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صنعت به  ير بنايکند که ز يجاب ميرات ايين تغير است و ايياطالعات به سرعت در حال تغ يروانامروزه دانش ف

ق يگوناگون و ارتباط آنها از طر عامل يهاستم يب سيترک. رات فوق باشدييبه تغ ييسته آماده پاسخ گويشا يگونه ا

ر يب پذيآس يکاربرد يسازد که به شدت در برابر مشکالت شبکه و برنامه ها يم يريب پذيسار آيط بسيمح ،شبکه

  . است

 
، يکاربرد يبرنامه ها ،IT يها ستميه سيکلن يغام بيامکان رد و بدل کردن پIBM WebSphere MQ نرم افزار 

ان ين ابزار ارتباط ميا .کند ير فراهم مينان و انعطاف پذيار قابل اطميبس وشررا به  Web2.0و  Web يها سيسرو

 يط شما مورد استفاده قرار ميمحل کامل يق پتانسين طريکند و از ا يد را فراهم ميجد يهاستم يبا س يستم فعليس

ن يهمچن. ن برودين ارسال از بيت داده ها در حيموجود از تمام يکند تا نگران يرد و انتقال اطالعات را کنترل ميگ

  .دينما يم ميه منابع موجود تقسين کليرا ب Workloadدهد و  يرا پوشش م يباطل ارتيموجود در وسا يها يکاست

  

  
  

  WebSphere MQنه يمرورگر به

  

نه يبدون هز Client يکند و رو يرا فراهم م Windowsو  Linuxط يمح ردور داز راه  يکربندين ابزار امکان پيا

  نصب خواهد شد

  

 MQIمختلف در داخل  يها Viewد آنها را در يتوان يم ها  queue Managerت يريآسانتر شدن مد يبرا •

  .ديکن يجداساز



ها و کاربران و  Channel Exitد يتوان يآسانتر شده است و شما م  Securityمات ين تنظيهمچن •

Password هر  يجداگانه برا يهاQueue Manager  ه يکل يز برايو نQueue Manager   ک يها در

 .ديکنجاد يا يط کاريا محيگروه 

• MQ Explorer plug-ins  که قبال در داخل بستهFixPack 6.0.2 يکيدا کردن مشکالت گرافيموجود بود ابزار پ 

 يها اجازه يکيگراف يکر بنديپ يبانير ساخت و پشتيز يکر بندير پييص و تغيرا در خود دارد که امکان تشخ

  .سازد يفراهم م Object Authority Manager (OAM)ق يرا از طر يدسترس

  

 
  

  Publish and Subscribe يها اميو سهولت استفاده از پ ينه سازيبه

  

نان را يه انتقال داده قابل اطميک الي Event-driven ، WMQ Version 7س و يبر سرو يمبتن يها يدر معمار

دهد که بدون  يغام اجازه ميکند و به پ يز فراهم ميرا ن Publish and Subscribe يغام هايسازد که پ يفراهم م

  .رنده ارسال شوديگ ياطالع از نوع برنامه کاربرد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 JMSاستفاده از  ينه سازيبه

 
 JMS  استاندارد  يسينو واسط برنامهک يJava   يصنعت يها طيغام در محيپ بدل کنندهمحصوالت رد و  يبرا 

انجام داده است و  JMS ييدر جهت سهولت و بهبود کارا يمهم يها يساز نهيبه  WMQ Version 7 .است

بر  يمبتن يها راه حل ياده سازيو پ يداده و طراح قرار Eclipseمشابه  يکيگراف يرا در ابزار JMS يکربنديپ

JMS را آسان کرده است.  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :کند ير را آسانتر ميانجام امور ز MQI رمرور گ

  

  آنها يبه روز رسان ييو توانا  JMSدن تمام مشخصات منابع يد •

 Wizardق يها از طر Connection Factoryمانند  JMSنابع جاد ميا •

 .کند ييرا شناسا JMSک مقصد يموضوعات که بتواند به طور خودکار  يجاد صف برايا •

  آنها يلتر کردن و دسته بنديمثل ف MQر منابع يمانند سا JMS يها Objectکردن  يسفارش •

  

  

 Publish and Subscribe يها اميپ  ييبهبود کارا

  

