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 هچکيد

 سبک وب بر مبتني ديبرركا برنامه یکیک مشاپ هستند.  وب تحت ديبرركا يهابرنامه يبعد نسل، 1هامشاپ

 و چهریكپا تجربه یک تحویل ايبر د،موجو منبع چند یا دو يهاقابليت یا و تطالعاا تركيب از ست كها وزن

 يهامحيط در را زيساچهریكپا يهاتكنيک از جدید سكال یک هاپمشا .یدآمي دجوبه و برركا به جدید

 مساله یک به پاسخ ايبر كه هایيميكنند )برنامه معرفي  موقعيتي ديبرركا يبرنامهها زيسادهپيا ايبر مانيزسا

 ،قابتير و هپيچيد ،پویا مانيزسا محيط یک درميشوند(. داده توسعه  نمازسا در مشخص و راگذري، فو

 يمرا ،گرفت هنداخو ارقر دهستفاا ردمو هیندآ در كه تركيبي ديبرركا يبرنامهها همه دیجاا و پيشبيني

 نمازسا در كوچک يتيمها و ادفرا به ،سریع و دهسا حل راه یک انعنو به مانيزسا يهاپمشا .ستا غيرممكن

 ريجا منابع از دمجد دهستفاا و تركيب با تا ميكنند كمک ،نددار وب برنامهنویسي مينهز در كمي نشدا كه

 نشارگذزود يهازنيا به پاسخ ايبر را دخو اهلخود تركيبي يبرنامهها ،ینترنتا روي هشد منتشر منابع و نمازسا

-هشد ئهارا مانيزسا يهاپمشا دیجاا یندافر تسهيل ايبر  ديیاز یشگرایرو يهااربزا  ،حاضر لحا در .كنند دیجاا

 ماا ،ندزميسا نساآ ديیاز ودحد تا را وب يهاپمشا دیجاا ي،بصر يبرركا سطوا یک دیجاا با ،هااربزا ینا .ندا

 رساختا و تطالعاا منيتا وب، يهاژيتكنولو مينهز در هایيتجربه ،نهایي برركا كه هستند ینا مندزنيا زهنو

 بستگي، واهااربزا ینا توسط هشد دیجاا پمشا ،ینا بر وهعال .باشد شتهدا پمشا ههنددتشكيل يهامولفه ايداده

 با مولفه یک جایگزیني یا پمشا رساختا در تغيير دیجاا ینابنابر .دارد آن ههنددتشكيل يهامولفه به يشدید

 با نمازسا خلدا منابع نهاآ در كه مانيزسا يهاپمشا در مساله ینا .ميباشد مانبرز و هپيچيد ريكا ،یگرد مولفه

 ،ميشوند تركيب نشدا گرركا یک توسط ،موقعيتي مساله یک حل ايبر ،ینترنتا روي هشد منتشر جهاني منابع

، 2وب  و معنایي وب ،مانيزساري معما ژيتكنولو سه تركيب با تا دميشو شتال مقاله ینا در .ميباشد نگتررپر

 لمد یک كه یمدار نظر در ،ینا بر وهعال .دشو ئهارا مانيزسا يهاپمشا ركادخوراه حلي براي ایجاد نيمه

 نيمابتو آن توسط كه هيمد ئهارا مانيزسا يهاپمشا ههنددتشكيل يیسهاوسر ايبر معنایي اريحاشيهگذ

 نظر در مانيزسا يهاپمشا دیجاا در را نمازمنيتي ساا يسياستها نيز و یسهاوسر ايبر زمال معنایي تتوصيفا

 دیجاا یندافر دي،پيشنها لمد زيسادهپيا با كه ستا پمشا یشگرایرو اربزا یک ،تحقيق جيوخر .بگيریم

 . ميبخشد تسهيل را مانيزسا يهاپمشا

 ،موقعيتي ديبرراـكهاي ، برنامه2وب  ،معنایي ا، وبیسگرورـسري معما ،مانيزسا يهاپمشا :نگاواژكليد

 .  تركيبي يبرنامهها

                                                      
1
 Mashups 
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مقدمه -1

 چندین از را یسهاوسر و تطالعاا رديمو زيچهساركه یكپاي وب هاژي مشاپتكنولو رظهو ،خيرا يهالسا در

ها به در سازمان موقعيتيدي برركا هايبرنامه توسعه ايبر را جدید شيرو زد،ميسا پذیرنمكاا مختلف منبع

 ست. ا ارمغان آورده

 ادتعد كه هستند نمازسا خلدا در پيشبيني قابل غير و رگذزود برنامههایي ،موقعيتي ديبرركا يبرنامهها

(، 1) 1ستررفو مانند زاربا در هيقكنندتحق حمطر يشركتها. نددار مشخص يهازنيا با و ودمحد فهد انبرركا

 هايالس در هانمازسا در را سعهي تولگوا ینا سریع شد( ر3) 3ینتليجنس یونيتاكونوميک ا یا ( و2) 2گارتنر

4مانيزساهاي مشاپ" را آن و ندادهكر پيشبيني هیندآ
 درقا را 5نشدا انگرركا ،مانيزسا يهاپمشا .اندهناميد "

 منابع از تطالعاا زيچهساریكپا و تحليل ،سترسيد شامل عموما كه را نمازسا در نمعمولشاظایف و تا ندزميسا

 نمازسا خلدا منابع تركيب با ،مانيزسا يهاپمشا ،ینابر  وه(. عال4هند )د منجاا يموثرتر ، به طورستا مختلف

 داده رخ مشخص زهحو یک در كه موقعيتي ردمو در را يجدید یدد ،ینترنتا روي هشد منتشر جهاني منابع با

 ،ميشوندداده توسعه  دخو نهایي برركا توسط كه ستا ینا مانيزسا يهاپمشا صليا مزیت. كنندمي دیجااست ا

ست ا ايمساله به شخص تریندیکنز و دارد موقعيتي گاهيآ یک ،نهایي برركا .وب ايحرفه نویس برنامه یک نه

 دیجاا با نداميتو و نددامي سایرین از بهتر را آن حل راه ینابنابر. دشو حل مانيزسا پمشا توسط ستا ارقر كه

 . آورد دجووبه  نمازسا ايبر هم و دخو ايهم بر را يبيشتر يمندضایتر ،شيرسفا حل راه یک

وب  يهاپمشا دیجاا یندافر تسهيل ايبر اري،فزامنر مختلف يشركتها توسط ديمتعد يهااربزا ،حاضرل حادر 

 ،هااربزا ینا (.9ریتوپ ادمشا گوگل ،8یكيو كدام  بيآي  ،7پایپس، یاهو 6يسافت پاپفالومایكر)مانند ند اهشد ئهارا

 ینا مندزنيا زهنو ماا ندزميسا نساآ ديیاز ودحد تا را وب يهاپمشا دیجاا ي،بصر يبرركا سطد یک وایجاا با

 يمولفهها ايداده رساختا و تطالعاا منيتا وب، يهاژيتكنولو مينهز در تجربههایي ،نهایي برركا كه هستند

 به يشدید بستگيوا ،هااربزا ینا توسط هشد دیجاا پمشا ،ینا بر وهعال. باشد شتهدا پمشا ههنددتشكيل

 ،یگرد مولفه با مولفه یک جایگزیني یا پمشا رساختا در تغيير دیجاا ینابنابر. دارد آن ههنددتشكيل يمولفهها

                                                      
1
 Forester 

2
 Gartner 

3
 Economic Intelligence Unit 

4
 Enterprise Mashups 

5
 Knowledge Worker 

6
 http://www.popfly.com  

7
 http://pipes.yahoo.com/pipes/ 

8
 http://services.alphaworks.ibm.com/qedwiki/ 

9
 http://code.google.com/gme/ 
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سازمان با منابع جهاني  هاي سازماني كه در آنها منابع داخلدر مشاپاین مساله  ميباشد. مانبرز و هپيچيد ريكا

تر پررنگ شوند،تي، توسط یک كارگر دانش تركيب ميمساله موقعي منتشر شده روي اینترنت، براي حل یک

 : زیرا .باشدمي

اد ایج هاي گذرايگيري از فرصتهاي سازماني براي بهرهآید. مشاپشمار ميه زمان، یک عامل مهم در سازمان ب

 سادگي. تواند به سودآوري سازمان كمک كندسریع آنها مي شوند و توسعهشده در سازمان، توسعه داده مي

ي سادگ. توانند تا حد زیادي، زمان توسعه آن را كاهش دهندمي مشاپ، پذیري ساختاركاربري مشاپ و انعطاف

دلخواه خود را  هاينویسي وب، مشاپبا كمترین دانش برنامه نهایي آورد كه كاربركاربري، این امكان را فراهم مي

م را فراه مشاپ امكان استفاده مجدد و مشاركت افراد مختلف در ایجاد پذیري ساختار مشاپ،ایجاد كند. انعطاف

 .آوردمي

 سازماني،آگاهي از مسائل امنيتي در هنگام ایجاد مشاپ  آید. عدمشمار ميه امنيت، یک عامل مهم در سازمان ب

 وجوده هاي زیادي را براي سازمان بسازمان شود و ریسک ممكن است باعث فاش شدن اطالعات حساس داخل

 .وردآ

جویي در زمان تواند منجر به صرفهمي ،1هاي سازمانيسازي فرایند ایجاد مشاپخودكاریافتن راه حلي براي نيمه

 ین كار، راه را به سوي تمركز رويبيشتر شود. ا استفاده مجددتر با قابليت هاي ایمنهمچنين ایجاد مشاپ و

گشاید. سوال اصلي سازي ميدر جزئيات پياده افزوده به جاي هدر دادن وقتهاي با ارزشایجاد مشاپ نوآوري در

 .سازماني هايست براي تسهيل فرایند ایجاد مشاپیافتن روشي ا این تحقيق،

 شوند.رد استفاده در تحقيق شرح داده ميپایه مو ، مفاهيم2كه در بخش  ساختار این مقاله بدین صورت است

ه هاي بآنها در سازمان، به همراه چالش هاي سازماني پرداخته، كاربردهاي، به تعریف مشاپ3بخش  سپس در

ي هاخودكار مشاپنيمه ، مدل پيشنهادي خود براي ایجاد4گيرند. در بخش قرار مي كارگيري آنها مورد بحث

نهایت در بخش  پردازیم و درسنجي مدل پيشنهادي مي، به ارزیابي و امكان5 دهيم. در بخشسازماني را ارائه مي

 بریم.مقاله را به پایان مي گيري و شرح تحقيقات آتي،مع نتيجهبا ج 6

 

 

                                                      
1
 Semi-automatic Creation of Enterprise Mashups 
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زمينهپيش -2

 گرامعماريسرويس -2-1

افزاري را در قالب توزیع شده كه كاركردهاي نرم هايرا، رهيافتي است براي ساخت سيستمگمعماري سرویس

واني هستند و هم براي ساخت فراخ افزارها قابلها هم توسط دیگر نرمكنند. این سرویسمي سرویس ارائه

در محيطي كه انواع ها فناوري سازياین رهيافت براي یكپارچه .گيرنداستفاده قرار مي هاي جدید موردسرویس

 .آل استافزاري وجود دارند ایدهافزاري و سختنرمهاي مختلفي از سكو

1محورمحصول" افزار را از ساختگرا، شيوه توسعه نرممعماري سرویس
-مصرف"سنتي به تركيب سرویس  "

