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انتخابی جامع و مقرون به صرفه

شرکت داده پردازی ايران
امور مهندسی سيستم  ۲واحد  



و ويژگي های آن  VSE/ESA  سيستم عامل

VSE/ESA  استراتژيک مقدماتی شرکت ستم عامل ـسي IBM    برای پردازشهایonline  پردازشهای دسته ای ، )batch  (و نيز
است که  IBM ESA/390اين سيستم عضوی از خانوادة سيستم عاملهای  .  است  client/serverپردازشهـای مبتنی بر ساختار  

انتخاب مناسبی برای پاسخگويی به  VSE/ESA سيستم  .  MVS/ESA (OS/390)و   VM/ESA:   اعضای ديگر آن عبارتند از 
.نيازهـای پردازش تجاری طيف وسيعی از شرکتهـا ، سازمانها و صنـايع کوچک ، متوسط ، نيمه سنگين و نسبتاً سنگين می باشد

:ای است برای سازمانهايی که  مقرون به صرفه ، انتخاباين سيستم عامل  

را با حداقل هزينه بکار گيرند  IBM System/390مايلند تکنولوژی  �

با تعداد کاربر قابل توجه دارند  batchيا    onlineنياز به استفاده از توان بااليی برای پردازشهای  �

هستند  IBM ESA ( 9672, MP2000/3000, zSeries, … )دارای پردازنده های سازگار با معماری  �

می باشند  VSE/ESA 2.3يا    VSE/SPمانند    VSEمايل به ارتقاء نسخه های قديمی تر سيستم عامل  �

پردازشهای مبتنی بر وجود کاربران توزيع شده در مناطق جغرافيايی کوچک و بزرگ ، جزء نيازهای اساسی آنهاست�

نياز به محيط امن و قابل اعتماد برای نگهداری اطالعات و دسترسی به آنها از طرق مختلف و از سيستمهای متفاوت دارند�

دارند و مايلند حتی االمکان از همة آنها در کنار يکديگراستفادة بهينه کنند) hybrid(نرم افزاری متفاوت /ساختارهای سخت�

و نيز شبکة جهانی اينترنت برای اجرای برنامه ها و دسترسی به محيط امن TCP/IPاستفاده از شبکه های محلی مبتنی بر �
، هم اينک يا در آيندة نزديک ، در دستور کار آنهـا قرار دارد  VSEسيـستم            ، هم اينک يا در آيندة نزديک ، در دستور کار آنهـا قرار دارد  VSEسيـستم           

در اين گروه ، ماشينهـای سری. قابل نصب و اجراست  ESA/390روی طيف کامل پردازنده هـای    VSE/ESAسيـستم عامل  
سود برده و ضمن صرفه جويی قابل توجه در مصرف برق ، توليد گرما و سطح اشغال  CMOS  قرار دارند که از تکنولوژی٢٧�٩

به يکی از سه شکل زير روی ماشينهـای  VSE/ESAسيستم عامل   .  شده ، توان پردازش بسيار بااليی را در اختـيار می گذارند
ESA/390   قابل استفاده است:

) stand alone( بصورت مستقل  �

امکان تفکيک يک ماشين واقعی به چند ماشين مجازی  -)   LPAR( در يک پارتيشن مجازی �

امکان اجرای چندين سيستم عامل تحت يک ماشين فيزيکی  -  VM/ESAبعنوان سيستم عامل مهمان تحت سيستم  �

شالوده ای نيرومند و يکپارچه

تمامی وظايف بنيادی که جهت اجرای کارآمد کاربردهای تجاری يک سازمان مورد نياز است بطور يکجا توسط بستة نرم افزاری
VSE/ESA  امکانات مخـابراتی آن ، برقراری ارتباط با ايستگاههای کاری .  ارائه می گردد )PC  (و نيز بسـياری از سيستمهای

VSEراه حلهــای نرم افزاری بديع ، باعث افـزايش کارآيی و انعطـاف پذيری مديريت سيـستم  .  ديگر را پشتـيبانی می نمـايد
منجر به افزايش ظرفيت ها و بهبود عملکرد  ESA/390بهره برداری از مزايای تکنولوژی موجود در سخت افزارهای  .  می شود

.سيستم و کاربردها می گردد

در -يا شرکتهای همکار و يا مستقل نوشته شده اند   IBMکه توسط   - VSE/ESAعالوه بر اينها ، مجموعة کاربردهای تحت  
سازمانهـا می توانند برای رفع نيازهای خود ، از اين برنامه های آماده يا برنامه هايی. طول سالهای اخير رشد زيادی داشته است

.که خود تهيه می کنند استفاده نمايند



و ويژگي های آن  VSE/ESA  سيستم عامل

سيستمی برای امروز و فـردا

برای استفاده کنندگان قديمی.  چيز جديدی نيست  onlineو    batchدر زمينة پردازشهای    VSE/ESAتوانمنديهای سيستم  
به معنی حفـاظت از سرمايه گذاريهـای قبلی روی برنامه های کاربردی و مهـارت های  VSE/ESA، انتخاب   VSEسيستمهای  

.هستند  VSEکيفيت محصول و هزينه های پايين بهمراه پشتيبانی و خدمات ممتاز از عالئم مشخصة سيستم  .  کسب شده است

:امروزه تهيه کنندگان اين سيستم به مجموعة جديدی از اولويت های استفاده کنندگان پاسخ می دهند 

داشتن يک مرکز کامپـيوتر مطمئن و قابل اعتماد ديگر به تنهايی کافی نيست ، بلکه گردش کار بايد بگونه ای �
. بودن را مطرح می سازد” مقرون به صرفه“  VSEبهمين دليل سيستم  . باشد که هزينه ها نيز کاهش يابد                      

ها PCو    VSEسيستمهای  . نيست  mainframeانتخاب درست ، انتخاب بين کامپيوترهای شخصی و يا   �
بايد بطور مؤثر با يکديگر بکار گرفته شوند تا راه حلهـای تجاری مناسبی فراهم آيند که از امتـيازات انحصاری                       
. افزوده شده است  VSE/ESAبه محيط   C/Sبنابر اين امکانات بيشتری مبتنی بر معماری  . هر دو بهره ببرند                       

بنابر اين سيسـتمهای. در طول سالهـا ، کاربران معموالً نرم افزارهـايی از توليد کنندگان متفرقه تهيه کرده اند�
                           VSE/ESA  اين دليـل خوبی برای افزودن . حتی االمکان بايد بتوانند با چنين نرم افزارهـايی بخوبی کار کنند
.     است  VSE/ESAبه سيـستم  “  open“ قابليت های                        

