
  



 DPI3270J  Display  v1.4 :   محصول

  :معرفي محصول 

جديد اين امكان را به مشتريان شركت مـي دهـد تـا    / با پشتيباني كامل از فارسي قديم    DPI3270JD  محصول

با اتصـال بـه     DPI3270JD  .خود داشته باشند   Hostراحت به اطالعات موجود بر روي   بتوانند ارتباطي سريع و

Mainframe   از طريقBrowser      راه آساني  براي اتصال كاربران به اطالعـات مهـم بـر رويMainframe    بـدون

بـه   Javaاين محصول با اسـتفاده از تكنولـوژي    . احتياج به برنامه خاص كه بر روي سيستم نصب شود را مي دهد

داشـته   Browserاز طريق يـك    Mainframeكاربران اين امكان را مي دهد تا ارتباطي مستقيم به اطالعات داخل 

را بـاز    DPI3270JD applet  كليـك كـرده و    Hyper link  براي اين كار كاربر فقط كافي است بر روي يك .دنباش

  . متصل شود   Mainframeكند و با استفاده از آن به 

DPI3270JD با امكانات خود باعث مي شود كه  Host  به تغيير برنامه ها و يـا  هاي قبلي به روز رساني شوند و نياز

  .خود سيستم نباشد و اين عمل است كه همه سازمانهاي بزرگ به دنبال آن هستند 

  

  محصولي كم هزينه 

با استفاده از اين محصول مي توانيد از هزينه هاي اضافي براي ساخت و پشتيباني و تغيير جلوگيري كنيـد امـروزه   

با استفاده . ارها براي ترمينالهاي قديمي بسيار زياد و سنگين مي باشد هزينه پشتيباني از سخت افزار ها و نرم افز

متصل مي شود و هزينه   Mainframe  با استفاده از كامپيوتر شخصي خود به ًكاربر خود مستقيما ، DPI3270JDاز 

زارهـاي  تعمير و نگهداري ترمينالها از بين مي رود همچنين با وجـود ايـن محصـول احتيـاجي بـه تغييـر نـرم اف       

Mainframe  براي اتصال به شبكه هاي محلي و جهاني و  PC   نداريم.  
  

  :مشخصات عمومی نرم افزار 
  

    Browserاز طريق    Mainframeامکان اتصال به   •

  بدون تغيير در برنامه ها  Mainframeاستفاده از برنامه های سمت   •

    TN3270پشتيبانی از پروتکل   •

  های مربوطه logicقديم و جديد با اعمال   پشتيبانی کامل از فارسی •

 های متفاوت صفحه  شبيه سازی ترمينال با اندازه •

   Display Sessionبرای    Lunameامکان تنظيم   •

   ) Print Screen( امکان چاپ از روی صفحه نمايش  •

 )جديد(امکان تغيير رنگ پس زمينه و قلم   •

   Full Screenنمايش صفحات در حالت   •
  

  :قابليتها 
  

  Web Serverامكان مديريت متمركز با استفاده از يك  •

  ) PC ( و كاربران جديد)  Mainframe(  ايجاد محيطي براي كاربران قديمي •

   Java  با استفاده از تكنولوژي Mainframe   امكان دسترسي به برنامه هاي گسترده بر روي •

  )شبكه جهاني (   Internetو ) شبكه هاي محلي (   Intranetامكان اتصال از طريق  •

  



  محيط هاي بكارگيري 

بوده و مـي خواهنـد ايـن برنامـه را در اختيـار        Mainframeدر سازمانهايي كه تمام برنامه هاي قبلي آنها بر روي 

  .متصل شوند   Internet  كاربراني قرار دهند كه مي خواهند از روي

 .نيز قابل دسترسي باشد   PCاز طريق سيستمهاي   HOSTدر سازمانهايي كه احتياج است برنامه هاي 

بسـيار مشـكل و يـا     Mainframeمتصل به ) ترمينال ها ( در سازمانهايي كه پشتيباني از سخت افزار هاي قديمي 

 .ها استفاده كنند  PCنشدني است مي توانند با وجود اين محصول از 

  

