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  مقدمه
  

وصـله   يباارائه تعداد Mainframe يسگرهايوسر يرو بر Linux ستم عامليس انتقالجهت  IBMن تالش شرکت يتنخس

. رفتيصـورت پـذ     S/390 يرو  Linuxپـروژه   يبـرا  Kernel 2.2.13 يبـررو  يجاد اصـالحات يو ا (Patch) ينرم افزار

کـه  را   Think Blue Linux پس  و سـ  IFL (Integrated Facility for Linux)   يويژگـ   ۲۰۰۰متعاقب آن  در سـال  

  .ردکمنتشر بود   IBM Kernel   استفاده از و با  Red Hat  شتر بر پايهبي

خـود را وارد    Mainframe مخصوص  يبه سرعت نسخه ها  Linuxتوزيع کنندگان عمده ر يع ساين توزيبدنبال انتشار ا

 OCO (Object يتعـداد  شـامل  بـدون کـد منبـع و تنهـا      Mainframe يرو  Linux  يدر ابتدا نسخه ها. بازار کردند

Code Only) اکنون يول ،د يگرد يارائه م  Linux  يرو  zSeries   کامالًبصورت  Open Source     و تحـت ليسـانس

GPL  شود يعرضه م.  

نيز از آن   zLinuxرا آغاز کرد که نسخه   يرشد بسيار سريع يميالد  ۲۰۰۵سيستم عامل لينوکس از اواسط سال  

خود، از سيستم عامل   ۲۰۰۵در گزارش سال  ) است  IT  يکه از تحليل گران بنام دنيا(وسسه گارتنر م. بودن يمستثن

zLinux  کرداز پيشاهنگان مطرح در تثبيت سيستم لينوکس نزد سازمانها و دولتها ياد  يبه عنوان يک.  

ستم عامل يکرد که استفاده از س ينيشبيپن يچنتوان  يم ۲۰۱۰مختلف منتشر شده در سال  يبا توجه به گزارشها

  .مختلف در سراسر جهان خواهد بود يهمچنان مورد توجه سازمانها Mainframe ينوکس بررويل

  

   Mainframe  لينوکس تحتستم عامل يسخاص  يها يويژگ

  

  : باشند يم ريبه قرار ز Mainframeمرتبط با محيط  نوکس يستم عامل ليسخاص  يهايژگياز و يبعض

در واقـع همـان    نيسـت بلکـه    IBM، توزيـع خـاص شـرکت      Mainframeسيستم عامل لينوکس در محيط   •

انتقـال   يخوب اسـت بدانيـد کـه بـرا    . لينوکس ندارد يبا ساير سيستم ها يلينوکس است و تفاوت قابل توجه

 .شده است يس بازنويسلينوک ياز کدها يبخش بسيار بسيار کوچک، تنها  Mainframeلينوکس به محيط  
 
که   SCSIنوع   يو ديسک ها  (CKD, FBA, VM Minidisks) يسنّت يسيستم عامل لينوکس از ديسک ها •

ايـن    Mainframeعامـل تحـت     يسـاير سيسـتم هـا   . کند يمتصل شده  باشند، استفاده م  SANاز طريق  

 يداده ا يو اسـتفاده از قالـب هـا    ييقادر به شناسا يشناسند ول يلينوکس م يديسک ها را بعنوان ديسک ها

عامل تحت    يمستقيم بين لينوکس و ساير سيستم ها ياين بدان معناست که اشتراک داده ا. آنها نيستند يرو

Mainframe  وجود ندارد. 

  

 يبـه عنـوان معمـار     ۳۲۷۰  ياز جريـان داده ا   Mainframeعامـل تحـت     يکه تمام سيسـتم هـا   يدر حال •

بـر   يمبتنـ  يل هاکند بلکه از ترمينا يکنند، لينوکس از اين ترمينال ها استفاده نم يخود استفاده م يترمينال

لينـوکس همچنـين   . برد يسود م يشخص يآن تحت کامپيوتر ها يو يا شبيه سازها  "X Window"سيستم  

. کنـد  يمـ  يشـوند، پشـتيبان   يمتصـل مـ    Telnetرا که معموالً از طريق پروتکل    ASCIIنوع   يترمينال ها

