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  مقدمه
که از آن استفاده  ییهابه برنامه کامپوننت این .ت وب استنت تحنکامپو یساده نوع يبه معنا یسک وب سروی

  .استفاده کنند یسوب سرو ینا يدهد که بتوانند از متدهایامکان را م ینکنند ایم
 زبان و عامل سیستم نوع از مستقل کاربردي، افزارهاينرم دهدمی امکان که است تکنولوژي یک سرویس وب

 را عملیات از ايمجموعه که است افزارينرم ايواسطه سرویس، وب یک. کنند رقرارب ارتباط یکدیگر با نویسیهبرنام

 قرار دسترسی مورد XML شده  استاندارد رسانیپیام طریق از و شبکه یک روي بر توانندمی نماید، کهمیف تعری

 .گیرند

 تکامل یک و سازندمی آسانتر ونگوناگ هايمحیط در را کاربردي افزارهاينرم یا و اشیاء فراخوانی هاسرویس وب

  .روندمی بحساب شدهتوزیع در محاسبات تطبیقی
 که آنجایی از Java.هاي سرویس و وب NET.  هايسرویس از وب ها عبارتندسرویس اصلی وب رویکرد دو

 چهار. بپردازند هاداده تبادل به یکدیگر با اشکال بدون توانندمی نوع دو این هستند، پالتفورم از مستقل هاوب سرویس

                                       :از خورند عبارتندمی گوشه ب زیاد هاوب سرویس از بحث در که اصلی سرنام
UDDI ،WSDL ،SOAP  وXML.  

 را هاسرویس با متقابل عمل و تحویل توصیف، عمل که هستند هاپروتکل از ايخانواده شامل هاسرویس وب
، رسانیپیام چون موضوعاتی با اول زیرگروه. دشون قسیمه تزیرگرو دو به توانندمی هاپروتکل این. هنددمی انجام

 معرفیه نحو که هستند مشخصاتی و هاپروتکل نیز دوم زیرگروه. دارند کار سرو تحویل پاسخگویی به و واسطه توصیف

هاي آن خواهیم به وب سرویس و پروتکلمی در این بخش .کنندمی تعریف وب را سطح در هاسرویس وب یافتن و
  .ها را بیان کنیمبپردازیم و نحوه ارتباط و کارکردهاي هر کدام از این پروتکل
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  معرفی وب سرویس

 تعریف وب سرویس

هایی مبتنی بر اي از عملیات در سطح شبکه است که از طریق پیاموب سرویس واسطی براي توصیف مجموعه
XMLي که بر پایه(وب سرویس با استفاده از استانداردي . باشندمی ، در دسترسXML شرح داده شده است ) است

این توصیف، شامل تمام جزییات الزم براي تعامل با . شودنامیده می) Service Description(که توصیف سرویس 
سازي سرویس را پنهان ط، جزییات پیادهراب. باشدهاي انتقال و موقعیت آن میهاي پیام، پروتکلسرویس، از جمله فرمت

افزاري که روي آن پیاده شده است و افزار و بستر نرمدهد که سرویس به طور مستقل از سختکند و اجازه میمی
وب سرویس یک کار خاص و . نویسی که در آن نوشته شده است، مورد استفاده قرار گیردهمچنین مستقل از زبان برنامه

هاي توانند به تنهایی مورد استفاده قرار گیرند و یا با وب سرویسها میآن. دهدوظایف را انجام می اي ازیا مجموعه
 .دیگر براي انجام مجموعه پیچیده از کارها همکاري داشته باشند

ایجاد شده است، درخواستی را به وب سرویسی که در شبکه  XMLیک برنامه، با استفاده از پیامی که مبتنی بر 
ها تواند در بسیاري از زمینهاین فناوري می. کنددریافت می XMLکند و پاسخی را در قالب پیام دارد ارسال می وجود

هاي هایی که در سازمانبراي اتصال برنامه B2Bسازي تواند در یکپارچهوب سرویس می. مورد استفاده قرار گیرد
 EAI )Enterprise Applicationمشکل توزیعی بودن تواند وب سرویس می. شود، استفاده شودمختلف اجرا می

Integration (هاي کاربردي متعددي که را با اتصال چند برنامه کاربردي که در یک سازمان در حال اجراست، به برنامه
در همه این موارد، فناوري وب سرویس یک چسب استانداردي . در داخل یا خارج از دیواره آتش قرار دارد، حل کند

  .کندافزار را به هم وصل میهاي مختلف نرمکند که قطعههم میفرا
، تبدیل XMLزیر نشان داده شده است، وب سرویس وظیفه دریافت پیامی به صورت  1-1همانطور که در شکل 

  و برگرداندن پیام پاسخ را دارد back-endافزاري خاص موجود در این پیام به شکل قابل فهم براي سیستم نرم
 

  
 back-endهاي رابط وب سرویس با سیستم:  1-1 شکل



محمدیمهندس   

 ٦

افزار و پایگاه نرم. باشندافزاري هستند که از طریق مرورگر قابل دسترسی میهاي نرمهاي تحت وب، بستهبرنامه
  .توان به آن دست یافتي آن به جاي نصب در سیستم کاربر، در یک سرور مرکزي قرار دارد و از طریق شبکه میداده

 :زیر آمده است 1-1افزارهاي تحت وب، در جدول بین وب سرویس و نرمتفاوت 

  
  تفاوت وب سرویس با نرم افزارهاي تحت وب: 1- 1جدول 

  افزارهاي تحت وبمشخصات نرم  مشخصات وب سرویس
  .کنندبراي انتقال داده استفاده می HTMLاز   .کنندبراي انتقال داده استفاده می XMLاز 

  ...)و  ASP ،PHP(وابسته به فناوري است   .تم عاملی وابسته نیستبه هیچ سکو یا سیس
  .شوندتوسط کاربران و با استفاده از مرورگر استفاده می  .شوندهاي کاربردي فراخوانی میتوسط برنامه

 
  

  ساختار وب سرویس
            ویسکننده سرکننده سرویس، ثبتمهیا: معماري وب سرویس برپایه تعامل بین سه نقش قرار دارد

)Service Registry (ها و این نقش. باشدعملیات شامل انتشار، یافتن و اتصال می. کننده سرویسو درخواست
افزاري وب سرویس و توصیفات هاي نرمیعنی ماژول(کنند وب سرویس فعالیت می) Artifact(عملیات بر روي اشیا 

کننده کند و آن را براي درخواستیس براي وب سرویس ارائه میکننده سرویس، یک توصیفی از سرومهیا). هاآن
کننده سرویس، توصیف سرویس را به صورت محلی یا از درخواست. دهدکننده سرویس انتشار میسرویس یا ثبت

 .کندکند و از آن توصیف براي تعامل با وب سرویس استفاده میکننده سرویس استخراج میطریق ثبت
 

 
  تار وب سرویسساخ: 2-1شکل 
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، یک ثبات قابل جستجو براي توصیفات سرویس است و مکانی )Service Registry(کننده سرویس ثبت

  :عملیات در معماري وب سرویس عبارتند از. کنندکنندگان سرویس، توصیفات خود را در آن منتشر میاست که مهیا
  

  :)Publish(انتشار 
کننده سرویس بتواند آن وصیف آن باید طوري انتشار یابد که درخواستبراي اینکه سرویسی در دسترس باشد، ت 

  .را پیدا کند
  

  : )Find(یافتن 
کننده سرویس، توصیف سرویس مورد نظر را به طور مستقیم و یا از طریق در این عملیات، درخواست

  .کندکننده سرویس، استخراج میدرخواست از ثبت
  

  : )Bind(اتصال 
کننده سرویس از طریق جزییات الزم در این عملیات، درخواست. رویس باید استفاده کرددر نهایت، از یک س

  .کنداالجرا در توصیف سرویس، شروع به ارتباط با سرویس می
  

  مزایا و معایب
توان به موارد از مزایاي وب سرویس می. هاي دیگر، داراي مزایا و معایبی هستندها همانند تکنولوژيوب سرویس

