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Abstract. This paper briefly describes the way found by the TI department of UNIJUI 

to consolidate servers, before, i386 and VM, currently, virtual machines running 

Linux in IBM S390 mainframe. This servers include administrative and academic 

scope of the University, which, promote the integration of the various campi through 

a set of Database Servers, LDAP Servers, E-mail Servers and Web Servers.

Resumo. Este trabalho descreve de forma sucinta a maneira encontrada pela 

Coordenadoria de Informática da UNIJUI para consolidar servidores, antes, i386 e 

VM, atualmente, em máquinas virtuais (guests) Linux em Mainframe IBM/s390. 

Servidores estes de abrangência nas áreas Administrativa e Acadêmica da 

Universidade, os quais, promovem diretamente processos de integração dos diversos 

campi, através de um conjunto de servidores, de banco de dados, servidor de 

diretório LDAP, E-mail e servidores Web.

1. Introdução 

A UNIJUI – Universidade do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul é uma Universidade 
comunitária de cunho filantrópico que abrange mais de cinqüenta municípios do Noroeste do 
Estado do Rio Grande do Sul. Seu parque de máquinas conta atualmente, incluindo todos os 
campi, aproximadamente mil computadores PC (Personal Computer), dois computadores 
Mainframe IBM, dez servidores com aplicações não Linux e uma estrutura de rede de mais de 
dois mil pontos. 

A representação percentual, da distribuição do volume de equipamentos, reflete uma 
preocupação maior em aparelhar de forma adequada à unidade acadêmica da Instituição, já que 
mais de sessenta porcento do parque de máquinas é destinado às atividades pedagógicas, sendo 
utilizados em laboratórios. 

Os laboratórios, que estão diretamente à disposição dos alunos dos cursos que pertencem ao 
Departamento de Tecnologia - DETEC, Engenharias e Informática, possuem mais de um 
Sistema Operacional incluindo distribuições Linux e FreeBSD. Vale ressaltar que estes 
laboratórios também atendem alunos de outros cursos da Universidade.

O setor responsável pela manutenção dos serviços de informática prestados pela Universidade é 
a Coordenadoria de Informática. Esta, pensando na otimização dos serviços e na redução dos 
custos de manutenção, de suporte às variadas plataformas existentes, e suporte da base de dados 
dos usuários, adquiriu um equipamento Mainframe IBM z800 Séries com poder de 
processamento de duzentos e vinte MIPS (Milhões de Instruções por Minuto), oito Gigabyte de 
memória RAM, uma unidade de disco RAMAC 9393(Virtual Array Storage) com setecentos 
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gigabytes de memória. No presente a maior concentração das atividades da Coordenadoria de 
Informática está relacionada à implantação de um novo Sistema de Informação e na migração da
base de dados legada, a qual, utiliza Banco de Dados DB2 para VM (Virtual Machine), em
produção, paralelamente com a nova base, DB2 para Linux [1]. Para tanto, utilizamos a
capacidade de criação de servidores virtuais, hospedados no Mainframe, usando uma
distribuição SuSE 7.2 SLES. Criamos também várias imagens desta distribuição, para podermos
distribuir a carga dos servidores, entre a base de dados que deverá ser à de produção e as bases 
que estão sendo utilizadas para testes. [2]

Figura 1 – Imagens Linux (guests) z/VM 

Muito dos sistemas que anteriormente eram utilizados em plataformas Intel, atualmente estão 
em produção em ambiente Linux s390. Este trabalho, que ainda está em fase de conclusão, nos 
levou a substituir mais de setenta porcento dos servidores PC por diferentes distribuições Linux
como máquina virtual em ambiente z/VM. Essa consolidação gera economia, na medida em que 
não há necessidade de manutenção de hardware para diferentes configurações de equipamentos
PC e, no caso dos Sistemas Operacionais, manutenção das licenças e contratos [3].

