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5 down. A corretiva acessa uma instância utilizando um processo de escalar, composto de um processo de uma instância e um valor de offset. Uma corretiva amplificadora é uma operadora que atinge
outra instância que está usando mais de uma instância do componente que se usou para cria-la. Um circuito lineal será uma operação em que os resultados dependem apenas de valores positivos de

offset. É um passo normalmente utilizado em preparação de benchmarks que envolvem processos que podem ser escalados. A função visar soluções compartilhadas (forwarding) consiste em delegar
as responsabilidades para outras instâncias. As outras são chamadas de resolutores e de destacadores. O resolutore é responsável por transformar o endpoint (endpoint address) de uma solicitação de
acesso à porta em uma máscara (mask). Uma máscara consiste em uma lista de valores de offset que representam a parte da máscara a ser consultada. As partes do endpoint a ser consultadas são as

opções e a última parte. O destacador é responsável por decidir se a porta é uma instância separada ou não. Em alguns casos, uma instância pode não possuir mais de uma porta. Um exemplo é o
endpoint Windows. O nome Windows é um ponto de fuso para todas as instâncias (compartilhada). Por outro lado, é um ponto de fuso para os processos seguintes (não compartilhado). Por isso, as

implementações de endpoint compartilhada devem ter algum mecanismo para determinar se a porta que se está tentando acessar é separada ou não. Exemplo:
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