  :اره کردزیر اش
  

  :قابلیت همکاري
  .باشندهاي عامل غیریکسان در حال اجرا میهاي کاربردي متفاوت که روي سیستمقابلیت همکاري بین برنامه 

  
  :یکپارچگی خارجی

هایی با موقعیت جغرافیایی متفاوت براي ارائه یک سرویس ها از شرکتها و سرویستجمع آسان برنامه 
  .یکپارچه

  
  :ز کداستفاده مجدد ا

  .هاي کاربردي زیادي فراخوانی شودتواند توسط برنامهشکستن منطق و ایجاد توابع ایستا که می 
  



محمدیمهندس   

 ٨

  : استقالل
هاي کاربردي متفاوتی مورد استفاده قرار گیرد، براي مثال یک وب سرویس که با تواند توسط برنامهکدها می

ASP.NET تواند توسط یک صفحه نوشته شده است، میJSP [4].اده شوداستف  
  

  :توان موارد زیر را نام برداز معایب وب سرویس نیز می
  

  :  در دسترس نبودن
ها نیز وب سرویس. ستنیدر دسترس  درصد 100ی سایت هیچ که داندمیسروکار دارد  با اینترنت که هر کس

حتی اگر سرور نیز در حال . ها هم این مشکل را خواهند داشتسایت دارند، بنابراین وب سرویسزیرساختی مشابه وب
به علت وجود این مشکالت، الزم است مکانیزمی وجود داشته باشد که . در دسترس نباشد ISPاجرا باشد، ممکن است 

برخی از پروتکل هاي جدیدي که توسط وب . در صورت وقوع این اتفاق، درخواست را براي بار دوم ارسال نماید
هایی که بر ولی اکثریت آن) JMSمانند (دهند دکار این عمل را انجام میشوند، به صورت خوسرویس پشتیبانی می

  .کنندباشند، از این مکانیزم پشتیبانی نمیمی HTTPمبناي 
 

  : هاتطبیق نیازمندي
تواند مورد استفاده انواع دهید، میکنید و آن را در دسترس عموم قرار میزمانی که شما یک سرویس ایجاد می

ممکن است بعضی از مشتریان سرویسی را . کندگیرد، ولی این سرویس الزامات خاصی را فراهم میمشتریان قرار 
وب سرویس یک تکنولوژي از . بخواهند که کمی با سرویس شما متفاوت است و فقط مورد نیاز اندکی از مشتریان باشد

حل جوابگوي نیاز شما نیست، باید راه اگر این سرویس. است "اندازه اي متناسب براي استفاده حداکثر مشتریان"نوع 
  .دیگري بیابید

 
  :غیرقابل تغییر بودن

گذاري کنید، باید از هرگونه تغییر در پارامترها و متدهاي آن اگر شما براي ایجاد یک وب سرویس سرمایه 
غییري در متدهاي توانید تغییرات را در قالب متدهاي جدید به سرویس اضافه کنید، اما اگر تشما می. اجتناب کنید

اگر متوجه شوید که سرویس شما پاسخ اشتباه به کاربران . هاي مشتریان را از بین خواهید بردسرویس خود بدهید، برنامه
افتد ها اتفاق میاشتباهاتی از این قبیل در همه سیستم. اي جز ایجاد یک سرویس جدید نداریددهد، شما بازهم چارهمی

ها، یک راه ارتباطی بین ولی در سایر سیستم. ها از این قاعده مستثنی نخواهد بودبقیه سیستمکه وب سرویس نیز مانند 
  .رسدکنندگان آن وجود دارد که در صورت تغییر، به اطالع کاربر میدهنده خدمات و مصرفارائه

 
  : ضمانت اجرا

ی کدها، به نیازمان پاسخ دهد کل ایده وب سرویس این است که یک برنامه کامپیوتري به جاي وارد کردن دست
است و هیچ تضمینی از تحویل صحیح  unreliableیک پروتکل  HTTP. شودکه این برنامه بدون مراقبت اجرا می



 

 ٩

اگر شما به این ضمانت نیاز دارید، یا خودتان باید این مکانیزم را به صورت دستی بنویسید که تالش . ها نداردداده
  .درخواست خود را ارسال نمایید) که داراي این ویژگی است(ینکه از طریق یک واسط مجدد را انجام دهد، و یا ا

ي در حال اجرا براي فراخوانی یک روال همانطور که اشاره شد، یک برنامه. تا اینجا مفاهیم اولیه وب سرویس را گفتیم
در . مورد نظر آمده است، ارسال کند که در ماشین دیگر قرار دارد، باید پیغامی مبتنی بر آنچه که در توصیفات سرویس

ها خواهیم ي برقراري ارتباط با این روالاي به نحوههاي این ارتباط خواهیم پرداخت و اشارهبخش بعدي به پروتکل
  .کرد

  

RPC (Remote Procedure Call) 

 RPCتعریف 

یک متد  RPC. است شده توزیعو  Client/Serverمبتنی بر هاي یک تکنیک قوي براي شکل دادن به برنامه
شده است که در آن نیازي نیست روال فراخوانی) local procedure calling(است و مبتنی بر فراخوانی روال محلی 

یکسان ویا روي  دو فرآیند ممکن است روي یک سیستم. کننده ، قرار گرفته باشددر همان آدرس روال فراخوانی
- ، برنامهRPC با استفاده از. کند، قرار گرفته باشندهم وصل می ها را بهآناي که با شبکه همراه هاي مختلفسیستم

  .شده از جزییات رابط با شبکه دور خواهند بودتوزیع هايبرنامه نویسان
  

  RPCنحوه کار 
RPC وقتی. مانند فراخوانی یک تابع است RPC کننده به روال دوردست فراخوانی هاي آرگومان ،شودایجاد می

جریان فعالیت را که در طول فراخوانی  3-1شکل . ماندکننده تا بازگشت نتیجه، منتظر میشوند و فراخوانیمیارسال 
RPC دهدافتد، نشان میاتفاق می.  

  

  
  RPCیان فعالیت ها در طول فراخوانی رج: 3-1شکل 
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Client کند و آن را به یک فراخوانی روال را ایجاد میServer ماندپاسخ میفرستد و منتظر می .Thread  به
  .اتفاق بیافتد timeoutرود تا زمانی که یا پاسخ دریافت شود و یا اینکه حالت بالك می

کند شده فراخوانی میرسد، سرور یک روال را براي اجراي سرویس درخواستمی) به سرور(زمانی که یک درخواست 
  .دهدبه اجراي خود ادامه می Clientکامل شد، برنامه  RPCزمانی که فراخوانی . گرداندبرمی Clientو پاسخ را به 

نسخه  شماره ،برنامه شماره: شود پارامتر شناسایی می 3در شکل باال، روال موجود در سرور به طور خاص با این 
  .روال  شماره ،)ورژن(

. حصر به فرد هستندي روال منکند که هرکدام داراي یک شمارهها را مشخص میشماره برنامه، گروهی از روال
هاست که براي اي از روالهر نسخه شامل مجموعه. یک برنامه ممکن است داراي یک یا چند نسخه مختلف باشد

طور  به RPC یک پروتکل شود که چندین نسخه ازشماره نسخه، باعث می. باشندفراخوانی از راه دور در دسترس می
   .داردهر روال، یک شماره . در دسترس باشند همزمان

  .وجود دارد) Remote Procedure Call(دو روش براي فراخوانی روال از راه دور  XMLدر دنیاي 
 XML-RPC 
 SOAP  

  
XML-RPC  یک پروتکلRPC درخواست . کنداست که در سرتاسر اینترنت کار میXML-RPC  یک درخواست

HTTP-POST  است که بدنه این درخواست ازXML روالی که روي . باشدمیServer  در حال اجراست، پاسخ
  .باشد... تواند از نوع عددي، رشته، آرایه و پارامترهاي روال می. فرستدمی XMLدرخواست را بر اساس 

