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  (Virtual Machine) VM  شرکتعامل  هایستمـسييکی از (International Business Machines) IBM است که از
گونه های مختلف آن. ميالدی عرضه گرديد ۱۹۷۲اولين نسخه آن در سال . ديرباز توسط اين شرکت ايجاد و حمايت شده است

آخرين نسـخه. که هر يک به نوبه خود دارای ويرايشـهای مختلف هستند z/VMو   VM/SP  ,VM/XA  ,VM/ESAعبارتند از 
.می باشد  z/VM 4.4.0قابل ارائه توسط شرکت داده پردازی ايران  
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نتـخابی مناسب برای پاسـخگويی به نيـازهای پردازشی طيف وسـيعی از شرکـتهای تجاری، سـازمانها وا VMسـيستم   
:برای سازمانهايی است که  مقرون به صرفه ، انتخابیاين سيستم عامل  .صـنايع کوچک ، متوسط و نسبتاً سنگين می باشد

 

پردازشهای نسبتاً سنگين دارند و تعداد کاربر آنها قابل توجه می باشد�

بخشی از کار روزمره آنهاست, که امنيت آنها برای سازمان حياتی است, نگهداری از اطالعات حساس و متمرکز�

هستند … IBM 9672, IBM zSeries, IBM System z9دارای پردازنده های سازگار با معماری�

می باشند  VM/ESA يا VM/XAيا    VM/SPمانند    VMمايل به ارتقاء نسخه های قديمی تر سيستم عامل  �

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

نرم افزاری متنوع دارند و مايلند حتی االمکان ازتوانائی های همة آنها در کنار يکديگراستفاده نمايند/افزارساختار سخت�

و اجرای IBMيا شبـکة جـهانی اينترنت جهت دسترسی به سرورهای بزرگ  TCP/IPتمـايل به اسـتفاده از شـبکه های�
برنامه های کاربردی دارند           

اين گروه. قابل نصب و اجراست   IBM Enterprise Serverروی طيف کامل پردازنده هـای جديد VMسيـستم عامل           
اسـتفاده  CMOS  که در آنها  از تکنولوژی می باشد IBM 9672, IBM zSeries, IBM System z9شامل ماشينهـای سری

صـرفه جـويی قابل توجه در مـصرف برق ، توليد گـرمای کـمتر و مسـاحت اشغال شده پايين تر نسبت به نسلهای.  شده است
.است IBMدر کنار توان پردازش بسيار باال و امکانات ارتباطی فوق العاده از ويژگيهای بارز اين رده از سخت افزارهای , پيشين

۱
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:فعال نمود IBM Enterprise Serverرا  به يکی از سه روش زير می توان بر روی ماشينهـای  VMسيستم عامل            

) Standalone( مستقل  �
VMيک سيستم عامل  +يک ماشين واقعی 

) LPAR( پارتيشن مجازی �
يک ماشين واقعی که به چند ماشين مجازی تقسيم شده است         

  + 

IBM zSeries

z/VM
LPAR-1

Linux
LPAR-2

z/VM

IBM zSeries

   z/VMمعرفی سيستم عامل

IBMبر روی سخت افزار  VMروشـهای فعال سازی . ۲ 

  + 
            VM بر روی هرLPAR دلخواه

�VM  بعنوان سيستم عامل ميهمان تحت يکStandalone VM  
تحت ماشينهای مجازی VMاجـرای تعداد نامـتنـاهی  سيـستم عامل          
در اختيار می گذارد Standalone VMکه يک سيستم عامل          
منابع فيزيکی ماشين مورد نظر تعيين کننده سقف تعداد ماشينهای (         

)مجازی است

z/VM
LPAR-3

Linux

IBM zSeries

z/VM
User-1

z/VM
User-3

Linux
User-2

Standalone z/VM

۲



حافظه و دستگاههای جانبی, يک کامپـيوتر کامل شامل کـليه عناصر الزم از جـمله پردازنده, منظور از ماشين مجازی         
VMسيستم عامل . است با اين تفاوت که موجوديت فيزيکی ندارد يعنی نمی توان آنرا ديد...) چاپگر , ديسک سخت, ترمينال(

را در اختـيار می گيرد و در عوض تعداد IBMخـود مـنابع سخت افزاری سـرور )  CP  )Contol Programبکـمک نرم افزار 
منابع واقعی و فيزيکی سرور مورد . ماشين مجازی در اختيار کاربر قرار می دهد) يا حتی بيشتر ۱۰۰۰, ۱۰۰مثالً (نامحدودی 

عمـلکرد ماشين مجازی کامالً شبيه يک ماشين واقعی است لذا . نظر تعيـين کـننده حـداکثر تعداد ماشـينهای مجازی است
در . را فـعال نمود)  CMSو  IBM  )z/VM  ,z/OS  ,z/VSE  ,z/Linuxمی توان تحـت آن هر يک از سيـسـتمهای عـامل 

يـعنی پـس از. می باشـد IBMسيـستم عامـل پيـش فـرض )  VM ,CMS  )Conversational Monitor Systemمحيـط 
.بطور اتوماتيک در حافظه مجازی آن کاربر بارگزاری خواهد شد CMS, نمودن هر کاربر Logonبا ,  VMنصب سيستم عامل 

CP. ارسال نمايد CPبرای , البته پس از نصب آنها, را  IBMسپـس کاربر می تواند تقاضای بارگزاری ساير سيـستمهای عامل 

. های مختلف قرار خواهد داد Virtual Machineدر اختيار  Time Sharingمنابع سيستم را بصورت 

مگابايت ۲۰۴۸به  VM/ESAکه اين عدد در  ) S/370معماری (مـگابايت بود  VM/SP ۱۶سقف حافـظه مـجازی در          
از  IBMشـرکت  , z/VMدر سيـستم عـامل ).  ESA/390بيتی و معماری  ۳۱حافظه مجازی (افـزايش يافت ) گيـگابايت ۲(

اگـزابايت ۱۶که سقـف حافـظه مجازی را به عدد سـرسام آور  )  z/Architecture( بيتی اسـتفاده نموده است  ۶۴معـماری 
Exabytes = 2**64  = 1.8 x 1019 16( می رساند  Bytes   (می رساند و لذا در اين سيستم عامل عمالً محدوديت حافظه

   z/VMمعرفی سيستم عامل

چيست؟)  Virtual Machine( ماشين مجازی . ۳ 

می رساند و لذا در اين سيستم عامل عمالً محدوديت حافظه)  ( می رساند 
.برداشته شده استمجازی

z/VM  4.4.0  Base   Operating    System   (CP)

z/VM
CMS

1
2
3

Virtual Machines under VM

Real IBM Server 

IBM zSeries

z/OS

1
2
3

z/VSE

1
2
3

z/Linux

1
2
3
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:در ايجاد ماشينهای مجازی امکانات منحصر بفرد ذيل را در اختيار کابر قرار می دهد z/VMتوانايی         

