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  چكيده
. هستند وب تحت كاربردي هاي برنامه بعدي نسل ،11ها مشاپ
 است وزن سبك وب بر مبتني كاربردي برنامه يك ، مشاپ يك
 موجود، منبع چند يا دو هاي قابليت يا و اطالعات تركيب از كه

 مي بوجود كاربر به جديد و يكپارچه تجربه يك تحويل براي
 سازي يكپارچه هاي تكنيك از جديد كالس يك ها مشاپ. آيد
 هاي برنامه سازي پياده براي سازماني هاي محيط در را

 پاسخ براي كه هايي برنامه(  كنند مي معرفي  موقعيتي كاربردي
   داده توسعه سازمان در مشخص و ،گذرافوري مساله يك به
 پيش رقابتي، و پيچيده پويا، سازماني محيط يك در). شوند مي
 مورد آينده در كه تركيبي كاربردي هاي برنامه همه ايجاد و بيني

 هاي مشاپ. است ممكن غير امري گرفت، خواهند قرار استفاده
 يمت و افراد به سريع، و ساده حل راه يك عنوان به سازماني

 نويسي برنامه زمينه در كمي دانش كه سازمان در كوچك هاي
 منابع از مجدد استفاده و تركيب با تا كنند مي كمك دارند، وب

 هاي برنامه اينترنت، روي شده منتشر منابع و سازمان جاري
 ايجاد زودگذرشان نيازهاي به پاسخ براي را خود دلخواه تركيبي
 تسهيل براي  زيادي يرايشگرو ابزارهاي  حاضر، حال در. كنند

 با ابزارها، اين. اند شده ارائه سازماني هاي مشاپ ايجاد فرايند
 تا را وب هاي مشاپ ايجاد بصري، كاربري واسط يك ايجاد
 كه هستند اين نيازمند هنوز اما سازند مي آسان زيادي حدود
 امنيت وب، هاي تكنولوژي زمينه در هايي تجربه نهايي، كاربر

 مشاپ دهنده تشكيل هاي مولفه اي داده ساختار و اطالعات
   ابزارها، اين توسط شده ايجاد مشاپ اين، بر عالوه. باشد داشته

                                                 
1. Mashups 

  ) smohammadi40@yahoo.com(دار مكاتبات  نويسنده عهده ▪
  

  

 اين بنابر. دارد آن دهنده تشكيل هاي مولفه به شديدي وابستگي
 مولفه با مولفه يك جايگزيني يا مشاپ ساختار در تغيير ايجاد
 مشاپ در مساله اين. باشد مي زمانبر و پيچيده كاري ديگر،
 جهاني منابع با سازمان داخل منابع آنها در كه سازماني هاي
 توسط موقعيتي، مساله يك حل براي اينترنت، روي شده منتشر
 اين در. باشد مي تر پررنگ شوند، مي تركيب دانش كارگر يك
 معماري تكنولوژي سه تركيب با تا شود مي تالش مقاله

 نيمه ايجاد براي حلي راه ،2,0 وب و معنايي وب سازماني،
 نظر در اين، بر عالوه. شود ارائه سازماني هاي مشاپ خودكار
 هاي سرويس براي معنايي گذاري حاشيه مدل يك كه داريم

 آن توسط كه دهيم ارائه سازماني هاي مشاپ دهنده تشكيل
 سياست نيز و ها سرويس براي الزم معنايي توصيفات بتوانيم
 نظر در سازماني هاي مشاپ ايجاد در را سازمان امنيتي هاي

خروجي تحقيق، يك ابزار ويرايشگر مشاپ است كه با  .بگيريم
پياده سازي مدل پيشنهادي، فرايند ايجاد مشاپ هاي سازماني 

  .را تسهيل مي بخشد
 

 گـرا،  سـرويس  معماري سازماني، هاي مشاپ :كليدواژگان
 كـاربردي  هـاي  برنامه معنايي، وب ،2,0 وب
 .تركيبي هاي برنامه تي،موقعي

 
  مقدمه -1

  هاي وب كه هاي اخير، ظهور تكنولوژي مشاپدر سال
سازي موردي اطالعات و سرويس ها را از چندين منبع يكپارچه

مختلف امكان پذير مي سازد، روشي جديد را براي توسعه 
www.SID.ir  .ها به ارمغان آورده استموقعيتي در سازمان هاي كاربرديبرنامه
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ي كاربردي موقعيتي، برنامه هايي زودگذر و غير قابل برنامه ها
پيش بيني در داخل سازمان هستند كه تعداد كاربران هدف 

شركت هاي مطرح تحقيق . محدود و با نيازهاي مشخص دارند
و يا   ]2[  2، گارتنر ]1[  1فورستر كننده در بازار مانند

وسعه ، رشد سريع اين الگوي ت]3[3اكونوميك اينتليجنس يونيت
را در سازمان ها در سالهاي آينده پيش بيني كرده اند و آن را 

مشاپ هاي سازماني، . ناميده اند 4"مشاپ هاي سازماني"
را قادر مي سازند تا وظايف معمولشان در  5كارگران دانش

سازمان را كه عموما شامل دسترسي، تحليل و يكپارچه سازي 
. ]4[ري انجام دهند اطالعات از منابع مختلف است، بطور موثرت

عالوه بر اين، مشاپ هاي سازماني، با تركيب منابع داخل 
سازمان با منابع جهاني منتشر شده روي اينترنت، ديد جديدي 
را در مورد موقعيتي كه در يك حوزه مشخص رخ داده است 

مزيت اصلي مشاپ هاي سازماني اين است كه  .ايجاد مي كنند
داده مي شوند نه يك برنامه توسط كاربر نهايي خود توسعه 

كاربر نهايي، يك آگاهي موقعيتي دارد و . نويس حرفه اي وب
نزديكترين شخص به مساله اي است كه قرار است توسط 

بنابر اين راه حل آن را بهتر از .  مشاپ سازماني حل شود
سايرين مي داند و مي تواند با ايجاد يك راه حل سفارشي، 

بر اي خود و هم براي سازمان رضايتمندي بيشتري را هم 
  .بوجود بياورد

در حال حاضر، ابزارهاي متعددي توسط شركت هاي مختلف 
نرم افزاري، براي تسهيل فرايند ايجاد مشاپ هاي وب  ارائه 

آي بي ام ، ياهو پايپس7، 6مانند مايكروسافت پاپفالي(شده اند 
 اين ابزارها، با ايجاد يك). 9،گوگل مشاپ اديتور8كد ويكي

واسط كاربري بصري، ايجاد مشاپ هاي وب را تا حدود زيادي 
آسان مي سازند اما هنوز نيازمند اين هستند كه كاربر نهايي، 
تجربه هايي در زمينه تكنولوژي هاي وب، امنيت اطالعات و 
. ساختار داده اي مولفه هاي تشكيل دهنده مشاپ داشته باشد

ابزارها، وابستگي عالوه بر اين، مشاپ ايجاد شده توسط اين 
بنابر اين ايجاد . شديدي به مولفه هاي تشكيل دهنده آن دارد

تغيير در ساختار مشاپ يا جايگزيني يك مولفه با مولفه ديگر، 
  .كاري پيچيده و زمانبر مي باشد

                                                 
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/ 

اين مساله در مشاپ هاي سازماني كه در آنها منابع داخل 
براي حل يك  سازمان با منابع جهاني منتشر شده روي اينترنت،

مساله موقعيتي، توسط يك كارگر دانش تركيب مي شوند، 
  :زيرا. پررنگ تر مي باشد

مشاپ . ، يك عامل مهم در سازمان بشمار مي آيدزمان •
هاي سازماني براي بهره گيري از فرصت هاي گذراي 
ايجاد شده در سازمان، توسعه داده مي شوند و توسعه 

. ازمان كمك كندسريع آنها مي تواند به سودآوري س
سادگي كاربري مشاپ و انعطاف پذيري ساختارمشاپ، 
. مي توانند تا حد زيادي، زمان توسعه آن را كاهش دهند

سادگي كاربري، اين امكان را فراهم مي آورد كه كاربر 
نهايي با كمترين دانش برنامه نويسي وب، مشاپ هاي 

پ، انعطاف پذيري ساختار مشا. دلخواه خود را ايجاد كند
امكان استفاده مجدد و مشاركت افراد مختلف در ايجاد 

 .مشاپ را فراهم مي آورد

عدم . ، يك عامل مهم در سازمان بشمار مي آيدامنيت •
آگاهي از مسائل امنيتي در هنگام ايجاد مشاپ سازماني، 
ممكن است باعث فاش شدن اطالعات حساس داخل 

بوجود سازمان شود و ريسك هاي زيادي را براي سازمان 
 .بياورد

يافتن راه حلي براي نيمه خودكار سازي فرايند ايجاد مشاپ 
، مي تواند منجر به صرفه جويي در زمان و  10هاي سازماني

همچنين ايجاد مشاپ هاي ايمن تر با قابليت استفاده مجدد 
اين كار، راه را به سوي تمركز روي نوآوري در . بيشتر شود

به جاي هدر دادن وقت  ايجاد مشاپ هاي با ارزش افزوده
سوال اصلي اين تحقيق، . در جزئيات پياده سازي مي گشايد

يافتن روشي است براي تسهيل فرايند ايجاد مشاپ هاي 
  .سازماني

، مفاهيم 2ساختار اين مقاله بدين صورت است كه در بخش 
سپس در . پايه مورد استفاده در تحقيق شرح داده مي شوند

هاي سازماني پرداخته، كاربردهاي ، به تعريف مشاپ 3بخش 
آنها در سازمان، به همراه چالش هاي بكارگيري آنها مورد بحث 

، مدل پيشنهادي خود براي ايجاد 4در بخش . قرار مي گيرند
در بخش . نيمه خودكار مشاپ هاي سازماني را ارائه مي دهيم

، به ارزيابي و امكان سنجي مدل پيشنهادي مي پردازيم و در 5
با جمع نتيجه گيري و شرح تحقيقات آتي،  6در بخش  نهايت

  .مقاله را به پايان مي بريم
                                                 
10. Semi-automatic Creation of Enterprise Mashups 
 www.SID.ir
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 پيش زمينه -2

 معماري سرويس گرا 2-1

 هاي سيستم ساخت براي گرا، رهيافتي است سرويس معماري
 ارائه سرويس قالب در را افزاري نرم كاركردهاي كه شده توزيع
 قابل زارهااف نرم ديگر توسط هم ها سرويس اين. كنند مي

 مورد جديد هاي سرويس ساخت براي هم و هستند فراخواني
 سازي يكپارچه براي رهيافت اين گيرند، مي قرار استفاده
 نرم سكو  هاي از مختلفي انواع كه محيطي در ها فناوري
 . است آل ايده دارند وجود افزاري سخت و افزاري

 ختسا از را افزار نرم توسعه شيوه گرا، سرويس معماري
 كننده مصرف" سرويس تركيب به سنتي 1"محور محصول"

 هاي تكنولوژي از پشتيباني با]. 6[است  داده تغيير 2"محور
، ]8[ WSCI و ]BPEL ]7 مانند گرا سرويس معماري تركيب
بطور  توان مي را حل راه يا كاربرد جديد، كار و كسب فرايند
 توزيع يها سرويس تركيب توسط كم، با هزينه  و سريع نسبتا
 و ابزارها حال، اين با. كرد ايجاد همگن نا هاي محيط در شده

