
درصد کسانی که در نظر  ۶۶آشنایی دارند حتما ً نام وب سرویس را شنیده اند. برای مثال، بیش از  ITسانی که با صنعت ک

شرکت کرده بودند بر این توافق داشتند که وب سرویس ھا مدل تجاری بعدی اینترنت خواھند بود.  InfoWorldسنجی مجله 

در صد باال می برد. اما وب  ٣٠را تا  ITبه عالوه گروه گارتنر پیش بینی کرده است که وب سرویس ھا کارآیی پروژه ھای 

 سرویس چیست و چگونه شکل تجارت را در اینترنت تغییر خواھد داد؟

) باید با یکدیگر ارتباط داشته باشند و از داده ھای Enterpriseبرای ساده کردن پردازش ھای تجاری، برنامه ھای غیرمتمرکز (

اشتراکی یکدیگر استفاده کنند. قبال ً این کار بوسیله ابداع استانداردھای خصوصی و فرمت داده ھا به شکل مورد نیاز ھر 

تکنولوژی آزاد برای انتقال دیتا انتقال اطالعات بین سیستم ھا را افزایش داد. وب  XMLوب و برنامه انجام می شد. اما دنیای 

برای انتقال اطالعات بین نرم افزارھای دیگر از طریق پروتکل ھای معمول  XMLسرویس ھا نرم افزارھایی ھستند که از 

الی را انجام می دھد (توابع یا سابروتین ھا) و اینترنتی استفاده می کنند. به شکل ساده یک وب سرویس از طریق وب اعم

نتایج را به برنامه دیگری می فرستد. این یعنی برنامه ای که در یک کامپیوتر در حال اجراست اطالعاتی را به کامپیوتردیگری 

نجام می دھد می فرستد و از آن درخواست جواب می کند. برنامه ای که در آن کامپیوتر دوم است کارھای خواسته شده را ا

  و نتیجه را بر روی ساختارھای اینترنتی به برنامه اول برمی گرداند.

  

که مھم ترین آنھاست استفاده  HTTPوب سرویس ھا می توانند از پروتکل ھای زیادی در اینترنت استفاده کنند اما بیشتر از 

امه می تواند آخرین عنوان ھای اخبار را از وب می شود. وب سرویس ھر نوع کاری می تواند انجام دھد. برای مثال در یک برن

بگیرد یا یک برنامه مالی می تواند آخرین اخبار و اطالعات بورس را از طریق وب سرویس بگیرد.  Associated Pressسرویس 

کاری که وب سرویس انجام می دھد می تواند به سادگی ضرب دو عدد یا به پیچیدگی انجام کلیه امور مشترکین یک 

  کت باشد.شر

  

، نایب Paul Flessnerوب سرویس دارای خواصی است که آن را از دیگر تکنولوژی ھا و مدل ھای کامپیوتری جدا می کند. 

چندین مشخصه برای وب سرویس در یکی از نوشته ھایش ذکر کرده  dot NET Enterprise Serverرییس مایکروسافت در 

ریزی ھستند. یک وب سرویس کاری که می کند را در خود مخفی نگه می دارد. است. اول اینکه وب سرویس ھا قابل برنامه 

وقتی برنامه ای به آن اطالعات داد وب سرویس آن را پردازش می کند و در جواب آن اطالعاتی را به برنامه اصلی بر می 

 Simple Object Accessیا  SOAPھای مبتنی بر  XMLو  XMLبنا نھاده شده اند.  XMLگرداند. دوم، وب سرویس ھا بر پایه 

Protocol  تکنولوژی ھایی ھستند که به وب سرویس ھا این امکان را می دھد که با دیگر برنامه ھا ارتباط داشته باشد حتی

  اگر آن برنامه ھا در زبانھای مختلف نوشته شده و بر روی سیستم عامل ھای مختلفی در حال اجرا باشند.

  

صیف ھستند. به این معنی که کاری را که انجام می دھند و نحوه استفاده از خودشان را تو-ھمچین وب سرویس ھا خود

 WSDLنوشته می شود.  Web Services Description Languageیا  WSDLتوضیح می دھند. این توضیحات به طور کلی در 

ین معنی که برنامه نویس می تواند است. به عالوه وب سرویس ھا قابل شناسایی ھستند به ا XMLیک استاندارد بر مبنای 

 Universal Description , Discovery and Integrationیا  UDDIبه دنبال وب سرویس مورد عالقه در دایرکتوری ھایی مثل 

  یکی دیگر از استاندارد ھای وب سرویس است. UDDIجستجو کند. 