VM تحت يک سيستم z/VSEو  Linux  ,z/VM  ,z/OS اجرای همزمان چندين نسخه از سيستمهای عامل•

در, گردند) IBMسرور (تست برنـامه های کاربردی که ممکن است سبب بروز اختـالل در کار ماشـين واقعی •
کنار اجرای کار جاری روزانه         

)و يا احياناً سيـستمهای عامل جديد( VMتست ويـرايشـهای جديد سيـستمـهای عامل تحت •

...)ها و  PTFنمودن  Applyهمانند (انجام عمليات نگـهداری سيـستم  در حين اجرای کار جاری روزانه •

نمودن سيستم Shutdownدر خالل کار روزانه و بدون نياز به  VMاز سيستم عامل اصلی  Backupگرفتن •

   z/VMمعرفی سيستم عامل

)ادامه( چيست؟)  Virtual Machine( ماشين مجازی . ۳ 

انجام آموزشهای عملی برای اپراتورهای سيستم  بدون تداخل با کار جاری•

ها و Channelمثـالً افـزايش تعداد (به لحاظ سخـت افزاری  VMشـبيه سـازی پيـکربنـدی آتی سيـستم •
قبل از اعمال تغييرات بر روی ماشين واقعی و مالحظه تبعات آن) دستگاههای جانبی         

های نوشته شده توسط مـشتری Exit Routineتست  •

َ۴



          z/VM 4.4.0 محاوره ای , يک سيـستم عامل پرسرعت )Interactive  ( و قابل دسترسی از محيطهای گوناگون برای
اين سيستم عامل ترکيب منحصر بفردی از . می باشد IBM System/390و  IBM eServer zSeriesسخت افزارهای رده 

با پياده سازی تکـنولوژی IBM.  قرار می دهد Client/Serverو کاربران محيـطهای  onlineسرويسها را در اختيار کاربران 
IBM( مجازی سازی خود  Virtualization Technology  (امکان اجرای کامل سيـستمهای عاملی, در اين سيـستم عامل

با ,  z/VM.  فراهم می آورد VMرا بعـنوان سيـستمهای عـامل ميـهمان تحت  z/Linuxو  z/OS  ,z/VM  ,z/VSEنظـير 
اسـتانداردهای جهانی و صنعتی و رابطهای مختلف بستر مناسب جهت نيل, حمايت از طيف وسيعی از پروتکـلهای ارتباطی

و اطالعات z/VMشما می توانيد . را ايجاد نموده است)  Open Network Computing( به ارتباطات شبکه ای محيط باز 
را در اختيار z/VMجهانی سرويسـهای   Internetسازمان خود متـصل نمايـيد و يا از طريق   intranetتحت آنرا به شـبکه 

.کاربران خود قرار دهيد

: می توان به نرم افزارهای زير اشاره نمود z/VMدر زمينه توانايی های ارتباطی          

�TCP/IP for z/VM - مجموعه پروتکلـها و کـاربردهای معـمول ارتبـاطی که دسـترسی به اطـالعات از
. طـريق سيـستمهای ناهمگون را ميـسر می سازند         

 

   z/VMمعرفی سيستم عامل

z/VMتوانايی های سيستم عامل . ۴ 

�IBM Java Port for VM/ESA  -  زبان بـرنامـه نويـسی شيی گـرایJava  که به ما اجـازه می دهد
            Object Code  مورد نظر برنامهJava خود را به محيطـهای مختلف انتقال داده و اجرا نماييم.

�NetREXX  -   يک زبان بـرنامـه نويـسی هـمه مـنظوره اسـت که ترکيبی از زبانـهایREXX  وJava  
.نمود Javaاستفاده و برنامه نويسی را ساده تر از  NetREXXمی توان از . می باشد         

�MQSeries Client for VM/ESA  - نرم افزار IBM Websphere MQ اجازه می دهـد برنامـه های
کاربردی که بر روی سيـستـمها و معـماری های مخـتلف اجرا می گـردند با يکـديگر به تبادل اطـالعات         
.در شبکه  می باشد Webspher MQ Serverپيش نياز استفاده از اين امکان وجود يک . بپردازند          

جهت اسـتفاده در ساير سيـستمها در کنار z/VMدر زمـينه به اشـتراک گـذاردن اطـالعات موجود بر روی سيـستم          
:  توجه شما را به موارد ذيل جلب می نماييم,  VMاستفاده محلی از اطالعات از طريق خود سيستم عامل          

� Server for VM2 DB  - 3.7 نرم افزارServer for VSE & VM version 2 IBM Database   

  z/VMکه نه تنها از طريق . می باشد z/VMبرای محيط  Relational  (IBM(بانک اطالعاتی رابطه ای           

اين کار توسـط پروتـکل ارتبـاطی. بلکه از ساير محيطـهای پردازشی نيز می توان به آن دسترسی يافت          
           DRDA  )IBM Distributed Reational Database Architecture  (صـورت می گيـرد  .

۵



        
�Shared File System (SFS) -  همانطور که می دانيم ساختار معمول فايل سيـستمVM بدين صورت

در اختيار دارد که بر روی هر يک از آنها تعـدادی از فايلـهای خود را minidiskاست که هر کاربر تعدادی           
شامل دايرکـتوری و(به منظور داشتن فايل سيـستم درختی ).  Flat File System( نگـهداری می نمايد           
عمالً يک فايل سيـستم درختی SFSبا راه انـدازی .  اسـتفاده نمود SFSمی تـوان از , z/VMتحت ) فايل          
خواهـيم داشت بگونه ای که هر يک از کاربران به تعدادی از z/VMواحـد و مشـترک برای کلـيه کاربـران           
ها را می توان SFS directory. شاخه های اين ساختار درختی که مجاز شده است دسترسی خواهد داشت          
قرار داد تا VMدر اخـتيـار کـاربران غـير  NFS (Network File System)و سـرويس  TCP/IPبکـمک           
.نمايند editرا رويت و  z/VMبتوانند از طريق شبکه فايلهای ذخيره شده در سيستم           

