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Self-Adaptive cache Memories (SAM)

Memorii Cache Auto-Adaptive
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I. Actualitatea �i oportunitatea tezei de doctorat

In prezent sistemele de calcul sunt un lucru nelipsit din viata de zi cu zi. Ele sunt 

incorporate in aproape fiecare echipament folosit in zilele noastre, incepand de la masini, 

si terminand cu sistemele sofisticate, cum ar fi echipamentele medicale, militare sau 

aeronautice. Din cauza integrarii tot mai mare a sistemelor de calcul pe o scara larga, 

functionarea corecta a acestor echipamente depaseste in multe cazuri performanta in din 

punctul de vedere al producatoriilor.

Fiecare sistem de calcul este format din doua componente majore : unitatea de 

procesare, si sitemul de memorie. In cazul aparitiei unor defecte in oricare din aceste 

sisteme, functionarea corecta a sistemului este periclitata. Datorita diferentelor foarte 

mari dintre aceste doua sisteme, domeniul fiabilitatii sistemelor de calcul se imparte in 
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doua parti majore: fiabilitatea in contextul unitatii de procesare si fiabilitatea in contextul 

sistemului de memorie. Acesta din urma este domeniul tezei de doctorat.

Sistemul de memorie in orice sistem de calcul este mult mai incet, din punctul de 

vedere al vitezei, fata de unitatea de procesare. Acest fapt a condul la introducerea unei 

ierarhii in cadrul sistemelor de memorie. In general sunt trei trepte in aceasta ierarhie : si 

anume hard diskul, memoria principala sau memoria RAM, si memoria cache. In aceasta 

ierarhie memoria cache este cea mai rapida, dar are capacitatea cea mai mica, iar hard 

diskul are capacitatea cea mai mare, dar este foarte incet.

In cadrul aceste teze de doctorat accentul se pune pe functionarea corecta a 

memoriilor cache. Sunt introduse o serie de metode si imbunatatiri originale pentru 

cresterea fiabilitatii memoriilor cache si nu numai. Aceste metode si imbunatatiri au fost 

prezentate in cadrul unor manifestari stiintifice de prestigiu. Ele au ca si scop final 

cresterea timpului de functionare al memoriilor cache, prin inlaturarea din functionare a 

unor locatii detectate ca fiind defecte. Aceasta crestere in timp de functionare se face in 

detrimentul capacitatii memorie, care avand locatii defecte va avea de suferit.

II. Analiza de detaliu, pe capitole, a tezei de doctorat

Construcţia tezei cuprinde un număr de nouă capitole, conceptele de memorie si 

cele legate de testare si toleranta la defecte vor fi prezentate gradual, teza fiind redactată 

integral in limba engleză. Primul capitol are ca si scop motivarea alegerii temei de 

doctorat si prezentarea unei idei generale asupra domeniului. Al doilea capitol prezinta

notiuni de baza din cadrul testarii, precum si notiuni de baza despre memoriile cache. Al 

treilea capitol prezinta metodele de baza in testarea memoriilor, precum si metode noi 

aparute in ultimii an datorita dezvoltarii tehnologiei in domeniu. Al patrulea capitol 

prezinta stadiul actual al cercetarii. Al cincilea capitol introduce o prima metoda originala 

intitulata Self Adaptive cache Memories (SAM), aceasta metoda are ca si obiectiv

cresterii fiabilitatii memoriilor cache. Capitolul sase prezinta un model matematic 

probabilistic, original, prin care se incearca determinarea intr-un mod cat mai exact a 

locatiilor de memorie ce vor deveni defecte. Capitolul sapte prezinta doua metode 

originale pentru imbanatatirea metodei prezentatea in capitolul cinci, prin cresterea 



performantei, si prin scaderea overheadului introdus. Capitolul opt prezinta o metoda 

pentru imbunatatirea metodei triplei redundante, aceasta metoda este folosita pe scara 

larga, aceasta imbunatatire se face prin protejarea numai anumitor intrari cirtice ale 

circuitului. Capitolul noua prezintă concluziile tezei, oferind o analiză a rezultatelor 

obţinute.

Capitolul 1. (Introducere) In acest capitol motivarea alegerii tematicii tezei este 

prezentata. Totodata sunt trecute in revista metodele folosite in testarea memoriilor in 

general si ale memoriilor cache in particular. De asemenea sunt prezintate motivele 

necesitatii aparitiei acestor metode. La sfarsitul acestui capitol sunt prezentate 

contributiile originale ale tezei.

Capitolul 2. (Defecte si memorii cache) In prima parte a acestui capitol se

prezinta o introducere cu notiunile de baza din cadrul defectelor, erorilor, si defectiunilor 

in cadrul sistemelor de calcul. Modul de prezentare a aesto metode este unul formal, la 

sfarsitul acestei parti a capitolului sunt indicate exact metodele din cadrul tolerantei la 

defecte in care se incadreaza teza de doctorat.