  

  نکات تکنولوژی وب سرویس

کی از دالیل اینکه وب سرویس از دیگر تکنولوژی ھای موجود مجزا شده است استفاده ھمانطور که در ابتدا توضیح داده شد ی

است. این تکنولوژی ھا زمینه ارتباط بین برنامه ھا  UDDIو  SOAP ،WSDLو بعضی استاندارد ھای تکنیکی دیگر مانند  XMLاز 

یک مکانیزم  SOAPسخت افزار است. را ایجاد می کنند به شکلی که مستقل از زبان برنامه نویسی، سیستم عامل و 

 UDDIیک روش یکتا برای توصیف وب سرویس ایجاد می کند و  WSDLارتباطی را بین نرم افزار و وب سرویس ایجاد می کند. 

یک دایرکتوری قابل جستجو برای وب سرویس می سازد. وقتی اینھا با ھم در یک جا جمع می شوند این تکنولوژی ھا به 

  ازه می دھد که برنامه ھای خود را به عنوان سرویس آماده کرده و بر روی اینترنت قرار دھد.برنامه نویس اج



  

XML  یاeXtensible Markup Language  

XML  یک تکنولوژی است که به شکل گسترده از آن پشتیبانی می شود، ھمچنین این تکنولوژیOpen  است به این معنی

برای ساده کردن انتقال دیتا ایجاد  ١٩٩۶در سال  W3Cیا  WWWکه متعلق به شرکت خاصی نیست. اولین بار در کنسرسیوم 

در توسعه  HTMLمشخص شد. ضعف  HTMLکم کم محدودیت ھای  ٩٠شده است. با گسترده شدن استفاده از وب در دھه 

و ضعف آن در توصیف دیتاھایی که درون خود نگھداری می کند برنامه نویسان را از پذیری (قابلیت اضافه و کم کردن خواص) 

یک سری  W3Cآن ناامید کرد. ھمچنین مبھم بودن تعاریف آن باعث شد از توسعه یافتن باز بماند. در پاسخ به این اشکاالت 

یا  CSSمھم ترین آن است. این امکان را  HTMLبه آن افزود که امکان تغییر ساختار متنھای  HTMLامکانات را در جھت توسعه 

Cascade Style Sheet .می نامند  

  

این توسعه تنھا یک راه موقتی بود. باید یک روش استاندارد شده، توسعه پذیر و دارای ساختار قوی ایجاد می شد. در نتیجه 

W3C  استانداردXML  .را ساختXML  دارای قدرت و توسعه پذیریSGML  یاStandard Generalized Markup Language  و

  سادگی که در ارتباط در وب به آن نیاز دارد است.

  

فقط یک دیتا را توصیف  XMLبه حساب می آید. متنھای  XMLاستقالل اطالعات یا جدا بودن محتوا از ظاھر یک مشخصه برای 

تم عامل قادر است به اطالعات درون فایل برای آن قابل درک است بدون توجه به زبان و سیس XMLمی کنند و برنامه ای که 

XML  ھر گونه شکلی که مایل است بدھد. متنھایXML  حاوی دیتا ھستند بدون شکل خاص، بنابراین برنامه ای که از آن

در  XMLمی خواھد استفاده کند باید بداند که چگونه می خواھد آن اطالعات را نمایش دھد. بنابراین نحوه نمایش یک فایل 

  و تلفن ھمراه می تواند متفاوت باشد. PDAبا  PCیک 

  

مواجه می شود باید مطمئن باشد که آن متن حاوی دیتای مورد نظر خود است. این اطمینان  XMLوقتی یک برنامه با متن 

را بررسی می کنند. ھمچنین  XMLحاصل می شود. تجزیه کننده ھا دستورات متن  XML Parserتوسط برنامه ھایی با نام 

می تواند به متن دیگری اشاره  XMLرا تفسیر کند. به صورت اختیاری ھر متن  XMLنھا به برنامه کمک می کنند تا متن ھای آ

  گفته می شود. Document Type Definitionیا  DTDدوم  XMLاصلی باشد. به آن متن  XMLکند که حاوی ساختار فایل 

  

بررسی می کند که آیا به ھمان ساختاری  DTDزیه کننده فایل اصلی را با اشاره می کند برنامه تج DTDبه  XMLوقتی فایل 

بتواند یک متن را به درستی پردازش کند متن  XMLتوصیف شده شکل گرفته است یا خیر. اگر یک تجزیه کننده  DTDکه در 