2محوركننده
BPEL (7 ) گرا مانندتركيب معماري سرویس هاي. با پشتيباني از تكنولوژي(6) تغيير داده است "

و با هزینه كم، توسط نسبتا سریع  طوره توان بار جدید، كاربرد یا راه حل را ميكسب و كفرایند WSCI (8 ،) و

ي تركيب موجود، هازبان همگن ایجاد كرد. با این حال، ابزارها وهاي ناشده در محيط هاي توزیعتركيب سرویس

اطالعات  حيط فناورياند تا مشكالت كسب و كار را در مطراحي شده ايگان حرفهدهندعموما براي توسعه

گرا معماري سرویس هاي تركيب، سه مساله مهم در مورد تكنولوژيدر حال حاضر .پيچيده سازمان حل كنند

 (: 6) وجود دارند

 ساختدهنده و زیرارت توسعهزیاد در رابطه با مه هاي نسبتانيازمندي 3ها شامل یک سرباراین تكنولوژي (1

  .باشندپشتيبان، مي

 .و سریع پشتيباني كنند 4صورت پویاه ب سازي تركيبتوانند از سفارشيها نمياین تكنولوژي (2

هاي كاربردي جاري و سنتي روي وب كه واسط توانند به خوبي از تركيب برنامهها نمياین تكنولوژي (3

 .ندارند، پشتيباني كنند سرویس

 هاي وب بر، با معرفي مشاپ2د. وب انگرا شدهسرویس این مسائل، مانعي براي پذیرش سریع و گسترده معماري

د را براي رفع این مسائل پسنسبک وزن و كاربر ،گرا، راه حلي سریعیه مفاهيم تركيب در معماري سرویسپا

 .كندمطرح مي

                                                      
1
 product-centric  

2
 consumer-centric 

3
 Overhead  

4
 On the fly 
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2وب-2-2

توليد شده توسط كاربر را استخراج و مورد استفاده  یک برچسب است بر روي هزاران كاربردي كه محتواي 2وب 

هاي جذاب كنشو از برهم مي كنند د، از تعامالت مشاركتي و اجتماعي روي وب پشتيبانيندهمي قرارمجدد 

و توسط  2005سال  این اصطالح براي اولين بار در (.9) برندهستند بهره مي 2Ajax كه مبتني بر 1براي كاربر

شمار ه ب كار در صنعت كامپيوتریک انقالب كسب و ، 2(. وب 10) در كنفرانسي به همين نام مطرح شد 3اورلي

وجود آمده است و تالشي است براي شناخت ه یک سكو ب آید كه در نتيجه حركت به سمت اینترنت به عنوانمي

كنند، جنبه محتوا نقش محوري را ایفا مي جدید. این ایده كه كاربران در توليد يموفقيت روي این سكو قوانين

 ،ساخته است كه در وب ، كاربران غيرمتخصص را قادر2كاربردهاي وب  (.11) آیدمي شماره ب 2اصلي وب 

 (. 9) كمک كرده است 4قابل خواندن و نوشتن مشاركت داشته باشند و به تحقق وب

م آوردن امروزه در بين افرادي كه به ایجاد و فراه هستند كه 2هاي مهم وب وب، یكي از كاربرد هايمشاپ

-منشاء مياز موسيقي پاپ سر 5مشاپ ند هستند، رواج یافته است. اصطالحمفيد روي وب عالقم هايسرویس

موجود )عموما در  آهنگ جدید )با سبک جدید( از تركيب دو یا چند قطعه موسيقي گيرد و به عمل توليد یک

شود اینترنت، یک مشاپ به یک برنامه كاربردي تحت وب گفته مي شود. در زمينههاي مختلف( اطالق ميسبک

از این رو به  (.12)آورد ميابزار یكپارچه ساده در صورت یکه هاي دو یا چند منبع را تركيب كرده و بدادهكه 

 . شودنيز گفته مي 6هاي وب مركببرنامه ها،مشاپ

 

                                                      
1
 Engaging User Interactions 

2
 Asynchronous JavaScript and XML 

3
 O'Reilly 

4
 Read-Write Web 

5
 Mashup يا mash-up 

6
 Web Application Hybrid یا Composite Web Application 
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 بنديانواعآنهاهاودسته:رشدمشاپ1شکل

اند وب مطرح شده هاي كاربردي تحتتوسعه برنامه قدرتمند براي يها به عنوان یک سكودر حال حاضر، مشاپ 

كنند. وب سایت وب قابل یكپارچه تركيب مي صورت یک تجربه كاربريه چندین مجموعه جریان داده را ب كه

كاربران و نشان دادن روند توسعه  هاي توليد شده توسطک منبع مهم براي فهرست كردن مشاپی 1ریزيبرنامه

شده روي اینترنت از مرز  هاي توليدسایت، تعداد مشاپاساس گزارش این آید. برمي آنها روي اینترنت به شمار

همانطور كه در  .دهدپ در روز، به گسترش خود ادامه ميمشا 3پایدار حدود  گذشته است و با نرخ رشد 4000

و  تجاري هستندغير ،هاي ایجاد شده توسط كاربرانبيشتر مشاپ نشان داده شده است، در حال حاضر 1شكل 

به یک  2010ها در سال بيني شده است كه مشاپپيش ،لت سرگرمي دارند. با این وجود، با بلوغ تكنولوژيحا

                                                      
1
 ProgrammableWeb.com 
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ميليون دالر از  700به حدود  2013سال  هاي سازماني درو مشاپ (13) در بازار تبدیل خواهند شد مدل غالب

 ((. 1) 1بيني فورستر)پيش دست خواهند یافت افزارسهم بازار نرم

 هاي كاربردي وبد، یک نوع اقتصاد جدید در برنامهش مطرح 2ه بر مبناي قابليت استفاده مجدد كه در وب توسع

 ها با پيچيدگيهایي را در ساخت این برنامه، محدودیت2اي معنایي در وب وجود آورد اما غياب توصيفات دادهه ب

 از كمبود توصيفات معنایي و مشكل اما غني است اي بسياراز نظر داده 2وجود آورده است. وب ه بيشتر ب

نيز مشهور شده است، سعي دارد تا با  3وب  وب معنایي كه به(. 14) بردسازي در ابعاد گسترده رنج ميیكپارچه

 .برطرف سازد ، این مشكالت را2یک زیرساخت معنایي بر روي وب  فراهم آوردن

وبمعنايی-2-3

 هايي در ورود به دنياي واقعي برنامه، سع3یا وب  ( و17) 2هااي وب دادهههاي اخير، وب معنایي با نامدر سال

كند سازي را حل ميبسياري از مشكالت یكپارچه وب معنایي با اینكه(. 18) كاربردي تحت وب را داشته است

. این (14) استپذیرش كند آن تا به امروز بوده  برد. همين مساله باعثها رنج ميكمبود كاربران و داده اما از

جر به فراهم تواند منمي این دو تكنولوژي این تركيبحل شده است. بنابر 2محور وب طبيعت كاربر توسط مساله

دن در غني بو. برداري استانسان و هم توسط ماشين قابل بهرههم توسط  ها شود كهآمدن یک وب غني داده

 .غني بودن تعامالت كاربرانبه  ها اشاره دارد و هماینجا هم به غني بودن داده

هايسازمانیمشاپ -3

این  ها، ارائه شده است. درتر، مشاپطور كليه سازماني یا ب هايدر ادبيات موضوع، تعاریف متعددي از مشاپ

-علمي بين ها و نشریاتتعاریف علمي مطرح شده در كنفرانس مقاله، سعي شده است كه عالوه بر در نظر گرفتن

به  كه جنبه كاربردي دارند، مورد بررسي قرار گيرند. با توجه تجاري مطرح شده در صنعت نيزالمللي، تعاریف 

( و 32-30) افزاردهندگان نرمتوسعه(، 29-27(، كاربردي )22-26)، تجاري (21)و  (20)و  (6) دیدگاه فني

 اي ميانكه تفاوت عمدهيجه تحليل این بود تعریف را مورد تحليل قرار دادیم. نت 16(، 33جامعه كاربران )

 گرا، به عنوانيشتر تعاریف، به شيوه تركيب منبعب تعاریف استفاده شده دانشگاهي و صنعتي وجود ندارد. در

با  .تفاوت اصلي تعاریف، روي نوع منابع تركيب شده است .هاي سازماني اشاره شده استصلي مشاپخصوصيت ا

 :دهيمان مبناي كار این مقاله ارائه ميتعریف زیر را به عنو ،بندي تعاریف موجودمرور ادبيات موضوع و جمع

                                                      
1
 Forrester 

2
 Web of Data  
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 موجود در داخل سازمان را با منابع موجود در خارج یک مشاپ سازماني، یک سرویس وب است كه منابع

افزاري باشند كه توسط كاربران نهایي قابليت نرم توانند محتوا، داده یااین منابع مي كند.سازمان، تركيب مي

-بردي موقعيتي با یكدیگر تركيب ميكار هايمحور یا برنامههاي كاربردي اطالعاتبراي ایجاد برنامه نيسازما

 .شوند

هايسازمانیكاربردهايمشاپ-3-1

-برنامه. این نوع باشداي كاربردي موقعيتي در سازمان ميهسازي برنامههاي سازماني، پيادهكاربرد اصلي مشاپ

 (:34)هاي كاربردي، عموما مشخصات زیر را دارند 

 باشدكاربران هدف آنها محدود )تعداد كم( مي. 

 گذرا هستند و طول عمر كوتاهي دارند. 

 دارند. خوب نسبتا و 1آني حل راه یک به نياز 

 شوندیي خود توسعه داده ميتوسط كاربران نها. 

 

 هايموقعيتیدرسازمان:جايگاهپروژه3شکل

                                                      
1
 Just-in-time  
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 تژیکگيرند كه استراميهاي كاربردي سازمان را در بربرنامه اي ازهاي كاربردي موقعيتي، طيف گستردهبرنامه

هاي برنامه 1درازحا دمها اصطالاین برنامه (. به3نبوده و در راستاي ماموریت اصلي سازمان نيستند )شكل 

ربردي موقعيتي در هاي كاسنتي و برنامه كاربرديهاي اي را ميان برنامهمقایسه 1شود. جدول مي سازمان گفته

ند كه هوشمندي كسب و كار آورهاي سازماني این امكان را فراهم ميعالوه بر این، مشاپ .دهدسازمان نشان مي

توان در كنار هم و در یک مي سازي شود. همه اطالعات مهم در مورد یک نقش راپياده توسط فناوري اطالعات

-ها یا برنامهآورد. دادهمي وجوده هاي تنها بس منطقي بيشتري را در مقابل دادهح داد. این كار،صفحه نمایش 

عات بيشتري اطال گيرند، ممكن است حاويهاي دیگر قرار ميها یا برنامهداخل سازمان وقتي در كنار داده هاي

 (. 35د )روباالتر مي آیندچه درميصورت یكپاره ب ها وقتيباشند. بنابراین ارزش تفسير داده

هايسازمانیهايمطرحدرمشاپچالش-3-2

هاي ارزشمند براي توجهي را در تحویل سرویس پذیري قابلهاي سازماني سرعت و انعطافاینكه مشاپ با

ه ها براي بآنها، سد راه بسياري از شركت ها و موانع موجود درآورند، اما چالشسازمان به ارمغان مي كاربران