کامپـايلـرها و امـکانات زير را در اختـيار برنـامه نويـسان z/VMسيـستم عامل , در زمـينه برنامه نويـسی کـاربردی         
:قرار می دهد         

�APL2 

   z/VMمعرفی سيستم عامل

)ادامه(  z/VMتوانايی های سيستم عامل . ۴ 

�APL2 
�Assembler 
�C 
�C++ 
�COBOL 
�  FORTRAN
�Java 
�Language Environment 
�MQSeries Client (WebSphere MQ) 
�NetRexx 
�PASCAL 
�PL/I 
�REXX 
�  Systems Application Architecture (SAA) common programming interface (CPI)
�VisualAge Generator 

۶



        
          z/VM  از ابتدا بر پايه حفاظت از امنيت)Security ( و  صحت)Integrity (و در طراحی. اطالعات بنا نهاده شده است
.گنجانده شده اند) Availability(و در دسـترس بودن ) Reliability(اوليه آن ويژگيـهای مربوط به قابليت اعتماد          

: z/VMدر باب امنيت وصحت اطالعات  �

�  z/VM  به کاربران اجازه می دهد از امکانات سخت افزاری رمزگذاری)Cryptography ( که در
.موجود می باشد استفاده نمايند IBM zSeriesسرورهای  

�  IBM  تصحيح هرگونه اشکالی که منجر به دستيابی غير مجاز برنامه های کاربردی به اطالعات
.سيستمی شوند را تضمين نموده است          

تعبـيه SSL(Secure Sockets Layer)و  Kerberosنرم افزارهای  TCP/IP for z/VMدر  �
.گرديده اند که هر دوی آنها اهداف امنيتی را دنبال می نمايند          

به منظور مديريت امنيت سيستم RACF (Resource Access Control Facility)نرم افزار  �

   z/VMمعرفی سيستم عامل

)ادامه(  z/VMتوانايی های سيستم عامل . ۴ 

به منظور مديريت امنيت سيستم RACF (Resource Access Control Facility)نرم افزار  �
.گنجانده است z/VMدر          

:z/VMدر باب قابليت اعتماد و در دسترس بودن �

�  z/VM  سيستم بتواند, سرويسهايی ارائه می نمايد که در صورت ناتمام ماندن اجرای يک برنامه
.به وضعيت عادی باز گردد          

.بسياری از امور مربوط به عملياتی نگه داشتن سيستم می توانند بصورت اتوماتيک انجام شوند �

�  z/VM   دارای امکان نگـهداریTransparent Backup Copy  از اطـالعـات مـورد نظر کاربر
بصورت هـمزمان بروز رسانی گردند Backupمی باشد که باعث می شود نسـخه های اصلی و           
 Backupبطوريکه در صورت بروز هرگونه اشکال برای نسخه اصـلی اطالعات بالفاصله از نسخه           

.استفاده شود

و بـدون نياز به Onlineبصـورت  z/VMبدليل امـکان اعـمال تغييرات در پيکربندی سيـستم �
           Restart زمان قطع بودن سيستم به حداقل خواهد رسيد, نمودن آن.

.را به هم متصل نمود و قابليت دسـترسی را باال برد z/VMمی توان چند  �

بسـيار کوتاه است که اين امر زمان دسترسی کاربر به z/VMنمودن  Restartزمان الزم برای   �
.سيـستم را افزايش می دهد          

۷



Virtualization Technology پيشرفتهای مربوط به ۵-۱

برای IBM z990 که در سخت افزار  QDIOحمايت ماشينهای مجازی از امکان سخت افزاری �
           OSA/Express  وFCP وجود دارد

CPعملکرد بدليل بازنگری در VMهای قابل اجرا تحت  Linuxافزايش تعداد �

کنترل بهتر عملکرد ماشينهای مجازی بکمکجهت  System Management APIsافزوده شدن �
برنامه های کاربردی

TCP/IP for VMتحت  rpm Packageبصورت يک  Linuxبرای  SSLاضافه شدن بسته نرم افزاری �

 SCSI نمودن سيـستمهای عامـل ميـهمان از ديسـکهای IPLقابليت  �

برای ماشينهای مجازی  Virtual FICON  CTCA قابليت تعريف�

   z/VMمعرفی سيستم عامل

  z/VM 4.4.0تازه های سيستم عامل . ۵ 

۸

که به کاربر اجازه می دهد کنسول اصلی سيستم عامل Integrated 3270 Consoleدارا بودن امکان �
  VM  را بر رویHMC  )فعال نمايد) کنسول مديريت سخت افزار

VMتحت  Sysplexهای  Clusterمجازی به منظور ايجاد  Coupling Facility (CF)امکان تعريف �

VMتحوالت مربوط به مجازی سازی شبکه های کامپيوتری تحت  ۵-۲          

پيروی IEEE 802.1q که از اسـتاندارد )  VM  )VLAN امکان تعريف شبکه کامپيوتری مجازی تحت�
می کنند بدون نياز به کابل کشی فـيزيکی         

را به شبکه VMتحت  VLANکه  routerو استفاده از آن بعنوان يک  Virtual Switchامکان تعريف �
)مجازی   router( فيزيکی سازمان متصل می نمايد          

  VMتحت )  IPv6( بيتی  ۶۴با آدرس دهی  Guest VLANامکان تعريف�

OSA. بعنوان آداپتور شبکه بجای IBM zSeriesماشينهای  Hypersocketحمايت از سخت افزار �
برای برقراری ارتباط با شبکه های فيزيکی موجود در سازمان  به يک يا            VMهر ماشين مجازی تحت          

و در صورتی که تعداد ماشينهای مجازی.  و کابل کشی مناسب نياز دارد OSAچند آداپتور شبکه 
و کابل کشی فراوان و نگهداری اين مجموعه به يک OSAمتصل به شبکه زياد باشد تهيه تعداد کافی          
استفاده نمود که  Hypersocketبرای پيشگيری از اين معضل می توان از . معضل تبديل خواهد گرديد         
). 2Gb/sec( در عين حال سرعت انتقال اطالعات را نيز افزايش می دهد         



از تازه های تکنولوژی  0.4.4z/VMبهره گيری  ۳- ۵        

IBM zSeries 990 (z990)جديدترين تکنولوژی های سخت افزاری ماشينهای از z/VM 4.4.0بهره گيری  �

های قابل تعريف به بيش Channelجهت افزايش تعداد  z990جديد ماشينهای   LCSSامکان استفاده از �
۲۵۶از          