XML .نیز به شکل صحیحی فرمت شده است  

  

به عنوان یک تکنولوژی جھانی  XMLیش دادند این طور به نظر می رسد که وقتی که اکثر نرم افزارھا امکانات وبی خود را افزا

استفاده می کنند قادر خواھند بود که  XMLبرای فرستادن اطالعات بین برنامه ھا انتخاب شود. تمامی برنامه ھایی که از 

XMLِ  ھمدیگر را بفھمند. این سطح باالی تطابق بین برنامه ھا باعث می شود که XML کنولوژی مناسب برای وب یک ت

  سرویس باشد. چون بدون اینکه احتیاج به سیستم عامل و سخت افزار یکسان باشد می تواند اطالعات را جابجا کند.

  

SOAP  یاSimple Object Access Protocol  

SOAP  یکی از عمومی ترین استاندارد ھایی است که در وب سرویس ھا استفاده می شود. طبق شواھد اولین بار توسط

DeveloperMentor شرکت ،UserLand  ارایه شده  ١٩٩٩ساخته شده و نسخه اول آن در سال  ١٩٩٨و مایکروسافت در سال

نشان دھنده کار زیاد بر  ١٫٢ارایه شد. نسخه  W3Cدر  ٢٠٠١بود که در دسامبر سال  ١٫٢، نسخه SOAPاست. آخرین نسخه 

  و وب سرویس است. SOAPبرای استفاده از  ITروی آن و نمایانگر اشتیاق زیاد صنعت 

  



ایجاد روشی جھت فرستادن دیتا بین سیستم ھایی است که بر روی شبکه پخش شده اند. وقتی یک  SOAPھدف اصلی 

وسیله ای برای ارتباط و انتقال دیتا بین آن دو ھستند. یک  SOAPمی کند، پیغام ھای برنامه شروع به ارتباط با وب سرویس 

به وب سرویس فرستاده می شود و یک تابع یا سابروتین را در آن به اجرا در می آورد به این معنی که این پیغام  SOAPپیغام 

استفاده کرده و عملیات خود را آغاز می  SOAPام از وب سرویس تقاضای انجام کاری را دارد. وب سرویس نیز از محتوای پیغ

  دیگر به برنامه اصلی می فرستد. SOAPکند. در انتھا نیز نتایج را با یک پیغام 

  

ی است. این الگوھا شکل پیغام XMLتشکیل شده از یک سری الگوھای  SOAP، پروتکل XMLبه عنوان یک پروتکل مبتنی بر 

می شود را مشخص می کند. مانند نوع دیتاھا و اطالعاتی که برای طرف مقابل تفسیر را که بر روی شبکه منتقل  XMLھای 

طراحی شده است ولی از آن  HTTPبرای انتقال دیتا بر روی اینترنت و از طریق پروتکل  SOAPکردن متن را آسان کند. در اصل 

استفاده می کنند به راحتی می  HTTPاز نیز می توان استفاده کرد. وقتی که وب سرویس ھا  LANدر دیگر مدلھا مانند 

  عبور کنند. Firewallتوانند از 

  

. قسمت پوشش برای Body، بدنه یا Envelope ،Headerاز سه بخش مھم تشکیل شده است: پوشش یا  SOAPیک پیغام 

کند. بخش بعدی  بسته بندی کردن کل پیغام به کار می رود. این بخش محتوای پیغام را توصیف و گیرنده آن را مشخص می

آن است که یک بخش اختیاری می باشد و مطالبی مانند امنیت و مسیریابی را توضیح می دھد.  SOAP ،Headerپیغام ھای 

ھستند و از یک مدل خاص  XMLبخشی است که دیتاھای مورد نظر در آن جای می گیرند. دیتاھا بر مبنای  SOAPبدنه پیغام 

یح می دھند تبعیت می کنند. این الگو ھا به گیرنده کمک می کنند تا متن را به درستی ) آن را توضSchemasکه الگوھا (

گرفته و تفسیر می شود تا در نتیجه آن، وب سرویس ھا فعال شوند و  SOAPتوسط سرورھای  SOAPتفسیر کند. پیغام ھای 

  کار خود را انجام دھند.