2. Descrição 

No presente momento, estamos em processo de substituição da base de aplicações que 
anteriormente, era totalmente executada em CSP/VM para novos sistemas que exigem novas
plataformas. Uma das soluções encontrada e adequada para as nossas necessidades foi a
aquisição de um Mainframe IBM z800 Séries e uma unidade de disco RAMAC Virtual Array
Storage 9393. A partir desta aquisição e da aquisição do SIE (Sistema de Informação
Educacional), iniciamos o processo de migração, implantação e confecção de sistemas
independentes baseados em ferramentas de licença pública.

A escolha destes equipamentos deu-se pela necessidade de mantermos nossa base legada em
produção por tempo indeterminado e substituir nosso antigo SGBD por um mais maleável. A
escolha do Linux para ser à base de sustentação das aplicações e dos servidores foi devido a sua 
robustez, segurança, tipos de licença e facilidade de gerenciamento quando instalado como
máquina virtual sob zVM. 

A utilização dos nossos servidores de Banco de Dados estende-se para além das fronteiras do
Sistema de Informação [4]. A partir do momento em que entraram em atividade os servidores 
SGBD/DB2/Linux, houve uma forte corrente de desenvolvimento de pequenas aplicações, que 
visaram suprir de forma rápida e eficiente as lacunas causadas pela desaceleração do uso do 
sistema legado e a implantação do novo sistema. Estas pequenas aplicações, hospedadas em
máquinas virtuais, algumas independentes em relação ao desempenho e gerenciamento,
envolvem diariamente dezenas de centenas de consultas, tanto ao antigo SGBD como ao atual.

Uma descrição destas aplicações se faz necessário para melhor compreensão da abrangência do
escopo deste trabalho: 
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SGL - Sistema de Gerenciamento de Ligações. Este sistema, desenvolvido com tecnologia 
JAVA, busca informações armazenadas em um servidor da Central Telefônica da Universidade 
e transfere os dados coletados para um banco de dados. Neste local estas informações são 
tratadas e apresentadas aos usuários através de uma interface WEB, onde cada usuário, 
mediante um cadastro prévio, acessa sua conta, contabiliza suas ligações e envia seus relatórios 
de uso do telefone, mensalmente. 

SCCM - Sistema de Consulta ao Contrato de Mutuo. Este sistema foi desenvolvido para 
substituir uma antiga aplicação CSP que informava o extrato de conta de mútuo em “terminais 
burros” distribuídos pela Universidade. Atualmente, esta aplicação busca informações em mais 
de um servidor e disponibiliza estas informações em páginas WEB utilizando o protocolo 
HTTPS onde é possível fazer consultas retroativas, agendar saques e fazer pedidos de depósitos 
para a Rede Bancária Privada. 

IPD - Instituto de Políticas Públicas e Desenvolvimento Regional. A partir da reestruturação de 
um antigo sistema denominado SIB (Sistema de Informações Básicas) foi desenvolvido, 
utilizando tecnologia JAVA, um novo sistema dinâmico de consulta e inclusão em Banco de 
Dados. Dados estes, referentes às informações sobre o poder executivo, características 
geográficas e demográficas, finanças públicas, agropecuárias, industria e comércio, saúde e 
educação entre outras características de cada município do Estado do Rio Grande do Sul. Estas 
consultas podem ser feitas dinamicamente na página, e o pesquisador pode montar grupos de 
dados, grupos de regiões e visualizar graficamente as informações. Este sistema, anteriormente 
configurado em plataforma Intel, passou ao final de 2002 a ocupar um dos servidores WEB 
consolidados no Mainframe. 

Sistema de Relatório e Balanço Anual: este sistema, desenvolvido em linguagem PHP é 
utilizado pelos departamentos da Universidade, onde cada usuário através do seu registro geral 
de funcionário e uma senha, pode acessar o sistema, onde existem diferentes níveis de acesso, 
para maior segurança. A partir das necessidades dos departamentos, as informações foram 
agrupadas em cadastros tais como, Apreciativos (parecer geral), Projetos de pesquisa e 
extensão, Projetos de Ensino, Publicações, Dissertações e Teses, Promoção de Eventos, 
Participação em Eventos, Laboratórios e Ações Sociais. Para cada cadastro existe a 
possibilidade de efetuar consultas, incluído aqueles sobre o número de discentes por 
departamento. O principal objetivo é a geração automática do relatório no final do ano, onde 
todos os dados são apresentados num formato padrão. A geração pode ser feita tanto em nível 
departamental ou de forma centralizada, onde todos os dados de todos os departamentos são 
gerados de uma só vez. 

