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چکيده
در پارادای رایانش خودمختار ،یک سيست خودالتيام یعني سيستمي که ميتواند بهفورت خودکار و پویا نقصها ،خطاها و خرابيهوای
عملياتي خود در نرمافزار و سختافزار را کشف ،علتیابي و ترمي کند .خودالتيامشدن سيست ها موجه افزایش ابليت اتکوا و کواهش
پيچيدگي مدیریت و نگهداری آنها خواهد شد .سيست های سرویسگرا به دلير اجرا بهفورت توزیعشوده و در بسوتر شوبکه کشوف،
اتصا و ترکيه پویا در زمان اجرا و امکان تشکيرشدن از سرویسهای همکار با مالکيتهای متعدد ،از جمله سيست هایي هستند کوه
به ميزان بيشتری در زمان اجرا ،با عملکردهای نادرست در محيط یا اجزاء دروني خود مواجه ميشوند.
در حا حاضر در پژوهشهای حوزهی سيست های سرویسگرا ،دو رویکرد کلي به مسألهی خودالتيامي وجود دارد .در رویکرد نخسوت،
توجه افلي به نقصها ،خطاها و خرابيهای عملکردی سرویسها است و هدف ،اراره ی راهکارهایي برای افزایش هوشمندی و پویایي در
روشهای فعلي مدیریت استثناء در فرآیندهای جریانکاری سرویسهای مرکه است .در رویکرد دوم ،توجه به ویژگيهای کيفي اسوت.
در راهکارهای این دسته ،تخطي از یک ویژگي کيفي که در رارداد سرویس به آن متعهد شدهای  ،یک خطا یا خرابي محسوب ميشود.
هر یک از چهار فاز چرخهی بازخورد خودالتيامي ،یعني پایش ،تحلير ،طرحریزی و اجرا ،در این سيست ها چالشهای خافوي را پويش
روی خود دارند .در مرحلهی طرحریزی ،فقدان برنامهریزی برای یک طرح ترمي مناسه که هدف آن ،فقط رفع نقص و بازیابي خودکار
یک مولفهی سرویس نباشد ،بلکه طرحي را با توجه به اهوداف کوارکردی و کيفوي کلوي فراینود تودوین نمایود ،یکوي از کاسوتيهوای
راهکارهای ارارهشده تا کنون است .ارارهی چنين طرحي نيازمند آگاهي از وضعيت فعلي و مطلوب کلوي فراینود در حوا اجورا اسوت و
بسندهکردن به طرحهای ترمي محلي در هریک از سرویسهای تشکيردهندهی فرایند ،کافي نخواهد بود.
در این پایاننامه ،یک زیرسيست طرحریز ،برای کنتر شرایط نامطلوب در ویژگي کيفي زمانپاسخ سرویس مرکه پيشنهاد شده است.
این زیرسيست پس از دریافت هشدار از یک مولفهی تحليرگر مفروض دربارهی افت کيفيت زمانپاسخ فراینود ،وارد عمور مويشوود و
طرحهای ترميمي را پيشنهاد ميدهد که مي توانند با ایجاد تغييرات مو ت در پيکربندی فرایند سرویس ،ایون افوت کيفيوت جبوران را
نموده و فرایند را به شرایط نرما یا ابر بو بازگردانند .الگوریت های ارارهشده برای این زیرسيسوت  ،بوا بررسوي طورحهوای تورمي
امکانپذیر ،آن طرحي را انتخاب ميکنند که یک توازن مناسه ميان زمان جبرانشده و هزینههای تورمي تحميورشوده بر ورار کنود.
مهمترین برتری راهکار اراره شده در مقایسه با راهکارهای موجود ،نگرش سراسری به مسألهی ترمي و مبتني بر مد بودن این راهکوار
است .بهعالوه ،راهکار ارارهشده ،دارای انعطافپذیری و پویایي است که آنرا برای استفاده در یک موتوور خودالتيوامي کامور ،مناسوه
ساخته است.
کلمات کليدی :رایانش خودمختار ،خودالتيامي ،سرویسگرایي ،طرحریزی ترمي

ق

فصل -1

کليات تح،يق
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 1-1م،دمه
ایدهی رایانش خودمختار ،1نخستين بار در سا  2111توسط  IBMمطرح شد .انگيزهی افلي طورح ایون ایوده ،مسوالهی
پيچيدگي سيست های اطالعاتي بود .هرچه سيست ها بيشتر متصربهه و در عين حا گوناگون باشند ،درت معماریها در
کنتر حالت و رفتار تعاملي ميان مولفههای متصربهه  ،کمتر ميشود و مشکالت بيشتری در زمان اجرا نمایان خواهد شد.
پيکربندی ،بهينهسازی و تنظي چنين سيست هایي برای حرفهایترین یکپارچهسازها ه مشکر بوده و اتخار تصمي درست
در پاسخ به تغييرات و خطاهایي که در حين عمليات سيست رخ ميدهد نيز ،سخت و زمانبور اسوت ] .[1بنوابراین ضوروری
است که سيست ها تا حد امکان با پيروی از سياستهای کلي تعریفشده توسط طراحان و بوا حودا ر تعامور بوا انسوان ،در
هنگام مواجهشدن با انواع تغييرات در محيط عملياتي خود ،بهفورت خودمختار تصمي گيری و عمر کرده و کيفيت عملکرد
خود را در هنگام اجرا حف نمایند .در چش انداز محاسبات خودمختار ،خودمدیریتي 2سيست ها ،پایهی خودمختاری آن-
ها برشمرده شده و چهار ویژگي کليدی خودالتيامي ،1خودپيکربندی ،4خودح راظي 5و خودبهينرهسرازی 6بورای آن
معرفي شده است ] .[1الزم به رکر است که واژهی خودتطبي،ي ،7ه ارز با واژهی خودمدیریتي ،در پژوهشهای ایون حووزه
بهکار رفته است ] .[2] ،[3دو پژوهشگر  Kephart ،IBMو  Chessدر ] [1مفهوم مبنایي عنصرر خودمخترار را بوهعنووان
سلو سازندهی یک سيست خودمختار معرفي کردند کوه سواختاری شوبيه شوکر  1-1دارد .سواختار عنافور خودمختوار و
ارتباطات آنها با یکدیگر ،در مرجع معماری محاسبات خودمختار ] [4تشریح شده اسوت .ایون مود بوهفوورت گسوتردهای
توسط پژوهشگران این حوزه برای بيان مفاهي معمارانه سيست های خودمختار مورد استفاده رارگرفته و مبنوای بحود در
مورد بخشهای مختلف این سيست ها بوده است ].[3

1 Autonomic computing
2 Self-managing
3 Self-healing
4 Self-configuring
5 Self-protecting
6 Self-optimizing
7 Self-adapting
8 Autonomic element

1

شکل  1-1حل،هی بازخورد عموميا مشهور به MAPE-Kا در سيستمهای خودمختار ][1

از طرفي دیگر ،در دو دههی اخير ،سرویسگرایي نقش کليدی در توسعهی محاسبات توزیعشده و تعامرپذیری ميان بنگاهها
داشته است ] .[5معماری سرویسگرا و تکنولوژیها و استانداردهای آن ،امکان کشف و ترکيه پویا و همکاری تعوداد زیوادی
وبسرویس که ممکن است در سطح یک یا چند سازمان و بر روی زیرساختهای متفواوتي گسوترده باشوند را فوراه موي-
نمایند .معماری سرویسگرا ،به عنوان یک سبک معماری ،در بسياری جنبهها سازگاری خوبي با اهداف محاسبات خودمختار
دارد .البته این معماری ،راتاً نقصهایي ه در حمایت از خودمختاری دارد که در اینجا به آن نمويپوردازی  .در ایونبواره در
بخش  4-2جزیيات بيشتری را بيان خواهي کرد .آنچه بيان آن در اینجا اهميت دارد این است که ،بهجز نقوصهوایي کوه
سبک معماری سرویسگرا راتاً در حمایت از برخي جنبههای خودمختاری دارد ،بسياری از مواردی که در حا حاضور موانع
توسعهی سيست های سرویسگرا بوا درجوهخودمختواری بواال اسوت ،ناشوي از ضوعف در حووزهی تکنولووژیهوا ،روشهوا و
استانداردهای حمایتکننده از این سبک است و  Papazoglouو دیگران نيوز در ] ،[5در ترسوي فعاليوتهوای آتوي پوارادای
سرویسگرایي به خوبي به آن اشاره کردهاند.

 2-1طرح مساله
در ده سا اخير ،پژوهشهای بسياری برای غنيتر کردن سرویسگرایي با امکانات خودمدیریتي ،که به ویژگيهوای خود*-
معروف شده ،فورت گرفته است .بخش عمدهای از این پژوهشها یا پروژههای تحقيقاتي به جنبهی خودالتيامي سورویسهوا

4
پرداختهاند .پژوهش حاضر نيز در حوزهی خودالتيامي در سرویسگرایي انجام شده است .یک سيسوت خودالتيوام مويتوانود

شکستهای عملياتي خود را کشف ،علتیابي و ترميم کند .همچنين ميتواند ناهنجاریهای عملکردی خود را تشوخيص
داده و یک سلسله اعما افالحي را بدون آنکه موجه ایجاد شکست یا طعي در عمليات جاری شود ،اجرا نماید ] .[4موي-
توان گفت که در طراحي یک سيست خودالتيام ،دو مسوالهی کليودی بایود درنظور گرفتوه شوود :او ) پيوادهکوردن فراینود
خودمختاری یعني حلقهی بازخورد و اجزای آن (شکر  :(1-1نظارت ،1تحلير ،2طرحریوزی ،1اجورا 4و پایگواهدانوش 5و دوم)
استفادهی هوشمندانه از تکنيکهای سيست های ابر اطمينان.[6] 6
در مقایسه با سایر سيست های نرمافزاری ،رفتارهای ناهنجار پيشبينينشدهی بيشتری در زمان اجرا به سيست های مبتنوي
بر سرویس تحمير ميشود .ماهيت توزیعشدهی محيط اجرای سرویسها در بستر شبکه و تغييرات پويشبينوينشودهی آن،
اتصا و ترکيه پویای سرویسها در هنگام اجرا ،مالکيت مختلف سرویسهای تشکيردهندهی یوک سورویس مرکوه ،سوه
دلير عمدهی این امر هستند ] .[8] [7بهعالوه ،یک مسالهی مه در کاربردهای سرویسگرا ،مسالهی کيفيت سرویس 7است.
بيشتر انواع نقصها ،خطاها و خرابيهایي که در سيست های سرویسگرا بروز ميکنند ،عالوه بر تواشير نوامطلوب بور وظيفوه-
مندیهای سيست  ،بر ویژگيهای کيفي آن نيز تاشير منفي دارند] .[12] [11] [10] [9اما با وجود اهميت فراواني کوه کنتور
ویژگيهای کيفي در سرویسها دارد ،استاندارد  BPELهيچ ابزاری برای نظارت بر ویژگيهای کيفي فرایندهای در حا اجرا
ندارد و بهعالوه ،راتاً ایستا است .یعني اگر یک تعریف فرایند در محيط  ،BPELمستقر 8شود ،امکان تغيير آن در زموان اجورا
وجود ندارد .البته این امکان هست که اتصا به سرویس همکار تا زمان اجرا به تعویق انداخته شود اموا دسوتیوابي بوه ایون
ابليت ،مستلزم اضافهکردن حج زیادی کد به برنامه است که بيارتبواط بوا منطوق فراینود حرفوهی سورویس اسوت ].[13

1

Monitor
Analyze
3
Plan
4
Execute
5
Knowledge base
6
Dependable
7
Quality of service
8
Deploy
2

5
هرچند استانداردهایي نظير  1WSDM-MOWSبرای مدیریت و پایش وبسورویسهوا تودوین شوده اسوت ] ،[14اموا هنووز
نيازمند این هستي که توانمندیهای خودمختاری با ابليتها و امکانات مدیریت سرویس ترکيه شود ].[5
هر فاز از چرخهی بازخورد خودالتيامي در سيست های سرویسگرا ،چالشهای خافي را پيش روی خود دارد .در زیر ،بهطور
مختصر ،به برخي از چالشهای موجود در هریک از فازهای چرخهی  MAPE-Kاشاره ميکني :


مرحلهی پایش :در حا حاضر ،مکانيزم افلي پایش نقوص ،خطوا یوا خرابوي در سيسوت هوای سورویسگورا،
مدیریت استثناء 2است .اگر بخواهي مرحلوه ی پوایش را تموام و کموا بوه دوش ایون مکوانيزم بگوذاری  ،بوا
محدودیتها و معایبي مواجه خواهي شد .به عنوان نمونه ،ميتوان به سطح پایين و آميخته با کد بودن ایون
روش و وابستگي آن به دانش و مهارت طراح فرایند حرفه اشاره کرد که در نتيجه ممکون اسوت هوشومندی
الزم را نداشته باشد و همچنين ،تغيير و نگهداری سياستهای سطح باالی خودالتيامي را بوا مشوکر مواجوه
سازد .پژوهشهایي نظير ] [15به این مسأله پرداختهاند .بهعالوه ،در حوا حاضور موتورهوای فراینودی بورای
پایش یا نظارت بر ویژگيهای کيفي سرویسها و جمعآوری دادههای مربوط به آنها ،امکانوات خافوي اراروه
نميکنند .این درحالي است که یک جنبهی بسيار مه در کنتر رفتارهوای نرموا سورویسهوا ،موضووعات
کيفي مرتبط با آنها است .پژوهشهایي نظير ] [16با طراحي و پيشنهاد ميوانافزارهوایي بورای ایون منظوور،
سعي دارند این مشکر را رفع نمایند.



مرحلهی تحلير :یک مسألهی مه در مرحلهی تحلير ،تشخيص خودکار نحوهی تأشير نقص یا خطای یکي از
سرویسهای تشکيردهنده ،بر عملکرد دیگر سرویسها است .انتشار اشرات یوک نقوص در سوایر سورویسهوا،
بستگي به مد ارتباطي آنها با یکدیگر دارد و تشخيص این مسأله ،نيازمند مطالعهی الگوهای جریوانکواری
سرویسها ،مد های تباد دادهای آنها با یکدیگر ،وابستگيهای دادهای آنها و مد های ریاضوي حواک بور
فرایند سرویس است .پژوهش ] ،[17نمونهای از تحقيقاتي است که به این مسأله پرداختهاند .همين مسأله در
رویکردی معکوس ،بعنوان مسألهی تشخيص سرمنشأ نقص در برخي پژوهشها مطرحشده است ].[18
Web Services Distribted Management- Management of Web Services
Exception handling

1
2
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 مرحلهی طرحریزی :هرچند رفع نقص یا خرابي یک مولفه بوهفوورت خودکوار ،در یوک سيسوت خودالتيوام
ارزشمند است ،ولي کافي نيست .یک سيست خودالتيام باید با توجه به اهميت و جایگاه مولفه و خرابوي رخ-
داده در عملکرد کلي خود ،طرح ترمي یا بازیابي را برنامهریزی نماید ] .[19مثالً در برخي موارد کوه خطوا یوا
خرابي مهمي ،کر فرایند را تهدید ميکند ،برخي کاستيها مانند زمان پاسخ بيشتر از حد انتظوار بورای یوک
سرویس ،برای عبور از یک وضعيت تنز یافتهی کنتر شده به وضعيت نرما  ،ممکن است مو تاً ابر چشو -
پوشي باشد .بهطور کلي ،بحد کنتر وضعيت و انتقوا هوشومندانهی سورویس از وضوعيت تنوز یافتوه بوه
وضعيت نرما و برعکس ،در تدوین طرحهای ترمي  ،یکي از چالشهای این فاز اسوت .البتوه ایون مسوأله بوه
ميزان زیادی به فاز تحلير و چگونگي تشخيص مسأله از روی عالر و نشانهها نيز وابسته است.
 مرحلهی اجرا :فقدان امکانات کافي در موتورهای فرایندی برای حمایت از طرحهای بازیابي و ترمي در زمان
اجرا ،مانند واگرد ،1جایگزیني سرویس و مانند آن ،چالش مه این مرحله است .بهعنوان نمونهای از پژوهش
در این زمينه ميتوان به ] [20اشاره کرد.
پس از بررسيهای انجامشده در مورد چالشهای موجود در هر مرحلوه از چرخوهی خودالتيوامي ،مشواهده شود کوه چوالش
اشارهشده در فاز طرحریزی عمدتاً یا مورد غفلت پژوهشگران رارگرفته است و یا در راهکارهای اراروهشوده در فواز تحليور،
توجه اندکي به آن شده است (در این مورد در بخش فصر  -1بيشتر فحبت خواهي نمود) .به این دلير ،در پوي آن رفتوي
تا راهکاری را اراره دهي که سياستهای ترمي را با توجه به سودمندیهای سراسری فرایند اراره ميدهد ،و نه فقط با هدف
ترمي یک مولفهی دچار مشکر .این پژوهش باید برای ارارهی یک راهکار مناسه ،نوع نقص مورد نظر ،سياستهای ترمي و
محدودیتهای سراسری مربوط به یک فرایند سرویس را نيز مشخص نماید.

Rollback

1
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 9-1اهداف تح،يق
روشهایي که تاکنون برای خودالتيامي فرآیندهای سرویسهای مرکه ارارهشده است ،عمور انتخواب سياسوت تورمي را بور
مبنای نقص رخداده در مولفهی سرویس و فرفاً با هدف ترمي آن مولفه انجام ميدهند .ایون پوژوهش صود دارد راهکواری
برای انتخاب عمر یا ترتيبي از اعما ترميمي با هدف بهبود کلي عمليات فرایند ،اراره دهد.

 4-1محدودهی تح،يق
شکر  2-1محدودهی تحقيق و حوزهی خاص مسالهی هدفگيری شده را نشان ميدهد .همانطور که دیده مويشوود ،بورای
ارارهی راهکار در حوزهی مسألهی مشخصشده ،آشنایي با پيشزمينههای زیادی مورد نياز بوده است :ویژگوي سيسوت هوای
خودمختار ،ویژگي سيست های خودالتيام ،ویژگي سيست های سرویسگرا و درنهایت مطالعهی راهکارهای موجود بورای فواز
طرحریزی سيست های سرویسگرای خودالتيام و شناخت ضعفها و وتهای آنها .همچنين به دليور وابسوتگي زیواد فواز
طرحریزی و تحلير به یکدیگر ،در این پژوهش ،به طور مختصر دربارهی نيازمندیهای تحليرگری که باید بوا راهکوار اراروه-
شده مجتمع شود نيز مطالعه و اظهارنظر شده است.

شکل  2-1محدودهی تح،يق و حوزهی مساله (با بيضي قرمزرنگ مشخب شده است)
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 5-1مراحل انجام تح،يق
مراحر طيشده برای دستيابي به اهداف پژوهش ،در شکر  1-1نشان دادهشده است.

1

شکل  9-1مراحل انجام تح،يق
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 6-1ساختار پایان نامه
این پایاننامه در شش فصر تنظي شده است .در ادامه ،ابتدا در فصر دوم ،مفاهي پایهی مورد استفاده در تحقيق ،معرفي و
تشریح شده است .سپس ،در فصر سوم ،پيشينهی تحقيق مرور شده و راهکارهای ارارهشده توسوط سوایر پوژوهشگوران در
حوزهی سيست های سرویسگرای خودالتيام ،معرفي و نقاط وت و ضعف آنهوا بيوان شوده اسوت .در پایوان هموين فصور،
شاخصهای مقایسهی روشها معرفي و راهکارهای بررسيشده ،با یکدیگر مقایسه شده است .در فصر چهارم ،مبواني راهکوار
پيشنهادی پایاننامه شامر توفيف د يق مفروضات و مسأله ی هودف ،شورح ایوده و معمواری کلوي راهکوار ،الگووریت هوای
پيشنهادی و دانشهای مورد استفادهی راهکار در پایگاهدانش تشریح شوده اسوت .در فصور پونج  ،نحووهی توسوعهی ابوزار
شبيهساز ،اهداف ارزیابي و نتایج حافر از ارزیابي راهکار را اراره کردهای و در نهایت ،در فصر شش  ،خالفوهای از راهکوار و
نقاط وت آن در مقایسه با سایر کارهای انجامشده تا کنون و نيز کارهای آیندهی پيش روی پژوهش بيان شده است.

فصل -2

ادبيات تح،يق

12

 1-2رایانش خودمختار
 1-1-2سيستم خودمختار و ویژگيهای آن
واژههای متنوعي توسط پژوهشگران برای بيان ویژگيهای یک سيست خودمختار بهکوار بورده شوده اسوت .در چشو انوداز
محاسبات خودمختار ،خودمدیریتي سيست ها ،پایهی خودمختاری آنها دانسته شده است .همچنين ،واژهی خودتطبي،ي
بهفورت گستردهای و بيش از سایر واژهها ،ه ارز با واژهی خودمدیریتي بهکار رفته است ] .[3]،[2موا نيوز در ایون پوژوهش،
عبارات سيست خودمختار ،سيست خودمدیریت و سيست خودتطبيق را معاد با یکدیگر فرض کرده و بهکار گرفته ای .
پيش از بررسي ویژگيهای سيست های خودمختار ،ابتدا مناسوه اسوت کوه تعریوف چنوين سيسوت هوایي را بيوان نموایي .
نویسندگان  IBMدر ] ،[4یک سيست خودمختار را به این فورت تعریف ميکنند" :یک سيست خودمختار ،یوک محويط
محاسباتي با توانایي مدیریت خویش است که خود را به فورت خودکار و پویا بر اساس وانين و اهداف حرفوه ،بوا تغييورات
تطبيق ميدهد .در چنين محيطي شروعکنندهی فعاليتهای خودمدیریتي به جوای آنکوه نيازمنودیهوای حرفوه باشود ،آن
چيزی است که از محيط محاسباتي مالحظه ميشود ".نویسندهی ] [2ميگوید" :یک سيست نورمافوزاری خودتطبيرق در
پاسخ به تغييرات در محيط عملياتي ،رفتار خود را افالح ميکند .منظور از محيط عملياتي ،هر چيزی است که یک نرمافزار
ميتواند مالحظه کند مانند ورودی کاربران ،سختافزارها و برنامههای بيروني" .همچنين نویسوندهی ] [3مويگویود" :هودف
یک سيست خودتطبيق آن است که فرآورده1ها یا مشخصه2ها را پس از رخ دادن یک تغيير در خود یا زمينه1ی سيسوت ،
تنظي کند " .همانطور که از شرح فوق ،مشخص است موضوع محوری در یک سيست خودمختار ،بحد تغيير و دو مسوأله-
ی تشخيص آن و تنظي سيست بر اساس آن است.
در ] ،[1چهار ویژگي کليدی زیر برای یک سيست خودمدیریت برشمرده شده است:

1

Artifact
Attribute
3
Context
2
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خودپيکربندی -خود پيکربندی ابليت پيکربندی مجدد سيست به فورت خودکار و پویوا در پاسوخ بوه تغييورات
ایجاد شده بهوسيلهی نصه ،بهروزرساني ،تجميع و تجزیه و ترکيه موجودیتهای نرمافزاری است .به این ترتيوه،
آنچه از سيست های خودمختار انتظار مي رود آن است که بتوانند با توجوه بوه سياسوتهوای سوطح بواال خوود را
پيکربندی نمایند .مثالً زماني که یک مؤلفهی جدید معرفي ميشود ،آن مؤلفه باید خود را به شکر نامحسووس بوا
بقيهی سيست ترکيه کند و بقيهی مؤلفه ها باید خود را با این مؤلفهی جدید تطبيق دهند.



