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 آاربرگ شماره صفر
 Apache Tomcat Web Serverمدير : نام شغل

 مشخصات عمومي شغل
 

  

 

 : تعريف شغل

 کسی است که توانايی نحوه تنظيم ،راه اندازی ، مديريت و Apache Tomcat Web Serverمدير
برای اجرای برنامه های  وب   Windows و  Linux/Unixبرقراری امنيت وب سرور آپاچی را در 

 Server-Side  و برنامه های Web Applicationتوانايی اجرای يک . داشته باشد راJAVAتحت 
 و  Tomcatکنترل وآزمايش دايرکتوريهای نصب  و Tomcatصب نتوانايی  همچنين.را داشته باشد 

مديريت  و Web applicationانجام مديريت يک  و انجام تنظيمات اوليه و Tomcatدسترسی به 
Tomcat استفاده از ويژگيهای اضافی  وTomcat ارتباط با پايگاه های داده با استفاده از و  Tomcat 

applications  ايجاد امنيت در وTomcat استفاده از وAnt با  Tomcat ساخت وHost  مجازی يا 
Share استفاده از  و شدهJMeter  برای  load testing را داشته باشد .  

 :ويژگي هاي آارآموز 
     کامپيوترمهندس  :حداقل ميزان تحصيالت 

  :توانايي جسمي
  فحه آليد ـ توانايي آار با ماوس و ص

  :مهارت هاي پيش نياز اين استاندارد
  تعريف مفاهيم سطوح يادگيري

   به مفهوم داشتن اطالعات مقدماتي:آشنايي 
   به مفهوم داشتن اطالعات آامل:شناسايي

  به مفهوم داشتن اطالعات آامل : اصول 
   به مفهوم قدرت انجام آار:توانايي

  مدت دوره آارآموزي
       ساعت 240:       آل مدت زمان دوره آارآموزي  

        ساعت 24:         زمان آموزش نظري           -1
  ساعت       56:        ـ زمان آموزش عملي            2
   ساعت    80:       ـ زمان آارورزي                   3
      ساعت  80  :     ـ زمان پروژه                       4

  روش ارزيابي مهارت آارآموز
  %10ـ مطالب نظري ارايه شده در آالس 1
  ـ مطالب عملي 2
  .  ارزيابي در پايان هر قسمت ارزيابي بايد انجام شود% 30در هنگام آموزش آًال : 2ـ1
  %60بعد از اتمام آموزش طي پروژه براي هر قسمت آًال : 2ـ2

  .وع کل نمرات خواهد بوداز مجم% 70نمره قبولی برای کل دوره 
  



 5آاربرگ شماره 
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  فهرست توانايي هاي شغل
 

  

 

 عنوان  رديف
  Apache Tomcatتوانايی شناخت  1
  و اجزاء آن Java Web applicationsتوانايی شناخت 2
  Tomcatصب نتوانايی  3
  Tomcatتوانايی کنترل وآزمايش دايرکتوريهای نصب  4
  Tomcatتوانايی دسترسی به  5
  توانايی انجام تنظيمات اوليه 6
  Web applicationتوانايی انجام مديريت يک  7
  Tomcatتوانايی مديريت  8
  Tomcatتوانايی استفاده از ويژگيهای اضافی  9

  Tomcat applications توانايی ارتباط با پايگاه های داده با استفاده از 10
  Tomcatتوانايی ايجاد امنيت در 11
  Tomcat  با Antتوانايی استفاده از  12
   شده Share مجازی يا  Hostتوانايی ساخت  13
  load testing  برای  JMeterتوانايی استفاده از  14
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  شرح  شماره زمان آموزش
  جمع  عملی  نظری

  Apache Tomcat  2 3  5توانايی شناخت  1
        Apache Tomcatآشنايی با  1-1

 Jakarta  و Apacheشناسايی اصول و بررسی نرم افزار  1-2
Project  

      

        platform  بعنوان يک  J2EE شناسايی اصول و بررسی 1-3

يژگيها و کاربردهای مخصوص شناسايی اصول و بررسی و 1-4
Tomcat  

      

  4  2  2  و اجزاء آن Java Web applicationsتوانايی شناخت 2
        JSPs  و Servlets شناسايی اصول و بررسی 2-1
        External classes شناسايی اصول و بررسی 2-2
        JavaBeans شناسايی اصول و بررسی 2-3
        Tag libraries شناسايی اصول و بررسی 2-4
        Configuration files شناسايی اصول و بررسی 2-5

در  Struts site architecture شناسايی اصول و بررسی 2-6
  classic Model 2 Java architecture مقايسه با

      

  Tomcat  1  7  8صب نتوانايی  3

 the Java Runtimeشناسايی اصول چگونگی نصب  3-1
Environment (JRE)  

      

        برای کارايی بهتر JREشناسايی اصول چگونگی تنظيم  3-2
        Tomcatشناسايی اصول چگونگی نصب  3-3

  با استفاده از Tomcatشناسايی اصول چگونگی نصب  3-4
Ant 

      

       از طريق کد Tomcat شناسايی اصول چگونگی 3-5
  Tomcat  2  3  5توانايی کنترل وآزمايش دايرکتوريهای نصب  4

        bin شناسايی اصول و بررسی 4-1
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        logs شناسايی اصول و بررسی 4-7
        webapps شناسايی اصول و بررسی 4-8
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applicationها 

      

  6  5  1  توانايی انجام تنظيمات اوليه 6
        Component-based شناسايی اصول چگونگی تنظيمات  6-1
        conf files شناسايی اصول چگونگی ويرايش 6-2
          server شناسايی اصول چگونگی تنظيمات اوليه  6-3
  Web application  2  3  5توانايی انجام مديريت يک  7

        Web applicationآشنايی با محتويات يک  7-1

 برای کنترل  web.xml شناسايی اصول چگونگی ويرايش  7-2
  رفتار  و applicationمزيتهای  

      

  Tomcat  1  7  8توانايی مديريت  8

 برای  Tomcat administratorشناسايی اصول استفاده از  8-1
  Web applicationsتنظيم 

      

 Web  برای تنظيم  Antشناسايی اصول استفاده از 8-2
applications  

      

  برای Tomcat managerشناسايی اصول استفاده از 8-3
start,stop,reload applications  
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        Valvesشناسايی اصول و بررسی 9-2
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 Tomcat ط با پايگاه های داده با استفاده ازتوانايی ارتبا 10
applications  

2  3  5  

        Classic JDBCشناسايی اصول روش 10-1
        JNDI resourcesشناسايی اصول روش مناسبت 10-2
  Tomcat  3  5  8توانايی ايجاد امنيت در 11

        File system securityشناسايی اصول  11-1
        Java security managerشناسايی اصول  11-2
        Realmsشناسايی اصول  11-3
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 Linux/Unix برای   آامل يا مشابه يا باالترIVآامپيوتر پنتيوم 1

Web Server  
16   

 Linux/Unix برای   آامل يا مشابه يا باالترIVآامپيوتر پنتيوم 2
Web Server  

16   

   Windows Xp   16 برای   آامل يا مشابه يا باالترIVآامپيوتر پنتيوم 3
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