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i.  تعريفات 
: ماىي خدمات الويب ببساطو 

واجهة يقوم ادلستخدم دبناداتو وطلب بعض ادلعلومات منو ومن مث ترد عليو  عبارة عن برنامج بدون web service خدمة ويب
. ادلعلومات  اخلدمة هبذه

 :فات مختلفو من االنترنت تعري 
خدمات الويب ىي نوع من تطبيقات الويب تقدم خدمات إلكًتونية للمستخدمني، سواء بشر كانوا أم تطبيقات وبرامج 

و )من خدمة الويب عرب واجهتها الربرلية  (Service Request)آخرى، حبيث يقوم ادلستخدم باالتصال وطلب اخلدمة 
 Application Programming Interfaceوىي ما تعرف بالـ ( كاألزرار واألسهم اخل (GUI)ليست الرسومية 

ايضا اصبحت خمدمات الويب .XML، ومن مث ترسل خدمة الويب نتيجة الطلب للمستخدم مرة أخرى على ىيئة APIأو 
حيث يتم بناء . كحجر بناء اساسي يستخدم يف احلوسبو ادلوزعو يف االنًتنت لربط عدة برديجيات بعيده عن بعضها   تعترب

 . بغض النظر عن ادلصدر وعن ادلكان و التقنيو الربرليو  xmlالتطبيقات باستخدام خدمات الويب عن طريق 
 ىي رلموعة من اخلدمات مقدمة من قبل شركة او مؤسسة web services بصوره اوضح ديكن ان  نقول ان  الـ

(service provider)  اإلستفاده منها و يف ىذه  وديكن إلي تطبيق سواًء كان موقع الكًتوين ، تطبيق مكتيب او غريه
ىي عملية زباطب تطبيق مع تطبيق آخر  ىنالك عدة تعريفات  web service ،اذاً الــ consumer  احلالة يسمى

 :دلفهوم خدمات الويب  ولكنها مجعها تشًتك يف عناصر مهمو تشكل تكوينها االساسي 
  soap اهنا توفر وظائف مفيده دلستخدمي الويب عن طريق استخدام معايري وبروتكوالت يف الغالب بروتكول ال . أ

(SOAP: Simple Object Access Protocol )
 اهنا توفر طريقو فعليو لوصف الواجهات بتفاصيلها وسبكن  اي مستخدم من بناء تطبيق عميل او كالينت لالتصال هبا  . ب

   يسمى لغة وصف خدمات الويب xml،ىذا الوصف يكون عربملف 
 ( WSDL:Web Services Description Language )
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او الباحثني او  (احملتملني )وجود مسجل عام ديكن من خاللو تسجيل اي خدمة ويب  ،حبث يعثر عليها ادلستخدمني  . ج
 (السجل العام للوصف والتكامل )طاليب اخلدمو  بسهولو يف سجل معروف يسمى 

(UDDI: Universal Description, Discovery and Integration) 
. وسنقوم  بشرح ىذه ادلفاىيم بتفصيل اكثر يف ما يلي من ابواب  

 
ii.  امثلو الستخدامات خدمات الويب -:

:-  من امثلو استخدمات خدمات الويب الحالو والمستقبليو 

ليقوم بصوره اليو جبلب معلومات االسعار من عدة ذبار  (  الموردين  خدمة )ديكن دلطور ان يقوم بتطوير تطبيق  -1
وموردين ،مما ديكن ادلستخدمني من اختيار ادلورد ادلعني وارسال الطلبيو ومن مث متابعة عملية الشحن والتوصيل 

ديكن ذلذا التطبيق ان يتأكد من احلساب ادلايل للبطاقو الشرائيو للمستخدم ، ومن مث ايضا ديكن اختيار شركة .والتسليم
واالشًتاك فيها ، حيث جيب ان يقوم كل ىؤالء بعرض  (تكون وفرت خدماهتا  يف شكل خدمة ويب )شحن معينو 

خدماهتم يف رللد واحد  
، فإذا قام كل من مستشفى التأمني الصحي الذي تشًتك فيو بتوفري جدول  ( الجدولو الزمنيو\خدمة التقويم)تطبيق  -2

االطباء  و  ميكانيكي الدوريو و احلالق  وغريىم من مقدمي اخلدمات اليوميو  لك برفع خدماهتم وتوفري جداوذلم الزمنيو  
 (Universal Discovery Directory  UDDI)يف شكل خدمات ويب  يف رللد تسجيل اخلدمات العام

،بالتايل ديكنك ان تقوم حبجز مجيع مواعيدك معهم بكل سهولو ، وديكننا ان بتخيل  حجم العمل والتنظيم كلما زادت 
 .اخلدمات 