قادر است از اين امکان بخوبی  z/VM 4.4.0 . تعريف نمود  LPAR  ۳۰می توان تا  z990در ماشيـنهای  �
استفاده نمايد          

ماشيـنهای Extended Channel Measurement Data Support (ECMDS)خصـيصه سخت افزاری �
           z/990 جهت کسب اطالعات دقيـقتر از وضـعيت I/O بر روی دستـگاههای جانبی در z/VM 4.4.0 حمايت
می گردد        

   z/VMمعرفی سيستم عامل

)ادامه(  z/VM 4.4.0تازه های سيستم عامل . ۵ 

۹

� Cascaded FICON Director
را بصورت FICON Directorعدد ۲اين امکان وجود دارد که بر روی يک فيبر نوری  IBM zSeries در ماشينهای           
امکان استفاده از اين خصيصه تعبيه گرديده z/VM 4.4.0در نرم افزار سيستم عامل . سريال به سيستم متصل نمود           
است            

�  ESS Model 800 support

               z/VM 4.4.0  ديسـکهایIBM Total Storage ESS Model 800  ,که سـرعت آنـها در دسـتيابی به اطـالعات
. فوق العاده خوب و ظرفيت نگـهداری اطالعات آنها بسيار باال می باشد را حمايت می نمايد            

� IBM TotalStorage Enterprise Storage Server (ESS) FlashCopy
اجازه می دهد از خصـيصه های ذيل z/VM 4.4.0, های جديد Disk Subsystemدر زميـنه اسـتفاده از امکانات            
:استفاده نماييم ESS FlashCopyمربوط به           

�Data Set FlashCopy - ديگر محدود به کپی نمودن سيـلندرهای فـيزيکی ديسک مبدا به سيلندرهای
دادو فايل نيز انجام Minidiskمتناظر ديسک مقصد نيستيم و می توان کپی را در حد  

�Multiple Relationship FlashCopy  - مقصد کپی يعنی می توان از يک ديسک مبدا به چندين ديسک
انجام داد

لزومی ندارد ديسک مبدا و مقصد هر دو به يک ,  Logical Storage System (LSS)با حذف محدوديت �
Logical Control Unit متصل باشند



�   ESS Long Distance Data Copy Support

             z/VM 4.4.0  امـکان اسـتفاده از Peer-to-peer Remote Copy - eXtended Distance (PPRC-XD) را برای
را حـمايت نمايد می توان PPRC-XDاگر سيـستم عـامل مـيهمان . فـراهم می نمايد VMسيستمهای عامل تحت            
مـجوز کـپی نمودن کل يک ديسک را به وی اعـطا نمود تا از, کـاربر directotyدر  Datamoverبا تعـريف امـکان            
            PPRC-XD  که مـحدوديت, کيـلومتر ۱۰۳استـفاده نموده اطالعات مورد نظر خود را به فواصـلی دورتر ازPPRC   

را  بـرای VMمـورد نظـر کاربـران تحـت  Backupلذا بدين وسـيله می توان ديسـکهای . منـتقل نمايند, می باشد             
بدليـل وجـود ارتبـاط,  PPRCدر . بـه محـلی دور از سـايت کامپـيوتر انتـقال داد  Disaster Recoveryاهـداف           
,پرسـرعت فـيبر نوری ميان ديسک اصلی و نسخه کپی آن در سايت راه دور و همـچنين کـوتاه بودن نسبی فاصله            
و بدون وقـفه صورت Onlineاطـالعات دو ديسک مورد نظر تقـريباً بصورت )  Synchronization( همسان سازی            
کپـی شدن اطـالعات از ديسک مـبدأ به مـقصد بصـورت غـيرهـمزمان PPRC-XDولی در حالت . خواهد پذيرفت           
            )Asynchronous (انجام می گردد چون فواصل خيـلی دور باعث محسوس شدن تأخير در همسان سازی ديسک
.مقصد خواهد شد           

           PPRC-XD  قبالً از طريق اجرای نرم افزارICKDSF  V1 R17  و فقط تحتCMS قابل دسترسی بوده است.

   z/VMمعرفی سيستم عامل

)ادامه(  z/VM 4.4.0تازه های سيستم عامل . ۵ 

۱۰

� IBM TotalStorage Enterprise Tape Drive 3590 Model H Support

              z/VM 4.4.0  3590دسـتگاه نـوار خـوان جـديد model H 384اين نـوارخوان .  را پشـتيبانی می نمايد-track  
قابـليت Model H 3590. دارد model E (256-track) 3590سرعتی باالتر و ظرفيتی بيشتر از نوار خوان قبلی             
هر دو مد شبـيه سازی اين دستگاه را z/VMو. را داراست Model E 3490يا  Model B 3590شبيه سازی  به             
به کار track-384با سرعت و ظرفـيت  , بدون توجه به مـد شـبيه سازی,   Model H 3590. حـمايت می نمايد            
.خود ادامه خواهد داد            



امـکانات مربوط به مديريت سيـستم ۵-۴          

�  Hardware Configuration Definition(HCD) و Hardware Configuration Manager(HCM)

          z/VM 4.4.0  با ارائه امکان جديدHCD  وHCM ابزاری کامل و در عين حال آسان برای تعريف محيط سخت افزاری
با هم مشارکت نموده و اجازه می دهند HCMو  HCDبرنامه های .  فراهم می آورد)  I/O Configuration( سيستم         
.که مسئول سايت جنبه های سـخت افـزاری دستگاههای جانبی متصل به سيستم را براحـتی تعريف و مديريت نمايد        
          HCM  نرم افـزاری است که بر روی سيـستم عاملWindows  نصب می گردد و از طريق شـبکهTCP/IP باz/VM
آسان به هـمراه) GUI(يک رابط گرافيـکی  HCM.  فعال شده بر روی آن ارتباط بر قرار می نمايد HCDو نرم افزار  
ها LPAR در اخـتيار شـما می گـذارد که کـمک می کنند سـخت افزار سيـستم را برای کليه commandتعدادی          
ارسال می نمايد HCDمی دهيد و او آنها را برای  HCMشما اطالعات الزم را به , به عبارت ديگر. پيـکربندی نماييد         
انجام VMو در محيط   CPيا    IOCPعمليات مشابه قبالً توسط دسـتورات  . تا تـغيـيرات مورد نياز را اعمال نمايد         
.می گرفتـند        