بين سخت افزار و نـرم افـزار    ييه مياندر لينوکس است که ال ياستاندارد رابط گرافيک  "X Window"سيستم  

 . باشد يم  windowمديريت  
 



 

 :کند  يحالت زير کار م  ۳  از يدر يک  Mainframeسيستم عامل لينوکس در محيط   •
 
*   Native (Standalone) 
*   Guest under VM/ESA or zVM 
*   In an Logical Partition (LPAR) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

را  يتوان سريعاً تکثير و سيسـتم مسـتقل ديگـر    يرا م  zVMهر سيستم لينوکس با تنظيمات مربوطه، تحت   •

توان چندين سيستم لينوکس را به يکـديگر متصـل و نيـز     يم  zVM  يمجاز يتوسط شبکه محل. توليد نمود

 يفايل سيستم ها. آنها فراهم نمود يبيرون برا ي، جهت ارتباط با دنيا(virtual route) يمجاز يمسير شبکه ا

 . توان بين چندين سيستم لينوکس به اشتراک گذاشت يرا م  usr/، مانند فايل سيستم نمونه  يخواندن-فقط
 
  يلـب ذخيـره ا  کنـد و قا  ياسـتفاده مـ    ASCII  ياز مجموعـه کاراکترهـا    Mainframeلينوکس در محيط   •

EBCDIC    که معموالً تحتMainframe   رود، مـورد اسـتفاده آن نيسـت    يبکار مـ .EBCDIC    در محـيط

حساس به کاراکتر، مانند نمايشگرها و يا چاپگرها  يدستگاه ها يکاربرد دارد که نوشتن رو يلينوکس تنها زمان

 . دهند يترجمه کاراکترها را انجام م ، کاريچنين دستگاه هاي يلينوکس برا يدرايورها. مد نظر باشد
 

در واقـع   IFL يپردازنـده هـا  . استفاده کند  IFL  يتواند از پردازنده ها يم  Mainframeلينوکس در محيط   •

  يتحـت ماشـين هـا     zVMو   zLinuxعامـل    ياسـتفاده سيسـتم هـا    يبـرا فقـط  هستند که  يپردازنده هاي

zSeries/System z   توانند از آنها استفاده کنند يعامل نم يو ساير سيستم هااختصاص داده شده اند. 

  

 zSeries يرو Linux ستم عاملياستفاده از س ياايمز  
 

 z/OS يبه پايدار يداشتن سيستم عامل �

  zSeriesو طيف کاربران بالقوه   يباال بردن کارائ �



 

 SCSI, iQDIO, IPv6, 3590, FICON  مانند  IBM zSeries  موجود در يهابکار انداختن سخت افزار �

 (Virtualization, Consolidation)و تجميع سرويسگرها و کاربردها  يساز ياستفاده از حداکثر امکانات مجاز �

 به مشتريانقابل ارائه باال بردن کيفيت  خدمات  �

 به عنوان اولين استفاده کننده از سخت افزار جديد   Linuxاستفاده از  �

 وز متن بازبه ر ياستفاده از نرم افزارها �

  

   zSeries ينوکس بررويعامل ل يها ستميس يها ويژگي
  

توان  يشود م ياستفاده م zSeries يها ستميس ينوکس که بررويستم عامل ليس يها عيتوز نياز جمله مهمتر

که شامل  اشاره کرد Novell SUSE 11 (Kernel 2.6.27)و   RedHat 5 , CentOS 5 (Kernel 2.6.18)به

  : باشند  يل ميذ يعموم يهاي ژگيو
  

o متن باز ياستفاده از نرم افزارها 
  

   NFSو  Sambaر ينظ سرويسگر فايل و چاپ •

  PHPو ابزار توسعه وب مانند  (Apache)وب سرويسگر  •

 Java , JVM , Tomcatمانند  يکاربرد يتوسعه جهت برنامه ها يابزارها •

داده  يگـاه هـا  يجهـت اسـتفاده از پا   ODBC و استاندارد MySQL , Postgreداده مانند  يها پايگاه •

   يکاربرد يگوناگون در نوشتن برنامه ها

  :ر ينظ شبکه يها سرويس •
o DNS , DHCP , NTP , Squid , OpenLDAP  و...  

