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   های باز مطمئن و سازگار با محيط

  

است که کارايی آن به اثبات رسيده و 

بـودن و قابلـيت در دسـترس , امنيت

های  امنيت و پايداری بيشتر اين سيستم عامل نسبت به ويرايش

پـردازشـی را ساخته شده است تا باالترين سرعت 

و هزينه کلی سيستم را  کـارايی و بـهره وری سـيستم را افـزايش

  .را نيز به خوبی پشتيبانی می نمايد

. ممکن برسدتجارت امروزی نيازمند آنست که بازگشت سرمايه در زمينه فناوری اطالعات به حداکثر ميزان 

انعطاف پذيری سـريع جهت همخوانی با نيازهای پردازشی را دارا 

ر کاری سيستم که همواره در حال افزايش 

نيازمند امنيت خيلی  ITو قابليت انعطاف به تنهايی کافی نيستند چرا که زيرساخت 

های خنک  همچنين کاهش هزينه های مربوط به انرژی و دستگاه

                              ۷از        ۲                                      ۲واحد مهندسي سيستم 

AIX  مطمئن و سازگار با محيط, مقياس پذير, سيستم عامل ايمن

  IBM Powerبرای سرورهای با معماری 

  

است که کارايی آن به اثبات رسيده و  IBMشرکت  UNIXجـديدترين نسل سيـستم عامل مبتنی بر 

 .مقياس پذيری دارد

امنيت, )Virtualization(امکاناتی از قبـيل مجازی سازی  شامل

امنيت و پايداری بيشتر اين سيستم عامل نسبت به ويرايش, اف پذيریکه اين موارد باعث انعط

ساخته شده است تا باالترين سرعت  ،و مجازی سازی IBM Power6با تکيه بر فناوری 

کـارايی و بـهره وری سـيستم را افـزايش ،مديريت سيستم را آسان سازد

را نيز به خوبی پشتيبانی می نمايد  IBM Power7نسخه به روز شده اين سيستم عامل، فناوری اخير 

 AIXگام بعدی در تکامل سيستم عامل 

تجارت امروزی نيازمند آنست که بازگشت سرمايه در زمينه فناوری اطالعات به حداکثر ميزان 

انعطاف پذيری سـريع جهت همخوانی با نيازهای پردازشی را دارا , می بايست بدون افزودن پيچيدگی

ر کاری سيستم که همواره در حال افزايش قابليت مقياس پذيری داشته باشد تا خود را با با 

و قابليت انعطاف به تنهايی کافی نيستند چرا که زيرساخت  اما سـرعت

همچنين کاهش هزينه های مربوط به انرژی و دستگاه. هست باال و در دسـترس بودن بی وقـفه نيز

 .   رخوردار می باشدکننده از اهميت ويژه ای ب

واحد مهندسي سيستم  – پردازي ايران شرکت داده

  

AIX 6.1

AIX 6.1  جـديدترين نسل سيـستم عامل مبتنی بر

مقياس پذيری دارد قابليت

شاملAIX 6.1 طراحی 

که اين موارد باعث انعط است مـديريت

 . قبلی آن می گردد

AIX 6.1  با تکيه بر فناوری

مديريت سيستم را آسان سازد, باشد داشـته

نسخه به روز شده اين سيستم عامل، فناوری اخير  .کاهش دهد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
گام بعدی در تکامل سيستم عامل 

تجارت امروزی نيازمند آنست که بازگشت سرمايه در زمينه فناوری اطالعات به حداکثر ميزان 

می بايست بدون افزودن پيچيدگی ITزيرساخت 

 باشد و در عين حال

اما سـرعت.  است تطبيق دهد

باال و در دسـترس بودن بی وقـفه نيز

کننده از اهميت ويژه ای ب

  



                                       ۷از        ۳                                      ۲واحد مهندسي سيستم  –پردازي ايران شرکت داده

 که در بسـتر سيستمرا  AIX, ها موارد فوق تنـها بخشی از داليلی هسـتند که باعث می گردند بسـياری از سـازمان

خـصـيصه هايی هـمانند با  AIX.  برای تجارت خود برگزينـند ،کندکار می  Powerمبتنی بر معماری  IBMهای 