-هاي موقعيتي در سازمانبرنامه كارگيري آنها براي توسعهه ها در باست. آگاهي از این چالش كارگيري آنها شده

 :هاي سازماني عبارتند ازاصلي مطرح در مشاپ هايها بسيار مهم است. چالش

 قابليتپاسخگويی

كه توسط آن، ارتباط یک منبع خاصيتي "از  عبارت است (36) بنابر تعریف ارائه شده در 2قابليت پاسخگویي

 ". تواند براي یک شخص ثالث اثبات گرددعمل، مي واحد با یک شيء یا

كننده فته شده است و در حال حاضر ایجادگر اي نادیدهطور گستردهه ها بمساله قابليت پاسخگویي در مشاپ

دهند. این مساله كاربران نمي به اصلي سرویس یا محتواي منبع، هيچ تضميني را در این زمينه مشاپ و دارنده

سرویسي براي پرداخت در  هاي تراكنشي در محيط سازماني ایجاد كنيم وبخواهيم مشاپ شود كهوقتي حاد مي

 . مشاپ وارد شود

ه است و قابليت پاسخگویي در ها صورت گرفتاي روي این مفهوم براي محيط مشاپتحقيق گسترده (37) در

 :دو شرط زیر دانسته شده استنتيجه برقراري  ،هامشاپ

                                                      
1
 Long tail  

2
 Accountability 
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 مشاپ و توافق بر سر مساله قابليتدر سرویس  كنندههاي شركتتمامي مولفهت : احراز هوی1الف. اطمينان

 .پاسخگویي

 عمليات انجام شده توسط سرویس مشاپ. سازي كامل: جبران خسارت با آشكار2رب. عدم انكا

 

 هايكاربرديموقعيتیبرنامههايكاربرديسنتیدرمقايسهبا:برنامه1جدول

هايكاربرديموقعيتیبرنامههايكاربرديسنتیبرنامه 

 یک فرد مشخص یا یک تيم كوچک -محدود یک گروه عمومي -گستردهكاربرانهدف

 غيرمتمركز و غيررسمي متمركز و رسمينحوهادارهومديريت

 هفته چند روز یا -مدتكوتاه چند ماه یا سال -طوالنيطولعمر

فازهايتوسعه
به خوبي تعریف شده در راستاي توافقات 

 زماني انجام شده

-بندي مشخصي براي توسعه تعریف نميهيچ فاز یا زمان

 شود و روي یک راه حل موردي و نسبتا خوب تمركز دارد.

 

3 براي حل این مساله ،استفاده از( 38راه حل پيشنهادي ما )
PKI منطقا سلسله  هاي توصيفيبه همراه سرویس

 بليت پاسخگویي داشته باشد بایستيخواهد قاباشد. بدین صورت كه هر سرویس وب مشاپ كه ميمي مراتبي

هاي خود را به سرویس(  Meta Web Serviceسرویس توصيفي یا)یک سرویس وب عمومي پذیرفته شده 

اطالعات مدیریتي مثل  كار داخلي، مورد خود )از قبيل امضاي دیجيتالي، جریان اضافه كند و اطالعاتي را در

 ،مشاپ دهد. وظيفه این سرویس توصيفي، نظارت بر جریان داخلي دقت، هزینه استفاده و غيره( به آن انتقال

 صورت بروز مشكل در مشاپ، از طریق این سرویس توصيفي باشد. دري آن ميبدون دخالت در عمليات داخل

 .جبران خسارت كرد توان منشاء مشكل را شناسایي نموده ومي

 امنيت

-آسيب ،هاي سازماني به دالیل زیرامنيت است. مشاپ هاي مشاپ، مسالههاي اصلي در سرویسیكي از چالش

 :زیادي از نظر امنيتي دارند پذیري

 .زیادي در زمينه امنيت ندارند شوند كه دانشا توسط كاربران سازماني ایجاد ميغالب (1

                                                      
1
 Trust 

2
 Non-Repudiation 

3
 Public Key Infrastructure 
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 .باشند 1است خارج دیواره آتش اشتراك گذاشته شوند كه ممكنتوانند با دیگران به مي (2

كه ممكن است خارج دیواره آتش باشند و یا  توانند از تركيب منابع مختلف و ناهمگن ایجاد شوندمي (3

 .برقراري ارتباط متفاوتي داشته باشند هايپروتكل

-بين امنيت و عملكرد یكي را بر ميسازماني،  هايها در بكارگيري مشاپبه همين دالیل، بسياري از سازمان

 .گزینند

ها براي ایجاد یک باشد. بدین منظور، اغلب مشاپها، سهولت استفاده از آنها ميیكي از مزایاي استفاده از مشاپ

ه براي برقراري ارتباط بAjax به ویژه تكنولوژي و هاي سمت مشتريكاربري پویا و تعاملي از تكنولوژي واسط

، از 2هاي سمت مشتريكارگيري تكنولوژي. به كننددهنده و مشتري استفاده ميمگام ميان سرویسهغيرصورت 

برد. در همه ها را باال ميي مشاپامنيت پذیريشود و از سوي دیگر آسيبافزایش سهولت كاربري مي یكسو باعث

-واقع اساس امنيت وب مي كه درسازي شده است پياده ،3منشاء بودنسياستي به نام هم مرورگرهاي معروف،

هاي كاربردي وب برنامه سياست را به عنوان یک مكانيزم محافظتي براي ایزوله كردن باشد. مرورگرهاي وب، این

-كامل با معماري مشاپ این سياست در تضاد (.39) برندكار ميه آیند(، از یكدیگر بهاي مختلف مي)كه از دامنه

كرده و مورد استفاده  وريآهاي مختلف گردهاي مختلف را از دامنهها و دادهسرویسها قرار دارد كه قصد دارند 

شتري سمت م كه امنيت 4ايهاي بين دامنهراه حل ایمن براي ارتباط كارگيري یکه قرار دهند. بدین ترتيب، ب

 .رسدضروري به نظر مي هاي مشاپرا نيز نقض نكند براي سرویس

 هاكيفيتودقتداده

وجود ه كنند و حجم زیادي از اطالعات برا ایفا مي هاي سازماني، كاربران نقش كليديآنجا كه در ایجاد مشاپاز 

 ها واند، دانستن منشاء اصلي دادهكرده منابعي است كه این كاربران از داخل یا خارج سازمان تهيه آمده از

هاي سازماني روي محيط. آیدشمار ميه ب هاي سازمانيهاي مهم در مشاپیكي از چالش كيفيت و دقت آنها

 بهناپذیري را تواند خسارات جبراناي با كيفيت پایين یا ناصحيح، ميهداده ها حساس هستند و اتكا رويداده

                                                      
1
 Firewall 

2
 Client-Side 

3
 Same-Origin Policy 

4
 Cross-Domain 
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 توانند بهینده نزدیک ميدر آ 2و نشانگرهاي منشاء 1سابقه هاي نگهدارندهسازمان تحميل كند. ظهور سيستم

 (. 40) سازماني كمک كنند هايهاي مورد استفاده در مشاپدادهشناخت بيشتر ارزش 

هايسازمانیمعنايیمدلپيشنهاديبرايمشاپ -4

. بردهاي سازماني بهره ميخودكار مشاپایجاد نيمه مدل پيشنهادي در این مقاله از یک معماري چهار الیه براي

الیه منبع، الیه سرویس، الیه معنا و  :عبارتند ازاصلي  نشان داده شده است چهار الیه 4همانطور كه در شكل 

گيرد. در نظر گرفته شده بين آنها صورت مي در هاي اتصاليها از طریق مولفهكاربرد. ارتباط بين این الیه الیه

 :پردازیمشرح دقيق هر الیه مي ادامه به

 اليهمنبع

-هاي اصلي سازنده مشاپواقع، منابع، بلوكباشد. در مي هامبناي منابع، مشخصه اصلي مشاپ سبک تركيب بر

توانند در داخل یا كاربردي باشد. منابع مي تواند محتوا، داده یا قابليتیک منبع مي (.41) سازماني هستند هاي

، 3ریزي منابعسيستم برنامه هاي سازماني مركزي )مثلتوانند از طریق سيستممنابع مي. باشند خارج سازمان

-(، برنامه6سازمان و سيستم مدیریت محتواي 5سيستم مدیریت زنجيره تامين، 4روابط مشتریانسيستم مدیریت 

 شوند ( تامين8ها)مثل صفحه گسترده ع اطالعاتي شخصيحتي مناب ، وب و یا7هاي كاربردي خط كسب و كار

گفته  feed نهاهستند و به آXML  هاي سازماني معموال در فرمت نهایيمشاپ منابع مورد استفاده در (.42)

  .شودمي

 اليهسرويس

شوند و از طریق كه روي وب منتشر و فراخواني مي افزاري با اتصال كم هستندهاي نرمهاي وب، مولفهسرویس

-اد ميوب، یک مدل همكاري نو را پيشنه هايسرویس (.43)هاي استاندارد وب، قابل دسترسي هستند پروتكل

هاي زمينه مشاپپيشنهادي ما و در پس در مدل (.44) سازي خاص استپيادهطبيعت ویژه هر  كنند كه مجزا از

                                                      
1
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 Line-of-business applications 

8
 Spreadsheets 
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 بتوان تا كندمي سازيغني را آنها كه كندمي عمل منابع روي بر 1تجرد الیه یک عنوان به سازماني، یک سرویس

 امكان كه دارد خروجي یک و ورودي یک سرویس، هر. نمود استفاده تركيب قابل هايدارایي عنوان به آنها از

 . كندمي فراهم را هم به آنها كردن وصل

 

هايسازمانیمعنايی:مدلپيشنهاديبرايمشاپ4شکل

 موجود سازماني هايمشاپ در كنندهشركت وب هايسرویس سازيپياده براي معماري نوع سه حاضر، حال در

 :است

 RPC سبک معماري

1
RPC  هدف است. دور راه از رویه فراخواني RPC تا دهد اجازه مختلف كاربردي هايبرنامه به كهاین است 

 كنند برقرار ارتباط یكدیگر با استاندارد روش یک از استفاده با و شبكه طریق از اهدافشان، و هاتفاوت از مستقل

                                                      
1
 Abstraction 
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 متد طریق از كه گيرندمي قرار آن روي عمليات تعدادي كه دارد 2پایانه یکRPC  وب سرویس هر(. 45)

POST پروتكل  HTTPهايپروتكل از مشتریان با تعامل براي هاسرویس از نوع این .باشنديم انجام قابل 

 .سازدمي وزن سنگين را آنها كه كنندمي استفادهHTTP  روي اضافي

 ستانداردا XML ساختار یک از پروتكل این .استRPC  معماري از روشن مثال یک XML-RPC پروتكل

 دیگر پروتكل اینSOAP(46 )  پروتكل ظهور با كند.مي استفاده وب سرویس از هاپاسخ و هادرخواست براي

 XMLبر  مبتني پروتكل یکXML-RPC  مانند هم SOAP پروتكلگيرد. مي قرار استفاده مورد كمتر

 پشتيباني كاربر، توسط شده تعریف داده نوع فقدان مانند XML-RPC نواقص از بسياري حال، این با است.