� Performance Toolkit for VM            

   z/VMمعرفی سيستم عامل

)ادامه(  z/VM 4.4.0تازه های سيستم عامل . ۵ 

۱۱

.می باشد z/VMابزار قدرتمندی برای جمع آوری و گزارش گيری ازاطـالعات مربوط به سرعت و عملکرد سيـستم          
برای اين Performance Reporting Facility(PRF)و  RealTime Monitor(RTM)قبـالً از ابـزارهايی مانـند          
خواهد VMاحتماالً آخرين نسخه   IBM  ,z/VM 4.4.0ولی طبق اظـهارات شرکت . منظور استفاده می شده است         
. را حمايت می نمايد PRFو  RTMبود که          

          Performance Toolkit for VM امکانات زير را در اختيار شما قرار می دهد  :

)بصورت محلی يا از راه دور(بطور همزمان  VMمديريت عملکرد چندين سيـستم �
بدست آمده اند MONWRITEپردازش گزارشاتی که با ابزار �
راگرافيکی 3270که محيط  PCيا يک  Web Browserمشاهده گزارشات عملکرد سيـستم از طريق �

شبيه سازی نموده است         
TCP/IPارائه گزارش از وضعيت عملکرد �
.بدست آمده اند Linux تحت Resource Management Facility(RMF)پردازش اطالعاتی که با ابزار �

را روشن می سازند VMتحت  Linuxاين اطالعات وضعيت عملکرد          

� Shutdown  اتوماتيک(Shared File Syatem)SFS که از اين پس با shutdown نمودن CP انجام می گردد

بهبود روند نصب و نگهداری سيـستم  �
         
با کاهش دستوراتی که الزم است سيستم پروگرامر در حين نصب وارد نمايد سعی شده است روند z/VM 4.4.0در          
همچنين در روند های مربوط به نگـهداری سيستم نيز بازنگری. نصب سيـستم عامل بيـش از پيـش ساده تر گردد         
گرديده است         



ستون سمت .را حمايت می نمايند z/VMسيستم عامل  IBMجدول زير نشان می دهد که چه رده هايی از سرورهای         
:برای سرور مورد نظر اشاره می نمايد z/VMراست به نسخه مناسب         

   z/VMمعرفی سيستم عامل

Server Mode Current z/VM Support

P/390, R/390 Basic VM310

eServer xSeries 430
Enabled for S/390 (x/EFS)

Basic VM310

S/390 Multiprise 2000 Basic VM310

LPAR VM310

S/390 Multiprise 3000
Enterprise Server

Basic VM310,VM420,VM430,VM440

LPAR

LPAR IFL

VM310,VM420,VM430,VM440

VM420,VM430,VM440

9672 Parallel Enterprise
Server  R2/R3

Basic VM310

LPAR VM310

 ۶.  z/VM Server Support

۱۲

Server  R2/R3 LPAR VM310

9672 Parallel Enterprise
Server Generation 3 (G3)

Basic VM310

LPAR VM310

9672 Parallel Enterprise
Server Generation 4 (G4)

Basic VM310

LPAR VM310
Basic VM310,VM420,VM430,VM440

LPAR

LPAR IFL

VM310,VM420,VM430,VM440

VM420,VM430,VM440

9672 Parallel Enterprise
Server Generation 5 (G5)

Basic VM310,VM420,VM430,VM440

LPAR

LPAR IFL

VM310,VM420,VM430,VM440

VM420,VM430,VM440

9672 Parallel Enterprise
Server Generation 6 (G6)

Basic VM310,VM420,VM430,VM440

LPAR

LPAR IFL

VM310,VM420,VM430,VM440

VM420,VM430,VM440

eServer zSeries 800 (z800)

Basic VM310,VM420,VM430,VM440

LPAR

LPAR IFL

VM310,VM420,VM430,VM440

VM420,VM430,VM440

eServer zSeries 900 (z900)

LPAR

LPAR IFL

VM310,VM420,VM430,VM440

VM420,VM430,VM440
eServer zSeries 990 (z990)



:زير مي باشد جدول به شرح   z/VM  4.4.0 تحت قابل راه اندازي)  Base Products (اي پايه ـليست نرم افزار ه

   z/VMمعرفی سيستم عامل

z/VM 4.4.0 Base Products

z/VM 4.4 5739-A03

z/VM System Delivery Option (SDO) 4.4 5739-A04

z/VM Subscription and Support for Base and Optional Features 1.1 5739-SWS

EREP VM 3.5 5654-260

Device Support Facilities - ICKDSF VM 1.17.0 5684-042

TCP/IP for z/VM 4.4.0 5739-A03

TCP/IP Network File System Feature 4.4.0 5739-A03

Product Name
Version/ 
Release

Product 
Number

z/VM 4.4.0 نرم افـزارهای پـايـه. ۷

۱۳

TCP/IP Network File System Feature 4.4.0 5739-A03

Language Environment for VM 4.4.0 5739-A03

OSA/Support Facility 4.4.0 5739-A03

CMS Utilities 3 1.1.1 5684-112

HCD/HCM FL440 5741-A03

Performance Toolkit for VM 1 4.4.0 5739-A03

Performance Reporting Facility Feature (PRF)1 FL410 5739-A03

RealTime Monitor Feature (RTM)1 FL410 5739-A03

Directory Maintenance Facility Feature (DirMaint)1 FL410 5739-A03

RACF for z / VM 1 1.10.0 5739-A03

Remote Communications Spooling Subsystem (RSCS) 2 3.2.0 5684-096

3 Migrated from Previous VM Versions

1 Pre-installed, optional priced feature
2 Pre-installed, optional priced product



   z/VMمعرفی سيستم عامل

:زير مي باشد جدول به شرح   z/VM  4.4.0 تحت قابل راه اندازي)  Optional products ( تکميلی اي ـليست نرم افزار ه

z/VM 4.4.0 Optional Products

z/VM 4.4.0 نرم افـزارهای تکمـيلی. ۸

Product Name 
Version/ 
Release

Product Number 

ACF/NCP for 3705 & 37251 4.3.1 5668-854

ACF/SSP for 3705 & 37251 3.6 5664-289

ACF/NCP for 37451 5.4.0 5668-738

ACF/SSP for 37451 5.4.0 5668-738

ACF/VTAM ESA 4.2 5654-010

C/370 Specific Library 1 2.2.0 5688-188
DB2 Data Propagator 7.3.0 5697-F42
DB2 NLS VM Help Files 7.3.0 5697-F42

