelor cu transfer de mesaje.
Timpii de rulare cu si fara puncte de control
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Graficul 9.2 - Comparaţie între timpii de rulare cu şi fără puncte de control.