  .است نشان داده شده XML-RPCیک درخواست  4- 1در شکل 
  

  
 XML-RPCدرخواست : 4-1شکل 

 
 .آمده است 5-1پاسخ این درخواست در شکل 
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 XML-RPCتنی بر پاسخ مب: 5-1شکل 

 
 

 XML-RPCها در انواع داده

 :آمده است 2-1آن تبدیل شده است، همراه با مثالی در جدول  XMLهاي متداولی که به معادل نوع داده

  
  XML-RPCنوع داده ها در : 2- 1جدول 

Tag Example  Name  NO 
<array> 
  <data> 

    <value><i4>1404</i4></value> 

    <value><string>Something here</string></value> 
    <value><i4>1</i4></value> 

  </data> 
</array>  

array  1  

>64base/<=IHJlYWQgdGhpcyE0IGNhbid19eW>64base<  base64  2  
<boolean>1</boolean>  boolean  3  

<dateTime.iso8601>19980717T14:08:55</dateTime.iso8601
>  

date/tim
e  

4  

<double>-12.53</double>  double  5  
<i4>42</i4> 

or 

<int>42</int> 

integer  6  

<string>Hello world!</string>  string  7  



محمدیمهندس   

 ١٢

<struct> 
  <member> 

    <name>foo</name> 
>value/><4i/<1>4i><value<     

  </member> 
  <member> 

    <name>bar</name> 
    <value><i4>2</i4></value> 

  </member> 
</struct>  

struct  8  

<nil/>  nil  9  
  
  

XML-RPC  توسط گروهی از افراد در ماکروسافت توسعه داده شد و پروتکل جدید با نام  1998در سالSOAP 
ارائه نشده  XML-RPCهاي بسیاري است که در است ولی شامل ویژگی XML-RPCمانند  SOAP. معرفی شد

  [7] .بود
  :توان به موارد زیر اشاره کردمی XML-RPC و SOAPهاي بین از تفاوت
 XML-RPC تر استساده. 

  بسیاري ازWeb Serviceبر مبناي  هاXML-RPC هستند. 

 SOAP تري داردهاي بیشتر و پیچیدهپس نیاز به تعریف تگ. کندتر را ساده میانتقال اسناد پیچیده. 

 SOAP شود، از جمله هاي زیادي اجرا میروي پرتکل :HTTP,SMTP,FTP  و... 

 SOAP سربار بیشتري دارد. 

 XML-RPC  با استفاده از خاصیتmethodName ممکن است  "کند که خود، متدها را فراخوانی می
که براي بسیاري از اهداف مناسب است  "باشد Slash، اعداد، کالن و A-Zشامل حروف کوچک و بزرگ 

  .مان ارسال کنیم، با مشکل مواجه خواهیم شدزمانی که بخواهیم یک شی را به عنوان آرگ ولی براي
 ها و آرایهstruct[12],[11],[10] .نام هستندها همیشه بی 

 

  RPCسایر روش هاي 
XML-RPC  تنها روش ایجادRPC هاي شناخته شده دیگري نیز وجود دارد از جمله پروتکل. نیست

CORBA ،DCOM  نیز دارند ها مزایا و معایبیهر کدام از این پروتکل... . و.  
  



 

 ١٣

CORBA  
CORBA این پروتکل به . گرا به صورت توزیع شده استهاي شییک پروتکل معروف براي نوشتن برنامه

هاي توسط بسیاري از سازندگان و برنامه CORBA. شودهاي کاربردي چندالیه استفاده میطور معمول در برنامه
هاي برنامه نویسی دیگر در کند و نیز براي زبانخوبی کار می به ++Cکاربردي رایگان پشتیبانی شده است و با جاوا و 

  .دسترس است
هاي کاربردي کامپیوتري ها و برنامهبنابراین این پروتکل براي شرکت. بسیار پیچیده است CORBAمتاسفانه 

  .هاي توزیع شده استتر از برنامهمناسب
  

DCOM  
DCOM  پاسخ ماکروسافت برايCORBA هاي زمانی که از مولفه این پروتکل. بودCOM کنید و استفاده می

هاي غیرماکروسافتی ندارید، بسیار مناسب خواهد بود، در غیر این صورت کمک چندانی به نیز نیازي به ارتباط با سیستم
  .کندشما نمی

تباط هاي ویندوز شرکت ماکروسافت، قابلیت اردر خانواده سیستم عامل COMتکنولوژي الزم به ذکر است که 
افزاري با قابلیت هاي نرمایجاد مولفه"دهندگان براي توسط توسعه COM. کندافزاري فراهم میهاي نرمرا براي مولفه

مندي از بهره"و نیز براي  "افزاري براي ایجاد برنامه کاربرديهاي نرمپیوند مولفه"، ")Re-usable(استفاده مجدد 
نویسی متعددي هاي برنامهتوان با استفاده از زبانرا می COMاشیا . گیردمی مورد استفاده قرار "هاي ویندوزسرویس

توان به سادگی نویسی هستند که میهاي برنامه، داراي مکانیسم++Cگرا، از جمله نویسی شیهاي برنامهزبان. ایجاد کرد
  .را ایجاد کرد COMاشیا 

COM+ ،Distributed COM (DCOM)هاي ، و کنترلActivex  از خانوادهCOM هستند. 
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  فصل دوم
  
 

XML 

XML(eXtensible Markup Language) و کاربردهاي آن  
 

   XMLتعریف 
XML هاي توان آن را براي انواع دادهیعنی می. گذاري دلخواه استهاي عالمتسیستم گرامري ایجاد زبان

ارائه شد و به سرعت  WWWتوسط کنسرسیوم  1996در سال این زبان . رودکار میریاضی، شیمی، تجاري و غیره به
اگر . دهداصول و قوانین قابل فهمی دارد که کارآیی آن را افزایش می XMLساختار زبان . مورد استقبال قرار گرفت

 .شودفرم گفته مییک سند را بر اساس این قوانین ایجاد کنیم به آن سند، سند خوش

در  HTML ضعف. مشخص شد HTML هايدودیتحکم کم م 90در دهه  با گسترده شدن استفاده از وب
کند و ضعف آن در توصیف دیتاهایی که درون خود نگهداري می) کردن خواصقابلیت اضافه و کم(پذیري توسعه
به این  در پاسخ  .بماندیافتن باز همچنین مبهم بودن تعاریف آن باعث شد از توسعه. نویسان را از آن ناامید کردبرنامه

 HTMLي هابه آن افزود که امکان تغییر ساختار متن HTML یک سري امکانات را در جهت توسعه W3C اشکاالت
ثابت  HTMLهاي تعریف شده در تگ .نامندمی Cascade Style Sheet یا CSS این امکان را. ترین آن استمهم

 .ردهاي خود تعریف ایجاد کتوان تگمی XMLهستند در حالی که در 

کنند در این نوع سندها مشخص می. توان سنجیدمی shemaیا  DTDرا با سندهاي  XMLاعتبار یک سند 
  .هایی دارند و ساختار تودرتویی آنها چگونه استها چه صفتتوان استفاده کرد، این تگهایی را میچه تگ XMLسند 

اگرچه ابزارهاي . notepadده کرد مانند توان از ویرایشگرهاي ساده متن استفامی XMLبراي نوشتن اسناد 
در اصطالح به هر زبانی که توسط . تولید شرکت مایکروسافت نیز وجود دارد Visual studioکاملتري نیز مانند 

XML شود، ایجاد میXML Application گویند که به معنی کاربرد میXML است نه برنامه کاربردي.  
XML  نیز مانندHTML ترین قسمت سند عنصر، اصلی. شودها و مقادیر تشکیل میی عناصر، ویژگیاز سه جزء اصل
XML هر عنصر یک برچسب شروع دارد و یک . تواند باشد؛ ازجمله، عناصر دیگر و یا متناست و هر چیزي می

