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  مقدمه
  

 يهـا  را كمتـر از سـاير سيسـتم    Solaris ي، يعنSUN Microsystemsعامل شركت  سيستماز ما نام  يشايد بسيار

عامـل بـه دليـل     ايـن سيسـتم  . دليل آن هم كامالً روشن اسـت . شنيده باشيم Linuxو  Windowsمحبوب مثل   عامل 

 يهـا  ه شـبكه ك يشود صرفاً در دسترس افراد خاص  يم SPARC يكامپيوترها يخاص آن كه مربوط به مين يكاربردها

 يعامل قدرتمند برا از اين سيستم يهاي نسخه يپس از مدت. قرار دارد ،كنند  يمذكور را مديريت م يبر كامپيوترها يمبتن

خـاص مثـل    يكاربردهـا  يارائـه گرديـد كـه در برخـ     SUNتوسـط شـركت    x86 يشخصـ  يكامپيوترها ينصب بر رو

  .ران قرار گرفتمورد اقبال كارشناسان و كارب ينتاينتر يسگرهايسرو

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 يهـا  با پردازنده x86 يشخص يكامپيوترها يو هم بر رو SPARC يكامپيوترها يكه هم بر رو Solarisعامل  سيستم

Intel  وAMD ـ  يها قبل تاكنون دچار افت و خيزها اجرا است، در طول حيات خود از سال قابل در . شـده اسـت   يفراوان

از  ي، توانسـت نظـر بسـيار   Unixبـر   يعامـل مبتنـ   يك سيستم يبرا يرافيكه يك محيط گئعامل با ارا ابتدا اين سيستم

سـتم  يس را به خود جلب كند اما به تـدريج و بـا مطـرح شـدن     SCOتر مثل   يو قديم يمتنعامل  يها ستميسكاربران 

كوچـك، ايـن    يهـا  مربوط به شبكه يرهاسگي، خصوصاً در نقش سرو(Open Source) متن باز يو دنيا Linux عامل

مثـل   Linux سـتم عامـل  يس زيبـا و كاربرپسـند مشـهور    يهـا  محيط. دشوار قرار گرفت يعامل در معرض رقابت يستمس

Gnome  وKDE يها، هر روز محبوبيت محيط گرافيكـ  انواع و اقسام برنامه نيهمچن و X سـتم عامـل   يسSolaris  را

  . تأثير قرار داد تحت



 

متعـدد   يافزارهـا  و نرم Linux يسگرهايسرومختلف  يها ه نسخهئاز ارا ها البته با تمام اين اوصاف و پس از گذشت سال

را بـه   Solarisستم عامل يس، MSNو  Hotmailيا  Yahooمثل  يبزرگ اينترنت يها دهنده  تحت آن، هنوز سرويس

 يه از جـايگزين عامل مورد استفاده قرار داده و هيچگا  يها ترين سيستم  منيترين، پايدارترين و ا از قدرتمند يعنوان يك

كـه در ايـن    يمهم ئلهاما به هر حال مس. اند سخن به ميان نياورده Linuxستم عامل يسخود با  Solaris يرهاسگيسرو

 بـر  يمبتنـ  يعامل گرافيك به عنوان يك سيستم Solarisستم عامل يسزمينه اتفاق افتاد، كاهش موارد استفاده و كاربرد 

 يحل  كه به دنبال راه Unixستم عامل يس ياز كاربران قديم يه بعد بود كه بسياربود و از اين جا ب Unix ستم عامليس

مثـل   يديگر جايگزين، به Solarisعامل خود بودند، به غير از   سيستم يکيگرافاز مشكالت و عدم جذابيت  يرهاي يبرا

 ممکـن  هـر صـورت   شت تا بهرا بر آن دا SUNن مسئله شرکت يا. كردند  ي، به شدت توجه مهم Linuxستم عامل يس

  .خود برگرداند يرا به جايگاه قبل Solarisستم عامل يس
  

 Solarisستم عامل يس ياتيط عمليمح يها يژگيو

 ،ديـ گرد هيـ ته SUN Microsystems توسـط شـرکت   ١٩٩٢در سال ت آن ين رواينخستکه  Solarisستم عامل يس