DB2 QMF 2 7.2.0 5697-F42
DB2 Server for VM 7.3.0 5697-F42

DFSMS /VM1 FL 2.2.1 5654-030
DITTO 1.3.0 5654-029

۱۴

DITTO 1.3.0 5654-029
EREP 3.5.0 5654-260

GDDM-IMD1 2.1.3 5668-801

GDDM-IVU1 1.1.3 5668-723

GDDM-PGF1 2.1.3 5668-812

GDDM/VM1 3.2.0 5684-168
HLASM 1.4.0 5696-234
HLASM Toolkit 1.4.0 5696-234

IBM COBOL for OS /390 and VM 1 2.1.1 5648-A25
IBM PL/I for MVS & VM 1.1.1 5688-235

IBM Debug Tool for COBOL & PL/1 for OS /390 & VM1 1.2.0 5688-194

VS FORTRAN Compiler 1 2.6.0 5668-805

VS FORTRAN Library & Interactive Debug 1 2.6.0 5668-805
ICKDSF 1.17.0 5684-042
ISPF/PDF 3.2.0 5684-123
ISPF/PDF NLS 3.2.0 5684-123
ISPF 3.2.0 5684-043

REXX/370 Compiler 1 1.3.0 5695-013

REXX/370 Library 1 1.3.0 5695-014

VSE/VSAM1 6.1.0 5686-081
3270 PC FT 1.1.0 5664-281

1 Migrated from Previous VM Versions
2 Requires GDDM Product

الزم به ذکر است که نصب و راه اندازی هر يک از نرم  
  z/VM 4.4.0افـزارهای تکمـيلی سيـستم عـامـل 

بادرخـواسـت کتـبی مشتری و پس از نصب اوليه اين 
.سيـستم عامل انـجام خـواهد گرديد

۱۴



   z/VMمعرفی سيستم عامل

Device Support List - DASD

Device                                                                                        z/VM Releases Providing Support

3380 Model A04, AA4, B04,AD4, BD4, AE4, BE4, AJ4, VM310, VM420, VM430, VM440
BJ4,AK4, BK4 
Support Notes: Not supported for installation of VM4 30 or later.

3380 Model CJ2 VM310, VM420, VM430, VM440
Support Notes: Not supported for installation of VM4 30 or later.

3390 Model A14, A18, B14,B18, B1C, A24, A28, B24,B28,B2C VM310, VM420, VM430, VM440
Support Notes: Supported in 3390 mode (native mode) with VSE/VSAM 2.1.0 or later. Mixed 3390 models are  not supported for installation of
VM430 or later.

3390 Model A34, A38, B34, B38, B3C VM310, VM420, VM430, VM440
Support Notes: Supported in 3390 mode (native mode)  with VSE/VSAM 2.1.0 or later. Mixed 3390 models ar e not supported for installation of 
VM430 or later.

3995 Model 131, 132 Optical Library Dataserver VM310, VM420, VM430, VM440
Support Notes: Must be dedicated to a guest as a 308 8. Not supported for z/VM installation.

3390 Model A94, A98, B94, B98, B9C VM310, VM420, VM430, VM440
Support Notes: Not supported for z/VM installation. 3380 Track Compatibility Mode is not supported. Min idisks used with VSE/VSAM or
CMS/VSAM are limited to 65,536 tracks (4369 cylinde rs). Intended as a mass-storage device. Should not be used for system data or for
data for applications that require high performance  DASD.

3995 Model 151, 111 Optical Library Dataserver VM310, VM420, VM430, VM440
Support Notes: Must be defined as a 3390. Not supported for z/VM installation. Intended as a mass-storage device. Should not be used for

z/VMسخت افزارهای مورد حمايت . ۹

۱۵

Support Notes: Must be defined as a 3390. Not supported for z/VM installation. Intended as a mass-storage device. Should not be used for
system data or for data for applications that requi re high performance DASD.

3995 Model 153, 113 Optical Library Dataserver VM310, VM420, VM430, VM440
Support Notes: Must be defined as a 3390. Not suppor ted for z/VM installation. Intended as a mass-stora ge device. Should not be used for
system data or for data for applications that requi re high performance DASD.

9332 Model 400, 402, 600, 602 VM310, VM420, VM430, VM440
Support Notes: Not supported for z/VM installation.

9335 Model B01                                                                                 VM310, VM420, VM430, VM440
Support Notes: Not supported for installation of VM 310 or later. 

9336 Model 010,020,025                                                                   VM310, VM420, VM430, VM440
Support Notes: Not supported for installation of VM 420 or later. 

9340 Direct Access Storage Subsystem: 9345 Model B12,B22 VM310, VM420, VM430, VM440
Support Notes: Not supported for z/VM installation.

RAMAC Array DASD: 9391 Model A10 Rack with 9392 VM310, VM420, VM430, VM440
Model B13 Drawers
Suppoet Notes: Must be defined as a 3390. Attaches to 3990 Model 3 or Model 6 Storage Control.

RAMAC Virtual Array Subsystem: 9393 Model 002,T42, or T82    VM310, VM420, VM430, VM440
Support Notes: Emulates a 3990 Model 3 Storage Contr ol with 3390 Model 1, 2, and 3 DASD or 3380 Model J  and K DASD. Supported for
installation of VM430 or later only when emulating a 3390. Mixed 3390 models are not supported for ins tallation of VM430 or later.

RAMAC Array Subsystem: 9394 Model 001, 002, or 003 VM310, VM420, VM430, VM440
Cluster Array Controller with 9395 Model B13 or B23 Drawers
Support Notes: Emulates a 3990 Model 2 Storage Cont rol with 3390 Model 3 DASD or 3380 Model K DASD. Su pported for installation of
VM430 or later only when emulating a 3390. Mixed 33 90 models are not supported for installation of VM4 30 or later.