خودالتيامي -یک سيست زماني خودالتيام ناميده ميشود که بتوانود بوه شوکر خودمختوار مشوکالت و خطاهوای
رخ داده در سيست را تشخيص داده و افالح نماید .مثالً مويتوانود از طریوق ابوزاری ماننود آزموونگور رگرسويون
خطاهای محلي را تشخيص داده و تعمير نماید .یا یک مؤلفهی تشخيص خطا (که بعنوان مثا ممکن است مبتني
بر یک شبکه بيزن باشد) ،با استفاده از دانشي که در مورد پيکربندی سيسوت دارد ،اطالعوات بوه دسوت آموده از
فایرهای شبت و ایع را برای یافتن مشکالت و خطاهای احتمالي تحلير نماید و سپس اطالعات حافر شوده را بوا
تصحيحهای نرم افزاری شناخته شده تطبيق داده و این تصحيحها را برای رفع مشکر نصه نماید.



خودبهينهسازی -یک سيست خودمختار در جستجوی راههایي اسوت کوه عملکورد خوود را بهبوود داده و از نظور
کارایي و مصرف منابع و هزینهها کارآمدتر عمر کند .بنابراین همانگونه که ماهيچههای بدن در اشر ورزشکردن و
فعاليت ورزیده مي شوند ،یا همانگونه که مغز انسان در اشر یادگيری ویتر ميشود ،سيست های خودمختوار نيوز
به مرور زمان و در اشر کارکرد بيشتر ،بهتر عمر ميکنند .آنها به فورت مداوم به دنبا بهروزرسواني کارکردهوای
خود هستند و با بررسي پارامترها و شرایط خود ،فرفتهایي را ميیابد که بتوانند ایونکوار را انجوام دهنود .حتوي
ممکن است یک سيست خودمختار برای رسيدن به یک عملکرد مناسه ،در برخي او ات ،بخشي از وظوایف خوود
را به سيست دیگری محو نماید.



خودحفاظي -این ویژگي مربوط به ویژگيهای امنيتي در یک سيست است .سيست خودمختار بایود از دو طریوق
خودحفاظ شوود .او  ،محافظوت از خوود در برابور حموالت شوناختهشوده ،رفتارهوای بدخواهانوه ،و یوا مشوکالت
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منتشرشدهای که مولفههای خودالتيام نتوانستهاند آنها را رفع نمایند و دوم ،پيشبيني مشکالت و نفورها بر پایه-
ی گزارشهای اوليه از حسگر1ها و برداشتن دمهایي در جهت کاهش یا رفع آنها.
در اکثریت اطع پژوهشهای معتبر حوزهی محاسبات خودمختار ،این چهار ویژگي بعنووان ویژگويهوای افولي ایون بيور
سيست ها پذیرفته شده است که از آنجمله ميتوان به ] [22] ،[21] ،[3] ،[2و بسياری دیگر اشاره کرد .برخوي نویسوندگان،
ویژگيهای دیگری را نيز برای سيست های خودمختار برشمردهاند .نویسندگان ] [21ميگویند که برای دستيابي به ویژگوي-
های رکر شده در باال ،سيست های خودمختار باید دارای خصيصههای خودآگاهي 2یعنوي آگواهي از حالوت و رفتوار خوود،
آگاهيازموقعيت 1یعنوي آگواهي از شورایط عمليواتي بيرونوي ،خودنراظری 4یعنوي توانوایي تشوخيص تغييور شورایط و
خودتنظيمي 5یعني توانایي تطبيق متناسه و مقتضي ه باشند .نویسندگان ] [2نيز ویژگيهای سيست های خودمختار را
در سه سطح عمومي ،عمده و اوليه طبقهبندی کرده اند (شکر  .)1-2در این مد  ،یک سيست خودتطبيق بایود در پوایين-
ترین سطح ،خودآگاه و آگاهاززمينه 6باشد که اولي مبتني بر ویژگي خودناظری و دومي مبتني بر ویژگي آگواهيازمو عيوت
است.
] [23نيز به دو ویژگي خودناظری و خودتنظيمي (با واژهی  )self-tuneبرای این سيست ها اشاره کرده است.

1

Sensor
Self-awareness
3
Self-situation
4
Self-monitoring
5
Self-adjustment
6
Context-aware
2
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شکل  1-2سطحبندی مشخصات سيستمهای خودتطبيق ][2

در مجموع ،ميتوان نتيجه گرفت که در یک سيست خودمختار ،هدف ،دستيابي به ویژگيهای خودالتيامي ،خودپيکربنودی،
خودحفاظي و خودبهينهسازی یا ترکيههایي از این خصيصهها است که برای این منظور چنين سيست هایي بایود خودآگواه،
آگاهاززمينه یا آگاهازمو عيت ،خودناظر و خودتنظي باشند .ما در این پژوهش ،گروه او را ویژگيهای هدفي و گروه دوم را
ویژگيهای راهکاری مينامي (جدو .)1-2
جدول  1-2ویژگيهای سيستمهای خودمختار

ویژگيهای هدفي

خودالتيامي
خودپيکربندی
خودبهينهسازی
خودحفاظي

ویژگيهای راهکاری خودآگاهي
آگاهياززمينه/آگاهيازمو عيت
خودناظری
خودتنظيمي

 2-1-2مالحظات معمارانه
پژوهشگران  Kephart ،IBMو  ،Chessبرای معماری سيست های خوودگردان ،مفهووم مبنوایي عنصرر خودمخترار را در
چش انداز محاسبات خودمختار در سوا  2111اراروه کردنود ] .[1عنافور خودمختوار ،بلووكهوای سوازندهی یوک سيسوت
خودمختار هستند .یک سيست خودمختار ممکن است حاوی یک یا چندین عنصر خودمختار باشد کوه بوا یکودیگر ترکيوه
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ميشوند و برای رسيدن به هدف کلي آن سيست خودمختار ،باه تعامر ميکنند .هر عنصر بر اساس اهداف و سياستهوای
تعيين شده توسط انسان یا یک عنصر خودمختار دیگر ،بر رفتار دروني و ارتباطات خود بوا سوایر عنافور خودمختوار ،نظوارت
ميکند .یک عنصر خودمختار ،یک بخش مدیر خودمختار 1دارد کوه از طریوق یوک حلقوهی بوازخورد کوه بوه

MAPE-K

معروف است ،در حا مدیریت یک عنصر مدیریت شونده 2است (شکر .)2-2

شکل  2-2ساختار عنصر خودمختار .عنصر خودمختار با یکدیگر یا با انسان از طریق بخش مدیر خودمختار خود ارتباط برقرار ميکند
][1

این مد بهفورت گستردهای توسط پژوهشگران این حوزه برای بيان مفاهي معمارانه سيست های خودمختار مورد استفاده
رار گرفته و مبنای بحد در مورد بخشهای مختلف این سيست ها بوده است ] .[3در ساختار نشان داده شده در شکر فوق،
ابتدا در بخش نظارت ،دادههای انباشته شده توسط حسگرها ،تصفيه و رویدادهای مربوطه در پایگواهدانوش بورای مراجعوات
آینده رخيره ميشود .سپس دادههای رویدادهای رخيرهشده در پایگاهدانوش ،بوا الگوهوایي کوه در پایگواهدانوش وجوود دارد
مقایسه و افطالحاً اوضاع بررسي و معاینه ميشود تا عالر و نشانهها کشف گردنود .ایون نشوانههوا نيوز ممکون اسوت بورای
Autonomic manager
Managed element

1
2
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مراجعات بعدی در پایگاهدانش رخيره شوند .سپس عنصر خودمختار ،به تفسير عالر و نشانههوای توليودشوده در مرحلوهی
بر ميپردازد و طرحي را برای عکسالعمر در برابر شرایط برنامهریزی ميکند .سرانجام ،طرح مورد نظر اجرایوي شوده و از
طریق اعما کننده1ها اعما ميگردد].[1
چند سا بعد IBM ،با تدوین یک مد مرجع معماری ،مفاهي کليدی معماری مورد نظر خود برای سيست های خودمختار
را بهطور کامرتری تشریح نمود ] .[4شکر  1-2عملکرد مدیر خودمختار را از همين مرجع نشان ميدهود .هموانطور کوه در
شکر  2-2نشان داده شده است ،حسگرها و اعما کنندهها واسطهایي را برای بقيهی مدیران خودمختار و سایر مولفههوا در
محيط توزیعشده فراه ميکنند .از طریق این واسطها است که مدیران خودمختار ميتوانند با ه ترکيه شوند و بدون آن-
که برای منبع مدیریتشونده آشکار باشد ،آنرا با همکاری یکدیگر کنتر نمایند .در مورد این مد مرجع در بخوش 2-4-2
توضيحات کامرتری اراره خواهد شد.

شکل  9-2عملکرد مدیر خودمختار ][4

ازآنجا که تمرکز و انگيزهی  IBMدر هنگام طرح ایدهی محاسبات خودمختار بر سيست هوای اطالعواتي بووده اسوت ،مود
مرجع معماری آن ه بيشتر مناسه چنين سيست هایي است .برخي همين مسالهی عدم توجه به سایر انواع سيسوت هوا را
یک نقص برای چش انداز محاسبات خودمختار ميدانند].[21
Effecter

1
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عالوهبر  ،IBMفعاليتهای بسيار زیادی در زمينهی معماری سيست های خودتطبيق در دانشگاهها و آزمایشوگاههوای معتبور
جهان انجامشده است که از آنجمله ميتوان به ] [22و ] [23اشاره کرد .در همهی این راهکارها ،حلقوهی بوازخورد کنترلوي
شکر  1-2به نوعي وجود دارد .پرداختن به جزیيات بيشتر این معماریها در محدودهی این پژوهش نيست.

 9-1-2درجهی خودمختاری سيستمها
با وجود آنکه تالشهای فورتگرفته از سا  2111تا کنون برای طراحي سيست های خودمدیریت ،نتایج ارزشمند بسوياری
داشته ،اما چش انداز محاسبات خودمختار هنوز محقق نشده است ] .[21و تي سخن از خودمختاری یک سيسوت بوه ميوان
ميآید ،یک سوا این است که یک سيست تا چه اندازه خودمختار است؟ خودمختاری در چه بخشهایي از آن وجوود دارد؟
و اینکه چگونه ميتوان این خودمختاری را اندازه گرفت؟
یک مد بلوغ کلي در ] [24ارارهشده و ميزان خودمختاری سيست ها را بهفورت زیر سطحبندی کرده است:


سطح پایه :1سيست در این سطح برای مدیریت مولفههای خود وابسته به گزارشهای توليدشده ،نوع محصوالت و
عملياتي است بهفورت دستي توسط مدیران سيست انجام ميشود.



سطح مدیریتشده :2نرمافزارهای مدیریتي وجود دارند که انجام فعاليتهای مدیریتي را تسهير و خودکوار موي-
کنند.



سطح پيشگویانه :1مولفههای مستقر و ابزارهای مدیریت سيست جداگانهای وجود دارد که ميتوانند تغييرات را
تحلير کرده و عمليات واکنشي مناسه را توفيه نمایند.



سطح تطبيقپذیر :4مولفههای سيست بوسيلهی تعامر با یکدیگر با حدا ر دخالت انساني ادر هسوتند بور خوود
نظارت کرده ،تغييرات را تحلير و عمليات مناسه را اجرا نمایند.

1

Basic level
Managed level
3
Predictive level
4
Adaptive level
2
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سطح خودمختار :1مولفههای سيست بوسيلهی تعامر با یکدیگر بهفورت کامالً خودکوار و فورفاً بوا مراجعوه بوه
وانين حرفه و سياستهای تعریفشده بر خود نظارت کرده ،تغييرات را تحليور و عمليوات مناسوه را اجورا موي-
نمایند.

فالحي و بقيه در ] [2ميگویند که هدف محاسبات خودمختار ،ایجاد خودمختاری در همهی الیههای یوک سيسوت  ،یعنوي
کاربرد ،ميانافزار ،شبکه ،سيست عامر و سختافزار است .مککان و بقيه ه در ] [3به بحود لوزوم ایجواد خودمختواری در
الیههای مختلف نرمافزارها ،مثالً الیهی وبسرور ،الیهیکاربردسرور 2و الیهی پایگاهداده اشاره کردهاند .پس ميتووان گفوت،
یک معيار برای سنجش ميزان خودمختاری یک سيست این است که الیههای مختلف آن به چه اندازه خودمختوار هسوتند.
اما اکنون سوا این است که خودمختاری هرالیه باید با چه معياری سنجيده شود؟ در بخش  1-1-2گفتي که چهار هودف
افلي در سيست های خودمختار وجود دارد و آن عبارت است از دستيابي به خودپيکربندی ،خودالتيامي ،خودبهينهسوازی و
خودحفاظي .پس در فورتيکه دستيابي به هریک از این اهداف ،برای یک سيست یا الیههایي از آن معنيدار باشد ،رسويدن
به آن ،یک هدف نهایي برای آن سيست یا الیه محسوب ميشود و ميتوان درجهی بلوغ آنرا براسواس سوطوح پونجگانوهی
رکرشده در باال مشخص کرد مثالً ممکن است در یک سيست فرضي ،الیهی پایگاهداده در سطح پيشگویانوه ،الیوهی وب-
سرور در سطح مدیریتشده و الیهی کاربرد در سطح تطبيقپذیر از ميزان بلوغ خودمختاری باشد.
بنابراین تعریف هدف خودمختاری (خودالتيامي ،خودپيکربندی ،خودبهينهسازی ،خودحفاظي یا ترکيههوایي از ایونهوا) در
یک سيست یا بخشهایي از آن و تعيين معيارها و پارامترهای سنجش آن بسيار اهميت دارد .متاسفانه کارهای کمي در این
حوزه انجام شده است .یکي از معتبرترین آنها" ،پروژهی محکزني خودمختاری" شرکت  IBMاست که نتایج آن در فصلي
با همين عنوان در کتاب "محکزني ابليت اطمينان سيست های کامپيوتری" توسوط  Wiley-IEEE Pressدر سوا 2118
منتشر شده است ] .[25با وجود آنکه عنوان این فصر کتاب ،محکزني خودمختاری اسوت ،اموا آنچوه در آن هودفگيوری
شده ،فرفاً خودالتيامي است .یک متدولوژی تزریق نقص به سيست در این پژوهش معرفي شده و دو معيار برای اندازهگيری

Autonomic
Application server

1
2
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موشربودن تکنيکهای خودالتيامي سيست معرفي شده است :او  ،شاخب توان 1که نمایانگور ميوزان تواشير خرابويهوا بور
کيفيت سرویس است و دوم ،شاخب بلوغ 2که نشاندهندهی ميزان نياز به تعامر انسان بوا سيسوت در مراحور تشوخيص،
تحلير و بازیابي از خطا است .نتایج آزمایشها با روشهای معيني که در کتاب توضيح دادهشده تفسير شدهانود و در نهایوت،
سطح بلوغ سيست در هر آزمایش تعيين شده است.

 4-1-2دانشها و فنآوریهای مرتبط
محاسبات خودمختار مفهومي است که بسياری از زمينه هوای علووم کوامپيوتر را بوا یکودیگر جموع کورده توا سيسوت هوای
محاسباتي خودمدیریت بسازد ] .[21بررسي مطالعاتمجملي 1که در حوزهی محاسبات خودمختار و سيست های خودتطبيوق
انجامشده ،آشکار ميکند که تا کنون پژوهشگران از چه علوم و فنآوریهایي برای پيشرفت ایدهی خودمختواری در حووزه-
های مختلف سيست های کامپيوتری استفاده کردهاند .شکر  4-2نظر جمعي از پژوهشگران را در این زمينه نشان ميدهد.

شکل  4-2زمينههای گوناگون علوم کامپيوتر که در هر مرحله از حل،هی کنترل سيستمهای خودمختار بهکار گرفتهشده است ][21

1

Throughput index
Maturity index
3
Survey
2
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نویسندگان ] [2نيز بهطور مفصر ،نقش حمایتي فنآوریها و علوم مختلف کامپيوتر را در این حوزه تشریحکرده و نمونههای
پژوهشي انجامشدهی آن را اراره کردهاند .در جدو  2-2خالفهشدهای از مباحد ] [2در این ارتبواط اراروهشوده اسوت .ایون
جدو سرنخهای مناسبي را برای هدایت پژوهشگران حوزهی خودمختاری بهدست ميدهد.

22
)[2]  فنآوریها و علوم کامپيوتر حمایتکننده در سيستمهای خودتطبيق (برگرفته و خالصهشده از2-2 جدول
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 2-2خودالتيامي
 1-2-2تعریف خودالتيامي
سيست خودالتيام ميتواند شکستهای عملياتي خود را کشف ،علتیابي و ترمي کند .همچنين مويتوانود ناهنجواریهوای
عملکردی خود را تشخيص داده و یک سلسله اعما افالحي را بدون آنکه موجوه ایجواد شکسوت یوا طعوي در عمليوات
جاری شود ،اجرا نماید .این افالح ممکن است بر روی یک مولفه یا چند مولفهی موجود در محيط انجام شود ] .[1بر اساس
این تعریف ،یک سيست خودالتيام باید در دو حوزه توانمند باشد :او ) معاینه 1و ترمي خود و دوم)پيشبيني خرابي خود و
پيشگيری 2از آن .به این ترتيه ،با درنظر داشتن تعریفي که در بخش  1-1-2از یک سيست خودمختوار یوا تطبيوقپوذیر
اراره شد ،نوع تغييری که در حلقه ی بازخورد خودالتيامي باید توسط حسگرها بر آن نظارت و سوپس تحليور شوود (شوکر

 )2-2از جنس ن،ب ،1خطا 4یا خرابي 5در سيست یا محيط عملياتي آن خواهد بود .یک نقص ميان حالت خوابيده و فعوا
دور ميزند و تنها زماني خرابي اتفاق ميفتد که پيش از آن ،یک یا چند نقص وارد حالت فعا خود شده باشند ].[6
هرچند دستيابي به هریک از چهار ویژگي افلي سيست های خودمختار یعني خودپيکربندی ،خودبهينهسازی ،خودالتيامي و
خودحفاظي بهنوعي منجر به بهبود ابليت اطمينان سيست ها ميشود ] ،[26اما از ميان اینها ،خودالتيامي بيشترین تاشير را
بر این موضوع دارد .ميتوان گفت مفهوم خودالتيامي در نتيجهی ترکيه چند مفهوم دیگر متولد شده است .شکر  5-2ایون
موضوع را نشان ميدهد.

1
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شکل  5-2خاستگاههای خودالتيامي ][27

در طراحي یک سيست خودالتيام دو مسالهی کليدی باید درنظر گرفته شود :او ) پيوادهکوردن فراینود خودمختواری یعنوي
حلقهی بازخورد شکر  2-2و اجزای آن  :نظارت ،تحلير ،طرحریزی و اجرا و پایگواهدانوش و دوم) اسوتفادهی هوشومندانه از
تکنيکهای سيست های ابر اطمينان و امن .1برای مطالعه در مورد این تکنيکها ،به عنوان مثا ميتوان به مقالهی بسويار
معتبر ] [6مراجعه کرد .این مقاله ،چهار دسته روش جلوگيری از نقص ،2تحمرپوذیری نقوص ،1حوذف نقوص 4و پويشبينوي
نقص ،5برای داشتن سيست ابر اطمينان و امن برميشمرد و تکنيکهای هریک را به تفصير بيان ميکند.

 2-2-2ماشين حالت سيستمهای خودالتيام
موفقيت سيست های خودالتيام ارتباط مستقي با این دارد که آن هوا چگونوه فورق ميوان حالوت سورویس مطلووب و حالوت
سرویس تنز یافته را با حالتهای غير ابر بو تعریف ميکنند ] .[19محيط عملياتي سيست های خودالتيام ممکون اسوت
وسيع و غير ابر اطمينان بوده و منابع زیادی برای توليد خطا در آن وجود داشته باشد .حتي ممکن است ایون منوابع خطوا،
در طو زمان متغير باشند .از طرفي دیگر ،خطای یک تک مولفه ،ممکن است تنها یک تأشير کو اهميوت بور عملکورد کور
1 Secure
2 Fault prevention
3 Fault tolerant
4 Fault removal
5 Fault forecasting

25
سيست داشته باشد و وت یک سيست خودالتيام تنها در این نيست که آن مولفه را ترمي و بازیابي کند بلکه بایود بتوانود
کر سيست را از حالت شکست بازیابي نماید ].[19
در بسياری موارد ،خط مستقي و شفافي ميان شرایط ابر بو و غير ابر بو در سيست هوا وجوود نودارد و عموالً یوک
ناحيهی انتقا و گذر ميان این دو حالت وجود دارد که به آن وضعيت تنزل یافته 1گفته ميشود .وضعيت تنز یافته نشان
ميدهد که در عين حا که یک سيست خودالتيام به دلير بروز شرایط ناسازگار ،ممکن است به سمت شرایط شکست برود،
هنوز در شرایط ابر بو است .به عبارت دیگر بسياری از رخدادهای خطا یا شکست در زیربخشها ،یک سيست خودالتيام
را به فورت ناگهاني از سرویس خارج نميکند بلکه موجه ميشود که سيست تا بازیابي به وضعيت عادی ،فرفاً بوا کوارایي
کمتری به سرویس خود ادامه دهد ] .[19شکر  6-2مدیریت شرایط نرما و تنز یافتوه را در یوک سيسوت خودالتيوام ،در
اله یک ماشين حالت نشان ميدهد.

