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Abstract 

  The aim of this article is to find an efficient method to detect fault in dual 
database server which is working on critical environment real time system (such as 
power and water distributed environment). 
  In traditional dual database server the fault tolerance is embedded in each 
server. So when there is any defectiveness, each server try to uncover the error in 
separate way. This led to increase the load on each server and job lateness. 
  This paper proposes a central fault tolerant method for dual database server 
through a centralized control, so that the fault will be more controlled and 
manipulated and the load will be less in each server since problems detection and 
correction will not depend on dual server but it will be centralized.It showed 
practically how the dual server worked under fault conditions and critical 
environment such as distributed real time systems. 
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 مصحح اخطاء لخادم قاعدة بيانات ثنائي في انظمة الوقت الحقيقي

 الخالصة

خدمممن هذا البحث هو إليجاد طريقة كفوءة لتحسس الخطأ في قواعد البيانات ثنائية أل الذي        
 .ظمة الوقت الحقيقي مثل مشاريع توزيع الطاقة الكهربائيـة والمـاء  يعمل في بيئة حرجة مثل ان

كل خادم ، فعند وجود أي  التقليدي يكون عادة متحمل العيب متضمناً في خدممألفي ثنائي  الهدف
خلل يقوم كل خادم بمحاولة كشف الخطأ بشكل منفصل، مما يؤدي إلى زيادة حمل كل خادم ومن 

م من خالل السيطرة دخمه الدراسة نطرح منهج متحمل العيب لثنائي الي هذف.ثم تأخير في عملهما
بمـا ان مشـاكل   لتقليل الحمل علـى الخـادمين   للعيب والمركزية وذلك لسيطرة ومعالجة أكثر 

. خدم وإنما سـوف تكـون مركزيـة   مألثنائي االكتشاف والتصحيح سوف لن تكون معتمدة على 
وفي بيئة حرجـة مثـل انظمـة     حت الظروف الخاطئةوسنعرض عمليا كيفية عمل هذا النظام ت
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