قابـل  SUN SPARC, Intel, AMD, Cyrix  يخت افزارهـا س يروبر  وبنا شده  Unixستم عامل يه سيبر پا کامالً

نه برداشـته  ين زميدر ا يمثبت يها گام SUN شرکت ،عامل متن باز يها ستميس ديهمزمان با موج جد. باشد ينصب م

 از يگـر يچ نسـخه د يهـ  .نترنت ارائه کرده اسـت يق اياز طر Download يرا برا Solaris ستم عامليد سيو نسخه جد

  .تجربه نکرده است تاکنون را  Solarisستم عامل يس گسترده يريکاربران و فراگ ، تعدد، شهرتUnix تم عاملسيس

  :ر اشاره کرد يتوان به موارد ز يم Solarisستم عامل يس ياتيط عمليمح يعموم يها يژگين وياز مهمتر

از به يتوانند بدون ن يم يقاء سخت افزاردر زمان ارت يکاربرد يه برنامه هايکل:  (Portability) ت انتقاليقابل •

 . انتقال داده شوند  (Conversion)ل يتبد

 از يافزار سخت يتمام رده ها يستم عامل روين سيا:  يو عمود يافق (Scalability) يرياس پذيت مقيقابل •

Laptop  تاSuper Computer يها ستميس يو بر رو Multi-processor باشد يم قابل نصب.  

ستم عامل از يس يخورداربر : (Interoperability)گريعامل د يها ستميارتباط با س يرقرارت بيقابل •

در  ،بزرگ يها تيآورد تا در سا ين امکان را به وجود مي، ايارتباط يها Interface نهياستاندارد در زم

  .دکار کن يگر به راحتيعامل د يها ستميارتباط با س

قابل  ريي، بدون تغستم عامليس ارتقاء پس از يکاربرد يبرنامه ها هيلک:  (Compatibility) يت سازگاريقابل •

  .داستفاده هستن

  Wrappersو  TCP, Secure Shell, GSS-API  مانند يينرم افزارها يتيت امنيقابل •

و  BART and Solaris Containers for Application Isolationبا وجود :  يريپذت عدم نفوذ يقابل •

Digitally Signed Binaries  ستم عامل يط بسته سين محيو همچنUnix، ستم عامل يامکان نفوذ به س

 .رسد يبه حداقل م

  

  



 

  Solaris 10ستم عامل يس يهاي ژگيو

 يفناور. وجود آمده است  به Solaris 10، بيش از ششصد تغيير و بهبود در نسخه SUN شرکت طبق اظهارات مقامات

  :باشد  ير ميشرح ز  اكنون شامل پنج برنامه قدرتمند به Big Fiveنام   به Solaris ستم عامليس مشهور

• N1 Grid Container رود يگانه به کار م چند يها طيجاد محيا يکه برا . 

• DTrace   باشد يران شبکه ميمد يستم برايش سيو آزما ييژه شناسايک ابزار ويکه.  

• Healing Predictive self  ا مورد ه و رفع خودكار آن يالت احتمالهنگام اشكا جهت تشخيص زودکه

  .رديگ ياستفاده قرار م

  Crypto Infrastructure يفناور •

    ZFSبه نام ) يتيگابايون گيليک مي( يتيل زتابايستم فايس •

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :ن موارد اشاره کرد يتوان به ا يم Solaris 10ستم عامل يس يها ييها و توانا يژگيگر وياز د

كامپايـل   يهـا   نامهرب که صورت  بدين ،Linuxستم عامل يس ينوشته شده برا يا  توابع كتابخانه يامكان اجرا •

  سيسـتم  كه قبالً يا  اجرا هستند، پديده  هم قابل Solarisستم عامل يسدر  ،Linux ستم عامليس شده براي

 .باليد  يبه داشتن آن به خود م FreeBSDمثل  يعامل

• Java Studio 10  وJava Studio Enterprise 7 سان يستم و برنامه نويجهت استفاده توسعه گران س 