 هايداده و(WSDL)  3سرویس توصيف زبان از استفاده با را آن بدوي امنيت و كاراكترها مجموعه از بهتر

)شماي
4
XSD) XML  (. 45سازد )برطرف مي 

 سبک معماري REST 

REST خففمRepresentational State Transfer  باشد. مي نمایشي یا تبدیل حالتREST الگوي یک 

 2 وب كاربردي هايبرنامه در سرویس طراحي براي غيررسمي استاندارد یک عنوان به كه است منابع عمليات

كپسوله  قابليت و دور راه از متد فراخواني ،دور راه اشياء از كه RPCسنتي  سبک برخالفاست.  كرده پيدا رواج

به همراه تطابق  RESTدارد. سادگي  سروكار آنها حالت و هاداده ساختار با تنهاREST  ،كندمي استفاده شده

 هايسرویس .است كرده تبدیل وب هايمشاپ ایجاد براي كاربران اصلي انتخاب به را آن، HTTPذاتي آن با 

 همراه به منبع هر براي فرده ب منحصر پایانه یک از شوندمي ناميده نيز RESTfulكه  REST بر مبتني

 كنندنمي استفاده مشتریان با تعامل براي اضافي پروتكل هيچ از چون و برندمي بهره HTTPطبيعي  متدهاي

 . هستند RPCبر  مبتني هايسرویس از تروزن سبک بسيار

 و ذخيره سيستم هر در كه است حالت بدیلت عمليات از ايمجموعه،  REST بر مبتني طراحي مركزي اصل

 این به ".حذف" و "سازيهنگامه ب" ،"خواندن"  ،"ایجاد": از عبارتند عمليات این دارد. وجود اطالعات بازیابي

5مختصر  طوره ب عمليات مجموعه
CRUD گویند. مي 

                                                                                                                                                                           
1
 Remote Procedure Call 

2
 Endpoint 

3
 Web Services Descriptor Language 

4
 XML Schema Data 

5
 Create-Read-Update-Delete 
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 یا HTTPرا روي دستورهاي فراهم شده توسط CRUD  عمليات از غيررسمي نگاشت یک ،2 وب جامعه

، GET معادل متد "خواندن"،  POSمتد معادل "دایجا" آن، در كه است داده انجام ، HTTP متدهاي همان

 شده قرار داده HTTP از پروتكل   DELETEمعادل متد "حذف"و  PUT متد معادل" سازيهنگامه ب"

درخواست شده روي یک منبع را كه توسط آدرس پایانه آن  CRUDعمليات  HTTPاین متدهاي است. 

 (. 14كنند )تعریف شده است، مشخص مي

 معماريتركيبیREST-RPC

كند. اما نمي REST-RPCاز دیدگاه طراحي، هيچ طراحي با قصد اوليه، شروع به طراحي یک سرویس تركيبي 

هاي وب زیادي با این نوع معماري بر روي وب وجود ، سرویسRESTعموما به علت دانش كم در مورد تئوري 

قرار  RPCهاي و سرویس RESTهاي مبتني بر بين سرویسهاي وب جایي (. این نوع از سرویس45دارد )

تد دیگر تعریف شده توسط كاربر به همراه یک م HTTPپروتكل  GETها از متد گيرند. بيشتر این سرویسمي

 كنند.است استفاده مي "خواندن"كه غير از 

ه ب را منابع تا داریم نياز مكانيزمي به گيردمي صورت سرویس الیه در تركيب ما، پيشنهادي مدل در كه آنجا از

1منابع اتصال" مولفه از هدف این به دستيابي براي. دهيم قرار استفاده مورد سرویس صورت
2بنديبسته و 

 بهره "

 . گيریممي

 ،به یكدیگر.  منبع یک از بيش ساختن مرتبط از است عبارت اتصال منابع 

 به  منابع روي خروجي و ورودي ساختارهاي و هاداده شامل سرویس واسط یک دادن قرار بندي،بسته

 آورد. مي را فراهم سرویس سطح در منابع تركيب امكان بندي،باشد. بستهشده مي متصل هم

 قصد آنها، بنديبسته و منابع اتصال با است، RESTful هايسرویس روي ما تمركز مقاله این در كه آنجا از

 روي منابع جاري سازمان ایجاد كنيم.  RESTfulهاي سرویس كه داریم

                                                      
1
 Piping 

2
 Wrapping 
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بندي:اتصالمنابعوبسته5شکل

 اطمينان و سازمان هايسياست اعمال مسئول كه است سرویس الیه در دیگر مهم مولفه یک سازمان، پروكسي

 .باشدمي خارجي وب هايسرویس ایمن اجراي از

 هايمشاپ. آیدمي شماره ب سازماني هايمشاپ در مهم مساله یک امنيت شد، اشاره 3 بخش در كه همانطور

 و كنندمي تركيب هم با باشند سازمان آتش دیواره از خارج است ممكن كه را متعددي ناهمگن منابع سازماني

 در را آنها امر این. دارند امنيت زمينه در كمي دانش كه شوندمي ایجاد سازماني نهایي كاربران توسط ،اغلب

 سمت سازيیكپارچه از كه ما پيشنهادي مدل در ویژهه ب. كندمي پذیرآسيب بسيار امنيتي، حمالت مقابل

 بزند دور وب مرورگر در را بودن منشاهم امنيتي مدل طریقيه ب باید شده توليد مشاپ كند،مي استفاده مرورگر

1متخاصمي كد تواندمي ناشناخته سرویس یک. وردآ دسته ب را ثالث شخص سرویس اطالعات بتواند تا
 به را 

 سازماني هايداده وشود  DOSو  XSS ،CSRF مثل متعددي حمالت به منجر كه كند تزریق كاربردي برنامه

 (. 47) ببرد سرقت به را كاربران حساس اطالعات یا

 از را هاسرویس كه شود انجام سازمان پروكسي طریق از باید خارجي وب هايسرویس همه تعامالت بنابراین

 .كندمي تضمين سازمان هايسياست تحت را هاسرویس ایمن اجراي و كرده پاك متخاصم كدهاي

                                                      
1
 Malicious Code 
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 معنا اليه 

 الیه روي بر معنایي توصيفات شامل الیه یک به سازماني هايمشاپ ایجاد فرایند خودكارسازي نيمه براي

 هايسرویس روي بر معنایي توصيفات كردن اضافه براي زیادي 1هايچارچوب حاضر حال در. داریم نياز سرویس

2پایين به باال شيوه از هاسرویس سازيمدل براي هاچارچوب این بيشتر. دارند وجود وب
 براي و كنندمي استفاده 

WSMO (48 ،)اند )مانند پيشنهاد شده SOAPهاي مبتني بر و به ویژه سرویس RPC سبک با هايسرویس

OWL-S (49 و )SWSF (50))مي ایجاد 3باال به پایين شيوه به كه وب هايمشاپ برايها . این چارچوب-

 براي WSDLكه یک سند  SOAP بر مبتني هايسرویس برخالف دیگر طرف از(. 51) نيستند مناسب شوند،

گيرند كار در نظر نمي این براي را استانداردي هيچRESTful  هايسرویس دارند، خود عمليات تعریف

(4
WADL است نشده واقع پذیرش مورد امروز به ات كه شده پيشنهاد گزینه یکبه عنوان  5سان تتوسط شرك 

 وب هايسرویس از استفاده دليل به بيشتر وب، هايمشاپ یافتن عموميت كه آنجا از این، بر. عالوه ((52) 

RESTful خوبي به هاسرویس نوع این از كه داریم نياز چارچوبي به خود، پيشنهادي مدل در باشد،مي 

 .كند پشتيباني

 گذاريحاشيه. داریم نياز معنایي گذاريحاشيه به وب، هايسرویس به معنایي توصيفات كردن اضافه براي

6معنایي
 حاشيه مدل از پيشنهادي خود مدل در ما. كندمي عمل معنا الیه و سرویس الیه بين چسب یک مثل 

 استفاده سازماني مشاپ در كنندهمشاركت هايسرویس معنایي گذاريحاشيه برايSAWSDL (53 ) گذاري

7كنيم. دليل انتخاب مي
SAWSDL ،مي معنایي خاص تكنولوژي هر از آن بودن مستقل و بودن وزن سبک-

 به ،این بر عالوه. ((51) كندنمي تعریف معنایي توصيفات براي را زباني یا فرم نوع، هيچ كه معني بدین) باشد

 هايمشاپ باالي به پایين سازيمدل براي كند،مي اضافه جاري هايسرویس وب روي را هایيافزونه اینكه علت

 . است مناسب وب

SAWSDL هايمولفه به دهنده،توسعه خصوصيت سه از گيريبهره با كه كندمي تعریف ساده توسعه الیه یک 

WSDL (:53و  51) شوند گذاريحاشيه معنایي صورته ب تا دهدمي اجازه 

                                                      
1
 Framework  

2
 Top-Down 

3
 Bottom-Up 

4
 Web Application Description Language  

5
 Sun Microsystems 

6
 Semantic Annotation 

7
 Semantic Annotation for WSDL and XML Schema 
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 Model Reference  براي اشاره به مفاهيم معنایي كه یک مولفهWSDL كنند. را توصيف مي 

 Lowering Schema Mapping  و lifting Schema Mapping  براي مشخص كردن نگاشت

 و مدل اطالعاتي معنایي.  XMLهاي بين داده

وجود دارند.  RESTfulهاي وب گذاري معنایي سرویس، پيشنهادهاي زیادي براي حاشيهSAWSDLمشابه 

 توان به دو دسته تقسيم كرد:این پيشنهادها را مي

كه قابل خواندن توسط ماشين باشد، در  WADLگر سرویس مانند پيشنهادهایي كه یک فایل توصيف (1

گذاري كنند. به عنوان مثال حاشيه WSDLكنند كه آن را به طریقي مشابه گيرند و تالش مينظر مي

BBN Technologiesكه توسط  "Semantic Bridge for Web Services" توان بهمي
1 

 ه است، اشاره كرد.  سازي شدپياده

 و گيرندنمي نظر در سرویس را براي ماشين براي خواندن قابل گرصيفتو فایل هيچ كه پيشنهادهایي (2

با استفاده از  هستند، سرویس گرتوصيف كه را هاانسان براي فهم قابل صفحات وب كه كنندمي تالش

Microformats
( و  54)"SA-REST" توان بهمي مثال عنوان كنند. به گذاريحاشيه 2

"HRESTS & MICROWSMO" (55 كه توسط مركز )Knoesis
سازي شده است، پياده 3

 اشاره كرد. 