 اي حرفه دهندگان توسعه براي عموما موجود، تركيب زبانهاي
 فناوري محيط در را كار و كسب مشكالت تا اند شده طراحي

  .كنند حل سازمان پيچيده اطالعات
 تركيب هاي تكنولوژي مورد در مهم مساله در حال حاضر، سه

  :]6[دارند  وجود گرا سرويس عماريم
 نسبتا هاي نيازمندي 3يك سربار شامل ها تكنولوژي اين .1

 ساخت زير و دهنده توسعه مهارت با رابطه در زياد
 .باشند مي ، پشتيبان

 تركيب سازي سفارشي از توانند نمي ها تكنولوژي اين .2
 .كنند پشتيباني سريع و 4پويا بصورت

 برنامه تركيب از خوبي به توانند نمي ها تكنولوژي اين .3
 سرويس واسط كه وب روي سنتي و جاري كاربردي هاي

 .كنند پشتيباني ندارند،

 معماري گسترده و سريع پذيرش براي مانعي مسائل، اين
، با معرفي مشاپ هاي وب بر 2.0وب  .اند شده گرا سرويس

پايه مفاهيم تركيب در معماري سرويس گرا ، راه حلي سريع ، 
  .و كاربر پسند را براي رفع اين مسائل مطرح مي كندسبك وزن 

 2,0وب  2-2

يك برچسب است بر روي هزاران كاربردي كه محتواي  2,0وب 
توليد شده توسط كاربر را استخراج و مورد استفاده مجدد قرار 
                                                 
1. product-centric 
2. consumer-centric 
3. Overhead 
4. On the fly 

مي دهند، از تعامالت مشاركتي و اجتماعي روي وب  پشتيباني 
كه مبتني بر  5براي كاربرمي كنند، و از برهمكنش هاي جذاب 

Ajax6  اين اصطالح براي اولين بار در . ]9[هستند بهره مي برند
در كنفرانسي به همين نام مطرح شد  7و توسط اورلي 2005سال 

، يك انقالب كسب و كار در صنعت كامپيوتر  2,0وب . ]10[
بشمار مي آيد كه در نتيجه حركت به سمت اينترنت به عنوان 

د آمده است و تالشي است براي شناخت قوانين يك سكو  بوجو
اين ايده كه كاربران در توليد . موفقيت روي اين سكو  جديد

بشمار  2,0محتوا نقش محوري را ايفا مي كنند، جنبه اصلي وب 
، كاربران غيرمتخصص را قادر 2,0كاربردهاي وب . ]11[مي آيد 

وب ساخته است كه در وب مشاركت داشته باشند و به تحقق 
   .]9[كمك كرده است  8قابل خواندن و نوشتن

هستند كه  2,0مشاپ هاي وب، يكي از كاربرد هاي مهم وب 
امروزه در بين افرادي كه به ايجاد و فراهم آوردن سرويس هاي 

 اصطالح. مفيد روي وب عالقمند هستند، رواج يافته است
 يك توليد عمل به و گيرد مي منشاء سر پاپ موسيقي از 9مشاپ
 موسيقي قطعه چند يا دو تركيب از) جديد سبك با(جديد  آهنگ

 زمينه در. شود مي اطالق) مختلف هاي سبك در عموما(موجود 
 مي گفته وب تحت كاربردي برنامه يك به مشاپ يك اينترنت،

 يك بصورت و كرده تركيب  را منبع چند يا دو هاي داده كه شود
 ها، مشاپ به رو اين زا. ]12[آورد  مي در ساده يكپارچه ابزار
 .10شود مي گفته نيز مركب وب هاي برنامه

  

 
 آنها انواع بندي دسته و ها مشاپ رشد  :1شكل 

                                                 
5. Engaging User Interactions 
6. Asynchronous JavaScript and XML 
7. O'Reilly 
8. Read-Write Web 
9. Mashup  mash-up يا 
10. Web Application Hybrid  Composite Web Application يا 
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 براي قدرتمند سكو  يك عنوان به ها مشاپ حاضر، حال در
 كه اند شده مطرح وب تحت كاربردي هاي برنامه توسعه
 كاربري تجربه يك بصورت را داده جريان مجموعه چندين

 1وب قابل برنامه ريزي سايت وب. كنند مي تركيب رچهيكپا
 توسط شده توليد هاي مشاپ كردن فهرست براي مهم منبع يك

 شمار به اينترنت روي آنها توسعه روند دادن نشان و كاربران
 توليد هاي مشاپ تعداد سايت، اين گزارش اساس بر. آيد مي
 رشد نرخ با و است گذشته 4000 مرز از اينترنت روي شده
. دهد مي ادامه خود گسترش به روز، در مشاپ 3 حدود پايدار

 حاضر حال در است، شده داده نشان 1 شكل در كه همانطور
 هستند تجاري غير كاربران توسط شده ايجاد هاي مشاپ بيشتر

 پيش تكنولوژي بلوغ با وجود، اين با. دارند سرگرمي حالت و
 غالب مدل يك به 2010 سال در ها مشاپ كه است شده بيني
 در سازماني هاي مشاپ و ]13[شد  خواهند تبديل بازار در

 افزار نرم بازار سهم از دالر ميليون 700 حدود به 2013 سال
  ).]1[2فورستر بيني پيش(يافت خواهند دست

مطرح  2,0توسعه بر مبناي قابليت استفاده مجدد كه در وب 
وب  شد، يك نوع اقتصاد جديد در برنامه هاي كاربردي

 2,0بوجود آورد اما غياب توصيفات داده اي معنايي در وب 
، محدوديت هايي را در ساخت اين برنامه ها با پيچيدگي 

از نظر داده اي بسيار  2,0وب . بيشتر بوجود آورده است
غني است اما از كمبود توصيفات معنايي و مشكل يكپارچه 

ي كه به وب معناي]. 14[سازي در ابعاد گسترده رنج مي برد 
نيز مشهور شده است، سعي دارد تا با فراهم آوردن  3,0وب 

، اين مشكالت را 2,0يك زيرساخت معنايي بر روي وب 
  .برطرف سازد

 وب معنايي 2-3

و يا  ]17[ 3در سالهاي اخير، وب معنايي با نام هاي وب داده ها
، سعي در ورود به دنياي واقعي برنامه هاي  3,0يا وب 

وب معنايي با اينكه . ]18[ا داشته است كاربردي تحت وب ر
بسياري از مشكالت يكپارچه سازي را حل مي كند اما از 

همين مساله باعث . كمبود كاربران و داده ها رنج مي برد
اين مساله توسط . ]14[پذيرش كند آن تا به امروز بوده است 

بنابر اين تركيب . حل شده است 2,0طبيعت كاربر محور  وب 
  نولوژي اين دو تك

مي تواند منجر به فراهم آمدن يك وب غني داده ها شود كه 

                                                 
1. ProgrammableWeb.com 
2. Forrester 
3. Web of Data 

. هم توسط انسان و هم توسط ماشين قابل بهره برداري است
غني بودن در اينجا هم به غني بودن داده ها اشاره دارد و هم 

  .به غني بودن تعامالت كاربران
  
 مشاپ هاي سازماني -3

 هاياپمش از متعددي تعاريف موضوع، ادبيات در
 در. است شده ارائه ها، مشاپ تر، كلي بطور يا سازماني

 گرفتن نظر در بر عالوه كه است شده سعي مقاله، اين
 نشريات و ها كنفرانس در شده مطرح علمي تعاريف
 نيز صنعت در شده مطرح تجاري تعاريف المللي،بين علمي

 توجه با. گيرند قرار بررسي مورد دارند، كاربردي جنبه كه
 ،]22- 26[ تجاري ،]21[ و] 20[ و] 6[ فني ديدگاه هب

 و ]32- 30[افزار نرم دهندگان توسعه ،]29- 27[ كاربردي
 قرار تحليل مورد را تعريف 16 ،])33( [ كاربران جامعه
نتيجه تحليل اين بود كه تفاوت عمده اي ميان . داديم

در . تعاريف استفاده شده دانشگاهي و صنعتي وجود ندارد
اريف، به شيوه تركيب منبع گرا، به عنوان بيشتر تع

. خصوصيت اصلي مشاپ هاي سازماني اشاره شده است
. تفاوت اصلي تعاريف، روي نوع منابع تركيب شده است

با مرور ادبيات موضوع و جمع بندي تعاريف موجود، 
  :تعريف زير را به عنوان مبناي كار اين مقاله ارائه مي دهيم

رويس وب است كه منابع يك مشاپ سازماني، يك س"
موجود در داخل سازمان را با منابع موجود در خارج 

اين منابع مي توانند محتوا، داده يا .سازمان، تركيب مي كند
قابليت نرم افزاري باشند كه توسط كاربران نهايي سازماني 
براي ايجاد برنامه هاي كاربردي اطالعات محور يا برنامه 

  ".ديگر تركيب مي شوندهاي كاربردي موقعيتي با يك
  سازماني  هاي مشاپ كاربردهاي 3-1

كاربرد اصلي مشاپ هاي سـازماني ، پيـاده سـازي برنامـه     
ايـن نـوع از   . هاي كاربردي موقعيتي در سازمان مي باشـد 

  ]:34[برنامه هاي كاربردي، عموما مشخصات زير را دارند 
 .مي باشد) تعداد كم(كاربران هدف آنها محدود  •

 .د و طول عمر كوتاهي دارندگذرا هستن •

 .و نسبتا خوب دارند 4نياز به يك راه حل آني •

                                                 
4. Just-in-time www.SID.ir
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 .توسط كاربران نهايي خود توسعه داده مي شوند •

 
  جايگاه پروژه هاي موقعيتي در سازمان: 3ل شك

ــه ــاربرديبرنامـ ــاي كـ ــوقعيتي، هـ ــترده طيـــف مـ    از اي گسـ
 ژيكاسـترات  كـه  گيرنـد مي بر در را سازمان هاي كاربرديبرنامه
به  .)3شكل (نيستند  سازمان اصلي ماموريت راستاي در و نبوده

  برنامـه هـاي سـازمان گفتـه      1دم دراز اين برنامه هـا اصـطالحا  
مقايسـه اي را ميـان برنامـه هـاي كـاربردي       1جدول . مي شود

  . سنتي و برنامه هاي كاربردي موقعيتي در سازمان نشان مي دهد
اين امكان را فراهم مي عالوه بر اين، مشاپ هاي سازماني 

آوردند كه هوشمندي كسب و كار توسط فناوري اطالعات 
  همه اطالعات مهم در مورد يك نقش را. پياده سازي شود

اين كار، . مي توان در كنار هم و در يك صفحه نمايش داد 
  حس منطقي بيشتري را در مقابل داده هاي تنها بوجود 

سازمان وقتي در كنار داده داده ها يا برنامه هاي داخل . مي آورد
ها يا برنامه هاي ديگر قرار مي گيرند، ممكن است حاوي 

بنابر اين ارزش تفسير داده ها وقتي . اطالعات بيشتري باشند
  ].35[بصورت يكپارچه در مي آيند باالتر مي رود 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
1. Long tail 

  
  سازماني هاي مشاپ در مطرح هاي چالش 3-2
 قابل پذيري انعطاف و تسرع سازماني هاي مشاپ اينكه با

 كاربران براي ارزشمند هاي سرويس تحويل در را اي توجه
 در موجود موانع و ها چالش اما آورند، مي ارمغان به سازمان

