
  
  

  
  به نام خدا 

  
  

  

  يكپارچه سازي 
  خدمات تحت وب 

  
  
  

  لف مؤ
  جمعي از كارشناسان و محققان 

   ارتباطات صدر )و (فناوري اطالعات امنيت حوزه 
  
  
  



 

  
  

 کتاب: عنوان  
   يكپارچه سازي خدمات تحت وب    
 حوزهجمعی از کارشناسان و محققان :  مولفان   

   (و ارتباطات صدر)فناوري اطالعاتامنیت 
 موسسه فرهنگی هنري دیباگران تهران : ناشر  
دانشجو : چاپ و صحافی    
مجتبی حجازي : طراح جلد   
 1395: چاپ  
 وزیري: قطع  
 جلد150: تیراژ   
 ریال 200000:قیمت  
 978- 600-124-521-3: شابک  
  

  ميدان انقالب، ،تهران واحد فروش: نشاني
  خ كارگر جنوبي، روبروي پاساژ مهستان، 
  ۱۲۵۱پالك  
        ٢٢٠٨٥١١١-٦٦٤١٠٠٤٦تلفن:  
  ١٣١٤٩٨٣١٨٥كد پستي:  
  
  
  

  WWW.MFTBOOK.IR          WWW.MFTSHOP.COM    : فروشگاههاي اينترنتي
 

   Dibagaran_publishingنشانی اینستاگرام :         mftbook@نشانی تلگرام:
                                     bookmarket@mftmail.comپست الكترونيكي: 

 
  

یکپارچه سازي خدمات تحت : عنوان و نام پدید آور 
اسان و محققان حوزه امنیت نوب/مولف:جمعی از کارش

 فناوري اطالعات(و ارتباطات صدر).
 1395تهران : دیباگران تهران :مشخصات نشر: 

  . ص 192مشخصات ظاهري:
 978-600-124-521-3شابک: 

 وضعیت فهرست نویسی: فیپا
 یادداشت : کتابنامه.

 معماري خدمات گرا(کامپیوتر)موضوع: 
 service –orientedموضوع : 

architecture(computer science) 
 محاسبات ابري موضوع: 
 cloud computingموضوع: 
 خدمات  -وبموضوع: 
 web serviceموضوع: 
 مدیریت  –تکنولوژي اطالعات موضوع : 
-information technologyموضوع : 

management  
شناسه افزوده : مرکز تحقیقات و فناوري اطالعات و 

 ارتباطات صدر 
  TK 5105/ 5828ي /  8 1395رده بندي کنگره:
 4038011/658رده بندي دیویی: 

 4519761شماره کتابشناسی ملی: 



  3  رایانش ابري : 1فصل 

 فهرست مطالب 

  10..................................................................................................................................................... شگفتاریپ

  21 .......................................................................................... .  يابر انشیرا هاي ساخت ریز 1-2-1
  23 .................................................................... يابر انشیرا يمعمار دهنده لیتشک هاي هیال 1-2-2
  31................................................................................................. يابر انشیرا در ها ابر انواع 1-2-3

  36................................................................................................................................................................... مقدمه 2-1

  36 ............................................................................................ عامل ستمیس جادیا لیدال 2-2-1
  37 ....................................................................................................... عامل ستمیس فیوظا 2-2-2
 38 ............................................................................. یفعل يها عامل ستمیس 2-2-3

  39 ............................................................................................................................................:عامل ستمیس انواع 2-3

  39 ................................................................................................ پردازنده تک عامل ستمیس 2-3-1
  39 ..................................................................................................... اي شبکه عامل ستمیس 2-3-2
  39 ............................................................................................... شده عیتوز عامـل سـتمیس 2-3-3
  39 ..................................................................................................... درنگ یب عامل ستمیس 2-3-4

  42 ...................................................................................آژور ندوزیو هاي سیسرو و خدمات 2-4-1
  49 .................................................................................... کروم گوگل عامل ستمیس معماري 2-5-1
  50...................................................................................................................... يکاربر رابط 2-5-2
  50..........................................................................................................عامل ستمیس سرعت 2-5-3

  51 ......................................................................................................... عامل ستمیس  تیامن 2-5-4
  52 .................................................................................................................... يساز رهیذخ 2-5-5
  53.................................................... گوگل عامـل سـتمیس مورد در سوال و اشتباه کرتف چند 2-5-6
  62 ............................................................................................................................ مقدمه 2-10-1