 فقط و ندارند ماشين توسط خواندن قابلگر جاري، فایل توصيف RESTfulهاي وب از آنجا كه بيشتر سرویس

 .باشدمي ترعملي دوم گزینه هستند، انسان توسط فهم قابل گرتوصيف وب صفحات شامل

Microformat ،موجود هايداستاندار روي بر كه هستند باز و ساده ايداده هايفرمت از ايمجموعه ها 

 خوانده براي و سپس اندشده ساخته انسان توسط فهم براي اول آنها. شوندمي ساخته وب روي شده پذیرفته

 عنوان به را انساني كاربر كه دارند 2 وب طبيعت با بهتري سازگاري هاMicroformat . ماشين توسط شدن

 در را آنها توانمي هستند نيز ماشين توسط خواندن قابل كه این علت به دیگر، طرف از. گيردمي نظر در محور

 . داد جاي نيز معنایي وب همان یا 3 وب

                                                      
1
 http://www.bbn.com/technology/data_indexing_and_mining/asio_sbws  

2
 http://microformats.org/  

3
 http://knoesis.org 
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 عمليات یک از ما پيشنهادي روش. باشدمي باال در شده مطرح گزینه دو بين چيزي مقاله، این در ما پيشنهاد

1گرتوصيف
 نيز و وب سرویس كلي تصویر گر،توصيف عمليات. گيردمي بهره سرویس جاري عمليات ميان در 

 RDFاي داده مدل از گرتوصيف عمليات. كندمي توصيف عمليات، هر فراخواني جزئيات همراه به را آن عمليات

JSONاي كه در فرمت داده
 GETها از طریق متد كند و دسترسي به دادهقرار گرفته است، استفاده مي 2

 گيرد. صورت مي HTTPپروتكل 

JSON (56 )3اسكریپت جاوا در اشياء گذارينشانه مخفف كه
. باشدمي وزن سبک داده تبادل فرمت یک است، 

. است راحت نيز ماشين برايJSON  تجزیه و توليد دیگر، سوي از. است راحت هاانسان براي خواندن و نوشتن

. فاكتور كنيممي استفادهRESTful  وب هايسرویس توصيف براي JSON از ما ها،ویژگي این به توجه با

4بودن مشتري سمت طبيعت، JSONدیگر انتخاب 
 زبان از مجموعه زیر یک JSONاز آنجا كه . است آن 

 مدل كارایي در ویژگي این. شود ارزیابي مشتري سمت در سرعت به تواندمي است، اسكریپت جاوا مرورگر سمت

 . است موثر بسيار كندمي استفاده مرورگر سمت سازيیكپارچه از كه ما پيشنهادي

كنيم. روش اول، استفاده از استفاده مي JSONدر  RDF دادن قرار براي روش دو از خود، پيشنهادي مدل در

RDF/JSON (57براي مرتب كردن )مستقيم  5RDF  درJSON باشد. این روش مشابه استفاده از مي

RDFa (58 در )"SA-REST" باشد. در ميRDF/JSON ( یک سه تایي شامل فاعلS( مسند ،)P و )

 شود:( به صورت زیر كدگذاري ميOمفعول )

{ "S" : { "P" : [ O ] } } 

است. این روش  RDFساده به همراه یک مبدل براي تبدیل آن به  JSONروش دوم، استفاده از یک فرمت 

 باشد. مي "MicroWSMO"( در 55) hRESTSها بسيار خواناتر است و مشابه براي انسان

 یک كار این. دارد پي در را زیادي مزایاي ،سرویس در عمليات یک عنوان به معنایي گذاريحاشيه دادن قرار

 براي قبل از اینكه بدون و پویا صورت به توانندمي معنایي توصيفات. بخشدمي معنایي توصيفات به پویا طبيعت

 پویا صورته ب نيز توصيفات این سرویس، عمليات در تغيير با همچنين. شوند ایجاد باشد، شده تداركي آنها

                                                      
1
 Descriptor Operation  

2
 JavaScript Object Notation  

3
 JavaScript 

4
 Client-based 

5
 Serialize 
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 سرویس در موجود امنيتي هايمكانيزم از توصيفات این به دسترسي براي توانمي براین، عالوه. كنندمي تغيير

 .برد بهره

 MicroWSMOسرویس همانند مدل  مدل ما، روش در شده ارائه متفاوت گذاريحاشيه مكانيزم از جداي

هاي تعریف شده است. تنها تفاوت موجود، تعریف دو خصوصيت اضافي به نام 2باشد كه در جدول مي

"hasOutputType "و "hasInputType" تواند ها ميباشد. مقدار این خصوصيتمي"" ،"SET "و 

"INDIVIDUAL " .باشد 

 این مقدار برگرداند، خروجي عنوان یا به بگيرد ورودي عنوان به را منابع از ايمجموعه عمليات، یک اگر

 عنوان خروجي به یا بگيرد ورودي عنوان به را منبع یک تنها عمليات، یک اگر. شودمي" SET" خصوصيات

 نداشته خروجي یا ورودي هيچ عمليات، یک اگر. شودمي "INDIVIDUAL" خصوصيات این مقدار برگرداند،

 از را عمليات فراخواني الگوي ما، پيشنهادي مدل در خصوصيات این. شودمي "" خصوصيات این مقدار باشد

 . كنندمي تعریف شده وصل هم به مختلف هايسرویس

RDF/N3صورتهب سرويس مدل:2جدول

1 @prefix semcem: <http://www.semcem.com#>. 

2 @prefix hr: <http://www.wsmo.org/ns/hrests#>. 

3 @prefix wsl: <http://www.wsmo.org/ns/wsmo-lite#>. 

4 @prefix sawsdl: <http://www.w3.org/ns/sawsdl#>. 

5 @prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>. 

6 @prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>. 

7 @prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#>. 

8 

9 # service model classes and properties 

10 wsl:Service a rdfs:Class. 

11 wsl:hasOperation a rdf:Property; 

12 rdfs:domain wsl:Service; 

13 rdfs:range wsl:Operation. 

14 wsl:Operation a rdfs:Class. 

15 wsl:hasInputMessage a rdf:Property; 

16 rdfs:domain wsl:Operation; 

17 rdfs:range wsl:Message. 

18 wsl:hasOutputMessage a rdf:Property; 

19 rdfs:domain wsl:Operation; 

20 rdfs:range wsl:Message. 

21 wsl:Message a rdfs:Class. 

22 

23 # hr properties 
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24 hr:as Address a rdf:Property; 

25 rdfs:domain wsl:Operation; 

26 rdfs:range hr:URITemplate. 

27 hr:hasMethod a rdf:Property; 

28 rdfs:domain wsl:Operation; 

29 rdfs:range xsd:string. 

30 

31 # semcem properties 

32 hr:hasInputType a rdf:Property; 

33 rdfs:domain wsl:Operation; 

34 rdfs:range xsd:string. 

35 hr:hasOutputType a rdf:Property; 

36 rdfs:domain wsl:Operation; 

37 rdfs:range xsd:string. 

38 

39 # SAWSDL properties 

40 sawsdl:modelReference a rdf:Property. 

41 sawsdl:liftingSchemaMapping a rdf:Property. 

42 sawsdl:loweringSchemaMapping a rdf:Property. 

43 

44 # a datatype for URI templates 

45 hr:URITemplate a rdfs:Datatype.   

 

 :شوندمي تقسيم دسته سه به ما پيشنهادي مدل در معنایي توصيفات

 هاسرويس توصيفات 

 معنایي جنبه چهار باید سازماني، هايمشاپ ایجاد براي نياز مورد مختلف مراحل خودكارسازي از پشتيباني براي

 :بگيریم نظر در را سرویس در اصلي

 و ورودي هايپيغام در ویژهه ب) دهدمي نمایش را هاده( كه دا1دامنه شناسيهستان یک) اطالعات مدلالف( 

 (. خروجي

2كاركردها بنديطبقه وسيلهه ب كه كاركردي توصيفات (ب
 سرویس كه كندمي مشخص اثرات، و شرایط پيش یا 

 .دهدمي انجام را كاري چه

 .كنندمي تعریف را سرویس فراخواني در عمليات فراخواني ترتيب كه رفتاري توصيفات( ج

                                                      
1
 Domain Ontology 

2
 Functionality Classification 
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 رایياج محيط یا سازيپياده به مربوط جزئيات سایر یا سرویس هايسياست كه كاركردي غير توصيفات( د

 . دهندمي نشان را سرویس

ها مورد توان براي پوشش دادن این جنبه( را مي51) WSMO-Liteهاي ارائه شده موجود مانند راه حل

گذاري شده هاي وب حاشيهشناسي سبک وزن را بر روي سرویسیک هستان WSMO-Liteاستفاده قرار داد. 

 آورد. فراهم مي MicroWSMO یا SAWSDLتوسط مدل 

 آورشمايباالبروپايين

 است هایيسرویس هايخروجي و هاورودي كردن تنظيم سازماني، هايمشاپ ایجاد در موانعترین یكي از مهم

وب  هايسرویس كه آنجا از. است معروف 1هاداده گريميانجي به عمل، این. شوندمي تركيب هم با كه

RESTful  دهند،نمي ارائه سرویس خروجي و ورودي هايداده نوع و فرمت كردن مشخص براي راهي هيچ 

 . شود انجام مشاپ ایجادكننده توسط دستي صورته ب باید عمل این

 هايپيغام نمایش براي شناسيهستان یک تعریف توسط SAWSDL و SA-REST در هاداده گريميانجي

پایين و باالبر شماي كه كاري. شودمي انجام 2آورپایين و باالبر شماي یک تعریف همچنين و خروجي و ورودي

 به مرجع شناسيهستان یک ساختار به سرویس خروجي و ورودي هايداده ساختار ترجمه دهند،مي انجام آور

 پایه شماي این از استفاده. باشدمي پایه شماي نام
 به وب روي افراد همه كردن مجبور زیرا است ضروري3

 (. 54) است غيرممكن امري شانسرویس هايخروجي و هاورودي در مشخص داده ساختار یک از استفاده

 باالتري 4تجرد سطح در سرویس، یافته ساختارنيمه خروجي به نسبت پایه شماي در هاداده ساختار كه آنجا از

پایه به ورودي سرویس را  شماي از ترجمه و "باالبردن "را پایه شماي به سرویس خروجي از ترجمه دارد، قرار

 XSLT توسط ما پيشنهادي مدل در وب هايسرویس براي آورپایين و باالبر شماهاي. نامندمي" پایين آوردن"

5شوند. تكنولوژي ( نوشته مي60) XQuery( یا 59)
XSLT  توسط كنسرسيوم جهاني وب با هدف اوليه تبدیل

هاي به مراتب بيشتري به منظور ، داراي قابليتXSLTبه نوع دیگر، طراحي شده است.  XMLیک سند 

 تبدیل منظوره ب زباني را آن و است متن بر مبتني هايفرمت سایر و HTMLبه  XMLد تبدیل یک سن

                                                      
1
 Data Mediation 

2
 Lifting and Lowering Schema 

3
 Grounding Schema 

4
 Abstraction 

5
 eXtensible Stylesheet Language Transformation  
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و تبدیل ساختار  1جوویک زبان پرس XSLTهم مانند  XQueryگيرند. در نظر مي XMLسند  یک ساختار

 است.  XMLاسناد 

 

آور:شماهايباالبروپايين6شکل

 سرویس دو هر كه است وقتي آلایده حالت. است شده آورده باالبر، و آورپایين شماهاي از نمایشي ،6 شكل در

 دنياي در اما(. برابر پایه شماي) كنندمي استفاده آوردن پایين و باالبردن براي واحد شناسيهستان یک از

 توسعه و است غيرممكن امري شده پذیرفته عمومي طوره ب و مرجع شناسيهستان یک روي توافق واقعي،

 از كه دهندمي ترجيح معموال سرویس هايكنندهفراهم. باشدمي پيشرفت حال در مرجع، هايشناسيهستان

 یافتن براي مكانيزمي به خود پيشنهادي مدل در بنابراین،. كنند استفاده خودشان خاص هايشناسيهستان

 وقتي دهد رخ است ممكن كه دیگري حالت. داریم نياز آنها 2كردن تنظيم و شناسيهستان دو ميان هاشباهت

 .كنندمي استفاده واحد شناسيهستان یک از( اشتراك داراي اما) مختلف زیرمجموعه دو از سرویس دو كه است