 [19]).1-2شکل (برچسب پایان
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  تعریف یک عنصر: 1-2شکل 
ها مقادیر متناظر با این ویژگی. هنده یک صفت از آن تگ هستنددشوند و نشانها در تگ شروع آورده میویژگی   

 ).2-2شکل (شوددرون عالمت کوتیشن در جلوي همان ویژگی نوشته می

  
  تعریف ویژگی: 2-2شکل 

 
هاي دیگر یا تواند شامل تگگیرد و میمقدار هر تگ بعد از اتمام تگ شروع و قبل از شروع تگ پایان قرار می

  [19].کنیممتناظر مشخص می DTDیا  shemaها را بر اساس شد که اینیک متن ساده با
  

  XMLقوانین نگارش در  
- دهد و استفاده از آن را بسیار آسان میاصول و قوانین قابل فهمی دارد که کارآیی آن را افزایش می XMLساختار زبان 

  .هاي آن اشاره می کنیمسازد که در ادامه به مهمترین
  

  عنصر ریشه(Root element)  
تنها توضیحات و . گرددباید یک عنصر ریشه داشته باشد که تمام عناصر سند را شامل می XMLهر سند یا فایل 

هر عنصر باید یک برچسب شروع و یک برچسب . توانند در خارج از عنصر ریشه قرار بگیرنددستورات پردازشی می
  .پایان داشته باشد

  
 عناصر تودرتو  

  .Aشود و سپس عنصر بسته می Bبعد از آن بیاید، ابتدا عنصر  B ابتدا و عنصر  Aر اگر قرار است عنص
  
 حروف کوچک و بزرگ  

XML یعنی عناصر. گذاردبین حروف کوچک و بزرگ فرق میanimal ،ANIMAL  وAnImaL   با هم
  .توانند با هم ارتباطی نداشته باشندمتفاوت هستند و می

  
 .این سند اطالعات پزشکی یک فرد را در خود ذخیره کرده است. آمده است XML اي از یک سندنمونه 3-2در شکل
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 XMLاي از یک سند نمونه: 3-2شکل 

 
  

 امنیت

. داشتن امنیت در قابلیت اعتماد، حریم شخصی و یکپارچگی و امانت یک مساله حیاتی در کسب و کار آنالین است
.  همراه شود  XMLها، منطقی است که باید امنیت نیز باتکلدر اسناد و پرو XMLبا رشد استقبال از تکنولوژي 

با پدیدار شدن . لغت نامه و قوانین اجرایی را تعریف کرده است که نیازهاي امنیت را برطرف کند  XMLاستاندارد امن 
XMLپذیر و ، توسعهپذیرحل انعطافهاي امنیت استفاده کرد تا یک راه، این استاندارد از نتیجه رمزنگاري و تکنولوژي

  .پذیر را براي پاسخ دادن به نیازهاي امنیتی ارائه دهدانجام
دهند که می توانند در امنیت اي امنیت را ارائه میهاي پایهتر امنیت یک مجموعه از الگوریتمهاي قدیمیتکنولوژي

XML هاي یاري از برنامهنیز استفاده شوند اما قالب هاي پیاده شده در آنها براي ایجاد امنیت براي بسXML  مناسب
یکی از دالیل این عدم سازگاري این است که این استانداردها از شکل دودویی استفاده می کنند که نیاز به نرم . نیست

طراحی نشده  XMLدلیل دیگر این است که این استانداردها براي استفاده در . افزار خاصی براي تفسیر پیغام ها است
عالوه بر . ها URIمانند معلوم کردن محتوا با  . براي انتقال مفاهیم حمایت نمی کنند XMLمعمول  اند و از روش هاي

این بعضی از تکنلوژي هاي موجود امنیت نیاز دارند تا با برنامه کامپیوتري یک پارچه شوند تا بتونند امنیت را تامین 
  .کنند

ي هایی که نیازمندیهاي امنیت را برطرف کنند ایجاد شده تکنولوژ. امنیت براي کسب وکار آنالین بسیار حیاتی است
این نیازمندي ها شامل احراز هویت ، اختیارت دسترسی، جامعیت ، امضاي دجیتالی، . اما نیازها همچنان باقی هستند. اند

  محرمانگی، حریم خصوصی و مدیریت حقوق دجیتالی در زیر توضیح داده شده اند
  
 احراز هویت : 

مشخصات و قوانین یک گروهی را که یک فعالیت را . چه کسی تقاضاي دسترسی را دارد بدین معنی که
  .مانند دسترسی به منابع و یا شرکت در یک انتقال. انجام می دهد، مشخص میکند
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 اختیارات دسترسی : 

مانند اینکه اجازه دارد یک صفحه . مشخص میکند کسی که احراز هویت شده است چقدر حق دسترسی دارد
  .میلیون دالر متعهد کند 10اینترنتی خاص را مشاهده کند یا رمز عبور را تغییر دهد یا  کمپانی را به پرداخت 

 جامعیت : 

مطمئن شویم که اطالعات تغییر نکرده اند . بدین معنی که از دست نخوردگی اطالعات اطمینان حاصل کنیم
ه وب باشد یا اطالعات ذخیره شده در یک این اطالعات می تواند یک صفح. چه تصادفی چه با نیت سوء

  ...پایگاه داده و 
 امضاي دیجیتال : 

یک چنین امضایی براي مقاصد مختلف استفاده می . ایجاد و تصدیق امضاي دیجیتالی بجاي امضاي دستی
  .شود مانند تصدیق، تایید وصول، پذیرش و توافق

 محرمانگی: 

مطمئن شویم که محتوا تنها توسط فرد مجاز قابل . بل خواندن کنیماینکه محتوا را براي افراد غیر مجاز غیر قا 
محرمانگی به طور کلی با تکنولوژي هاي رمزنگاري همراه است، این درحالی است که دیگر روش . رویت است

  .ها مانند استگانوگرافی  کمتر مورد استفاده قرار می گیرند
 حریم خصوصی : 

اطالعات شخصی معموال براي . هویت یک شخص را معلوم می سازدمحدود کردن استفاده از اطالعاتی که 
مثال اطالعات پزشکی . سازمان ها و ارگان ها نیاز است تا بتواند سرویس هاي مورد نیاز یک فرد را فراهم کنند

  .فرد نیاز است تا دکتر شخص بتواند نظر درستی را ارائه دهد
  
 

XML Security 
  

  تعریف
. استانداردهاي تکنیکی را معرفی می کند که نیازهاي امنیت را برطرف می سازند مجموعه اي از XMLامنیت 

استانداردهاي آن را در  XMLامنیت . مطابقت داشته باشند XMLاین استانداردها به گونه اي طراحی شده اند که با 
  :کمک می کند  XMLسطحی باالتر قرار می دهند و به ترتیب زیر به 
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مانند  XMLیک مجموعه لغات را براي ارائه امنیت با استفاده از تکنولوژي هاي  XMLاستاندارد هاي امنیت  -1
که در امضاي دیجیتالی براي انتقال امضا یا اطالعات رمزشده  <KeyInfo>مثال عنصر . شما ،معرفی می کند
 .کلید استفاده می شود

 XPathمانند . کارایی را باالتر ببرندبهر می برند تا  XMLاز استانداردهاي دیگر  XMLاستانداردهاي امنیت  -2
 .براي بازیابی بخشی از یک سند

را در خود  XMLبه گونه اي طراحی شده اند که انعطاف پذیري و توسعه پذیري  XMLاستانداردهاي امنیت  -3
 .آنها امنیت را وارد اسناد، بخشی از یک سند، یک عنصر یا محتواي یک عنصر میکنند. داشته باشند

مسیر  XMLکه این امر وقتی که پیغام هاي . اي امنیت تقریبا به دوسر یک ارتباط وارد می شودتکنولوژي ه -4
را می توان در  XMLامنیت . در طول انتقال امنیت باید همراه داده بماند. یابی می شوند بسیار مهم است

را می توان با  SHA1ند الگوریتم هاي موجود مان. X.509 V3ترکیب با امنیت هاي انتقال استفاده کرد مانند 
 .آدرس دادن وارد سند کرد