.برای برآوردن نيازهـای در حال تغيير سازمانها ، همواره در حال رشد بوده و به رشد خود ادامه خواهد داد  VSE/ESAسيستم  
توسط شركتا ــزار كه هم اكنون و تنهـويرايشي از اين نرم اف.ال تكوين بوده و هست ـهمواره در ح  VSE  اي جديدـويرايشه

.  است  VSE/ESA  2.5.2داده پردازي ايران ، در سراسر كشور ارايه مي گردد نسخة  
ه حاضر اهم امكانات موجودـكتابچ.  VSE/ESA  2.7.x  و VSE/ESA  2.6.xنسخه هـای   جديدترآن عبارتند ازويرايشهـاي 

الع مشتريان وـوان ذيل به اطـد طي پنج عنـشركت داده پردازي ايران مي باش ابل ارائه توسطــرا كه ق  VSE/ESA  2.5.2  در
:مي رساند   VSE سيستم  عالقمندان

  VSE/ESA  2.5.2قابليت های ساختار اصلی    �

 CICS-TS  1.1.1امکانات نرم افزار     �

 TCP/IP for VSE  1.4 / 1.5توانايي های     �

 VSE/ESAتجارت الکترونيکی و     �

 DB2/VSE  7.1ويژگي ها و نقاط قوت     �

 (Optional Products)نرم افزارهای جانبی   �



و ويژگي های آن  VSE/ESA  سيستم عامل

 2.5.2VSE/ESA  هاي ساختار اصلي سيستم عامل قابليت

  ٢٠٠ مـالوه ماكزيمـبع  batch شنـپارتي ١٢امل ـش  bit ۳۱   ار حافظه ايـبا داشتن ساخت  VSE/ESA  ستم عاملـسي اوالً
GB  ۲تا  سقف   ايت حافظه واقعيـو حم)  GB  ۹۰  و مجموع حافظه مجازي تا سقف GB  ۲ هر يك تا  ( dynamicپارتيشن 

يتـرا  عين  Multitasking  و  Multiprogramming  حل نموده و مشكالت حافظه مجازي ويرايشهاي قبلي خود را بطور كامل
ها و ديسکهای data spaceمانند  (  VSE/ESA 2.5.2يه شده در  ـنوع نرم افزاري تعبـمت امكانات ثانياً.  واقعي بخشيده است 

بصورت ادر مي سازد تاـآنرا ق استفـاده کنندگاناكنون ) مجـازی برای هر چه نزديکتر شدن داده ها به برنامه هـای در حال اجرا 
. باشند ) در حد ثانيه ( با زمان پاسخگويي قابل قبول   online  چندين هزار كاربرچند صد تا پاسخگوي  همزمان

مي باشد و جديدترين ديسكها  zSeries ( 31-bit )  و  9672 اي سريـهماشين  ند قابل اجرا بر رويـاين سيستم عامل قدرتم
- IBM ESS( ديسکهـای شامل IBM 3390 - Tetragon 2000/2100  ( اـهخوان، كارتريج  )IBM 3480 – 3490 – 3590  (،

امکان استفادة  Turbo Dispatcherد  نرم افزار جدي .را حمايت مي نمايد  IBM  جديدو چاپگرهای )  OSA( درايورهای شبکه 
.فراهم می آورد   VSE/ESA  2.5.2  را برای سيستم عامل   9672ماشين های  پردازنده موجود در همزمان از چندين 
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VSE/ESA Base Programs Program     Version
Number      Release

VSE/ESA  2.5.2 ( Package )                 5690-VSE             

VSE Central Functions including :          5686-066     6.5.0   
VSE/Advanced Functions                        - -
VSE/SP Unique Code                            - -
VSE/POWER                                     - -
VSE/ICCF                                      - -
VSE/VSAM                                      - -
VSE/Fast Copy                                 - -
VSE Connectors - -
REXX/VSE                                      - -
VSE/OLTEP                                     - -
VSE C Language Run-Time Support               - -

نرم افزارهای پايه و تکميلی سيستم عامل

2.5.2   VSE/ESA

) optional products (جانبی  نرم افزارهايو )  extended base( تکميلی  ،)  base products (اي پايه ـليست نرم افزار ه
:زير مي باشد جداول به شرح   VSE/ESA  2.5.2تحت    قابل راه اندازي

VSE C Language Run-Time Support               - -
OSA/SF for VSE/ESA                            - -

VTAM                                       5686-065      4.2   

CICS Transaction Server                    5648-054     1.1.1   

LE/VSE                                     5686-066     1.4.1   

High Level Assembler for VSE               5696-234     1.4.0   

DITTO/ESA for VSE                          5648-099       1.3   

EREP                                       5656-260       3.5 

ICKDSF                                     5747-DS2       1.16

Extended Base Programs :

CICS/VSE  ( old version )                  5686-026       2.3   

CICS/VSE RCF  ( old version )              5686-026       2.3   

OS/390 APIs                                5686-066             

CA-Top Secret for VSE/ESA                  5686-A05       2.3   



VSE/ESA 2.5.2  optional products

Program  Name                    Program      Version   
Number       Release   

ACF/NCP                                    5648-063      7.5.0    

ACF/SSP                                    5686-064      4.5.0    

COBOL for VSE/ESA                          5686-068      1.1.0    

PL/I  for VSE/ESA                          5686-069      1.1.0    

C     for VSE/ESA                          5686-A01      1.1.0    

TCP/IP for VSE/ESA                         5686-A04      1.4.0    
NFS Feature     (*)                                    or     
GPS Feature     (*)                                  1.5.0   

DB2 Server for VSE & VM    (*)             5697-F42       7.1

نرم افزارهای جانبی سيستم عامل

2.5.2   VSE/ESA

DB2 Replication Feature

DB2/Control Center                         5648-158      5.1.0 

DB2/Data Restore Feature                   5648-158      5.1.0    

DB2/VSAM Transparency for VSE/ESA   (#)    5697-B88      5.1.0    

CCCA/VSE (COBOL/CICS conversion aid) (#)   5685-CCC      1.1.0

Debug Tool for VSE/ESA                     5686-A02      1.1.0

DFSORT/VSE                                 5746-SM3      3.3.0

SDF II for VSE                             5746-XXT      1.6.0

QMF for VSE                                5648-061      3.3.0    

GDDM/VSE                                   5686-057      3.2.0

بعنوان نرم افزارهای )  demo mode( اين محصوالت بصورت نمايشی و برای اهداف تستی     *
ارائه می گردند ولی برای راه اندازی آنها در مد واقعی  VSE/ESAپايه همراه سيستم عامل       
.می باشد )  activation key( و کاربردی نياز به خريد کليدهای فعال سازی مجزا      