  63 .........................................................................................................................خچهیتار 2-10-2
  65 .............................................................................................................. يا حرفه نسخه 2-10-3
  65 ................................................................................................... ستمیس يمعمار و اجزا 2-10-4
  72 ......................................................................................................... عامل سیستم نصب 2-10-6

  73 ...........................................................................عامل ستمیس استفاده موارد و کاربردها 2-10-7
  86 ......................................................................................... ستمیس نیا از استفاده يایمزا 2-10-9
  87 ........................................................................................ عامل ستمیس یافتیدر زیجوا 2-10-10
  87 .................................................................................................................... انجمن    2-10-11



4                                                                    
   

 تحت وب خدمات يیکپارچه ساز

  90 ................................................................................................................................................................. مقدمه 3-1

  90 ....................................................................................................................... سیسرو وب 3-2
  92 ..........................................................................................................سیسرو وب ساختار 3-2-2
  93 ................................................................................................................... بیمعا و ایمزا 3-2-3

  XML ................................................................................................................. 101 فیتعر 3-3-1
  XML ................................................................................................ 102 در نگارش نیقوان 3-3-2
  XML .......................................................................................................... 108 يرمزنگار  3-3-4
  110 ................................................................................................................. يدیکل میاهمف 3-3-5
  111 ........................................................................................................................... سیسرو وب ياستانداردها 3-4
3-4-1WSDL ...................................................................................................................................................... 111  
3-4-2 UDDI....................................................................................................................................................... 115  
3-4-3 SOAP ...................................................................................................................................................... 117  
  119 ..................................................................................................................................... سیسرو وب يمعمار 3-5

  119 ............................................................................................................. سیسرو وب پشته3-5-1
  123 ....................................................................................گرا سیسرو معماري هاي پروتکل 3-6-1

  125 .............................................................گرا سیسرو معماري در یخوان هم و نواسازي هم 3-6-3
  126 ......................................................................................... گرا سیسرو معماري  يربنایز 3-6-4
  127 ........................................................................................................... ها سیسرو تیفیک 3-6-5
  129 ....................................................................................... وب هاي سرویس هاي مشخصه 3-6-6

  133 ..................................................................................... گرا سیسرو معماري هاي کاربرد 3-6-7
  135 ............................................................................................ گرا سیسرو يمعمار يایمزا 3-6-8
  138 ............................................................................................................................... مقدمه 4-1
  139 ...........................................................................................يساز کپارچهی يازهایشنیپ 4-2

  139 .......................................................................  آن بر یمبتن عامل ستمیس و يابر انشیرا 4-2-1
  140 ................................................. انتقال و يهمکار تیقابل يبرا يابر انشیرا يها استاندارد 4-2-2
  156............................................................................................ يساز کپارچهی از بعد انتظار مورد يتهایقابل 4-3

  157 ..................................................................................................... داده هیپا بر یکپارچگی4-4-1
  158 ................................................................................... يمرکز پردازش هیپا بر یکپارچگی 4-4-2

  158 .............................................................................................. سیسرو هیپا بر یکپارچگی 4-4-3
  159 ........................................................................وب تحت عامل ستمیس هیپا بر یکپارچگی 4-4-4
  159 ........................................................................................ انتخاب و موانع و ها تیمحدود 4-4-5



  5  رایانش ابري : 1فصل 

  160..................................................................................................... يساز کپارچهی روش يشنهادیپ راهکار 4-5
 يمعمار از  SaaS  سیسرو عنوان به افزار نرم قسمت در يشنهادیپ يسهایسرو و اجزا حیتشر 4-5-1

  162 ................................................................................................... وب تحت عامل ستمیس یانتزاع
 يمعمار از ) PaaS(   سیسرو عنوان به بستر قسمت در يشنهادیپ يسهایسرو و اجزا حیتشر 4-5-2

  163 ................................................................................................... وب تحت عامل ستمیس یانتزاع
  172 .............................................................................................................................................................. مقدمه 5-1

  173 .......................................................................... دارند ضرورت یتیامن داتیتمه چرا 5-1-1
  174 ......................................................................................................... اصول و اصطالحات 5-1-2

  176 .................................................................................................................... هیپا میمفاه 5-1-3
  179 .................................................................................................... اطالعات تیامن کنترل 5-1-4
  180 ........................................................................................................................ رمزنگاري 5-1-5
  180 .............................................................................................................. یتیامن تدایتهد 5-1-6

  183 ............................................................................................................... معماري تیامن 5-1-7
  184 ...................................................................................................... ستمیس در یاتیعمل یتیامن مالحظات 5-2

  185 ................................................................... يساز رهیذخ و ها داده از بانیپشت نسخه هیته 5-2-2
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  مقدمه ناشر
  


���� ���� د����ان ��
ان � �� ���ب� �����45 ا3$ 2 01/ا.-  ,+ *(� )'&%$ ا#رات �

ن ���� د��. 8/ا�67� ������ و ���� ���ر را � �� ا� ���
  %$ # روز !