من شركات االتصاالت او شركات وسيطو تقوم  Web Service بإستخدام SMS ارسال رسائل جوال تطبيق  -3
  . consumerصاحب التطبيق يقوم مقام – ومستهلك اخلدمو  providerمقام مقدم اخلدمو 

:- مميزات خدمات الويب  
 :-integrationالتكامليو   1

منصات  إحدى ادلميزات خلدمات الويب اهنا لو انك كنت تعمل على العديد من األنظمة القددية واحلديثو وقد طورت على
األنظمة يف ىذا السيناريو سوف ربتاج  بني تلك (integration) تشغيل خمتلفو وبلغات بررلة خمتلفة  واردت عمل تكامل

معايري متعارف  (open standards) األنظمة وذلك لكوهنا تعتمد لقدرهتا على ربط تلك web service إلستخدام الــ
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األماكن قادرة على التعامل  كمعيار لتمثيل البيانات ، ما يعين أن مجيع الربامج يف مجيع XML  تعتمد على عليها وكما اهنا 
 . معها وفهمها بغض النظر عن نظام التشغيل أو لغة الربرلة

 :-reusabilityإعادة االستخدام \ التدوير  2
وىو يوفر عدم تكرار بررلة التطبيقات وادلهام عدة مرات مثل خدمات ربويل العمالت ، احوال الطقس ، الًتمجو  وحىت عملية 

. الوثوقيو من دخول وخروج يف الشبكات االجتماعيو مثل الفيسبوك وتويًت وغريىم

 

 

iii.  تقيات خدمات الويب-: 
 SOAP : Simple Object Access Protocol تقنية  3.1

 ،ليسمح للتطبيقات بتبادل ادلعلومات ،بصوره ابسط ىو يستخدم للوصول  XMLىو بروتكول يقوم على 
  لالتصال بني الطرفني  SOAP Messageالرسائلربديد شكل خلدمات الويب  ،يقوم بتمثيل التخاطب و

 وىو قابل للتوسعو  XMLاليعتمد على بيئو تشغيليو ،وال على لغة بررليو يقوم كليا علي  .(ادلستهلك )(ادلخدم )
  يعترب  SOAPوالتغيري ، حسب نوع البيانات وتعقيدىا، حيث حيتمل االنواع ادلعقده من البيانات  ، ايضا الـ 

كمان انو يعترب معيار يتبع مباشرة  . HTTP عرب  Port 80 النو يعمل على البورت  Firewallصديق الـ
W3C  وخيضع ذلا  .
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                                                SOAP structure from  WIKI الهيكل العام من ويكيبديا 

 

 أو Remote Procedure Callىناك العديد من طرق إرسال البيانات عرب ىذا الربوتوكول ولكن أكثر الطرق استخداماً  ىو 
RPC العميل ) وىذه الطريقو تعتمد على قيام جهاز واحد(Client)  على إرسال إشارة طلب(Request)  ليقوم جهاز أخر -

وحيث أن لغة . (Response) هبذا الطلب - العميل - بإرسال إشارة للجهاز االخر  (Serverاخلادم  )- ادلـَستقبل للطلب 
XMLنقل البيانات بني األجهزه / ىي من اللغات ادلتعارف عليو من ِقبل مجيع أنظمة التشغيل وكذلك ىي الوسيلو ادلعتمده لكتابة

بني األجهزه خاصة إذا كانت . ىو الربوتوكول ادلساعد يف عملية نقل ىذه البيانات اخرى SOAPعرب الشبكو لذلك فربوتوكول 
 .Web servicesالتطبيقات اليت تتطلب نقل بيانات تقوم بذلك عرب تطبيقات 

 للوصف شكل سبثيل رسالة Specification  ، ىو بروتكول لالتصال ،ورلموعة مواصفات SOAP بصوره اخرى ال
Message  من نوع XML  هبا رلموعو من العناصر Elements .ابتداء من  عنصر بداية ملف الxml  وعنصر هناية ادللف 

 Service وىذه الرسالو يتعامل معها طالب اخلدمو SOAP Message دبا يسمى SOAPقد يشكالن لوحدمها رسالة 
Consumer  وموفر اخلدمو Service Provider  الستخالص الدوال والعمليات اليت يوفر موفر اخلدمو ليطلبها مستهلك 

 .اخلدمو

Specification  SOAP :  ىي مواصفات وشروط تقوم بتعريف شكل الرسالوSOAP Message  والبيانات بداخلها 
 اساسيو لتمثيل البيانات القادمو من  Elementsاليت سيتم تبادذلا بني ادلرسل وادلستقبل ،يكون التعريف من خالل توضيح  عناصر 