  حداقل نيازهای سيستمی

 Server  سيستم مورد نياز سمت

 .باشد   Web server  كه شامل يك  Server  هر نوع    -      

 .مي باشد  MB 15   فضاي مورد نياز بنا به نوع نياز مشتري از حداقل    -      

  

 Client  سمت نياز مورد سيستم

   افزار سخت    -      

CPU :  Intel pentium 233 & above 

Ram : 128 MB & above 

  

  ارافز نرم    -     

OS : Microsoft Windows  9x , 2000 , XP 

Browser : IE 5.0 & above 

Java : JVM ( Java Virtual Machine ) Enabled 

 

  Internet  از طريق  Host  هبامكان اتصال 

DPI3270JD   اين امكان را به دارندگان سيستم هايMainframe  از طريـق   بـه سيسـتم   مي دهد تا امكان اتصال

Internet   ) شبكه جهاني (و  Intranet   ) داشته باشند  ها دون هزينه اضافي و تغيير برنامهبرا   )شبكه محلي.  

  

  

  

  



  



  4v1.  Printing DPI3270J   :محصول 
 

  معرفي محصول
  

ضمن پشتيبــاني كامل از فارسي جديد و قديم اين امكان را به  DPI3270J Printingمحصـول 

مورد نظر متصل شده و كليه عمليات چاپي  Hostدهد تا بتوانند به راحتي و با سرعت به  كنندگان مي استفاده

از طريق  Mainframeبا اتصال به  DPI3270J Printing. خود انجام دهندخود را بر روي چاپگر شخصي 

Browser هاي  و چاپ گزارشHost   بر روي چاپگر شخصي راه آساني را براي انجام عمليات چاپي بر روي

افزار كافي است كه گزارش خود را بر روي چاپگري كه در  با استفاده از اين نرم. كند چاپگر شخصي فراهم مي

OS براي سيستم شما معرفي شده است بفرستيد تا حاصل چاپ را بر روي چاپگر شخصي خود مشاهده كنيد.  

 
  :مشخصات عمومي سيستم 

  

 به چاپگرهاي محلي Host printامكان ارسال  •

 Hostهاي سمت  امكان چاپ بدون تغيير دادن برنامه •

 TN3270Eپروتكل  پشتيباني از •

  های مربوطه logicعمل چاپ و اعمال   م درپشتيباني كامل از فارسي جديد و قدي •

 )جديد(  Landscape, Portrait  به طور  Windowsامکان چاپ بر روی انواع چاپگرهای نصب شده در  •

 )جديد( در صفحات فارسی marginتعيين  •

 : نوع زبان استاندارد ٣امكان چاپ بر روي چاپگرهايي با  •
 

LQ Series ( Draft & Letter Quality ) ( Epson LQ compatible ) 
FX Series ( Draft & Letter Quality ) ( Epson FX compatible ) 
PCL Series ( HP compatible ) 
  

 فحه چاپی و ديدن محتويات آن قبل از چاپصاز   previewامکان گرفتن   •

    ) Portraitيا      Landscape( تعيين وضعيت صفحه در زمان چاپ  •

  ) Lines Per Page( در هر صفحه تعيين تعداد خطوط  •

  ستونی تقسيم می شود  ۱۳۲و    ۸۰تعيين تعداد کاراکتر در هر خط که بطور کلی به دو نوع استاندارد   •

    LPI ( Lines per Inch   12 ,11 ,10 ,9 ,8 ,7 ,6(  های تعيين فشردگی خط در اندازه •

   ( Characters per Inch )  های متنوع تعيين فشردگی کاراکترها در حالت •

  )جديد(  Unicode Codepageبا    Plain Textو    Word Documentامکان ايجاد فايل   •

 )جديد(  LQ, FXهای متفاوت برای چاپ در يک صفحه در چاپگرهای  CPI/LPI امکان ترکيب   •

 )جديد(  از داخل برنامه  LQ, FXتعيين اندازه صفحه بر روی چاپگرهای   •

  امکان چاپ بر روی صفحات پيوسته •

  

  

  

  

  