منان را كه با الطاف بيكران خود اين توفيق را به ما ارزاني داشت تا بتوانيم در راه حمد و سپاس ايزد 

ارتقاي دانش عمومي و فرهنگي اين مرز و بوم در زمينه چاپ و نشر كتب علمي دانشگاهي، علوم پايه و 

ر عهده هايي هرچند كوچك برداشته و در انجام رسالتي كه ب به ويژه علوم كامپيوتر و انفورماتيك گام

  داريم، مؤثر واقع شويم.

گستردگي علوم و توسعه روزافزون آن، شرايطي را به وجود آورده كه هر روز شاهد تحوالت اساسي 

چشمگيري در سطح جهان هستيم. اين گسترش و توسعه نياز به منابع مختلف از جمله كتاب را به 

  نمايد. رساني، بيش از پيش روشن مي العترين راه دستيابي به اطالعات و اط ترين و راحت عنوان قديمي

در اين راستا، واحد انتشارات مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران با همكاري جمعي از اساتيد، 

مؤلفان، مترجمان، متخصصان، پژوهشگران، محققان و نيز پرسنل ورزيده و ماهر در زمينه امور نشر 

ع كمبودها و نيازهاي موجود، منابعي پربار، معتبر و هاي مستمر خود براي رف درصدد هستند تا با تالش

  با كيفيت مناسب در اختيار عالقمندان قرار دهند.

جمعي از كارشناسان و محققان مركز تحقيقات و فناوري اطالعات "كتابي كه در دست داريد با همت 

راميان تشكر و تالش جمعي از همكاران انتشارات ميسر گشته كه شايسته است از يكايك اين گ "صدر 

  و قدرداني كنيم.

  زهره قزلباش كارشناسي و نظارت بر محتوا:

نمايد با مراجعه به آدرس  پژوه گرامي درخواست مي در خاتمه ضمن سپاسگزاري از شما دانش

dibagaran.mft.info  (ارتباط با مشتري) فرم نظرسنجي را براي كتابي كه در دست داريد تكميل و

داند،  ارسال نموده، انتشارات ديباگران تهران را كه جلب رضايت و وفاداري مشتريان را هدف خود مي

  ياري فرماييد.

  اميدواريم همواره بهتر از گذشته خدمات و محصوالت خود را تقديم حضورتان نماييم.

  انتشاراتمدير   

  مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران

Publishing@mftmail.com 
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  هدیه به پیشگاه

  امام مهربان مهدي فاطمه (س)           

  که چشم به راه حضورش هستیم                         

  

  و تقدیم به

  کارشناسان و متخصصان 

  حوزه فناوري اطالعات و شبکه                    
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 ھو العالم

  

  ١اّن العلم حیاه القلوب و نوراالبصار ِمَن العمی و قّوه االبدان من الضّعف

  
تابد و از خویش  کرانه، که از خویش به خویش می در مرکز این بی 2به نام حضرت حق؛ این چراغدان نورانی

برند بر مقدرات و ؛ و مخلوقات به قدري که از این نورِ بی پایان می3بر ماسوا. که نور، علم است و العلم سلطان
  ي خویش موثرند. سرنوشت خود و جامعه

ر گروي کسب معرفت و تحصیل علم و دانش اقتدار، هدایت بشر، کمال، سعادت و تقرّب به ذات اقدس الهی د
  است.

مرکز تحقیقات صدر در راستاي پیشرفت و اقتدار بیش از پیش امت اسالمی و کشور عزیزمان ایران، با رویکرد 
  کند. تولید دانش و پیشروي در مرزهاي تکنولوژي فعالیت می

فناوري اطالعات و وب، این مرکز اقدام به ي مرکز تحقیقات صدر در زمینه  در همین راستا با توجه به تجربه
  تدوین و تالیف کتابی با موضوع یکپارچه سازي خدمات تحت وب نموده است.