                                                      
1
 Query 

2
 Alignment 
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 به را modelReferenceكنيم كه دو مي استفاده شناسيهستان دو تطابق براي ساده الگوریتم یک از ما

نبودند، یک  همسان شناسيهستان دو اگر. كندمي مشخص را آنها ميان شباهت درجه و گيردمي ورودي عنوان

 فایل این. كندمي تنظيم دوم سرویس ورودي مبناي بر را اول سرویس خروجي كه كندمي توليد XSLTفایل 

 .گيرد قرار استفاده مورد آینده مواجهات در تا شودمي ذخيره مشاپ دهندهسرویس روي بر

 سازمان هايسياست  

 موقعيتي مشكل یک حل به جهاني منابع با سازمان داخل منابع تركيب با تا شوندمي ایجاد سازماني هايمشاپ

 سازماني هايمشاپ! است دولبه شمشير یک مانند مساله این اما. باشند داشته سودآوري سازمان براي و بپردازند

 كه همانطور. نكنند پيدا توسعه درستي به اگر شوند محسوب سازمان داخل منابع براي تهدید یک است ممكن

 زمان تا هاچالش این. دارند وجود سازماني هايمشاپ كارگيريه ب در زیادي هايچالش شد، اشاره 3 فصل در

 .داشت خواهند ادامه وب هايمشاپ تكنولوژي بلوغ

 توانمي را چيزهایي چه سازماني مشاپ یک ایجاد در كه كنندمي تعریف روشن طوره ب سازمان هايسياست

 مشاپ ایجاد در نبایدها و بایدها سازمان، هايسياست واقع، در .داد انجام تواننمي را چيزهایي چه و داد انجام

 تقسيم دسته سه به توانمي را هاسياست این. كنندمي بيان آن درست و ایمن اجراي تضمين براي را سازماني

 :كرد

 با عموما و دنگردبرمي طراحي زمان هايسياست و هارویه به هاسياست این :امنيتی هايسياست (الف

رویه و قوانين تعریف با تا دارند سعي هاسياست این .ندارند كاري امنيتي ابزارهاي یا استفاده مورد تكنولوژي

1كاربردي موارد باید سازمان امنيتي، سياست یک ایجاد براي(. 61) كنند جلوگيري امنيتي تهدیدهاي از هایي،
 

 قرار محافظت مورد باید آن تاثير تحت هايسيستم رفتار و اطالعات چگونه كه كند امتحان و كند تعریف را

نمي كدگذاري بدون هاداده اینكه مانند گيرندمي نظر در امنيت براي را راهنماهایي هاسازمان بيشتر. گيرند

 فناوري واحد به باید مشاپ از استفاده هرگونه اینكه یا شوند منتقل سازمان آتش دیواره از خارج به توانند

 كلي، طوره ب. شودنمي داده اجازه اصال هامشاپ برخي از استفاده موارد بعضي در یا و شود داده گزارش اطالعات

 . كنندمي تعریف را نظر مورد مشاپ یک براي نياز مورد امنيت سطح امنيتي، هايسياست

                                                      
1
 Use case 
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1پاسخگویي قابليت :بودن پاسخگو هايسياست ب(
 اجراي براي تعهدي موجودیت، یک كه دارد اشاره این به 

سرویس و دهندهسرویس توسط تراكنش یک انكار عدم. دارد مسئوليت یک ساختن برآورده یا و اختيار یک

 بسيار پاسخگویي قابليت مساله مشاپ، سرویس یک در. آیدمي شماره ب پاسخگویي قابليت از جزئي گيرنده،

 شده ارائه محتواي و باشند داشته وجود ضمني دهندهسرویس زیادي تعداد است ممكن زیرا. است پيچيده

 طول در است ممكن منشا محتواي این، بر عالوه .باشد نشده ارائه محتوا آن منشاء توسط لزوما مشاپ توسط

 نظر مورد مشاپ یک براي نياز مورد پاسخگویي سطح بودن، پاسخگو هايسياست(. 37) كند تغيير مشاپ اجراي

 .كنندمي تعریف را

 سازماني، سازيیكپارچه هايتالش در قدیمي مشكالت از یكي :سرويس و داده كيفيت هايسياست (ج

 سمت(. 40) كنندمي تشدید را مشكل این وب هايمشاپ. است خارجي منابع از شده آوريجمع اطالعات دقت

 این تقویت باعث كند تشویق هاداده ایجاد در مشاركت به را كاربران تا است گرفته پيش در وب كه سویي و

 مورد هايسرویس و هاداده غناي تواندمي وب يهاسرویس به معنایي توصيفات كردن اضافه. است شده مشكل

 یک براي نياز مورد دقت سطح سرویس، و داده كيفيت هايسياست. ببرد باالتر را مشاپ سرویس در استفاده

 . كنندمي تعریف را نظر مورد مشاپ

 چارچوب یک Rein( داریم. 62) Rein مانند سياست چارچوب یک به نياز سازمان هايسياست تعریف براي

 براي شناسيچندین هستان Rein. كندمي استفاده معنایي وب هايتكنولوژياز  كه است وب براي سياست

 را آنها توانمي كه آوردمي فراهم آنها روي استدالل براي هایيمكانيزم همراه به مختلف سياستي سناریوهاي

 . كرد تنظيم OWLو  RDF-Sدر  3ايمختلف و دانش دامنه 2هاي سياستيزبان با كاركردن براي

 كاربرد اليه 

 ما، پيشنهادي مدل در. بخشندمي تسهيل را سازماني مشاپ یک ایجاد مراحل از بسياري معنایي، توصيفات

 هايسرویس ناهمگن و متفاوت خصوصيات امر، این. شودمي انجام معنا الیه در منطقي طوره ب سازيیكپارچه

 حد تا را آن ایجاد نتيجه در و سازدمي پنهان كاربر دید از را سازماني مشاپ یک ایجاد براي نياز مورد مختلف

 از استفاده با را آنها توانمي كه دارند وجود زیادي وظایف سازماني، هايمشاپ زمينه در. كندمي خودكار زیادي

 :كرد خودكار معنایي توصيفات

                                                      
1
 Accountability  

2
 Policy Language  

3
 Domain Knowledge  
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 كاربر نظر مورد اهداف براساس مناسب وب هايسرویس یافتن: اكتشاف . 

 كاربر توسط شده درخواست كاركرد به دستيابي براي یكدیگر به وب سرویس چند اتصال: تركيب. 

 آنها كردن تركيب قابل براي مختلف هايسرویس هايخروجي و هاورودي تنظيم: هاداده گريميانجي. 

 و سرویس كنندهدرخواست عمومي فرایندهاي بودن ناهمگن به مربوط مسائل حل: فرآیند گريميانجي 

 .وب سرویس

 توسط شده برگردانده 1استثنایي رویدادهاي دیگر یا خطا هايپيغام كردن اداره: خطاها كردن اداره 

 . اجرا زمان خطاهاي به پاسخ در مرتبط خطاي هايپيغام توليد و وب سرویس

 كليدي الگوهایي است، گرفته صورت سازماني هايمشاپ بازار در كه تحقيقاتي به توجه با و مشتري دیدگاه از

  شركت. اندشده استخراج سازماني هايمشاپ موفق اجراي براي
2
JackBeمشاپ حوزه پيشتازان  از یكي كه

 معروف سازماني هايمشاپ 5C به كه است كرده مشخص حوزه این در را اصلي الگوي 5است،  سازماني هاي

 :اندشده

 قرار استفاده مورد راحتي به را موجود وب هايمشاپ و هاسرویس بتوانند باید نهایي كاربران: 3مصرف (1

 .دهند

 هايمشاپ وجود،م هايمشاپ و هاسرویس تركيب با راحتي به بتوانند باید نهایي كاربران: 4ایجاد (2

 .كنند ایجاد جدید سازماني

 نيازهاي و هاسليقه مطابق را موجود هايمشاپ راحتي به بتوانند باید نهایي كاربران: 5سازيسفارشي (3

 .سازند سفارشي خود

 به دیگران با راحتي به كنند،مي ایجاد كه را جدیدي هايمشاپ بتوانند باید نهایي كاربران: 6مشاركت (4

 .بگذارند اشتراك

، در مشاركت و سازيسفارشي ایجاد، مصرف، كه باشند داشته اطمينان باید نهایي كاربران :7اطمينان (5

 گيرند. یک محيط حفاظت شده و ایمن انجام مي

                                                      
1
 Exceptions  

2
 http://www.jackbe.com 

3
 Consume 

4
 Create 

5
 Customize 

6
 Collaborate  

7
 Confidence 



معنايیتوصيفاتازاستفادهباسازمانیهايمشاپخودكارايجادنيمه فروشگاهاينترنتیآرينفايل  

 

 

 
w w w . a r i a n f i l e . i r  

 
 مرجعمقاالتوجزواتتجارتالکترونيک

 

 هايسازمانیمشاپ خودكارنيمه ايجاد مقابل در دستی ايجاد :7شکل

 عنوان به هم( دانش كارگر) نهایي كاربر ما، پيشنهادي مدل در است، شده داده نشان 7 شكل در كه همانطور

 سازمان، افراد سایر با مقایسه در كاربر، این. كندمي عمل مشاپ كنندهمصرف عنوان به هم و دهندهتوسعه

 شناسایي را مشكل كه است موقعيت به فرد تریننزدیک او واقع، در. دارد كاري محيط به نسبت بيشتري آگاهي

مي ندارد نویسيبرنامه زمينه در دانشي هيچ كه نهایي كاربر این. پردازدمي آن براي حل راه یافتن به و كرده

 .شود مندبهره 2 وب و سازماني معماري مزایاي از سازماني مشاپ ایجاد با تواند

 پيشنهادي مدل سنجیامکان و ارزيابی -5

 سازمانی كاربردي سناريوي-5-1
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 منابع بخش مدیر آن در كه كنيممي استفاده كاربردي سناریوي یک از خود، پيشنهادي مدل دادن نشان براي

1انساني
 ایجاد را سازماني مشاپ یک سازمان، در نيرو جذب و استخدام تسهيل براي تا دارد قصد سازمان یک 

 براي الزم شرایط داراي افراد و كرده بررسي را اینترنت روي افراد آنالین هايرزومه سازماني، مشاپ این. كند

 موقعيت تا شوندمي داده نمایش نقشه روي شده، یافت نتایج. كندمي پيدا را سازمان در خالي هايموقعيت

 . باشد مشخص خوبي به آنها كار محل با مقایسه در افراد جغرافيایي

 سازمان به مستقيما كه هستند روهروب هارزومه از وسيعي حجم با سازمان، در انساني منابع بخش مدیران

 آنالین صورته ب را خود رزومه كه دارند وجود شغلي كاندیداهاي از زیادي تعداد حال، این با. شوندمي فرستاده

 مانند اجتماعي هايشبكه یا وMonster.com  مانند آنالین كاریابي به مربوط هايسایتوب در و

Linkedin.com   اطالعات با را سازمان در خالي هايموقعيت اطالعات كه مشاپ یک ایجاد. كنندميدرج 

 و بخشدمي تسهيل را سازمان در نيرو جذب عمل توجهي قابل طوره ب كند، تركيب خارجي رزومه هايسرویس

 سازمان در جذب براي بااستعداد افراد بازار به بالدرنگ نگاهي كه آوردمي وجوده ب سازمان براي را فرصت این