.کار می کنند -  CICS-TSو نه تحت    -  CICS/VSE  2.3اين نرم افزارها فقط تحت      #



VSE/VSAM  6.5.0

( Virtual Storage Access Method ) VSAM  يک روش دستيابی عمومی است که هدف آن کمک به کاربران برای ذخيره
روی ديسکها با  ( I/O )چون انجام عمليات ورودی و خروجی . می باشد ( DASD )و بازيابی داده ها روی انواع مدلهای ديسک 

مجموعه ای از رابطها،  VSAMدر واقع  . بوجود آمدند  VSAMو    SAMپيچيدگی زيادی همراه بود، روشهای دستيابی مانند  
. دستورات و ساختارها بهمراه زيرسيستمهای برنامه نويسی است که آنها را پياده سازی می کنند

دارد و توسط زبانهـای برنامه نويسی پر استـفاده در محيط  CICSو    batchاين روش دستيابی، کاربرد وسيعی در محيطهای  
IBM    مانندCOBOL, PL/I, RPG, C, Assembly  بخوبی شناخته شده و بکار گرفته می شود  .

:پشتيبانی می شوند عبارتند از   VSAMانواع فايلهايی که در محيط  

دارای سازمانی است که در آن رکوردهـا به ترتيب يک فيلد کليدی قرار:  ( KSDS )مرتب شده بر اسـاس کليد   �
اين نوع فايل دارای دو بخش فيزيکی به.  رکوردهـا بصورت انتخابی و تصـادفی قابل دسترسی هستند. می گيرند                  
.کليدها و آدرس مکانی رکوردها در بخش ايندکس قرار دارند. نامهای بخش داده ها و بخش ايندکس است                  

درج يک.  رکوردهـا به ترتيب ورودشان به فايل نظم می گيرند:  ( ESDS )مرتب شده به ترتيب ورود رکوردهـا   �
به کمک.  رکورد جديد همواره در انتهای فايل صورت می گيرد ولی حذف فيزيکی آنها از فايل امکان پذير نيست                  
. می توان دسترسی کليدی به رکوردها را امکان پذير ساخت ( Alternate index )تعريف ايندکس ثانويه                   

ها slotهـای با طول ثابت است که مکان  slotتمام فايل چون زنجيری از    : ( RRDS )فايل رکوردهـای نسبی   �
اين مکان نسبی به شمـارة نسبی.  فايل مشخص می گردند  slotثابت بوده و بوسيلة مکان خود نسبت به اولين                     اين مکان نسبی به شمـارة نسبی.  فايل مشخص می گردند  ثابت بوده و بوسيلة مکان خود نسبت به اولين                    
. های نامبرده قرار می گيرد  slotهر رکورد در يکی از  . موسوم می باشد  ( RRN )رکورد                   

است که طول رکوردهای آن ممکن است RRDSهمان فايل  :  ( VRDS )فايل رکوردهای نسبی با طول متغير   �
.ميگردد  KSDSايندکسی را بصورت درونی برای آن ايجاد می کند که شبيه به    VSAM.  ثابت يا متغير باشد                  

از اين نوع فايل برای ذخيرة.  است)  CIبدون  ( دارای ساختار پيوستة معمولی :  ( SAM ESDS )فايل ترتيبی   �
.می توان سود جست  VSEداده های ترتيبی و يا ايجاد اليبراريهای                    

AMS    يا خدمات روش دستيابی ، برای انجام کارهـا و عمليات مختلف روی کاتالوگها و فايلهایVSAM به کار برده می شود.
AMS    دارای يک برنامة خدماتی بنامIDCAMS  است که در صورت نياز ، همانند ساير برنامه های سيستم عامل احضار شده

:و با استفاده از دستورات متنوع خود ، کارهای مختلف زير را انجام می دهد 

  ( User )و کاتالوگ کاربر   ( Master )تعريف و ايجاد کاتالوگ اصلی   �

  VSAMاز انواع متفاوت و کاتالوگ کردن آنها در محيط    ( Cluster )تعريف فايل   �

  Deleteبا استفاده از دستور    VSAMحذف يک يا چند فايل از کاتالوگ و محيط    �

برای کاتالوگهای مختلف که برای ايجاد فايلها و ايندکسها بکار گرفته می شود ( Space )تعريف فضای ديسک   �

و VSAMکه يک دستور انعطاف پذير و همه کاره بوده و برای انتقال داده ها بين فايلهای    Reproاستفاده از    �
کرد  loadرا با داده های روی نوار    VSAMبکمک آن ميتوان مثالً يک فايل  .  محيط بيرون از آن بکار ميرود                  

   Importو    Exportتهية نسخه هـای پشتيبان از فايلها و انتقال آنها بين سيستمهای مختلف بکمک دستورات    �

و بکار گيری  GB 4بزرگتر از    KSDSامروزه با استفاده از توانمنديهايی چون فشرده سازی فايلها و امکان نگهداری فايلهای  
. ارائه می گردد  VSAMبهينة بافرها در حافظة مجازی ، خدمات مؤثرتری توسط  



Language Environment for VSE/ESA
( LE/VSE  1.4 )

اجرا ی مجزا و خاص خود بود-اجرا و يا بطور کلی محيط زمان-هر زبان برنامه نويسی دارای سرويسهای زمان  LE/VSEقبل از  
(Run-Time environment)   .  اکنونLE/VSE  اجرا را در يکجـا جمع آوری کرده و از- سرويسهـای مشترک و ضروری زمان

اين سرويسها از درون.  طريق مجموعه ای از رابط ها که در ميان زبانهای مختلف سازگار هستند ، آنها را در دسترس قرار ميدهد
.نوشته می شوند ، قابل فراخوانی هستند  COBOLو  LE -  PL/I, Cسازگار با  –برنامه هايی که با زبانهای 