شکل  6-2ماشين حالت سيستمهای خودالتيام ][19

 9-2سرویدگرایي
 1-9-2م،دمه و مباني
معماری سرویسگرا ،رهيافتي برای ساخت سيست های توزیعشده است که کارکردهای نرمافزاری را در اله سورویس اراروه

ميکند .یک سرویس ،یک واحد عملياتي است که انجام یک عمور مشوخص را برعهوده دارد و چوون حتوياالمکوان بردون

Degraded state

1
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حالت 1است و با سایر سرویسها اتصال سست 2دارد ،خافيت خودمختاری و قابليت است ادهی مجردد 1پيودا خواهود
کرد .سرویسها پيادهسازی داخلي خود را پنهان ميکنند و فرفاً ورودی ،خروجي ،نوع عمليات و پارامترهای کيفوي خوود را
از طریق یک قرارداد سروید 4به استفادهکنندگان خود اعالم مينمایند .همچنين سرویسها ميتوانند با یگودیکر ترکيوه
شوند و فعاليت بزرگتر یا دامنهی عملياتي وسيعتری را پوشش دهند .سرویسها برای فحبتکردن با استفادهکنندگان خوود
و نيز با یکدیگر از تباد پيام با پروتکرهای مشخص استفاده ميکنند.
سرویسگرایي مزایای ارزشمند زیر را برای فنعت مهندسي نرمافزار به ارمغان آورده است:


حر مشکر ارتباط انواع و ا سام سيست ها با فنآوریها و واسطهای متفاوت و در نتيجه افوزایش تعامور پوذیری

5

سيست ها و استقال از زیرساخت


سهولت و درت مانور باالتر در مدیریت تغييرات



افزایش سطح تجرید و ابليت استفادهی مجدد

همچنين ،معماری سرویسگرا و فنآوریها و استانداردهای آن ،امکان کشف و ترکيه پویوا و همکواری تعوداد زیوادی وب-
سرویس که ممکن است در سطح یک یا چند سازمان ،با مالکيتها و زیرساختهای متفاوتي گسترده باشند را ميسور کورده
است.

 2-9-2همنواسازی و همخواني
دو واژهی پرکاربرد در حوزهی معماری سرویسگرا ،ه نواسازی 6و ه خواني 7هستند که به نحوهی همکاری سورویسهوا بوا
یکدیگر اشاره دارند .ه نواسازی دربارهی ترتيه اجرای سرویسها در فرایند بحد ميکند .هو نواسواز افولي مجموعوهای از
Stateless
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4
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5
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6
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7
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3
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سرویسها را فراخواني ميکند تا نتيجهی مورد نظر حافر شود و فرآیند ،1تکمير گردد .این کوار بوا کموک موتوور فرآینود

2

محقق ميشود .در مقابر ،ه خواني به نوعي از همکاری سرویسها گفته ميشود که در آن ،سرویسها بدون موتور فرآیندی
(رهبر ارکستر) ا دام به تباد پيام کرده و ترتيه و توالي پيامهای مبادالتي را خودشان شبت و کنتر

ميکنند.

بنابراین ،ه نواسازی به معنای وجود یک موتور فرایندی است که ترتيه و توالي را کنتر کرده و از سورویسهوای همکوار

1

داخلي یا خارجي برای انجام کارها استفاده مينماید .در مقابر ،ه خواني به معنای پردازشهای توزیعشده بين چند فراینود
است که بدون یک رهبر مرکزی با ه تعامر دارند یا چندین موتور فرایندی که در کنار و ه سطح ه اجرا مويشووند و بوا
همکاری ه هدفي را محقق ميسازند [.]28
در این پژوهش ،تمرکز ما بر مد های فرایندی و ه نواسازی سرویسهای مرکه 4است .شکر  7-2نمونهای از یک سورویس
مرکه بازی را نشان ميدهد که برای اجرای بخشهای مختلف خود از سرویسهای مختلفي استفاده مينماید.

1

Process
Process engine
3
Partner services
4
Composite services
2
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شکل  7-2یک سروید مرکب بازی

9-9-2

استاندارد WS-BPEL

استاندارد  WS-BPEL1یک زبان مبتني بر  ،XML2برای توفيف منطق هماهنگي و کنتر سرویسهای وب در یک فراینود
حرفه است .با استفاده از این زبان ،فعاليتها و ارتباطات

آنها با دنيای خوارج توفويف مويشوود ] .[29اموروزهWS-BPEL ،

پرکاربردترین زبان برای ترکيه فرایندگرای سرویسهای وب یا ه نواسازی آنها است.

Web Service Business Process Execution Language
Extensible Markup Language

1
2
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زبان  WS-BPELدارای مشخصات زیر است:


بر اساس وانين معماری سرویسگرا بوده و از استاندارد  WSDL1برای توفيف واسط سرویسها استفاده ميکند.



شامر ساختارهای کنتر جریان 2و شرطهای انشعاب است.



زباني مستقر از سکو و مبتني بر  XMLاست.



ابليت ساخت فرایندهای تودرتو ،الحاق و شکست زیرفرایندها را دارا است.

در این زبان ،یک جریانکاری 1فرایند ،از چندین فعاليت 4پایه نظيور >،<reply> ،<wait> ،<assign> ،<invoke> ،<receive
> <terminateو  ...تشکير شده است که برای ساختاردهي و ترکيه آنهوا از > <loop> ،<pick> ،<sequenceو ماننود ایون
استفاده ميشود .برخي از مه ترین عنافر سازندهی  WS-BPELعبارتند از:


> <processبرای آغاز یک فرایند



> <partnerLinkبرای تعریف سرویسهای شرکتکننده در ترکيه



> <invoke>….<receiveبرای فراخواني همگام و غير همگام



> <variable>, <assign>, <copyبرای دستکاری متغيرها و نتایج مياني



> <scope>, <faultHandler>, <compensationHandlerبرای ادارهکردن خطاها



> <sequence>, <flowبرای اجرای موازی یا ترتيبي



> <switchبرای کنتر

منطق ][29

1

Web Service Definition Language
Flow control
3
Workflow
4
Activity
2
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شکر  ،8-2نمونهای از چگونگي استفاده از عنافر زبان  WS-BPELبرای ترکيه وبسورویسهوای مختلوف و تشوکير یوک
سرویس خدمات مسافرتي کامر را نشان ميدهد.

شکل  -2است اده از عناصر سازندهی  WS-BPELبرای ترکيب چندین وبسروید و تشکيل یک سروید خدمات مسافرتي

 4-2سرویدگرایي و خودتطبي،ي
 1-4-2سبک معماری سرویدگرا و خودتطبي،ي
رات معماری سرویسگرا ،به عنوان یک سبک معماری ،در بسياری جنبهها سازگاری خوبي با اهوداف محاسوبات خودمختوار
دارد .برای مثا  Kephart ،و  Chessدر چش انداز محاسبات خودمختار ميگویند" :نصه و پيکربندی عنصر خودمختوار بایود
شامر یک فرایند خودراهانداز باشد که با منتشر شدن و شبت ابليتها و توافقنامههوای عنصور در یوک سورویسدایرکتووری
شروع ميشود ] ." [1سرویسها نيز موجودیتهای خودمختار و بيحالتي هستند که ميتوانند منتشر ،کشف و ترکيه شوند.
کرامر و مگي در ] [23و تيلور و بقيه در ] [30معتقدند برای دستيابي بوه معيارهوای خودمودیریتي ،نواگزیر از معمواریهوای

11
تکاملي هستي  .در چنين معماریهایي ،ممکن است مولفهها و اتصاالت در زمان اجرا برای تطبيق سيست با شورایط خواص،
تغيير یابند .در معماری سرویسگرا نيز این امکان وجود دارد که یک سرویس در یک روند تکاملي ،عالوه بور تغييور رفتوار و
نحوهی ترکيه اجزاء بهفورت پویا ،حتي واسط خویش را نيز تغيير دهد .مرحلهی کشف سورویس ،نقوش بسويار مهموي در
هرچه پویاتر شدن این فرایند ایفا ميکند .تدوین استانداردهایي مانند  WS-BPELو  BPML1برای توفيف ،تعریف و مود -
کردن ترکيه وبسرویسها و همچنين  OWL-S2برای افزودن معنا به تعریف وبسرویسها به خودکارشودن کشوف ،اجورا،
ترکيه و تعامر سرویسها کمک کرده است ]. [9
تيلووور و بقيووه در ] [30یووک چووارچوب  BASEبوورای مقایسووهی ابليووتهووای برخووي سووبکهووای معموواری در حمایووت از
تطبيووقپووذیری در زمووان اجوورا معرفووي کوورده و تشووریح موويکننوود کووه چگونووه برخووي سووبکهووای معموواری ،آسووانتوور از
سایرین تطبيقپذیری را امکانپذیر مينمایند .معيارهای چارچوب  BASEبهفورت زیر تعریفشدهاند:


رفتار یا  :Behaviorاین فاکتور مشخص ميکند که چگونه مشخصات رفتاری سيست در زمان اجرا تغيير ميکنود.
کدام جنبه از رفتار ميتواند یا نميتواند تغيير کند .آیا رفتارهای جدید ميتواند در سيست بوجود آید ،یوک رفتوار
ميتواند جایگزین شود ،یا اینکه ما به ترکيه رفتارهای موجود محدود هستي  .تغييرات رفتواری چگونوه نموایش-
داده ،مستقر و تحریک ميشوند.



ناهمزماني یا  :Asynchronyاعما یک تغيير در زمان اجرا ،در لحظه و فوری نميتواند باشد و ممکن است از چند
ميليشانيه تا چند د يقه و یا حتي در سيست های بزرگ توزیعشده تا چند ساعت طو بکشد .آیا عملکرد سيسوت
در طو مدتي که تغيير در حا اعما است متو ف ميشود یا با ظرفيت کمتری ميتوانود اداموه پيودا کنود .اگور
اینطور باشد ،سيست چگونه با تغييری که فقط بخشي از آن اعما شده برخورد ميکند.

Business Process Modeling Language
Web Ontology Language- Semantic

1
2
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حالت یا  :Stateاین فاکتور مشخص ميکند که در طو یا پس از اعما تغيير ،حالت سيست در حافظه ،دیسوک
یا در یک سيست دیگر چگونه تغيير ميکند؟ چگونه تغييرات حالت سيست توفيف ميشود .آیا همهی نمونوههوا
همزمان با ه تغيير ميکنند یا با تاخير ،مثالً یکيیکي و هر مو ع به آن دسترسي داشتي .



زمينهی اجرایي یا  :Execution Contextیک مد توسط یک ماشين تفسير ميشوود موثالً یوک ميکروپروسسوور
 80x86یا یک ماشين مجازی جاوا .و تي در حا اعما تغييرات زمان اجرا به مد هستي  ،باید د وت کنوي کوه
تغييرات ،روی ماشين تفسير کنندهی مد تأشير نگذارد .مثالً ممکن اسوت بخوواهي ترتيوه اجورای عبوارتهوای
داخر یک رویه را عوض کني و ممکن است ماشين مفسر برنامه ،در فورتيکه رویه داخر استک باشد ،این اجازه
را به ما ندهد.

نتيجووهی بررسووي تيلووور و بقيووه در مووورد ابليووتهووای سووبک معموواری سوورویسگوورا در هریووک از معيارهووای فوووق بووه-
فورت زیر بوده است.
جدول  9-2ارزیابي ميزان تطبيقپذیری زمان اجرای سبک معماری سرویدگرا در چارچوب  BASEاز ][30

معيار چارچوب

BASE

ضعف

نتيجهی ارزیابي سبک معماری سرویسگرا

وت

رفتار

فراه کنندگان سرویس کامالً مستقر از ه هستند و ميتوانند رفتارهوای سورویس-
های خود را تغيير دهند



ناهمزماني

از آنجا که فراه کنندگان سرویس مختلف به یکدیگر وابسته نيستد ،ميتواننود بوه-
فورت همزمان با ه سياستهای مختلفي را به سرویسهای خود اعما نمایند.



حالت

سبک سرویسگرا راتاً مکانيزمي برای اطالعرساني در مورد تغيير حالت سرویسها به

سایر سرویسهای همکار ندارد.

زمينهی اجرایي

فراه کنندگان و مصرفکنندگان سرویس در ماشوينهوای جداگانوهای ورار دارنود و
الزامي برای مشابه بودن زیرساختها و محيطهای اجرایي آنها وجود ندارد.



همانطور که در جودو بواال دیوده مويشوود ،بوا وجوود آنکوه رات معمواری سورویسگورا نقوصهوایي هو در حمایوت از
خودمختاری دارد ،اما در مجموع مويتووان گفوت کوه ماهيوت  SOAبوه تطبيوقپوذیر شودن سيسوت
و جزء سبکهایي محسوب ميشود که مزایای ابر توجهي در این زمينه دارد.

کموک مويکنود ][2
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بهجز نقصهایي که سبک معماری سرویسگرا راتاً در حمایت از برخي جنبههای خودمختاری دارد ،بسياری از موواردی کوه
در حا حاضر مانع توسعهی سيست های سرویسگرا با درجهخودمختاری باال است ،ناشي از ضعف در حوزهی تکنولوژیها و
استانداردهای حمایتکننده از این سبک است و ] [5نيز در ترسي فعاليتهای آتي پارادای سرویسگرایي بوه خووبي بوه آن
اشاره کرده است.
 2-4-2سازگاری با مدل مرجع IBM
همانطور که در بخش  2-1-2گفتهشد IBM ،در سا  2116یک مد مرجع معماری برای سيسوت هوای خودمختوار اراروه
کرد .گفتي که رویکرد  IBMدر طرح ایدهی محاسبات خودمختار ،موضوع غلبه بر پيچيدگي سيست های اطالعواتي بووده و
این مد نيز با ادبيات سيست های اطالعاتي اراره شده است .در این بخش ،این مد را تشوریح کورده و بخوشهوای آنرا بوا
حف امانتداری در خالفهسازی ،از مرجع ] [4توضيح ميدهي  .سپس نشان ميدهي که پارادای سرویسگرایوي و مولفوه-
های معماری سرویسگرا (شکر  ،)1-2تا حد بسيار خوبي با این مد سازگار هستند.

شکل  3-2مول ههای معماری سرویدگرا []91

مد مرجع  IBMدر شکر  11-2نشان داده شده است .در این مد  ،یک سيست خودمختار به الیه ها و بخشهای مختلفي
تقسي ميشود .فرض شده که بخشهای مختلف این مد  ،با استفاده از الگویي مشابه  Service Busبه ه متصر شدهانود و

14
با یک مکانيزم استاندارد با ه همکاری ميکنند .مولفههای مختلوف سيسوت خودمختوار کوه توسوط  Service Busبوا هو
یکپارچه ميشوند عبارتند از نقطهتماسها 1برای منابعي که رار است مدیریت شووند ،منبوع دانوش ،2مودیران خودمختوار و
مدیر غيرخودمختار.1

شکل 11-2

مدل مرجع معماری سيستمهای خودمختار [4] IBM

در پایين ترین الیه ،منابعي که رار است مدیریت شوند راردارند .مجموعهی این منابع ،زیرساختهای سيست یا سازمان را
تشکير ميدهند و ممکن است از هریک از انواع سختافزاری یا نرمافزاری باشند .حتي ممکن است برخوي از آنهوا ،برخوي
ویژگيهای خودمدیریتي را در درون خود بهفورت جاسازیشده 4داشته باشند .بر طبق مد شکر  ،11-2در الیوهی بواالتر
1

Touch-points
Knowledge source
3
Manual manager
4
Embedded
2
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یعني الیهی دوم ،باید یک مجموعه از واسطهای استاندارد برای کنتر و دسترسي منابع مودیریتشوونده ورار گيورد .ایون
استاندارد ،باید ،در افطالح  ،IBMنقطهتماسهایي را برای دسترسي به آن منبع دسترسي فراه نماید .الیهی سوم و چهارم
این مد  ،بخشهای از فرایندهای حرفه را نشان ميدهد که مدیران خودمختار در آن رار دارند .هر منبوع مودیریتشوونده،
ممکن است چند نقطهتماس و در نتيجه چند مدیر خودمختار داشته باشود کوه هریوک ،حلقوهی کنترلوي خوود را خواهنود
داشت .این حلقههای کنترلي ممکن است از هریک از انوواع خودالتيوامي ،خودحفواظي ،خودبهينوهسوازی و خودپيکربنودی
باشند .در الیهی چهار ،مدیران خودمختاری رارگرفته اند که همکاری چند مدیر خودمختار دیگر را با ه هماهنگ ميکنند.
این مدیران خودمختار ه نواساز ،حلقههای کنتر خود را با اهداف خودمختاری سطح باالی سيست یا سازمان پيوادهسوازی
کردهاند .در باالترین الیه ،مدیر غير خودمختار رارگرفته که یک واسط برای مدیریت سيست دراختيار ميگوذارد .از طریوق
این واسط است که مدیران حرفه ،سياستهای خودمختاری را بورای سيسوت خوود تعریوف و کنتور موينماینود .مودیران
خودمختار و مدیرغيرخودمختار ،در الیههای مختلف دانش خود را از منبع دانش بهدست ميآورند و ممکن است آنرا بوهروز
نيز بکنند.
اکنون و پس از بيان مطاله باال ،ميتواني نقشي را که سرویسگرایي و معماری سرویسگرا ميتواند در مد مرجع معماری
 IBMداشته باشد ،بررسي کرده و نقاط وت آن را بيان کني  .نویسندگان  IBMدر فصر پنج از ] [4ميگوینود "سيسوت -
های خودمختار خودمدیریتي ،به مدیران خودمختاری نياز دارند که در سراسر زیرساختهایشان پخش شده و منابع مختلفي
که از تامينکنندگان 1مختلف وجود دارد را مدیریت نمایند .بنابراین ،این سيست ها باید مبتني بر استانداردهای باز باشوند".
همچنين ،در جای دیگری از همين فصر آمده است" ،با توجه به تنوعي که درحا حاضر در تکنولوژیهای مدیریتي فنعت

فنآوری اطالعات وجود دارد ،مد معماری ما از تکنيکهای وبسرویسها بورای اسوتفاده در حسوگرها و اعموا کننودههوا
حمایت ميکند ".همانطور که ميداني  ،معماری سرویسگرا به خوبي مسالهی یکپارچهسازی زیرساختهای ناهمگون را حر
کرده است ] .[5بنابراین سرویسگرایي و تکنيکهای آن ،نقش ارزشومندی در سوه مولفوهی کليودی معمواری  IBMیعنوي
 ،Service Busنقطهتماس و بخشهای حسگر و اعموا کننودهی مودیران خودمختوار خواهود داشوت .در ] [4همچنوين بوه
استانداردهایي اشاره شده است که ميتوانند از مد مرجع معماری  IBMحمایت نمایند .بسياری از این استانداردها بوهطوور

Suppliers

1
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مستقي یا غيرمستقي با تکنولوژیهای وب و سرویسگرایي مرتبط هستند .یکي از مهو تورین آنهوا ،اسوتاندارد

1

WSDM

است که در دو بخش  MUWS2و  MOWS1تدوین شده است .بخوش  MUWSمشوخص مويکنود کوه چگونوه یوک منبوع
اطالعاتي که به یک شبکه متصر است ،باید واسطهایي را فراه کند تا بتوان آنرا بهفوورت محلوي یوا از راه دور از طریوق
تکنولوژیهای وبسرویس مدیریت کرد ] .[32بخش  MOWSنيز بور اسواس مفواهي مطورحشوده در بخوش  MUWSایون
استاندارد ،مشخص ميکند که اگر منبع اطالعاتي ،خود یک وبسرویس باشود چگونوه مويتووان آنرا مودیریت نموود ].[14
پرداختن بيشتر به سایر استانداردهای مورد اشارهی  ،IBMخارج از محدودهی این پژوهش است.

9-4-2جمعبندی
در بخشي که گذشت ،تشریح کردی که چگونه سرویسگرایي از دو منظور در بحود محاسوبات خودمختوار و سيسوت هوای

خودتطبيق دارای ویژگيهای برجسته است .او  ،سرویسها بعنوان منبع مدیریتشونده یا آنچه کوه بایود خوود را تطبيوق
دهد که در بخش  1-4-2به آن پرداختي و دوم ،سرویسها و تکنيکهای معماری سرویسگرا بعنوان زیرسواخت حمایوت-
کننده در سيست های خودمختار که در بخش  2-4-2در مورد آن فحبت کردی .