  :ها  قابليت
  

 بر روي سيستم  Mainframe  امكان مديريت چاپ و تنظيمات .١

 براي چاپ  User Friendly محيطي كامالً  .٢

 )شبكه جهاني( Internetو ) هاي محلي شبكه( Intranetامكان اتصال از طريق  .٣

 ايجاد امكان چاپ از راه دور بر روي چاپگرهاي شخصي .٤

  هزينه صولي كممح
  

و هزينة اضافي، عمل چاپ را بر روي چاپگر شخصي  Hostهاي  با استفاده از اين محصول بدون تغيير در برنامه

. باشد بسيار زياد و سنگين مي Hostامروزه هزينة پشتيباني از چاپگرهاي قديمي متصل به . خود انجام دهيد

خود  PCهاي خود را بر روي چاپگرهاي جديد متصل به  رشتوانيد گزا با استفاده از اين محصول به راحتي مي

همچنين با وجود اين محصول احتياجي به تغيير   .چاپ كنيد و به چاپگر خاص و محيط خاص وابسته نباشيد

  .هاي محلي و جهاني و كامپيوترهاي شخصي نداريد براي اتصال به شبكه Hostافزارهاي  نرم
  

  هاي بكارگيري محيط
  

 .بر روي چاپگرهاي محلي انجام شود Host Print خواهند عمليات ي كه ميدر سازمانهاي .١

 .مناسب نيست Mainframeدر محيطهايي كه استفاده از چاپگرهاي متصل به  .٢

روي چاپگرهاي محلي بر روي كامپيوتر شخصي افراد  Printingدر محيطهايي كه احتياج است عمليات  .٣

 . در محل خودشان انجام شود
  

      

 نيازهاي سيستميحداقل 
 

  Server  سيستم مورد نياز در سمت .١
 

  .باشد  Web Serverكه شامل يك   Server  هر نوع -

 .باشد به باال مي  MB 10  فضاي مورد نياز بنا به نوع نياز مشتري از حداقل -

  

 Clientسيستم مورد نياز در سمت  .٢
 

 :سخت افزار  -
 

CPU   : Intel Pentium 233 & above 

RAM  : 64 MB & above 
Printer Device [LQ - FX - PCL (HP)] Compatible 

  
  

 :افزار  نرم -
 

OS            : Microsoft windows  9x, 2000, XP, 2003 

Browser   : IE 5.0 & above 
Java         : JVM (Java Virtual Machine)  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



   v1.1  Display DPI400J   :محصول 

  

 : مقدمه
 

، عبارت بوده از ترمينالهاي فارسي شده AS/400بطور سنتي محيط زبان فارسي براي كاربران ماشينهاي 

IBM  كه از طريق اتصاالتTwinax اما نظر به گسترش روزافزون . گردد به اين ماشين متصل مي

اي در سازمانها، ادارات و شركتهاي  ختارهاي شبكهو همچنين توسعه سا (PC)كامپيوترهاي شخصي 

، DPI400J Displayافزار  پردازي ايران با طراحي و توليد نرم شركت داده ،AS/400كننده از  استفاده

باشند در  متصل مي AS/400محيط زبان فارسي را بر روي كامپيوترهاي شخصي كه از طريق شبكه به 

  .اختيار كاربران قرار داده است

 
  :عرفي محصول م

  

و با استفاده از تكنولوژي زبان   IBM Farsiبا پشتيباني كامل از  DPI400J Display افزاري  محصول نرم

 Internet)دهد تا از طريق  توليد و توسعه پيدا كرده است و به كاربران اجازه مي Javaسازي  برنامه

Explorer) Browser   به(AS/400) Host  بان فارسي را براي كار با متصل شوند و محيط زAS/400   در

  .اختيار داشته باشند

  

  :ها  قابليت

  

 :هزينه  محصولي كم .١
 

و همچنين  IBMهاي مربوط به تهيه و پشتيباني ترمينالهاي فارسي  توان از هزينه با استفاده از اين محصول مي

  .باشد، اجتناب كرد مربوطه كه عموماً زياد و سنگين مي Twinaxايجاد شبكه 

  