در نتيجه ، شما صرفنـظر از اينکه برنامه هـايتان به چه زبانی نوشته شده و يا چه منابع سيستمی را برای اجرا نياز دارد ، از يک
اجرای مشـترک برای برنامه های کـاربردی استـفاده می کنيد چرا که بسياری از وابستگيهـای سيستمی در محيط-محيط زمان

LE/VSE  نرم افـزار  !  از بين رفتــه استLE     با ساختــاری مشابه در سيسـتمهایVM/ESA  ،OS/390  وOS/400  نيز
.وجود دارد که باعث افزايش انتقال پذيری برنامه های کاربردی بين سيستمهــای متفاوت می گردد

LE/VSEاجزاء تشکيل دهندة  

اساسی برای شروع کردن و پايان دادن برنامه ها ، تخصيص حافظه ، برقراری ارتباط بين برنامه  (Routines)روال هـای   -۱   
)خطاهای برنامه ای(هايی که به زبانهای مختلف نوشته شده اند و تشخيص و مديريت رخدادهای غيرعادی         

سرويس های کتابخـانه ای مشتـرک که معموالً توسط برنامه هـا مورد استفـاده قرار می گيـرند از قبــيل توابع رياضی و  -۲   
معموالً اين سرويسها از طريق مجموعه ای از سرويسهـای قابل فراخوانی.  محاسباتی ، توابع مربوط به تاريخ و زمان و غيره        
        (Callable Services)  پشتيبانی می شوند.

چون اينـگونه.  ( Language Specific Services )اجرا يی که مختـص يک زبان خــاص هستند -سرويس هـای زمان  -۳    چون اينـگونه.  ( Language Specific Services )اجرا يی که مختـص يک زبان خــاص هستند -سرويس هـای زمان  -۳   
اجرا ی زبانهای مختلف با يکديگر-استفاده می کنند ، رفتار زمان  LEسرويسها برای اجرا ، از سرويسهـای قابل فراخوانی   
.سازگار خواهد بود        

:با فراهم آوردن امکانات فوق   LE/VSEدر واقع محيط  

قدرت ، قابليت و کارآيی طراحان و برنامه نويسان را در طراحی و پياده سازی سيستمهای کاربردی دو چندان    �
.می کند و به آنها اجازه ميدهد تا کنترل بيشتر و کارآمدتری روی سيستم طراحی شده داشته باشند

.خطايابی ساده تر برنامه ها را با روشهايی که بين زبانهای مختلف سازگار است ، امکان پذير می سازد    �

.انعطاف پذيری برنامه های کاربردی را با بهبود مکانيزم های ارتباط ميان زبانهای متفاوت بيشتر می کند    �
        ( Inter-Language Communication )

.را تا حد زيادی حفظ می نمايد  COBOLسرمايه گذاری روی نسخه های قديمی تر  زبان      �

.را فراهم می آورد  DT/VSEامکان کار با ابزارهای پيشرفتة خطا يابی مانند      �
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REXX for VSE/ESA  1.1

REXX  يک زبان برنامه نويسی همه منظوره و قدرتمـند است که يادگيری و استفاده از آن بسيار آسان می باشد  .REXX  به
خودی خود هيچ وابسـتگی به سيسـتم عامل خاصی ندارد ولی همواره توابع و سرويسهـای ويژه ای وجود دارند که تنهــا تحت

به آن اجازه ميدهد  VSEبرای    REXXاين امکانات منحصر بفرد  .  کاربرد دارند -  VSEدر اينجا   - سيستم عامل مشخصی 
شرطی توسعه يافته  JCLبعنوان    REXXبنابر اين ميتوان از  .  تا نقش رابط بين کاربران و ساختار سيستم عامل را ايفا نمايد

توليد کرد ، لذا برای اهداف مديريت سيستم عامل  batchبه کمک آن ميتوان سريعاً برنامه های  .  نام برد  VSEبرای محيط  
.بسيار مناسب است  VSEو اتوماسيون کارهای تکراری روزمره و افزايش هر چه بيشتر کارآيی فعاليتهای اپراتوری تحت  

:از سه عنصر زير تشکيل شده است   REXX/VSEزبان  

( REXX Kernel )هستة اصلی  �

VSEرابط وابسته به سيستم  �
REXX/370  کتابخانة�

، امکان دستـيابی به منابع و VSEرابط وابسـته به سيسـتم  . در تمام سيسـتمهای عامل مشترک است  REXXهستة اصلی  
ايجاد شده  TSO/E-REXXدر ابتدا از روی نسخة    REXX/VSEاز آنجا که  . را فراهم مياورد  VSE/ESAزير سيستمهای  

مانند(   VSEبخشهـای مختص سيسـتم  .  می باشد  TSOتحت    REXXاست ، رفتـار رابط سيسـتمی آن بسيار شبيه به  
. دارند  TSOنيز ، سازگاری زيادی با نسخة تحت  ) توابع، سرويسهای برنامه نويسی و تغييرات روتين ها  

کد های.  وجود ندارد  REXX/VSE  موجود است ولی کامپايلر  VSE  تحت ) REXX/370( اجرا -کتابخانة سرويسهای زمان کد های.  وجود ندارد  REXX/VSE  موجود است ولی کامپايلر  VSE  تحت ) REXX/370( اجرا -کتابخانة سرويسهای زمان
REXX    را ميتوان تحتVM/ESA    ياOS/390  کامپايل کرد و سپس نسخة اجرايی آنها را تحت  VSE/ESA  اجرا نمود    .

تحت سيسـتم  REXX/VSEدر آن زمان  .  ارائه شد  ۱۹۹۳در سپتامبر سال    VSE  برای سيستم  REXXنخستين نسخة  
VSE/ESA  1.3/1.4  کار می کرد و مشتريان می بايد بعنوان يک نرم افزار جانبی ، جدا از سيستم ، آنرا خريداری می کردند.