عالی , قابليت مـديريت آسـان و قابليت اطمينان باال, امنـيت, پيـشرفتهمـجازی سازی , ثابت شده مـقياس پذيری

تنها سيستم عاملی است که نـوآوری هـای چند دهـه  AIXبعالوه . زيرساخت می باشد ترين انتخاب برای يک

ها  UNIXبرای رسيدن به باالترين سطح عملکرد و قابليت اطمينان در ميان انواع  که, IBMتکنولوژی سخت افزاری 

 .را ارتقاء می بخشد, طراحی شده اند

اجرا می شده اند بصورت تـضـمين شده  AIXهای قبلی برنامه های کاربردی که در ويرايش قابل ذکر است کلـيه 

 . قابل اجرا خواهند بود AIX 6.1در بستر 

AIX 6.1  بر روی پردازنده های POEWER4 ,POWER5 ، POWER6   وPOWER7  اشدقابل اجرا می ب. 

AIX 6.1 های   برای سـيستمIBM Power  ,System p  ,System i  ,System p5  ,System i5 ,eServer p5 , 

eServer pSeries ,eServer i5  وIBM BladeCenter  مبتنی برPower طراحی گرديده است . 

AIX 6.1  توانايی هایAIX ترش می دهددر زمينه هايی از قبيل آنچه در ذيل اشاره می شود را گس: 

 ,مجازی سازی •

 ,های مختلف بدون نياز به غير فعال نمودن کاربرد های کاربردی بين سيستم سيستم •

 ,خصيصه های امنيتی جديد برای سهولت مديريت امنيت •

 الهام گرفته شده اند IBMهای سنتی  خصيصه های در دسترس بودن که از سيستم •

 و خصيصه های متعدد ديگر  •

  .طراحی شده اند AIXو ارزانتر شدن سيستم عامل  استفاده سهولتکه همگی با هدف 

AIX 6.1 با دو ويرايش: 

• Standard Edition  شامل خودAIX و 

• Enterprise Edition  شاملAIX ,Workload Partitions Manager for AIX  و تعداد زيادی از

  Tivoliمحصوالت 

 .در دسترس می باشد

  
PowerVM Workload Partitions  

 
• Workload Partitions  

AIX 6.1  يک تـکنـولـوژی مـجازی سازی کامـالً جديد نـرم افزاری بنامPowerVM Workload Partitions 

(WPAR) می نمايد را معرفی .WPAR  امـکـان ايـجاد چـندين نسـخهAIX 6.1  در درون يکAIX 6.1  را فـراهم

است که تنها بصورت نرم افزاری مجازی شده و از ابتدا با هدف منحصر بفرد  از اين جـهت WPAR.   مـی سـازد

  .نام دارد Live Application Mobilityاين ويژگی . شده است های مختلف طراحی جابجا شدن ميان سيستم يتقابل

 
AIX 6.1  دو نوعWPAR را پشتيبانی می نمايد: 

• System WPAR  کهAIX های مستقل دراختيار می گذارد.  

• Application WPAR های کاربردی مستقل ايجاد می نمايد که سيستم. 

 
  

  محصول جديدی بنام IBMشرکت 
IBM PowerVM Workload Partitions Manager for AIX (WPAR Manager)  

  .را فراهم می سازد AIXهای مختلف  های سيستم WPARمعرفی نموده است که امکان مديريت متمرکز 



              

  .نيست و يک محصول جداگانه قابل خريداری می باشد

های مختلف جابجا نمود  ها را می توان بدون نياز به غير فعال نمودن سيستم کاربردی بين سيستم

دارای  AIX 6.1. بوده است AIXفراهم آوردن يک محيط پردازشی ايمن هدف کليدی و هميشگی سيستم عامل 

می باشد و خصـيصه های جديد امنيتی آن با سهولت هر چه تمامتر امنيت زيرساخت 

                              ۷از        ۴                                      ۲واحد مهندسي سيستم 

نيست و يک محصول جداگانه قابل خريداری می باشد AIX 6.1جزء 

Live Application Mobility  
ها را می توان بدون نياز به غير فعال نمودن سيستم کاربردی بين سيستم