TotalStorage Enterprise Storage Server (ESS) (2105)                  VM310, VM420, VM430, VM440
Support Notes: Supported only in emulation mode. Mu st be defined as a 3990 Model 3 or 6 Storage Contro l with either of the following:
� 3390 Model 2, 3, and 9 DASD  
� 3390 Model 2 and 3 DASD in 3380 track compatibility  mode
3390 Model 9 is not supported for z/VM installation . Mixed 3390 models are not supported for installat ion of VM430 or later. The performance-
oriented track level commands are supported for gue st use only. For guest use of FlashCopy, the ESS mu st be dedicated to the guest or 
defined as a fullpack minidisk. PPRC-XD is supporte d for guest use only. Native use of PPRC-XD require s ICKDSF V1R17.
PPRC V2 is supported for guest use only. For ICKDSF  support information, see the ICKDSF Program Direct ory.
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Device Support List - DASD Control Units and Storage Controls

Device                                                                                        z/VM Releases Providing Support

3830 Model 2                                                                                     VM310, VM420, VM430, VM440
3880 Model 1, 3, 4                                                                             VM310, VM420, VM430, VM440
3880 Model E21, G21, H21,J21, D23, E23, G23, H23, J23             VM310, VM420, VM430, VM440
3990 Model 1, 2                                                                                 VM310, VM420, VM430, VM440
3990 Model 3                                                                                    VM310, VM420, VM430, VM440
Support Notes: Concurrent Copy function supported f or guest use only.

3990 Model 6                                                                                     VM310, VM420, VM430, VM440
Support Notes: All functions of former 3990 models s upported plus increased cache, System Clock Support , and the Control Unit Initiated
Reconfiguration feature (CUIR). Concurrent Copy and  Extended Remote Copy functions are supported for g uest use only.

9221 DASD/Tape Subsystem Control VM310, VM420, VM430, VM440

9335 Model A01 VM310, VM420, VM430, VM440
9340 Direct Access Storage Subsystem: 9341 Model A02 VM310, VM420, VM430, VM440
9343 Model C02, C04
9340 Direct Access Storage Subsystem: 9343 Model D04 VM310, VM420, VM430, VM440
Support Notes: ESCON-attached only.

9340 Direct Access Storage Subsystem: 9343 Model CC2,CC4   VM310, VM420, VM430, VM440
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9340 Direct Access Storage Subsystem: 9343 Model CC2,CC4   VM310, VM420, VM430, VM440
Support Notes: Models CC2 and CC4 are cache models ( basic caching only). The cache function is not visi ble to or controllable by software.
No additional z/VM support is required.

9340 Direct Access Storage Subsystem: 9343 Model DC4           VM310, VM420, VM430, VM440 
Support Notes: ESCON-attached only. Model DC4 is a c ache model (basic caching only). The cache function  is not visible to or controllable by
software. No additional z/VM support is required.

Device Support List - Display Control Units

Device                                                                                        z/VM Releases Providing Support

3174 VM310, VM420, VM430, VM440
3272 Model 2 VM310, VM420, VM430, VM440
3274 VM310, VM420, VM430, VM440
3276 Display/Control Unit VM310, VM420, VM430, VM440
Support Notes: Must be dedicated to a virtual machi ne as a supported device.

Device Support List - Switches

Device                                                                                        z/VM Releases Providing Support

2032 FICON  Director Model 1                                                                     VM420, VM430, VM440
9032 ESCON Director Model 2                                                       VM310, VM420, VM430, VM440
9032 ESCON Director Model 3                                                       VM310, VM420, VM430, VM440
9032 ESCON Director Model 5                                                       VM310, VM420, VM430, VM440
9033 ESCON Director Model 1                                                       VM310, VM420, VM430, VM440
9033 ESCON Director Model 4                                                       VM310, VM420, VM430, VM440
Note: Control units and I/O devices with parallel c hannels can be attached to ESCON channels through t he ESCON Converter Model 1.
(See your IBM representative for a list of parallel  devices that the ESCON Converter Model 1  supports.) Conversely, the ESCON Converter
Model 2 allows ESCON devices to be attached to serv ers that have  parallel channels.
For more information about ESCON architecture, see Introducing Enterprise Systems Connection, GA23-038 3.
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Device Support List -Tape Units and Tape Libraries

Device                                                                                        z/VM Releases Providing Support

2440 VM310, VM420, VM430, VM440
Support Notes: Must be defined as a 3420 Model 4. No t supported for z/VM installation.

3420 Model 3, 4, 5, 6, 7, 8                                                               VM310, VM420, VM430, VM440
Support Notes: Not supported for z/VM installation.

3422 Tape Unit and Control VM310, VM420, VM430, VM440
Support Notes: Not supported for z/VM installation.

3424 Tape Subsystem                                                                    VM310, VM420, VM430, VM440
Support Notes: For Brazil only. Not supported for z/ VM installation.

3430                                                                                                  VM310, VM420, VM430, VM440
Support Notes: Not supported for z/VM installation.

3480 Tape Subsystem VM310, VM420, VM430, VM440
Support Notes:Non-XF not supported for installation  of VM430 or later.

3490 Tape Subsystem                                                                    VM310, VM420, VM430, VM440

3490E (Enhanced Capability Model) Tape Subsystem VM310, VM420, VM430, VM440
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TotalStorage Enterprise Automated Tape Library (3494) VM310, VM420, VM430, VM440
Support Notes: Native support is provided in conjunc tion with DFSMS/VM. Not supported for z/VM installa tion.

TotalStorage Virtual Tape Server (3494 VTS)                              VM310, VM420, VM430, VM440
Support Notes: Native support is provided in conjunc tion with DFSMS/VM. Not supported for z/VM installa tion. VM310 and later
support Peer-to-Peer VTS and VTS Import/Export feat ure for guests.

3495 Tape Library Dataserver VM310, VM420, VM430, VM440
Support Notes: Native support is provided in conjunc tion with DFSMS/VM. Not supported for z/VM installa tion.

TotalStorage Enterprise Tape System (3590) VM310, VM420, VM430, VM440
Support Notes: Not supported for VM310 or VM420 inst allation. To support the 3590 Model H: 
� CP on VM310, VM420, or VM430 requires APAR VM63074.
� CMS on VM310 or VM420 requires APAR VM63073.
� DFSMS/VM FL221 requires APAR VM63097.

9348 Model 11, 12                                                                            VM310, VM420, VM430, VM440
Support Notes: Not supported for z/VM installation.

Device Support List -Tape Control Units

Device                                                                                        z/VM Releases Providing Support

TotalStorage Enterprise Tape Controller 3590 Model A60          VM310, VM420, VM430, VM440
Support Notes: To support native FICON attachment o f the A60, VM310 requires APAR VM62710.

