
 IBM System zمعرفی اجمالی سرويسگرهای  

بودند که وجود داشتند  يوترهائيتنها کامپ ماشين هان يدر آن زمان ا .برمی گردد ١٩٥٠ های دهه به سال  Mainframeخ شروع به کار يتار  

شکل گرفت و  يار مهمياتفاق بس ،د شدهيبا استاندارد شدن نرم افزار و سخت افزار تول ١٩٦٠در شروع دهه  .گرفتند يو مورد استفاده قرار م

ا يهمه منظوره و  يوترهاين نسل کامپيشکل گرفت که بنام اول IBM System/360بنام  Mainframe يوترهايقت نسل سوم کامپيدر حق

General Purpose و نام  ندقابل استفاده باشزمينه علمی و تجاری در هر دو  ندنسل سوم توانستکامپيوترهاي . ديمعروف گردS/360  ز ين

   .دسازبرآورده را استفاده کننده  يازهاين)  رهيک دايدرجه از  360(  تمامی توانست ين منظور بکار رفت که ميبه ا

  : گرديد يزيه ريپا يقدرتمند يوترهايکامپ، ريبا رشد و توسعه موارد ز ( S/370, S/390, zSeries, System z, z10 ) يبعد ينسل هادر 
  

  ترافزون  يها تيبا سرعت باالتر و قابل ،شتريبدازنده های پر يجاد و طراحيا •

   منظم و قدرتمندتر يت آدرس دهيشتر و قابليب يکيزيحافظه ف •

 ر سيستمت رشد پويا و توسعه سخت افزار و نرم افزايقابل •

  )از ويژگی های انحصاری اين رده(افزايش حجم داده های قابل دسترسی همزمان و پردازش به مقادير بسيار بسيار بزرگ  •

 کار کنند سيستمهمزمان با به صورت  انی که می توانندافزايش تعداد کاربر •

   ) EAL5 –کسب باالترين سطح امنيتی برای پارتيشن های مجازی (حفاظتی / افزايش چشمگير امکانات و توانمندی های امنيتی  •

    Channel Subsystemاتصال آنها به فناوری تر و توسعه يهوشمند تر و قو يها I/Oا ي يجانبتجهيزات افزودن  •

   شتريب و امکانات باالتر و قدرت يبا سرعت ها ديجدشبکه ای استفاده از اتصاالت  •

  ITافزايش پشتيبانی از راه حل ها، نرم افزارها، بانک های اطالعاتی و کاربردهای جديدتر متناسب با نيازهای روز دنيای  •

   (LPAR, Address Space, zVM)ی بصورت مجازسيستمی منابع و مديريت  استفاده، جادياتوان باال بردن  •

 Parallel Sysplexگر مانند يکديمختلف به  يستم هايجهت اتصال س Clustering يتکنولوژپيچيده ترين از استفاده  •

 و ده ها و صدها ويژگی و توانمندی ديگر •

   

 ITخود را در صنعت  ينقش اصل ،ديجد Mainframe يوترهايکامپ ،ش استيدر حال افزا يريبصورت چشمگ ITکه رشد و توسعه اينک 

به هم تشکيل شده که  تصلم Mainframe ياديار زياز تعداد بسجهانی   Internetقت در حال حاضر شبکه بزرگ يدر حق .بعهده دارند

اين حصوالت ن ميآخر .هستندوترها ين نوع کامپيدر حال استفاده از خدمات ا - بدون آنکه خود بدانند  –کاربران و سيستم های کوچکتر 

. درصد داده های تجاری جهان، روی اين ماشين ها قرار دارد ٨٠معروف است که حدود . هرت دارندش  z10  و    z9خانواده به نام های

، ) Xephon 1994, Arcati Research 2004( جالب است بدانيد که طبق بررسی گسترده ای که تاکنون چندين بار انجام و گزارش شده 

قرار است پيش بينی . ين راه حل برای بسياری از شرکت ها و سازمان ها هستندساله، ارزان تر ۵اين سرويسگرها در يک دوره سرمايه گذاری 