Sistema de Eleições Internas. Desenvolvido com tecnologia PHP, com o objetivo de otimizar os 
processos de eleições na Instituição, este sistema permite efetuar processos eleitorais sem 
burocracia. Através de uma senha previamente distribuída, os funcionários e professores 
exercem o direito de votar sem a necessidade de se deslocar do seu local de trabalho. A 
segurança do tráfego dos dados na Internet/Intranet é garantida pela utilização do protocolo de 
comunicação seguro SSL (Secure Sockets Layer). 

Um dos projetos de maior impacto nos serviços prestados à comunidade administrativa e 
acadêmica, ainda em fase experimental, é a criação de um servidor de diretório baseado no 
protocolo LDAP. Por ser uma Instituição de Ensino, a necessidade da existência de laboratórios 
de informática, se faz presente em diferentes pontos geográficos, dos quatro campi, que 
atualmente compõe a UNIJUI e faz-se necessário que cada um dos mais de doze mil alunos, 
possua endereço eletrônico, login e senha para ter acesso aos referidos laboratórios.

Uma das soluções possíveis, em substituição da anteriormente usada, onde a base de dados dos 
usuários estava concentrada em ambiente Windows/NT/2000, é a criação de um Servidor de 
Diretório usando o protocolo LDAP implementado através do software OPENLDAP onde cada 
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aluno, independente de sua localização, campus ou laboratório, pode usufruir integralmente dos 
serviços oferecidos à comunidade acadêmica [5].  

Algumas das vantagens que este tipo de sistema apresenta: facilidade de manutenção do 
cadastro dos usuários, e a facilidade como este usuário pode ter acesso aos seus arquivos, lista 
de contados, e-mail e perfil, independente de sua localização. Outra vantagem apresentada, 
especificamente no caso da Universidade em questão é que os usuários administrativos, que 
anteriormente não possuíam login válidos para os diversos laboratórios, agora podem fazê-lo 
sem restrições. 

Outros servidores que fazem parte da estrutura de rede e da estratégia da Universidade para a 
divulgação de sua marca e de informações à comunidade, bem como inscrições para concursos e 
vestibulares estão sendo consolidadas de forma gradativa, devido à complexidade e 
disponibilidade dos serviços. 

Entre estes servidores, podemos citar o servidor WEB, portal da Universidade, por ora 
disponibilizado em plataforma Intel usando FreeBSD, um servidor Webmail, um servidor Proxy 
usando o software squid e um servidor Firewall ainda em fase de implantação.

3. Conclusão

Este trabalho é um projeto inovador, que por seu pioneirismo, tem esbarrado na escassez de 
referenciais sólidos, mas por sua vez desafiador. 

A forma de apresentação e implementação das atividades descritas sugere um grande 
investimento inicial para que no decorrer das ações mostre-se viável, reduzindo custos 
desnecessários especificamente no tocante aos custos de licenças proprietárias. 

As soluções encontradas durante as fases de projeto e implementação mostraram-se bastante 
maleáveis, seguras e eficientes. Devido à natureza experimental de algumas construções, 
acreditamos em algum momento haver a necessidade de mudança nos esboços dos projetos, o 
que não invalidaria as ações implantadas até o momento. 

De forma geral todos os sistemas consolidados e instalados ganharam em segurança, robustez, 
desempenho e facilidade de manutenção justamente por estarem concentradas em um local e 
serem passíveis de consulta e gerenciamento de qualquer ponto da estrutura de rede da 
Instituição.

Em trabalhos futuros temos previsão de que todos os serviços vitais para a Instituição, outrora 
suportados por plataformas de pequeno porte, passem a ser usadas completamente dentro da 
estrutura de máquinas virtuais (guests) Linux em Mainframe.
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