اينکار با.  عرضه گرديد  VSE/ESA  2.1بعنوان يکی از نرم افزارهـای پايه همراه سيستم    REXX/VSE،   ۱۹۹۵در آوريل  
.همراه بود  VSE/ESAافزايش چشمگير امکانات سيستم  

REXX    بسياری از محدوديتهایJCL    را برطرف کرده و فراخوانی نرم افزارDITTO  برنامه های.  را نيز پشتـيبانی می کند
batch    را ميـتوان از درون يک برنامةREXX  برنامة  .  اجرا کردLIBRarian     برای دسترسی به کتابخانه هـای تحتVSE

REXX.  هستند  batch، از جملة مهمترين کاربردهای   VSAMبرای دستيابی به فايلها و کاتالوگهـای    IDCAMSو برنامة  
به اين ترتيب ميتوان .فراهم کرده است)  outtrap( برای اين دو ابزار بخصوص ، امکان نوشتن خروجی را در متغيرهای خاصی 

. را خواند و يا در آنها نوشت  sequentialيا يک فايل    ) Library member( عضوی از يک کتابخانه 



CICS Transaction Server for VSE/ESA
( CICS-TS  1.1.1 )

هر شرکت يا سازمانی باندازة کافی در مورد زمينه های جديد. اين روزها برای بقا در بازار رقابتهای تجاری ، روزهای دشواری است
.و مباحث مربوط به توسعه و ارائة خدمات کامپيوتری در سطوح گستردة جغرافـيايی، احساس نگرانی می کند  ITرقابت در بازار  

بحث تجارت الکترونيکی و پيش بينی های گسترش روزافزون و سريع آن ، عالوه بر ايجاد انگيزه در سازمانهـا ، به نگرانيهای آنهـا
.در مورد توانمندی هايشان برای پيوستن به اين جريان و هزينه های بالقوة چنين تصميمی شدت می بخشد

بنابر اين دانستن اينکه سازمانی از قبل دارای سرمايه های ارزشمندی بوده و برای دفاع از موقعيت تجـاری خود در بازار ، مهمات 
نظر به اين که بعضی از.  تکنولوژيکی مناسبی در اختـيار دارد، باعث قوت قلب و افزايش اطمينان مديران آن سـازمان خواهد بود

هستند ، نکتة اطمينان بخش ديگر آنست  CICSمهمترين سرمايه های قبلی سازمانها ، داده ها و کاربردهای تحت سيستمهای  
.برای حمايت از نيازهای سازمان شما در رقابتهای آتی ، خود بآرامی در حال تحول و رشد است  CICSکه نرم افزار  

هدف اولية بسياری از تجارتهـا ، گسترش خدمات قابل ارائه به مشتريان است و اين جايی است که ارزشهـای حقيقی و غير قابل
با قرارگرفتن در ميان کاربرد الية اول که با مشتری در ارتباط مستقيم است  CICS.  خودنمايی می کند  CICSانکار نرم افزار  

، دسترسی انعطاف پذير به سيستم) سيستمهای سرويس دهنده ( ، و کاربردهای عملياتی الية آخر )مثالً يک صفحة اينترنتی ( 
شکاف ميان کاربردهـای موجود جمع آوری داده ها در الية اول و  CICS.  های موجود و خدمات جديد را امکان پذير می سازد

در صفحات بعد نگاهی مختصر به تحوالت اخير آن در . تکنولوژيهای تست شده و قابل اطمينان موجود در الية آخر را پر می کند
.     خواهيم انداخت  VSE/ESAسيستم عامل  

روز/ ميليارد ترانزاکشن   ۳۰ روز/ ميليارد ترانزاکشن   ۳۰مشتری  ۱۶،۰۰۰
هفته/ ميليارد دالر   ۳۰۰بيش از  

سال سرمايه گذاری  ۳۴
روی برنامه های کاربردی

بستة نرم افزاری از  ۵۰۰۰
توليد کننده  ۲۰۰۰بيش از  

يک تريليون دالر
برنامه های کاربردی

IDC  برگرفته از گزارش

نسخة ثبت شده   ۵۰،۰۰۰
CICS/390

کاربر  ۹۰۰،۰۰۰بيش از  
همزمان در سيستمها

در حال استفاده در 
مشتری  ۴۵۰بيش از  

مشتری برتر  ۵۰۰از  
IBMشرکت  

برنامه نويس از  ۹۵۰،۰۰۰حدود  
کسب درآمد ميکنند  CICSطريق  

مشتری  ۱۶،۰۰۰
در سطح جهان



CICS Transaction Server for VSE/ESA
( CICS-TS  1.1.1 )

:قرار داده شده بود   VSE/ESAمجموعة امکانات زير در اختيار کاربران سيستم     CICS/VSE  2.3با معرفی   

bit-31پشتيبانی ساختار حافظه ای   �
تا حد امکان  MB  16آزاد کردن حافظة زير  �
MB 16  در باالی  VSAM  قرار دادن بافرهـای�
MB 16  بار کردن برنامه های کاربردی در فضای باالی�

( data tables )  پشتيبانی جداول داده ای  �
دستيابی سريع و کارآمد به داده ها   �

DB2/VSEپشتيبانی ارتباط با بانک اطالعاتی  �
onlineبرنامه نويسی  �
ISQLدسترسی تعاملی از طريق  �

TCP/IPپشتيبانی پروتکل شبکه ای    �
Language Environmentپشتيبانی محيط برنامه نويسی    �

  COBOL/VSE, PLI/VSE, C/VSE  رابط هايی برای زبانهای جديد  �

) VSAMمخازن بافری مشترک برای فايلهای  (   LSR poolامکان معرفی چندين    �

دستخوش تحوالت اسـاسی و اميدوار کنـندة ديگری شد که در ادامة  VSE/ESAبه دنيای     CICS-TSاين امکانات با ورود   

1969    1970     ……     1978    1986     1991     1995    1999     2000     2001     2002    2003    …

S/360 system, assembler only

CICS/DOS   V1
COB & PL/I support

CICS/DOS/VS   V1R4
Virtual sys, comm level API, 3270  term, VTAM, SNA 

CICS/DOS/VS   V1R7
VSE/SP, MRO + ISC, PC CICS ( UNIX … ), AS/400 CICS

CICS/VSE   V2R1
S/390, VS COBOL II, XRF, MVS affinity, …

CICS/VSE   V2R3
Y2K, TCP/IP, VSCR, 31-bit, LE/VSE, DB2  support, data table, … 

CICS-TS  V1R1.0
New struct., storage prot, extra DSAs, DMF, ext. RDO, new APIs, …

CICS-TS   V1R1.1
CWS, 3270  bridge, REXX  support, shared data table, …  

CICS :

34  years

Powering 

the Planet

CICS/OS   V1

دستخوش تحوالت اسـاسی و اميدوار کنـندة ديگری شد که در ادامة  VSE/ESAبه دنيای     CICS-TSاين امکانات با ورود   
.بحث به معرفی آنهـا خواهيم پرداخت



CICS Transaction Server for VSE/ESA
( CICS-TS  1.1.1 )