 شده آنها بكارگيري براي ها شركت از بسياري راه سد آنها،
توسعه  براي آنها بكارگيري در ها چالش اين از آگاهي. است

 هاي چالش. است مهم بسيار سازمانها در موقعيتي برنامه هاي
  :عبارتند از سازماني هاي مشاپ در مطرح اصلي

  پاسخگويي قابليت •
 است عبارت ]36[در  شده ارائه تعريف بر بنا 2پاسخگويي قابليت

 يا شيء يك با واحد منبع  يك ارتباط آن، توسط كه خاصيتي" از
  ."گردد اثبات ثالث شخص يك براي تواند مي عمل،
 ناديده اي گسترده بطور ها مشاپ در پاسخگويي قابليت الهمس

 دارنده و مشاپ كننده ايجاد حاضر حال در و است شده گرفته
در اين زمينه  را تضميني هيچ منبع، محتواي يا سرويس  اصلي

 كه شود مي حاد وقتي مساله اين. دهند نمي كاربران به
 و كنيم ادايج سازماني محيط در تراكنشي هاي مشاپ بخواهيم
  . شود وارد مشاپ در پرداخت براي سرويسي

 مشاپ محيط براي مفهوم اين روي اي گسترده تحقيق ]37[ در
 ، ها مشاپ در پاسخگويي قابليت و است گرفته صورت ها

  :است شده دانسته زير شرط دو برقراري نتيجه
 كننده شركت هاي مولفه تمامي 4هويت احراز:  3اطمينان .الف

 قابليت مساله سر بر توافق و شاپم سرويس در
  .پاسخگويي

 كامل سازي آشكار با خسارت جبران:  5انكار عدم. ب
  .مشاپ سرويس توسط شده انجام عمليات

                                                 
2. Accountability 
3. Trust 
4. Authentication 
5. Non-Repudiation 

  رنامه هاي كاربردي سنتي در مقايسه با برنامه هاي كاربردي موقعيتيب: 1جدول 

  برنامه هاي كاربردي موقعيتي  برنامه هاي كاربردي سنتي  

  يك فرد مشخص يا يك تيم كوچك -محدود  يك گروه عمومي -گسترده  كاربران هدف

  غير متمركز و  غير رسمي  متمركز و رسمي  نحوه اداره و مديريت

  چند روز يا هفته -كوتاه مدت  چند ماه يا سال -يطوالن  طول عمر

به خوبي تعريف شده در راستاي توافقات زماني   فازهاي توسعه
  انجام شده

هيچ فاز يا زمانيندي مشخصي براي توسعه تعريف نمي شود و 
  روي يك راه حل موردي و نسبتا خوب تمركز دارد
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 PKI از ،استفاده مساله اين حل براي ]38[ ما پيشنهادي حل راه
  مراتبي سلسله منطقا  توصيفي هاي سرويس همراه به1
 مي كه مشاپ وب يسسرو هر كه صورت بدين. باشد مي 

 سرويس يك بايستي باشد داشته پاسخگويي قابليت خواهد
 Meta Web يا توصيفي سرويس(  شده پذيرفته عمومي وب

Service (در را اطالعاتي  و كند اضافه خود هاي سرويس به را 
 داخلي، كار جريان ديجيتالي، امضاي قبيل از( خود مورد

 انتقال آن به) غيره و فادهاست هزينه دقت، مثل مديريتي اطالعات
 داخلي جريان بر نظارت  توصيفي، سرويس اين وظيفه. دهد

 در. باشد مي آن داخلي عمليات در دخالت بدون مشاپ
 توصيفي سرويس اين طريق از مشاپ، در مشكل بروز صورت

  .كرد خسارت جبران و نموده شناسايي را مشكل منشاء توان مي
  امنيت •

 مساله مشاپ، هاي سرويس رد اصلي هاي چالش از يكي
 پذيري ،آسيب زير داليل به سازماني هاي مشاپ. است امنيت
  :دارند امنيتي نظر از زيادي

 دانش كه شوند مي ايجاد سازماني كاربران توسط غالبا .1
  .ندارند امنيت زمينه در زيادي

 ممكن كه شوند  گذاشته اشتراك به ديگران با توانند مي .2
  .باشند 2تشآ ديواره خارج است

 شوند ايجاد ناهمگن و مختلف منابع تركيب از توانند مي .3
 هاي پروتكل يا و باشند آتش ديواره خارج است ممكن كه

  .باشند داشته متفاوتي ارتباط برقراري
 هاي مشاپ بكارگيري در سازمانها از بسياري داليل، همين به

   .گزينند مي بر را يكي عملكرد و امنيت بين سازماني،
 مي آنها از استفاده سهولت ها، مشاپ از استفاده مزاياي از يكي
 واسط يك ايجاد براي ها مشاپ اغلب منظور، بدين. باشد

 و  3مشتري سمت هاي تكنولوژي از تعاملي و پويا كاربري
 غير بصورت ارتباط براي برقراري  Ajax  تكنولوژي بويژه
.  ندكن مي استفاده مشتري و دهنده سرويس ميان همگام

 باعث يكسو از مشتري، سمت هاي تكنولوژي بكارگيري
 پذيري آسيب ديگر سوي از و شود مي كاربري سهولت افزايش
 معروف، مرورگرهاي همه در. برد مي باال را ها مشاپ امنيتي

 در كه است شده سازي پياده  4بودن منشاء هم نام به سياستي
 ينا وب، مرورگرهاي .باشد مي وب امنيت اساس واقع

                                                 
1. Public Key Infrastructure 
2. Firewall 
3. Client-Side 
4. Same-Origin Policy 

 كردن ايزوله براي محافظتي مكانيزم يك عنوان به را سياست
 مي مختلف هاي دامنه از كه( وب كاربردي هاي برنامه
 تضاد در سياست اين. ]39[ برند مي بكار يكديگر از ،)آيند
 سرويس دارند قصد كه دارد قرار ها مشاپ معماري با كامل
 آوري گرد مختلف هاي دامنه از را مختلف هاي داده و ها

 يك بكارگيري ترتيب، بدين. دهند قرار استفاده مورد و كرده
 امنيت كه  5اي دامنه بين هاي ارتباط براي ايمن حل راه

 مشاپ هاي سرويس براي نكند نقض نيز را مشتري سمت
  . رسد مي نظر به ضروري

  ها داده دقت و كيفيت •
 كليدي نقش كاربران سازماني، هاي مشاپ ايجاد در كه آنجا از
 از آمده بوجود اطالعات از زيادي حجم و كنند مي ايفا را

 تهيه سازمان خارج يا داخل از كاربران اين كه است منابعي
 آنها دقت و كيفيت و ها داده اصلي منشاء اند، دانستن كرده
. آيد مي بشمار سازماني هاي مشاپ در مهم هاي چالش از يكي
 روي اتكا و هستند حساس ها داده روي سازماني هاي محيط
 جبران خسارات تواند مي ناصحيح، يا پايين كيفيت با هاي داده

 نگهدارنده هاي سيستم ظهور. كند تحميل سازمان به را ناپذيري
 به توانند مي نزديك آينده در  7منشاء نشانگرهاي و 6سابقه

 هاي مشاپ در استفاده مورد هاي داده ارزش بيشتر شناخت
  .]40[ كنند كمك سازماني

  
 معنايي سازماني هاي مشاپ براي پيشنهادي مدل -4

مدل پيشنهادي در اين مقاله از يك معماري چهار اليه براي 
. ايجاد نيمه خودكار مشاپ هاي سازماني بهره مي برد

نشان داده شده است چهار اليه  4همانطور كه در شكل 
اصلي عبارتند از اليه منبع، اليه سرويس، اليه معنا و اليه 

ارتباط بين اين اليه ها از طريق مولفه هاي اتصالي . دكاربر
در ادامه به . در نظر گرفته شده بين آنها صورت مي گيرد

  :شرح دقيق هر اليه مي پردازيم
 اليه منبع •

  سبك تركيب بر مبناي منابع، مشخصه اصلي مشاپ ها 
در واقع، منابع، بلوك هاي اصلي سازنده مشاپ هاي . مي باشد

يك منبع مي تواند محتوا، داده يا قابليت  .]41[د سازماني هستن
منابع مي توانند در داخل يا خارج سازمان . كاربردي باشد

  .باشند
                                                 
5. Cross-Domain 
6. Reputation System 
7. Provenance Indicators www.SID.ir
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  مدل پيشنهادي براي مشاپ هاي سازماني معنايي: 4شكل 

 

مثل (منابع مي توانند از طريق سيستم هاي سازماني مركزي 
، 2ابط مشتريان، سيستم مديريت رو1سيستم برنامه ريزي منابع

و سيستم مديريت محتواي  3سيستم مديريت زنجيره تامين
، وب و يا 5، برنامه هاي كاربردي خط كسب و كار)4سازمان

تامين ) 6مثل صفحه گسترده ها(حتي منابع اطالعاتي شخصي
منابع مورد استفاده در مشاپ هاي سازماني معموال . ]42[شوند 

  .گفته مي شود feed هستند و به آنها XMLدر فرمت نهايي 
 اليه سرويس •

سرويس هاي وب، مولفه هاي نرم افزاري با اتصال كم هستند 
كه روي وب منتشر و فراخواني مي شوند و از طريق پروتكل 

سرويس هاي ]. 43[هاي استاندارد وب، قابل دسترسي هستند 
وب، يك مدل همكاري نو را پيشنهاد مي كنند كه مجزا از 

در مدل ]. 44[ه سازي خاص است طبيعت ويژه هر پياد
پيشنهادي ما و در پس زمينه مشاپ هاي سازماني، يك سرويس 

                                                 
1. ERP 
2. CRM 
3. SCM 
4. CMS 
5. Line-of-business applications 
6. Spreadsheets 

بر روي منابع عمل مي كند كه آنها را  7به عنوان يك اليه تجرد
غني سازي مي كند تا بتوان از آنها به عنوان دارايي هاي قابل 

هر سرويس ، يك ورودي و يك خروجي . تركيب استفاده نمود
  .امكان وصل كردن آنها به هم را فراهم مي كنددارد كه 

در حال حاضر، سه نوع معماري براي پياده سازي سرويس 
  :هاي وب شركت كننده در مشاپ هاي سازماني موجود است

 RPCمعماري سبك  •
8RPC هدف . فراخواني رويه از راه دور استRPC  اين است

قل از كه به برنامه هاي كاربردي مختلف اجازه دهد تا مست
تفاوت ها و اهدافشان، از طريق شبكه و با استفاده از يك روش 

هر سرويس وب ]. 45[استاندارد با يكديگر ارتباط برقرار كنند 
RPCدارد كه تعدادي عمليات روي آن قرار 9، يك پايانه  

قابل انجام  HTTPپروتكل  POSTمي گيرند كه از طريق متد  
تعامل با مشتريان از  اين نوع از سرويس ها براي. مي باشند

استفاده مي كنند كه آنها را  HTTPپروتكل هاي اضافي روي 
  .سنگين وزن مي سازد

                                                 
7. Abstraction 
8. Remote Procedure Call 
9. Endpoint www.SID.ir
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. است RPCيك مثال روشن از معماري  XML-RPCپروتكل 
استاندارد براي درخواست ها  XMLاين پروتكل از يك ساختار 