 وب آدرس طریق از پيشنهادي، مدل طبق كاربردي سناریوي سازيپياده به مربوط كدهاي. باشد داشته

http://ajaxian.ir/semcem/use%20 case.htm  این در آنها به ارجاع براي. اشدبمي دسترس قابل 

 . شودمي استفاده جدول سناریو از مقاله

 پيشنهاديمدل براساس كاربردي سناريوي سازيپياده-5-2

 :كنيممي سازيپياده پيشنهادي مدل براساس را شده تعریف كاربردي سناریوي پيشنهادي، مدل بهتر درك براي

 منبع اليه 

 دسترسي داخلي منبع یک به مشاپ، مدیر عنوان به انساني منابع بخش مدیر شده، تعریف مرجع سناریوي در

از ماژول منابع  XML خروجي یک تواندمي منبع این. كندمي تعریف را سازمان در خالي هايموقعيت كه دارد

ERPانساني سيستم 
نشان داده شده در  XML كد صورت هب منبع این ساده، رمتسازمان باشد. در یک ف 2

 است.  1سناریوي جدول 

                                                      
1
 Human Resource  

2
 Enterprise Resource Planning 
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 و آنالین هايروزمه كردن پيدا براي خارجي منبع دو به انساني، منابع بخش مدیر داخلي، منبع این بر عالوه

 كه است كاربردي قابليت یک دومي و است گرامنبع وب سرویس یک اولي كه دارد نياز نقشه روي نتایج نمایش

 . است دسترس قابل وب سرویس یک طریق از

 اليهسرويس 

 خالي هايموقعيت منبع داریم تا بتوانيم" بنديبسته"در سناریوي مرجع تعریف شده، نياز به انجام عمل 

كنيم كه فقط مي طراحي را سرویسي بنابراین. كنيم مصرف RESTfulسرویس وب  یک صورته ب را سازمان

 این. گرداندبرمي مربوطه اطالعات همراه به را سازمان خالي هايموقعيت ليست كه دارد listیک عمليات به نام 

برمي خروجي عنوان به را 1 جدول سناریو در شده داده نشانXML  خروجي و ندارد ورودي هيچ عمليات،

 :است فراخواني قابل زیر آدرس طریق از عمليات این. گرداند

http://www.semcem.com/positionOpening/list 

 این. كند استفاده نقشه روي نتایج نمایشبراي  Google نقشه سرویس از تواندمي مشاپ مدیر این، بر عالوه

 عنوان به را اجرا قابل اسكریپت جاوا كد یک و كرده دریافت را هامكان از ليستي منطقي طوره ب سرویس

 سمت در آن با تعامل عمليات بيشتر و است محض نمایشي سرویس یک سرویس، این. گرداندبرمي خروجي

 عمل به نياز سرویس، الیه در كاربردي قابليت یک عنوان به آن مصرف براي بنابراین. گيردمي صورت مشتري

 و showAddressهاي عمليات به نامبندي شده، دو بسته Google نقشه. داریم "بنديبسته"

showAddresses متد از كه دارد دربر را POST  پروتكلHTTP از ايمجموعه یا مكان یک گرفتن براي 

 : هستند فراخواني قابل زیر هايآدرس طریق از عمليات این. كنندمي استفاده ورودي عنوان به هامكان

http://www.semcem.com/GoogleMap/showAddress 

http://www.semcem.com/GoogleMap/showAddresses 

 آنالین هايرزومه آوريجمع براي خارجي وب سرویس یک دارد، نياز آن به مشاپ مدیر كه دیگري وب سرویس

-مي Search عمليات است، مشاپ نظر مدیر مد كه عملياتي. دارد دربر را عمليات چندین، سرویس این. است

 كندمي دریافت HTTPپروتكل  POST متد طریق از را نظر مورد شرایط عنوان به ورودي یک كه باشد

 گرداندبرمي خروجي عنوان به را هستند شرایط آن شامل كه هارزومه از ايمجموعه و( 2 جدول سناریو)

 (. 3)سناریو جدول 
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 در كه است مواجه RESTfulسرویس وب  سه با مشاپ مدیر شده، تعریف سناریوي در شد، بيان كه همانطور

 . دهيممي قرار ارجاع مورد Online Resumeو  Open Positions ،Google Map هاينام با را آنها ادامه

 معنا اليه 

 گذاريحاشيه مكانيزم از استفاده با را استفاده مورد وب هايسرویس باید شده، تعریف مرجع سناریوي در

 فرمت یا و ساده JSON فرمت از گيريبهره با تواندمي گذاريحاشيه این. كنيم گذاريحاشيه پيشنهادي،

JSON/RDF كمينه معنایي توصيفات همچنين و هاگذاريحاشيه این 6و  5، 4 هايجدول سناریو در. باشد 

 ،7 جدول سناریو. اندشده آورده ساده JSON فرمت در نظر، مورد مشاپ در كنندهمشاركت وب هايسرویس

 ،8 جدول سناریو. دهدمي نشانOpen Positions  وب سرویس براي را RDF/JSON فرمت از اينمونه

 به شده تبدیل آوردن ازبودن فضا،  محدود علت به. ددهمي نشان را 4 جدول سناریو گذاريحاشيه شده تبدیل

 .كنيممي پوشيچشم وب هايسرویس سایر RDF فرمت

. دارد خود مختص شناسيهستان یک سرویس، هر است شده مشخص معنایي هايگذاريحاشيه در كه همانطور

 OWLاز زبان  استفاده با كه دارند وجود Locationو  Job ،CV هاينام به شناسيهستان سه اینجا در

 باالبر شماي نمونه براي. كنندمي عمل هاشناسيهستان این براساس آورپایين و باالبر شماهاي. اندشده نوشته

 .است شده آورده ،9 جدول سناریو در Open Positionsاز سرویس وب  listعمليات 

 Online وب سرویس از Search عمليات و Open Positionsاز سرویس وب  listاز آنجا كه عمليات 

Resume از دو modelReference هستان تطبيق الگوریتم كنند،مي استفاده ورودي و خروجي در متفاوت

ورودي روي را list عمليات هايخروجي كه كندمي توليد alignJobToCVبه نام XSLT  فایل یک شناسي

 . است شده داده نشان ،10 جدول سناریو در فایل این. كندمي تنظيم search عمليات هاي

 كاربرد اليه 

 با مشاپ، ایجاد براي را نظر مورد هايسرویس راحتي به بتواند باید مشاپ مدیر شده، تعریف مرجع سناریوي در

 این در. كند پشتيباني ما پيشنهادي مدل از كه داریم مشاپ ویرایشگر یک به نياز كار این براي. كند تركيب هم
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 نام با ساده ویرایشگري مقاله،
1
SemCEM ایجاد به معنایي، توصيفات از استفاده با كه ایمكرده سازيپياده را 

 : كندمي كمک سازماني هايمشاپ خودكارنيمه

 آدرس تواندمي آدرس كند. اینوارد مي را خود نظر مورد وب هايسرویس گرتوصيف آدرس كاربر، (1

یا  RDFaتوسط  شده گذاريحاشيه APIمستندات  آدرس یا و سرویس گرتوصيف عمليات

hRESTS باشد . 

 طبق را خود نظر مورد عمليات آنها، ميان از و كندمي مشاهده را وب سرویس عمليات ليست كاربر، (2

 .كندمي انتخاب اجرا، ترتيب

 شروع اجرا باشند، داشته تطابق معنایي نظر از شده، انتخاب عمليات اگر. كندمي اجرا را مشاپ كاربر، (3

 . شودمي متوقف اجرا صورت این غير در، شودمي

 loweringSchema مبناي بر ورودي فرم یکاولين عمليات خالي نباشد،  inputType خصوصيت مقدار اگر

 (. 2-5)شكل  كندمي پر را فرم ضروري هايبخش كاربر و شودمي توليد پویا صورته ب ،

 .كندمي مشاهده را شده اجرا مشاپ خروجي كاربر، (4

 مورد وب هايسرویس گرتوصيف عمليات آدرس كردن وارد از پس مشاپ مدیر شده، تعریف مرجع سناریوي در

 : كندمي مشخص زیر صورته ب را اجرا ترتيب نظر،

  Open Positions از سرویس وب listعمليات 

   Online Resumeاز سرویس وب Searchعمليات 

 Google Mapاز سرویس وب  showAddressesعمليات 

  و outputType خصوصيات مقادیر براساس SemCEM  در شده ایجاد مشاپ نهایي روجيخ 

inputType براي كنند،مي تعيين را عمليات فراخواني الگوي خصوصيات، این. شودمي داده نمایش عمليات 

نشان داده شده است، عمليات  8و شكل  3جدول  در كه همانطور شده، تعریف مرجع سناریوي در مثال

Search  عمليات براي مفرد ورودي یکگردآوري شده و به صورت  showAddressesدر و شوندمي ارسال 

 .شودمي فراخواني showAddresses عمليات نهایت،

                                                      
1
 http://www.semcem.com 
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 برايعملياتاستفادهشدهدرسناريويمرجع inputType و outputType :مقاديرخصوصيات3جدول

outputTypeinputTypeOperation# 

SET Empty positionOpening/list 1 

SET INDIVIDUAL onlineResume/search 2 

Empty SET GoogleMap/showAddresses 3 





 مرجع سناريوي در عمليات فراخوانی الگوي :8شکل

 مدل كاربرد الیه در كه همانطور. دهدمي نشان را شده تعریف كاربردي سناریوي اجراي نتيجه ،9 شكل

 تسهيل باعث سازماني، مشاپ دهندهتشكيل وب هايسرویس به معنایي توصيفات افزودن شد، بيان پيشنهادي

مي صورت نحوي سطح در فقط تعامل موجود، مشاپ ویرایشگرهاي تمام در. شودمي آن ایجاد مراحل از بسياري

 طوره ب را مشاپ ایجاد مراحل از بسياري كاربر كه شودمي باعث (معنایي توصيفات نبود) امر همين و گيرد

 دشوار بسيار موجود ویرایشگرهاي از استفاده با ایمن و پيچيده هايمشاپ ایجاد همچنين،. دهد انجام دستي

 سناریوي بخواهيم اگر. شود عمل وارد اطالعات فناوري متخصص كاربر یک كه است این نيازمند و است
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 به ابتدا در بایستي كاربر كنيم، سازيپياده معنایي توصيفات نظرگرفتن در بدون را شده تعریف كاربردي

 مشخصات سازيذخيره براي مخزني هيچ كه آنجا از. بپردازد خود نظر مورد هايقابليت یا اطالعات جستجوي

 تفكيک و منابع این یافتن از پس. برد خواهد زیادي زمان كار این ندارد، وجود كاربر، نظر مورد ناهمگن منابع

 بپردازد.   Online Resumeسرویس مستندات مطالعه به بایستي كاربر آنها،

سيستم  HR ماژول از كه را سازمان خالي هايموقعيت خروجي ناهمگن هايداده بایستي كاربر آن، از پس

ERP سرویس  ورودي هايداده با دستي طوره ب كندمي دریافت سازمان Online Resumeپس. كند تنظيم 

و سرویس Online Resume  سرویس خروجي بين را هاداده ميانجيگري عمل همين بایستي نيز، آن از

Google Map نخواهد وجود شده ایجاد مشاپ اجراي بودن ایمن لحاظ از نيز تضميني هيچ. دهد انجام 

 . بود خواهد برزمان و پيچيده بسيار آینده در نيز سازماني مشاپ این سازيسفارشي و تغييرات. داشت