ر ييـ بدون تغ SPARC يسگرهايکه البته در مورد سرو SUNشرکت  محصوالت يگذار  جديد قيمتستم يس •

 ،x86 يسـگرها ياما در مـورد سرو  اقی ماندهب (License)ک مجوز يسگر و يک سرويد ياست خريو بصورت س



 

ك نسـخه كـامالً رايگـان و قابـل دريافـت از طريـق اينترنـت بـه         يدر ابتدا . شود ياعمال ماست مختلف يدو س

و سنجش انگيزه خود جهت استفاده از نسـخه جديـد    شيآزما يبرا يها فرصت كاف شود و آن يمشتريان اعطا م

 SUNاز طرف شـرکت   يبانينبوده و فاقد هر گونه پشت اشکالرفع  و يرسانروزه ب قابلاين نسخه . يابند   يرا م

از يمورد ن يمجوزها ،Solaris 10ستم عامل يساز  ير صورت متقاعد شدن كاربران به استفاده دائمد .باشد يم

 .باشند يم يداريقابل خر
  

عامـل كـه     و ساخت اين نسـخه سيسـتم   يمعتقد است اين شركت در طراح SUNشرکت  يجان لوياسونو، معاون اجراي

 مدت و بلند  هزار مهندس را دربرداشته است، اهداف كوتاه  ش از سهبي يميليارد دالر و ارزش كار  در حدود نيم يا  هزينه

  . غيرقابل تصور، امنيت غيرقابل رقابت و كاربرد فراوان از جمله اين اهداف هستند يكاراي. كند  يرا دنبال م يا  مدت ويژه
  

هـا    سـرعت انتقـال ده   يدرصـد  ٢٠، افزايش  Solaris 10ستم عامل ير سموجود د TCP stack شده مكانيسم بهينه

به بهترين وسيله مديران سيستم يا  DTraceيا مثالً ابزار . بايت اطالعات را از طريق شبكه اترنت فراهم آورده است گيگا

در  يخروجـ  و يتوان كليه عمليات ورود وسيله مي  بدين. مانيتورينگ سيستم تبديل شده است ينويسان برا  برنامه يحت

جهـت   يزيـاد زمـان  كه پيش از اين  Kernel يهاModuleرخ داده در  ياز خطاها يبسيار. ردحال اجرا را مشاهده ك

  .هستند يشد، اكنون در عرض چند دقيقه قابل ردياب  يكشف آنها مصرف م
  

سـتم  يبر س يمبتنجدا از هم  يقادر بود چند محيط مجاز يقبل، اين فناور يها  در نسخه N1 Gridدر زمينه سيستم 

كـرد    يبه واسطه اين قابليت، در واقع كاربر احساس مـ . كند يساز  يك دستگاه كامپيوتر شبيه يرا بر رو Solarisعامل 

كرد و با   ياز آنها شروع به نصب برنامه م ييك كامپيوتر است و مثالً با يك يبر رو Solaris عامل  چند سيستم يكه دارا

كـاربر   يمختلـف بـرا    Desktop غيـر از وجـود چنـد    يه چيزب ئلهاما اكنون اين مس. شد  يبه اينترنت متصل م يديگر

  . تبديل شده است
  

جداگانه و يا فايل سيستم  IP يها جديد آدرس ياه  اين محيط يبراتوان  يم N1 Grid Container يفناوراكنون با 

 يمجـاز  ياهـ  را همتـراز ماشـين   Solarisستم عامل يسجديد  يفناوراز متخصصان،  يشايد بسيار .گرفتمجزا در نظر 

WMWare  شـده بـا    يساز  شبيه يها  اما نكته مهم اين است كه اصوالً محيط. بدانند ،ستاهمين كار به انجام قادر كه

WMWare ستم عامل يسجديد   يبه فناورت نسب يكمتر يتر و با كاراي بسيار كندSolaris کنند يکار م.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