با ظهور پروتكل . و پاسخ ها از سرويس وب استفاده مي كند
SOAP ]46[ اين پروتكل ديگر كمتر مورد استفاده قرار مي ،
يك پروتكل مبتني  XML-RPCهم مانند  SOAPپروتكل . گيرد
 XML-RPCبا اين حال، بسياري از نواقص . است XMLبر 

مانند فقدان نوع داده تعريف شده توسط كاربر ، پشتيباني بهتر 
ان از مجموعه كاراكترها و امنيت بدوي آن را با استفاده از زب

) 2XSD( XMLو داده هاي شماي ) 1WSDL(توصيف سرويس
)2XSD ( 45[برطرف مي سازد.[  
 RESTمعماري سبك  •

REST  مخففRepresentational State Transfer  يا تبديل
يك الگوي عمليات منابع  REST. حالت نمايشي مي باشد

است كه به عنوان يك استاندارد غير رسمي براي طراحي 
رواج پيدا كرده  2,0بردي وب سرويس در برنامه هاي كار

كه از اشياء راه دور،  RPCبر خالف سبك سنتي . است
فراخواني متد از راه دور و قابليت كپسوله شده استفاده مي 

تنها با ساختار داده ها و وحالت آنها سروكار  RESTكند، 
، آن HTTPبه همراه تطابق ذاتي آن با  RESTسادگي . دارد

ران براي ايجاد مشاپ هاي وب را به انتخاب اصلي كارب
كه  RESTسرويس هاي مبتني بر . تبديل كرده است

RESTful  نيز ناميده مي شوند از يك پايانه منحصربفرد
بهره مي برند  HTTPبراي هر منبع به همراه متدهاي طبيعي 

و چون از هيچ پروتكل اضافي براي تعامل با مشتريان 
ز سرويس هاي مبتني استفاده نمي كنند بسيار سبك وزن تر ا

  .هستند RPCبر 
، مجموعه اي از عمليات RESTاصل مركزي طراحي مبتني بر 

تبديل حالت است كه در هر سيستم ذخيره و بازيابي اطالعات 
، "خواندن"، "ايجاد": اين عمليات عبارتند از . وجود دارد

به اين مجموعه عمليات بطور . "حذف"و  "بهنگام سازي"
  .ويندمي گ 3CRUDمختصر 

را  CRUD، يك نگاشت غير رسمي از عمليات 2,0جامعه وب 
يا همان متدهاي  HTTPروي دستورهاي فراهم شده توسط 

HTTP  ،معادل متد  "ايجاد"انجام داده است كه در آنPOST ،
 PUTمعادل متد  "بهنگام سازي"، GETمعادل متد  "خواندن"
ده قرار دا HTTPاز پروتكل  DELETEمعادل متد  "حذف"و

                                                 
1. Web Services Descriptor Language 
2. XML Schema Data 
3. Create-Read-Update-Delete 

درخواست  CRUD، عمليات  HTTPاين متدهاي . شده است
شده روي يك منبع را كه توسط آدرس پايانه آن تعريف شده 

  ].14[است، مشخص مي كنند 
 REST-RPCمعماري تركيبي  •

از ديدگاه طراحي، هيچ طراحي با قصد اوليه شروع به 
اما، . نمي كند REST-RPCطراحي يك سرويس تركيبي 

، سرويس  RESTانش كم در مورد تئوري عموما به علت د
هاي وب زيادي با اين نوع معماري در روي وب وجود 

اين نوع از سرويس هاي وب جايي بين سرويس ]. 45[دارد 
. قرار مي گيرند RPCو سرويس هاي  RESTهاي مبتني بر 

به همراه  HTTPپروتكل  GETبيشتر اين سرويس ها از متد 
كاربر كه غير از  يك متد ديگر تعريف شده توسط

  .است استفاده مي كنند "خواندن"
از آنجا كه در مدل پيشنهادي ما، تركيب در اليه سرويس 
صورت مي گيرد به مكانيزمي نياز داريم تا منابع را بصورت 

براي دستيابي به اين هدف از . سرويس مورد استفاده قرار دهيم
اتصال . بهره مي گيريم "اتصال منابع و بسته بندي"مولفه 
، عبارت است از مرتبط ساختن بيش از يك منبع به 4منابع

، قرار دادن يك واسط سرويس شامل داده 5بسته بندي. يكديگر
ها و ساختارهاي ورودي و خروجي روي منابع بهم متصل شده 

بسته بندي، امكان تركيب منابع در سطح سرويس را . مي باشد
  .فراهم مي آورد

 RESTfulتمركز ما روي سرويس هاي از آنجا كه در اين مقاله 
است، با اتصال منابع و بسته بندي آنها، قصد داريم كه سرويس 

 .روي منابع جاري سازمان ايجاد كنيم RESTfulهاي 
 

 
  اتصال منابع و بسته بندي: 5شكل 

                                                 
4. Piping 
5. Wrapping www.SID.ir
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، يك مولفه مهم ديگر در اليه سرويس است كه پروكسي سازمان
اطمينان از اجراي ايمن مسئول اعمال سياست هاي سازمان و 

  .سرويس هاي وب خارجي مي باشد
اشاره شد، امنيت يك مساله مهم در مشاپ  3همانطور كه در بخش 

مشاپ هاي سازماني منابع ناهمگن . هاي سازماني بشمار مي آيد
متعددي را كه ممكن است خارج از ديواره آتش سازمان باشند با هم 

نهايي سازماني ايجاد مي  تركيب مي كنند و اغلب توسط كاربران
اين امر آنها را در مقابل . شوند كه دانش كمي در زمينه امنيت دارند
بويژه در مدل پيشنهادي . حمالت امنيتي، بسيار آسيب پذير مي كند

ما كه از يكپارچه سازي سمت مرورگر استفاده مي كند، مشاپ توليد 
ورگر وب دور شده بايد بطريقي مدل امنيتي هم منشا بودن را در مر

يك . بزند تا بتواند اطالعات سرويس شخص ثالث را بدست بياورد
را به برنامه كاربردي  1سرويس نا شناخته مي تواند كد متخاصمي

 DoSو  XSS ،CSRFتزريق كند كه منجر به حمالت متعددي مثل 
شود و داده هاي سازماني يا اطالعات حساس كاربران را به سرقت 

  ].47[ببرد 
اين تعامالت همه سرويس هاي وب خارجي بايد از طريق بنابر 

پروكسي سازمان انجام شود كه سرويس ها را از كدهاي متخاصم 
پاك كرده و اجراي ايمن سرويس ها را تحت سياست هاي سازمان 

  .تضمين مي كند
 اليه معنا •

براي نيمه خودكار سازي فرايند ايجاد مشاپ هاي سازماني به 
. فات معنايي بر روي اليه سرويس نياز داريميك اليه شامل توصي

زيادي براي اضافه كردن  2در حال حاضر چارچوب هاي
بيشتر . توصيفات معنايي بر روي سرويس هاي وب وجود دارند

اين چارچوب ها براي مدل سازي سرويس ها از شيوه باال به 
و  RPCاستفاده مي كنند و براي سرويس هاي با سبك  3پايين

مانند (پيشنهاد شده اند  SOAPس هاي مبتني بر بويژه سروي
WSMO ]48[ ، OWL-S ]49 [ وSWSF ]50 .([ اين چارچوب

ايجاد مي  4ها براي مشاپ هاي وب كه به شيوه پايين به باال
از طرف ديگر بر خالف سرويس ]. 51[شوند، مناسب نيستند 

براي تعريف عمليات  WSDLكه يك سند  SOAPهاي مبتني بر 
هيچ استانداردي را براي اين  RESTfulد، سرويس هاي خود دارن

                                                 
1. Malicious Code 
2. Framework 
3. Top-Down  
4. Bottom-Up 

به عنوان  6توسط شركت سان 5WADL(كار در نظر نمي گيرند 
يك گزينه پيشنهاد شده است كه نا به امروز مورد پذيرش واقع 

عالوه بر اين ها، از آنجا كه عموميت يافتن ]). 52[نشده است 
هاي وب  مشاپ هاي وب، بيشتر به دليل استفاده از سرويس

RESTful  مي باشد، در مدل پيشنهادي خود، به چارچوبي نياز
 .داريم كه از اين نوع سرويس ها به خوبي پشتيباني كند

حاشيه براي اضافه كردن توصيفات معنايي به سرويس هاي وب، به 
حاشيه گذاري معنايي مثل يك چسب . نياز داريم 7گذاري معنايي

ما در مدل پيشنهادي . مي كند بين اليه سرويس و اليه معنا عمل
براي حاشيه گذاري ] 8SAWSDL ]53 خود از مدل حاشيه گذاري 

معنايي سرويس هاي مشاركت كننده در مشاپ سازماني استفاده مي 
، سبك وزن بودن آن و مستقل بودن  SAWSDLدليل انتخاب . كنيم

بدين معني كه هيچ (آن از هر تكنولوژي خاص معنايي مي باشد 
]). 51[رم يا زباني را براي توصيفات معنايي تعريف نمي كند نوع، ف

عالوه بر اينها، به علت اينكه افزونه هايي را روي وب سرويس هاي 
جاري اضافه مي كند، براي مدلسازي پايين به باالي مشاپ هاي وب 

  .مناسب است
SAWSDL  يك اليه توسعه ساده تعريف مي كند كه با بهره گيري از

اجازه مي دهد  WSDLوسعه دهنده، به مولفه هاي سه خصوصيت ت
  ]:53] [51[تا بصورت معنايي حاشيه گذاري شوند 

• modelReference  براي اشاره به مفاهيم معنايي كه يك مولفه
WSDL را توصيف مي كنند.  

• liftingSchemaMapping وloweringSchemaMapping  براي
عاتي و مدل اطال XMLمشخص كردن نگاشت بين داده هاي 

 .معنايي

، پيشنهادهاي زيادي براي حاشيه گذاري معنايي  SAWSDLمشابه 
اين پيشنهادها را مي توان . وجود دارند RESTfulسرويس هاي وب 

 :به دو دسته تقسيم كرد

كه  WADLپيشنهادهايي كه يك فايل توصيفگر سرويس مانند  .1
قابل خواندن توسط ماشين باشد، در نظر مي گيرند و تالش مي 

به . حاشيه گذاري كنند WSDLكنند كه آن را به طريقي مشابه 
كه  "Semantic Bridge for Web Services"عنوان مثال مي توان به 

  .پياده سازي شده است اشاره كرد 9BBN Technologiesتوسط 

                                                 
5. Web Application Description Language 
6. Sun Microsystems 
7. Semantic Annotation 
8. Semantic Annotation for WSDL and XML Schema 
9. http://www.bbn.com/technology/data_indexing_and_mining/asio_sbws 
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پيشنهادهايي كه هيچ فايل توصيفگر قابل خواندن براي ماشين را  .2
تالش مي كنند كه صفحات براي سرويس در نظر نمي گيرند و 

وب قابل فهم براي انسان ها را كه توصيفگر سرويس هستند، با 
- به عنوان مثال مي. حاشيه گذاري كنند 1Microformatsاستفاده از 

 "HRESTS & MICROWSMO"و ] SA-REST" ]54"توان به 

 .پياده سازي شده است اشاره كرد 2Knoesisكه توسط مركز ] 55[

جاري، فايل توصيفگر  RESTfulر سرويس هاي وب از آنجا كه بيشت
قابل خواندن توسط ماشين ندارند و فقط شامل صفحات وب 
 توصيفگر قابل فهم توسط انسان هستند، گزينه دوم عملي تر 