CICS-TS for VSE/ESA    در واقع نسخة خاصی ازCICS/VSE    بود که بر اسـاس نرم افزارCICS for MVS/ESA  4.1   
: اين محصول بداليل زير از اهميت بسيار بااليی برخوردار است . باز نويسی شده و تغييرات اساسی ساختاری پيدا کرده بود

:تضمين می کند   VSE/ESAرا در محيط    CICSبا در بر داشتن ويژگيهای زير ، تداوم عمر    �
افزايش قابليت دسترسی و اعتماد سيستم   �
پشتـيبانی کاربرد های جديد و توسعه يافته   �
توسعــة امکانات مديريت سيســتم ، و نهـايتاً   �
پشتيبانی امکانات جديد پردازش شبکه ای و تجارت الکترونيکی   �

را نيز با خود بهمراه دارد  CICS/VSE  2.3محصول قديمی تر    �
OS/390 ( zOSتحت     CICSهمخوانی و سازگاری بيشتری با محصوالت    � دارد  (
پشتيبانی می کند  VSE/ESAرا در يک سيستم     CICS/VSE  2.3با     (coexistence)”  همزيستی“   �

با استفاده از روشهای نوين مهندسی نرم افزار انجـام گرفته و منجر به شکل گيری اجزای  CICS-TSتغيير ساختار داخلی  
مستقلی گرديده که هر کدام ضمن ارتبـاط با بقية سيـستم و کاربردها ، وظايف خود را بطور مستقـل و به نحو احسن انجام 

و بهبود پارامتر هايی  bit-31ساختاری اينچنين ، عالوه بر بهره برداری از امکانات جديد آدرس دهی توسعه يافتة  . ميدهند
نظير کيفـيت ، قابليت اعتـماد و نيز قابليت سرويس دهی ، باعث می شود تا اجزای متفـاوت دارای کمترين تاثير بر يکديگر

.باشند و خطا يابی به سرعت و سهولت هر چه تمامتر قابل انجام باشد

Kernel  Linkage 
routines

Timer   
( TI )

Storage 
Manager        

( SM )

Statistics 
( ST )

Security 
Manager        

( XS )

Parameter
Manager   

( PA )

Message 
( ME )

Program 
Manager    

( PG )

Trace   
( TR )

Transaction
Manager      

( XM )

User  
( US )

Application      
( AP )

Monitoring
( MN )

Lock 
Manager      

( LM )

Loader  
( LD )

Kernel      
( KE )

CICS 
Catalog   

( GC/LC )

Directory 
Manager        

( DD )

Dispatcher 
( DS )

Domain 
Manager        

( DM )

Dump  
( DU )
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، گشودن گرة تنگنای حافظة مجـازی است که امکان گسـترش کاربردهـا و توان کلیCICSاز مهمترين مزايای مهندسی مجدد 
VTAM، همـانند بسياری از بالکهـای کنترلی   CICSبيشتر برنامه های مديريتی و بالکهـای کنترلی  . سيـستم را فراهم مياورد

نيز بهبود اسـاسی يافته و تعداد اين نوع  ( DSA )مديريت نواحی ديناميکی حافظه .  منتقل شده اند  MB  16به فضـای باالی  
اين نواحی به ترتيب مورد استفـادة داده هـا و  .افزايش يافـته است)  MB 16ناحـيه باالی   ۴ناحيه زير و  ۴( عدد   ۸نواحی به  

خواندن قابل تنهـا که  reentrant  هـای برنامه نيز و ، مشترک هـای داده ، کاربر هــای برنامه و هـا داده ، CICS هـای برنامه
.  به اين ترتيب با تفکيک محل بارشدن برنامه های مختلف ، تأثير آنها بر يکديگر بحداقل ميرسد. می باشد ( read-only )هستند 

، امکان بار کردن( storage violation )توسط برنامه هـای کاربردی   CICSجلوگيری از باز نويسی ناخواسـتة نواحی حـافظة  
برنامه های کاربردی خاص در ناحيه ای از حافظة ديناميکی که فقط قابل خواندن است، و امکان جلوگيری از انتـقال داده هـا به 

مجموعة.هستند  CICS-TSبخشی از حـافظه که برنامة کاربردی به آن دسترسی ندارد از جلوه هـای حفاظت از حافظه تحت  
.  توسط سيستم و کاربران می باشد  CICSنکات فوق بيانگر بهبودهای چشمگير در روشهای مديريت حافظة مجازی  

CICS key storage

CICS  programs  &
Control  blocks

User key storage

User application programs
& Control blocks

CICS                                
( PSW Key = CICS Key )

( PSW Key = User Key ) 
User  Apps

Read/
Only

Read/
Write

Read/
Write

Read/
Write

16 MB Line

Up to  2 GB

DSALIM

VSE  Nucleus

Shared 24-bit  modules ( including CICS code )

24-bit  System GETVIS
Partition Start

24-bit  GETVIS

DFHSIP

Non-Nucleus CICS modules and control blocks

24-bit Kernel Stack Storage

CICS DSAs – CDSA , RDSA , SDSA , UDSA

31-bit  GETVIS for VSAM et al

EDSALIMExtended DSAs – ECDSA , ERDSA , ESDSA , EUDSA

31-bit  System GETVIS

Shared 31-bit  modules ( including CICS code )

Non-Nucleus CICS modules and control blocks

Trace  table

31-bit Kernel Stack Storage

DFHSIP31

Non-addressable

PASIZE



TCP/IP for VSE/ESA  1.4 / 1.5

TCP/IP  for VSE سيستم پروتكل شبكه اي است كه اجازه مي دهد ارتباط ةمجموع VSE/ESA ةشبكه هاي توزيع شد و
Internet / intranet انواع پروتكلهاي ارتباطي و نرم افزارهاي زير در. با سهولت هر چه تمامتر برقرار گردد  TCP/IP  1.4/1.5 

:حمايت مي گردند   VSE/ESA 2.5   تحت

�Telnet (TN3270 , TN3270E)    

�Auto/FTP - FTP Batch - File Transfer Protocol (FTP)    

�Hyper Text Transfer Protocol (HTTP)    

�Batch/LPR  - Auto/LPR - LPD/ LPR    

�Network File System (NFS)    

�General Print Server (GPS)    

