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Repositório Estável

• Técnicas de tolerância a falhas

freqüentemente necessitam que algum

estado do sistema esteja disponível após

uma falha.

• Um disco comum não é aceitável como um 

repositório confiável.



Definição do Problema

• o Problema é tornar estável um sistema de 

armazenamento comum, mesmo sob a 

presença de falhas.

– Como tolerar os tipos de falhas mais prováveis

e comuns?

• Tipicamente, um repositório estável é 

construído a partir de um sistema de discos. 



• Um sistema de armazenamento físico de 

discos é modelado como um conjunto de 

páginas (ou blocos ou setores) que possuem

blocos de informação e um status associado

a cada bloco, que pode ser bom ou ruim, 

dependendo se a informação está correta ou

corrompida.



Falhas em Discos

• Falhas Transientes
– Fazem com que o disco se comporte imprevisivelmente por um 

período de curta duração. 

• Setor Ruim (Bad Sector)
– Uma página torna-se corrompida e a informação nela armazanada

não pode ser lida. Isto pode ocorrer devido a razões físicas. 

• Falha da Controladora
– A controladora do disco falha, tornando o conteúdo do disco 

inacessível, porém não corrompido. 

• Falha do Disco
– O disco todo se torna ilegível. Este tipo de falha poderia ocorrer

devido a uma falha de hardware, e o disco não pode mais ser 
recuperado. 



Resultados Indesejados no READ

• Soft Read Error

– a página P está boa, mas read retorna ruim. Esta situação pode
não persistir por muito tempo, e é causada por falhas transientes. 

• Erro de Leitura Persistente (Persistent Read Error)

– a página P está boa, mas read retorna ruim, e read sucessivos
também retornam ruim. Pode ser causado por um setor ruim (ou
uma falha do disco/controladora). 

• Erro Indetectado

– a página P está ruim mas read retorna que está boa, ou a página
P está boa, mas read retorna informação diferente. 



Resultados Indesejados no WRITE

• Ao tentar executar um write(P,d):

– Escrita Nula (Null Write)

• a página P é inalterada

– Bad Write

• a página P torna-se (ruim,d)



Resultados da Deterioração

• Corrupção

– uma página vai de (boa,d) para (ruim,d). 

• Restauração

– uma página vai de (ruim,d) para (boa,d). 

• Erro Indetectado

– uma página vai de (s,d) para (s,d'), com d ≠ d'. 



Soluções

• Repositório Estável Usando Um Disco

• Sombreamento de Disco (Disk Shadowing)

• Série Redundante de Discos (Redundant 

Array of Disks)



Repositório Estável Usando

Um Disco

• Disco cuidadoso com duas operações

– CarefulRead - executa reads sucessivos até que

seja retornado o status bom ou a página não

possa ser lida depois de um certo número de 

tentativas; e

– CarefulWrite - executa um write seguido de um 

read até que seja retornado o status bom. 



Repositório Estável Usando

Um Disco

• Disco com par ordenado de páginas

– Páginas não relacionadas por deterioração

• Ex: superfícies/pratos distintos

– StableRead - executa um CarefulRead de uma
página, e se o status for ruim, executa
novamento para seu par. 

– StableWrite executa um CarefulWrite a uma
página, e quando obtém sucesso, executa
também em seu par.



Repositório Estável Usando

Um Disco

• Para suportar falha por colapso durante o 

StableWrite, uma operação cleanup deve 

ser usada em toda inicialização ou após 

cada colapso. 

• A técnica mascara eventos indesejados

como soft read error, escrita nula, bad 

write, e erros de leitura persistentes.



Sombreamento de Disco

(Disk Shadowing)

• com a ajuda de hardware extra, suporta
falha do nó ou controladora.

• cada página de um par ordenado reside em
uma unidade de disco distinta, chamadas de 
discos espelhados (mirrored disks).

• Necessita hardware especial para manter
discos sincronizados e consistentes.



Sombreamento de Disco

(Disk Shadowing)
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Controlador de disco

Controlador de disco
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Sombreamento de Disco

(Disk Shadowing)

• Se a taxa de defeitos e o tempo de reparo seguirem 
uma função exponencial, tem-se que:

• Ou seja, para um MTTF de um disco igual a 100 
dias e um tempo de reparo de 1 dia, o MTTF do 
disco espelhado será de 5.000 dias (mais do que 
14 anos).



Série Redundante de Discos

(Redundant Array of Disks)

• Redundat Array of Inexpensive Disks – RAID.

• informação é espalhada sobre múltiplos discos 
usando bit-interleaving, que consiste em bits de 
uma informação serem armazenados em discos 
diferentes. 

• Há diferentes níveis de RAID, de acordo com 
redundância.

• Espelhamento de disco = RAID 1

G = # discos informação e C = # discos verificação



Série Redundante de Discos

(Redundant Array of Disks)
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(paridade)Exemplo de implementação de um RAID.