 . Binding Address وعنواين الربط Binding او اىل ادلرسل او ادلستخدم وكيفية الربط
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 : توضح Specification   ادلواصفات العامو

  SOAPيقوم بتعريف قواعد معاجلة رسائل الـ   : Processing model منوذج ادلعاجلو  -1

منوذج ادلعاجلو يقوم بتوصف عملية ادلعاجلو ، وادلشاركني فيها ،وكيف سوف يستقبل ادلستقبل رسالة السوب وعدد النقاط اليت ستمر 
 : - ، النقاط  تكون  ضمن  Message Nodesبيها الرسالو 

  ادلرسل الذي يقوم بنقل الرسالو ، 
  ادلستقبل الذي يقبل ويستقبل الرسالو ، 
  العنوان  ،  
 ولكن ىو اول من بدأ االرسال ، (ناقل)منشئ الرسالو االصلي ىو مرسل  
 الوسيط ىو عباره عن مرسل ومستقبل حبيث يستقبل ومن مث يرسلها ، 
 اخر من يستقبل الرسالو :   ادلستقبل النهائي  

 SOAP sender 

A SOAP node that transmits a SOAP message. 

 SOAP receiver 

A SOAP node that accepts a SOAP message. 

 SOAP message path 

The set of SOAP nodes through which a single SOAP message passes. 

 Initial SOAP sender (Originator) 

The SOAP sender that originates a SOAP message at the starting point of a 

SOAP message path. 

 SOAP intermediary 

A SOAP intermediary is both a SOAP receiver and a SOAP sender and is 

targetable from within a SOAP message  

 Ultimate SOAP receiver 

The SOAP receiver that is a final destination of a SOAP message. 
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  ومكوناتوSOAPيهتم بتوضيح كل خصائص الـ  : Transport methodsالنقل    منوذج  -2

وديكن استخدام  .SOAP     يعمالن علي طبقة التطبيقات  كناقل للــSMTP وHTTPكل من بروتكول  
HTTPS اذا احتجنا لتامني خدمة الويب فيما يسمى WS-I:Web Service Security  وىو موضوع 

 .كبري وان شاء اهلل اود بقوه الدخول فيو دلا فيو من فائده وامهيو 

. 
 . ومكوناهتا SOAP تقوم بتعريف ىيكل رسالة الـ :  Message format   وSOAPىيكلة رسالة الـ   -3

 
 .  اختريت الهنا سبثل مقياس ومعيار متفق عليو عادلي ، حيث يتم كتباة تشيكل فورمات الرسائل هبا XMLالـ 

Example message 
POST /InStock HTTP/1.1 

Host: www.example.org 

Content-Type: application/soap+xml; charset=utf-8 

Content-Length: 299 

SOAPAction: "http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" 

  

<?xml version="1.0"?> 

<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"> 

  <soap:Header> 

  </soap:Header> 

  <soap:Body> 

    <m:GetStockPrice xmlns:m="http://www.example.org/stock"> 

      <m:StockName>IBM</m:StockName> 

    </m:GetStockPrice> 

  </soap:Body> 

</soap:Envelope> 

  Body  و Header  واهنا تتكون من  XMLمن  الكود السابق نالحظ ان شكل ولغة الكتابو ىو 
 .وان التعابري مقروءه وديكن تفسريىا 
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    WSDL: Web Services Description Language تقنية  3.2

 حيث من خالذلا  يتم  بتوصيف خدمة الويب  XMLىي لغو مبنيو على "whiz-dul " -" دل-ويس"عادة ما تنطق 
ادلستهلك ) اليت سيحتاجها  ومعرفة العناوين والدوالبني ادلرسل وادلستقبل ويتم ايضا توفري طرق الربط (تسهيل البحث عنها (واجيادىا

Service Consumer)   ليتعامل  مع( مورد اخلدموService Provider) . 

 :- (WSDL)خصائص عامو عن الـويسدل 

 ”WSDL “Web Services Description Languageترمز إىل   .1
 XML لغو تكتب بإستخدام  .2
  XML documentعباره عن ملف  .3
.  خدمات الويب  describeتستخدم لوصف   .4
  عن اخلدمات ادلتاحو لإلستهالك  locateتستخدم للبحث   .5
 . W3C اليت تتبناىا منظمةrecommendationىي تعترب من احدى التوصيات الرمسيو وادلعايري  .6

 

لنعرف امهية . و كيفية تباديل ىذه الرسائل بني اطراف اخلدموmessage  SOAP ملف ويسدل يقوم بوصف رلموعو من الرسائل
  وقد  SOAP لدالو عاديو ، من الدوال اليت ربملها رسائل ال callالويسدل ،زبيل معي انك تريد ان تبدأ فعليا بإستخدام او مناداة 