Partea a doua a aestui capitol prezinta notiunile de baza despre ierarhia de 

memorie. Dupa ce sunt trecute in revista diferitele tipuri de memorii sunt prezentate 

diferitele tipuri de memorii cache ce se pot intalni in practica, precum si modul acestora 

de functionare.

Capitolul 3. (Testarea memoriilor si metode de tip build in self-test) În acest

capitol se face uz de literatura din domeniu pentru a se face o clasificare a metodelor de 

testare a memoriilor. Sunt prezentate in prima parte a acestui capitol mai multe metode 

clasice de detectare a erorriilor impreuna cu erorile ce pot fi detectate sau corectate de 

catre aceste metode de testare.

In cea de a doua parte a acestui capitol sunt prezintate metode de testare de tip 

build in self-test. Aceste metode sunt cele folosite in timpul de dupa fabricare al chip-ului 

de memorie. Ele sunt folosite de catre producatori pentru a putea face sistemele de 

memorii tolerante la defecte, si pentru a le putea creste timpul de functionare.



Spre incheierea acestui capitol sunt prezentate metodele de ultima generatie din 

categoria metodelor de tip build in self-test, si anume asa numitele metode de “degradare 

gratioasa“. Aceste metode sunt folosite pentru a putea permite functionarea sistemelor de 

memorie, chiar si in eventualitatea aparitiei unor defecte ce nu pot fi corectate. Din aceste 

metode fac parte si metodele originale prezentate in capitolele 5 si 7.

Capitolul 4. (Sisteme curente de imbunatatire a fiabilitatii memoriilor cache)

Acest capitol descrie sistemele existente de imbunatarire a fiabilitatii memoriilor cache. 

Pe baza analizelor efectuate în cadrul acestui capitol, se evidenţiază defectele sistemelor 

de testare si de crestere a fiabilitatii memoriilor cache existente, pentru ca mai apoi să 

poata fi dezvoltate soluţii alternative în capitolul cinci.

Acest capitol are un caracter investigativ, el subliniind caracteristicile şi defectele 

acestor implementări. Lucrariile la care se face referire sunt unele de foarte mare 

actualitate si foarte mare importanta, aparute in cadrul manifestariilor si publicatiilor

stiintifice de inalta clasa din ultimii ani.

Capitolul 5. (Memorii cache auto-adaptive) In acest capitol prima contributie 

originala a tezei este introdusa, si anume metoda de tip “degradare gratioasa“ (graceful 

degradation), intitulata memorii cache auto-adaptive in vederea imbunatatirii si depasirii 

metodelor de crestere a fiabilitatii memoriilor cache existente. Contributia a fost 

valorificata in cadrul conferintei DDECS 2010 (BDI, IEEE).

Aceasta solutie este cea care sta la baza acestei teze de doctorat. Solutia propusa 

presupune introducerea unui sistem separat care functioneaza in acelasi timp cu memoria 

cache. Acest sistem este capapbil sa detecteze si sa scoata din functionare locatiile 

detectate ca fiind defecte iremediabile. Pentru detectia acestor erori este folosit un system 

de testare concurenta de tip built in self test. Prin scoaterea din functionare a acestor 

locatiide memorie, desi performanta are de suferit, este mentinuta fiabilitatea si timpul de 

functionare al memoriei. Aceasta metoda este destinata sistemelor de calcul in care 

fiabilitatea are un rol crucial, cum ar fi echipamnetele de zbor, echipamentele medicale, 

echipamentele militare, sau sistemelor in care reparatiile nu se pot efectua in mod regulat 

sau sunt imposibile, cum ar fii statiile spatiale.



Pentru a putea avea cunostinta despre starea de functionare a locatiilor din 

memoria cache se foloseste un bit suplimentar fiecarei locatii de memorie. Acest bit are 

rolul de a stoca starea de functionare a locatiei respective: aceasta poate fi corecta, sau 

defecta. Pe langa acest bit, fiecare set din memoria cache este inzestrat cu un nou bit care 

da informatii despre starea de functionare al acelui set de locatii, si anume daca acest set 

contine sau nu locatii defecte.

Atunci cand o eroare este detectata se trece la analza tipului de eroare, aceasta 

poate fi tranzitorie sau permanenta. In cadrul eroriilor tranzitorii locatia este recitita din 

memoria principala sau din registrele procesorului, nefiind necesara scoaterea din 

functionare a acestei locatii. Daca aceasta eroare este detectata ca fiind una permanenta, 

atunci se trece la marcarea acestei erori ca fiind defecte, prin setarea bitului alocat.