1

Web Services Distributed Management
Management Using Web Services
3
Management Of Web Services
2
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 5-2اهميت خودالتيامي در سيستمهای سرویدگرا
در مقایسه با سایر سيست های نرمافزاری ،رفتارهای ناهنجار پيشبينينشدهی بيشتری در زمان اجرا بر سيست هوای مبتنوي
بر سرویس تحمير ميشود .سه دلير عمدهی زیر برای این مسأله وجود دارد ]:[8] ،[7


ماهيت توزیعشدهی محيط اجرای سرویسها در بستر شبکه و تغييرات پيشبينينشدهی آن



اتصا و ترکيه پویای سرویسها در هنگام اجرا



مالکيت مختلف سرویسهای تشکيردهندهی سرویس مرکه

روش افلي تشخيص و کنتر نقص در سيست های سرویسگرا مانند بسياری از سيسوت هوای نورمافوزاری دیگور ،مودیریت
استثناءها 1است .در  WS-BPELامکاناتي برای مدیریت استثناءها تعبيه شده اسوت .رسويدگيکننودهی نقوص ،2رسويدگي-
کنندهی عمليات جبران 1و رسيدگيکنندهی رویداد 4برای این منظور استفاده ميشوند و ميتوانند به یوک فعاليوت توک یوا
مجموعه ای از فعاليتها در یک لمرو 5مربوط شوند .توسعهدهندگان سيست ها باید سوناریوهای خطوا را در زموان طراحوي
پيشبيني کنند و در مکانهای مناسبي از این رسيدگيکنندهها در برنامهی خود استفاده نمایند .اما با وجود این ابليوتهوا،
هنوز ه طراحي سناریوهای تشوخيص و تورمي هوشومندانه (بهبوود خودمختواری) ،بوا امکانوات  WS-BPELاسوتاندارد و
موتورهای آن ،پيچيده و سخت است و نميتوان عمليات ماهرانهای نظيور واگورد ،6اجورای الگوهوا و مسويرهای جوایگزین و
جایگزینکردن سرویسهای همکار را با استفاده از این رسيدگيکنندهها در سيست پيشبيني و تعبيه نمود ].[7] [33
بهعالوه ،یک مسالهی مه در کاربردهای سرویسگرا ،مسالهی کيفيت سرویس است .استاندارد  WSLAتوافقناموهای ميوان
فراه کنندگان سرویس و مشتریان سرویس است و در آن ویژگيهای کيفي سرویسي که فراه کننده باید به مشتریان خوود
بدهد ،مانند حداکثر زمان پاسخ ،توان سرویس ،کيفيت دسترسپذیری و نظير اینهوا مشوخصشوده و فوراه کننوده بوه آن
1

Exception handling
Fault handler
3
Compensation handler
4
Event handler
5
Scope
6
Rollback
2
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متعهد ميشود .در این توافق نامه ،همچنين این امکان وجود دارد که طرفين ،عوالوه بور تعيوين معيارهوای ارزیوابي کيفيوت
سرویس ،چگونگي نظارت و مدیریت آنرا نيز مشخص و حتي جریمههایي نيز به ازای هر تخطي از رارداد مشوخص نماینود
] .[34کنسرسيوم  W3Cدر یادداشت شمارهی  25خود در نوامبر  2111تحت عنوان "کيفيت وبسرویسها :نيازمنودیهوا و
راهکارهای ممکن" ،1ویژگيهای کيفي مورد نياز در وبسرویسها را تشریح کرده است .از ميوان سويزده موورد رکور شوده،
شش مورد آن یعني کارایي ،2ابليت اعتماد ،1استحکام ،4یکپارچگي ،5مدیریت استثناء و دسترسپذیری 6ارتباط مستقي بوا
او ) چگونگي تعریف شرایط نرما و ناهنجار و دوم) چگونگي تشخيص ،پيش بيني و مدیریت شرایط و رفتارهوای نامناسوه
در سرویسها دارد.
با وجود اهميت فراواني که کنتر ویژگيهای کيفي در سورویسهوا دارد ،اسوتاندارد  BPELهويچ ابوزاری بورای نظوارت بور
فرایندهای در حا اجرا ندارد و بهعالوه ،راتاً ایستا است .یعني اگر یک تعریف فرایند در محيط  ،BPELمستقر شوود ،امکوان
تغيير آن در زمان اجرا وجود ندارد .البته این امکان هست که اتصا به سرویس همکار تا زمان اجرا به تعویق انداختوه شوود
اما دستیابي به این ابليت ،مستلزم اضافهکردن حج زیادی کد به برنامه است کوه بويارتبواط بوا منطوق فراینود حرفوهی
سرویس است ] .[13هرچند استانداردهایي نظير  WSDM-MOWSبرای مدیریت و پایش وبسرویسها تودوین شوده اسوت
] ، [14اما هنوز نيازمند این هستي که توانمندیهای خودمختاری با ابليتها و امکانات مدیریت سرویس ترکيه شود ].[5

 6-2ردهبندی ن،بها
 1-6-2م،دمه
یکي از اولين مسایلي که در طراحي یک سيست خودالتيام با آن روبرو ميشوی آن است که کدام نقصها یا خطاها منجر به
رفتارهای ناهنجار خواهند شد .درفورتي که درك درستي از این مسأله نداشته باشي  ،نميتواني به درستي از بوروز شورایط

 ،http://www.w3c.or.kr/kr-office/TR/2003/ws-qos/ 1زمان آخرین دسترسي ،دیماه 1111
2

Performance
Reliability
4
Robustness
5
Integrity
6
Availability
3
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غيرنرما پيشگيری و یا آنرا علتیابي نمایي  .بویژه در سرویسهای مرکه که یک نقوص پوس از فعوا شودن در یوک وب-
سرویس ،ميان سایر سرویسها منتشر ميشود ،سرمنشاء رخدادن آن ممکن است به راحتي از دست برود .عالوه بور ایون ،در
بسياری موا ع ،خرابيها خودشان را بهطور مستقي نشان نميدهند ،بلکه فرفاً موجه ایجاد پيامهای خطا یا رفتارهای غيور
عادی در نرمافزار خواهند شد .به این دلير ،شناخت درست نقصها و دستهبندی منطقي آنها ،در د يقتر شدن علوت بوروز
نقص و جلوگيری از خرابي بسيار کمککننده است .همچنين ردهبندی و شناخت منشاء نقص ،ایون مزیوت را نيوز بورای موا
خواهد داشت که ميتواني سياست کلي واکنشي خود را تعيين و پيشبيني نمایي ] .[9بنابراین ،پيش از انجام هر پژوهشوي
در حوزهی خودالتيامي در سرویسگرایي ،ابتدا باید مشخص کني که چوه مدل ن،صي را مودنظر ورار دادهایو  .یوک مود
نقص ،توفيف ميکند که چه انواعي از نقصها ممکن است در زمان اجرا در یوک سيسوت رخ دهود و کموک مويکنود کوه
مکانيزم تحمرپذیری خطایي که باید بهکار گرفته شود ،مشخص شود].[35
در این بخش صد داری برای روشنشدن مباحد آینده ،مد های نقص ارارهشوده توسوط پوژوهشگوران را معرفوي و مورور
نمایي .

 2-6-2مدل ن،ب  Br¨uningو همکاران
آ ای  Br¨uningو همکارانش در ] ،[10انواع نقصهای ممکن در معماری سرویسگرا را در پنج دستهی نقوصهوای انتشوار،1
نقصهای کشف ،نقصهای ترکيه ،نقصهای انقياد 2و نقصهای اجرا طبقهبندی کردهاند .شکر  11-2بهخوبي جزیيات ایون
طبقهبندی را نشان ميدهد.

Publishing
Binding

1
2
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شکل  11-2ردهبندی ن،بهای سروید از دیدگاه  Br¨uningو همکاران ][10

 9-6-2مدل ن،ب  Subramanianو همکاران
در ] Subramanian ،[11و همکاران نيز انواع خرابيهایي را که عمليات وبسرویسهای مرکه را مختور مويکننود ،دسوته-
بندی کردهاند .این پژوهشگران ،به بيان ویژگيهای کلي این دستهها اکتفا کرده و بهفوورت جزیويتور بوه نقوصهوایي کوه
ممکن است منشأ هر نوع خرابي باشد نپرداختهاند .دستهبندی آنها بهفورت زیر است:


خرابي وظيفهمندی :1این خرابي درپي یک باگ نرم افزاری در یک وبسرویس اتفاق ميافتد که باعد ميشود یک
عمليات در حا اجرا نتواند کامر شود.

Functional failure

1

41


خرابي عملياتي :1این گروه مربوط ميشود به خطاهای عدم دسترسي که ممکن است ناشوي از خطاهوای سوخت-
افزاری یا نرمافزاری باشد.



خرابي معنایي :2شامر خطاهای ناشي از عدم فه درست از عملکرد سرویسها است که باعد ميشود انتظاری که
از اجرای یک سرویس همکار داری فحيح نباشد و ما را به نتایج نادرستي برساند.



خرابي تنظيمات حری خصوفي :1این دسته خطاها بر اشر تخلف در امتيازهای دسترسي رخ ميدهد .مثالً عمليوات
یک سرویس انتقا پو در یک بانک به "تاریخ تولد"" ،نام مشتری" و "شوماره حسواب" نيواز دارد در حواليکوه
همين سرویس در یک بانک دیگر فقط "نام مشتری" و "شماره حساب" را ميخواهد.



خرابي امنيتي :4این خطاها زماني رخ ميدهد کوه یوک وبسورویس نمويتوانود اعتبارهوای 5الزم را بورای اجورای
عمليات خود فراه کند .مثالً فرض کنيد سرویس انتقا پو برای عمليات خود اطالعات ورود به سيسوت شوامر
نامکاربری و رمزعبور الزم دارد و عالوهبر این انوني دارد که مشتری باید هر یکماه یکبار رمز عبور خود را تغييور
دهد ،در حالي که وبسرویس سعي ميکند با رمز عبور منقضيشده عمليات را اجرا نماید.



خرابي تطابق داده :6این دسته مربوط به انواع خطاهای ورودی و خروجي وبسرویسها است.



خرابي غيروظيفهمندی :7این دسته مربوط به مواردی است که از  SLA8توافق شده ميوان سورویس و مشوتری یوا
سرویس و سرویس تخلفي رخ ميدهد.

1 Operational failure
2 Semantic failure
3 Privacy failure
4 Security failure
5 Credentials
6 Data-match failure
7 Non-functional failure
8 Service Level Agreement
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 4-6-2مدل ن،ب  Chanو همکاران
جناب  Chanو همکارانش ،در ] [9انواع نقصهایي که ممکن است در اجرای نرما سرویسهای ترکيبي اختال ایجواد کنود
را بهفورت شکر  12-2ردهبندی کردهاند .آنها برای هریک از این انواع ،مثا هایي اراره کرده و روشهایي را کوه مويتووان
این نقایص را تشخيص داد (در زمان طراحي یا زمان اجرا) نيز بيان کردهاند .بهعالوه ،همانطور که در شکر دیوده مويشوود،
اشرات هریک از این انواع نقصها بر عمليات سرویسهای مرکه نيز در اله شش دستهی کلي بيان شده است.

شکل  12-2ردهبندی انواع ن،صهای ممکن در عمليات سرویسهای مرکب از دیدگاه  Chanو همکاران ][9

در ردهبندی ارارهشده در ] ،[9دو بعد برای هر نقص وجود دارد "نوع" در محور عمودی و "منشاء" در محور افقي:
نوع نقص فيزیکي ،ممکن است ناشي از اشکا در واسطها ،اتصاالت شبکه یا خود یک سرور مورد نظور باشود کوه در نهایوت
منجر به در دسترس نبودن سرویس خواهد شد .مثالً اتصا با یک سرور طع شده یا اساساً خوود سورور خوارج از سورویس
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باشد .نقصهای توسعه ،نقصهایي هستند که توسط محيط توسعهی یک سيست مانند افراد توسعهدهنده ،ابزارهای توسعه و
 ...به آن تحمير ميشوند .این نقصها ممکن است منجر به شکستهای جزیي یا وسيع شوند و یا حتي ممکن اسوت هويچ-
و ت شناسایي نشوند .نقصهای تعامر ،نقص هایي از انواع مختلف هسوتند کوه امکوان دارد در زموان اجورای یوک سورویس
مرکه ،از یک سرویس به سایر سرویسها منتشر و پخش شوند .این نقصها ممکن است منجر به کواهش کوارایي سورویس
مرکه شوند و یا حتي به طور کلي آنرا با شکست مواجه نمایند.
منشاء نقصها نيز از دیدگاه  Chanو همکارانش بهفورت زیر گونواگون اسوت :زموان توسوعهی سيسوت  ،یوا فواز عمليوات و
نگهداری آن در محدودهی مرزهای سيست  ،یا ناشي از سيست های بيروني یا منتشرشوده از سوایر سورویسهوا بوا منشواء
سخت افزاری ،یا ناشي از برنامه و داده.
با بررسي بخش پایيني شکر ( 12-2اشرات مالحظهشده) به نتایج جالبي دست خوواهي یافوت .موثالً اگور در یوک سيسوت ،
کندی سرویس مشاهده ميشود ،منشاء آن ممکن است یوک یوا ترکيبوي از پونج نقوص ،Incorrect order ،Unavailability
 SLA ،Timeoutیا  Qosباشد.
 5-6-2مدل ن،ب  Liuو Li
در ] Liu ،[12و  Liسه منشاء نقص برای سيست های سرویسگرا برشمردهاند :نقصهای سيستمي ،نقصهای سطح پوردازه و
نقصهای ناشي از وبسرویسهای همکاری که از درون جریان کاری فرایند فراخواني ميشوند .این دو پژوهشگر ،سه سوا
بعد در سا  2111دستهبندی خود را کامرتر کرده و در ] ،[7نقصهوای ناشوي از وبسورویسهوای همکوار را بوه منطقوي،
سيستمي ،محتوایي و کيفي تقسي بندی کردند.

فصل -9

پيشينهی تح،يق
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 1-9بررسي کارهای انجامشده
در مطالعات انجام شده در این پژوهش ،هر فعاليتي که موجه افزایش خودمختاری یا هوشمندی یک سيست سرویسگرا در
جهت کنتر شرایط غيرنرما باشد ،مورد توجه رار گرفته است .پژوهشگران با انگيزهها و زوایای دیود مختلفوي بوه بحود
شرایط غيرعادی و کنتر آن در سيست های سرویسگرا نگریستهاند .برخي راهکارها ،بهفورت جامع به همهی اجوزای یوک
سيست خودالتيام توجه کردهاند و برخي دیگر فقط به جنبههایي از آن پرداختهاند .بر این اساس ،پژوهشهایي کوه ویژگوي-
های زیر را دارا بودهاند ،در حد توان و فرفت ،مورد بررسي رار گرفتهاند.


هر ایدهای که تمام یا بخشي از حلقهی کنترلي خودالتيامي را در سيست های سرویسگرا وارد کرده باشد



هر ایدهای که به هوشمندتر شدن روشهای مدیریت استثناء در سيست های سرویسگرا کمک کرده باشد



هر ایده ای که منجر به جداسازی منطق خودالتيامي از منطق کسه و کوار و کو شودن وابسوتگي آن بوه مهوارت
طراحان حرفه شده باشد



هر ایدهای که راهکاری را برای تشخيص افت یک ویژگي کيفي و مدیریت آن بهفورت خودالتيام اراره داده باشد

الزم به رکر است که راهکارها با ترتيه فعودی زمان ارارهی مقالهی مرتبط ،معرفي ميشوند.

 1-1-9روش  Modafferiو همکاران
آ ای  Modafferiو دیگران در ] ،[33تعدادی ساختارهای حاشيهنویسي 1با فورم  XMLتعریوف کوردهانود کوه مويتوانود بوه
فعاليتهای  WS-BPELاضافه شود .طراحان ميتوانند با استفاده از این حاشيهها مکانيزمهای هوشمندانهتری برای تورمي و
بازیابي در جریان کاری خود طراحي نمایند .این حاشيهها ،در مرحلهی پيشپردازش ،با الگوریت هایي کوه در مقالوه معرفوي
شدهاند ،به فرمهای  WS-PBELاستاندارد تبدیر ميشوند .به این ترتيه ،برخي امکانات پيشرفتهتر به  BPELاضافه ميشود
که از جمله ميتوان به امکان تعریف مهلت زماني برای یک فعاليت بوازاجرای یوک فعاليوت یوا مجموعوهای از فعاليوتهوای
موجود در یک لمرو تعبيهی یک نطقهی وارسي امن و بازگشت به آن در فورت بروز شرایط خطا اشواره کورد .شوکر 1-1
Annotation

1
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نشان ميدهد که چگونه در ] [33برای فعاليت > <receiveمهلتزماني 1تعریف شده و در پيشپردازش ،به یوک فورم از بوه-
کارگيری > <pickتبدیر شده است.

شکل  1-9اضافه شدن امکان مهلتزماني برای > <receiveو تبدیل آن در پيشپردازشگر به یک فرم از بهکارگيری > <pickدر روش
 Modafferiو همکاران ][33

 2-1-9روش  Baresiو همکاران
ایدهی افلي روش  Baresiو همکاران که در ] [15آمده ،آن است که تعدادی انون هدایت و کنتر  2به نقاط مختلف فراینود
اضافه ميشود که سياستهای نظارتي ،شرایط خطا و استراتژیهای ترمي و بازیابي را تعریف ميکنند .سپس یک چارچوب

1

کاری این وانين را کامپایر و سرویسها را اجرا مينماید.
این وانين هدایت و کنتر  ،از طریق دو زبان خاصمنظوره به نوامهوای  WSCoL4و  WSReL5کوه از ترکيوه دو فونآوری
XMLو  JMLابداعشدهاند ،تعریف ميشوند .زبان  WSCoLبرای تعریف محدودیتهوای زموان اجورای

فراینودها و WSReL

برای تعریف استراتژیهای ترمي و بازیابي که در فورت نقض محدودیتهای معينشده باید اعما شود ،ایجاد شودهانود .در
 WSCoLعملگرهای معمو بولي ،رابطهای و ریاضي و نيز عملگرهای سور عمومي و سور وجودی و سایر توابع مرسوم ماننود
 max, min, avg, sumو  ...وجود دارد .در  WSReLه استراتژیهای ترمي و بازیابي ،از طریق ترکيوه عمليوات اتميوک بوا
عملگرهای منطقي  andو  orميتوانند تعریف شوند .مثالً استراتژی  Step1||Step2به این معني است کوه ابتودا  Step1اجورا
1Timeout
2
Supervision rule
3 Framework
4
Web Service Constraint Language
5
Web Service Recovery Language
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ميشود و اگر موشر نبود  Step2اعما خواهد شد .و یا

 Step1 && Step2به آن معني است که هر دو عمور  Step1و Step2

باید در این استراتژی اجرا شوند.
وانين هدایت و کنتر ميتوانند برای فعاليتهای > <invoke>….<receiveو > <pickدر  ،BPELتعریف شووند .بورای هور
فعاليت ميتوان چندین انون تعریف کرد و امکان تعریف درجهی اولویت برای آنها وجوود دارد .دادههوای موورد نيواز بورای
نظارت در زبان  ،WSCoLاز سه طریق زیر جمعآوری ميشود:


متغيرهای دروني ،که دادههای مربوط به فرایند سرویس در حا اجرا است



متغيرهای خارجي ،که دادههای خارجي مستقر از فرایند سرویس در حا اجرا هستند



متغيرهای سابقه ،که دادههای مربوط به سابقهی اجرای فرایند سرویس و فعاليت وانين هدایت و کنتر است

شکر  ،2-1چارچوب کاری پيشنهادی این مقاله با نام  Dynamoرا نشان ميدهد که برای حمایت از مدلي که در باال تشریح
شد طراحي شده است .این ساختار از دو بخش افلي تشکير شده است او  ،موتور  ActiveBPELکوه بوا  AspectJتوسوعه
یافته و دوم ،زیرسيست نظارت و بازیابي که مبتني بر تکنولوژی  JBoss Ruleایجاد شده است.
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شکل  2-9چارچوب کاری مدل

[15] Dynamo

در روش  Baresiنيز مانند روش  ،Modafferiطراحان فرایندهای سرویس اوالً با امکانات ویژهای ،افزون بور امکانوات ،BPEL
ميتوانند سناریوهای خودالتيامي سيست خود را طراحي کنند و شانياً ميتوانند منطق کسه و کار و منطق خودالتيامي را از
یکدیگر جدا کرده و از تاشيرات جانبي سوء این دو منطق بر یکدیگر بکاهند.

 9-1-9روش  Subramanianو همکاران
راهکار پيشنهادی  Subramanianو همکاران در ] ،[11سعي دارد به جای دستکاری یوا افوالح زبوان  ،BPELبوا روشهوای
بيروني ،در مدیریت نقص سرویسهای مرکه بهبودی ایجاد نماید.
در این روش ،یک فایر > <sh-policyبا فرم  XMLو در چهار بخش افلي  Diagnose ،Monitor ،Planو  Recoverمعرفوي
شده که طراحان ميتوانند سياستهای خودالتيامي موورد نظور خوود را در آن تشوریحکننود (شوکر  .)1-1معمواری موتوور
 ActiveBPELنيز با اضافه کردن چهار مولفهی متناظر  Recovery ،Diagnosis ،Monitoring ،Planningو یک پایگاهدادهی
 Engine Specific Failureبرای پشتيباني و اجرای این سياستها گسترش داده شده است.
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شکل  9-9ساختار فایل  sh-policyدر روش  Subramanianو همکاران ][11

در بخش  Planاز  ،sh-policyميتواني شرایطي را که هریک از فعاليتها در جریان کاری فرایند سرویس باید ارضا کنند ،بوا
تعيين پيششرطها و پسشرطها مشخص نمایي (خطوط  2تا  .)11در بخش  Monitorفعاليتهایي که باید بر آنها نظارت
شود ،مشخص ميشود (خط  .)11در بخش  ،Diagnoseخرابيهایي که در فرایند سرویس ،پيشبيني نشوده اسوت و ارتبواط
منشاء رخداد آنها با فعاليتهای موجود در فرایند ،معين ميشود (خطوط  12تا  .)16در بخش  Recoveryنيز ،سياستهوای
ترميمي متناظر با این خرابيها رکر ميشود (خطوط  17تا  .)14دو بخش  Planو  Monitorدر زمان کامپایر بایود مشوخص
باشند .در حاليکه امکان تکمير کردن و حتي تغيير بخوشهوای  Diagnoseو  Recoverدر زموان اجورا وجوود دارد .ایون دو
بخش اخير ،در حقيقت با مراجعه به پایگاهدادهی  Engine Specific Failureتکمير ميشوند .به همين دلير مودیر سيسوت
ميتواند در فورت لزوم آنها را تغيير دهد .شکر  4-1نمونهای از محتویات یوک پایگواهدادهی  Engine Specific Failureرا
نشان ميدهد.
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شکل  4-9نمونهای از اطالعات ثبت شده در پایگاهدادهی  Engine Specific Failureدر راهکار  Subramanianو همکاران ][11

 4-1-9روش  Moserو همکاران
راهکار  Moserو همکاران ،با نام  VieDAMEدر ] ،[13سعي دارد موتور  ActiveBPELرا بهگونهای توسعه دهود کوه بتووان
تخطي از ویژگي کيفي زمانپاسخ یک سرویس همکار را تشخيص و عمليات جایگزیني آن سرویس را اجرا نمود .بورای ایون
منظور ،موتور  ActiveBPELبا برنامهنویسي جنبهگرا توسعه داده شده و یک الیهی  Interception and Adaptationبر سور
راه تباد پيامهای  SOAPاضافه شده است .با هربار فراخواني یک سرویس مولفه ،یک زمانسنج فعوا مويشوود کوه زموان
پاسخ را کنتر نماید .در فورت تنز کيفيت زمان پاسخ از یک حد آستانه و پس از بررسي اطالعات سابقهی یک سورویس
همکار ،ممکن است آن سرویس با یک سرویس جدید جایگزین شود .شکر  5-1معمواری پيشونهادی ایون راهکوار را نشوان
ميدهد.
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شکل  5-9معماری [13] VieDAME

در  ،ViewDAMEاگر سرویسي برچسه ابر جایگزیني 1داشته باشد ،بدان معني است که سرویس یا سرویسهای دیگوری
ميتوانند پيکربندی شده و با او جایگزین شوند .سرویسهای جایگزین ممکن است از نظر نحو2ی یا معنایي مشابه سورویس
اوليه باشند .سرویسهایي که از لحاظ نحوی مشابه هستند ،در حقيقت نمونههای تکرارشدهی سورویس جواری هسوتند و از
نظر عمليات و اله ورودی و خروجي کامالً مشابه بوده و بهجهت افزایش ابليت اطمينان در سرورهای دیگور مسوتقر شوده
اند .اما سرویس-هایي که از نظر معنایي مشابه هستند ،آنهایي هستند که فرفاً از جهت عملياتي یکسان بوده و واسطهوای
متفاوتي دارند و اساساً به احتما زیاد توسط تامينکنندگان سرویس دیگری تهيه شدهاند .برای استفاده از ایون سورویسهوا
باید تنظي و تبدیر در ورودیها و خروجيها فورت گيرد .همهی سرویسها اع از سرویسهوای افولي و جوایگزینهوا ،در
مخزن سرویس رار داده ميشوند .مدیر سيست ميتواند از طریق یک واسط کاربر ،سرویسهای ابور جوایگزیني را عالموت
بزند و جایگزینهایش را تعيين کند .همچنين در فورتي که سرویس ،یک سرویس جایگزین معنایي باشد و الزم باشود کوه

Replacable
Syntax

1
2
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در زمان اجرا تبدیالتي در واسطها انجام شود ،توسط مدیر سيست و از طریق واسط گرافيکي تعریف ميشود .شکر  6-1این
روند را نشان داده است.