، )۲۰۰۴ارائه شده در گزارش سال (ميالدی  ۲۰۱۰در سال ) PC, Mini, Mainframe(انجام گرفته برای هزينه های سکوهای مختلف 

  .مورد بررسی قرار گرفته و گزارش مشابهی عرضه گردد ۲۰۱۰مجدداً در سال 
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  در يک نگاه  IBM System zماشين های 
  

 سال، از پيشگامان ماشين های پردازشی جهان است   ۴۵ بيش از با قدمتی    �

  ! ( up to 5 GHz )، هر جند پردازنده های جديد آن سرعت های بسيار بااليی دارند سرعت پردازش، مهمترين ويژگی آن نيست   �

  داخلی آن، منجر به قابليت اعتماد اثبات شده ای گرديده استکيفيت بسيار باالی طراحی مهندسی    �

  زيادی کاربر همزمان را به خوبی مديريت می کندفوق العاده تعداد    �

  خروجی در حجم های بسيار باال و بطور موازی، مثال زدنی است /توان آن برای انجام عمليات ورودی   �

  متفاوت، از ويژگی های بارز آن استاجرای همزمان تعداد زيادی برنامه های کاربردی    �

  اجرای کاربردها را با حفاظت پيشرفته در برابر وقفه های خواسته و ناخواسته سيستمی، تسهيل می کند   �

  مديريت حجم های بسيار باالی اطالعات، از طريق بانک های اطالعاتی، يکی از هنرهای آن است   �

  رد که هر يک در حکم سرويسگر فيزيکی مجزايی می باشدقابليت تبديل به چندين پارتيشن مجازی را دا   �

  دارای چندين سيستم عامل کامالً متفاوت است که هر يک ويژگی ها و توانمندی های خاص خود را دارند   �

  را تحت سيستم های عامل خود پشتيبانی می کند )  DB2, Oracle, Adabas, MySQL (بانک های اطالعاتی متنوعی    �

  ساله و کامالً منحصر بفرد است ۴۰آن دارای سابقه بيش از  ( Virtualization )زی سازی امکانات مجا   �

 پروتکل ها و تجهيزات پيشرفته ارتباطی را به خوبی پشتيبانی می کند   �

      ( IFL, zAAP, zIIP, ICF, SAP )چندين پردازنده تک منظوره برای بهينه سازی اهداف خاص کاربران ارائه می نمايد    �

  امنيتی آن از باالترين درجه کيفی برخوردار است و امکانات مبسوطی برای توانمندی های حفاطتی هر چه بيشتر دارد/ سطوح حفاظتی   �

  درجه سازگاری آن با نرم افزارهای قديمی، بسيار باال است   �

   ( near-Zero Down Time )توان کار موفق بدون وقفه، برای مدت های طوالنی را داشته و دارد    �

  بخش عمده ای از تعميرات آن را می توان در حال فعال بودن ماشين انجام داد   �

   ( scale-up, scale-out )توسعه با هر دو روش افقی و عمودی را دارد رشد و قابليت    �

   (Parallel Sysplex) برای افزايش توان پردازش، فن آوری کالسترينگ بسيار پيشرفته ای در اختيار دارد   �

  دارد  Disaster Recoveryسناريو های تجربه شده متنوعی برای بحث     �

   ( RAS )در دسترس و تعمير پذير هميشه قابل اعتماد،   :مندی آن، شعار ثبت شده ای دارد توان   �

   ( On-Demand )طراحی شده برای تجارت بر حسب نياز است    �

  گر، در طول زمان رشد بسيار مناسبی داشته است نرم افزاری بيشتر در هر سرويس/با معرفی منابع سخت   �

  مديريت پذيری سخت افزاری آن بسيار در خور توجه است   �

  پشتيبانی فنی آن در سطح بسيار عالی ارائه می گردد   �

  در طول زمان می باشد  (TCO)به تجربه و تحقيق ثابت شده که دارای پايين ترين هزينه مالکيت کلی    �

  ، معرف جهش های چشمگيری در توان پردازش و منابع سيستمی است ( z10 ) ده آخرين نسل ارائه ش   �

  

  

  

  

  

  

  