 

 semCEMدر مرجع سناريوي براي شده ايجاد مشاپ اجراي نتيجه :9شکل
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 مرتبط كارهاي و پيشنهادي مدل كارايی ارزيابی-5-3

شركت از بسياري توجه مورد كند، ایجاد را خود دلخواه هايمشاپ كد، نوشتن بدون بتواند كاربر كه ایده این

 ابزارهاي مایكروسافت، و IBM، گوگل یاهو، مثل مختلفي هايشركت. است قرار گرفته وب روي فعال هاي

 این ویرایشگر حاصل ابزار ميان هايمقایسه اینجا در. اندداده ارائه فراواني هايقابليت با را خود مشاپ ویرایشگر

 تا دهيممي انجام موجود ویرایشگر ابزارهاي و يردگمي بهره معنایي توصيفات از كه(SemCEM)  تحقيق

 .گردد مشخص بيشتر پيشنهادي، مدل كارایي

1
Yahoo Pipes  دهدمي اجازه كاربران به گرافيكي واسط یک ارائه با كه است وب تحت كاربردي برنامه یک 

 از منابع آوريجمع روي بر ابزار این. كنند ایجاد خاصي هايسرویس و منابع از را خود دلخواه هايمشاپ تا

-تركيب تا سازدمي قادر را غيرفني كاربران ابزار، این ساختخوش واسط. دارد تمركز مختلف هايكننده فراهم

 منابع از استفاده به محدود كه است این ابزار، این اشكاالت از یكي. كنند ایجاد را منابع از ايپيچيده نسبتا هاي

 خارج در اضافي كدهاي نوشتن به نياز نقشه سرویس یک از استفاده مثال، براي. است خاصي هايسرویس و

 خروجي و ورودي داراي هايسرویس تواندنمي ابزار این است، منابع روي تمركز چون براین، عالوه. دارد برنامه

 سرویس یک به POSTاز طریق متد  XML هايداده ارسال براي راهي هيچ مثال، براي. كند اداره را پيچيده

 .ندارد وجود ابزار این در وب

  
2
Google Mashup Editor یک سرویس جدیدGoogle  است كه هنوز در مرحله آزمایشي است. برخالف

Yahoo Pipes  كه روي منابع تمركز دارد، این ابزار روي ایجاد صفحات وب متمركز است. واسط متني این

هاي اختصاصي از قبل و یک سري برچسب HTMLهاي سازد تا با استفاده از برچسبابزار، كاربران را قادر مي

 نقطهكيبي دلخواه خود را ایجاد كنند. ، صفحات وب ترGoogle Mapتري مثل دهتعریف شده براي اشياء پيچي

 تا باشند اضافي توصيفي هايداده داراي باید حتما آن در استفاده مورد منابع كه است این ابزار، این اصلي ضعف

 استفاده قابل هايسرویس این، بر عالوه. داد قرار استفاده مورد نقشه مثل ايپيچيده اشياء كنار در را آنها بتوان

 كه آنجا از. هستند وب جستجوي یا نقشه مثل Google توسط شده ارائه هايسرویس به محدود ابزار، این در

 اسكریپت جاوا كدهاي سفارشي نوشتن با تا بود خواهد قادر كاربر كند،مي استفاده متني واسط یک از ابزار این

 زیادي شيب نيز كاربر یادگيري منحني دیگر، طرف از اما ببرد باال را شده ایجاد مشاپ هايقابليت، HTML یا

                                                      
1
 http://pipes.yahoo.com/pipes  

2
 http://code.google.com/gme/ 
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 جاوا، HTML از زیادي درك سفارشي ابزار، هايبرچسب شناخت بر عالوه است مجبور كاربر و داشت خواهد

 .باشد داشته XMLاسكریپت و 

 
1
IBM QEDWiki كندمي طراحي را خود دلخواه مشاپ آن روي كاربر كه ستا 2نقاشي بوم شبيه چيزي .

 منابع و RESTful وب هايسرویس SOAP بر مبتني وب هايسرویس از دهد تامي اجازه كاربر به ابزار این

انعطاف و قدرتمندتر بسيار قبلي شده معرفي ابزار دو به نسبت ابزار، این. كند استفاده مشاپ ایجاد براي مختلف

 شماهاي به نياز ابزار، این در كاربر. دارد پي در نيز را هایيهزینه ،پذیريانعطاف و قدرت این اما باشدمي پذیرتر

 بيشتر ابزار، این. دارد نویسيبرنامه منطق از خوب درك یک داشتن نيز و هاسرویس خروجي و ورودي تطابق

  . بنویسند را خود دلخواه مشاپ ایجاد كدهاي ،آن كمک بهتوانند مي كاربران كه است سكو یک

3نحوي سطح در فقط تعامل موجود، مشاپ ویرایشگرهاي تمام در 
 توصيفات نبود) امر همين و گيردمي صورت 

 ايمقایسه 4 جدول. دهد انجام دستي طوره ب را مشاپ ایجاد مراحل از بسياري كاربر كه شودمي باعث (معنایي

 شودمي مشاهده كه همانطور. دهدمي نشان باال در شده بررسي ابزارهاي و مشاپ این ویرایشگر ابزار ميان را

SemCEM كرده خودكار را مشاپ ایجاد به مربوط مراحل از بسياري معنایي، توصيفات از استفاده دليل به 

 تمامي از این بر عالوه. است كم بسيار آن در دهندهتوسعه براي نياز مورد نویسيبرنامه دانش نتيجه در، است

 جایگزیني قابل راحتي به آن در مشاپ دهندهتشكيل هايمولفه و كندمي پشتيبانيHTTP  پروتكل متدهاي

 . هستند

 

 

 

 

 

 

                                                      
1
 http://services.alphaworks.ibm.com/qedwiki/ 

2
 Canvas 

3
 Syntactic 
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 موجود مشاپ ويرايشگرهاي باSemCEM:مقايسه4جدول

 SemCEM Googleامکانات/ويرايشگر

Mashup Editor 
Yahoo 

Pipes 
IBM 

QEDWiki 
 مانند نمایشي هايسرویس از پشتيباني

Google Map 
+ + - + 

 + + + + HTTP GETاز  پشتيباني
 + - - + HTTP POSTاز  پشتيباني

 + - - + HTTP PUTاز  پشتيباني
 - - - + HTTP DELETEاز  پشتيباني

 به نياز بدون مشاپ هايمولفه جایگزیني قابليت

 مشاپ پيكربندي مجدد تنطيم
+ - - - 

 + + + + شده ایجاد مشاپ گذارياشتراك به و توسعه قابليت
 زیاد كم متوسط بسيار كم دهندهتوسعه براي نياز مورد نویسيبرنامه دانش

 

 آتی تحقيقات و گيرينتيجه -6

 توسط هابرنامه این. دهندمي تشكيل را هاسازمان در كاربردي هايبرنامه بعدي نسل سازماني، هايمشاپ

 محيط به نسبت كاربران این. شودمي ایجاد دارند ينویسبرنامه زمينه در محدودي دانش كه دانش كارگران

. شودمي داده توسعه آن حل براي مربوطه برنامه كه هستند ايمساله به فرد تریننزدیک و داشته خوبي آگاهي

 فرایند این اما اندشده ارائه سازماني هايمشاپ ایجاد فرایند تسهيل براي زیادي ابزارهاي حاضر حال در اگرچه

داده فرمت و هامولفه زمينه در را هایيتجربه مشاپ دهندهتوسعه كه دارد نياز و است پيچيده و برزمان همچنان

 هايمشاپ خودكارنيمه ایجاد براي جدید مدل یک مقاله این در. باشد داشته مشاپ، در شده استفاده هاي

 و معنا الیه سرویس، الیه منبع، الیه: است شده تشكيل الیه چهار از پيشنهادي مدل. است شده ارائه سازماني

 . كاربرد الیه

 سرویس صورته ب "بنديبسته" مكانيزم توسط هستند سازماني هايمشاپ سازنده اصلي هايبلوك كه منابع

 هايتفاوت با اما SAWSDL مدل شبيه معنایي گذاريحاشيه مدل یک توسط هاسرویس این. آینددرمي

 عنوان به كه است شده پيشنهاد وب سرویس هر براي جدید عمليات یک. شوندمي گذاريحاشيه جزئي،

 نوشته توصيفات انتقال براي JSON  ايداده فرمت از گر،توصيف عمليات. كندمي عمل سرویس گرتوصيف

گذاريحاشيه به پویا طبيعت یک جدید، گذاريحاشيه مكانيزم این. كندمي استفادهRDF  ايداده مدل در شده

 رسانيهنگامه ب سرویس در گرفته صورت تغييرات براساس و پویا صورته ب را آنها توانمي طوریكهه ب دهدمي ها
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 تركيب تسهيل باعث و كنندمي متصل وب هايسرویس به را معنایي توصيفات ،معنایي هايگذاريحاشيه. كرد

 هايمشاپ گرانتوسعه كه دانش كارگران وسيله، بدین. شوندمي آنها فني هايجنبه از مستقل هاسرویس

 هايمشاپ ممكن، زمان كمترین در و نویسيبرنامه دانش داشتن بدون بود خواهند قادر هستند سازماني

 .كنند ایجاد را خود دلخواه و ایمن سازماني

 مربوط سناریو این. كردیم استفاده كاربردي سناریوي یک از آن، سنجيامكان و پيشنهادي مدل دادن نشان براي

 مشاپ ویرایشگر توسط سناریو این. بود سازمان در نيرو جذب فرایند تسهيل براي سازماني مشاپ یک ایجاد به

 .گردید ارائه آن اجراي نتيجه و سازيشبيه پيشنهادي، مدل براساس شده سازيپياده

 در دانش كارگران توسط ایمن سازماني هايمشاپ ایجاد امكان آوردن فراهم تحقيق، این اصلي دستاورد

 توصيفات از استفاده. باشدمي وب نویسيبرنامه هايمهارت داشتن بدون و ممكن زمان كمترین در سازمان،

 و خالقيت سويه ب راه درنتيجه. بخشد تسهيل را سازماني هايمشاپ ایجاد مراحل از بسياري تواندمي معنایي،

. گرددبازمي آنها، سازيپياده به مربوط مسائل در وقت صرف جاي به افزوده ارزش با هايمشاپ ایجاد در نوآوري

 سازيسفارشي و تغيير قابل راحتي به و بوده باالیي پذیريانعطاف داراي شده، ایجاد هايمشاپ همچنين،

 .هستند

 كه نحوي به دهيم ارتقا را خود مشاپ ویرایشگر هايویژگي كه داریم نظر در آینده در بيشتر تحقيق عنوان به

1ایمن ايدامنه بين ارتباطات براي جدید مدل یک از بتواند
 داریم قصد همچنين. كند استفاده وب مرورگر در 

 عمل انجام براي را تريقوي سازيپياده و داده انجام بيشتري تحقيق هاشناسيهستان تطبيق هايالگوریتم روي

 راه یک عنوان به Semantic Style Sheets از تا داریم نظر در براین، عالوه. دهيم ارائه هاداده گريميانجي

 روي بيشتر تحقيق. ببریم بهره RDF در شده سازيمدل معنایي توصيفات انتقال براي دیگر جایگزین حل

 .آیدمي شماره ب آتي تحقيقات جزو نيز سازمان هايسياست اجراي براي معنایي وب در قوانين ایجاد
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