 .مي باشد

Microformat  ها، مجموعه اي از فرمت هاي داده اي ساده و باز
ه روي وب هستند كه بر روي استاندارهاي موجود پذيرفته شد

آنها اول براي فهم توسط انسان ساخته شده اند و . ساخته مي شوند
ها سازگاري  Microformat.  سپس براي خوانده شدن توسط ماشين

دارند كه كاربر انساني را به عنوان محور  2,0بهتري با طبيعت وب 
از طرف ديگر، به علت اين كه قابل خواندن توسط . در نظر مي گيرد

يا همان وب معنايي  3,0هستند مي توان آنها را در وب ماشين نيز 
  .نيز جاي داد

  پيشنهاد ما در اين مقاله، چيزي مابين دو گزينه مطرح شده در باال 
روش پيشنهادي ما از يك عمليات توصيفگر در ميان . مي باشد

، تصوير 3عمليات توصيفگر. عمليات جاري سرويس بهره مي گيرد
يات هاي آن را به همراه جزئيات كلي سرويس وب و نيز عمل

عمليات توصيفگر از مدل . فراخواني هر عمليات، توصيف مي كند
قرار گرفته است، استفاده  JSON4كه در فرمت داده اي  RDFداده اي 

پروتكل  GETاستفاده مي كند و دسترسي به داده ها از طريق متد 
HTTP صورت مي گيرد.  
JSON ]56 [است،  5اوااسكريپتكه مخفف نشانه گذاري اشياء در ج

نوشتن و خواندن . است، يك فرمت تبادل داده سبك وزن مي باشد
JSON از سوي ديگر، توليد و تجزيه . براي انسان ها راحت است
JSON با توجه به اين ويژگي ها، ما از . براي ماشين نيز راحت است
JSON  براي توصيف سرويس هاي وبRESTful استفاده مي كنيم .

. آن است 6، طبيعت سمت مشتري بودنJSONب فاكتور ديگر انتخا
                                                 
1. http://microformats.org/ 
2. http://knoesis.org 
3. Descriptor Operation 
4. JavaScript Object Notation 
5. JavaScript 
6. Client-based 

يك زير مجموعه از زبان سمت مرورگر  JSONاز آنجا كه 
جاوااسكريپت است، مي تواند به سرعت در سمت مشتري ارزيابي 

اين ويژگي در كارايي مدل پيشنهادي ما كه از يكپارچه سازي . شود
  .سمت مرورگر استفاده مي كند بسيار موثر است

 JSONدر  RDFادي خود، از دو روش براي قرار دادن در مدل پيشنه
براي ] RDF/JSON ]57روش اول، استفاده از . استفاده مي كنيم

اين روش مشابه . مي باشد JSONدر  RDFمستقيم  7مرتب كردن
 RDF/JSONدر . مي باشد "SA-REST"در ] RDFa ]58استفاده از 

صورت زير  به) O(و مفعول) P(، مسند)S(يك سه تايي شامل فاعل
  :كد گذاري مي شود

{ "S" : { "P" : [ O ] } } 
ساده به همراه يك مبدل  JSONروش دوم، استفاده از يك فرمت 

اين روش براي انسان ها بسيار . است RDFبراي تبديل آن به 
مي  "MicroWSMO "در ] hRESTS ]55خواناتر است و مشابه 

 .باشد

يك عمليات در  قرار دادن حاشيه گذاري معنايي به عنوان
اين كار يك طبيعت پويا . سرويس مزاياي زيادي را در پي دارد

توصيفات معنايي مي توانند به . به توصيفات معنايي مي بخشد
صورت پويا و بدون اينكه از قبل براي آنها تداركي شده باشد، 

همچنين با تغيير در عمليات سرويس، اين توصيفات . ايجاد شوند
عالوه براين، مي توان براي . يير مي كنندنيز بصورت پويا تغ

دسترسي به اين توصيفات از مكانيزم هاي امنيتي موجود در 
  .سرويس بهره برد

جداي از مكانيزم حاشيه گذاري متفاوت ارائه شده در روش ما، مدل 
 2مي باشد كه در جدول  MicroWSMOسرويس همانند مدل 

و خصوصيت تنها تفاوت موجود، تعريف د. تعريف شده است
. مي باشد "hasOutputType"و  "hasInputType"اضافي به نامهاي 

 "INDIVIDUAL"و  "SET"،""مقدار اين خصوصيت ها مي تواند 
  .باشد

اگر يك عمليات، مجموعه اي از منابع را به عنوان ورودي بگيرد يا 
. مي شود "SET"به عنوان خروجي برگرداند، مقدار اين خصوصيات 

يات، تنها يك منبع را به عنوان ورودي بگيرد يا به عنوان اگر يك عمل
مي "INDIVIDUAL "مقدار اين خصوصيات  خروجي برگرداند،

مقدار  اگر يك عمليات، هيچ ورودي يا خروجي نداشته باشد. شود
  اين خصوصيات در مدل پيشنهادي ما،. مي شود ""اين خصوصيات 

                                                 
7. Serialize 
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  RDF/N3مدل سرويس بصورت : 2جدول 

  
  

الگوي فراخواني عمليات را از سرويس هاي مختلف به هم وصل  
   .شده تعريف مي كنند

  :توصيفات معنايي در مدل پيشنهادي ما به سه دسته تقسيم مي شوند
  توصيفات سرويس ها •

براي پشتيباني از  خودكارسازي مراحل مختلف مورد نياز براي ايجاد مشاپ 
  : لي در سرويس را در نظر بگيريمهاي سازماني، بايد چهار جنبه معنايي اص

كه داده ها را نمايش ) 1يك هستان شناسي دامنه( مدل اطالعات. الف
 ).بويژه در پيغام هاي ورودي و خروجي(مي دهد 

                                                 
1. Domain Ontology 

يا پيش  2كه بوسيله طبقه بندي كاركردها توصيفات كاركردي. ب
، مشخص مي كند كه سرويس چه كاري را 3شرايط و اثرات
  .انجام مي دهد

كه ترتيب فراخواني عمليات در فراخواني  توصيفات رفتاري .ج
  .سرويس را تعريف مي كنند

كه سياست هاي سرويس يا ساير  توصيفات غير كاركردي. د
جزئيات مربوط به پياده سازي يا محيط احرايي سرويس را نشان 

  .مي دهند
را مي توان ] WSMO-Lite ]51راه حل هاي ارائه شده موجود مانند 

-WSMO. پوشش دادن اين جنبه ها  مورد استفاده قرار دادبراي 

Lite يك هستان شناسي سبك وزن را بر روي سرويس هاي وب ،
فراهم  MicroWSMOيا  SAWSDLحاشيه گذاري شده توسط مدل 

  .مي آورد
  شماي باالبر و پايين آور •

يكي از مهمترين موانع در ايجاد مشاپ هاي سازماني، تنظيم كردن 
خروجي هاي سرويس هايي است كه با هم تركيب مي  ورودي ها و

از آنجا كه . معروف است 4اين عمل، به ميانجيگري داده ها. شوند
هيچ راهي براي مشخص كردن فرمت  RESTfulسرويس هاي وب 

و نوع داده هاي ورودي و خروجي سرويس ارائه نمي دهند، اين 
 .شودعمل بايد بصورت دستي توسط ايجاد كننده مشاپ انجام 

توسط تعريف  SA-REST و SAWSDLميانجيگري داده ها در 
يك هستان شناسي براي نمايش پيغام هاي ورودي و خروجي و 

. انجام مي شود 5همچنين تعريف يك شماي باالبر و پايين آور
كاري كه شماي باالبر و پايين آور انجام مي دهند، ترجمه ساختار 

تار يك هستان داده هاي ورودي و خروجي سرويس به ساخ
استفاده از اين شماي .مي باشد 6شناسي مرجع به نام شماي پايه

پايه ضروري است زيرا مجبور كردن همه افراد روي وب به 
استفاده از يك ساختار داده مشخص در ورودي ها و خروجي 

  ].54[هاي سرويسشان امري غير ممكن است 
خروجي نيمه از آنجا كه ساختار داده ها در شماي پايه نسبت به 

باالتري قرار دارد، ترجمه از  7ساختار يافته سرويس، در سطح تجرد
و ترجمه از شماي  "باالبردن "خروجي سرويس به شماي پايه را 

                                                 
2. Functionality Classification 
3. Preconditions and Effects 
4. Data Mediation 
5. Lifting and Lowering Schema 
6. Grounding Schema 
7. Abstraction 

 
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 
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 . 
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شماهاي باالبر و . مي نامند "پايين آوردن"پايه به ورودي سرويس را 
پايين آور براي سرويس هاي وب در مدل پيشنهادي ما توسط 

XSLT ]59 [ ياXQuery ]60 [1تكنولوژي . نوشته مي شوندXSLT 
به  XMLتوسط كنسرسيوم جهاني وب با هدف اوليه تبديل يك سند 

، داراي قابليت هاي بمراتب  XSLT. نوع ديگر، طراحي شده است 
و ساير فرمت  HTMLبه  XMLبيشتري بمنظور تبديل يك سند 

ختار يك هاي مبتني بر متن است و آن را زباني بمنظور تبديل سا
يك زبان  XSLTهم همانند  XQuery. در نظر مي گيرند XMLسند 

 .است XMLو تبديل ساختار اسناد  2پرس و جو
  

  
  شماهاي باالبر و پايين آور :6شكل 

 .، نمايشي از شماهاي پايين آور وباالبر، آورده شده است6در شكل 
حالت ايده آل وقتي است كه هر دو سرويس از يك هستان شناسي 

شماي پايه (احد براي باالبردن و پايين آوردن استفاده مي كنند و
اما در دنياي واقعي، توافق روي يك هستان شناسي مرجع  و ). برابر

بطور عمومي پذيرفته شده امري غير ممكن است و توسعه هستان 
فراهم كننده هاي . شناسي هاي مرجع، در حال پيشرفت مي باشد

كه از هستان شناسي هاي خاص  سرويس معموال ترجيح مي دهند
بنابر اين، در مدل پيشنهادي خود به مكانيزمي . خودشان استفاده كنند

آنها  3براي يافتن شباهت ها ميان دو هستان شناسي و تنظيم كردن
حالت ديگري كه ممكن است رخ دهد وقتي است كه  .نياز داريم

از ) اما داراي اشتراك(وقتي دو سرويس از دو زير مجموعه مختلف 
  .يك هستان شناسي واحد استفاده مي كنند

                                                 
1. eXtensible Stylesheet Language Transformation 
2. Query 
3. Alignment 

ما از يك الگوريتم ساده براي تطابق دو هستان شناسي استفاده مي 
ه را به عنوان ورودي مي گيرد و درج modelReferenceكنيم كه دو 

اگر دو هستان شناسي همسان . شباهت ميان آنها را مشخص مي كند
توليد مي كند كه خروجي سرويس اول را  XSLTنبودند، يك فايل 

اين فايل بر روي . بر مبناي ورودي سرويس دوم تنظيم مي كند
سرويس دهنده مشاپ ذخيره مي شود تا در مواجهات آينده مورد 

  .استفاده قرار بگيرد
  2 ازمانسياست هاي س •

مشاپ هاي سازماني ايجاد مي شوند  تا با تركيب منابع داخل 
سازمان با منابع جهاني به حل يك مشكل موقعيتي بپردازند و براي 