 : Web Server از يكامكان مديريت متمركز با استفاده  .٢
 

، مديريت، پشتيباني و نگهداري آن متمركز بوده و توسط Web Serverبا قراردادن اين محصول بر روي يك 

ها انجام خواهد گرفت، بدون اينكه كاربران نياز به انجام كاري بيش از وظايف جاري  Server مديران شبكه و 

  .داشته باشند

 
 
 : Internet  از طريق  Host  امكان اتصال به .٣

  

، از هر كجاي Internetدهد تا از طريق شبكه جهاني  امكان مي AS/400هاي  اين محصول به دارندگان سيستم

  .ي داشته و محيط فارسي آن را در اختيار داشته باشندخودشان دسترس Hostدنيا به 

 
  :هاي بكارگيري  محيط

 
بوده و از طريق كامپيوترهاي شخصي به   Internet/ Intranet  كليه سازمانهايي كه داراي زيرساخت .١

 .دسترسي دارند  AS/400  سيستم
 



بسيار مشكل و  AS/400به  متصل)  ترمينالها(افزارهاي قديمي  در سازمانهايي كه پشتيباني از سخت .٢

 .يا نشدني است

        

  :افزار  مشخصات عمومي نرم

 
   Browser  از طريق AS/400   امكان اتصال به - •

  AS/400  افزارهاي اضافي بر روي سيستم عدم نياز به نصب نرم •

  TN5250  پشتيباني از پروتكل •

    های مربوطه logicو اعمال    IBMفارسی   پشتيباني كامل از •

 ۶۴۰*  ۴۸۰بيه سازی ترمينال با اندازه تصوير   ش •

  )جديد(  ) Print Screen( امکان چاپ از روی صفحه نمايش  •

  

  

   :حداقل نيازهاي سيستمي

  

 سيستم مورد نياز براي كاربران .١
 

  :افزار  سخت) الف
  

CPU  :  Intel Pentium 233 & above 
RAM :  128 MB & above 

  

 :افزار  نرم) ب 
  

OS : Microsoft Windows  9x, XP, 2000 family 
Browser : IE 5.0 & above 

  

  

  Webدهندة  نصب شود، بايد از سيستم عامل سروري كه داراي سرويس Serverچنانچه اين محصول بر روي يك 

  .باشد مي  MB 15 باشد، استفاده گردد و حداقل فضاي الزم براي نصب و استفاده از آن

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  2v1.  Printing DPI400J   :محصول 
 

 :مقدمه 

فارسي چاپگرهاي ، عبارت بوده از AS/400زبان فارسي براي كاربران ماشينهاي چاپ  بطور سنتي محيط

اما نظر به گسترش روزافزون . گردد به اين ماشين متصل مي Twinaxكه از طريق اتصاالت  IBMشده 

اي در سازمانها، ادارات و شركتهاي  ساختارهاي شبكه و همچنين توسعه (PC)كامپيوترهاي شخصي 

 DPI400J  ی موسوم به افزار پردازي ايران با طراحي و توليد نرم شركت داده ،AS/400 كننده از  استفاده

Printingكامپيوترهاي شخصي كه از طريق شبكه به  زبان فارسي را بر رويچاپ  ، محيطAS/400  

  .بران قرار داده استباشند در اختيار كار متصل مي
  

  معرفي محصول

اين امكان را به مشتريان اين  IBM Farsiبا پشتيبــاني كامل از  DPI400J Printingافزاري  محصـول نرم

مورد نظر متصل شده و كليه عمليات چاپي خود را بر   Hostدهد تا بتوانند به راحتي و با سرعت به  شركت مي

بر   Hostهاي  و چاپ گزارش  AS/400با اتصال به  DPI400J Printing . روي چاپگر شخصي خود انجام دهند

با استفاده از . كند روي چاپگر شخصي راه آساني را براي انجام عمليات چاپي بر روي چاپگر شخصي فراهم مي

يف تعر  AS/400افزار كافي است كه گزارش خود را بر روي چاپگري كه با نام دلخواه شما در سيستم  اين نرم