WMQ Version 7 يها اميپ ياتيتوان عمل Publish and Subscribe آنرا داخل  يها سيرا بهبود داده و سرو

و  Publish and Subscribeن قسمت يکردن ب Switchاز به يقرار داده است و ن Queue Managerقسمت 

Queue Manager ين بهبود بازده در اجزايا .دده يش ميافزا%  ۲۰را تا  ياتيجه توان عملين برده و در نتيرا از ب 

  .گردد يز اعمال مين XMSو   JMS ، MQIگر مانند يد

  

 JMS ييبهبود کارا

 
WMQ 7 يام رسانيپ ييدر کارا JMS استجاد کرده يا ياديبهبود ز:  

     

• Client يها   JMS انجام شده در يها ينه سازيبا استفاده از بهWMQ V7   توانند  يم

از  Serverدر     Selector Matching ين با اجرايهمچن. شتر ارائه کننديب % ۳۰۰تا  ياتيتوان عمل

 يريبه نحو چشمگ Selector Matching ييو کارا يريشگين امر پيدر انجام ا Client ير کنديتاث

  .ابدي يش ميافزا



  

• WMQ  ييکاراتوانسته است Listener يها JMS ق محدود کردن يرا از طرpolling  و

% ۴۵تا  ييد کاراياطالعات گرفتن از مقصد باال ببرد در نسخه جد ير همزمان برايغ يام رسانيپاستفاده از 

 .باال رفته است

• WMQ 7  اعمالPublish and Subscribe  را در درونqueue Manager  قرار داده است

ل و هم در داخ Queue Managerها هم در داخل  اميشدن دوباره پ queueاز به ينله ين وسيو بد

 .برد ين ميرا از ب Publish and Subscribeقسمت 

  

 MQI ييبهبود کارا

  

WMQ قدرتمند بنام  يسيک واسط برنامه نويMessage queuing interface   يدهد که در تمام يارائه م 

Platform باشد و با دستورات ساده به تمام امکانات  يها مشترک مWebSphere  کند که در  يدا ميپ يدسترس

Version 7 ساده تر شده است ارين واسط بسيا ين دستورات کارکرد کليا ييو بهبود کارا ينه سازيبا به.  

        

 .بسازندها را با اطالعات مشخص شده توسط کاربران  اميپ يها Headerتوانند  يم  MQIکاربران  •

• Call د يجد هایMQI توانند مشخصات خود را  يمSet )MQSETMP(  وQuery )MQINQMP( 

از ين يها ب اميپ يدا کردن داده هايپ يها برا Headerرا از ترجمه  يکاربرد ين امر برنامه هايکنند و ا

   .کند يم

به عنوان مثال زمان  ،ها امين پيمشخص کردن ارتباط ب يخاص را برا يتوانند ابزارها يسان ميبرنامه نو •

 .دا کننديپ يام قبليام در جواب پيک پيارسال 

  

ها  Clientکند که به  يفراهم م MQCBق ياز طر MQI يبرا Callbackک کارکرد ي WMQ 7ن يهمچن

 ير همزمانين امر امکان غيا. رنديشود قرار بگ يشان فرستاده ميکه برا ياميان پيدهد بطور خودکار در جر يامکان م

  :کند  يسر ميها را م اميپ افتيدر

  

  .برد ين ميها از ب  Queue Managerکردن مرتب  Pollرا به  Clientاز ين •

 .کند يباند شبکه را آزاد م يپهنا •

 .برد ين ميام و ارسال آنرا از بيدن پين زمان رسيموجود ب يکند •

  .دهد يکاهش م clientو   Serverرا در  CPUمصرف  •

  

  :دهد  يارائه م MQI يراها را ب Selector يبانيپشت WMQ 7ن يعالوه بر ا

  

  .آن انتخاب کنند Headerا يام يارزش پ يها را بر مبنا مايتوانند پ يم يکاربرد يبرنامه ها •

• Query ينوشته شده بر مبنا يها SQL92 لتر شده بر اساس يف يها اميتوانند پ يتوانند م يم

 .افت کنندياطالعات موجود در مشخصات آنها در

• MQOPEN  وMQSUB توانند در ارتباط با  يمSelector يها اميپ يافت سريدر يها برا 

 .ط خواسته شده استفاده شونديود در شراموج

• Query ييبهبود کارا يها برا Client  توانند در  يمServer اجرا شوند 



  

WMQ 7 ق استفاده از ياز طر يکاربرد يتوسعه دهندگان برنامه ها يرا برا يبانيپشت MQI يام رسانيپ يبرا 

Publish and Subscribe فراهم کرده است :  

  

• MQSUB ت خود را ثبت کننديدهد که عضو ياجازه م يکاربرد يابه برنامه ه.  