 .نهايی وقفه ای در کار جاری احساس ننمايند

 AIX 6.1خصيصه های امنيتی 

فراهم آوردن يک محيط پردازشی ايمن هدف کليدی و هميشگی سيستم عامل 

EAL 4  می باشد و خصـيصه های جديد امنيتی آن با سهولت هر چه تمامتر امنيت زيرساخت

  .ميسر می نمايند

واحد مهندسي سيستم  – پردازي ايران شرکت داده

WPAR Manager  جزء

 
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
Live Application Mobility

WPAR ها را می توان بدون نياز به غير فعال نمودن سيستم کاربردی بين سيستم

نهايی وقفه ای در کار جاری احساس ننمايند بطوريکه کاربران

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

خصيصه های امنيتی 

فراهم آوردن يک محيط پردازشی ايمن هدف کليدی و هميشگی سيستم عامل 

+4امنيتی  گواهينامه

ميسر می نمايند محيط پردازشی را

 



                                       ۷از        ۵                                      ۲واحد مهندسي سيستم  –پردازي ايران شرکت داده

• Based Access Control (RBAC)Role    
RBAC  اجازه می دهد که مديران سيستم مجوز اداره منابع مورد نظر خود را به کاربرانی غير ازroot اعطا نمايند.  

 
 فايل سيستم رمز گزاری شده •

جديد با معرفی خصيصه رمزگزاری برای فايل  IBM Enhanced Journaled Filesystem (JFS2)فايل سيستم 

  .امنيت باالتر برای اطالعات می گردد باعث , سيستم
• AIX Security Expert 

AIX Security Expert  که ازAIX 5.3  باTechnology Level 5  درAIX  اضـافه شـده اسـت ايـن امـکان را

 .پارامتر مربوط به امنيت سيستم را بصورت متمرکز مديريت نماييم ۳۰۰بيش از  که فـراهـم مـی سـازد

 Security by Defaultبا عنوان  AIXجديد نصب گزينه  •

باعث می گردد حداقل سرويسهای مورد نياز اعم از سرويسهای  AIXبکار بردن اين گزينه به هنگام نصب اوليه 

 .شبکه فعال گردند تا سيستم از امنيت باالتری برخوردار گردد مربوط به سيستم و

 کاراکتر ۸پشتيبانی از رمز عبور بيش از  •

AIX 6.1 و AIX 5.3 TL-7  اجـازه مـی دهند کـه طـول رمـز عـبور)Password ( کاراکتر باشد ۸کاربـران بيش از .

 .استفاده می گردد  MD5يا    SHA/256/512از الگوريتـمهايی ماننـد    Passwordکـدگذاری  در ضمن برای

  

  AIX   6.1خصيصه های مربوط به در دسترس بودن

 IBMخصيصه های بسياری را از سيستمهای سنتی  AIX, سيستم Downtimeبه منظور کاهش حداکثری در زمان  

 :است که از جمله می توان به موارد ذيل اشاره نمود به ارث برده

 Shutdown/Restartبدون نياز به  AIX Kernelبروز رسانی  •

انجام  AIXنمودن  Shutdown/Restartرا بدون نياز به  Kernelهای مربوط به  Fixمی توان بسياری از  AIX 6.1در 

 .می گردد  Downtimeاين امر باعث کاهش زمان  که. داد

  ها Storage Keyاز  Kernelحمايت  •

 AIX 6.1   خصيصه ای ازIBM Mainframe     بر گرفته است که با بکار گيری پردازندهPOWER6  باعـث می

برنامه های کاربردی به هيچ وجه نتوانند به حافظه فعال ساير برنامه  و همچنين Kernelمربوط به  شـود بـرنامه های

 AIXو  AIX 6.1باعث افزايش قابليت اطمينان سيستمهای کاربردی پيچـيده تحت  اين مطلب. ها دسترسی يابند

  .می گردد 5.3
• Dynamic Tracing  

AIX 6.1   خصـيصـه جديدDynamic Tracing  هولت در عيـب يـابی سيستمهای کاربردی بزرگ و را جـهت سـ