شکل  6-9مدل م

هومي [13] VieDAME

مزیت این راهکار ،پویایي و تصمي گيری آن در زمان اجرا است.

 5-1-9روش  Halimaو همکاران
روش  Halimaو همکاران در ] [16با هدف ایجاد روشي برای کنتر زمان پاسخ سرویسهای همکوار و جوایگزیني آنهوا در
فورت تخلف از یک حد آستانهی ابر بو طراحي شده است .در این روش ،یک ميانافزار معرفي شده است که بهفوورت
یک الیه در باالی پروتکر  SOAP1رارميگيرد و فوقدادهها2ی زماني را در سرآیند 1پيامهای SOAPاضافه ميکند .بوهایون
ترتيه ،ميتواند پارامترهای زماني هر سرویس فراخوانيشده را استخراج و شبت نماید .همانطور که در شکر  7-1دیده موي
شود ،در حاليکه در این ميانافزار برای هر دو سمت فراخواننده و فراه کنندهی سرویس ،مولفههای نظارتي مجزایي وجوود
دارد ،مولفهی شبتکنندهی دادههای زماني و مولفههای تحليرگر و تصمي گير ،به فورت مرکزی عمر مويکننود .همچنوين

1

Simple Object Access Protocol
Meta data
3
Header
2
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یک بخش ویژهی  Reconfiguration Enforcementدر این ميانافزار در نظرگرفتهشده که مسوو

طع اتصا سرویسهوای

بيکيفيت و بر راری اتصا با سرویسهای جدید باکيفيت مناسه است.

شکل  7-9ميانافزاری برای کنترل پارامترهای زمانيا در تبادل پيام با سرویدهای همکار ][16

شکر  8-1مد های مختلف استقرار و پيکربندی مولفههای ميانافزار معرفيشده در ] [16را نشان ميدهود .هموانطوور کوه
دیده ميشود ،مولفههای رویدادنگار ،تحليرگر و تصمي گير این ميانافزار باید در یوک نهواد شالود 1و مسوتقر از فراخوواني-
کنندگان و فراه کنندگان سرویسها مستقر شوند.

Third party

1
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شکل  -9نحوهی است،رار مول ههای ميانافزار معرفي شده در روش

 Halimaو همکاران ][16

 6-1-9روش  Daiو همکاران
][36روش  Dieو همکارانش که در ] [36آمده ،مانند دو روشي که در بخشهای پيشين معرفي شد ،بر ویژگوي کيفوي زموان
پاسخ سرویس و سياست ترميمي جایگزیني سرویس دارای مشکر تمرکز کرده است .اما برخالف آنها که پس از و وع نقص
تخطي ازحداکثر مجاز زمان پاسخ ،عکس العمر نشان ميدهند ،بهفورت پيشگویانه عمر مويکنود .ایون روش ،یوک مود
ریاضي برای پيشبيني کارایي سرویسها اراره ميدهد .به این ترتيه پيش از فراخواني یوک سورویس ،معوين مويشوود کوه
نمونه ی فعلي از این سرویس کارایي الزم را خواهد داشت یا نه ،و در فورتي که اینگونه نباشد ،سورویس جوایگزین خواهود
شد.
فرضيات زیر در مد اراره شده در نظر گرفته شده است:


سرعت پردازش درخواست توسط تامينکنندگان سرویسها شابت است



يمت یک سرویس شابت است



موتور اجرایي هيچ و ت از کار نميافتد



خرابي سرویسها یا خط ارتباطي آنها مستقر از ه هستند و خرابي یکي روی دیگری اشر نميگذارد



در طو انتقا داده ،سرعت انتقا داده تغيير نميکند
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در این مد  ،فقط پارامتر سرعت انتقا داده بع نوان متغيور درنظور گرفتوه شوده و هموانطور کوه در بواال اشواره شود ،سوایر
پارامترهای موشر در زمان پاسخ سرویس ،شابت فرض شده است.
آ ای  Daiو همکارانش ،برای محاسبهی زمان پاسخ جریان کاری از مد ریاضي انتخاب سرویس کيفيتگرا بوا بهينوهسوازی
سراسری که در ] [37معرفي شده ،استفاده کرده و برای پيشبيني زمان پاسخ یک سرویس مولفه نيز ،یک مود مبتنوي بور
فرایند نيمهمارکوف 1پيشنهاد کرده است .مد مارکوف یک مد ریاضي احتمالي است .این مد برای تحليور رفتوار پویوای
سيست ها مناسه است .فرایند نيمهمارکوف یک توسعه بر مد مارکوف است که رفتار سيست های تصادفي وابسته به زموان
را مد ميکند .مد نيمهمارکوف ،شبيه مارکوف است با این تفاوت که احتما انتقواالت ،بوه ميوزان زمواني کوه از آخورین
انتقا مي-گذرد ه وابسته است .از آنجا که تغييرات سرعت انتقا داده ممکن است ناشي از خرابيهای نرم (بارکاری باالی
شبکه و  )...یا خرابيهای سخت (پایين رفتن یک خط ارتباطي) باشد ،رفتار متغير انتقا داده در سرویسهوا فقوط ناشوي از
وضعيت فعلي نيست ،بلکه وابسته به طو دورهای که در این وضعيت رار داری نيز هست .بنابراین مد نيمهموارکوف موي-
تواند برای تحلير رفتار استفاده شود ] .[36شکر  1-1مد نيمهموارکوف طراحوي شودهی  Daiو همکوارانش را نشوان داده
است.

شکل  3-9مدل نيمهمارکوف پيشنهاد شده برای سرعت انت،ال داده در روش  Daiو همکاران ][36

Semi Markov Process

1
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 7-1-9روش  Liuو Li
تمرکز روش  Liuو  Liدر ] [7بر خودالتيامي سرویسهای تراکنشي است .در ] [7این روش ،با ترکيه سياستهوای مودیریت
استثناء و تکنيکهای مدیریت تراکنشها ،یک زیرساخت برای ترکيه وبسرویسهای تراکنشي ،بهگونهای کوه تحمورپوذیر
خطا باشند ،پيشنهاد شده است.
این مقاله ،با در نظر گرفتن این نکته که وبسرویسهای تراکنشي باید در نقطهی سازگاری پایوان یابنود ،یوک ردهبنودی از
انواع این وبسرویسها اراره کرده و تفاوت آنها را در نياز به نوع خافي از پایانیوافتن توضويح داده اسوت .همچنوين یوک
مد نقص معين را معرفي و پذیرفته است که در بخش  5-6-2تشریح شد .مجموعهی عمليوات تورمي نيوز در ایون مقالوه،
عبارت است از چش پوشي ،1اطالع ،2پرش ،1انتظار 4با مهلتزماني ،بازاجرا ،5بازاجرا تا یک مهلتزماني ،جایگزیني 6و تکورار.7
این اعما ممکن است به فورت تکي یا ترکيبي بهکار گرفته شوند .هرچند فرفاً هشت ترکيه مجاز از آنها در ایون مقالوه
معتبر دانسته شده است .استراتژیهای خودالتيامي در روش  Liuو  ،Liمشابه با روش  Baresiبا استفاده از تعودادی ووانين
 Event-Condition-Ruleمشخص ميشود .برخالف روش  Subramanianکه سياست ترمي انتخابي ،فقوط وابسوته بوه نووع
نقص رخداده است ،در این روش ،سياست ترمي  ،وابسته به سرویسي که نقص را گزارش کرده نيز هست و هموانطور کوه در
شکر  11-1دیده مي-شود ،در وانين  ،ECRیک رویداد ،با "نام نقص  :نام سرویس" یکتا شده است.

Ignore

1
2

Notify
Skip
4
Wait
5
Retry
6
Substitution
7
Replicate
3

57

شکل  11-9نحو قوانين  ECRدر روش  Liuو [7] Li

شکر  ،11-1چارچوب معرفيشده در این روش با نام  FACTSرا نشان ميدهد .طراحان جریانکاری ،منطق تحمورپوذیری
خطای مورد نظر خوود را در الوه ووانين  ،ECRدرمواژو توفويف یوا  Specification Moduleمشوخص مويکننود .یوک
 Verification Moduleیا ماژو ارزیابي ،عدم تداخر این وانين با یکدیگر و نيز با ماهيت تراکنشي وبسرویسها را بررسوي
مينماید .سپس در  Implementation Moduleیا ماژو پيادهسوازی ،توابوع و عمليوات الزم بورای حمایوت از

ووانين ECR

نوشته شده ،در بخشهای مختلف جریان کاری  BPELو دستکاریکنندههای مختلف آن درج ميشود .برخوي از الگووریت -
های دو ماژو ارزیابي و پيادهسازی در مقاله آورده شده است.
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شکل  11-9چارچوب  FACTدر روش  Liuو [7] Li

 -1-9روش  Leitnerو همکاران
در ] [38یک چارچوب با نام  PREventبرای انجام سه عمر اساسي نظارت بر پارامترهای زمان اجرای یک سرویس ترکيبوي،
پيشبيني احتما تخطي از یک ویژگي کيفي که در  SLAبا یک  SLO1معين شده اسوت و جلووگيری از تخلوف از  SLOاز
طریق اجرای عمليات تطبيقي معرفي شده است .شکر  12-1یک نمای کلي از این راهکار را نشان ميدهد.

Service Level Objective

1
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شکل  12-9راهکار روش  Leitnerو همکاران ][38

مولفهی  Composition Monitorمسوو نظارت بر دادههای زمان اجرا است .این مولفه ،در ساختار خود از یک موتور رویداد
 VRESCoاستفاده ميکند .این موتور رویداد ،از پوروژهی  VRESCoکوه یوک مخوزن درونسرویسوي بورای فووقدادههوا و
اطالعات کيفي آنها فراه ميکند ،برگرفته شده است .موتور رویداد  ،VRESCoزماني که یک سرویس منتشر یا فراخوواني
ميشود ،اطالعات وضعيت آنرا در اله رویدادهایي اعالن ميکند.
مولفهی  SLO Predictorمسوو حدسزدن و پيشبينوي افوت هودف معوينشوده در یوک  SLOاسوت .مولفوههوای

SLO

 Predictorو  Composition Monitorبه پایگاهدادهی  Metrics Databaseمتصر هسوتند کوه هموهی دادههوای جموعآوری
شده در زمان اجرا را نگهداری ميکند .بهعالوه ،مولفهی  SLO Predictorنياز دارد بوه پایگواهدادهی Checkpoint Database

ه متصر باشد .این پایگاهداده معين ميکند که در کدام نقاط از جریانکاری فرایند سرویس ترکيبي ،یک روا پويشبينوي
باید اجرا شود.
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مولفهی  Composition Adaptorنيز مسوو آن است که اوالً مشخص کند چوه نووع عمليوات تطبيقوي بورای جلووگيری از
تخلف  SLOامکانپذیر است و شانياً به درستي آنرا بر چيدمان سرویسها اعما نماید .ردهبندی انواع عمليات تطبيقوي کوه
روش  Leitnerاز آن پشتيباني ميکند در شکر  11-1نشان داده شده است.

شکل  19-9ردهبندی عمليات تطبي،ي در روش  Leitnerو همکاران][38

 3-1-9روش  Thaisongsuwanو همکاران
آ ای  Thaisongsuwanو همکاران در ] [39برای بهبود تحمرپذیری خطا در فرایند جریانکاری سرویسهای مرکوه ،روش-
هایي برای بهکارگيری الگوهای نرمافزاری تحمرپذیری خطا در فرایندهای  WS-BPELپيشونهاد دادهانود .نویسوندگان ایون
مقاله ميگویند که با در نظر گرفتن مد نقص  ،Chanکه در  4-6-2معرفي شد ،این الگوها را برای نوع نقص فيزیکي که بور
پاسخ سرویسهای همکار تاشير ميگذارد ،بهکار بردهاند.
در ] ،[39الگوهای تحمرپذیری خطا با ا تباس از ] ،[40به پنج دستهی الگوهای سوطح معمواری ،الگوهوای تشوخيص خطوا،
ا لگوهای بازیابي از خطا ،الگوهای کاهش خطا و الگوهای رفتار نقص تقسي شده است .آ ای  Thaisongsuwanو همکاران ،از
ميان الگوهای سطح معماری ،الگوهای تشخيص خطا و الگوهای بازیابي از خطا ،نه الگو که در شکر  14-1نشوان داده شوده
است را برای پيادهسازی در  WS-BPELبرگزیدهاند .در این شکر ،یک پيکان از الگوی الف به الگوی ب ،نشاندهنودهی ایون
است که پيادهکردن الگوی الف ،بستر را برای پيادهکردن الگوی ب آماده ميکند یا اینکه الگووی ب برخوي مسوایر رخداده
در اشر اعما الگوی الف را رفع مينماید .در برخي شرایط ه ممکن است الگوی ب مستقر از الگوی الف پياده شود.
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شکل  14-9الگوهای تحملپذیری خطا که در روش

 Thaisongsuwanو همکاران برای بهکارگيری در  BPELانتخاب شدهاند ][39

آ ای  Thaisongsuwanو همکارانش اشاره کردهاند که برخي الگوها نظير ضربان له 1را راتاً نميتوان در  BPELپياده کورد،
چرا که نياز به مکانيزمهای نظارتي بيروني برای کنتر اوضاع سرویسهای همکار دارد .بعنوان نمونه ،نحوهی اعموا الگووی
رأیگيری در  BPELدر شکر  15-1نشان داده شده است.

Heart beat pattern

1
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شکل  15-9است

11-1-9

اده از الگوی رأیگيری در [39] WS-BPEL

روش  Lorenzoliو همکاران

روش  Lorenzoliکه در ] [41آمده است ،یک مد ریاضي احتمالي ،برای پيشبيني ویژگي کيفي دسترسپوذیری سورویس
اراره داده و برای این منظور از دو پارامتر ميانگين-زمان-تا-خرابي 1و ميانگين-زمان-تا-تعمير 2استفاده کرده است .این مد
بر اساس اطالعات رفتار سرویسها در زمان اجرا که باید پایش و جمعآوری شود کار ميکند.

Mean-time-to-failure
Mean-time-to-repair

1
2
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 2-9معرفي شاخبها
راهحرها یا راهبردهایي که پژوهشگران برای حر مسایر در راهکار خود استفاده کردهاند بسيار متنوع و گوناگون اسوت .موا
دو دسته معيار و شاخص "نوع راهبرد" و "جایگاه در چرخهی  “MAPE-Kرا برای ارزیابي راهکارها و مقایسوهی آنهوا بوا
یکدیگر استفاده کردهای  .در ادامهی این بخش ،این دو دسته معيار ،معرفي و تشریح خواهند شد.

 1-2-9نوع راهبرد
 1-1-2-9دروني در م،ابل بيروني
طبق آنچه در بخش  2-1-2تشریح شد ،ميتوان گفت ،یک نورمافوزار سورویسگورا کوه طراحوان آن مایلنود ویژگويهوای
خودالتيامي را به آن بيفزایند ،به منزلهی منبعي است که باید یک حلقهی کنترلي خودالتيامي (شوکر  )1-1بور آن نظوارت
داشته و رفتار آنرا کنتر نماید .بسندهکردن به امکانات زبان  WS-BPELبرای دستيابي بوه خودالتيوامي در سيسوت هوای
سرویسگرا ،بدین معني است که حسگرها ،اعما کنندهها و همهی فرایند تحلير و طورحریوزی بوه فوورت سوطح پوایين و
آميخته با کد و منطق فرایند برنامه باشد .چنين راهبردی را یک راهبرد خودالتيامي درونوي 1موينوامي  .درمقابور ،طراحوي
ساختارهایي خارج از زبان که مستقر از منطق حرفهی فرایند سرویس ،بوهمنزلوهی موتوور خودالتيوامي عمور کورده و آنرا
کنتر نمایند ،یک راهبرد بيروني 2محسوب ميشود (شکر  .)16-1در یک راهبرد درونوي ،ضوعفهوای زیور وجوود خواهود
داشت:
 oبه دلير سطح پایين بودن منطق خودالتيامي و آميخته بودن آن بوا منطوق حرفوه ،خطوا افوزایش مويیابود و
نگهداری و تغيير سياستهای آن مشکر خواهد بود ].[7] [20
 oبازبيني عالر و تحلير آنها محدود به مشاهدهی اسوتثناءها و تحليورهوای محلوي مويشوود .در حاليکوه در
بسياری موارد ما نياز داری برای بررسي اوضاع ،دادهها و رویدادهای سراسری یا سطح باالتری ماننود وضوعيت
پردازهها یا زمان پاسخ سرویس را وارسي نمایي ].[13
Internal
External

1
2
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 oطرحریزی و اجرای سياستهای التيام نيز محلي خواهد شد و مثال اجرای طرحهایي مانند انتخاب مسويرهای
جایگزین ،یا جایگزینکردن سرویس همکار عملي نخواهد بود ].[20][16
درمقابر ،یک رویکرد بيروني درت کنتر شرایط سراسری را به منطق خودالتيامي ما اضافه خواهد کرد و همچنين به دلير
مستقر شدن منطق خودالتيامي از منطق حرفه ،نگهداری و تغيير آن نيز آسانتر ميشود ] .[2البته نباید این نکته را از نظور
دور داشت که تقویت یک زبان در حمایت از خودالتيامي ،در نهایت موجه تقویت درت خودالتيامي سيستمي خواهود شود
که از آن زبان استفاده ميکند.

شکل  16-9راهبردهای دروني و بيروني برای خودتطبيق شدن نرم افزارها ][2

 2-1-2-9مبتني بر مدل در م،ابل بدون مدل
همانطور که در بخش  1-1-2تشریح شد ،سيست هایي که دارای ویژگيهای سيسوت هوای خودمودیریت هسوتند ،هرچقودر
بيشتر دارای خصيصههای خودآگاهي و زمينهآگاهي باشند ،هوشمندانه و با بلوغ باالتری عمر خواهند کرد .حلقهی کنترلوي
خودمدیریتي در راهکارها ،ممکن است بر اساس یک مد از خود یا زمينهی خود ،تصمي گيری و رفتار کند و یا اینکه بدون
مد و فرفاً براساس یکسری نيازمندیيها ،اهداف و جایگزینهای معين عمر نماید ] .[2راهکارهای ارارهشده برای افوزایش
خودالتيامي در سيست های سرویسگرا نيز ،از این نظر متنوع هستند.
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 9-1-2-9معاینهای در م،ابل پيشگيرانه
برخي راهکارها ،پس از بروز خطا یا خرابي وارد عمر شده و عمليات ترميمي انجام ميدهند .در حاليکه برخي راهکارهوا ،بوا
روشهایي ميتوانند بروز یک خطا یا خرابي را پيشبيني و با روشهایي مانند بازپيکربندی اجزاء ،از آن جلوگيری نمایند.
 2-2-9جایگاه در چرخهی MAPE-K
عالوه بر معيارهای دستهی او  ،پژوهشهای انجامشده در حوزهی خودالتيامي در سيست های سرویسگرا را ميتوان بر ایون
اساس دستهبندی و مقایسه کرد که نوآوری موجود در راهکارهای آنها بر کداميک از فازهای چرخهی کنترلي خودالتيوامي
(شکر  )1-1یعني چهار مرحلهی نظارت یا پایش ،تحلير ،طرحریزی و اجرا موشر بوده و آنرا بهبود داده است.

