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ـ . در اقتصاد جهانی امروز، تجارت ها با چالش های شديد و رقابت های تنگاتنگی مواجه هستند رف ص

، برای بـاقی مانـدن در گردونـه    WEBفراهم کردن امکان دسترسی به اطالعات و کاربردها از طريق 

بايـد شـالوده ای   تجارت و فـن آوری اطالعـات،   برای همسو کردن پيشرفت های . رقابت کافی نيست

  .در اختيار داشته باشيد (SOA)محکم، انعطاف پذير و چاالک برای معماری خدمت گرا 

  

ــوالت  ــانواده محص ــرای     IBM WASخ ــب را ب ــرد مناس ــر عملک ــی ب ــداعی و مبتن ــاختاری اب س

توان انواع خـدمات و  توليدکنندگان و طراحان فن آوری اطالعات فراهم می کند که به کمک آن می 

کوچـک تـرين برنامـه    از کاربردهای کليدی و اساسی کل سازمان گرفته تا   –کاربردهای خدمت گرا 

  .را ايجاد کرد و گسترش داد –های واحدی 

  

اين محصول، امکان برقراری تعادل ميان مالحظات کليدی همچون امنيت، مقياس پذيری و مديريت 

گی، در محيط های همجنس و به ويژه محيط های ترکيبی فراهم می پذيری را با هزينه و ميزان ساد

    .  سازد

  

ها  در بيشتر مكان Java Application Serverبه عنوان  WebSphere Application Server (WAS)امروزه 

هاي  تا سازمانگرفته بسيار كوچك  یها در حد و اندازه اي از شركت ،در ارائه نرم افزارهاي سازماني

  .به طور روز افزون در حال رشد است  ،كنده بزرگپرا

در محيط هاي اجرايي و كاري با مسائل مختلفي روبرو هستند و امكانات خاصي را از نـرم   سازمان ها

يكـي از   هـا،  تـرين روش با سـاده  زمان و  در کوتاه ترين Webخدمات تحت ارائه . افزارها مي خواهند

  .د ها مي باش سازمانبيشتر نيازهاي مهم 

  

  

  

  

  

WAS V7  بر پايه ويرايش های قبلی خود و با پشتيبانی و تاييد کاری کاملJava EE 5   بهبـود ،

، به همراه Web 2.0و    EJB 3.0بسته نرم افزاری و همچنين پشتيبانی مجموعه  WEBخدمات 

  .امکانات ديگری برای افزايش کارآيی و بهره وری بنا گرديده است

  

مديريت و اداره کارها منجر بـه کنتـرل  و بـازدهی بيشـتر برنامـه هـای        ويژگی های جديد آن برای

  .فراهم کردن تدارکات در حال اجرا و انعطاف پذيری در مديريت می گرددکاربردی از طريق 



نيز بـا افـزايش    WAS V7همانند ويرايش های قبلی که سرآمد عملکرد در بين رقبای خود بودند، 

مجتمع سازی بار کاری، عملکرد خود را باز هـم بيشـتر بهبـود بخشـيده     کارايی مراکز داده از طريق 

امکانات خاص برای توليد کنندگان برنامه ها، به ساده سازی محيط و افزايش بهره وری توليـد  . است

  .توانمندی های امنيتی، قدرت شما را در يافتن منافذ دفاعی افزون می سازدتوسعه . می انجامد

  

  ملکرد عالیمحيطی خدمت گرا با ع

  پيش بينی و تطابق با محيط دائماً در حال تغيير

WAS V7       محيطی سريع، ايمن، مقياس پذير و قابل اتکا در اختيار می گـذارد تـا کـارايی فراينـد

به اين ترتيب تجارت ها می توانند فعاليت های بيشتری را . توليد و برنامه های کاربردی محقق گردد

  . ر انجام دهندبا منابع محدودت

  

 WASپيکر بندی های تنوع 

بنابر اين شـما  . پشتيبانی می کند ITاين ابزار متنوع ترين حوزه سکوهای کاری را در دنيای صنعت 

می توانيد با اطمينان خاطر، کاربردهای خـود را بـرای کـار در محيطـی توليـد کنيـد کـه بيشـترين         

  .سازگاری را با تجارت شما دارد

    

  

  :مي پردازيم  V7WAS  به بيان امكانات جا در اين 

  

را به طور كامل پشتيباني مي كند و تمامي نرم افزارهايي كه   J2EE 5.0اين نرم افزار  -

  .دنمي باش ستفادهبر پايه اين تكنولوژي پياده سازي شده اند قابل ا

- WAS  3.0 پشتيباني كامل ازEJB   را دارا مي باشد. 

 .زيادبسيار هاي  با تراكشنهايي  امكان استفاده در محيط -

  6.0JDK  همراهي با  -

ها را پيـاده   Application Serverكليه مسائل امنيتي  ،اين محصول از لحاظ امنيت -

 .سازي كرده است 

 ماننـد  ،مختلـف را دارا مـي باشـد    اطالعاتی هايبانک امكان ارتباط با  WASمحصول  -

Oracle  ،DB2 ، SQL Server  و... 

مختلف موجود مي باشد و باعث مي شـود كـه تغييـر     یها OSي بر رو WASمحصول  -

 متنـوعی همچـون    عامـل  هـاي  سيستم .براي محصوالت بسيار ساده باشدعامل  سيستم

z/OS, AIX, Solaris, … Linux,  Microsoft Windows, در اين گروه قرار دارند. 

- Caching پويا 

 .كردهاي سيستم راتعيين و برطرف  Fail به راحتي مي توان -



ي دهد تا در صـورت بـروز   مها در سيستم اين امكان را  Administrative Agentوجود  -

 .به راهبر داده شود و فشار را از روي راهبران كم مي كند مربوطه يها پيام، مشكالت

- Clustering  بهبود يافته و پيشرفته 

 :پشتيباني از مدل هاي برنامه نويسي زير -

  

• J2EE 5.0 
• J2SE 5.0 
• J2SE 6.0 
• Java Persistence API 
• Session  Initiation Protocol 
• JAX-WS 2.1 
• JAXB 2.1 
• STAX 1.0 
• SAAJ 1.3 
• JSR 109 1.2 

 SOAامكان ارتباط با  •

 AJAX Messaging امكان •

 Web Servicesباني از تعاريف يپشت •

• Reliable Messaging  طبقOASIS WS 

• Secure Conversation  طبقOASIS WS 

• Trust  طبقOASIS WS 

• Transaction  طبقOASIS WS 

• Security Policy  طبقOASIS WS 

• Token Policy  طبقOASIS Kerberos  

• Policy  طبقW3C WS 

• Addressing Metadata  طبقW3C WS 

• W3C SOAP 1.2 
• W3C MTOM & XOP 
• Portlet Specification 2.0 

  

  

  امكانات مديريتي 
  

- WAS  تغييرات در مديريتي كامال انعطاف پذير و امكاندارای Workload    و مـي باشـد

  .استعمليات سيستم به طور كامل قابل راهبري 

- WAS    ـ امكانات مديريتي را در حالت اجرايي سيستم داراست و امكانـات جديـدي  یراب

  .ها در حال اجراي سيستم داردنها و مديريت آ Serviceارائه 