  .می نمايد پيچيده معرفی
• intrusive Service Aids-Non 

AIX 6.1  امکان تهيهlive dump  ازsubsystem  هـای تـحت خود را فـراهم می سـازد که اين ويـژگی ازIBM 

Mainframe گرفته شده است الـهام.  
• Data Capture (FFDC)Enhanced Software First Failure   

) رفع اشکال(در دسترس بودن و قابليت سرويس , جهت بهبود قابليت اعتماد IBMيکی از نـو آوری های کليدی 

,  در اين روش بجای آنکه شرايط بروز اشکال را باز سازی کنيم. FFDCعبارتست از تکـنولـوژی  AIXسيستم عامل 

تشـخيصی کافی از شرايط موجود جمع آوری گردد که بعنوان کمکی اطالعات  سعی می شود در هنگام بروز اشکال

   .بسيـار موثر در رفع هرچه سريعتر اشکال بکار گرفته شوند

  

  

 



              

در . معموالً وقتی در روالهای داخلی سيستم عامل اشکالی بروز کند منجر به از کار افتادن کل سيستم می گردد

هايی بکار گرفته شده اند که حتی االمکان اين امر 

شرکت متفاوت در سال  ۲نتيجه بررسی حداکثر زمان غير قابل دسترس سيستم های عامل مختلف را که توسط 

دارای  AIXدر هر دو بررسی، سيستم 

  Source: "UNIX, Linux Uptime and Reliability Increase; 
  Patch Management Woes Plague Windows"  
  Yankee Group Research, Inc. All rights reserved  

خصيصه هايی بيش از آنچه که تا کنون در زمينه مديريت سيستم مورد بررسی قرار گرفت را نيز شامل 

را مديريت  Browser  ,AIXاجازه می دهد مديران سيستم از راه دور و با کمک يک 

های مورد استفاده سيستم  Pageسايز 

بصورت پيش فرض به گونه ای در نظر گرفـته شده اند که با بسـياری از 

 .محـيطهای کار واقعی متناسب باشند و نيازی به تغيير اين پارامتر ها توسط مدير سيستم نباشد

در حافظه نگهداری گردند که در مراجعات بعدی 

  .قرار گرفته موجب افزايش سرعت کار سرويسـهايی که مکرراً از اين امکان استفاده می نمايند گردد

 .می گردد AIXاين گزينه جديد نصب باعث نصب آسان اين سيستم عامل توسط پرسنل کم تجربه تر 

                              ۷از        ۶                                      ۲واحد مهندسي سيستم 

Functional Recovery Routines  
معموالً وقتی در روالهای داخلی سيستم عامل اشکالی بروز کند منجر به از کار افتادن کل سيستم می گردد

هايی بکار گرفته شده اند که حتی االمکان اين امر  روال, IBM Mainframeهای سنتی  از محيط

 .عامل نگرددموجب غير فعال شدن کل سيستم 

نتيجه بررسی حداکثر زمان غير قابل دسترس سيستم های عامل مختلف را که توسط 

در هر دو بررسی، سيستم . ر نمودارهای زير مشاهده می فرماييدانجام شده است، د 

  .بوده است) يعنی در دسترس ترين سيستم عامل

Source: "UNIX, Linux Uptime and Reliability Increase;
" © 2008

Research, Inc. All rights reserved

 AIX 6.1 خصيصه های مديريت پذيری

خصيصه هايی بيش از آنچه که تا کنون در زمينه مديريت سيستم مورد بررسی قرار گرفت را نيز شامل 

  :از جمله می توان به موارد ذيل اشاره نمود
IBM System Director Console for AIX  

AIX 6.1  اجازه می دهد مديران سيستم از راه دور و با کمک يک

Automatic Variable Page Size for POWER  
سايز , استفاده نماييم POWER6در صورتی که ازپردازنده های  

 .بصورت اتوماتيک تنظيم خواهند گرديد
Solution Performance Tuning  

بصورت پيش فرض به گونه ای در نظر گرفـته شده اند که با بسـياری از  AIX 6.1پارامتر های تنظيم سيستم عامل 

