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  مقدمه

ط ي از راهبرد و نقشه راه محی بدست آوردن درک بهتری براIT یران اجرائی کمک به مدین مقاله برایا
  . در نظر گرفته شده است IBM I یی اجرایها

IBM iیکپارچه برای ییط اجراي مح IBM Power Systemsله صدهاهزار شرکت در جهان ي است که بوس

 یمعمار. استفاده شده است®System i ی و سرورها®٤٠٠/AS یست سال از زمان معرفيش ازبيب
از نرم  یع و گوناگوني اجرا کردن محدوده وسی برای ارزش منحصربفردIBM iکپارچه یگاه داده یپا

 از نظر یی اجرایط هاير محین را از ساز بودن آی سازد و متمایسر ميم ی تجاری کاربردیافزارها
 IBM, System i, System ٢٠٠٨در سال .دهديات ادامه مينه بودن عملی گسترش و کم هزیسادگ

p®ه پردازشگر ی پایرا برمبناPOWERکپارچه کرد و به نام ی ٦IBM Power Systemsدر . کردی معرف
ستم ين سیا. روانه بازار شدPOWER٧ یه پردازشگر های بر پاPower Systemsد  ینسل جد ٢٠١٠ه یفور

 AIX, IBM i ,Linux یهم رده يیط اجراي شده اند هر سه محینه سازيم حجم کار بهيها که از نظر تقس
 POWER٧ (blades)یغه اي تیستمهاين اکنون سی است بنا براIBMن راهبرد یا. کنندی میبانيپشترا 
 ی برایدی روانه بازار شد که استاندارد جد٧٫١ IBM i ٢٠١٠ل یدر آور. کنندی میباني پشتIBM iاز 
 در ٢٠٠٨ از سال IBM i بزرگ ین نسخه یا. بوجود آوردیتجار ی کاربردینرم افزارها از یکپارچه سازی

ستم ها را ين سی استفاده کنندگان از ایحال توسعه بوده است که تمام خواسته ها ونظرات اصل
  .درخواست کرده اند هدف گرفته است

Power Systems 
  

  : عرضه کرد  UNIX  و IBM iان ی مشتری ام دو نوع بزرگ  سرور برای بی آیادی زی سال هایبرا

System i)AS/سابق ٤٠٠  ( و System p)RS/م ي ام تصمی بی آ١٩٩٠ل دهه یدر اوا). سابق٦٠٠٠
له هر دو نوع ي که بوسی و نرم افزاری سخت افزلری های کردن در تکنولوژیه گذاریگرفت به سرما

هر دو  ی را روPower ی عمومین پردازشگرهاي آنها اول١٩٩٧ مثال در سال یبرا.بتواند استفاده شود
ستم ي مشابه را در هر هر دو س(RIO) گذرگاه ی معمار٢٠٠٠در سال .ستم استفاده کردنديس

 استفاده کردند بعالوه یکسانی شده یستم طراحي باالخره آنها س٢٠٠٤و در سال .استفاده کردند
 AIX, IBM i  ی اجرائیط هايمشترک را ارائه کردند که مح)hypervisor)hardware virtualizationن ياول

,Linux ستم مجزا با ياد آنها به فروش به عنوان دو سی باوجود اجزا مشترک زیول. کردی میبانيرا پشت
  .دندمختلف ادامه داضوابط و شرايط 

ک ی:کپارچه شدند ی Power Systemsد یه جدیستم  پايدرس System p و System i ٢٠٠٨ل یدر آور
ک مجموعه یمت و يک قی کند بای را اجرا مAIX, IBM i ,Linux ی کاربردیمحصول که نرم افزارها

 ی براPower Systemsد یه جدیستم  پاين شد که سیجه اينت.صه ها و ضوابط و شرايط مشترکيخص
ن شده است ين تضميهمچن. ساده تر استیباني پشتی برای و نرم افزاری تجاریدار و شرکت هایخر

ره ساز ها  ي ام در حوزه سرور و ذخی بی آی تکنولوژیه گذاری سرمایان اصلیدر جرIBM i  ان یکه مشتر
  .رندي گیقرار م

 جابجا شوند Power Systemsد یه جدیستم  پاي سازد که به سیان را قادر می که مشتریدينکته کل
 دهه ین از برنامه هایا. است ٧٫١ IBM, ٦٫١ IBM I ی به خوب٥٫٤ IBM i ی از نسخه کنونیبانيپشت
  ی که رویی که برنامه های کند بطوری شده است محافظت میه گذاری آنها سرمای که رو قبلیها