باشد که به صورت مختصر در اختیار  هاي کارشناسان این مرکز می اي از فعالیت کتاب حاضر، حاصل گوشه
  گردد. ي شهداي مدافع حرم تقدیم می گیرد و آثار معنوي آن به روح سربلند و جاودانه محققین قرار می

  

  

 غالمحسین کاظمی

 مسئول مرکز تحقیقات صدر

 

 

ها از ناتوانی است.  ها از کوري و نیروبخش بدن ها و روشنی بخش چشم به راستی که دانش حیات بخش دل .1
  94ص  3غررالحکم،ج

 سوره شریفه نور 35آیه  –اهللا نور السماوات و االرض مثل نوره کمشکاه فیها مصباح  .2
ص  20شرح نهج البالغه، ابن ابی الحدید ج  -العلم سلطان من وجده صال به و من لم یجده صیل علیه .3

319 
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  پیشگفتار مولفین

فناوري وب یکی از تاثیر گذارترین شاخه هاي فناوري و دانش بر زندگی، فرهنگ، ارتباطات و روابط انسان ها 
اینترنت، که نماد قرن بیست و یکم و ارتباطات نوین است، و پیشرفت هاي ایجاد شده است. تقاضا براي گسترش 

در آن، مرهون تقاضاي کاربران در بهره گیري هرچه بیشتر از خدمات ارائه شده در این شبکه است، که این 
» خواندن و نوشتن « خدمات به مدد فناوري وب ایجاد شده و براي کاربران ارائه می شوند. مفهوم سواد از تعبیر 

تبدیل شده است، و تفاوت هاي زیادي در طرز تفکر نسل جدید با نسل » توانایی استفاده از رایانه و اینترنت « به 
پیشین دیده می شود. توانایی دسترسی به محتوي دیجیتال، و خدمات ارائه شده در اینترنت با گسترش 

است. محتوي چندرسانه اي ( صوت ، تصویر، ویدئو ) و  چشمگیري، به زندگی روزمره و عامه مردم وارد شده
امکان پخش برخط، در کنار محتوي سنتی ( متن )، افق هاي جدیدي را در خدمات فراهم کرد و ما را به شبیه 
سازي دنیاي واقعی رهنمون ساخت. ورود تجهیزات قابل حمل و موبایل با توانایی هاي چندمنظوره و قدرت 

نزدیک و نزدیک تر کرده است. پیدایش فناوري وب و » هرمکان  -هر زمان« را به رویاي پردازش باالتر، ما 
دنیاي «، که در کنار » دنیاي مجازي « پیشرفت هاي آن، فضاي جدیدي را براي بشر رقم زد، و به واسطه خلق 

و چرخه حیات یک  که بیانگر هویت» زندگی دوم « در جریان است، امروزه مفاهیم جدیدي را با عناون » واقعی
  فرد در این دنیاي مجازي است شکل داده است.

از ابتداي پیدایش فناوري وب تاکنون، و خدمات مبتنی بر این فناوري در شبکه هاي رایانه اي، تغییرات زیادي را 
شاهد بوده ایم و این پیشرفت ها ادامه دارد. این کتاب در راستاي یکی از پیشرفت هاي حاصل شده در این 

ناوري است. یکپارچه سازي خدمات وب، یکی از موضوعات پیچیده و نوین در این حوزه است، که از منظرهاي ف
مختلف قابل بررسی است. امیدواریم تا خواننده محترم را در حد بضاعت با زوایاي این حوزه آشنا سازیم و انشاء 

را براي پیگیري بیشتر سواالتش تحریک  اهللا که توانسته باشیم بر این هدف فائق آییم و ذهن مخاطب مشتاق
نموده و مسیرهاي الزم را گشوده باشیم. مولفین بر خود الزم می دانند از همه دوستانی که ما را در ارائه این 

  کتاب یاري نمودند تشکر و قدردانی نمایند.
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  مقدمه 
. شد تر آسان از اطالعات گیري بهره و یافتن فرآیند اطالعات، شدن دیجیتال و ها رایانه شدن فراگیر با

 اطالعات فناوري در زمینه ارزشمند بسیار تحولی وب، بر مبتنی هاي سرویس و اینترنت ظهور با اما
 کره نقطه به دورترین را اي نامه ثانیه، چند ظرف توانید می آن از استفاده با که اینترنتی. شد ایجاد
 می که هرجا از بیابید؛ ثانیه هزارم چند ظرف را نیازتان مورد اطالعات و تصاویر لیست بفرستید؛ زمین

 دسترسی اطالعاتتان و اسناد به همیشه باشید؛ داشته نظارت و مدیریت خود تجارت روي خواهید
 اشتراك به را هایتان مندي عالقه و باشید ارتباط در دوستانتان با لحظات تمام در و باشید داشته

 وجود به زمان همه و جا همه در محاسباتی کارهاي انجام به نیاز اطالعات فناوري پیشرفت بگذارید. با