 :ر ينظ ( eMail ) يسرويس پست الکترونيک •
o Qmail , Sendmail , SASL   

 :مانند  يگرافيک يکاربرد يبرنامه ها •
o KDE , Gnome , OpenOffice  

  VLANو  IPv6 يبانيپشت •

  
 

o امنيت 
  

 گواهينامه امنيتي •

   SSH , OpenSSHمانند  يامنيت يکل هاپروت •

 يدسترس يو اجازه ها يگواهينامه امنيت يبررس •

  NIS , PAM , LDAP , Kerberos: با استفاده از  يو اجازه دسترس يکاربر يمديريت شناسه ها •

  (Firewall)آتش واره ياستفاده از د •

  IPsec و (VPN) يمجاز يخصوص يبکه هاش •
• Cryptographic System Z 

  



 

o و  در دسترس بودن يء کاراي يقابليت توزيع پذير 
  

  Kernel 2.6شده  ينه سازيبه يها قابليت •

 GCCلر يکامپا •

 مناسب در زمان بروز مشکل يت دسترسيقابل •

  مناسب و مديريت ديسک يذخيره ساز يسيستمها •

 ها فايل سيستم مختلفنواع ا يبانيپشت •

 يساز يمجاز يامکان استفاده از فناور •

 
o ها فرآيند نصب و مديريت 

  

 YaST, RPM , Yum: ر ينظ يمديريت يگروه ابزارها •

 قابليت مديريت متمرکز •

 تخصيص منابع به روش پويا •
  

  و ابزار شبکه DASDقابل استفاده توسط  -

 نصب سيستم عامل يمختلف برا منابع •

 Service packبه روز رساني توسط  •

• Simple Network IPL (snIPL)   
  

  

o يابزارها Development 
  

 :مانند  ياجراي  يها شده و محيط يپشتيبان يزبانها •
  

- java  , C# , Python ,  , Perl  Shell Scripting , Tcl/Tk , Ruby 

 شده يپشتيبان يپردازنده ها و سخت افزارها •
  

- IBM zSeries/System z/z9/z10 (S/390x) , IBM S/390 (31-bit) 

 شده يپشتيبان يجانب يسخت افزارها •
  

  Fast/Gigabit Eth, Hipersockets, FICON/ESCON CTC, TR, HSTR:شبکه  يابزارها -

 Tape  :ECKD DASD, Minidisk, SCSI, 3480, 3490, 3590  ديسک و -
 

� SCSI  :SCSI Fiber Channel Attached  مانند  tape, disk, CD-ROM, DVD, … 

   Storage Area Networks (SAN): يمجتمع ساز �

 يسخت افزار يها نيازمندي •
  

- 256MB RAM , 500 MB Disk , الزم است ينصب و راه انداز ييک اتصال شبکه حداقل برا  

- 512 MB to 3 GB RAM, at least 256 MB per CPU  4  و GB hard-disk space   و

 يک اتصال شبکه توصيه شده است

 



 

 : مقاصد خاص يپيشنهاد شده برا -
  

� Print Server : Processor  سريعتر يا  Processor ياضاف يها 

� Web Server  :RAM  بيشتر  Caching  کند و  يرا بهتر مProcessor  يبيشتر کاراي 

 دهد يرا افزايش م يکاربرد يبرنامه ها

� Database Server  :RAM   بيشترCaching  يها کند و استفاده از ديسک يرا بهتر م 

 نمايد يرا امکان پذير م يازمو  I/Oمتعدد 

� File Server  :بيشتر يا سيستم  يهاديسکRAID يتواند توان عمليات يم I/O را بهتر کند  
  

o يساز يبومو  يساز يجهان  
  

o يتخصص يستانداردهاداشتن ا 
  

 کسب شده ياستانداردها و گواهينامه ها •
  

- (LSB) 1.3 Linux Standards Base    
- LSB 2.0  يدر حال آماده ساز 
- Filesystem Hierarchy Standard (FHS) 
- Carrier Grade Linux (CGL) 2.0  
- Data Center Linux (DCL) 
- GB18030 
- U.S. Government Section 508 
- EAL 4+ 
- Export Classification 

 

  

o سگر يسرو يساز يامکان استفاده از مجاز(Virtualization) 

 
o نـه  يدر زم روز يهـا  يها با فناور مورد لزوم سازمان يها تيقابلAvailability , Serviceability , Reliability 

 :شامل 
  

 First Failure Data Captureکه نخستين سيستم  Kdumpبا استفاده از   RASگسترش  •

(FFDS) شود يم يمختلف پشتيبان يها معماري است که در.  