  

دهد که تغییرات اتفاق افتاده در داده را شناسایی کنند چه این تغییرات جامعیت پایدار به کاربران داده اجازه می
 کنیم، بلکه به جاي آن، امضاي دیجیتالی، یکاستفاده نمی checksumدر اینجا  از . ناخواسته باشد چه با نیت سوء

این خالصه . باشداطالعات را با یک خالصه از آن همراه می کند که در واقع این خالصه به نوعی اثر انگشت متن می
شود و غیر ممکن است که بدون داشتن متن به آن یک ارزش با طول ثابت است که براي یک متن به طور یکتا تولید می

اعث شده است که  تغییر کوچکی در متن اصلی این اثر انگشت هاي رمزنگاري باستفاده از الگوریتم. دست پیدا کرد
شود نه تنها در حین انتقال محتوا از جامعیت آن اطمینان حاصل کنیم بلکه در حین ذخیره و این قابلیت باعث می. بدهد

  پردازش نیز این اطمینان باشد
  

  ویژگی ها
واع مختلفی از امضا ها را دارد که این قابلیت ها را به ما امضاي دیجیتالی یک مکانیزم براي حمایت از تولید و تایید ان

  :ارائه می دهد
 تصدیق همه سند، بخشی از آن، یک عنصر یا محتواي یک عنصر 

 تصدیق هر نوع سند حتی اسناد باینري 

 تصدیق خواصی که به امضا اضافه میشود 

 تصدیق اسناد مرکب 

 ي دیگري هستندامضاهایی که خود شامل امضاها( تصدیق امضاهاي مرکب( 
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، از  برنامه هایی با چند امضا براي یک سند یا بخش هاي مختلف آن حمایت می  XML به عالوه، پیشنهادات امضاي
  .کند

می تواند در سند قرار داده . با توجه به برنامه کاربردي در چندین نقش ظاهر میشود <Signature>یک عنصر 
می گویند و این هنگامی "منفصل"که در این حالت به آن امضاي . استشود صرف نظر از اینکه چه چیزي امضا شده 

امضا می شود، این عنصر می تواند  XMLهنگامی که یک سند .  را امضا می کنیم اتفق می افتد XMLکه یک سند غیر
نیاز است این یک راحتی را ایجاد می کند به این خاطر که می توان عنصر را درون سند هرجا که . به سند اضافه شود

 .می گوییم "پوشیده شده"در این حال به این عنصر امضاي .ومی توان به راحتی آن را پیدا کرد. قرار دهیم

  :است XMLمفاهیم زیر مفاهیم اصلی براي درك امضاي دیجیتالی 
ابت براي درك این یک خالصه کوتاه با طول ث. یک امضا تنها وقتی معتبر است که محتواي امضا شده تغییر نکند -1

 . بنابراین یک سند هنگامی معتبر است که خالصه تولید شده در مبدا و مقصد برابر باشند. از سند ایجاد می کنیم

که در عنصر . است که شامل یک ارزش رمزشده است XMLیک ساختار  <signature>یک عنصر  -2
<signature Value>  محتواي . می آید<signedInfo> تبر باشدنباید تغییر کند تا سند مع. 

شامل یک  <reference>هر .  براي هر عنصر اضافه شده ایجاد می کند <Reference>امضا کنند یک  -3
همچنین توضیح می دهد که چگونه خالصه را ایجاد کنیم ، الگوریتم را . براي هر آیتم است URIخالصه و یک 

 است <signedInfo>تار بخشی از ساخ <reference>هر . مشخص می کند و دیگر اطالعات مورد نیاز
  

مستقالنه اعتبار سنجی کند با تولید خالصه مشابه از هر  <reference>براي اعتبار سنجی امضا، گیرنده باید هر 
و اطالعات الگوریتم براي اینکه بداند چطور خالصه را . ها براي رسیدن به مکان آیتم ها استفاده کند URIباید از .آیتم

  غییر نکرده باشند باید دو خالصه برابر باشنداگر عناصر ت. ایجاد کند
  

باشد مانند یک عکس یا  XMLاشاره می کند که می تواند یک سند غیر  URIیک مرجع به هر چیزي توسط  -4
یک فرم خاصی از . بدست بیاوریم اما اغلب مفید فایده است  URIاین الزم نیست که آیتم را توسط . یک متن

URI درون سند امضا شده  می تواند به یک عنصر خاصXML اشاره کند. 

می تواند یک یا چندین بر تغییر کند تا براي یک عنصر مفید شود قبا از خالصه  <Reference>یک  -5
 . یکی از استفاده هاي آن امضاي بخشی از یک سند است که تغییر نمیکند.سازي

  
فرض کنید که دکتر در مثال .از آن قرار بگیرد هنگامی که یک امضا ایجاد شد می تواند به عنوان بخشی از سند یا جداي

  )4-2شکل (قبل بخواهد که سند را امضا کند و امضا بخشی از سند شود
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 اي از یک سند امضا شدهنمونه: 4-2شکل 
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  XMLرمزنگاري : محرمانگی   

  هدف و فواید
رمانگی را ایجاد و  قواعد پردازش را تعریف میکند که مح XMLیک مجموعه از عناصر  XMLرمزنگاري 

محرمانگی را در انتقال و ذخیره سازي فراهم  XMLرمزنگاري . میکند و آن را انواع مختلفی از محتوا ها اضافه میکند
  . تنها محرمانگی را  در سطح انتقال ایجاد می کند VPN، یا SSL ،TLSتکنولوژي هاي دیگر محرمانگی نظیر . می کند

. رمز  کند به طوري که کسی اطالعات را  متوجه نشود تا وقتی که رمزگشایی شود صاحب  اطالعات می تواند آنها را
رمزنگاري به طور کلی ترجیح می دهد که از کلید متقارن استفاده کند به این خاطر که این روش یک تکنولوژي مقرون 

براي .  استفاده می شود در این روش براي رمزنگاري و رمزگشایی از یک کلید. به صرفه است حتی براي ایناد بزرگ
ارسال یک اطالعات رمز شده از فرستنده به گیرنده باید کلید را بین این دوطرف به اشتراك گذاشت اما دیگران از کلید 

  .اطالعی نداشته باشند و این کار هنگامی که مالقات حضوري نباشد، سخت میشود
را بین افراد مختلف رد و بدل کرد، کلید متقارن یا  براي جلوگیري از این مشکل و اینکه بتوان اطالعات محرمانه

در این روش از دو کلید عمومی و خصوصی استفاده میشود که هر کدام اطالعاتی را که دیگري . کلید عمومی ایجاد شد
کلید عمومی در اختیار همه قرار میگیرد درحالی که کلید خصوصی فقط در اختیار شخص .  رمز کرده است میگشاید

براي ارسال یک پیام، فرستنده پیام را با کلید عمومی گیرنده رمز می کند و گیرنده با کلید خصوصی خود آن را . است
به خاطر اینکه کارایی کلید عمومی نسبت به رمزنگاري کلید متقارن کارایی کمتري دارد براي ارسال . رمزگشایی می کند

سپس متن رمز شده . نیم و اطالعات را با کلید متقارن رمز می کنیمکلید متقارن از رمزنگاري  کلید عمومی استفاده می ک
  .و کلید متقارن رمز شده را با هم ارسال می کنیم

  

  خصوصیات 
یک مجموعه از . یک بستر و قوانین پردازش براي رمزنگاري و رمزگشایی تعریف شده است XMLدر رمزنگاري 

براي پردازش داده هاي رمز شده مانند الگوریتم استفاده شده   را تعریف می کند که تمام اطالعات الزم XMLعناصر 
  :تمام خصوصیت هاي قابل پشتیبانی در زیر آمده است. براي رمز نگاري را در برمی گیرد

  
  محتواهايXML  و غیرXML را می توان رمز کرد . 