 داشتن بدون را خود سنگین محاسباتی کارهاي بتوانند افراد که هست این به نیاز همچنین. است آمده

  .  دهند انجام خدماتی طریق از بتوانند گران افزارهاي نرم و افزارها سخت

 و اید گذاشته جا خانه در را خود تبلت یا تاپ لپ بود، اگر نخواهید افزار سخت یک به محدود شما
 وارد توانید می دوستتان تاپ لپ از استفاده با نباشید، نگران دارید، دانشگاهی ارائه یک ساعت همان
:  جاست همین خواهید می هرچه کنید. همراه خود با اید گذاشته جا که را آنچه هر و شوید خود اکانت
 و دارد وجود مختلف دستگاه سه روي شما اطالعات امروز اگر. نباشید هم اطالعاتتان پراکندگی نگران

 دنیا هرجاي شماست. پیش و جا یک در خواهید می هرچه فردا است، دردسر یک برایتان آنها مدیریت
 ساده بسیار آن ایده. معناست با کامال مفهومی ابري و یکپارچه سازي سرویسهاي وب باشید. رایانش که

 نگهداري اینترنت در سروري روي بر را آن شخصی رایانه روي بر اطالعاتتان حفظ جاي به. است
یک ورود به سیستم عامل تحت وب خود به تمامی سرویس هاي وب و  کرد و می توانید با خواهید

. دارد قرار کامپیوترکجا که داشت نخواهد اهمیتی هیچ شما براي. اطالعات خود دسترسی داشته باشید
 و حفظ کامپیوتر یک فقط نه و ها رایانه از بسیاري تعداد روي بر شما اطالعات که دارد وجود امکان این

 و اطالعات میتوانید باشید داشته کافی باند و پهناي باشید متصل اینترنت به که وقتی تا. شود نگهداري
 متصل به هايکامپیوتریا  کامپیوتر کیفی، مثل موبایل، یدستگاه هر را با استفاده از نظرتان مورد داده

به شما اجازه می دهد به تمام  یکپارچه سازي خدمات، .ببینید، ویرایش کنید و یا انتقال دهیداینترنت 
برنامه هاي کاربردي و اسناد خود، از هر جایی از دنیا دسترسی پیدا کنید و شما را از گرفتاري هاي 

  .رهاي دسکتاپ رهایی می بخشد و به شما کمک می کند با دیگران همکاري کنیداستفاده از کامپیوت

، موبایل، تلویزیون) یک رابط نرم افزاري (مرورگر) براي کامپیوتربدین ترتیب کافی است وسیله شما (
استفاده از سرویس هاي آنالین و یک دسترسی به اینترنت داشته باشد، خواهید دید که قادر هستید به 

  در چنین شرایطی مساله  ی از توان محاسباتی براي انجام کارهاي دیجیتالی خود بهره بگیرید.راحت



  11  رایانش ابري : 1فصل 

  

دیگر این نیست که از راه دور المپ هاي منزلتان را روشن و خاموش کنید، ساعت دیجیتال شما که با 
ا روي یک ارتباط بی سیم به شبکه متصل است می تواند خودش را با نرم افزار قرار مالقات هاي شم

  .تان هماهنگ کند تا به خاطر خواب ماندن قرارتان را از دست ندهید وبسرور سیستم عامل 

در این پژوهش و کتاب حاصل از آن، که در پنج فصل تدوین شده است، ابتدا به رایانش ابري که 
پس از آن در فصل دوم در مورد  .آخرین پاسخ فناوري در مورد نیازهاي اشاره شده است می پردازیم

سیستم عامل هاي مبتنی بر رایانش ابري که بستري براي پیاده سازي معماري پکپارچه سازي 
سرویسهاي کاربردي تحت وب هست صحبت می کنیم. سیستم عامل وب پایه یکی از دیدگاه هاي مهم 

تکلهاي حاکم بر سرویس هاي در این حوزه است که به آن اشاره شده است. فصل سوم به معماري و پرو
تحت وب پرداخته و فصل چهارم در خصوص یکپارچه سازي این خدمات صحبت کرده ایم. از آنجایی 
که براي هر فناوري می توان مزایا و مخاطراتی را متصور بود در فصل پنجم به مباحث مربوط به امنیت 

راي کاربردهاي سازمانی داشته باشید. نیز می پردازیم که دید مناسبی را براي انتخاب این فناوري ب
امید.اریم که این اثر مورد استفاده خواننده محترم بوده و دریچه هاي الزم را براي پیگیري این موضوع 

 گشوده باشد. انشاءاهللا.

   