و  Error Recovery , Remote Management , Service Capabilityدر  IBM يها قابليت •

Hardware Capability  درSLES10 قابل استفاده است.  

• SLES10 يک سيستم تحليل  يداراPerformance  وDebugger  به نامSystem Tap  است که

را در تمام  Performance کند تا  يمديران سيستم فراهم م يمطمئن برا ينويس Scriptيک زبان 

 .کنند يحليل و بررست Application ها تا  Device Driverمراحل از 

 
   

o وابسته به  يکليد يها بهينه سازي System Z Platform 



 

o با  يسازگارMono-based .NET  

o Cloud Computing  
o افتهيبهبود  يسخت افزار يبانيپشت 

  

  S/390 يرو  Linux يراه انداز ينخستين کارها برا
 

� Kernel Linux يرا رو Mainframe  از طريقTape, CD , VM Reader آوريم يباال م 

 گيريم يکار با آن از سيستم م يبرا Consoleيک  �

 گيريم يدر اختيار م  Linuxکار با   يبرا  Dasd Device يتعداد �

 دهيم ياختصاص م  Linux  يشبکه برا   Deviceيک با چند  �

� Kernel   کنيم يرا فعال م   

� Linux    را تحتVM   کنيم يمنصب 

 کنيم يم  Compileمورد نياز را   يبرنامه ها �

� Linux  آوريم يم را بصورت پايدار باال 

 کنيم ينسخه قابل نصب از سيستم تهيه م �

� Linux ميده يار همه قرار ميرا در اخت  

  

  

  

  

  

  

  

    Linux/390, zLinux  در زمينه ايران يشرکت داده پردازخالصه سوابق کاري 

  

ايـران   يدر شـرکت داده پـرداز   ۱۳۸۰از سـال     Mainframe در محيط سيستم عامل لينوکس يتحقيقات رومطالعه و 

 R44-9672 ماشـين    يرو   SuSE Linux 7.0 (Kernel 2.2.16)با نصب   Linux/390 تجربه آغاز گرديد و نخستين

  . را در کل شرکت به عهده گرفت  Sambaو   Proxy يها سرويس ، ارائهو از همان زمان همراه بود
  

  ابتـدا بـه   ينرم افزارارتقاء با  هستند،  شرکت يکسي هااپر ينوکس که مسئول اجرالي ي، سيستم هااز آن زمان تا کنون

SuSE Linux Enterprise Server 7.2 (Kernel 2.4.7)  يماشينها يرو يبيت ۶۴نصب نسخه  با و سپس zSeries   

 ا،زير ر يها سرويس نيز و هم اکنون ه انديافت ءارتقا SuSE Linux Enterprise Server 10 (Kernel 2.6.16.46) به  

  : دنارائه مي ده يدر سطح شرکت داده پردازبر حسب تقاضا 
  



 

  با قابليت گزارش گيري ماهيانه از کارکرد کاربران  Access Controlو   Accountingکسي با اسرويس پر ∗

  DNS (Domain Name Service)سرويس  ∗

 DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)سرويس  ∗

 )يبه صورت آزمايش(  Emailس ارسال و دريافتسروي ∗

 Windows يها سيستم يلينوکس برا به اشتراک گذاشتن فايل و چاپگرجهت   Sambaسرويس  ∗

   … ,ftp, ntp  شبکه مانند يها کليه سرويس ∗

  

 يزيـر نصـب و راه انـدا   زهاي  را در سايت  Mainframeدر محيط  ايران همچنين تا کنون لينوکس يشرکت داده پرداز