System/یتواند روي نوشته شده م١٩٧٩ در سال ٣٨ Power Systemsر ييچگونه تغي بدون هی امروز
  . اجرا شود
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IBMی پردازنده هایند عرضه ی ثابت در فرای روند POWERیی اجرایط هاي محی برا IBM i,AIX,Linux 
 در دوره POWER ی تکنولوژیه یستم را بر پايد سی جدی نسل ها,٢٠٠١IBMاز سال . استداشته

  . سه ساله عرضه کرده استیها

 

  جهش کي POWER٧بر یمبتن یستمهايس نيآخر

  باعث که هوشمندتراست یستمهايس بسمت یواقع

   خودکاروکمترشدن یوپردازشها یدگيچيپ نيکمتر

  یها نهيهز ريوسا یافتادگ ازکار ,یانرژ مصرف

  .شود یم یاتيعمل

  

  

 یگاهرتز کار مي گ٤٫١ یکه با سرعت باال,ی نانومتر٤٥ یطراح ,ی ابتکاریک چند هسته ایارائه کردن 
ب ي ترک POWER٧ یستمهايس,در هر هسته)thread(وچهار رشته , هسته در هر سوکت ٨تا ,کند

 باعث ارائه یره سازيستم ذخيوس)middleware(ان افزاريم,IBM یستمي سیشده با نرم افزارها
شده ) throughput(ی خروجی ورودیاتي و عملی  پردازش تراکنشیطه ير در هر دو حي نظی بییکارا

  .است

 یه ی پایستمهايس ,ی مجازینهايستم و ماشي جفت سی برایین کارای به باالتریابي دستیبرا
POWERحجم کارینه سازي بهی با تکنولوژ٧ )workload (ید رشته های جدیتکنولوژ. شده اندیطراح 

 حجم ی را برایین کارای دهد  تا بهتریر حالت ميي را تغیا حالت پردازش رشته ایهوشمند به صورت پو
 یستم براي سینه سازي بهیصه ي خصpower٧٨٠ در TurboCoreحالت . گوناگون ارائه دهدیهاکار

 ی را در هر هسته برایین کارای دهد که باالتریرا ارائه م)cache(استفاده از فرکانس و حافظه پنهان 
  . دهدی ارائه میگاه داده ای و پای تراکنشیحجم کارها

  مشترک یسختافزار یتکنولوژ بر عالوه

Power Systemsیافزار نرم یتکنولوژ  

  مانند کند یم ارائه هم مشترک

PowerVM یبرا virtualization  

PowerHAیبرا availability  

IBM Systems Director تيريمد یبرا  

  یانرژ و ستميس

٢٠٠١ 
٢٠٠٤  ٢٠١٠  ٢٠٠٧  ندهيآ
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IBM i و  ٦٫١٫١ IBM i یه ی پای سرورهای رو٧٫١ POWERینری بایباسازگار. شوندی میباني پشت ٧ 
 در برنامه یرييچگونه تغي بدون ه POWER٧ یه ید را بر پای جدیستمهايان قادر خواهند بود سیمشتر
  . خود استفاده کنندیها

  IBM iارزش  
  

روس با یر و مقاوم در برابروی ساختارانعطاف پذPOWER ی سرورهایروستم عامل ين سیااجرا شدن 
ن ی بر ای مبتنیاجرا کردن برنامه ها. دهدی ارائه میی استثنای جهش اقتصادیاعتبارثابت شده برا

 و خلق ارزش ی نوآوری رویادی زی سالهایستم عامل به شرکت ها کمک کرده است که برايس
  . خود نباشندیکز داده هاات مري تجارت شان متمرکز شوند ونگران عملیبرا
گاه داده رابطه ی پایت هايب مطمئن و کامل از قابليک ترکیستم عامل ين سیا
از ي مورد نی تجاری برنامه های اجرایت شبکه و انبار داده که برایریمد, وبیسهایسرو,یتيامن,یا

 i ی استاندارد است را روSQLه ی که بر پاDB٢گاه داده ی ام پای بی مثال آیبرا. کندیاست را فراهم م
 اجزاء یبه عالوه ,کپارچه کرده است یشرفته نصب و ي پیگاه داده یت پایری سودمند مدیبا برنامه ها

نترنت با قدرت یوب سرور ا, یرکتوریت دايقابل,ستم چندگانه يل سیصه فاي مانند خصیان افزار اضافيم
Apache, ن یت حجم کار در ایری و مدی سازیزمجا.  وبیهايط سروسي وب و محیسرور برنامه ها