 9-9ارزیابي و م،ایسهی راهکارها
در این بخش ،کارهای انجامشدهی پژوهشگران که در بخش فصر  -1بررسي شدند را با معيارهای معرفيشده در بخوش -1
 2بررسي و با یکدیگر مقایسه خواهي کرد .نتایج خالفهشدهی این مقایسه در جدو  1-1نمایش دادهشده است.
ایدهی استفاده شده در روش  Modafferiو همکاران ،به وضوح ،یک راهبرد دروني دارد .چرا که بوا وجوود بهبوود روشهوای
مدیریت استثناء در زبان  ،BPELهمچنان محدود به آن است .بهعالوه ،این راهکار در تصمي گيری برای اتخار سياستهوای
ترمي  ،از مد خافي استفاده نميکند و به نحوهی تصميمات طراح فرایند سرویس وابسوته اسوت .همچنوين ،یوک راهکوار
معاینهای است و پس از رخدادن خطا یا خرابي وارد عمر ميشود.
برخالف ایدهی  Modafferiکه فرفاً مربوط به مرحلهی ترمي و بازیابي است ،روش  Baresiیک مد کامر است و برای هور
سه مرحلهی جمعآوری داده و نظارت ،تحلير و تشخيص ،و بازیابي و ترمي راهکار داده است .اما هماننود روش ،Modafferi
یک راهکار دروني و بدون مد بوده و به نحوهی تصوميمات طوراح فراینود و مهوارت او در اسوتفاده از امکانوات پيشونهادی
 ،Baresiوابسته است .همچنين امکانات محدودی برای پيشبيني بروز نقص و نيز کنتور نقوصهوای کيفوي دارد و بيشوتر،
راهکاری برای نقصهای وظيفهمندی است.
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راهکار پيشنهادی  ،Subramanianسعي دارد به جای دستکاری یا افالح زبوان  ،BPELبوا روشهوای بيرونوي ،در مودیریت
نقص سرویسهای مرکه بهبودی ایجاد نماید .این روش ایدههای کلي در ارتباط با همهی فازهای چرخهی خودالتيامي اراره
داده است .اما همچنان مانند دو روش بلي وابسته به ميزان مهارت طراحان فرایند است .بهعالوه ،بدون توجه به به وضوعيت
و شرایط کلي حاک بر کر فرایند و سایر سرویسهای مولفه ،سياست ترمي خوود را بوه ازای یوک اسوتثناء رخداده در یوک
سرویس تعيين و اجرا مينماید.
راهکار  Liuو  ،Liبيش از سایر روشها به فاز طرحریزی در چرخهی خودالتيامي پرداختوه اسوت .اموا زمينوهی تمرکوز ایون
راهکار ،سرویسهای تراکنشي است و بهطور خاص برای این نوع سرویسها اراره شده است .این راهکار بوا اراروهی یوک رده-
بندی از انواع سرویسهای تراکنشي ،به تفاوت در اجرای طرحهای ترمي در هر دسته اشاره و نيازهوای هریوک را برشومرده
است.
راهکار  ،Thaisongsuwanاستفاده از الگوهای نرمافزاری تحمرپذیری خطا را در  Ws-BPELپيشونهاد کورده اسوت کوه بوه-
وضوح یک راهبرد دروني است.
روش  ،Halimaبا ارارهی یک ميانافزار ،راهکار خوبي برای مرحلهی پایش و اجرا در چرخهی خودالتيامي اراره داده است .اما
در مورد بخشهای تحلير و طرحریزی ،ایدهی خافي ندارد.
روش  Moserه با توسعهی موتور فرایندی  ActiveBPELبا معماری جنبهگرا ،در حقيقت بيشتر راهکاری بورای مرحلوهی
پایش و اجرا محسوب ميشود.
روش  ،Daiیک روش پيشگيرانه برای تشخيص افت کيفيت زمان پاسخ و مربوط به فاز تحليور چرخوهی  MAPE-Kاسوت.
سياست ترمي در این روش ،فرفاً جایگزین کردن سرویس با یک نمونهی مناسهتر است.
روش  Leitnerنيز یک راهکار پيشگيرانه است و معماری آن برای همهی فازهای چرخهی خودالتيامي ارارهشده است .اما بوا
وجود آنکه به یک روش مبتني بر یادگيری ماشين در مورد طراحي سياستهای ترمي خود اشارهکرده ،اموا توضويحات آن
در این مورد کلي است و جزیيات زیادی را مشخص نکرده است.
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روش  ،Lorenzoliیک مد ریاضي احتمالي ،برای پيشبيني ویژگي کيفي دسوترسپوذیری سورویس اراروه داده و در وا وع،
راهکاری برای فاز تحلير ميباشد.
جدول  1-9م،ایسهی راهکارهای بررسيشده
راهکار
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از بررسي و مقایسهی راهکارها و توجه به جدو  1-1به دو نتيجهی زیر خواهي رسيد:
او ) راهکارهای اندکي به مرحلهی طرحریزی در چرخهی  ،MAPE-Kبهعنوان یک فاز مستقر توجه کردهاند.
دوم) راهکارهای موجود ،تمرکز خود را بر خودکارسازی و هوشمندی تشخيص نقص و رفع عيه ،در زیرمولفهی رخداده رار
دادهاند ،بودون آنکوه شورایط و محودودیتهوای کلوي و سراسوری فراینود را در طورحهوای تورمي خوود در نظور بگيرنود.

فصل -4

روش پيشنهادی
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 1-4مباني
 1-1-4چالش در فاز طرحریزی
در بخشهای فصر  2-1 ،-1و  1-1از فصر گذشته ،برخي راهکارهای ارارهشوده بورای ایجواد سيسوت هوای سورویسگورای
خودالتيام معرفي ،بررسي و با یکدیگر مقایسه شدند .در هریوک از مراحور پوایش ،تحليور ،طورحریوزی و اجورا از چرخوهی
( MAPE-Kشکر  )1-1چالشهایي در سيست های سرویسگرا وجود دارد .برخي از این چالشها مربوط بوه ماهيوت و رات
معماری سرویسگرا و برخي دیگر مربوط به محدودیتهای فعلي تکنولوژیها ،استانداردها و روشهای موجود سرویسگرایي
است.
در راهکارهای بررسيشده ،مالحظه کردی که یا ایدهی افلي راهکار ،افوالً نوآوری خافي برای مرحلهی طرحریزی نودارد و
برای یک یا چند مرحلهی دیگر از چرخهی بازخورد مناسه است و یا اینکه ،یک بستهی کلي برای همهی فازها اراره کرده،
اما در فاز طرحریزی خود دارای ضعفهایي است .از جملهی این ضعفها ميتوان به دو مورد زیر اشاره کرد:


وابستگي مرحلهی طرحریزی راهکار به مهارت طراح فرایند سرویس و دروني بودن روش



عدم توجه به محدودیتها و سودمندیهای کلي فرایند در طراحي طرحهای ترمي و فرف توجوه بوه تورمي
یک مولفهی دچار مشکر که این ضعف ،معموالً ناشي از مبتني بر مد نبودن راهکارها است

اگر چرخهی  MAPE-Kرا هستهی افلي موتور خودالتيامي یک سيست بداني و وظایف تشریحشده در هریوک از گوامهوای

این حلقهی بازخورد را به زیرسيست هایي متناظر با آنها مربوط کني  ،ميتواني بگویي که این پایاننامه ،یوک زیرسيسوت
طرحریز برای یک سيست سرویسگرای خودالتيام و مبتني بر ه نواسازی پيشنهاد ميدهد که ویژگيهای زیر را داراست:


مبتني بر مد است و از گراف جریانکاری سرویسها برای تصمي گيری و طرحریزی خود استفاده ميکند.



طرحهای خود را با توجه به منافع کلي فرایند سرویس تنظوي مويکنود و هودف آن فقوط تورمي یوک مولفوهی
سرویس دچار مشکر نيست.



ه ميتواند طرحهای پيشگيرانه تنظي کند و ه طرحهای معاینهای.
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مستقر از فرایند حرفهی خاص جریانکاری سرویس مرکه عمر ميکند ،اما امکان اینکه سياستهای طرحریزی
را در اله تنظيمات و پيکربندیها دریافت کند و آنها را در برنامهریوزیهوای خوود وارد نمایود را دارا اسوت .بوه
عبارت دیگر ،یک راهکار بيروني است.

وظيفهی زیرسيست طرحریز در موتور خودالتيامي یک سيست سرویسگرای مبتني بر ه نواسازی ،ممکن است مشتمر بور
جنبههای مختلف و متفاوتي باشد .بسته به اینکه تمرکز این موتور بر چه نقصها ،خطاها یا خرابيهایي اسوت و ورار اسوت
چه مشکلي را حر کند ،و اینکه ميتواند از کدام سياستهای ترمي و بازیابي در طرحهای خود بهره ببرد ،نووع عملکورد آن
را متفاوت خواهد کرد .در ادامهی این بخش ،صد داری بهطور د يق مشخص کني که زیرسيست طرحریز معرفويشوده در
این پژوهش در پي حر چه مشکلي است ،چه هدفي را رار است در طرحریزیهای خود دنبا کنود و بورای ایون منظوور از
کدام سياستهای ترمي استفاده خواهد کرد .پس از بيان این مباحد مقدماتي ،در بخشهای بعودی در موورد مشخصوات و
عملکرد خود زیرسيست فحبت خواهي نمود.

 2-1-4طرحریزی برای کدام ن،ب
در بخش  6-2با عنوان "ردهبندی نقصها" ،دیدی که در همهی انواع ردهبندیها و مد هایي که برای نقص/خطا/خرابوي در
سيست های سرویسگرا پيشنهادشده ،بحد افت ویژگيهای کيفي نيز مورد توجه رارگرفته است .همچنين در بخش  5-2با
عنوان "اهميت خودالتيامي در سيست های سرویسگرا" نيز بحد کردی که چرا ویژگيهای کيفي مورد نظر سورویس ،بوه-
خصوص آنهایي که در  SLAبه آنها تعهد شده است ،باید به د ت در زمان اجرا اندازهگيری و بوازبيني شوده و در فوورتي
که افت کيفيت تشخيص داده یا پيشبيني شد ،روشهای مؤشری برای افالح و ترمي وضعيت پيشآمده اجرا شوود .در ایون
پایاننامه ،تمرکز ما بر افت ویژگي کيفي زمانپاسخ 1سرویس است .افت کيفيت زمانپاسخ سورویس و یوا بوه عبوارت دیگور،
افزایش زمانپاسخ سرویس از حد مورد انتظار ،ميتواند در چرخهی حالت نقص/خطا/خرابي بوه فوورت شوکر  1-4نموایش
داده شود .در فورتي که سيست از زمانپاسخ متوسط خود دور شده و به حد آستانهی حداکثری خود نزدیوک شوود ،موا در
وضعيت نقص بهسر ميبری  .چراکه عواملي در حا کند کردن سيست و سوقدادن آن به سمت گذر از حد آستانه هسوتند.
در فورتي که این عوامر شناسایي نشده و رفع و رجوع نشوند ،زمانپاسخ سيست ممکن است از حد آسوتانهی مجواز خوود
Response time

1
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عبور کند .در این حالت ،ما در وضعيت خطا هستي  .و درفورتي که باز ه عوامر افت کيفيت شناسایي نشده و افوالحات و
ترمي های مناسبي به سيست اِعما نشود ،سيست به مرور آن در دیر پاسخ ميدهد که دیگر ابر بو نخواهود بوود و یوا
اینکه افوالً به کما ميرود و پاسخي نميدهد .در این شرایط ،ما در وضعيت خرابي هستي .

شکل  1-4چرخهی حالت ن،ب/خطا/خرابي برای ویژگي کي ي زمان پاسخ

 9-1-4هدف از طرحریزی
در فورتي که یک سيست سرویسگرا ،به علت دیر پاسخ دادن یک یا چند مولفهی سرویس ،در معرض این باشد که زموان-
پاسخ خودش از حد آستانه تخطي نماید ،باید برای جبران زمان از دسترفته طرحي بيندیشد .شکر  2-4را در نظر بگيرید.
فرض کنيد ،سيست  ،متوسط زمان پاسخ سرویسهای تشکيردهندهی خود را ميداند .پس از اجرای سرویس  S5تشوخيص
ميدهد که تا کنون به مقدار  dميليشانيه از زمان پاسخ پيشبينيشده عقه است .در فورتي که سورویس یوا سورویسهوای
منشأ تاخير ،تحت مالکيت ما نباشند و به دالیلي در بازهای از زمان دچار افت کارایي شده باشند ،یوک عامور انسواني ماننود
مسوو نگهداری و تعمير سرویس مرکه یا یک عامر هوشمند غير انساني مانند یک موتور خودالتيامي ،هيچیک نميتواننود
علت بروز مشکر را در این سرویسهای همکار ،شناسایي و برطرف نمایند .به این دلير که کد ،سرور ،زیرساخت ،پایگواهداده
و بهطور کلي عوامر مؤشر در سرویسدهي آنها خارج از کنتر فراه کنندهی سرویس مرکه است .حتوي اگور سورویس یوا
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سرویسهای مورد نظر ،داخلي بوده و تحت کنتر ما باشند ،ممکن است رفع مشکر پيشآمده زمانبر باشد و تا بازگشت به
حالت عادی ،زمانپاسخ سيست از حد آستانهی ابر بو خود عبور نماید.

شکل  2-4مثالي از گراف یک سروید مرکب

به این ترتيه ،ما نياز داری که پس از تشخيص وضعيت ن،ب در ویژگي کيفي زمان پاسخ سيست (مطوابق بوا شوکر ،)1-4
راهي برای جبران زمان از دست رفته بيابي و یا اینکه نگذاری که زمان پاسخ سيست  ،از ميوزان فعلوي خوود فراتور رفتوه و
سيست وارد وضعيت خطا بشود.
مسألهی اشارهشده در باال ،هدف افلي زیرسيست طرحریز در این پایاننامه است .طرحهای این زیرسيست دو دستهی کلوي
هستند :طرحهای اصالحي و طرحهای بازگشتي.
طرحهای ترمي افالحي ،سيست سرویسگرا را از یک وضعيت تنز یافته به یک وضوعيت ارتقواءیافتوه 1منتقور مويکننود
(شکر  .)1-4منظور از وضعيت تنز یافته ،وضعيتي است که سيست در حالت نقص یا خطا به سر ميبرد (شکر  .)1-4یوک
وضعيت ارتقاءیافته نيز وضعيتي است که نسبت به وضعيت موجود ،مناسهتر باشد .مثالً اگر در شرایط خطوا باشوي  ،حالوت
نقص ،یک وضعيت ارتقاءیافته محسوب ميشود .و یا اگر در شرایط نقص هستي  ،رفتن به یوک وضوعيت ارتقواءیافتوه یعنوي
بازگشت به وضعيت نرما  .یک طرح افالحي ،پيکربندی جریانکاری فرایند سرویس را بوهگونوهای تغييور مويدهود کوه توا
برطرفشدن مشکر سرویسهایي که منجر به تاخير شدهاند ،زمانپاسخ بهتری ارارهکنود .اگور منشواء تواخير سورویسهوای
مشکردار ،گذرا 2باشد  ،پيکربندی جدید ،باعد خواهد شد که زمان پاسخ کلي فرایند ،در طو این مدت ،دچار افت کيفيوت
1 Upgraded state
2Transient
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نشود .این حالت ،بهخصوص در مواردی که سرویس یا سرویسهای مورد نظر ،تحت مالکيت یک فراه کنندهی دیگر باشوند،
مفيد خواهد بود .در فورتي که منشاء مشکر ،دارمي 1باشد نيز ،استفاده از طرح افالحي به مدیر نگهدار فرایند یا بخشهای
دیگر موتور خودالتيامي این فرفت را ميدهد که سرویسهای مورد نظر را تعمير یا جایگزین نمایند .الزم به یوادآوری اسوت
که دو افطالح منشاء نقص گذرا و دارمي را با استناد به ردهبندی ارارهشده در ] [9که در بخش  4-6-2بررسي شد ،بوه کوار
بردهای .

شکل  9-4طرحهای ترميم اصالحيا تا برطرفشدن مشکلا سيستم را از یک وضعيت تنزل یافته به یک وضعيت ارت،اءیافته منت،ل
ميکنند

همانطور که در باال تلویحاً اشاره کردی  ،طرحهای افالحي ،مو تي هستند .یک طرح افالحي ممکن است مو تاً اجرای یکي
از مولفههای سرویس را نادیده گرفته و از روی آن پرش کند .یا اینکه ممکن است نمونههای سرویس سریعتری را فعا کنود
که به دلير پرهزینهبودنشان ،در حالت عادی از آنها استفاده نميشود .به ایونترتيوه ،الزم اسوت کوه پوس از بازگشوت بوه
وضعيت ارتقاءیافته ،به پيکربندی متناسه با آن وضعيت ارتقاءیافته بازگردی  .در اینجاست که طرحهای بازگشتي بایود وارد
عمر شوند.

شکل  4-4طرحهای ترميم بازگشتيا پد از ارت،اء وضعيت سيستما پيکربندی فرایند را به شرایط پيش از اصالح باز ميگردانند

در بخش بعدی ،در مورد اینکه در طرحریزی یک طرح ترمي افالحي ،از چه اَعما پایه استفاده ميشوود فوحبت خوواهي
کرد.

Permanent

1
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 4-1-4طرحریزی با کدام سياستهای ترميم
راهکارهایي که در بخش فصر  ،-1معرفي و بررسي شد ،بسته به نوع مشکلي که به آن پرداختهاند ،از سياستهای ترمي یوا
بازیابي مختلفي استفاده کردهاند که به آنها اشاره شد .ما نيز نيازمند استفاده از سياستهای ترميمي هستي کوه در طورح-
های افالحي ،برای تغيير مناسه پيکربندی جریانکاری استفاده شوند .در همهی راهکارهای بخش فصر  -1که ماننود ایون
پایاننامه ،برای بحد زمانپاسخ سرویس اراره شدهاند ،تنها از سياست جایگزیني 1اسوتفاده شوده اسوت ماننود ] [16] ،[13و
] .[36اما در این پایاننامه ،سه سياست زیر بهفورت ترکيبي در یک طرح ترميمي افالحي استفاده ميشود:


جایگزیني سرویس :با این عمر ،یک سرویس ،با نمونهی سریعتری از همان سرویس یا یک سرویس دیگر که
عملکرد و واسط معادلي دارد جایگزین ميشود .سرویسهای معاد  ،یا از بر در مخزن سرویسهوا تعریوف-
شدهاند و یا بهفورت پویا در زمان اجرا کشفشده و به این مخزن اضافه ميشوند.



مکررسازی 2سرویس :با این عمر ،به جای استفاده از یک نمونه سرویس ،چند نمونه سرویس بهفورت موازی
فعا ميشوند .به این ترتيه ،بار کاری ميان آنها تقسي خواهد شد .دانش اینکه برای کدامیک از سرویس-
های موجود چنين امکاني وجود دارد ،باید در پایگاهدانش موتور خودالتيامي وجود داشته باشد.



پرش از سرویس :با این عمر ،فراخواني یک سرویس نادیده گرفته ميشود و سرویسي کوه در جریوانکواری،
درست بعد از آن رارگرفته فراخواني خواهد شد .دانش اینکه اجرای کدامیک از سرویسها در چه شورایطي
ابر چش پوشي است ،باید در پایگاهدانش موتور خودالتيامي وجود داشته باشد.

1

Substitution
Replication

2
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 2-4اطالعها و دانشهای مورد است اده
 1-2-4م،دمه
ميداني که یک سيست خودالتيام ،که ماهيتاً نوعي سيست خودتطبيق است ،مجهز به ویژگويهوای خودآگواهي و زمينوه-
آگاهي است .این بدان معني است که او  ،روشهوایي بورای دریافوت اطوالع و دانوش از خوود و زمينوهی خوود دارد و دوم،
تصمي های خود را بر اساس آنها اتخار مينماید و سوم ،ممکن است آنها را در طو عمليات خود ،بر اساس شرایط جدیود
بهروزآوری نماید .در این بخش ،ميخواهي پارامترهایي را معرفي کني که زیرسيست طرحریز در نتيجوهی دسوتیوابي بوه
خویشآگاهي و زمينهآگاهي به آنها دست یافته و بر اساس آنها تصمي گيری مينماید .هدف ما معرفي این پارامترها است
و پرداختن به روشها و چگونگي کسه اطالع و بهروزآوری آنها ،مسألهی افلي ما در این پایانناموه نيسوت .هرچنود بورای
روشنشدن مباحد ،مثا هایي را در این زمينه نيز اراره کردهای .

 2-2-4م روضات مسأله
زیرسيست طرحریز پيشنهادشده در این پایاننامه ،از اطالعها و دانشهایي در تصمي گيریهای خود استفاده ميکند .شوکر
 5-4یک نمای شماتيک از پایگاه داده/دانش مورد نياز زیرسيست طرحریز را نشان ميدهد .همانطور که در این شوکر دیوده
ميشود ،گراف جریانکاری سرویسها ،یکي از افليترین پارامترهایي است که مورد نياز است چرا که راهکار معرفيشده در
این پایاننامه ،یک راهکار مبتني بر مد است و بر اساس تفسير گراف جریانکاری است کوه بوه ویژگوي خودآگواهي دسوت
ميیابي (به شکر  1-2نگاه کنيد).
در راهکار پيشنهادی ،فرض ميشود که پارامترهای زیر شناختهشده و معلوم هستند:


متوسط زمانپاسخ هر سرویس



حداکثر زمان مجاز برای ترمي جریانکاری



اینکه در هر سرویس همکار ،کداميک از عمليات ترمي جایگزیني ،مکررسازی و پرش امکانپذیر است
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سرویسهای معاد



حداکثر تعداد نمونهی سرویسهایي که ابليت اجرای موازی دارند



ماتریس سربار ترمي  ،که مشخص ميکند سربار زماني انجام عمر ترمي  ،برای هر سرویس چقدر اسوت .ایون

ابر جایگزیني با یکدیگر

سربار ممکن است برای هریک از اَعما جایگزیني ،مکررسازی و پرش متفاوت باشد.


ماتریس هزینهی ترمي  ،که مشخص ميکند چه هزینهی مالي را باید به ازای جایگزینکردن ،مکررکوردن یوا
پرش یک سرویس بپردازی



احتما اجرای سرویسهای موجود در شاخههای شرطي .در این مورد در بخش بعدی توضيحات بيشوتری را
اراره خواهي کرد.

شکل  5-4نمای شماتيک از پایگاه داده/دانش مورد است اده
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همچنين ،همانطور که در شکر  5-4دیده ميشود ،برخي طرحهای ترمي از پيشآماده نيوز در پایگواهدانوش ورار دارد کوه
طرحریز در شرایط مناسه از آنها استفاده کرده و در برخي شرایط نيز ،آنها را بهروزآوری مينماید .در مورد این طرحها در
بخش  1-4فحبت خواهي کرد.

9-2-4گراف جریانکاری
آ ای  Cardosoدر تز دکترای خود در ] ،[42انواع ساختارهای پایهای تشکيردهندهی جریانکاری را معرفي ميکند:


ساختار  ANDیا شاخههای موازی



ساختار  XORیا شاخههای مشروط



ساختار دنبالهای



ساختار حلقه

شکر  6-4این چهار ساختار پایهای را نشان ميدهد .همان طور که دیده ميشود ،همهی فعاليتهای موجود در یک ساختار
 ،ANDبهفورت موازی اجرا ميشوند (بخش ) (aشکر  )6-4و  Pa1=Pa2=…=Pan=1است .نمواد  Pدر ایونجوا بوه معنوای
احتما ورود به شاخه 1است .در ساختار  ،XORتنها یکي از شاخهها اجرا خواهد شد (بخش ) (bشوکر  )6-4و

Pa1+Pa2+

 …+Pan = 1است .واضح است که در ساختار دنبالهای ،احتما ورود به شاخه ،یک است .همانطور که دیده ميشود ،ساختار
حلقه ه نوع خافي از ساختار  XORمحسوب ميشود.

