ODPRAVA NAPAK

ZA ZAHTEVNE

Modri zaslon in pomnilniški moduli
Osnovna plošča ASUS P5Q, ki omogoča dve pomnilniški banki s po dvema pomnilniškima moduloma DDR2 s pomnilniškim prepletanjem, ima
v navodilih objavljeno tabelo ustreznih, oziroma preverjeno delujočih
sestavov pomnilniških modulov in njihovih izdelovalcev. Pomnilniško
prepletanje pomeni, da krmilnik glavnega pomnilnika do modulov v
isti banki dostopa tako, da hkrati bere po dve 64-bitni pomnilniški vrstici (skupaj 128 bitov) oziroma po eno iz vsakega modula. Neusklajenost
modulov je recept za katastrofo. Zato v ASUSu svetujejo, da kupimo
par modulov ali dva para istega izdelovalca in ne vsakega posebej. A
kaj, ko danes novega 4 GB para Corsairovih 2 GB modulov z oznako
CM2X2048-6400C4DHX (v nadaljevanju »C4DHX«) ni več mogoče
kupiti. Ni druge možnosti, kot kupiti par nekoliko manj zmogljivih modulov CM2X2048-6400C5 (v nadaljevanju »C5«). C5 ima tudi manjši in
enostavnejši hladilnik kot C4DHX, vendar to ni problem, če ga ne bomo
navijali, redkejši CM2X2048-6400C5DHX pa ima zmogljivejši hladilnik,
tak kot C4DHX. V posodobljeni tabeli združljivosti, ki jo lahko prenesemo s spletne strani www.asus.com, vidimo, da osnovna plošča P5Q brez
težav deluje s štirimi moduli C4DHX. Stabilno delovanje s štirimi moduli
C5 ni zagotovljeno. Za povrh naj bi štirje moduli C4DHX delovali le pri
400 MHz zunanjem taktu (oz. 800 MHz notranjem) in nastavitvi kombinacije ključnih zakasnitev 4-4-4-12, pri 2,1 V, ko delujejo pri najvišji
zmogljivosti. Moduli C5 zdržijo le 1,8 V, hkrati pa pri 400 MHz delujejo le
pri kombinaciji 5-5-5-18. Jezi to, da izdelovalec pomnilniških modulov
na svojih spletnih straneh ni objavil podrobnih podatkov o minimalnih
časovnih zakasnitvah pri izvajanju različnih operacij branja, pisanja in
osveževanja pomnilniških modulov v različnih režimih delovanja. To k
sreči omogoča brezplačno diagnostično programsko orodje HWiNFO
(www.hwinfo.com), ki izpiše vsebino bralnega pomnilnika modulov, v
katerem so shranjeni natančni podatki dveh režimov delovanja.
Če v BIOSu izberemo samodejno nastavitev pri uporabi štirih modulov, je enaka kot za dva modula: 400 MHz zunanji takt pri kombinaciji
5-5-5-18, vendar ima za posledico pogoste naključne modre zaslone pri
zagonu 64-bitnega Windows 7. Sklepamo, da je v ozadju obremenitev
krmilnika pomnilnika v čipovnem naboru P45, ki je očitno pri zagonu
večja kot pri raznih testnih programih, ki ne pokažejo težav. Očitno je
tudi, da to ni v skladu s priporočili v tabeli združljivosti. Moduli C4DHX
in C5 naj bi bili sposobni delovati tudi pri zunanjem taktu 270,3 MHz
(oz. notranjem 540, 6 MHz) pri kombinaciji zakasnitev 4-4-4-13. V BIOSu
je najboljši približek 533 MHz. To pomeni zunanji takt 266,5 MHz. Za
pravilno delovanje moramo nastavitve vnesti ročno. Najprej izračunamo trajanje 1 cikla zunanjega pomnilniškega vodila: 1/266,5 MHz
= 1000/266,5 ns = 3,752345 ns. Nato naredimo inženirsko domačo

opreme, kdaj in kako se je s stališča glavnega
procesorja zgodila odpoved. Natančna analiza je dokaj zapletena, saj v internetu najdemo prostovoljske spletne strani, ki se ukvarjajo samo s tem (npr. www.dumpanalysis.org).
Veliko je tudi razne literature, ki je v pomoč
predvsem razvijalcem gonilnikov.
Za iskanje slabega gonilnika je dovolj
enostavna analiza, ki jo izvedemo z razhroščevalnikom Microsoft Windows Debugger
z ustreznimi simboli za razhroščevanje.
Razhroščevalnik lahko zastonj prenesemo
s spletne strani developer.microsoft.com v
okviru razvojnih paketov Windows SDK ali
Windows Driver Kit. V razhroščevalniku
moramo na menuju File pod izbiro Symbol