  .شده است، بفرستيد و خروجي را بر روي چاپگر شخصي خود مشاهده كنيد
  

  :ها  قابليت

 AS/400  با نام درخواستي بر روي  Printer امكان مديريت چاپ و تعريف  .١

 براي چاپ  User Frindly  محيطي كامالً .٢

 )شبكه جهاني( Internet  و  )هاي محلي شبكه( Intranet  امكان اتصال از طريق .٣
  

  هزينه محصولي كم

و هزينة اضافي، عمل چاپ را بر روي چاپگر شخصي  Hostهاي  با استفاده از اين محصول بدون تغيير در برنامه

. باشد بسيار زياد و سنگين مي Hostامروزه هزينة پشتيباني از چاپگرهاي قديمي متصل به . خود انجام دهيد

هاي خود را بر روي چاپگرهاي جديد متصل به كامپيوتر  زارشتوانيد گ با استفاده از اين محصول به راحتي مي

  .شخصي خود چاپ كنيد و به چاپگر خاص و محيط خاص وابسته نباشيد
  

  Internet  امكان چاپ از طريق

DPI400J Printing هاي  اين امكان را به دارندگان سيستمAS/400 دهد تا امكان چاپ از داخل  ميInternet 

  .ها داشته باشند را بدون هزينة اضافي و تغيير برنامه) هاي محلي شبكه( Intranetو ) شبكه جهاني(
 

  هاي بكارگيري محيط
  

 .بر روي چاپگرهاي محلي انجام شود  Host Print  خواهند عمليات در سازمانهايي كه مي .١

 .مناسب نيست  AS/400  هاي متصل به چاپگر محيطهايي كه استفاده از .٢

روي كامپيوتر شخصي افراد در محل خودشان  ايدروي چاپگرهاي محلي ب چاپ لياتدر محيطهايي كه عم .٣

 . انجام شود

 ايجاد امكان چاپ از راه دور بر روي چاپگرهاي شخصي .٤
    

     



  :مشخصات عمومي سيستم 
  

 به چاپگرهاي محلي  Host print  امكان ارسال •

 AS/400 بدون احتياج به ايجاد و يا تغيير چاپگر در  Printerتعريف  •

 AS/400  هاي تحت امكان چاپ بدون تغيير در برنامه •

 TN5250E  پشتيباني كامل از •

  های مربوطه logicو اعمال    IBM پشتيباني كامل از فارسي  •

 )جديد(  Landscape, Portrait  به طور  Windowsامکان چاپ بر روی انواع چاپگرهای نصب شده در  •

 : نوع زبان استاندارد ٣امكان چاپ بر روي چاپگرهايي با  •
 

LQ Series ( Draft & Letter Quality ) ( Epson LQ compatible ) 
FX Series ( Draft & Letter Quality ) ( Epson FX compatible ) 
PCL Series ( HP compatible ) 
 

  از صفحه چاپی و ديدن محتويات آن قبل از چاپ  previewامکان گرفتن   •

  ) Lines Per Page( در هر صفحه تعيين تعداد خطوط  •

 )جديد()   Portraitيا      Landscape( تعيين وضعيت صفحه در زمان چاپ  •

  ستونی تقسيم می شود  ۱۳۲و    ۸۰تعيين تعداد کاراکتر در هر خط که بطور کلی به دو نوع استاندارد   •

  LPI ( Lines per Inch   8 ,6( تعيين فشردگی خط در دو اندازه  •

 CPI ( Characters per Inch )  15 ,12 ,10فشردگی کاراکترها در سه حالت   تعيين  •

  امکان چاپ بر روی صفحات پيوسته •
  

  حداقل نيازهاي سيستمي
  

 Clientسيستم مورد نياز در سمت  .١
 

 :سخت افزار  -
 

CPU   : Intel Pentium 233 & above 

RAM  : 64 MB & above 
Printer Device (LQ - FX - PCL (HP) Compatible 

 

 :افزار  نرم -
 

OS           : Microsoft windows  9x, 2000 

Browser  : IE 5.0 & above 
Java        : JVM (Java Virtual Machine) Enabled 

  