Branching probability

1
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شکل  6-4ساختارهای پایه تشکيلدهندهی جریانکاری ][42

به این ترتيه ،یک گراف جریانکاری سرویس مي توانود بوا ترکيوه چهوار سواختار فووق ،بوه فوورت یوک گوراف جهوتدار
) CSGraph=(N,Eساخته و مد شود .مجموعهی  ،Nمجموعهی نودهای شرکتکننده در گراف و نمایانگور سورویسهوای
همکار و  ،Eمجموعهی لبههای متصرکنندهی دو سرویس همکار اسوت .هور لبوه ،نشواندهنودهی اجورای پشوت سوره دو
سرویس و مقدار هر لبه ،نشاندهندهی احتما اجرای سرویسي است که در مقصد لبهی مورد نظر رار گرفته است.
یادآوری ميکني که منظور از "احتما اجرای سرویسهای موجود در شاخههای شرطي" در شکر  ،5-4مقدار  Piیک لبوه
در ساختار  XORاست .در بخش بعدی ،بهطور مختصر در مورد چگونگي تعيين مقادیر این احتما ها فحبت خواهي کرد.

 4-2-4پارامترهای پویا و ایستا
تعيين مقادیر احتما شاخه ،ميتواند توسط طراحان سيست و بهفورت تقریبي ،پيش از شروع اجرا تعيين شود .اما ميتوان
با روشهایي نظير ] ،[43احتما های شاخه را در زمان اجرا ه محاسبه و بهروزآوری کرد [43] .یک راهکار برای محاسوبهی
احتما های شاخه در یک نمونه زیرگراف اراره داده است .همچنين ،سایر پارامترهایي که بعنوان مفروضات مسأله در بخوش
 1-2-4معرفي شدند ،ممکن است پيش از اجرای سيست  ،تعيينشده و در طو اجرا شابت بمانند و یا اینکه مقادیر آنهوا در
حين عمليات ،تغيير کند .جدو  1-4مثا هایي از تغيير این مفروضات مسأله در حوين اجورا و چگوونگي بوهروزآوری آنهوا
اراره کرده است.
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جدول  1-4مثالهایي از تغيير م روضات مسأله در حين اجرا و چگونگي بهروزآوری آنها

مثالي از تغيير مقدار پارامتر در حين اجرا و چگونگي بهروزآوری آن

پارامتر
متوسط زمانپاسخ هر سرویس

کاهش زمانپاسخ سرویس بهعلت بهبود کد
یا زیرساخت اجرای یک سرویس

بهروزآوری پارامتر توسط مدیران
سيست

حداکثر زمان مجاز برای ترمي جریانکاری

تغيير سياستهای سرویس

بهروزآوری پارامتر توسط مدیران
سيست

امکانپذیر بودن/نبودن عمليات ترمي جایگزیني،
مکررسازی و پرش برای هر سرویس

یافتن یک سرویس معاد توسط مکانيزم-
های کشف پویای سرویس

بهروزآوری خودکار مخزن
سرویسهای معاد

یافتن یک سرویس معاد توسط مکانيزم-
های کشف پویای سرویس

بهروزآوری خودکار مخزن
سرویسهای معاد

حداکثر تعداد نمونهی سرویسهایي که ابليت
اجرای موازی دارند

تغيير سرویسها یا ابليتهای آنها

بهروزآوری پارامتر توسط مدیران
سيست

ماتریس سربار ترمي

بهبود روشهای اجرای ترمي و کاهش
سربار زماني اجرای عمليات ترمي

بهروزآوری توسط زیرسيست
اجراکننده ،یا مدیران سيست

ماتریس هزینهی ترمي

تغيير سياستهای سرویس

بهروزآوری توسط مدیران

سرویسهای معاد

ابر جایگزیني با یکدیگر

 9-4مرور کلي
 1-9-4معماری سطح باال
گفتي که پژوهش حاضر ،از دیدگاه چرخهی  MAPE-Kدر حوزهی طرحریزی است .به عبارت دیگر ،فرض ميشود که سوایر
مولفهها در این چرخه مانند پایشگر ،تحليرگر و اجراکننده وجود دارند و تعامر زیرسيست طراحي شده با این مولفوههوا از
طریق واسطهای آنان فورت ميگيرد .شکر  7-4یک نمای جعبهسياه از راهکار ارارهشده و نحوهی ارتباط آن با سایر مولفه-
های چرخهی  MAPE-Kرا نشان ميدهد .مولفههایي که با خطوط نقطهچين مشخص شدهاند ،مولفههای خوارج از سيسوت
ما هستند:
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شکل  7-4نمای جعبه سياه راهکار

فرض ميشود یک مولفهی تحليرگر دارماً در حا بررسي و نظارت بر اوضاع سيست  ،از جنبهی ویژگي زموانپاسوخ اسوت و
وضعيت آنرا مطابق با شکر  1-4کنتر ميکند .این مولفه ،هرگونه تغيير وضعيت را به اطالع زیرسيسوت طورحریوز موي-
رساند .در فورت تنز وضعيت ،طرحریز ميتواند دو سياست را درپيش بگيرد یا اینکه از طرحهای ترمي ازپيشآماده که از
بر برای این سطح وضعيت برنامهریزی شده و در پایگاهدانش رخيره شده است استفاده نماید و یا بهفورت پویا ،با اسوتفاده
از مفروضات و دادههای موجود در پایگاهداده ،یک طرح افالحي را برنامهریزی نماید .رفع مشکر سرویسهای منشوأ تواخير
نيز از همين طریق به اطالع طرحریز ميرسد تا با توجه به وضعيت فعلي ،طرحهای بازگشتي طراحي و اجرا شوند .باید توجه
داشت که تنها ارتقاء به یک وضعيت بهتر دليلي برای بازگشت به پيکربندی معمو آن وضعيت نيست ،بلکه فقط بایود پوس
از اطمينان از رفع عامر ایجادکنندهی تاخير ،طرح بازگشتي را به زیرسيست اجراکننده ابالغ کرد .اجرای طرحهای افالحي
و بازگشتي و تغيير مولفه1ها و اتصا دهنده2ها با زیرسيست اجراکننده است .در فورتي کوه در مفروضوات مسوأله ،تغييوری
ایجاد شود ،الزم است که طرحهای افالحي هر سطح وضعيت مجدداً توليود شوده و پایگواهدانوش بوهروز شوود .شوکر 8-4
چگونگي تعامر زیرسيست طرحریز را با دو مولفهی تحليرگر و اجراکننده نشان ميدهد.

Component
Connector

1

2
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شکل  -4تعامل زیرسيستم طرحریز با تحليلگر و اجراکننده

2-9-4رویهی سطح باال
اگر به مثا شکر  2-4بازگردی  ،ميتواني بگویي وظيفهی زیرسيست طرحریز آن است کوه تعودادی سورویس کوه بعود از
سرویس  S5در جریانکاری راردارند را انتخاب کرده و آنها را بهگونهای تغيير دهد که زمان مناسبي رخيره و زمان از دست
رفته جبران شود .در این تصمي گيری باید به دو نکتهی زیر توجه کني :
 .1در طو اجرای طرح پيشنهادی زیرسيست طرحریز توسط زیرسيست اجراکننده ،مولفهها و اتصا دهندهها تغييور
خواهند کرد و در این مدت ،سرویسدهي سرویس مرکه باید مو تاً متو وف شوود .تو وف سورویسدهوي ،زمواني
ارزشمند و ابر تحمر است که پيکربندی جدیدی که پس از پایان تو ف ایجادميشوود ،بوه انودازهی مناسوبي در
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زمانپاسخ فرفهجویي نماید .بنابراین ،مدت زماني که طرح ترمي ارارهشده باعود ایجواد تو وف اجورای سورویس
مرکه ميشود ،باید در فرایند طرحریزی ،بررسي و کنتر شود.
 .2هزینهای که فراه کنندهی سرویس مرکه ،برای جایگزینکردن یک سرویس با سرویس باکيفيتتر ،اجورای چنود
نمونهی موازی از یک سرویس ،و طرفنظر کردن از اجرای یک سرویس ميپردازد نيز باید موورد توجوه طورحریوز
باشد .این هزینه ميتواند مثالً جایگزینکردن یک سرویس با یک سرویس معاد با زمانپاسخ کمتر ولي گورانتور،
پرداخت مالي بيشتر به ازای اجرای نمونههای بيشتر از یک سرویس ،یا از دسوت دادن یوک منفعوت یوا پرداخوت
جریمهی جزیي به ازای اجرا نکردن یا پرش از یکي از مولفههای سرویس باشد .طرحریوز بایود اوالً بدانود کوه ایون
بير هزینهها به چه ميزان باید در تصمي گيری او برای انتخاب یک سياست ترميمي مووشر باشوند و شانيواً بتوانود
تصمي بگيرد که کدام طرح ترمي ميتواند تعاد مناسبي ميان فرفهجویي در زموان پاسوخ و افوزایش هزینوههوا
ایجاد نماید.
در راهکار ارارهشده ،زیرسيست طرحریز در دو گام افلي عمر ميکند:
 .1در گام او  ،یک محدودهی عمر از سرویسهایي که باید عمليات ترمي برای آنها اجرا شود را انتخواب مويکنود.
این کار ،توسط یک الگوریت اکتشافي که در این پایاننامه پيشنهاد شده است انجام مويشوود .از ایون پوس ،ایون
الگوریت را  ARDAمينامي که مخفف  Adaptation Region Definition Algorithmاست .هودف ایون الگووریت
آن است که سربار اجرایي طرحهای ترمي برای محدودهی انتخابشده ،از حد غيرمجاز بيشتر نشود.
 .2در گام دوم ،طرح ترميمي مناسه برای سرویسهای این محدوده را تشخيص ميدهد .طرح باید بهگونهای تنظوي
شود که با کمترین هزینه ،زمان مناسبي را رخيره کند و یا به عبارت دیگر ،زمان از دست رفتوه را جبوران نمایود.
این مرحله توسط یک الگوریت ژنتيک پيشنهادشده در این پایاننامه انجام ميشود .از این پوس ،ایون الگووریت را
 GARPمينامي که مخفف  Gentetic Algorithm for Repair Planاست.
در بخش  4-4در مورد این الگوریت ها و جزیيات آنها فحبت خواهي کرد .شکر  1-4الگوریت کلي عمليات طرحریز را در
راهکار پيشنهادشده نشان ميدهد.
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شکل  3-4الگوریتم کلي عمليات در راهکار ارائهشده

هردوی این الگوریت ها نيازمند دانشي از نحوهی اتصا سرویسها در جریانکاری فرایند هستند و به همين دليور ،از گوراف
جریانکاری فرایند که در پایگاهدانش رار داده ميشود استفاده ميکنند .خروجي الگوریت  ،ARDAیک زیرگوراف از گوراف
جریانکاری است که بعنوان ورودی الگوریت  GARPاستفاده مويشوود .الگووریت  ،GARPزیرگوراف  ARیوا

Adaptation

 Regionرا دریافت ميکند و در خروجي ،شکر خافي از کروموزوم را که نشاندهندهی عمليوات تورمي پيشونهاد شوده در
هریک از سرویسهای موجود در محدودهی  ARاست ،توليد مينماید .اگر به مثا شوکر  2-4بوازگردی  ،شوکر 11-4یوک
نمونه از عمليات در مولفهی طرحریز و خروجي حافر از آن را نشان ميدهد.

شکل  11-4خروجي حاصل از مراحل مختلف عمليات در زیرسيستم طرحریز
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 4-4الگوریتمها
 1-4-4الگوریتم اکتشافي تشخيب ناحيهی عمل
وظيفهی الگوریت

اکتشافي تشخيص ناحيهی عمر ،که در این پایوانناموه آنرا )Adaptation Region Definition (ARDA

مينامي  ،آن است که منطقهی مناسبي را برای اجرای عمليات ترمي انتخاب نماید .ایون منطقوه ،ورودی الگووریت ژنتيوک
طراحيکنندهی طرح ترمي است که در بخوش بعودی دربوارهی آن فوحبت خوواهي کورد .ورودیهوای الگووریت

ARDA

عبارتند از گراف سرویس مرکه ،ميزان سربارهای انواع عمليات ترمي جایگزیني ،مکررسازی و پرش ،شناسهی سرویسي که
تحليرگر گزارش کرده است ،پارامترهای  β ،MxTTRو ضریه .k
پارامتر  MxTTRدر اینجا مخفف  Maximum Time To Repairاست و حداکثر زماني است کوه موتوور خودالتيوامي مجواز
است اجرای سرویس را متو ف کرده و آنرا ترمي نماید .پارامتر  βیک مقدار در محدودهی  1و  1است و مشخص مويکنود
که در هر سطح وضعيت ،مجاز به استفاده از چند درفد زمان  MxTTRهستي  .سطوح وضعيت در هور سيسوت  ،بسوته بوه
سياستهای مدیران حرفه ،ابر تعریف است .ممکن است یک یا چند سطح نقص و یک یا چند سوطح خطوا تعریوف شوود.
مثالً اگر  thrshdرا حداکثر آستانه ی ابر بو برای زمان پاسخ در نظر بگيری  ،ممکن است در یوک سيسوت  ،زموان پاسوخ
کمتر از  ،0.8*thrshdسطح نرما  ،زمان پاسخ بزرگتر یوا مسواوی  0.8*thrshdو کمتور از  ،0.9*thrshdسوطح نقوص یوک و
زمانپاسخ بزرگتر یا مساوی  0.9*thrshdو کوچکتر از  thrshdسطح نقص دو بوده و سطوح خطا نيز به همين ترتيه تعریوف
شوند .تشخيص اینکه در هر لحظه ،سيست در کدام سطح رار دارد با مولفهی تحليرگر است .وجود پارامتر  βاین امکان را
به مدیران موتور خودالتيامي مي دهند که حداکثر زمان مجاز برای ترمي در هر سطح متفاوت درنظور گرفتوه شوود .بودیهي
است که ميتوان  βرا برای همهی وضعيتها  1در نظر گرفت.
از آنجا که مهمترین مسأله در راهکار این پایاننامه ،بحد محدودیتهای زماني است ،الگوریت  ARDAبا بررسي سوربارهای
ترمي سرویسها ،محدودهای از عمر را انتخاب ميکند که مجمووع حوداکثر سوربار سورویسهوای موجوود در آن از مقودار
 β*k*MxTTRبيشتر نشود .اگر  βبا توجه به سطح نقص/خطای گزارششده تعيين شود ،هرچه

شدت نقص بيشوتر باشود β

ه عدد بزرگتری انتخاب خواهد شد .این بدان معني است که هرچه شدت نقص باالتر باشود ،زموان بيشوتری را بوه تورمي
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سرویسهایمان اختصاص خواهي داد و سرویس بيشتری را برای ترمي انتخاب خواهي کرد .ضریه  ،kمقوداری وابسوته بوه
تعداد سرویسهای موجود در گراف است.
رویه  ،1-4رویهی سطح باالی الگوریت  ARDAرا نشان ميدهد .البته در این نسخه از الگوریت  ،فرض شده است کوه فورفاً
ساختارهای مشروط و دنبالهای در جریانکاری وجود دارند.
رویه  1-4الگوریتم ARDA

procedure: Adaptation Region Definition Algorithm
input: composition service graph CS, Scurrent, substitutionOverhead, replicationOverhead, skipOverhead,
MxTTR, β,k
output: AR
%AR is the Adaptation Region
begin
;ohSum←0
;}ohSum← max{<adaptation>Overhead for all feasible Scurrent adaptation actions
vn ← Scurrent
%vn is the visited node%
do
add vn to AR
)if (vn has xor outgoing branches
select an edge with maximum bp and go ahead to visit a node
end
vn ←visited node
}ohSum ← ohSum + max{<adaptation>Overhead for all feasible vn adaptation actions
)while (ohSum < β*k*MxTTR
end

 2-4-4الگوریتم ژنتيک طراحيکنندهی طرح ترميم
 1-2-4-4م،دمه
همانطور که در بخش  2-1گفته شد ،مسألهی افلي ما در این پایاننامه آن است که بتواني راهکاری اراره دهوي کوه طورح
ترمي مولفههای سرویس را با درنظر گرفتن منافع و محدودیتهای سراسری فرایند سرویس مرکه تدوین نماید .منفعت ما
در مسألهی هدف این پایاننامه ،حداکثر شدن زمان فرفهجویيشده توسط یک طرح ترمي است بهگونهای که بوا تغييور در
پيکربندی سرویس مرکه ،هرچه سریعتر آنرا به یک وضعيت ارتقاءیافته منتقر نماید .از طرفي دیگر ،محدودیتهوایي نيوز
وجود دارد .هزینهی ترمي یکي از این محدودیتها است .رعایتکردن سقف مجاز برای سربار زماني اجرای عمليوات تورمي
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نيز یکي دیگر از محدودیتهایي است که وجود دارد .بوا مالحظوهی ایون شورایط ،اسوتفاده از یوک الگووریت ژنتيوک بورای
تشخيص بهترین دنبالهی ترميمي مناسه بوه نظور مويرسود .مويدانوي کوه الگووریت ژنتيوک در دسوتهی الگووریت هوای
متاهيوریستيک است و برای مسارر بهينهسازی استفاده ميشود .ميتواني بگویي که در این پایوانناموه مويخوواهي طورح
ترميمي را برگزیني که توازن مناسبي ميان زمان فرفهجویيشده با هزینهی ترمي تحيرشده توسط آن بر رار کرده باشد و
عالوه بر این ،سقف مجاز برای سربارهای زمان اجرای عمليات ترمي را نيز در هر سطح وضعيت رعایت نماید .کافي است که
بتواني فضای جستجوی مسألهی خود را در اله کروموزومهایي نمایش دهي و مراحر و گامهوای عموومي یوک الگووریت
ژنتيک را طراحي نمایي (شکر .)11-4
الگوریت ژنتيک پيشنهادی این پایاننامه با نام ) Genetic Algorithm for Repair Planning (GARPبرای طرحریوزی یوک
طرح ترمي در ناحيهی ( ARکه توسط الگوریت دیگر پيشنهادی پایاننامه ،ARDA ،تعيين ميشود) ،تدوین شده است و در
ادامهی این بخش معرفي خواهد شد.

شکل  11-4فلوچارت عمومي الگوریتمهای ژنتيک ][44

87

 2-2-4-4ساختار کروموزومها
هر کروموزوم در  GARPدو بخش دارد :بخش  adaptation partیا  apو بخش  value partیا  .vpبه ازای هریک از سورویس-
های موجود در  ،ARدو ژن متناظر ،یکي در بخش  apو دیگری در بخش  vpوجود خواهد داشت .بوه ایون ترتيوه ،انودازهی
کروموزومها در  ،GARPمتغير بوده و بستگي به تعداد سرویسهای موجود در  ARدارد .مقادیر ژنها در بخوش  ،apنشوان-
دهنده ی نوع عمر ترميمي هستند که در طرح ترمي باید برای سرویس متناظر با آن ژن اِعما شود .این عمليوات عبارتنود
از "هيچکار"" ،جایگزیني"" ،مکررسازی" و "پرش" .مقادیر ژنها در بخوش  vpنيوز ،مقوادیر موورد نيواز بورای یوک عمور
ترميمي خاص را نشان ميدهد .اگر عمر ترمي در بخش  apبرای ژن سرویس  ،siجایگزیني باشد ،مقدار ژن متنواظر بوا آن
در بخش  ،vpشمارهی سرویسي را نشان ميدهد که باید با  siجایگزین شود .همچنين اگر عمر تورمي در بخوش  apبورای
ژن سرویس  ،sjمکررسازی باشد ،مقدار ژن متناظر با آن در بخش  ،vpتعداد نمونههایي از آن سورویس اسوت کوه بایود بوه-
فورت موازی اجرا شوند .در فورتي که عمر ترمي  ،هيچکار یا پرش باشد ،مقادیر متناظر آنها در بخوش  ،vpفوفر خواهود
بود .شکر  12-4ساختار یک کروموزوم نمونه را نشان ميدهد.

شکل  12-4ساختار کروموزومها در GARP

هریک از کروموزومها در وا ع نمایانگر یک طرح ترمي در ناحيهی  ARهستند .حا  ،مسأله آن است که کودامیوک از ایون
طرحهای ترمي  ،مناسهترند و یا به زبان الگوریت های ژنتيک ،کدامیک از کروموزومها برازندهتر هستند.

88

 9-2-4-4توليد جمعيت اوليه
کروموزومهایي که در نسرهای مختلف توليد ميشوند ،دروا ع ترکيههای مختلف از انوواع طورحهوای تورمي امکوانپوذیر

1

هستند که باید ميزان برازندگي آنها با توجه به هدف مسأله مورد بررسي رارگيرد .از آنجا که بحد زموان ،در ایون راهکوار،
یک موضوع حساس است ،ساختارهای دادهای خافي را از دادههای موجود در مفروضات مسأله ،توليد و در پایگاهدانش ورار
ميدهي تا سرعت عمر مولفهی طرحریز را افزایش دهي  .از جملهی ایون سواختارهای داده ،سواختاردادهی  ،TRVمخفوف
 Tuned Repair Vectorاست .طبق مفروضات مسأله ،هر مولفهی سرویس ،یک بردار ترمي در پایگواهدانوش دارد کوه در آن
عمليات ترمي امکانپذیر برای آن سرویس مشخصشده است .شکر  11-4یک نمونه آرایهای از بردارهای تورمي سورویس-
های موجود در یک ناحيهی تطبيق یا  ARرا نشان ميدهد .همانطور که در این شکر دیده ميشوود ،انودازهی ایون بردارهوا
مختلف است .حتي بردار ترمي برخي سرویسها خالي است و این نشانگر این است که هيچیک از اَعما ترمي موورد نظور
راهکار ،برای آنها امکانپذیر نيست.

شکل  19-4آرایهی بردارهای ترميم مول

ههای سروید موجود در AR

اما برای رسيدن به سرعت بيشتر در توليد کروموزوم نسرها ،بردارهای ترمي سرویسها باید در فاز راهاندازی تنظوي شووند.
اگر گزینهی هيچکاری را ه به بردارهای ترمي سرویسها اضافه کني  ،اندازهی بردار ترمي هر سرویس بين یوک توا چهوار
خواهد شد .حا اگر اندازهی بردار ترمي همهی سرویسها را کوچکترین مضرب مشوترك اعوداد  1 ،2 ،1و  4یعنوي  12در
نظر بگيری و بردارها را بهفورت شکر  14-4تنظي کني  ،اعدهی انتخاب تصادفي عمر تورمي یوک سورویس ،در سواخت

Feasible

1
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ژنهای کروموزومها ،تبدیر ميشود به انتخاب یک عدد تصادفي ميان  1تا  .12به این ترتيه ،برای تخصيص مقودار بوه هور
ژن در هر کروموزوم ،نياز به بررسي این نيست که آیا عمر ترمي انتخابشده برای آن سرویس خاص ،امکانپذیر هسوت یوا
خير .بهعالوه ،شانس انتخاب همهی اَعما ترمي یک سرویس ،با ه برابر خواهد بود .این ،یعني افوزایش جزیوي حافظوه در
مقابر رسيدن به کارایي بهتر الگوریت .