اما اين مساله مانند يك شمشير دو . سازمان سود آوري داشته باشند
مشاپ هاي سازماني ممكن است يك تهديد براي منابع ! لبه است

. شوند اگر به درستي توسعه پيدا نكنند داخل سازمان محسوب
اشاره شد، چالش هاي زيادي در بكارگيري  3همانطور كه در فصل 

اين چالش ها تا زمان بلوغ .مشاپ هاي سازماني وجود دارند
 .تكنولوژي مشاپ هاي وب ادامه خواهند داشت

سياست هاي سازمان بطور روشن تعريف مي كنند كه در ايجاد يك 
چه چيزهايي را مي توان انجام داد و چه چيزهايي را مشاپ سازماني 

نمي توان انجام داد در واقع، سياست هاي سازمان، بايدها و نبايدها 
در ايجاد مشاپ سازماني را براي تضمين اجراي ايمن و درست آن 

  :اين سياست ها را مي توان به سه دسته تقسيم كرد. بيان مي كنند
ياست ها به رويه ها و سياست هاي اين س: سياست هاي امنيتي. الف

زمان طراحي بر مي گردد و عموما با تكنولوژي مورد استفاده يا 
اين سياست ها سعي دارند تا با .ابزارهاي امنيتي كاري ندارند

تعريف قوانين و رويه هايي، از تهديد هاي امنيتي جلوگيري كنند 
 4كاربردي براي ايجاد يك سياست امنيتي، سازمان بايد موارد]. 61[

اي را تعريف كند و امتحان كند كه چگونه اطالعات و  4كاربردي
. رفتار سيستم هاي تحت تاثير آن بايد مورد محافظت قرار گيرند

بيشتر سازمان ها راهنماهايي را براي امنيت در نظر مي گيرند مانند 
اينكه داده ها بدون كد گذاري نمي توانند به خارج از ديواره آتش 

د يا اينكه هر گونه استفاده از مشاپ بايد به سازمان منتقل شون
واحد فناوري اطالعات گزارش داده شود و يا در بعضي موارد 

  .استفاده از برخي مشاپ ها اصال اجازه داده نمي شود
بطور كلي، سياست هاي امنيتي، سطح امنيت مورد نياز براي يك 

  .مشاپ مورد نظر را تعريف مي كنند

                                                 
4. Use case 
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به اين اشاره  1قابليت پاسخگويي: بودنسياست هاي پاسخگو . ب
دارد كه يك موجوديت، تعهدي براي اجراي يك اختيار و يا 

عدم انكار يك تراكنش . برآورده ساختن يك مسئوليت دارد
توسط سرويس دهنده و سرويس گيرنده، جزئي از قابليت 

در يك سرويس مشاپ، مساله . پاسخگويي بشمار مي آيد
زيرا ممكن است تعداد .  پيچيده استقابليت پاسخگويي بسيار 

زيادي سرويس دهنده ضمني وجود داشته باشند و محتواي ارائه 
. شده توسط مشاپ لزوما توسط منشاء آن محتوا ارائه نشده باشد

عالوه بر اين، محتواي منشا ممكن است در طول اجراي مشاپ 
  ].37[تغيير كند 

ياز براي يك سياست هاي پاسخگو بودن، سطح پاسخگويي مورد ن
  .مشاپ مورد نظر را تعريف مي كنند

يكي از مشكالت قديمي در : سياست هاي كيفيت داده و سرويس. ج
تالش هاي يكپارچه سازي سازماني، دقت اطالعات جمع آوري شده 

 مشاپ هاي وب اين مشكل را تشديد. از منابع خارجي است

ا سمت و سويي كه وب در پيش گرفته است ت]. 40[مي كنند  
كاربران را به مشاركت در ايجاد داده ها تشويق كند باعث تقويت اين 

اضافه كردن توصيفات معنايي به سرويس هايي . مشكل شده است
وب مي تواند غناي داده ها و سرويس هاي مورد استفاده در سرويس 

  .مشاپ را باالتر ببرد
سياست هاي كيفيت داده و سرويس ، سطح دقت مورد نياز براي 

  .مشاپ مورد نظر را تعريف مي كننديك 
براي تعريف سياست هاي سازمان نياز به يك چارچوب سياست مانند 

Rein ]62 [داريم .Rein  يك چارچوب سياست براي وب است كه از
چندين هستان  Rein. تكنولوژي هاي وب معنايي استفاده مي كند

ي براي شناسي براي سناريوهاي سياستي مختلف به همراه مكانيزم هاي
استدالل روي آنها فراهم مي آورد كه مي توان آنها را براي كاركردن با 

 OWLو  RDF-Sدر  3مختلف و دانش دامنه اي 2زبان هاي سياستي
  .تنظيم كرد

 اليه كاربرد •

توصيفات معنايي، بسياري از مراحل ايجاد يك مشاپ سازماني را 
زي بطور در مدل پيشنهادي ما، يكپارچه سا. تسهيل مي بخشند

اين امر، خصوصيات متفاوت و . منطقي در اليه معنا انجام مي شود
ناهمگن سرويس هاي مختلف مورد نياز براي ايجاد يك مشاپ 

                                                 
1. Accountability 
2. Policy Language 
3. Domain Knowledge 

سازماني را از ديد كاربر پنهان مي سازد و در نتيجه ايجاد آن را تا 
در زمينه مشاپ هاي سازماني، وظايف . حد زيادي خودكار مي كند

كه مي توان آنها را با استفاده از توصيفات معنايي  زيادي وجود دارند
  :خودكار كرد

يافتن سرويس هاي وب مناسب بر اساس اهداف مورد : اكتشاف •
 .نظر كاربر

اتصال چند سرويس وب به يكديگر براي دستيابي به : تركيب •
 .كاركرد درخواست شده توسط كاربر

يس تنظيم ورودي ها و خروجي هاي سرو: ميانجيگري داده ها •
 .هاي مختلف براي قابل تركيب كردن آنها

حل مسائل مربوط به ناهمگن بودن : ميانجيگري فرآيند •
 .فرايندهاي عمومي درخواست كننده سرويس و سرويس وب

اداره كردن پيغام هاي خطا يا ديگر : اداره كردن خطا ها •
برگردانده شده توسط سرويس وب و توليد  4رويدادهاي استثنايي

 .اي مرتبط در پاسخ به خطاهاي زمان اجراپيغام هاي خط

از ديدگاه مشتري و با توجه به تحقيقاتي كه در بازار مشاپ هاي 
سازماني صورت گرفته است، الگوهايي كليدي براي اجراي موفق 

كه يكي از  JackBe5شركت . مشاپ هاي سازماني استخراج شده اند
ي را در اين الگوي اصل 5پيشتازان حوزه مشاپ هاي سازماني است، 

مشاپ هاي سازماني معروف  5Cحوزه مشخص كرده است كه به 
  :شده اند

 هاي مشاپ و ها سرويس بتوانند بايد كاربران نهايي:  6مصرف .1
 .دهند قرار استفاده به راحتي مورد را موجود وب

 ها سرويس تركيب با راحتي به بتوانند بايد نهايي كاربران:  7ايجاد .2
 .كنند ايجاد جديد سازماني هاي مشاپ وجود، هاي مشاپ و ها

 مشاپ بتوانند به راحتي بايد نهايي كاربران:  8سفارشي سازي .3
 .سازند سفارشي خود نيازهاي و سليقه ها مطابق را موجود هاي

 كه را هاي جديدي مشاپ بتوانند بايد نهايي كاربران:  9مشاركت .4
 .بگذارند اشتراك به ديگران با راحتي به ايجاد مي كنند،

كه مصرف،  باشند داشته اطمينان بايد نهايي كاربران:  10يناناطم .5
 و شده حفاظت محيط يك در ايجاد، سفارشي سازي و مشاركت،

 .گيرند مي انجام ايمن

                                                 
4. Exceptions 
5. http://www.jackbe.com 
6. Consume 
7. Create 
8. Customize 
9. Collaborate 
10. Confidence 
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  ايجاد دستي در مقابل ايجاد نيمه خودكار مشاپ هاي  :7شكل 

نشان داده شده است، در مدل پيشنهادي  7همانطور كه در در شكل 
هم به عنوان توسعه دهنده و هم به ) كارگر دانش(ايي ما، كاربر نه

اين كاربر، در مقايسه با . عنوان مصرف كننده مشاپ عمل مي كند
در . ساير افراد سازمان، آگاهي بيشتري نسبت به محيط كاري دارد

واقع، او نزديكترين فرد به موقعيت است كه مشكل را شناسايي كرده 
اين كاربر نهايي كه  هيچ . پردازدو به يافتن راه حل براي آن مي 

دانشي در زمينه برنامه نويسي ندارد مي تواند با ايجاد مشاپ 
  .بهره مند شود 2,0سازماني از مزاياي معماري سازماني و وب 

  
 پيشنهادي مدل سنجي امكان و ارزيابي - 5

  سازماني سناريوي كاربردي 5-1
وي كاربردي  براي نشان دادن مدل پيشنهادي خود، از يك سناري
يك سازمان  1استفاده مي كنيم كه در آن مدير بخش منابع انساني

قصد دارد تا  براي تسهيل استخدام و جذب نيرو در سازمان، يك 

                                                 
1. Human Resource 

اين مشاپ سازماني، رزومه هاي . مشاپ سازماني را ايجاد كند
روي اينترنت را بررسي كرده و افراد داراي شرايط الزم آنالين افراد 

  هاي تبراي موقعي
نتايج يافت شده، روي نقشه نمايش . خالي در سازمان را پيدا مي كند

داده مي شوند تا موقعيت جغرافيايي افراد در مقايسه با محل كار آنها 
  .به خوبي مشخص باشد

مديران بخش منابع انساني در سازمان، با حجم وسيعي از رزومه ها 
با اين حال، . شوند روبرو هستند كه مستقيما به سازمان فرستاده مي

تعداد زيادي از كانديداهاي شغلي وجود دارند كه رزومه خود را 
بصورت آنالين و در وب سايت هاي مربوط به كاريابي آنالين مانند 

Monster.com  و يا شبكه هاي اجتماعي مانندLinkedin.com  درج
ايجاد يك مشاپ كه اطالعات موقعيت هاي خالي در . مي كنند

با اطالعات سرويس هاي رزومه خارجي تركيب كند،  سازمان را
بطور قابل توجهي عمل جذب نيرو در سازمان را تسهيل مي بخشد 
و اين فرصت را براي سازمان بوجود مي آورد كه نگاهي بالدرنگ به 

  .بازار افراد با استعداد براي جذب در سازمان داشته باشد
پيشنهادي،  مدل طبق كاربردي سناريوي سازي پياده به مربوط كدهاي

 http://ajaxian.ir/semcem/use%20case.htm از طريق آدرس وب 
 –براي ارجاع به آنها در اين مقاله از سناريو . قابل دسترس مي باشد

  .شماره جدول استفاده مي شود
 مــدل اســاس بــر كــاربردي ســناريوي ســازي پيــاده 5-2

  پيشنهادي
براي درك بهتر مدل پيشنهادي، سناريوي كاربردي تعريف شده را 

  :بر اساس مدل پيشنهادي پياده سازي مي كنيم
 اليه منبع •

در سناريوي مرجع تعريف شده، مدير بخش منابع انساني به عنوان 
مدير مشاپ، به يك منبع داخلي دسترسي دارد كه موقعيت هاي 