  

تکنولوژی  XML-RPCتعداد زیادی پروتکل باید استفاده شود. برای مثال در وب سرویس استفاده نکنیم از  SOAPبرای اینکه از 

را بر تکنولوژی ھای  SOAPقدیمی تری بود که ھمین امکانات را ایجاد می کرد. به ھر حال، خیلی از سازندگان بزرگ نرم افزار 

ه پروتکل آن است که فراتر از این متن می وجود دارد که خیلی از آنھا دربار SOAPدیگر ترجیح دادند. دالیل زیادی برای انتخاب 

  نسبت به تکنولوژی ھای دیگر عبارتند از قابلیت توسعه، سادگی و قابلیت عملکرد داخلی. SOAPباشد. سه برتری مھم 

  

این  SOAPمعموال ً کدھای زیادی ندارند و برای فرستادن و گرفتن آن به نرم افزارھای پیچیده نیاز نیست.  SOAPپیغام ھای 

استفاده می کند می  XMLاز  SOAPامکان را به برنامه نویس می دھد تا بنا به نیاز خود آن را تغییر دھد. در آخر بدلیل اینکه 

  اطالعات را انتقال بدھد بدون اینکه زبان برنامه نویسی، سیستم عامل و سخت افزار برای آن مھم باشد. HTTPتواند بوسیله 

  

WSDL  یاWeb Services Description Language  

است. ھمانطور که قبال ً اشاره کردیم یکی از  WSDLاستاندارد دیگری که نقش اساسی در وب سرویس بازی می کند 

خواص وب سرویس ھا توصیف خود آنھاست به این معنی که وب سرویس دارای اطالعاتی است که نحوه استفاده از آن را 

که به برنامه ھا می گوید این وب سرویس چه  XMLنوشته می شود، متنی به  WSDLتوضیح می دھد. این توضیحات در 

  اطالعاتی الزم دارد و چه اطالعاتی را بر می گرداند.

  

و دیگر تکنولوژی ھای وب سرویس را ساختند دریافتند که برنامه ھا قبل از  SOAPوقتی که سازندگان نرم افزار برای اولین بار 

ز یک وب سرویس بکنند باید اطالعاتی درباره آن را داشته باشند. اما ھر کدام از آن سازندگان برای اینکه شروع به استفاده ا

و  IBMخودشان روشی برای ایجاد این توضیحات ابداع کردند و باعث شد که وب سرویس ھا با ھم ھماھنگ نباشد. وقتی 

مایکروسافت،  ٢٠٠١بوجود آمد. در ماه مارس سال  WSDLمایکروسافت تصمیم گرفتند تا استاندارد ھای خود را یکسان کنند 

IBM  وAriba  را به  ١٫١نسخهW3C  ارائه کردند. گروھی ازW3C  بر روی این استاندارد کار کردند و آن را پذیرفتند. ھم اکنون



ده می این تکنولوژی در دست ساخت است و ھنوز کامل نشده. ولی ھم اکنون اکثر سازندگان وب سرویس از آن استفا

  کنند.

  

است که مشخصات، مکان و نحوه استفاده از وب  WSDLھر وب سرویسی که بر روی اینترنت قرار می گیرد دارای یک فایل 

نوع پیغام ھایی که وب سرویس می فرستد و می گیرد را توضیح می دھد  WSDLسرویس را توضیح می دھد. یک فایل 

ی کار با وب سرویس باید به آن بفرستد. در تئوری یک برنامه در وب برای یافتن وب مانند پارامترھایی که برنامه صدا زننده برا

اطالعات مربوط به چگونگی ارتباط با وب  WSDLھا جستجو می کند. در  WSDLسرویس مورد نظر خود از روی توضیحات 

  یا ھر پروتکل دیگر نیز وجود دارد. HTTPسرویس بر روی 

  

 WSDLبرای برنامه ھا طراحی شده است نه برای خواندن آن توسط انسان. شکل فایلھای  WSDLاین مھم است که بدانیم 

پیچیده به نظر می آید ولی کامپیوترھا می توانند آن را بخوانند و تجزیه و تحلیل بکند. خیلی از نرم افزارھایی که وب سرویس 

این وقتی برنامه نویس وب سرویس خود را ساخت به مورد نیاز وب سرویس را نیز تولید می کنند بنابر WSDLمی سازند فایل 

برای ساختن و استفاده از  WSDLمورد نیاز با آن نیز ساخته می شود و احتیاجی به آموزش دستورات  WSDLشکل خودکار 

  وب سرویس نیست.