�Mail Client    

�CGI Programming     به زبانهاي REXX , PLI , COBOL , Assembler 
  

.می اندازيم  VSE/ESAدر محيط سيستم    TCP/IPبه عنوان نمونه ، در زير نگاهی به يکی از پر استفاده ترين سرويسهای  
  

)E3270, TN3270Telnet ( TN )E3270, TN3270Telnet ( TN

بهال آنـاتصساخت و با  ٣٢٧٠  نالـيك ترمي  PC  تورـمي توان از ماني   Windows پايانه هـای بر روي Telnet Client  با
Telnet Server  تحت  VSE  ة  شبكطريق ازTCP/IP    صفحة  ،sign on    برای ورود به سيـستمVSE  دريافت نموده را

.ارتباط برقرار كرد  VSE  بصورت يك كاربر  محلي باو 

TCP/IP 
intranet/Internet

VSE/ESA 
2.5.2

IBM 9672

TCP/IP 
1.4/1.5

TelnetD
Terminal

Control
Unit

3270 
Terminal

O
S
A

Telnet function



ايـاير سيتسمهـتوانايي آن در برقراري ارتباط مناسب با س امروز ،   ITدر دنيای   يوتريـايت پيشرفت يك سيستم كامپـنه
سيستم .مي باشد  Internetجهت ارائه خدمات و يا خريد و فروش محصوالت از طريق شبكه هاي جهاني نظير   كامپيوتري

فعاليتهايدامنة  چنين امكاني زيرا ،چنين خصيصه اي تاثير بسزايي در آينده تجاري سازمانها خواهند داشت داراي هـایعامل
براي كاربرانبيشتر و بهتر ايجاد تسهيالت . اني تا اقصي نقاط جهان گسترش خواهد دادـوقت و بطور ناگه ايشان را در اسرع
تحت عنوان  ( World Wide Web ) انيـيوتري جهـاي كامپـدمات و خريد و فروش از طريق شبكه هـخ به منظور دريافت

.مي باشدامروز   ITشناخته مي شود و از مباحث جنجال برانگيز در دنياي    e-Business   يا “ارت الكترونيكيـتج“ 

ا آگاهي كامل از اينكه حمايت از ايده هاي تجارت الكترونيكي براي ب،  IBMشركت  يعنی  VSE/ESA سيستم عاملمتولي
ماشين اتي و اجتناب ناپذير مي باشد و اينكه يكـ،  امري حي  VSE/ESA  سيستمهاي عامل  امروزي اين شركت ،  از جمله

IBM Enterprise  Server  كليدي در پياده سازي اهداف مي تواند نقش  e-Business  ا پيش برايـاز ساله ا نمايد، ـايف
تم عاملـا سيســدر اين راست. دام نموده استــامل خود برنامه ريزي و اقـاي عـاي مناسب در بطن سيستمهــابزاره ةتوسع

VSE/ESA  2.5.2  اهدافنيل بهجهتنرم افزاري الزمامكاناتاي باالتر آنـويرايشهو e-Business   دارا مي باشندرا.
طور اتوماتيكب   VSE Connector Server (VCS)  سروري به نام،  اين سيتسم عامل ةكه هنگام نصب اولياين ترتيببه

منتظر دريافت و با دنياي خارج ارتباط برقرار نموده  TCP/IP for VSE 1.4/1.5  اين سرور با تكيه بر. گرددينصب و فعال م
ايستگاههای کاری بر روي Javaتوانند با نوشتن برنامه هاي  يكاربران مدر اين حالت  .درخواست از جانب كاربران مي ماند

و اجراي آنها بر روي ماشين خود با  VSE Web Serverاز طريق   Java  هاي Appletنمودن    downloadخود و يا با  
VCS   موجود در محيط  داده های  به انواع و ارتباط برقرار نمودهVSE   از جمـله  Power queues, VSAM clusters,

VSE libraries, DB2/VSE tables, ICCF libraries, VSE console    مورد نظراقالم  و پس ا ز دريافتدسترسي يابند

VSE/ESA   و تجارت الكترونيكي

VSE libraries, DB2/VSE tables, ICCF libraries, VSE console    مورد نظراقالم  و پس ا ز دريافتدسترسي يابند
است   VSE Navigator ای  بارز چنين برنامه ةنمون. رويت نمايند  Java  گرافيكي مبتني بر آنها را در قالب صفحات كامالً

را  با  VSEموجود در داده های  شمه اي از قابليتهاي اين نرم افزار آن است كه. تهيه گرديده است  IBM  كه توسط شركت
شايان ذكر است كه فيلترهاي.در دسترس كاربر قرار مي دهد  Windows  مشابه با پنجره هاي سيستم عامل  ظاهري كامالً

System Administrator  تعبيه گرديده و توسط  VCS  از به منابع خاص درـيابي كاربران مجـامنيتي مناسب جهت دست
.مي باشندقابل تنظيم 

) : بعد مراجعه گردد اتصفح هایبه شكل (  مي تواند با دو مدل زير انجام پذيرد  VCS  از طريق  VSE  دسترسي به منابع

) Two  tier  Model(    مدل دو  اليه    �
) Three tire Model(    مدل سه اليه    �

نيز قا بليتهـاي جديدی نظير   CICS/TS 1.1.1نرم افزار  ، در   e-Businessبا اهداف   VSEبه منظور هماهنگي بيشتر
CICS Web Support  3270و Bridge  هدف عمدة اينگونه امكانات آن است كه سرمايه گذاري هـاي.  تعبيه شده است

انجام شده ( Core applications )سنگين قبلي را كه طي ساليان متمادي بر روي برنامه هاي كاربردي جاري هر سازمان
آنها را از حالت متنی صرف خـارج نموده و با استانداردهـاي امروزي   User Interfaceاست حفظ نمـاثيم و در عين حال 

سازگار نمـاثيم تا كاربران بتوانند از طريق شبكه هـاي جهـاني و در قالب صفحات  ( … ,HTML, XML )نمايش اطالعـات 
در همين راستـا شركت داده پردازي ايران نيز با توليـد نرم افزاری بنام. گرافيكي به اطالعـات مورد نياز خود دسترسي يابند

DPI 3270  for Java  اين برنامه به كاربر اجازه ميدهد كه از داخل محيط. تالش نموده است تا گامي در اين زمينه بردارد
Browser     3270خود يك session   باVSE برقرار نموده و برنامه های فارسی قديمی خود را اجرا و خروجي آنها را با

توجه داشته باشيد كه اين برنامه به شكل يك. رويت نمايد) بر اساس فارسی قديم ( قالب های مناسب برای نمايش و چاپ 
Java Applet    و با استفاده ازVSE Web Server    بر رويBrowser    كاربرDownload  خواهد گرديد.