 آن به ین برنامه و اجزای چندیستم عامل گنجانده شده است  تا شرکت ها را قادر سازد به اجرايس
   .ITستم و حضور بهتر در صنعت يشتر از سي بیبهره بردار,ستميک سی یطور همزمان رو

  
 IBM i ی کاروسعت

  
ان ی تواند مشتری را ارائه داده است که مPOWERه ی پای سرورهاIBM Power یستمهايخانواده س

ن و ی از بزرگتری تا بعضی دو هسته ایغه هاي بزرگ را با استفاده از تین الملليمتوسط وب,کوچک 
  . کندیبانين صنعت پشتین سرورها در ایعتریسر
 آن یکپارچه یگاه داده یپا از ی که باعث بهره بردار پردازش تراکنشی حجم کارهایشه برايبا همیتقر
ش ي مانند پیشرفته اي پی محاسبات برجسته ی حجم کارهای شود؛هرگز برای شود استفاده میم
  کند استفادهی آن استفاده نمیکپارچه یگاه داده یل اکتشاف نفت که از  پايا تحلی وضع هوا ینيب

 یس هایسرو , یبانک دار , ی و جزئی مانند پخش کلیعی نوعا در صناIBM i.نشده است
  .لي و حمل ونقل و صنعت اتومبیجهانگرد,مهيب,یمال

ک گروه قدرتمند اما یان کوچک و متوسط و یک اجتماع گسترده از مشتری: دو نوع است IBM iبازار 
ان آن کوچک یبا هفتاد درصد مشتریتقر. هستندیلن الملي که بزرگ و بIBM iجدا از استفاده کنندگان 
 درصد ٩٠با ی تقر٢٠٠٩در سال . دهندیل ميان بزرگ تشکی درصد آن را مشتریو متوسط هستند وس

 ی بوده که برای هسته ا٤ تا ١ یبا سرورها ٥٢٠ POWER ی سرورهایستم عامل روين سیفروش ا
تا یستم عامل معموال در دين سی بزرگ ای شرکت ها در.ده آل استیموسسات کوچک و متوسط ا

ن شرکت ها به یا. شودیاجرا م ین المللي رده بیستمهاي باال و سی سازی با مجازییسنتر ها
 یرو)  capacity on demand(ت بنا به تقاضايش ظزفیصه  افزايستم و خصي سییارتقا استثنا

  . دهندی میادیت زياهم٧٧٠،٧٨٠،٥٩٥ POWER یسرورها
 

  IBM i کوچک و متوسط و یشرکتها
  

 به یگریرا به دنبال راه دیه دارند زي تکIBM iصدها هزار شرکت کوچک و متوسط در سراسر جهان بر 
  .شان هستند ی مهم تجاری برنامه هایندوزبرایه وی بر پایجز سرورها

 از آن به نسبت رشد ی وبهره بردارIT کردن در یه گذارینه کردن سرمايشياج به بين شرکت ها احتیا
ن برنامه ی چندی اجرایشه برايبا همی تقرIBM i یی اجرایط هايمح ,یندوزی ویبرخالف سرورها.دارند
 ین به شرکت ها اجازه بهره برداریا,گاه داده بکار رفته اند یستم و پايک سی تحت ی تجاریکاربرد

  . دهدی خود را مITیها یبهتر از دارائ
د اجتناب یاز جدي هر برنامه مورد نی اجراید برایک سرور جدیت یریه و مدي تهینه هاینطور از هزيهم
 یستمي وسیتیری مدیابزارها,گاه دادهیپا,ستم عاملي جداگانه سینه هاین از هزيهمچن . کنندیم

  . کنندی هر کدام اجتناب می جداگانه برای پرسنلینه هایوهز
شان سالم ودر ی تجارین است که برنامه های در حال رشد ای تمام سرکت هایت براین اولویترباال
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 یس می وب اطالعات و سرویانشان روی که به مشتریی شرکت هایمخصوصا برا حال اجرا باشد
شه در ي همیستم تجاري به عنوان سی شهرت خوبIBM i یادیز ی در شرکتهایادی زیسالها.دهند

ستم ي سی کند که از زمان ازکارافتادگین به شرکت ها کمک میا.ورده استحال کار بدست آ
  . داشته باشندی کرده و تجارت امنیخوددار

 یروسی و ویتيت امنیری مدینه ها و زمان های دارند وهزیندوزی ویکه سرورها ییبرخالف شرکتها
ار مقاوم ي بشیروسی و ویتي از نظر امنIBM i بری مبتنیهاستميس, است یشان چالش بزرگیبرا