nalogo in prilagodimo vrednosti zakasnitev obema vrstama pomnilnika
v skladu s specifikacijami modulov. Če pri izračunu dobimo vrednost z
decimalnimi mesti, moramo zakasnitev v ciklih vedno zaokrožiti navzgor! Npr. izračunana minimalna zakasnitev 3,33 cikla je zakasnitev 4
cikle, nikoli 3! Celoten izračun zakasnitev pomnilnika je v spodnji tabeli.
Če za katero od zakasnitev pri 266,5 MHz zunanjem taktu pomnilniških modulov v BIOSu nimamo podatkov, jo raje pustimo, kot je, saj so
zakasnitve pri višjih frekvencah vedno daljše, bo pač računalnik deloval
nekoliko počasneje.
Je računalnik zdaj veliko počasnejši? Ker imamo ključne zakasnilne
čase enkrat 4-4-4-12, drugič pa 5-5-5-18, je izračun približka količnika
obeh hitrosti delovanja dokaj enostaven. Upoštevamo samo prve tri
vrednosti, ki so vse enake in zato ni treba računati povprečja, tRAS za
približek ni odločilen in ga ne upoštevamo: 4/266,5 MHz = 15 ns in
5/400 MHz = 12,5 ns, kar je 15/12,5 = 1,2, oz. približno 20 % počasneje.
Iz razmerja 800/533 bi lahko napačno sklepali, da je upočasnitev 50 %.
Toda čim zmogljivejši je glavni procesor, tem večji so njegovi vgrajeni
predpomnilniki. Zato se upočasnitev pri večini programov še precej
manj pozna.

najkrajši dovoljen čas

navzgor zaokroženo število
ciklov zunanje ure pomnilnika
pri 266,5 MHz

tCAS merimo v ciklih = 4 cikle

4 cikle

tRCD 12,5 ns

4 cikle

tRP 12,5 ns

4 cikle

tRAS 45 ns

12 ciklov

tRRD 7,5 ns

2 cikla

tWR 15 ns

4 cikle

tWTR 7,5 ns

2 cikla

tRTP 7,5 ns

2 cikla

tRC 57 ns za »C4DHX« in 55 ns za »C5«

tRFC 127,5 ns

16 ciklov. Upoštevamo najdaljšo
najkrajši zakasnitev glede na oba tipa
modulov.
34 ciklov (v BIOS-u zaokrožimo navzgor,
na 35 ciklov, ker druge možnosti ni)

Izračunane vrednosti za pomnilniške module veljajo za module »C4DHX« in
»C5«, razen tam, kjer je posebej označeno.

File Path le še nastaviti pot do spletne strani,
kjer dobi simbole za razhroščevanje: SRV*c:\
symbols*msdl.microsoft.com/download/
symbols. Podatkovno zbirko simbolov sicer
lahko prenesemo in namestimo tudi v svoj
računalnik, vendar utegnemo imeti pri tem
kar precej težav.
Analizo mini sledi odpovedi zaženemo
prek izbire Open Crash Dump z menuja File.
Sledi odpovedi Windows shranjuje v imenik:
<sistemski disk>:<sistemski imenik>\Minidump (npr. C:\Windows\Minidump) v datoteke s končnico dmp. Po izpisu verjetnega
vzroka odpovedi lahko dobimo še nekoliko
natančnejše pojasnilo, če kliknemo modro
obarvano in podčrtano povezavo !analyze –v.

Nam je uspelo?
Če poznamo natančen vzrok in okoliščine, v katerih se je prikazoval moder
zaslon, nam po poskusu odprave napake
ne bo težko preveriti, ali smo bili uspešni.
Pri naključno pojavljajočih se odpovedih
moramo računalnik dlje časa uporabljati
in upati, da se napaka ne bo ponovila na
statistično podoben način. Najboljši recept, da modrih zaslonov v prihodnosti
ne bo, je dosledno izogibanje navijanju
računalnika, strogo upoštevanje priporočil izdelovalcev posameznih komponent
in nameščanje kakovostne programske in
strojne opreme z gonilniki, certificiranimi
pri Microsoftu.
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