ىو اللذي يقوم بتوفريىا ،من  Server Provider واليت قلنا عليها ان موفر اخلدمو  SOAP Messageمسيناىا من قبل 
الطبيعي ان يتبادر لذىنك اننا سنكون عرضو للخطأ الننا ال نعرف شكل الدوال اليت كتبها موفر اخلدمو حىت نناديها ، باالضافو اىل انو 

  حبيث لن نستطيع ان نعرف كيف سنرسل باراميًتات  data typesاذا عرفنا امساء الدوال ستواجهنا صعوبة ربديد انوع البيانات 
.  ام ماذا ؟ ،بالتايل حنتاج لشئ مكتوب او وثيقة اتصال وضمان character ام حرفيو integerالدوال ىل رقميو 

 قد قام بتوفريه يف شكل  service provider وافًتضنا ان موفر اخلدمو 9999مثال ردبا اردنا ان حبث عن بيانات الزبون رقم 
 والتخاطب مع بروتكول  Request بطلب اخلدمو service provider ، ومن مث نقوم كمستلهكني للخدمو integerرقمي 
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SOAP  ومث  عند الرد  Response  نكتشف حدوث خطأ النو قد مت استخدام نوع اخرString  مثال ، مما قد يتسبب لنا 
. دبشاكل كثريه 

وم ىنا جاءت احلوجو لوجود مستند او اتفاقيو ال تكتب بلغو طرف معني ولكن بلغو عادليو تفهمها كل االطراف ،نقوم من خالذلا 
 ، ىذه االشكال والعناصر تسمى  Response وشكل وعناصر اجلواب  Requestبتحديد شكل وعناصر الطلب للخدمو 

 ومل اجد ذلا ترمجو مناسبة حىت حلظة الكتابو ، ولكن ىي تعين وصف شكلي جملموعو من الشروط  Notationالتدوين \التأشري
. والعناصر وكيفية االنسياب بينها 

ولكن ىنالك عدد بسيط  .(االتفاقيو )استخدام   الويسديل \كود  االستهالك\ مثلما ذكرت سابقا ىنالك عدة ادوات  لتوليد شفرة 
االتفاقيو نفسها  ،فكتابة االتفاقيو الويسدل تعين توضيح الرسائل ، وعناصرىا ،وكيفية \ جدا من االدوات يستخدم لكتابة الويسدل 

طلب اخلدمو ، وكيفية االستجابو ومن مث تايت ادوات تقوم بتوليد اكود بلغات الربرلو ادلختلفو ،لًتبط الربنامج او التطبيق مع اخلدمو ، 
اذا اردت تطوير اداة خاصو بك لكتابة الويسدل او .وما اقصده ىنا ان اداوات كتابة الويسدل او االتفاقيو نفسها بشروطها ىي بسيطو 

الستخدامها لتوليد الكود يف ىذا الرابط ستجد ادلواصفات العامو اليت جيب عليك اتباعها من اجل ربقيق ما تريده 
http://www.w3.org/TR/wsdl. 

The main structure of a WSDL document looks like this: 

 :-   WSDLىيكل ملف ويسدل 

<definitions> 

<types> 

 data types  تقوم بتعريف انواع البيانات ادلستخدمو يف الدوال وادللف 

/<types> 

<message> 

 parameter وىو دياثل الباراميًت يف لغات الربرلو  partتتكون الرسالو من رلموعو من االجزاء ، كل جزء يسمى 
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/<message> 

<portType> 

 (مثال دالو تقوم جبمع عددين )ىو من اىم عناصر ىذا  ادللف حيث  يتم ذكر و تعريف كل العمليات والدوال  

 . او الدالو يف لغات الربرلو  Classللتبسيط اكثر ،ديكن تشبيو ىذا العنصر بالصنف 

/<portType> 

<binding> 

 port type  منفذ \توضح الربوتكول ادلستخدم لكل بورت

 الرسالو ادلتوقع   Format وتوضح شكل

:- مثال 

 وكما ذكرت سابقا ، نعين بو ذكر وتعريف كل الدوال والعمليات ،لذلك بداخلو portTypeمت تعريف يف ادلثال التايل مت تعريف  
ويتضح اكثر ىنا ان العمليات تشبو   . getTerm بإسم   operataionسنقوم بتعريف عنصر جديد وىو عملية واحده 