  نتیجه رمز نگاري یک سند خوش تریفXML ن بخشی از پس می توا. باز هم یک سند خوش تعریف است
 .را رمز کرد و باز هم سند قابل پردازش باشد XMLیک سند 

  رمزنگاري با امضاي دیجیتالی درXML سازگار است و می توانند با هم استفاده شوند. 

 از تعداد زیادي از الگوریتم ها پشتیبانی می کند 
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  مفاهیم کلیدي
 .جایگذین می شود <EncryptedData>یا محتواي آن رمز میشود، با عنصر  XMLهنگامی که یک عنصر  -1

جدید است که حاوي عنصر  XMLرمز می شود، نتیجه یک سند  XMLوقتی یک محتواي غیر  -2
<EncryptedData> است. 

حاوي صفت هایی است که به گیرنده کمک می کند تا بتواند متن را رمز  <EncryptedData>یک عنصر  -3
این فرآیند . وایی که رمز شده اشاره کند مثال یک عکساین صفت ها می تواند به عنصر یا محت. گشایی کند

 .براي ضمیمه هاي ایمیل انجام می شود

4- <EncryptedData>  الگوریتم رمز نگاري را مشخص می کند، متن رمز شده را درون خود دارد و اطالعاتی
 .را که الزم است تا بتوان کلید رمزگشایی را بدست آورد

 .قرار میگیرد <EncryptedKey>ي کتن استفاده شده است در کلید متقارنی که براي رمزنگار -5

6- XML  از الگوریتم هاي انتخابی مناسب حمایت می کند و یک مشخصه براي حاالت معمولی تعریف می کند
 که قابل توسعه براي دیگر حاالت هم هست

 تعریف اطالعات کلید شاخص برپایه امضاي دیجیتالی است -7

 .می کند می تواند با عنصر رمز شده ترکیب شود مانندخصوصیت هایی که کاربر تعریف  -8

این عنصر حاوي . مشخص میشود  <cipherData>متن واقعی رمز شده، نتیجه رمزنگاري، با استفاده از  -9
یا حاوي یک اشاره به جایی که . که مقدار رمز شده در آن است <CipherValue>عنصر دیگري است بنام 

یک . ذخیره می شود <CipherReference>که این مرجع درون . ده استمقدار رمزشده در آنجا ذخیره ش
 .مرجع هنگامی که متن رمز شده زیاد است مفید می باشد

فرض کنید که یک سند با امضاي . ارتباط بین امضاي دیجیتالی و رمزنگاري است XMLیکی از مسائل مهم در امنیت 
  :د مانند نمونه زیردریافت کرده ای <EncryptedData>دیجیتالی و عنصر 
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  ساختار یک سند امضا شده: 5-2شکل 

  
خالی  <Reference>درون عنصر  URLبراي اینکه . در این نمونه، امضا بر روي کل سند اعمال شده است 

یرا که دانستن این نکته مهم است ز کدام یک زودتر باید بیاید، امضا یا رمزنگاري: در اینجا یک سوال پیش می آید. است
اگر بخشی از متن بعد از امضا رمزنگاري شود، امضا دیگر معتبر نخواهد . امضا در صورتی معتبر است که متن تغییر نکند
دانستن ترتیب اعمال رمزنگاري و رمزگشایی مهم است زیرا که باید با . بود مگر اینکه بخش رمز شده رمزگشایی شود 

ین مشکل این است که هنگامی که یک سند را امضا می کنیم، امضاکننده باید راه حل ا. تصدیق امضا تداخل ایجاد نکند
این کار باعث می شود که قبل از تصدیق امضا بدانیم که چه . مشخص کند که چه بخشی از سند رمزنگاري شده است

  .بخشی از سند باید رمز گشایی شود
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  فصل سوم
  

  استانداردهاي وب سرویس
WSDL  

  
تواند در سطح شکبه با هم تعامل افزاري از کسب و کار را نمایان کرده است که میچهره جدید نرم وب سرویس

عالوه بر این، کاربران . براي رسیدن به این تعامل باید وب سرویس به مشتریان بالقوه خود معرفی و شناسانده شود. کند
گرداند و هایی نیاز دارد و چگونه پاسخ خود را برمیچه دادهباید بتوانند نحوه ارتباط با وب سرویس را پیدا کنند، اینکه 

یکی از خواص وب . وجود دارد WSDLبراي این منظور استانداردي به نام . کندهایی استفاده میاز چه پروتکل
هاست به این معنی که وب سرویس داراي اطالعاتی است که نحوه استفاده از آن را توضیح ها توصیف خود آنسرویس

گوید این وب سرویس ها میکه به برنامه XML صورت شود، متنی بهنوشته می WSDL این توضیحات در. دهدمی
 .گرداندچه اطالعاتی الزم دارد و چه اطالعاتی را برمی

هاي وب سرویس را ساختند دریافتند که و دیگر تکنولوژي SOAP افزار براي اولین باروقتی که سازندگان نرم
اما هر کدام از . قبل از اینکه شروع به استفاده از یک وب سرویس بکنند باید اطالعاتی درباره آن را داشته باشندها برنامه

ها با هم آن سازندگان براي خودشان روشی براي ایجاد این توضیحات ابداع کردند و باعث شد که وب سرویس
. بوجود آمد WSDL داردهاي خود را یکسان کنندو ماکروسافت تصمیم گرفتند تا استان IBM وقتی. هماهنگ نباشد

بر روي  W3C گروهی از. ارائه کردند W3C را به 1.1نسخه  Ariba و  Microsoft،IBM 2001در ماه مارس سال 
ولی اکثر . اکنون این تکنولوژي در دست ساخت است و هنوز کامل نشدههم. این استاندارد کار کردند و آن را پذیرفتند

 .کنندسرویس از آن استفاده می سازندگان وب

است که مشخصات، مکان و نحوه  WSDL گیرد داراي یک فایلهر وب سرویسی که بر روي اینترنت قرار می
گیرد را فرستد و میهایی که وب سرویس مینوع پیغام WSDL یک فایل. دهداستفاده از وب سرویس را توضیح می

در تئوري یک برنامه . امه صدازننده براي کار با وب سرویس باید به آن بفرستددهد مانند پارامترهایی که برنتوضیح می
اطالعات  WSDL در. کندها جستجو می WSDLدر وب براي یافتن وب سرویس مورد نظر خود از روي توضیحات

 .یا هر پروتکل دیگر نیز وجود دارد HTTP مربوط به چگونگی ارتباط با وب سرویس بر روي

- شکل فایل. ها طراحی شده است نه براي خواندن آن توسط انسانبراي برنامه WSDL که بدانیماین مهم است 

- خیلی از نرم. دنتوانند آن را بخوانند و تجزیه و تحلیل کنآید ولی کامپیوترها میپیچیده به نظر می WSDL هاي

-کنند بنابراین وقتی برنامهید میمورد نیاز وب سرویس را نیز تول WSDL سازند فایلافزارهایی که وب سرویس می

شود و احتیاجی به آموزش موردنیاز با آن نیز ساخته می WSDL نویس وب سرویس خود را ساخت به شکل خودکار
هاي وب مخفف زبان توصیف سرویس WSDL .براي ساختن و استفاده از وب سرویس نیست WSDL دستورات

را بخواند تا بفهمد چه عملیاتی بر  WSDLتواند یک سند ي میدربرنامه کارب. هستند XMLاست و یک سند معمولی 
هایشان را قابلیت توسعه را دارد تا به سیستم انتهایی شبکه اجازه توصیفات و پیغام WSDL  .روي سرور فعال هستند

   .کنندبدهد صرف نظر از اینکه از چه ساختار پیغامی یا از چه پروتکلی براي ارتباط استفاده می
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 WSDLار اسناد ساخت

  :کنیمیک سند را با استفاده از این عناصر کلیدي تعریف می
<Types>  :شوداي که توسط وب سرویس استفاده مینوع داده.  

<messages>  :شودهایی که توسط وب سرویس استفاده میپیغام.  
<portType> :شودعملیاتی که توسط وب سرویس انجام می.  