  :کرده است 
  

  يبا سرويس پراکس  Linux/390:  )يدادگستر(قوه قضائيه  ∗

 Emailو   DNS, يپراکس يها با سرويس  Linux/390: ايران مرکز تحفيفات مخابرات  ∗

 Qmail, DHCPو   Samba, DNS, يپراکس يها با سرويس  Linux/390: نفت جنوب  يشرکت مل ∗

 Development  نويسي ونامه بر يکارها يبرا  Linux/390:  بانک تجارت ∗

 Development  نويسي وبرنامه  يکارها يبرا  Linux/390: ر يشرکت کيش و ∗

و انتقال   Development  نويسي و برنامه يکارها يبرا  zLinux:  )رايران اي( ياسالم يجمهور يهواپيماي ∗

 سيستمآن با هدف ارتقاء سطح امنيت  يبر رو  Linux-x86کاربردها از محيط   يبرخ

  شبکه يسرويسها و  Development نويسي وبرنامه  يکارها يبرا  zLinux:  يجمهوري اسالم يصدا و سيما ∗
  

  : Linux/390-zLinuxزير تحت   يبنياد ينرم افزارها يو تحقيق رو ينصب و راه انداز
  

    DB2 UDB v8  يبانک اطالعات ∗

 آنمحيط  يساز يبه همراه فارس Oracle 10g يبانک اطالعات ∗

    WebSphere Application Server v5-v6نرم افزار   ∗

    WebSphere MQSeries v5-v6نرم افزار   ∗
  

نيز تاکنون چندين بار توسط پرسنل اين   Mainframeدر محيط  لينوکسعالوه بر اين ها، دوره مديريت سيستم عامل 

  .ا گرديده استمشتريان، اجر يبرخهاي  سايتو  يواحد در مرکز آموزش شرکت داده پرداز

 
  

    Mainframeراهکارهاي قابل اجرا تحت لينوکس روي 
  

  راهکارها و محصوالت قابل استفاده در صنعت

پذيري باال و بازبودن لينوکس باعث شده است که مجموعه بسيار بزرگي از راهکارها در سايزهاي مختلف روي اين  انعطاف

  .فرم قابل استفاده باشند پلت

  . توسعه ميدهند zزاري زيادي هستند که محصوالت خود را براي لينوکس تحت ماشين اف هاي نرم فروشنده

  



 

  زيرساخت هاي پردازش ابري

. سازي را ميدهد ها براساس راهکارهاي استاندارد مجازي ي بازدهي خوب عملياتي و کاهش هزينه پردازش ابري، وعده

ورهاي مجازي لينوکس، بناشده بر روي توانايي ها و قدرت پذيري و مديريت ساده به کمک سر پذيري باال، مقياس انعطاف

Mainframe.  

  

  zروي سيستم  Oracleافزارهاي  نرم

اند  همراه با هم قابليت ارائه محيط يکپارچه ديتاسنترهاي مجازي که براي کارآيي بهينه شده Oracleو  IBMمحصوالت 

  .آورند را فراهم مي

که در حال اجراي تعدادي سرور مجازي  IBM System zوي يک سرور کردن چندين سرور ديتابيس اراکل ر يکي

امکانات برجسته . اي کم کند لينوکس است ميتواند دردسرهاي مديريت و نگهداري سيستم را به ميزان قابل مالحظه

z/VM سازي، مديريت هوشمند فشار کاري سيستم، پشتيباني از بارکاري همزمان، سطح باالي امنيتي و در مجازي 

حلهاي براساس  يک انتخاب بسيار مناسب براي راه zاند که لينوکس روي سيستم  امکانات بازيابي هوشمند موجب شده

  .اراکل باشد

. هستند 9iو  10gR1و  10gR2هاي  هاي فعلي پايگاه داده اراکل که روي اين سيستم پشتيباني ميشوند، نسخه نسخه

فرم ديگر،  باشد و خود محصول روي پلت zپايگاه داده آنها روي سيستم  اراکل از تقريبا اغلب محصوالتش در حالي که

. نيز پشتيباني ميکند zتحت سيستم  Oracle RACي اراکل يا  اراکل از پايگاه داده کالستر شده. پشتيباني ميکند