 تتكون من عنصرين getTermاالصناف او الدوال يف لغات الربرلو  يف التسميو وادلدخالت وادلخرجات ،وكما الحظت ان  العمليو 
  .  Input message and Output message )رسالة االخراج )وعنصر  (رسالة االدخال )ايضا ومها عنصر 

  :  WSDL : Operation Types لديها  اربع انواع رئيسيو في اي ملف ويسدل  Operatinosحتى العمليات 

ويقصد هبا ان مهمة ىذه العمليو تكمن يف استقبال رسالو من طرف ، ولكن ال  : One-wayعملية  يف اذباه واحد  -1
 .استجابو  \ تستطيع ارجاع جواب 

ويقصد هبا ان مهمة ىذه العمليو ىي استقبال الطلب وارجاع اجلواب  : Request-responseاستجابو  -عملية طلب -2
 (اذباىني )االستجابو يف الزم \

ىي عملية تقوم علي حث طرف معني ومن مث يتم االنتظار حىت احلصول : Solicit-response عملية حث  استجابو ة -3
 .علي استجابو 
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ويقصد هبا ان مهمة ىذه العملية تكمن يف انو ديكن ارسال الرسالو او الطلب  : Notificationالتأكيد \ عملية الـتنبيو  -4
 .ولكن لن يتم انتظار االجابو والرجوع هبا

 parameter  ، وان اجلزء دياثل الرباميًت   partsتتكون من  اجزاء  Message وكما ذكرت سابقا ايضا ، ان الرسالو  
حريف ، نصي )الذي يتم ارسالو او استقبالو يف لغات الربرلو لذلك ،اظنك توقعت ان ترى ، باراميًت او متغري ذو اسم ، ونوع 

 :وىذا صحيح فعال ،من فضلك الحظ ادلثال التايل  (...، رقمي ، 

<message name="getTermRequest"> 

  <part name="term" type="xs:string"/> 

</message> 

<message name="getTermResponse"> 

  <part name="value" type="xs:string"/> 

</message> 

<portType name="glossaryTerms"> 

  <operation name="getTerm"> 

    <input message="getTermRequest"/> 

    <output message="getTermResponse"/> 

  </operation> 

</portType> 
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 UDDI Universal Discovery Description and  تقنية  الوصف الكامل لإلكتشاف والتكامل  3.3
Integration 

كما ىو يف الصفحات الصفراء ادلعروفو للجميع انو  ,، ! للخدمات الويب  (الصفحات الصفراء ) ىي عباره عن UDDIالـ 
وتقرأ عن خدماهتا ومن مث تقوم باالتصال بادلسؤولني فيها وكل ىذا  (...نظافو ،شحن ،)بإمكانك ان تبحث عن شركو توفر خدمات 

. عن طريق الصفحات الصفراء 

عموما ديكنك ان تقوم بتقدمي خدمة الويب من دون تسجيلها و نشرىا ،اما اذا كنت تريد الوصول الكرب عدد ممكن من ادلستهلكني 
. خلدمتك بالتأكيد ستحتاج للتسجيل والنشر ليصل اليك اجلميع 

.  كدليل التلفونات ايضا  UDDIديكنك ان تتخيل الـ

 

:  اجزاء لكل خدمة ويب مسجلو عند المسجل العام لخدمات الويب 3ىنالك 

 ،عناون address، العنوان  nameاالسم ) الصفحات البيضاء وىي تقوم بوصف بيانات الشركو اليت توفر اخلدمو  مثل  -1
 (... ،    contactsاالتصال 

 (...صناعيو ،زراعيو ،وغريىا ) ذلذه الشركات  Classificationتقوم بوصف بتوضيح التصانيف : الصفحات الصفراء  -2
 ،حىت  Web Service Interface واجهة خدمة الويب   تقوم بوصف طرق الربط واالتصال مع: الصفحات اخلضراء  -3

 .يستطيع تطبيقك االتصال خبدمة الويب 
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: الخاتمو
في خاتمتة الجزء االول المختصر  ،اتمنى ان اكون قد غطيت بعض المفاىيم البسيطو لمن يودون الدخول في 

عالم خدمات الويب واتمنى ان يكون ما غطيتو من ترجمو وتجميع مفيدا ينفع الناس ،خصوصا باللغو العربيو الن 
ان  اصبت فهو من توفيق اهلل سبحانو وتعالى ، وان اخطأت فهو من نفسي ومن .ىذا المجال يشكو الندره  

واهلل نسألو االخالص لوجهو و نسألو - الهيدر–الشيطان ،ولالتصال بي االيميل متوفر علي رأس الصفحات 
 .التوفيق والسداد ، وإلى ان نلتقي في الجزء الثاني السالم عليكم ورحمة اهلل تعالى وبركاتو 
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