<binding> :شودی که توسط وب سرویس استفاده میپروتکل ارتباط. 

<Port> :کندآدرسی را براي اتصال مشخص می.  
>Service< :شودهاي مرتبط استفاده میاي از پورتبراي اجتماع مجموعه.  

  ):  1- 3شکل(شکل اصلی یک سند بدین صورت است 

  
  WSDLساختار یک :1-3شکل

 
توان هر نامی براي آن کند که مینام پوشش را مشخص میصفت نام، . نام و نوع: دو صفت دارد bindingعنصر 

در عنصر . است glossaryTermsدر این مثال . کندبه پورت مورد استفاده براي پوشش اشاره می ،و نوع. گذاشت
soap:binding صفت . دو صفت داریمstyle تواند میrpc  یاdocument صفت . باشدtransport  تکل ونوع پر

  .است HTTPکند که در اینجا خص میلی را مشاانتق
- دهد و پیغاماین عنصر وب سرویس، کاري که انجام می. بیشترین اهمیت را در یک سند دارد <PortType>عنصر 

توان آن را شبیه می. کنداین عنصر نقطه اتصال به وب سرویس را مشخص می. کندهایی که درگیر هستند را توصیف می
چند نوع عملیات را  WSDLترین روش عملیات است اما پاسخ معمولی-درخواست. ر گرفتاي در نظتوابع کتابخانه

  .تعریف کرده است
One-Way :دهدعملیات می تواند پیامی را دریافت کند اما پاسخ نمی.  
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Request-response :تواند پیامی را دریافت کند و حتما پاسخی برگرداندعملیات می.  
Solicit-response : تواند پیامی را ارسال کند و منتظر جواب بماندمیعملیات.  

Notification :[17].ماندتواند پیغامی را ارسال کند اما منتظر پاسخ نمیعملیات می  
  .زیرا عملیات ورودي دارد اما خروجی ندارد. طرفه استیک مثال از عملیات یک 2-3شکل 

  
  طرفهعملیات یک: 2-3شکل 

  زیرا عملیات هم ورودي دارد و هم خروجی. پاسخ است -رخواستنیز یک مثال از د 3-3شکل 

  
  پاسخ -درخواست: 3-3شکل 

این عملیات یک ورودي و خروجی دارد که . است getTermو نام عملیات  glossaryTermsدر اینجا نام پورت 
ع آن را ، بخش هر پیغام و نوmessage .است getTermResponseو خروجی آن  getTermRequestورودي آن 

   .مشخص کرده است
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UDDI  
(Universal Description, Discovery and Integration)  

 
این هدف . بعد از آنکه وب سرویس ایجاد و براي استفاده در سرور قرار گرفت، کاربران باید بتوانند آن را پیدا کنند

UDDI بایگانی . استUDDI کند، که شامل اطالعات وب ه میاطالعات توصیفی یک کسب و کار را دریافت و ذخیر
این بایگانی همچنین امکان جستجو براي اطالعات خاصی را نیز در . شودگذارد نیز میهایی که در اختیار میسرویس

براي برقراري ارتباط با شرکت، باید اطالعاتی از آن را داشته باشیم، مانند شماره تلفن، شهر و خیابان . گذارداختیار می
کند که در را تعریف می XML یک متن مبتنی بر UDDI.... .ب سایت آن یا آدرس وب سرویس آن و آن شرکت، و

براي تعریف این . دهندشان و امکانات خود میاتی درباره چگونگی کار وب سرویس شرکتحها توضیآن شرکت
 ند این اطالعات را درتوانها میشرکت. شودداده شده استفاده می حتوضی UDDI اطالعات از شکل خاصی که در

UDDI ها را در ها را بدهند یا آنیابی به آنهاي مورد نظرشان اجازه دستشرکت خود نگهداري کنند و تنها به شرکت
 .مکان عمومی و در اینترنت قرار دهند

 نام دارد و توسط کمیته UBR یا UDDI Business Registry پایگاه UDDI ترین پایگاهترین و مهمبزرگ

UDDI کروسافت،یما: شوداطالعات این پایگاه در چهار نقطه نگهداري می. است ی و اجرا شدهحطرا IBM ،SAP ،
HP .شوداطالعاتی که در یکی از چهار پایگاه تغییر کند در سه تاي دیگر نیز اعمال می.  

ات متنی حو توضیها که در آنها اطالعات تماس شرکتست ها شبیه دفترچه تلفن ااطالعات درون این پایگاه
نوع فعالیت، شماره کسب و  ها و اطالعات دربارهبندي شده شرکتاوي اطالعات طبقهح  Yellow Pagesآنهاست،

وه حهاي آنها و ناوي اطالعات تکنیکی درباره سرویسح Green Pages .باشدمی ...و  آنهاکار، نوع تولیدات 
حاوي اطالعاتی در مورد خود شرکت است مانند نام شرکت  White Pages .باشدپردازش اطالعات شرکت آنها می

  .و آدرس آن، اطالعات الزم براي برقراري ارتباط، آدرس وب سایت و اطالعات دیگر شناسایی

  
 UDDIاطالعات درون یک : 4-3شکل 
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SOAP  
(Simple Object Access Protocol)  

 
. اندایی است که بر روي شبکه پخش شدههایجاد روشی جهت فرستادن دیتا بین سیستم SOAP هدف اصلی

اي براي ارتباط و انتقال دیتا بین آن وسیله SOAP هايکند، پیغاموقتی یک برنامه شروع به ارتباط با وب سرویس می
آورد به شود و یک تابع یا سابروتین را در آن به اجرا در میبه وب سرویس فرستاده می SOAP یک پیغام. دو هستند
استفاده  SOAP تواي پیغامحوب سرویس نیز از م. که این پیغام از وب سرویس تقاضاي انجام کاري را دارداین معنی 

  .فرستددیگر به برنامه اصلی می SOAP در انتها نیز نتایج را با یک پیغام. کندکرده و عملیات خود را آغاز می
SOAP هاي متفاوت و هاي متفاوت و با تکنولوژيها متفاوت بر روي سیستم عاملیک راه ارتباطی بین برنامه

  .هاي متفاوت استزبان
این . است يXML تشکیل شده از یک سري الگوهاي SOAP ، پروتکلXML به عنوان یک پروتکل مبتنی بر

مانند نوع دیتاها و اطالعاتی که . کندشود را مشخص میرا که بر روي شبکه منتقل می XML هايالگوها شکل پیغام
 براي انتقال دیتا بر روي اینترنت و از طریق پروتکل SOAP در اصل. رف مقابل تفسیر کردن متن را آسان کندبراي ط

HTTP ی شده است ولی از آن در دیگر مدلها مانندحطرا LAN ها ازوقتی که وب سرویس. توان استفاده کردنیز می 

HTTP توانند ازتی میحکنند به رااستفاده می Firewall  کنندعبور. 