محيط مختلف را در عرض پانزده دقيقه ايجـاد كـرده و بـا سـرعت      ٣توان  يم Solarisستم عامل يسدر به عنوان مثال 

 و خـود سيسـتم  نبـوده   يكه نياز به هيچ برنامه واسط  ضمن اين .پرداختها  گذار و كار در هر يك از آن و  به گشت يعال

  . دهد  يقرار م کاربران عامل اين سرويس را به بهترين شكل و باالترين سطح مديريت در اختيار 
  

   OpenSolarisم عامل ستيس

ه پـروژه  ياد شـب يـ ز کـه است  يباز واقع  ک پروژه متني SUN Microsystemsشرکت  OpenSolarisستم عامل يس

ن از لحـاظ  يهمچنـ بـوده و گـان در دسـترس   يآنها به صـورت را البته کد منابع . باشد ينم Linuxستم عامل يس باز  متن

 .وجود دارد ياريبس يها ز شباهتياطالعات ن يفناور يمسائل حقوق
  

 ؟فته اندگراند؟ چگونه مجوز از کجا آمده Linuxو  OpenSolarisستم عامل يس شود که  ين مسائل مطرح مينجا ايدر ا

از مـوارد   ياريدارند و در بس تفاوتگر يکدين دو پروژه با ين سواالت در ايکرد؟ جواب ا تفادهتوان از کد آنها اس يچگونه م

 رخ نمـی دهـد  ن دو محصـول مشـابه   ين رقابت بيا. باشد يرقابت م ،ها تفاوتن يا جهينت. هستندگر يکدياز متفاوت کامال 

  .باشد يباز م  از متنمختلف استفاده ن دو راه يبلکه ما ب
  

امـا   ا بوجـود آمـده اسـت   يـ سر دن سان سرتاينو  ک گروه بزرگ از برنامهينوس توروالدز و يتوسط ل Linuxستم عامل يس

 اسـتفاده  يافـزار  توسعه نرم يسنت يندهايآفرکه از  يافزار شنده مهم نرمفروک ي توسط OpenSolarisستم عامل يس

  .ه استيدردگد يکند، تول  يم
  

 ييها شرکت يون دالريليب يها يگذار  هيق سرماياز طر ياريش بسفرود شده و اعتبار يپروانه تائ Linuxستم عامل يس

ک شـرکت  يـ  فقط OpenSolarisستم عامل يس از که يبدست آورده است در حال Novellو  IBM ،RedHatمانند 

ن صـورت کـه   يبـد  ،باشند  يسان مينو  ن برنامهيهر دو آنها در حال رقابت در ب ،ها تتفاون يبا وجود ا .کند  يم يبانيپشت

  .کنند يم ييزا سان شروع به درآمدين برنامه نويله ايو بوس دهتوسط آنها توسعه داده ش
  

از  Linuxسـتم عامـل   يس. شـود   يمـ  يريمجوزگ يعني افزار د نرميقسمت تول نيرسخت ت له مربوط بهئن مسيتر جالب

ه سـتفاد اوش ن ريـ ا. باشند GPL يکدهاد تحت يانتشار دوباره با يکند که برا  ياده مفاست GPLباز   مجوز مشهور متن

دش خـو مربـوط بـه   بـاز    از مجوز متن OpenSolarisستم عامل ياما س .بماند يباز باق  ز متنيشود که همه چ  يباعث م

 وب متن يمرورگرها يريمجوزگ يبرا CDDL. باشد  يم CDDL يد معموليتول يع مجوزهايکند، که توز  ياده مفاست

ن يـ تحـت ا  يدهـد کـدها    ين است که اجازه مـ يا CDDLت برجسته يخصوص. ه استفتشکل گر FireFox مانند  باز 

  .ل شونديباز تبد  گر متنيد يها عيمجوز به توز
  

نامه دارد کـه بـا    ازيامت ١٦٧٠شود که   يم گفته. باشد  يم يانحصار يمجوزها يآشکار دارا بصورت SUNمجوز شرکت 