Un alt instrument introdus este un asa numita tabla de schimbare in care sunt 

mentinute doua adrese din cadrul memoriei cache: prima dintre acestea reprezinta o 

locatie defecta, iar a doua este o locatie care functioneaza corect. Acest tabel este folosit 

pentru cresterea performantei si fiabilitatii sistemului de memorie cache in eventualitatea 

aparitia unor erori de tip burst (in acelasi set), care influenta intr-un mod negativ atat 

fiabilitatea cat si performanta memoriei cache.

Aceasta tabela de schimbare are ca si rol principal mentinerea performantei 

ridicate a memoriei cache. Aceasta se face din prisma evitarii unor miss-uri suplimentare 

in memoria cache, din cauza scaderii capacitatii anumitor seturi din memorie, in timp ce 

alte seturi continua sa functioneze correct. Prin aceasta tabela se balanseaza si se 

distribuie locatiile defecte, pentru a mentine o uniformitate a memoriei. Ca si rezultat al 

acestei distribuire a erorilor in memorie performanta are foarte putin de suferit, totodata 

fiabilitatea este imbunatatita.

Rezultatele obtinute de catre autor prin introducerea acestei metode sunt foarte 

bune: reusind sa creasca timpul de functionare de pana la 100 de ori comparativ cu 

metodele precedente. Pentru aceasta crestere a timpului de functionare, costul este scazut 

atat din punctual de vedere al performantei, datorita folosirii tabelei de schimbare, cat si 

din punctual de vedere al suprafetei substratului de siliciu folosita, aceasta fiind de 

aproximativ 2% din suprafata totala a memoriei.



Capitolul 6. (Teoria probabilitatiilor aplicata in metode de toleranta la defecte 

pentru sistemele de memorii) Acest capitol prezinta a doua contributie originala a acestei 

teze : o modalitate de aplicare a teoriei probabilitatiilor pentru a prezice locatiile unde 

memoria poate manifesta defecte. Aceasta metoda poate fi aplicata oricarui tip de 

memorie (hard disk, memorie principala sau memorie cache). Metoda a fost demonstrata 

din punct de vedere matematic, iar rezultatele impreuna cu metoda au fost submise in 

cadrul unui jurnal cotat ISI.

Capitolul 7. (Imbunatatiri aduse memoriilor cache auto-adaptive) Acest capitol 

este impartin in doua parti, fiecare dintre acestea prezentand o metoda originala de 

crestere a performantei sau reducerea suprafetei substratului de siliciu folosita pentru 

implementarea metodei memoriilor cache autoadaptive, prezentate in capitolul cinci.

Prima metoda, care a fost prezentata in cadrul conferintei DDECS 2011 (BDI, 

IEEE), aduce ca noutate introducerea unor biti suplimentari in vederea unei mai bune 

clasificari a tipului de erori intalnite in cadrul memoriei cache. Rezultatele din punct de 

vedere al fiabilitatii sunt mentinute la fel ca si in metoda originala, dar performanta este 

crescuta, si suprafata substratului de siliciu folosita pentru implementare este scazuta.

A doua metoda originala prezentata in acest capitol are in vedere eliminarea unor 

locatii redundante din tabela de schimbare. Aceste locatii cresc aria folosita de catre 

tabela de schimbare, si scad performanta sitemului din cauza dimensiunii crescute a 

tabelei de schimbare. Nici aceasta metoda nu influenteaza fiabilitatea metodei memoriilor 

cache auto-adaptive, dar reduce suprafata substratului de siliciu folosita si creste 

performanta metodei semnificativ. Rezultatele din aceasta sectiune au fost prezentatea in 

cadrul conferintei SIITME 2011 (BDI, IEEE).

Capitolul 8. (Metoda de protectie selectiva simplificata a intrariilor critice prin 

folosirea redundantei modulare triple) Acest capitol prezinta o noua contributie originala 

prin care, pornind de la o metoda de protectie selectiva a unor intrari critice prin folosirea 

redundantei multiple, se reuseste aducerea unor imbunatatiri acestei metode. Aceste 

imbunatatiri sunt semnificative din punctul de vedere al scaderii suprafetei substratului de 



siliciu folosite, mentinand in acelasi timp neschimbata performanta si fiabilitatea metodei 

initiale. Aceste rezultate au fost prezentate in cadrul conferintei SACI 2012 (BDI, IEEE).

Capitolul 9. (Concluzii si viitoare directii in cercetare) Teza se încheie cu 

sumarizarea, în ansamblu, a stadiului în care se găseşte proiectul Memorii cache auto-

adaptive în momentul de faţă, urmată de prezentarea unor posibile direcţii de dezvoltare

viitoare ale autorului. Totodata autorul prezinta in acest capitol o metoda originala de 

aplicare in practica a aceste metode din prisma colaborarii cu producatorii de sisteme de 

memorii cache. Aceasta metoda a fost prezentate in cadrul conferintei BRCEE 2012 (ISI).
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