اين منبع مي تواند يك خروجي . تعريف مي كند خالي در سازمان را
XML  از ماژول  منابع انساني سيستمERP2 در يك . سازمان باشد

نشان داده شده در  XMLفرمت ساده، اين منبع يه صورت كد 
  .مي باشد 1جدول –سناريو 

عالوه بر اين منبع داخلي، مدير بخش منابع انساني، به دو منبع خارجي 
نقشه نياز دارد روزمه هاي آنالين و نمايش نتايج روي براي پيدا كردن 

قابليت كه اولي يك سرويس وب منبع گرا است و دومي يك 
  .كاربردي است كه از طريق يك سرويس وب قابل دسترس است

                                                 
2. Enterprise Resource Planning 
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 اليه سرويس •

 "بسته بندي"در سناريوي مرجع تعريف شده، نياز به انجام عمل 
سازمان را بصورت يك  داريم تا بتوانيم منبع موقعيت هاي خالي

بنابر اين سرويسي را طراحي . مصرف كنيم RESTfulسرويس وب 
دارد كه ليست موقعيت هاي  listمي كنيم كه فقط يك عمليات به نام 

اين . خالي سازمان را به همراه اطالعات مربوطه بر مي گرداند
نشان داده شده در  XMLعمليات، هيچ ورودي اي ندارد و خروجي 

اين عمليات . را به عنوان خروجي بر مي گرداند 1جدول –سناريو 
  :از طريق آدرس زير قابل فراخواني است

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

 
براي  Googleعالوه بر اين، مدير مشاپ مي تواند از سرويس نقشه 

اين سرويس بطور منطقي . نمايش نتايج روي نقشه استفاده كند
ان ها را دريافت كرده و يك كد جاوااسكريپت قابل ليستي از مك

اين سرويس، يك سرويس . اجرا را به عنوان خروجي بر مي گرداند
نمايشي محض است و بيشتر عمليات تعامل با آن در سمت مشتري 

بنابر اين براي مصرف آن به عنوان يك قابليت . صورت مي گيرد
نقشه . داريم "نديبسته ب"كاربرد يدر اليه سرويس، نياز به عمل 

Google  بسته بندي شده، دو عمليات به نام هايshowAddress  و
showAddresses  را در بر دارد كه از متدPOST  پروتكلHTTP 

براي گرفتن يك مكان يا مجموعه اي از مكان ها به عنوان ورودي 
اين عمليات از طريق آدرس هاي زير قابل . استفاده مي كنند
  :فراخواني هستند

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

سرويس وب ديگري كه مدير مشاپ به آن نياز دارد، يك 
. سرويس وب خارجي براي جمع آوري رزومه هاي آنالين است

عملياتي كه مد نظر . چندين عمليات را در بر دارد, اين سرويس
مي باشد كه يك ورودي به  Searchپ است، عمليات مدير مشا

 HTTPپروتكل  POSTعنوان شرايط مورد نظر را از طريق متد 
و مجموعه اي از رزومه ها ) 2جدول –سناريو (دريافت مي كند 

كه شامل آن شرايط هستند را به عنوان خروجي بر مي گرداند 
  ).3جدول –سناريو (

تعريف شده، مدير مشاپ با سه همانطور كه بيان شد، در سناريوي 
مواجه است كه در ادامه آنها را با نامهاي  RESTfulسرويس وب 

Open Positions ،Google Map  وOnline Resume  مورد ارجاع
  .قرار مي دهيم

 اليه معنا •

در سناريوي مرجع تعريف شده، بايد سرويس هاي وب مورد 
پيشنهادي، حاشيه  استفاده را با استفاده از مكانيزم حاشيه گذاري

اين حاشيه گذاري مي تواند با بهره گيري از فرمت . گذاري كنيم
JSON  ساده و يا فرمتJSON/RDF جدول هاي –در سناريو . باشد

، اين حاشيه گذاري ها و همچنين توصيفات معنايي كمينه  6و  5، 4
سرويس هاي وب مشاركت كننده در مشاپ مورد نظر ، در فرمت 

JSON نمونه اي از فرمت  7جدول –سناريو . ده شده اندساده آور ،
RDF/JSON  را براي سرويس وبOpen Positions نشان مي دهد .

  4جدول –، تبديل شده حاشيه گذاري سناريو  8جدول  –سناريو 
به علت محدود .  را نشان مي دهند RDFرا  پس از تبديل در فرمت 

ساير سرويس هاي  RDFبودن فضا، از آوردن تبديل شده به فرمت 
  .وب چشمپوشي مي كنيم

همانطور كه در حاشيه گذاري هاي معنايي مشخص شده است هر 
در اينجا سه هستان . سرويس، يك هستان شناسي مختص خود دارد

وجود دارند كه با استفاده  Locationو  Job ،CVشناسي به نام هاي 
بر اساس  شماهاي باالبر و پايين آور. نوشته شده اند OWLاز زبان 

براي نمونه شماي باالبر . اين هستان شناسي ها عمل مي كنند
 9جدول –در سناريو  Open Positionsاز سرويس وب  listعمليات 

  .، آورده شده است
و عمليات  Open Positionsاز سرويس وب  listاز آنجا كه عمليات 

Search  از سرويس وبOnline Resume  از دوmodelReference 
ت در خروجي و ورودي استفاده مي كنند، الگوريتم تطبيق متفاو

توليد مي كند  alignJobToCVبه نام  XSLTهستان شناسي يك فايل 
 searchرا روي ورودي هاي عمليات  listكه خروجي هاي عمليات 

، نشان داده شده 10جدول –اين فايل در سناريو . تنظيم مي كند
  .است
 اليه كاربرد •

عريف شده، مدير مشاپ بايد بتواند به راحتي در سناريوي مرجع ت
. سرويس هاي مورد نظر را براي ايجاد مشاپ، با هم تركيب كند

براي اين كار نياز به يك ويرايشگر مشاپ داريم كه از مدل 
در اين مقاله، ويرايشگري ساده با نام . پيشنهادي ما پشتيباني كند

SemCEM1 ه از توصيفات را پياده سازي كرده ايم كه با استفاد
. معنايي، به ايجاد نيمه خودكار مشاپ هاي سازماني كمك مي كند

  :اين ويرايشگر بصورت زير كار مي كند

                                                 
1. http://www.semcem.com 
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كاربر، آدرس توصيفگر سرويس هاي وب مورد نظر خود را وارد  .1
اين آدرس مي تواند آدرس عمليات توصيفگر سرويس . مي كند

يا  RDFaحاشيه گذاري شده توسط  APIو يا آدرس مستندات 
hRESTS باشد. 

كاربر، ليست عمليات سرويس وب را مشاهده مي كند و از ميان  .2
 .آنها، عمليات مورد نظر خود را طبق ترتيب اجرا، انتخاب مي كند

اگر عمليات هاي انتخاب شده، از . كاربر، مشاپ را اجرا مي كند .3
در غير اين . نظر معنايي تطابق داشته باشند، اجرا شروع مي شود

 .اجرا متوقف مي شود صورت

o  اگر مقدار خصوصيتinputType  اولين عمليات، خالي
  loweringSchema نباشد، يك فرم ورودي بر مبناي

بصورت پويا توليد مي شود و كاربر بخش هاي ضروري 
 ).2-5شكل (فرم را پر مي كند 

 .كاربر، خروجي مشاپ اجرا شده را مشاهده مي كند .4

، مدير مشاپ پس از وارد كردن در سناريوي مرجع تعريف شده 
آدرس عمليات توصيفگر سرويس هاي وب مورد نظر، ترتيب اجرا 

  :را بصورت زير مشخص مي كند
 Open Positionsاز سرويس وب  listعمليات  •

 Online Resumeاز سرويس وب  searchعمليات  •

 Google Mapاز سرويس وب  showAddressesعمليات  •

بر اساس مقادير  SemCEMه در خروجي نهايي مشاپ ايجاد شد
عمليات ها نمايش داده  outputTypeو  inputTypeخصوصيات 

اين خصوصيات، الگوي فراخواني عمليات را تعيين مي . مي شود
  كنند، 

براي مثال در سناريوي مرجع تعريف شده، همانطور كه در 
براي  Searchنشان داده شده است، عمليات  8و شكل   3جدول 

، فراخواني مي  listروجي هاي فراخواني عمليات هر يك از خ
، گردآوري  Searchسپس، خروجي هاي فراخواني عمليات . شود

 showAddressesشده و بصورت يك ورودي مفرد براي عمليات 
 showAddressesارسال مي شوند و در نهايت، عمليات 

  .فراخواني مي شود
براي عمليات استفاده  outputType و inputTypeمقادير خصوصيات  :3جدول 

  شده در سناريوي مرجع

# Operation inputType outputType 
1 positionOpening/list Empty SET
2 onlineResume/search INDIVIDUAL SET
3 GoogleMap/showAd

dresses
SET  Empty

 
 الگوي فراخواني عمليات در سناريوي مرجع :8شكل 

 
ريوي كاربردي تعريف شده را نشان مي ، نتيجه اجراي سنا9شكل 
 افزودن شد، بيان پيشنهادي مدل كاربرد اليه در كه همانطور .دهد

 مشاپ دهنده تشكيل وب هاي سرويس به معنايي توصيفات
 تمام در. شود مي آن ايجاد مراحل از بسياري تسهيل باعث سازماني،
 صورت  نحوي سطح در فقط تعامل موجود، مشاپ هاي ويرايشگر

 كه شود مي باعث) معنايي توصيفات نبود( امر همين و گيرد مي
. دهد انجام دستي بطور را مشاپ ايجاد مراحل از بسياري كاربر

 از استفاده با ايمن و پيچيده هاي مشاپ ايجاد همچنين،
 يك كه است اين نيازمند و است دشوار بسيار موجود ويرايشگرهاي

 بخواهيم اگر.  شود لعم وارد اطالعات فناوري متخصص كاربر
 توصيفات نظرگرفتن در بدون را شده تعريف كاربردي سناريوي
 جستجوي به ابتدا در بايستي كاربر كنيم، سازي پياده معنايي

 هيچ كه آنجا از. بپردازد خود نظر مورد هاي قابليت يا اطالعات
 كاربر، نظر مورد ناهمگن منابع مشخصات سازي ذخيره براي مخزني
 منابع اين يافتن از پس. برد خواهد زيادي زمان كار اين د،ندار وجود

 Online سرويس مستندات مطالعه به بايستي كاربر آنها، تفكيك و

Resume ناهمگن هاي داده بايستي كاربر آن، از پس. بپردازد 
 سيستم HR ماژول از كه را سازمان خالي هاي موقعيت خروجي

ERP ورودي هاي داده با دستي بطور كند مي دريافت سازمان 
 همين بايستي نيز، آن از پس. كند تنظيم Online Resume سرويس

 Online Resume سرويس خروجي بين را ها داده ميانجيگري عمل
 ايمن لحاظ از نيز تضميني هيچ. دهد انجام Google Map سرويس و

 و تغييرات. داشت نخواهد وجود شده ايجاد مشاپ اجراي بودن
 و پيچيده بسيار آينده در نيز سازماني مشاپ ناي سازي سفارشي
  .بود خواهد زمانبر
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  SemCEMنتيجه اجراي مشاپ ايجاد شده براي سناريوي مرجع در   :9شكل 

