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Inledning

Lista över kompatibel maskinvara innehåller länkar till Hardware Compatibility List
(HCL) och Hardware Certification Test Suite (HCTS) på Sun Microsystems offentliga
webbplats. Med HCL identifieras system och komponenter som rapporterats fungera
tillsammans med operativsystemet Solaris™ på x86-plattformar. Med hjälp av HCTS
kan du HCL-certifiera ny maskinvara.

Obs! – Den här Solaris-versionen stöder system som använder processorarkitekturer
ur SPARC®- och x86-familjerna: UltraSPARC®, SPARC64, AMD64, Pentium och Xeon
EM64T. De system som stöds visas i Solaris 10 Hardware Compatibility List på
http://www.sun.com/bigadmin/hcl. Det här dokumentet beskriver
implementationsskillnader mellan plattformstyperna.

Med termen ”x86” avses i det här dokumentet 32- och 64-bitars system som tillverkats
med processorer som är kompatibla med produktfamiljerna AMD64 och Intel
Xeon/Pentium. Information om system som stöds finns i Solaris Hardware Compatibility
List.

Vem riktar sig denna bok till?
Den här boken riktar sig till oberoende maskinvaruleverantörer,
maskinvarutillverkare, systemintegrerare och slutanvändare. I den här boken får du
reda på var du hittar en lista över maskinvara som fungerar tillsammans med
operativsystemet Solaris. Du får även reda på hur du kan lägga till maskinvara på
listan.
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Läsa Suns onlinedokumentation
På webbplatsen docs.sun.comSM hittar du teknisk onlinedokumentation från Sun. Du
kan bläddra igenom arkivet på docs.sun.com och söka efter boktitlar och ämnen.
URL:en är http://docs.sun.com.

Beställa dokumentation från Sun
Sun Microsystems erbjuder utvald produktdokumentation i tryck. En lista över
dokument och hur du beställer dem finns på ”Köp tryckt dokumentation” på
http://docs.sun.com.

Typografiska konventioner
Följande tabell beskriver de typografiska ändringar som används i den här
handboken.

TABELL P–1 Typografiska konventioner

Teckensnitt eller
symbol Innebörd Exempel

AaBbCc123 Namn på kommandon, filer och
kataloger, utdata på skärmen

Redigera .login-filen.

Du listar alla filer genom att
använda ls -a.

dator_namn%, du har
fått e-post.

AaBbCc123 Vad du skriver i jämförelse med vad som
visas på skärmen

dator_namn% su

Lösenord:

AaBbCc123 Kommandoradens platshållare: ersätt
med verkligt namn eller värde

Kommandot för att ta bort en
fil är rm filnamn.
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TABELL P–1 Typografiska konventioner (forts.)
Teckensnitt eller
symbol Innebörd Exempel

AaBbCc123 Boktitlar, nya termer och termer som ska
framhävas

Läs kapitel 6 i
Användarhandboken.

Gör en korrigeringsfilsanalys.

Spara inte filen.

[Notera att vissa framhävda
objekt visas som feta online.]

Ledtext i kommandoexempel
I följande tabell visas systemets standardledtext och superanvändarledtexten för C-,
Bourne- och Korn-skalen.

TABELL P–2 Skalledtext

Skal Ledtext

Ledtext i C-skalet datornamn%

Superanvändarledtext i C-skalet datornamn#

Ledtext i Bourne-skalet och Korn-skalet $

Superanvändarledtext i Bourne-skalet och
Korn-skalet

#

7



8 Lista över kompatibel maskinvara för Solaris • Februari 2005



KAPITEL 1

Hardware Compatibility List

I Hardware Compatibility List kan du se vilken maskinvara som är certifierad eller
som rapporterats fungera tillsammans med operativsystemet Solaris på
x86-plattformar. Med Hardware Certification Test Suite kan du själv certifiera ny
maskinvara och lägga till den i listan.

Hardware Compatibility List (HCL)
I Hardware Compatibility List (HCL) identifieras maskinvara som är kompatibel med
operativsystemet Solaris. Det finns separata listor för system och styrenheter som
certifierats för Solaris 8, Solaris 9 och Solaris 10. HCL finns i kommaseparerat format
(CSV) så att du kan söka i och sortera listan som ett kalkylblad eller en databas. Listan
finns på http://www.sun.com/bigadmin/hcl.

Alla maskinvaruleverantörer kan anmäla objekt till HCL. HCL delas in i tre nivåer:
Sun-certifierade, Test Suite-certifierade samt Rapporteras fungera. Genom att använda
HCTS kan du anmäla maskinvara som Test Suite-certifierad. Om du inte använder
HCTS kan du ändå anmäla maskinvara som Rapporteras fungera.

Sun-certifierad Sun-certifierad maskinvara inkluderar Sun-system och
systemkonfigurationer och komponenter från tredje part. Produkter
som listas i den här kategorin certifieras av Sun.

Test Suite-certifierad Test Suite-certifierad maskinvara inkluderar systemkonfigurationer
eller komponenter från tredje part som har certifierats med Hardware
Certification Test Suite (HCTS). Testningen utförs av en partner eller
leverantör till Sun. När granskningen är färdig och godkänd kan
maskinvaran listas i HCL. Test Suite-certfierad maskinvara certifieras
som Nivå 1 eller Nivå 2. Nivå 2-certifieringar är mera rigorösa och
testar maskinvaran hårdare.
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Rapporteras fungera Maskinvara som listas i den här kategorin rapporteras fungera
tillsammans med operativsystemet Solaris. Sun uppskattar att
användargruppen bidrar med den här typen av data. Du behöver inte
köra HCTS för att lista maskinvara i den här kategorin.

Sun Services tillhandahåller support för Sun-certifierad, Test Suite-certifierad, och maskinvara
som Rapporterats fungera för kunder som har ett supportavtal med Sun.

Hardware Certification Test Suite
(HCTS)
Hardware Certification Test Suite (HCTS) innehåller certifieringstest för system och
styrenheter, verktyg och ett webbaserat användargränssnitt. Med HCTS
certifieringstestas att system, moderkort och olika nätverks-, lagrings- och seriella
I/O-styrenheter fungerar tillsammans med operativsystemet Solaris. HCTS samlar in
loggfiler, bestämmer om testet godkänns eller underkänns och genererar en slutlig
testrapport. Den maskinvara som godkänns för Nivå 1- eller Nivå 2-certifiering kan
inkluderas i Hardware Compatibility List (HCL) som Test Suite-certifierad
maskinvara.

Information om hur du använder HCTS finns på
http://www.sun.com/bigadmin/hcl/hcts.
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