3803 Model 1, 2 VM310, VM420, VM430, VM440

۱۷
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Device Support List - Printers

Device                                                                                        z/VM Releases Providing Support

3203 Model 5 VM310, VM420, VM430, VM440

3262 VM310, VM420, VM430, VM440

3268 Model 2, 2C VM310, VM420, VM430, VM440
Support Notes: Must be defined as a 3287.

3287 Model 1, 1C, 2, 2C, 4 VM310, VM420, VM430, VM440

3289 Model 1, 3, 4, 8 VM310, VM420, VM430, VM440
3800 Model 1 VM310, VM420, VM430, VM440

3800 Model 3, 6, 8 VM310, VM420, VM430, VM440
Support Notes: Full support in Model 1 compatibility  mode or using Advanced Function Printing™ (AFP™) lic ensed programs.

3812 VM310, VM420, VM430, VM440
Support Notes: Full support through RSCS 3.1.1 or la ter, using Advanced Function Printing licensed prog rams; downloading of fonts is not
supported. Loading of fonts requires Print Services  Facility™/VM (PSF/VM) licensed program (program num ber 5684-141).

3816 Model 01D, 01S VM310, VM420, VM430, VM440
Support Notes: Full support through RSCS 3.1.1 or la ter, using AFP licensed programs; downloading of fo nts is not supported. Loading of
fonts requires PSF/VM licensed program.
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fonts requires PSF/VM licensed program.

3820 VM310, VM420, VM430, VM440
Support Notes: Full support through VM/VTAM, using A FP licensed programs.

3825 VM310, VM420, VM430, VM440
Support Notes: Full support using AFP licensed progr ams.

3827 VM310, VM420, VM430, VM440
Support Notes: Full support using AFP licensed progr ams.

3835 VM310, VM420, VM430, VM440
Support Notes: Full support using AFP licensed progr ams.

3900 VM310, VM420, VM430, VM440
Support Notes: Must be defined as a 3800.

4245 Model 1 VM310, VM420, VM430, VM440
Support Notes: Supported as a 4245 or in 3262 compa tibility mode.

4245 Model 12, 20 VM310, VM420, VM430, VM440
4248 Model 1, 2 VM310, VM420, VM430, VM440
Support Notes: Supported as a 4248 or in 3211 compa tibility mode.

6262 Model 14, 22 VM310, VM420, VM430, VM440
Support Notes: Must be defined as a 4248 Model 1.
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Device Support List - Communications Controllers

Device                                                                                        z/VM Releases Providing Support

3705 VM310, VM420, VM430, VM440
Support Notes: Must be dedicated to a virtual machi ne as a supported device.

3720                                                                                                   VM310, VM420, VM430, VM440
Must be dedicated to a virtual machine as a support ed device. Must be defined as a 3705, unless you ar e using dynamic system configuration.

3725 VM310, VM420, VM430, VM440
Must be dedicated to a virtual machine as a support ed device. Must be defined as a 3705, unless you ar e using dynamic system configuration.

3745 VM310, VM420, VM430, VM440
Must be dedicated to a virtual machine as a support ed device. Must be defined as a 3705, unless you ar e using dynamic system configuration.

9221 Integrated Communications Attachment                              VM310, VM420, VM430, VM440 

Device Support List - Miscellaneous Devices

Device                                                                                        z/VM Releases Providing Support
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Channel-to-Channel Adapter (CTCA) VM310, VM420, VM430, VM440
Support Notes: Must be dedicated to a virtual machin e as a supported device.

ESCON CTCA VM310, VM420, VM430, VM440
Support Notes: Extended mode operation only.

FICON CTCA                                                                                    VM310, VM420, VM430, VM440
Support Notes: Must be dedicated to a guest as a su pported device. VM310 or VM420 requires APAR VM6290 6.

HiperSockets                                                                                                VM420, VM430, VM440
Support Notes: Must be dedicated to a virtual machin e as a supported device. VM420 requires APAR VM6293 8. TCP/IP Level 420 requires 
APAR PQ51738.

OSA-2                                                                                              VM310, VM420, VM430, VM440
Support Notes: Must be dedicated to a virtual machi ne as a supported device. OSA/SF is required to cus tomize the OSA modes. OSA/SF
can be running either in an LPAR in the same system  complex or as a z/VM guest. OSA/SF for z/VM can be  run as a CMS application.
OSA-2 is recognized as TYPE=OSA.

OSA-Express                                                                                  VM310, VM420, VM430, VM440
Support Notes: Must be dedicated to a virtual machi ne as a supported device. OSA/SF is required to cus tomize the OSA-Express modes.
OSA/SF can be running either in an LPAR in the same  system complex or as a z/VM guest. OSA/SF for z/VM  can be run as a CMS
application. OSA-Express is recognized as TYPE=OSE for the OSA-Express Fast Ethernet and OSA-Express 1 55 ATM modes.
OSA-Express is recognized as TYPE=OSD for the OSA-E xpress Gigabit Ethernet mode.

PCI Cryptographic Accelerator                                                                  VM420, VM430, VM440
Support Notes: Must be dedicated to a Linux guest as  a supported device. VM420 requires APAR VM62905. 

PCI Cryptographic Coprocessor VM420, VM430, VM440
Support Notes: Must be dedicated to a Linux guest as a supported device. VM420 requires APAR VM62905. 

3088 VM310, VM420, VM430, VM440
Support Notes: Must be dedicated to a virtual machin e as a supported device.

3172 Model 1, 2, 3                                                                           VM310, VM420, VM430, VM440
Support Notes: Must be dedicated to a virtual machin e as a supported device.

9034 ESCON Converter Model 1                                                   VM310, VM420, VM430, VM440

9035 ESCON Converter Model 2                                                    VM310, VM420, VM430, VM440
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CMS            : Conversational Monitor System
CP             : Control Program
CTCA           : Channel To Channel Adapter
DB2            : Data Base 2
DRDA           : Distributed Relational Database Architecture
ESS            : Enterprise Storage Server
FCP            : Fiber Channel Protocol
FICON          : Fiber Connection
HCD            : Hardware Configuration Definition
HCM            : Hardware Configuration Manager
HMC            : Hardware Management Console
LCSS           : Logical Channel SubSystem
LPAR           : Logical PARtition
PPRC           : Peer to Peer Remote Copy
PPRC-XD        : Peer to Peer Remote Copy - eXtended Distance
PRF            : Performance Reporting Facility
QDIO           : Queued Direct Input/Output
REXX           : Restructured Extended eXecutor
RTM            : RealTime Monitor
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RTM            : RealTime Monitor
SCSI           : Small Computer System Interface
SFS            : Shared File System
SSL            : Secure Sockets Layer
VM             : Virtual Machine
VM/XA          : Virtual Machine / eXtended Architecture
VM/ESA         : Virtual Machine / Enterprise System Architecture
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