  مرتبط كارهاي و  پيشنهادي مدل كارايي ارزيابي 5-3
 را خود دلخواه هاي مشاپ كد، نوشتن بدون بتواند كاربر كه ايده اين

   قرار وب روي فعال هاي شركت از بسياري وجهت مورد كند، ايجاد
 و IBM گوگل، ياهو، مثل مختلفي هاي شركت. است گرفته

 هاي قابليت با را خود مشاپ ويرايشگر ابزارهاي ، مايكروسافت
 ويرايشگر ابزار ميان هاي مقايسه اينجا در. اند داده ارائه فراواني
 مي بهره معنايي توصيفات از كه) SemCEM( تحقيق اين حاصل
 مدل كارايي تا دهيم مي انجام موجود ويرايشگر ابزارهاي و گيرد

  .گردد مشخص بيشتر پيشنهادي،

1Yahoo Pipes  يك برنامه كاربردي تحت وب است كه با ارائه يك
واسط گرافيكي به كاربران اجازه مي دهد تا مشاپ هاي دلخواه خود 

ابزار بر روي  اين. را از منابع و سرويس هاي خاصي ايجاد كنند
واسط . جمع آوري منابع از فراهم كننده هاي مختلف تمركز دارد

خوش ساخت اين ابزار، كاربران غير فني را قادر مي سازد تا تركيب 
يكي از اشكاالت اين . هاي نسبتا پيچيده اي از منابع را ايجاد كنند

ابزار، اين است كه محدود به استفاده از منابع و سرويس هاي خاصي 
براي مثال، استفاده از يك سرويس نقشه نياز به نوشتن كدهاي . است

                                                 
1. http://pipes.yahoo.com/pipes 
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  با ويرايشگرهاي مشاپ موجود SemCEMمقايسه  :4 جدول

 SemCEM  Google  ويرايشگر/ امكانات
Mashup Editor  

Yahoo 
Pipes  

IBM 
QEDWiki 

پشتيباني از سرويس هاي نمايشي مانند 
Google Map 

        

       HTTP GETپشتيباني از 
       HTTP POSTپشتيباني از 
        HTTP PUTپشتيباني از 

        HTTP DELETEپشتيباني از 
قابليت جايگزيني مولفه هاي مشاپ بدون 

          نياز به تنطيم مجدد پيكربندي مشاپ

قابليت توسعه و به اشتراك گذاري 
         مشاپ ايجاد شده

دانش برنامه نويسي مورد نياز براي 
  توسعه دهنده

  زياد  كم  متوسط  بسيار كم

عالوه بر اين، چون تمركز روي منابع . اضافي در خارج برنامه دارد
است، اين ابزار نمي تواند سرويس هاي داراي ورودي و خروجي 

 XMLبراي مثال، هيچ راهي براي ارسال داده هاي . پيچيده را اداره كند
   .به يك سرويس وب در اين ابزار وجود ندارد POSTاز طريق متد 

1Google Mashup Editor  يك سرويس جديدGoogle  است كه هنوز
كه روي منابع تمركز  Yahoo Pipesبر خالف . در مرحله آزمايشي است

واسط متني اين . دارد، اين ابزار روي ايجاد صفحات وب متمركز است
و يك  HTMLا استفاده از برچسب هاي ابزار، كاربران را قادر مي سازد تا ب

سري برچسب هاي اختصاصي از قبل تعريف شده براي اشياء پيچيده 
.  ، صفحات وب نركيبي دلخواه خود را ايجاد كنندGoogle Mapتري مثل 

نقطه ضعف اصلي اين ابزار، اين است كه منابع مورد استفاده در آن حتما 
د تا بتوان آنها را در كنار اشياء بايد داراي داده هاي توصيفي اضافي باشن
عالوه بر اين، سرويس هاي . پيچيده اي مثل نقشه مورد استفاده قرار داد

قابل استفاده در اين ابزار، محدود به سرويس هاي ارائه شده توسط 
Google از آنجا كه اين ابزار از يك . مثل نقشه يا جستجوي وب هستند

ادر خواهد بود تا با نوشتن كدهاي واسط متني استفاده مي كند، كاربر ق
، قابليت هاي مشاپ ايجاد شده را باال  HTMLسفارشي جاوااسكريپت يا 

ببرد اما از طرف ديگر، منحني يادگيري كاربر نيز شيب زيادي خواهد 
داشت و كاربر مجبور است عالوه بر شناخت برچسب هاي سفارشي 

  . داشته باشد XMLو   ، جاوااسكريپتHTMLابزار، درك زيادي از 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

                                                 
1. http://code.google.com/gme/ 

IBM QEDWiki2 است كه كاربر روي آن  3چيزي شبيه بوم نقاشي
اين ابزار به كاربر اجازه مي دهد . مشاپ دلخواه خود را طراحي مي كند

 RESTful، سرويس هاي وب SOAPتا از سرويس هاي وب مبتني بر 
ر، نسبت به دو اين ابزا. و منابع مختلف براي ايجاد مشاپ استفاده كند

ابزار معرفي شده قبلي بسيار قدرتمندتر و انعطاف پذيرتر مي باشد اما 
كاربر در اين . اين قدرت و انعطاف پذيري هزينه هايي را نيز در پي دارد

ابزار، نياز به شماهاي تطابق ورودي و خروجي سرويس ها و نيز داشتن 
، بيشتر يك سكو  اين ابزار. يك درك خوب از منطق برنامه نويسي دارد

است كه كاربران به كمك آن كدهاي ايجاد مشاپ دلخواه خود را 
  . بنويسند

 4در تمام ويرايشگر هاي مشاپ موجود، تعامل فقط در سطح نحوي
باعث مي شود كه ) نبود توصيفات معنايي(صورت مي گيرد و همين امر 

 4جدول  .كاربر بسياري از مراحل ايجاد مشاپ را بطور دستي انجام دهد
مقايسه اي را ميان ابزار ويرايشگر اين مشاپ و ابزارهاي بررسي شده در 

به دليل  SemCEMهمانطور كه مشاهده مي شود، . باال نشان مي دهد
استفاده از توصيفات معنايي، بسياري از مراحل مربوط به ايجاد مشاپ را 

ي توسعه در نتيجه دانش برنامه نويسي مورد نياز برا. خودكار كرده است
عالوه بر اين از تمامي متدهاي پروتكل . دهنده در آن بسيار كم است

HTTP  پشتيباني مي كند و  مولفه هاي تشكيل دهنده مشاپ در آن به
  . راحتي قابل جايگزيني هستند

                                                 
2. http://services.alphaworks.ibm.com/qedwiki/ 
3. Canvas 
4. Syntactic 
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مشاپ هاي سازماني، نسل بعدي برنامه هاي كاربردي در سازمانها را 
اين برنامه ها توسط كارگران دانش كه دانش . ندتشكيل مي ده

اين كاربران . محدودي در زمينه برنامه نويس دارند ايجاد مي شود
نسبت به محيط آگاهي خوبي داشته و نزديك ترين فرد به مساله اي 

اگرچه . هستند كه برنامه مربوطه براي حل آن توسعه داده مي شود
هيل فرايند ايجاد مشاپ هاي در حال حاضر ابزارهاي زيادي براي تس

سازماني ارائه شده اند اما اين فرايند همچنان زمانبر و پيچيده است و 
نياز دارد كه توسعه دهنده مشاپ تجربه هايي را در زمينه مولفه ها و 

در اين مقاله . فرمت داده هاي استفاده شده در مشاپ، داشته باشد
هاي سازماني ارائه يك مدل جديد براي ايجاد نيمه خودكار مشاپ 

اليه منبع، : مدل پيشنهادي از چهار اليه تشكيل شده است. شده است
  .اليه سرويس، اليه معنا و اليه كاربرد

منابع كه بلوك هاي اصلي سازنده مشاپ هاي سازماني هستند توسط 
اين سرويس ها . بصورت سرويس در مي آيند "بسته بندي"مكانيزم 

اما با  SAWSDLعنايي شبيه مدل توسط يك مدل حاشيه گذاري م
يك عمليات جديد . تفاوت هاي جزئي، حاشيه گذاري مي شوند

براي هر سرويس وب پيشنهاد شده است كه به عنوان توصيفگر 
 JSONعمليات توصيفگر، از فرمت داده اي . سرويس عمل مي كند

استفاده مي  RDFبراي انتقال توصيفات نوشته شده در مدل داده اي 
ن مكانيزم حاشيه گذاري جديد، يك طبيعت پويا به حاشيه اي. كند

گذاري ها مي دهد بطوريكه مي توان آنها را بصورت پويا و بر 
حاشيه . اساس تغييرات صورت گرفته در سرويس بهنگام رساني كرد

گذاري هاي معنايي توصيفات معنايي را به سرويس هاي وب متصل 
مستقل از جنبه هاي فني مي كنند و باعث تسهيل تركيب سرويس ها 

بدين وسيله، كارگران دانش كه توسعه گران مشاپ . آنها مي شوند
هاي سازماني هستند قادر خواهند بود بدون داشتن دانش برنامه 
نويسي و در كمترين زمان ممكن، مشاپ هاي سازماني ايمن و 

  .دلخواه خود را ايجاد كنند
آن، از يك سناريوي  براي نشان دادن مدل پيشنهادي و امكان سنجي

اين سناريو مربوط به ايجاد يك مشاپ . كاربردي استفاده كرديم
اين سناريو . سازماني براي تسهيل فرايند جذب نيرو در سازمان بود

توسط ويرايشگر مشاپ پياده سازي شده بر اساس مدل پيشنهادي، 
  .شبيه سازي  و نتيجه اجراي آن ارائه گرديد

، فراهم آوردن امكان ايجاد مشاپ هاي دستاورد اصلي اين تحقيق
سازماني ايمن توسط كارگران دانش در سازمان، در كمترين زمان 
. ممكن و بدون داشتن مهارت هاي برنامه نويسي وب مي باشد

استفاده از توصيفات معنايي، مي تواند بسياري از مراحل ايجاد 

قيت در نتيجه راه بسوي خال. مشاپ هاي سازماني را تسهيل ببخشد
و نوآوري در ايجاد مشاپ هاي با ارزش افزوده به جاي صرف وقت 

همچنين، مشاپ . در مسائل مربوط به پياده سازي آنها، باز مي گردد
هاي ايجاد شده، داراي انعطاف  پذيري بااليي بوده و به راحتي قابل 

  .تغيير و سفارشي سازي هستند
كه ويژگي هاي به عنوان تحقيق بيشتر در آينده در نظر داريم 

ويرايشگر مشاپ خود را ارتقا دهيم به نحوي كه بتواند از يك مدل 
در مرورگر وب استفاده  1جديد براي ارتباطات بين دامنه اي ايمن

همچنين قصد داريم روي الگوريتم هاي تطبيق هستان شناسي . كند
ها تحقيق بيشتري انجام داده و پياده سازي قوي تري را براي انجام 

عالوه بر اين، در نظر داريم تا از . يانجيگري داده ها ارائه دهيمعمل م
Semantic Style Sheets  به عنوان يك راه حل جايگزين ديگر براي

تحقيق . بهره ببريم  RDFانتقال توصيفات معنايي مدلسازي شده در 
بيشتر روي ايجاد قوانين در وب معنايي براي اجراي سياست هاي 

  .يقات آتي بشمار مي آيدسازمان نيز جزو تحق
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