TCP/IP
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VSE Connector Client and Server in 3-tier environme nt

IBM 9672
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می برد ، و  ار بهرة زيادیـبدليل آنکه ساختـار رابطه ای دارد و از امکانات اين ساخت  DB2/VSE  بطور کلی بانک اطالعاتی
)   Enterprise Servers(  همچنين بدليل متکی بودن بر محيط قدرتمند و ايمن و همواره در دسترس کامپيوترهای بزرگ

:از جملة آنها ميتوان به موارد زير اشاره نمود  . مزايای بسياری را برای کاربران خود به ارمغان ميآورد

) formatted( داده ها در اين محيط برای کاربران و برنامه نويسان خوانا و معنی دار هستند    �

) extendable( داده ها به سهولت قابل توسعه و گسترش می باشند   �

قابل دسترسی )، ساير سيستمها batch ،onlineمحلی، راه دور، ( داده ها در اين محيط از همه جا   �
globally( خواهند بود                      accessible (

پيش فرض است ، با تمام مزايای خود ، در اين محيط  SQL  زبان برنامه نويسی توانمند   �

براحتی قابل انتقال به اين محيط خواهند بود  SQL  برنامه های نوشته شده با زبان  �

) data replication( امکان ايجاد رونوشت داده ها در محيطهای ديگر فراهم است   �

در حاليکه ميتوان امکان حفاظت داده های حساس و کليدی را در سطوح مختلف در اختيار می گذارد  �
دسترسی به داده ها را برای همگان ميسر ساخت                     

دارای توانائيهای)  recovery management( مديريت بازيافت و بازسازی محيط بانک اطالعاتی    �
بسيار گسترده و مفيدی است                       بسيار گسترده و مفيدی است                      

هم از محيط،   Control Center  ، نرم افزار DBA  برای سهولت مديريت بانک اطالعاتی توسط   �
قابل استفاده می باشد  Windows  و هم از محيط  VSE/ESA  سيستم                    

نرم افزار جهت توسعة امکانات استاندارد تهية آرشيو و بازسازی انتخابی يا کامل بانک اطالعاتی ،   �
                     DB2 Data Restore Feature  با ويژگيهای منحصر بفرد معرفی شده است

نرم افزار ، DB2به محيط   VSAM  برای انتقال سريع و آسان و بدون خطای داده ها از محيط   �
                      DB2 VSAM Transparency  اکثـر ميتوان به کمک اين ابزار. دـيار کاربران می باشــدر اخت

اجرا نمود  DB2  بدون تغيير تحت محيطنيز را   VSAM  برنامه های قديمی                    

منجر به حصول    IBM 9672 Enterprise Server مجموعة مزايای فوق در کنار توانمنديهای سنتی و جديد ماشينهای 
:ويژگيهای زير می گردد 

کاهش حجم فعاليتهای الزم برای گردش کار و عملکرد روزمرة سيستم    �

کاهش هزينه های نگهداشت سيسـتمهای کاربردی و سهولت بکارگيری آنهـا    �

افزايش امکانات نگهداری داده ها و تنوع روشهای آرشيو گيری و بازگردانی اطالعات    �

 MFافزايش امکانات چاپ گزارشات حجيم بدليل توان و سرعت باالی خدمات چاپ در محيط     �

که افزايش ضريب اطمينان از در دسترس بودن سيستم بنيادی و مجموعة زير سيستمهای آن    �
اساس و ضرورت کار برنامه های کاربردی است                    

افزايش امنيت سيستمهای کاربردی که متکی بر امنيت باال و اختالل ناپذيری محيط ماشينهای    �
                       Enterprise Server   و ناشی از عدم وجود مواردی مانند ويروسهای کامپيوتری می باشد

  و يا  DRDA  معرفی امکانات جديد برای تهية کاربرد های نو مانند سيستمهای مبتنی بر پروتکل     �
که پشتيبان تصميم گيريهای استراتژيک مديريت سازمانها می باشند  client/server  ساختـار      
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VSE  2DB/1.7مشخصات بانک اطالعاتی  

می باشد  GB ۶۴حدود    DB2حداکثر ظرفيت اسمی هر بانک     �

بصورت تئوريک محدوديت ندارد  VSEتحت يک سيسـتم    DB2تعداد بانکهــای      �

بصورت همزمان وجود دارد  DB2با بانک    CICSپارتيشن    ۶۴امکان برقراری ارتباط حداکثر  �

که در هر يک می توان حداقل يک جدول و ايندکسـهای  Dbspaceعدد    ۳۲۰۰۰امکان ايجاد حداکثر      �
وابسته به آن را ذخيره نمود       

ها برای نزديک کردن کد اجرايی به بانک سرويس دهنده و افزايش کارآيی stored procedureپشتيبانی     �

به بانکهـای اطالعـاتی راه دور که پروتکل  VSEمحيط    onlineو    batchامکان دسترسی کاربردهـای      �
        IBM DRDA   را حمــايت می کنند )application requester   (

به  VSEاز محيط سيستم    onlineو    batchبرای دسترسی برنامه های    TCP/IPپشتـيبانی پروتکل      �

) IBM DRDAمبتنی بر پروتکل  ( بانکهای اطالعاتی راه دور در سيستمهای ديگر و بالعکس          

های ذخيره شده در بانکهــای راه دور برای برنامه هـای کاربردی  stored procedureامکان فـراخوانی      �
        batch    وonline    در محيطVSE    و بالعکس مشروط بر آنکه آن بانکهاDRDA  را حمايت نمايند
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Connectivity Options
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  VSE  2DB/1.7   روشهاي دستيابي به داده هاي ذخيره شده در    

batch و online بصورت محلي دستيابي     �

Socket   روش     � Programming

DRDA  و  DB2/Connect   از استفاده روش     �
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Connectivity Options
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( Optional Products )   نرم افزارهای جانبی

� C for VSE/ESA  1.1

� PL/I for VSE/ESA  1.1

� COBOL for VSE/ESA  1.1

� SDF II  1.6

� CCCA/VSE  1.1

� DFSORT/VSE  3.3

� Debug Tool/VSE  1.1

� DB2 Control Center  5.1

� DB2 VSAM Transparency  5.1

� DB2 Data Restore Feature  5.1