محـيطهای کار واقعی متناسب باشند و نيازی به تغيير اين پارامتر ها توسط مدير سيستم نباشد
Resolver Caching Daemon Name  

در حافظه نگهداری گردند که در مراجعات بعدی  IPاين سرور باعث می گردد که درخواستهای ترجمه نام به آدرس 

قرار گرفته موجب افزايش سرعت کار سرويسـهايی که مکرراً از اين امکان استفاده می نمايند گردد

AIX   بروش گرافيکی 

اين گزينه جديد نصب باعث نصب آسان اين سيستم عامل توسط پرسنل کم تجربه تر 

واحد مهندسي سيستم  – پردازي ايران شرکت داده

• Functional Recovery Routines

معموالً وقتی در روالهای داخلی سيستم عامل اشکالی بروز کند منجر به از کار افتادن کل سيستم می گردد

AIX 6.1  ,از محيط ا الهامب

موجب غير فعال شدن کل سيستم 

  

نتيجه بررسی حداکثر زمان غير قابل دسترس سيستم های عامل مختلف را که توسط 

 ۲۰۰۹و  ۲۰۰۸های 

يعنی در دسترس ترين سيستم عامل(بهترين نتيجه 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
  

  

  

  

خصيصه های مديريت پذيری

AIX 6.1  خصيصه هايی بيش از آنچه که تا کنون در زمينه مديريت سيستم مورد بررسی قرار گرفت را نيز شامل

از جمله می توان به موارد ذيل اشاره نمود. می شود
• IBM System Director Console for AIX

6.1امکان جديد در اين 

 .نمايند
• Automatic Variable Page Size for POWER6

در صورتی که ازپردازنده های  ,  AIX 6.1در 

بصورت اتوماتيک تنظيم خواهند گرديد )4K ,64K(عامل 
• Solution Performance Tuning

پارامتر های تنظيم سيستم عامل 

محـيطهای کار واقعی متناسب باشند و نيازی به تغيير اين پارامتر ها توسط مدير سيستم نباشد
• Resolver Caching Daemon

اين سرور باعث می گردد که درخواستهای ترجمه نام به آدرس 

قرار گرفته موجب افزايش سرعت کار سرويسـهايی که مکرراً از اين امکان استفاده می نمايند گردد مورد استفاده

 AIXنصب •

اين گزينه جديد نصب باعث نصب آسان اين سيستم عامل توسط پرسنل کم تجربه تر 



                                       ۷از        ۷                                      ۲واحد مهندسي سيستم  –پردازي ايران شرکت داده

• PowerVM Live Partition Mobility  
ديگر  LPARبه  LPARعـبارتست از انـتقال کامل يک  POWER6توانايی جديد سيـستمهای مـبتنی بـر پـردازنده 

جالب آنکه کاربران سيستم هيچگونه وقفه ای . دی در حال اجراغير فعال نمودن سيستمهای کاربر بدون نياز به

 .کار ممکن است به دليل تنظيم بار کاری يا صرفه جويی در مصرف انرژی مورد نياز باشد اين. احساس نخواهند نمود
• Shared Dedicated Capacity  

داده شده اند را بدون تاثير گذاری بر روی  LPARاين گزينه جديد اجازه می دهد پردازنده های کاملی که به يک 

 .های ديگر قرار داد Shared Poolدر اختيار  LPARسرعت کار اين 
• Multiple Shared Processor Pools  

را پـشتيـبانی مـی  Shared Processor Poolداشـتن چـندين   POWER6بسياری از سيـستمهای مـبتنی بر 

سيـستمهـای کاربردی که در  Licenseازنده ها را ممکن می سازد و هزينه های کنترل بهتر پرد اين امر. نمـايند

 .می کنند را بطور قابل مالحظه ای کاهش می دهد کار Micro-Partitionحـالـت 

 Open Sourceقابليت انعطاف در برابر کاربردهای  •

AIX 6.1 خصيصه های فراوانی در ارتباط با سازگاری با برنامه ها و ابزارهای Open Source  عرضه می کند تا اين

 .کامپايل و اجرا نمود AIXرا بتوان با سهولت هر چه تمامتر در محيط  نوع کاربردها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