دارد کـه   IBMشـرکت  به  نسبت يشتريت بين موضوع محدوديو ا کنند  يکار م OpenSolarisستم عامل يس يکدها

 روشآن از  ييجـدا  باعـث  CDDLات ين خصوصـ يـ ا .اده اسـت تفقابـل اسـ   يبـاز   با هر کد مـتن  وازنامه دارد يامت ٥٠٠

باشـد    ير ممکـن مـ  ي، غاند  خته شدهيآم Linuxستم عامل يس که با ييزارهااف ع نرميباز شده است و توز  متن ينوکسيل

  .ستنديهمساز ن اوتند و اصالًتفگر ميکديآنها کامال با  يچون مجوزها

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
A gray "~" means that the license does not say anything - mostly it is an implied OK.  
CDDL - Common Development and Distribution License 

  

  

بوجـود   Linuxسـتم عامـل   يس زا OpenSolarisسـتم عامـل   يسپروژه  ن است کهيتد افا  ياق مفکه ات يمطلوب ئلهمس

عامـل بـا     سـتم يآنها نه تنها به عنـوان س  .ه باشنديگر شبيکديآنها چقدر به  ييست که محصول نهايامده است و مهم نين

  .پردازند  يرقابت مبه ز ين يريوه توسعه و مجوزگي، شيتجار يها کنند بلکه در مدل  يگر رقابت ميکدي

  

  جهينت

و  Solaris 10سـتم عامـل   يدر س SPARCبر افـزايش سـرعت نسـخه ويـژه      يمبن SUNت شرک يادعا يطور كل به

است كه با گذشت زمان و  ي، مسئله اLinux يسگرهايآن نسبت به كليه سرو x86 تر بودن نسخه ويژه  همچنين سريع

ه ئـ سـخه رايگـان، ارا  ه يك نئرا به لحاظ ارا Solaris 10ستم عامل ياما س. نظر كارشناسان و كاربران مشخص خواهد شد

تـوان  يـك نقطـه عطـف در      ي، مـ اسـتفاده  ي، امنيت و سادگيانگيز در كاراي  شگفت يها عامل و بهبود  سيستم کد منبع

و  يافـزار  كامـل سـخت   Platformه ئبه دليل ارا SUNكه اصوالً شركت   ضمن اين. دانست SUNشركت  يها  فعاليت

 يا  ويـژه  يافزارهـا    در توليـد سـخت   يبار نيز سع  بوده و احتماالً اين ITه مختص خودش هميشه زبانزد جامع يافزار نرم

 يسـگرها يغيرقابـل رقابـت را در ميـان سرو    ي، قـدرت Solaris 10 يتـ يب ٦٤ ستم عامليخواهد نمود كه در تعامل با س

Enterprise كوچك تر، به دست آورد يها  شبكه يسگرهايسرو يو حت .  
  

و  يمحـور  يابـداع  Platformن شـرکت هنـوز بـه عنـوان     يـ ساله ا ۱۸اورند که محصول ن بيبر ا SUNمقامات شرکت 

وجـود   Linuxاد يـ بـا بن  يصـلح و آشـت   يبرا يچ نقطه روشنيه ،ن وجودياما با ا. ديآ ين حوزه به حساب ميدر ا ياساس

  .د از گردونه رقابت خارج شوديبا Solarisستم عامل ين باورند که سيندارد و کارشناسان بر ا
  



 

سـتم  يبـر س  يبه فکر برتـر  x86 Solarisستم يس يو راه انداز يساز يمجاز يهم اکنون با ورود به فضا SUNشرکت 

ن يشود که ا يت ميدر بازار حما يتوسط شرکت Solarisستم عامل يد توجه داشت که سياما با. باشد يم Linuxعامل 

ن حوزه يدر ا يزات اصليتجه گاند کننديست که تولا يالن در حيا. کند يدست و پنجه نرم م يروزها با مشکالت اقتصاد

  .کنند ينم ينيش بيپ Solarisستم عامل يس يرا برا ينده روشنيز آين

  

  

  

  

  

  