 ، بدنه یاHeaderسرآیند یا  ، Envelope پوشش یا: از سه بخش مهم تشکیل شده است SOAP یک پیغام

Body .این بخش محتواي پیغام را توصیف و گیرنده آن . رودبندي کردن کل پیغام به کار میقسمت پوشش براي بسته
باشد و مطالبی مانند ک بخش اختیاري میآن است که ی SOAP، Header  هايبخش بعدي پیغام. کندرا مشخص می

دیتاها . گیرندبخشی است که دیتاهاي مورد نظر در آن جاي می SOAP بدنه پیغام. دهدامنیت و مسیریابی را توضیح می
این الگوها . کننددهند تبعیت میآن را توضیح می (Schemas) هستند و از یک مدل خاص که الگوها XML بر مبناي

گرفته و تفسیر  SOAP توسط سرورهاي SOAP هايپیغام. کنند تا متن را به درستی تفسیر کندک میبه گیرنده کم
 [2].ها فعال شوند و کار خود را انجام دهندشود تا در نتیجه آن، وب سرویسمی

  :دهدرا نشان می SOAPقالب پیغام  5-3شکل 

  
  SOAPقالب پیغام : 5-3 شکل
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فضاي نامی . کندمشخص می SOAPاین عنصر سند را به عنوان یک پیغام . ستریشه یک پیغام اEnvelope عنصر 
Xmlns:soap  همیشه باید مقدارhttp://www.w3.org/2001/12/soap-envelope  اگر فضاي . را داشته باشد

  .گیردو پیغام را نادیده می. کندنامی دیگري استفاده شود برنامه یک پیغام خطا تولید می
تواند ظاهر شود و این صفت در هر عنصري می. شودبراي مشخص کردن نوع داده استفاده می encodingStylrصفت 

 .هیچ کدگذاري پیش فرضی ندارد SOAPیک پیغام . تواند به یک عنصر و تمام فرزندان آن اعمال شودمی

باید توانایى تولید و  آورنده وب سرویس هر دوکننده و فراهمشود، درخواستمالحظه می 6-3همانگونه که در شکل
 دهندهمعموال سرویس. و نیز توانایى برقرارى ارتباط از طریق شبکه را داشته باشند  SOAPهاى همچنین ترجمه پیام

SOAP گردد این وظایف را انجام میدهدوب اجرا می دهندهکه بر روى سرویس.  
 

  : شودبرقرارى این ارتباط به چهار مرحله زیر تقسیم می

ارائه دهنده وب سرویس مورد  زمبنى بر درخواست آن ا SOAP پیام یک ابتدا سرویس وب یک کنندهواستدرخ – 1
با استفاده از )  SOAPبراى مثال یک اجراکننده سمت کاربر ( SOAPارائه دهنده خدمات . نمایدنظر تولید می

) HTTPمثل (با پروتکل سطح شبکه دهنده سرویس با برقرارى ارتباط در کنار آدرس شبکه ارائه SOAPاین پیام 
 .کنداقدام به ارسال پیام بر روى شبکه می

براى مثال (دهنده سرویس سمت ارائه SOAPدهنده خدمات به ارائه) اینترنت یا اینترانت ( این پیام بر روى شبکه  -2
وب  دهندهبه سرویسآن را  ،بعد از تبدیل پیام SOAP دهندهسرویس. ابدیانتقال می) SOAP دهندهیک سرویس

به اشیاء قابل استفاده تحت یک زبان خاص  XMLهاى توانایى تبدیل پیام SOAP دهندهسرویس. (کندارسال می
  )باشد براى استفاده یک برنامه کاربردى را دارا مى

اسخ براى قطعا پ. کند وب با پردازش درخواستى که توسط پیام مطرح گردیده، پاسخ را تولید می دهندهسرویس -3
انجام  SOAP دهندهتبدیل شود که این عمل نیز توسط اجرا کننده سمت سرویس SOAPانتقال باید به یک پیام 
  .گرددتولیدى بر روى شبکه براى درخواست کننده ارسال می SOAPشده و در نهایت پیام 

به اشیاء قابل  ،رسیده SOAPتوسط گره درخواست کننده سرویس در شبکه، پیام  SOAPبعد از دریافت پیام  -4
گردد و نهایتا نتیجه توسط برنامه کاربردى استفاده کننده از وب نویسى مبداء تبدیل میاستفاده توسط زبان برنامه

  .شودسرویس نمایش داده می
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 SOAPبرقراري ارتباط در : 6-3شکل 
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  فصل چهارم
  

  معماري وب سرویس

  معماري وب سرویس
  

هاي سپس به موضوع پروتکل. کنیمکنیم و چزئیات آن را بررسی میهی به پشته مفهومی وب سرویس میابتدا نگا
تري نیاز هاي اضافهاي که قبال توضیح داده شد، تکنولوژيعالوه بر استانداردهاي پایه. پردازیمشبکه و انتخاب آنها می

اي اگرچه استانداردهاي پایه. ها را پشتیبانی کندز برنامهاست که معماري وب سرویس را کامل کند تا از انواع مختلفی ا
  تري دارندها و توابع اضافهتر نیاز به قابلیتوکارهاي پیچیدهبراي اهداف زیادي مناسب هستند، کسب

  پشته وب سرویس
باشد که جا آوردن سه عملیات منتشر کردن، پیدا کردن و پیوستن، باید یک پشته وب سرویس وجود داشته براي به

  . پشته وب سرویس را مشخص می کند 1-4شکل . استانداردهایی را براي هر سطح در برداشته باشد

  
  پشته وب سرویس: 1-4شکل 

  
دهنده قسمت عمودي سمت راست، نشان. استدهد بنا شدهتر ارائه میهایی که الیه پایینالیه باالتر بر روي قابلیت

هاي دهنده تکنولوژيهاي سمت چپ نشانمتن. الیه پشته مورد توجه قرار بگیرد هایی است که باید در هرنیازمندي
وب سرویس باید به شبکه دسترسی . پایه پشته وب سرویس شبکه است. کننداستانداردي است که در آن سطح عمل می

وب . خوانی شودهاي دیگران فراداشته باشد که قابلیت در دسترس بودن را داشته باشد و بتواند توسط درخواست
به خاطر حضور . هاي معمولی شبکه استفاده می کنندهایی که آشکارا در اختیار عموم قرار دارد از پروتکلسرویس
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 STMPهاي دیگر اینترنت نظیر پروتکل. عمال پروتکل مورد استفاده آن است HTTPهمیشگی وب سرویس پروتکل 
  . توانند پشتیبانی شوندنیز می FTPو 

 SOAP. کندنگاري معرفی میرا به عنوان پایه پروتکل پیام XML، استفاده XML، پیام نگاري مبتنی بر الیه بعدي
  :براي این الیه انتخاب شده است به دالیل زیر

  یک روش استاندارد پوششی براي پیغام هاي ارتباطی وRPC است. 

 ساده است. 

  بهتر از ارسال یک متن سادهXML شخص استاست زیرا داراي ساختار م . 

 SOAP از عملیات انتشار، پیدا کردن و اتصال پشتیبانی می کند . 

این حداقل . استاندارد توصیف وب است WSDLاول، . الیه توصیف سرویس در واقع یک پشته توصیف سند است
  . رابط و مکانزیزم ارتباط با وب سرویس را توصیف می کند WSDL. استانداردهاي توصیف سرویس است

از  طریق شبکه در دسترس قرار می گیرد، سه الیه اول پشته نیاز است تا بتوان وب  SOAPسرویس توسط چون وب 
 SOAPبراي الیه شبکه،  HTTPترین حالت پشته پورتکل در ساده. سرویس را فراهم کرد یا مورد استفاده قرار داد

در پشته وب سرویس بنا بر . نیاز استبراي الیه توصیف سرویس  WSDL، و XMLنگاري مبتنی بر براي الیه پیام
  . هاي دیگر نیز استفاده کردتوان از پورتکلنیاز می

  الیه شبکه
: کندهاي الیه شبکه معرفی میاین الیه همه پروتکل. ترین قسمت پشته وب سرویس الیه شبکه قرار دارددر پایین
HTTP ،SMTP ،FTP ،MQ ،RMI ،IIOP ،e-mail هایی که هاي شبکه بسته به برنامهلپروتک. هاو نظایر این

  .گیرندشوند مورد استفاده قرار مینوشته می
  . HTTP: شودبراي وب سرویس، پروتکلی که در همه جا موجود است، استفاده می

  

XML Messaging-Based Distributed Computing  
 

. است SOAPد مورد استفاده در در حال حاضر استاندار. است XMLنگاري پایه اصلی معماري وب سرویس پیام
SOAP از سه بخش تشکیل شده است که در . ها استیافته پیامنگاري ساده و سبک براي مبادله ساختیک روش پیام

. تواند از طریق آنها ارسال شودهاي شبکه سازگاري دارد و میبا همه پروتکل SOAP. فصل گذشته به آن پرداخته شد
  .ها مستقیما سر و کار نداریمدر اکثر مواقع با این بخش
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