ي تبديل نموده فرم رقابت را يک پلت zفرم، اراکل و لينوکس  روي اين پلت Oracle RACپذيري خوب  بازدهي و مقياس

  .است

در سراسر دنيا با يکديگر در طراحي، توسعه، تست و  IBMو  Oracleگان راهکارها با تيم هاي متخصص  ارائه دهنده

  .پشتيباني کنند zشما روي سيستم  Oracleحل  حل ها همکاري ميکنند تا از راه آموزش راه

  

 :ر آمده است يدر ز zLinuxستم عامل يس يبررو Oracleاستفاده شرکتها و سازمانها از راهکار  ياز چگونگ يتعداد

  

• KMD :کردن يونيکس و اراکل روي سيستم  يکيz  

تيشن لينوکس به پار HP 9000انتقال از يک کالستر . هايش بود انجام داد، هاست کردن مجدد برنامه KMDکاري که 

  .است IBM Mainframeروي 

  
• Idaho Power Company  

 Mainframeسرور لينوکس خود را روي  ۳۰تصميم گرفت  Idaho Power IT، شرکت Novellبا مشاوره شرکت 

هاي  نصب شدند و تا حد زيادي در هزينه IBM z/VMعامل مجازي سازي  تملينوکس ها روي سيس. سازي کند يکپارچه

را نيز براي اين  (Oracle License)هاي اخذ گواهينامه  سازي همچنين هزينه اين يکپارچه. جويي شد سروري صرفه

  .شرکت تا حد بسياري کاهش داد

  

  

  

  



 

  جويي کرد ميليون دالر صرفه ۴۰۰ساالنه  zسازي سرورهاي خود روي سيستم  بانک روسيه با يکپارچه •

ديتاسنتر، بانک  ۲در  IBM System z Enterprise Classسرور  ۴نقطه به  ۷۴سرور پراکنده در  ۲۰۰سازي  با يکپارچه

پرسنل فني به  ۲۰۰جويي کرده است و براي نگهداري اين سرورها به تنها  ميليون دالر صرفه ۴۰۰ساالنه حدود روسيه 

  .نفر، نياز داشته است ۱۵۰۰جاي 

  

  هاي تجاري حساس هاي اراکل در محيط داده آل براي پايگاه فرم ايده يک پلت – zوي سيستم لينوکس ر •

المللي، سرورهاي پايگاه داده  هاي مديريت و باالتر بردن قابليت اطمينان، يک انستيتو تحقيقاتي بين براي کم کردن هزينه

  .زي نموده استسا با لينوکس يکپارچه zاراکل پراکنده خود را روي دو سرور سيستم 

  .حل هاي اراکل خود بسازيد شده و يکپارچه براي راه به شما کمک ميکند تا يک زيرساخت ساده zلينوکس روي سيستم 

  

  Enterpriseحل هاي  مديريت سيستم در راه

سخه ه نيته. کند را کمتر مي) Administration(هاي مديريت  مديريت کالن سيستم ها، راهبري آنها را بهتر و هزينه

 .رفع ايرادات از اين نمونه است يبرا يسيستم يمتمرکز و اعمال کردن وصله ها بانيپشت

 Tivoliو  IBM Tivoli Storage Manager (TSM(ها به کمک  متمرکز و مديريت اعمال وصله بانيه نسخه پشتيته

Provisioning Manager شوند سازي مي پياده.  

  

  رکتيسازي محيط همکاري باز و مشا فراهم

سازي محيط همکاري باز و  قدرتمند جهت فراهم Platformبه يک  zLinuxروي  Lotus Dominoمحصول 

  .مشارکتي تبديل شده است

  

 System zروي  business intelligenceکسب و کار هوشمند 
IBM Cognos BI  رويSystem z يک بستر امن،  ها و اطالعات حياتي مورد نياز کسب و کار را در زمان استخراج داده

 .کند پذير، در دسترس و قابل اطمينان فراهم مي مقياس

  

  Web 2.0جهت ايجاد بستر  zLinuxzLinuxzLinuxzLinuxاستفاده از 

 .فراهم آورد Web 2.0هاي محيط  ميتواند بستري مناسب براي برپاسازي برنامه zلينوکس روي سيستم 

  

  

 

  