  .هستند
  

  IBM i و  بزرگیشرکتها 
  

 ی برنامه های برایعیک قسمت از مدل پردازش توزی بزرگ به عنوان ی در شرکتها٤٠٠/ASدر ابتدا 
 ی و ثمربخشیرین شرکتها انعطاف پذین مدل به ایا.تاسنتر بودی دیصلط ايرون از محي بی محلیتجار

وه يش. فرستادندی میتاسنتر اصلی خالص را به دی داد که سپس داده هایگسترش برنامه ها را م
ر کرده يي تغیري بزرگ در ده سال گذشته به صورت چشمگی در شرکت هاIBM i استفاده از ی

 ی مجازیر در تکنولوژي چشمگیشرفت هاي وپی شبکه بندینه هایرات قابل توجه در هزييبا تغ.است
ت کم یتاسنتر از مزیع شده و بازگشت به دی توزیکپارچه کردن سرورهای بزرگ با یشرکت ها ,یساز

  . شوندینه ها برخوردار میکردن هز
 ی کمتر با مجازیستمهاي سیت روي پرظرفی تراکنش های براIBM i بزرگ عموما از یحاال شرکت ها

 در IBM i بزرگ استفاده کننده از ی شرکت هاین روند کار برايهمچن. کنندی باال استفاده میساز
ن ی استفاده کنندگان ایادی زی سالهایبرا.ر کرده استيي تغیره سازيسک ذخی دیريمورد بکارگ

 باآداپتور ی پردازش تراکنشی شده براینه سازيبه ,ی داخلیسک هایستم عامل نوعا از ديس
 استفاده کنندگان با رشد یامروزه روند کار برا. کردندی باال استفاده میی با کارایداخلسک ید

ن روند یا,HITACHI USP-V .IBM DS٨٠٠٠:ط شبکه مانندي محیسکهای و دیبرنوريکانال فاستفاده از 
  . کندیت میتاسنتر هدای دیره سازهايذخ ی استراتزیان اصلیرا به جرIBM iاستفاده کنندگان 

  
  IBM i نرم افزار ینده یآ

  
IBMنرم افزار ی اصلیبا هر دو سال نسخه ی تقری بصورت ثابت IBM iمثال یبرا. دهدی را ارائه م IBM 

I و ٢٠٠٨ در مارس    ٦٫١ IBM I یبه روز درآورنده ها.  ارائه شده است٢٠١٠ل ی در آور ٧٫١ 
)Updates(ابندی ین فاصله انتشار میدر ا.  
  

  ٦٫١ IBM I یمشخصه ها
 
 IBM BladeCenter یاجرارو - 
 I/O یوسرور مجازPowerVM ویبر نوري با فSANاتصال به  - 
 PowerHAنگ با ید کالستریراه حل جد - 
 - Java Virtual Machine 
 - IBM Systems Director 
  

  ٧٫١ IBM I یمشخصه ها
 - DBاز یبانيبا پشت ٢ XML 
 - IBM Rational Open Access 
 Solid State Drives (SSD)  ازیبانيپشت - 
 - IBM Systems Director Navigator 
 - Virtualization support with PowerVM 
 - Asynchronous Geographic Mirroring with PowerHA 
 iSCSI ی با تکنولوژIBM i ,IBM BladeCenter , IBM System xکپارچه کردن ی - 
 - New PowerHA LUN level switching 
 - Enhanced IBM WebSphere®, Lotus®IBM Rational 
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  IBM ی هایاستراتز

 
 . شودینه ها کم مید هزی نسل جدیکپارچه ی با سرور ی قبلی نسلهای سرورهاینیگزیبا جا - 
 ١٢x drawer,SSD,SAN Storage,I/O: SAS,PCIe ی هاین تکنولوژیآخر - 
 PowerVM بهتر با یشن بندي وپارتی سازی از مجازیبانيپشت - 
 iCluster ا ی PowerHAنگ با یکالستر - 
 Web Query DB٢ل داده با يه و تحلیتجر - 
 ...وZend products وApache وMySQL وIBM Rational از یبانيپشت - 
 IBM BladeCenter  ازیبانيپشت - 
 IBM Systems Director  ازیبانيپشت -
  

  

  :منابع
http://www-٠٣.ibm.com/systems/power                                                                                               

 
http://www-٠٧.ibm.com/systems/includes/content/power/software/i 
  
 
 
 
 
 
 

 
 

  :ش یرایترجمه و و

 یاداره کل مهندس, ستم يمهندس س ,ید ذاکرسلطاني   فرش
  ان یمشتر

  ران ی ای   شرکت داده پرداز