  

UDDI  یاUniversal Description , Discovery and Integration  

، به شرکتھا و برنامه نویسان اجازه می دھد تا وب سرویس ھای خود UDDI، یعنی سومین استاندارد اصلی وب سرویس ھا

و پنجاه شرکت بزرگ دیگر ساخته  Aribaو  IBMرا بر روی اینترنت معرفی کنند. این استاندارد در اصل بوسیله مایکروسافت، 

ایجاد  B2Bت ھای دیگر قرار بدھند و مدل شرکتھا می توانند اطالعات خود را در اختیار شرک UDDIشده است. با استفاده از 

کنند. ھمان طور که از نام آن مشخص است شرکت ھا می توانند وب سرویس خود را معرفی کنند، با وب سرویس دیگران 

ساخته شده است و  ٢٠٠٠آشنا شوند و از آن در سیستم ھای خود استفاده کنند. این استاندارد جدیدی است و در سال 

ارائه شد و  ٢٠٠١در ماه ژوئن سال  UDDIشرکتھای صنعتی در حال کار بر روی آن ھستند. نسخه دوم کنسرسیومی از 

  نسخه سوم آن در دست ساخت است.

  

UDDI  یک متن مبتنی برXML  را تعریف می کند که در آن شرکت ھا توضیحاتی درباره چگونگی کار وب سرویس شرکتشان و

توضیح داده شده استفاده می شود. شرکت  UDDIن اطالعات از شکل خاصی که در امکانات خود می دھند. برای تعریف ای

شرکت خود نگھداری کنند و تنھا به شرکت ھای مورد نظرشان اجازه دستیابی به آنھا  UDDIھا می توانند این اطالعات را در 

  را بدھند یا آنھا را در مکان عمومی و در اینترنت قرار دھند.

  

طراحی و اجرا شده  UDDIنام دارد و توسط کمیته  UBRیا  UDDI Business Registryپایگاه  UDDIن پایگاه بزرگترین و مھمتری

. اطالعاتی که در یکی از چھار HPو  IBM ،SAPاست. اطالعات این پایگاه در چھار نقطه نگھداری می شود: مایکروسافت، 

  پایگاه تغییر کند در سه تای دیگر نیز اعمال می شود.

  

که در آنھا اطالعات تماس شرکت ھا و توضیحات متنی  White Pagesعات درون این پایگاه ھا شبیه دفترچه تلفن است. اطال

حاوی اطالعات طبقه بندی شده شرکتھا و اطالعات درباره توانایی ھای الکترونیکی آنھا می باشد،  Yellow Pagesآنھاست، 

Green Pages سرویس ھای آنھا و نحوه پردازش اطالعات شرکت آنھا می باشد.، حاوی اطالعات تکنیکی درباره  

  

اطالعات تجاری و سرویس ھای شرکت ھا کامال ً طبقه بندی شده است و اجازه می دھد که به راحتی در آنھا جستجو کرد. 

کنند. با این می توانند از این اطالعات استفاده کرده و شرکت ھا را برای خدمات بھتر به ھم متصل  ITسپس متخصصان 

  را ایجاد می کند و شرکتھا می توانند از سرویس ھای یکدیگر استفاده کنند. B2Bامکان پیاده سازی مدل  UDDIشرح 



  

عالقه نشان داده اند قدرتمند ھستند و خیلی از آنھا از وب سرویس و استانداردھای آن در  UDDIشرکت ھایی که به 

یکی از شرکت ھایی است که در حال اضافه کردن  NTT Communications of Tokyoمحصوالت خود استفاده می کنند. 

است. در ھر حال حاضر شرکت ھا ھنوز کمی درباره وارد کردن خود در پایگاه ھای عمومی  UDDIتوضیحاتی به ساختار 

ند. شرکتھای بزرگ محتاط ھستند. این چیز عجیبی نیست. شرکتھا ابتدا این امکانات را فقط برای شرکای خود ایجاد می کن

نیز برای مدیریت بر سرویس ھای خود و اشتراک آنھا بین قسمت ھای مختلف از این استاندارد استفاده می کنند. وقتی این 

استاندارد به حد بلوغ خود برسد و کاربران با آن احساس راحتی بکنند استفاده از آن نیز در مکان ھای عمومی فراگیر خواھد 

  بود.

  

را به روش ھای قدیمی اجرا کرده بودند مشکل است. بعضی نیز اشکال  B2Bویه برای شرکت ھای بزرگی که این تغییر ر

امنیتی بر این روش می گیرند و مایل نیستند اطالعاتشان را بدھند. اما با گذشت زمان و کامل شدن این تکنولوژی و درک 

  رندلزوم استفاده از آن شرکت ھا چاره ای جز استفاده از آن ندا
 