• MQSUBRQ ک موضوع منتشر يکه در باره  ين مطالبيدتريدهد که جد يد امکان ميجد يبه اعضا

 .افت کننديشده در

• Call د يجد يهاMQI يامهايپ يبرا Publish and Subscribe کند يفراهم م يديامکانات جد. 

MQOPEN شود يد استفاده ميوع جدک موضيبه  يدسترس يبرا.MQCLOSE ک يبستن  يبرا

  .  روند يبکار م ات هيافت و انتشار عضويدر يبرا MQGETو   MQPUTشود و  يت استفاده ميعضو

  

  

 Client ييبهبود کارا

 
ش يافزا Stream يها Messageدر انتقال  WMQ 7در  يت خدمت رسانيفيبهبود کز با يها ن Client ييکارا

قبل از زمان  Clientامکان بافر شدن آنها در  ،Client يها برا Messageکردن  Streamن با يچنهم .افته استي

  .آنها را زودتر ارسال کند Clientاز يمورد ن يها Message ينيش بيتواند با پ يم WMQ 7از آنها فراهم شده و ين

  

 Web2.0ش ارزش يافزا

 
WMQ 7  يارا در برنامه ه ياصل ين داده هايارتباط ب Core د يجد يکاربرد يبا برنامه هاWeb 2.0 يبرقرار م 

  .کند يآسانتر م Web2.0کاربران  ياستفاده از آنها را براکند و 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

با  يياز به آشنايکند و کاربران ن يجاد ميا WebSphere MQبا  AJAX يارتباط برنامه ها يبرا ين پليهمچن

WMQ و هر دو روش  به آن ندارند نشا ياتصال برنامه ها يبراPoint-to-point  وPublish-and-Subscribe 

 WMQ يها و عنوان  ها با صف URI( Uniform resource identifier)ق يشده و از طر يبانيهم پشت

  .کنند يدا ميپ يدسترس

  



 استاندارد يبانيپشت

  

  WMQ 7 استاندارد صنعتیز امثالً پشتيبانی . کسب کرده است ييار بااليبس يفنو  يصنعت ياستانداردهاJava 

Programming Interface    يعنی  JMSمدل همچنين .  را تقويت نموده استJMS  با استفاده ازXMS  به

برنامه  يها زبان يبانيبا پشت يول JMS رابط هايی معادل که ساير زبان های برنامه نويسی گسترش داده است 

  Clientک ي،  NET. يها طيمح  با يکپارچه سازي يبرا. وردرا فراهم می آ #Cو   ++C , Cشتر مانند يب يسينو

.NET يط کاريارتباط با مح يبرا Windows با نام(WCF) امکان انتقال شده است که  ينيش بيپMessage 

 ييهاWeb Server يها را برا اميت انتقال پيفيسازد و ک يفراهم م WMQنان يه انتقال قابل اطميق اليها از طر

  .دهد يش ميافزا HTTPمانند 

  

 يعموم يام رسانيپرساخت يز

  

  WMQ يها ستميت اتصال به تمام سيکند که قابل يجاد ميا يعموم يام رسانيرساخت پيز کي IT را دارد. 

WMQ  به فعل و انفعاالتSOAP ن درخواست يب ،آن يام رسانيرساخت پيق زيدهد که از طر ين اجازه را ميا

 Webبه عنوان سرويس های مبتنی بر که  Batchو  قديمی يکاربرد يبرنامه ها .ابنديکننده و فرستنده انتقال 

متعادل کردن  يبرا يساز ه بافريرور همزمان آن به عنوان يو روش غ WMQتوانند از  يز مينفعال گرديده اند 

  .دنماينستم استفاده يس يها ان ورود درخواستيجر

  

  