شکل  14-4بردارهای ترميم تنظيمشده در فاز راهاندازی

ساختارهای دادهای مه دیگر که از مفروضات مسأله ساختهشده و در پایگاهدانش رار ميگيرند عبارتند از:


 EQSکه مخفف  Equivalent Servicesاست .در این ساختارداده ،ميتوان از روی شناسهی یک سرویس ،به
سرویسهای معادلي که در مخزن دارد ،دست پيدا کرد .این ساختارداده ممکن است در طو زمان اجرا بوه-
روز شود .اینکار یا از طریق مکانيزمهای پویای کشف سرویسهای معاد به فورت خودکار امکانپذیر موي-
شود و یا ميتواند از طریق مکانيزمهای دستي تعبيهشده ،از طریق یک مدیر سيست بوه پایگواهدانوش اضوافه
شود.



 MRSIکه مخفف  Maximum Replicatable Service Instancesاست .این ساختارداده نشوان مويدهود کوه
چند نمونه از یک سرویس با ابليوت مکررشودن ،امکوان اجورای مووازی و همزموان را خواهود داشوت .ایون
ساختارداده نيز ،ممکن است در طو اجرا در پایگاهدانش بهروزآوری شود.
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پس از معرفي سه ساختاردادهی  EQS ،TRVو  ،MRSIاکنون ميتواني الگوریت توليد نسور نخسوت را اراروه دهوي  .رویوه
 ،2-4الگوریت توليد جمعيت اوليه در  GARPرا نشان داده است μ .تعداد کروموزومهای موجود در جمعيت اوليه است.
رویه  2-4الگوریتم توليد جمعيت اوليه در GARP

procedure: Creating Initial Population
] [ input: AR, μ, TRV[ ][ ], EQS[ ], MRSI
] [] [output: population
begin
k←1
/*individual index*/
population [][]←φ
while (k<=μ) do
population[k] ← take an array with AR-size*2
/*ap & vp*/
chi←1
/*chromosome index*/
for each service in AR do
si← the service index
l← a random number between 1 to 12
]adaptationAction ←TRV[si][l
population[k][chi] ← adaptationAction
/*make ap*/
)Switch (adaptationAction
/*make vp*/
Case ‘nothing’, ‘skip’: population[k][chi+AR-size] ← null
]Case ‘substitute’ : population[k][chi+AR-size] ← get first item of EQS[si
]Case ‘replication’: population[k][chi+AR-size] ← get a random number between 2 to MRSI[si
end
chi ←chi +1
end
k ← k +1
end

 4-2-4-4محاسبهی برازندگي
مهمترین مسأله در یک الگوریت بهينهسازی ژنتيک ،تعریف تابعي است که ميزان برازندگي کروموزومها را برای انتخابشدن
در توليدمثر نسر بعدی تعيين ميکند .در کاربرد خاص مورد نظر مسألهی ما ،هدف آن است که طرح تورمي افوالحي ،یوا
همان کروموزومها ،توازن مناسبي بين فرفهجویي در زمان اجرای بخش  ARو هزینهها و سربارهای تحميلي بر رار کنود توا
زمان از دست رفته جبران شده و سيست به وضعيت نرما خود بازگردد (شکر .)1-4
فرض ميکني  ،یک زیرگراف  ،ARاز کنار ه رارگرفتن و متصر شدن  nساختار پایه (که در بخش  1-2-4معرفوي شودند)
تشکير ميشود .همچنين فرض ميکني که هر ساختار نيز ،خود از  mمولفهی سرویس تشوکير شوده اسوت .اگور  rtiنمواد
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زمانپاسخ سرویس iام بوده و  rt(before-repair)iو  rt(after-repair)iبهترتيه ،زمان پاسخ سرویس iام بر و بعود از تورمي
باشند ،جدو  2-4چگونگي محاسبهی زمان پاسخ سرویس iام را بعد از ترمي نشان ميدهد.
جدول  2-4محاسبهی زمانپاسخ سروید iام پد از ترميم

نوع ترمي

سرویس Si

جایگزیني با Sj

مکرر سازی
پرش

زمان پاسخ سرویس  Siپس از ترمي
rtj
rt(before-repair)i/instance number
-rt(before-repair)i

همچنين ،اگر  Crtjنماد زمانپاسخ ساختار jام باشد ،جدو  1-4چگونگي محاسبهی زمان پاسخ ساختار jام را از زمانپاسخ-
های مولفههای سرویس تشکيردهندهاش نشان ميدهد .بدیهي است که در فورتي که بخواهي این مقدار را بر یوا بعود از
ترمي محاسبه کني  ،کافي است که مقادیر  rt(before-repair)iو  rt(after-repair)iرا در  rtiجایگزاری نمایي .
جدول  9-4محاسبهی زمان پاسخ ساختار jام

ساختار حلقه ساختار شاخههای موازی

ساختار شاخههای مشروط ساختار دنبالهای
m

k * rti

}}Max{rti, i {1,2,..., m

 bp * rt

i

i

i 1

m

 rt

i

i 1

Crtj

فرض ميکني  ،اگر در یک کروموزوم عمر ترمي  kبرای سرویس  iانتخاب شده باشد ،سربارترمي  k 1برای سرویس  iبرابر با
 rohi,kاست .اگر  Crohjنشاندهندهی ميزان سربارترمي ایجادشده در ساختار  Cjباشود ،جودو  4-4چگوونگي محاسوبهی
آنرا از روی سربار ترمي های مولفههای سرویس تشکيردهندهاش نشان ميدهد.

Repair overhead

1
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جدول  4-4محاسبهی ميزان سربارترميم در ساختار jام

ساختار حلقه

ساختار شاخههای موازی

k * rohi , selectedk

}}Max{rohi , selectedk, i {1,2,..., m

ساختار دنبالهای

ساختار شاخههای مشروط
m

m

 bp * roh

i , selectedk

 roh

i

i , selectedk

i 1

i 1

Crohj

برمبنای تعاریف باال ،مجموع زمانپاسخ و سربارترمي ناحيهی  ،ARبهفورت زیر محاسبه ميشود:
= rtAR

)(3-1

= rohAR

)(3-2

با بيان مقدمات فوق ،اکنون ميتواني بگویي که ميزان فرفهجویي زماني طرح ترمي از فرمو زیر ابر محاسبه است.
)(3-3

)Tsaved = rt(before-repair)AR – (rt(after-repair)AR + rohAR

هر کروموزومي که مقدار  Tsavedبيشتری داشته باشد ،زمان بيشتری فرفهجویي کرده است .حوا بایود دیود کوه بوه ازای
فرفهجویي زماني ایجادشده ،به چه ميزان هزینه به فراه کنندگان سرویس مرکه تحمير شوده اسوت .نحووهی محاسوبهی
ميزان هزینهی ناحيهی  ARجدید ،مشابه محاسبهی ميزان سربارترمي است .بنابراین ميتوان گفت که هزینهی تحميرشده
به مقدار زیر است:
)(3-4

اکنون ميتواني چگونگي محاسبهی تابع برازندگي کروموزومها در  GARPرا معرفي کني :
)(3-5

F = ω1Tsaved /ω2CostAR

هرچه ميزان فرمو فوق برای یک کروموزوم بيشتر باشد ،برازندهتر خواهود بوود .دو پوارامتر  ω1و  ،ω2بایود دو مقودار در
محدودهی ] [0,1داشته باشند ،بهگونهای که  ω1+ ω2=1باشد .این دو مقدار که باید توسط مدیران در موتور خودالتيوامي
تعيين شوند ،مشخص ميکنند که از نظر آنها ميزان زمان فرفهجویي شده و هزینهی تحميرشده به چه ميزان نسوبت بوه
یکدیگر دارای اولویت هستند .مثالً مقدار  0.2برای  ω2و  0.8برای  ω1مشخص ميکند که از نظر مودیران سيسوت  ،اینکوه
زیرسيست طرحریز طرحي پيشنهاد کند که زمان بيشتری فرفهجویي نماید ،مهمتر از آن اسوت کوه سوعي کنود طورح بوا
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هزینهی کمتری را انتخاب کند .یا مقدار  0.5برای  ω2و  0.5برای  ω1مشخص ميکند که از نظر مودیران ،اولویوت هور دو
پارامتر در تعيين طرحهای ترمي  ،یکسان است.

 5-2-4-4تکنيک انتخاب
انتخاب 1روشي است که بهطور تصادفي کروموزومهایي را از جمعيت ،برای توليد مثر و انجام عمر تقاطع 2بيورون مويآورد.
کروموزومهایي که از جمعيت اوليه برای توليد مثر انتخاب ميشوند ،والدین نام دارند .در این مرحله باید در ارتباط با نحوه-
ی انتخاب والدین ،نحوهی توليد فرزندان و تعداد فرزندان تصمي گيری شود.
روش چرخ رولت1یکي از روشهای سنتي انتخاب در الگوریت ژنتيک اسوت کوه در الگووریت  GARPپيشنهادشوده در ایون
پایاننامه نيز از آن استفاده شده است .در این روش ،یک کروموزوم از استخر توليد مثر بر اساس احتمالي متناسه با مقودار
برازندگياش انتخاب ميشود .در این مد  ،سطح یک چرخ رولت فرضي به بخشهایي تقسي ميشود که تعداد آنها برابر با
تعداد اعضای جمعيت و سطح هر بخش متناسه با مقدار برازندگي هر کروموزوم است .سپس چرخ به حرکت در ميآیود توا
در نقطهای به تصادف متو ف گردد .این نقطه کروموزوم انتخابشده را مشخص مينماید .شکر  15-4شمایي از چرخ رولوت
را نشان ميدهد .در این شکر ،کروموزومهای  1و  2دارای برازنودگي بيشوتری نسوبت بوه کرومووزومهوای  1و  4هسوتند و
بنابراین شانس بيشتری برای انتخابشدن دارند .این شيوهی انتخاب سبه ميشود که با گذشت زمان ،تعداد کروموزومهوای
مطلوب در جمعيت افزایش یابد .به طوری که ميانگين مقدار برازندگي جمعيت ،در مقایسه با جمعيت مرحلهی بر ،بيشوتر
ميشود ].[44

1

Selection
Crossover
3
Roulette wheel
2
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شکل  15-4چرخ رولت

 6-2-4-4روش ت،اطع
تقاطع فرایندی است که دو والد که در مرحلهی انتخاب (در بخش بر در مورد آن فحبت شد) برگزیده شدهاند را در نظور
ميگيرد و بر اساس آنها یک یا چند فرزند جدید توليد مينماید .با عمر تقاطع ،فرزندان از سمتهای مختلف کرومووزوم-
های والدین ساخته ميشوند .عمر تقاطع به این اميد انجام ميشود که کروموزومهای فرزند ،عملکرد بهتری از والدین خوود
داشته باشند .البته ،بهتر است هميشه برازندهترین کروموزومهای نسر بر ،بدون هيچ تغييری به نسر بعدی منتقر شووند.
به همين دلير ،همواره یک احتما  0<Pc<1برای انجام این عمر در نظر گرفته ميشود .اگور  Pcفوفر باشود ،یعنوي هويچ
تقاطعي فورت نميگيرد و فرزندان د يقاً مشابه والدین خواهند بود و اگر این احتما یک باشد ،تموامي فرزنودان از طریوق
عمر تقاطع ایجاد ميشوند ].[44
روشهای مختلفي برای عمر تقاطع وجود دارد که از آن جمله ميتوان به تقاطع تکنقطهای ،1تقواطع دونقطوهای ،2تقواطع
یکنواخت ،تقاطع از سه والد ،1تقاطع 4 ppxو تقاطع مرته 5اشاره کرد .به دلير کواربرد خواص موا در راهکوار پيشونهادی ،از
روش تقاطع یکنواخت استفاده شده است .در ادامه جزیيات کار و دالیر و مزایای استفاده از این روش بيان شده است.

1

One-point crossover
Two-point crossover
3
Three parent crossover
4
Precedence preservative crossover
5
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2
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در تقاطع یکنواخت ،براساس یک توزیع تصادفي باینری مشخص ميگردد که یک ژن از کدام والد انتخاب گردد ] .[44موثالً
اگر توزیع باینری ،یک را نشان داد ،آن ژن از والد او و اگر ففر بود از والد دوم انتخاب ميشود .این عمور بورای تموام ژن-
های یک فرزند انجام ميشود .به اینترتيه ،یک ژن از یک والد مستقر از سایر ژنهای آن والد ،شانس برابری بورای حضوور
در کروموزوم یک فرزند را دارد .این ویژگي ،دلير افلي انتخاب روش تقاطع یکنواخت در  GARPبوده است چرا که ما را از
بررسي امکانپذیر بودن یک عمر ترمي برای هر ژن بينياز ميکند و بهاین ترتيه بسيار کارآمدتر از سایر روشهای سونتي
تقاطع مانند تقاطع یکنقطهای عمر خواهد کرد .شکر  16-4مثالي از اجورای تقواطع یکنواخوت بور روی دو کرومووزوم در
 GARPآورده شده است.

شکل  16-4مثالي از چگونگي عمل ت،اطع یکنواخت در GARP

همانطور که دیده ميشود ،عمر تقاطع در  ،GARPفقط بر روی بخش  apکروموزم انجام ميشود .در مثا فوق ،چون اولين
عنصر بردارتصادفي 1 ،است ،اولين ژن فرزند او از والد او و اولين ژن فرزند دوم از والد دوم برگزیدهشده است .و نيز چوون
سومين عنصر بردار تصادفي 0 ،است ،سومين ژن فرزند او از والد دوم و سومين ژن فرزند دوم از والد او گرفته شده است.
بنابراین ،چون در کروموزومهای  ،GARPجایگواه هور ژن ،نماینودهی یوک سورویس اسوت ،مقوادیر ژنهوا نوامعتبر نشوده و
کروموزومها از فضای جستجوی مجاز خارج نميشوند.
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الزم به رکر است که با انتقا یک ژن با مقدار  substituteیا  replicateاز یک والد به یک فرزند ،مقودار متنواظر ژن والود در
بخش  vpکروموزوم نيز به فرزند منتقر خواهد شد.

 7-2-4-4روش جهش
بعد از تقاطع ،کروموزومها تحت عمر جهش 1رار ميگيرند .جهش موجه ميشوود کوه گونواگوني جمعيوت حفو شوده و
ساختارهای ژنتيکي جدیدی در جمعيت با تغييرات تصادفي بعضي از ژنها بهوجود آید .به این ترتيه کور فضوای جسوتجو
بررسي ميشود و از افتادن الگوریت در بهينهی محلي جلوگيری مينماید .شکرهای متعددی از جهش بورای انوواع مختلوف
نمایش راهحرها وجود دارد .مثالً برای یک نمایش باینری ،یک جهش ساده ميتواند بهفورت عکس مقدار هر ژن با احتموا
کوچکي تعریف شود ].[44
در  ،GARPعمر جهش فقط بر روی بخش  vpکروموزومها انجام ميشود .در این عمليات ،تنها مقدار یکي از ژنهای مربوط
به جایگزیني یا مکررسازی تغيير خواهند کرد .در فورتي که در بخش  vpاز هردو نوع مقدار وجود داشته باشد ،انتخاب ایون
که کدام مقدار تغيير کنند ،تصادفي خواهد بود .در فورتيکه مقدار انتخابشده از نوع اندیس سرویس برای جایگزیني باشد،
یک اندیس سرویس معاد دیگر برای ژن سرویس متناظر در بخش  ،apاز ساختار دادهی  EQSبرگزیده و با بلي جوایگزین
خواهد شد .در فورتيکه مقدار انتخابشده از نوع تعداد نمونوه ی تکرارشوونده بورای مکررسوازی باشود ،یوک تعوداد جدیود
تصادفي کمتر از حداکثر نمونههای تکرارشوندهی مجاز برای سرویس متناظر در بخش  apاز ساختار دادهی  MRSIانتخاب و
با بلي جایگزین خواهد شد .شکر  17-4همين مطله را با دو مثا نشانداده است.

Mutation

1
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شکل  17-4مثالي از عمل جهش در GARP

 -2-4-4شرط توقف
رخدادن یکي از چند شرط زیر باعد ميشود که الگوریت  ،GARPدیگر توليد نسر خود را بوه اميود یوافتن کرومووزومهوای
بهتر ادامه ندهد .الگوریت به ترتيه اولویت رکرشده در پایين ،شروط تو ف را مد نظر رار ميدهد.


یافتن کروموزومي که ميزان برازندگي آن مساوی یا بزرگتر از ميزان تخطي سرویس مرکه از حود آسوتانهی
ابر بو خود باشد .در فورت یافتن چنين کروموزومي ،با یکبار اجرای سرویس ،عقوهافتوادگي زمواني آن
جبران خواهد شد.



تعداد توليد نسرها به یک مقدار حداکثر مشخص برسد.



ميزان برازندگي پاسخ یافتهشده ،پس از تکرار چند نسر مشخص ،بهتر نشود.

در فورتيکه طرحریز پيشنهادی پایاننامه بخواهد طرحهای افالحي ترمي را بهفورت برخط و در زمان اجورا توليود کنود،
زمان کار الگوریت نباید خيلي طوالني شود .مولفهی طرحریز باید سریع تصمي بگيرد ،چراکه موضوع زمان در مسوألهی موا
مه است .از آن جایي که با یک الگوریت اکتشافي در حا یافتن جواب بهينه هستي  ،در چنوين شورایطي ،در فوورتي کوه
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سربار زماني اجرای خود الگوریت برای ما بيش از حد مجاز شود ،به یوک مقودار بهينوهی محلوي اکتفوا کورده و جسوتجو را
متو وووف مووويکنوووي  .حوووداکثر زموووان مجووواز بووورای اجووورای الگووووریت  ،ممکووون اسوووت  (1-β)*MxTTRباشووود.

فصل -5

ارزیابي
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 1-5معرفي ابزار شبيهساز توسعهدادهشده
برای ارزیابي راهکار پيشنهادشده ،یک ابزار طراحي و پيادهسازی شد .بهدلير دارا بوودن امکانوات و ابزارهوای مناسوه بورای
پيادهسازی الگوریت های ژنتيک ،از زبان  MATLABبرای این منظور استفاده کردهای  .اهداف افلي زیر در طراحي این ابزار
مد نظر بودهاند:
 امکان ایجاد تنوع 1در دادههای مربوط به هریک از پارامترهای ورودی :در اجرای آزموونهوای فوحيح و نزدیوک بوه
وا عيت ،این مسأله که بتوان دادهآزمون2های مناسه و متنوعي را استفاده کورد ،اهميوت دارد .در غيور ایونفوورت،
ممکن است دادههای مربوط به آزمونها در یک محدودهی خاص دور بزند و برخي از فضاهای حالت را تحت پوشش
رار ندهد.
 توليد خروجيهای مناسه برای ارزیابي الگوریت  :برای آنکه بتوان نتایج را از جنبههای مختلف بررسي کرد ،ضروری
است که اطالعات مناسبي در طو اجرای آزمونها شبت شود تا بتوان در پایوان ،آنهوا را بررسوي نموود .بورای ایون
منظور باید اهداف آزمون ،پيش از پيادهسازی شبيهساز بهطور شفاف مشخص شود تا بتوان امکانوات الزم را در نقواط
مناسه تعبيه نمود.
 ایجاد تسهيالت برای تنظي آزمونها و تکرار آنها به ميزان مورد نياز.
برای ایجاد آزمونهای مختلف ،تنظيمات مختلفي در ابزار تعبيه شده است .این تنظيمات در سه مسير ،<toolpath>/config
 <toolpath>/manualو  <toolpath>/autoرارگرفتهاند .بهمنظور دستيابي به اولين هدف رکرشده در باال ،مفهوومي بوه نوام
”حالت آزمون“ را در ابزار در نظر گرفتهای  .دو نوع حالت آزمون در ابزار وجود دارد :حالت دستي و حالت خودکار .در حالت
دستي ،پارامترهای ورودی از فایرهای پيکربندی موجوود در مسوير  <toolpath>/manualخوانوده مويشوود .اموا در حالوت
خودکار ،فرفاً محدودههایي برای دادههای ورودی مشخص ميشود .ابزار پس از توليد خودکار و تصادفي دادهآزمونها ،آنهوا
را در مسير <toolpath>/autoرخيره ميکند .در فورتي که مایر به تکرار یک آزمون مشخص باشي  ،با راردادن فایورهوای

Diversity
Test data

1
2
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آن در مسير <toolpath>/manualو تنظي ابزار در ”حالت آزمون دستي“ ميتواني  ،آنرا تکرار نمایي  .در ادامهی این بخوش،
در مورد هریک از این مسيرها و محتویات ابر تنظي آنها فحبت ميکني و نشان ميدهي که چگونه ميتوان یک آزمون
را در این ابزار سامان داد.

 1-1-5تنظيمات عمومي
در مسير  ،<toolpath>/configگراف سرویس ورودی ،تنظيمات مربووط بوه الگووریت هوا و برخوي از دیگور تنظيموات ابوزار
راردارند .شکر  ،1-5نمونهای از فایر  csgraph.xlsxکه مشخصات گراف جریوانکواری سورویس مرکوه در آن وراردارد را
نشان ميدهد .همانطور که دیده ميشود ،در هریک از سطرهای این فایر ،لبههای گراف ،بهفورت سهتایي (نوود مبودأ ،نوود
مقصد ،احتما ورودبهشاخه) مشخصشدهاند .در فورتي که یک نود ،بيش از یک لبهی خروجوي داشوته باشود ،مشخصوات
لبهها با کاما از یکدیگر جدا ميشوند .مثالً از نود  ،1سه لبه به نودهای  5 ،4و  6وجود دارد .احتما ورود به لبه با مقصود ،4
 ،1.7احتما ورود به لبه با مقصد  1.2 ،5و احتما ورود به لبه با مقصد  1.1 ،6است .واضوح اسوت کوه در خانوههوایي کوه
احتما ورودبهشاخه مشخص نشده ،این احتما  1 ،است.
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شکل  1-5یک نمونه فایل  csgraph.xlsxکه مشخصات جریانکاری یک سروید مرکب از  21مول هی سرویدا در آن قرار دارد

شکر  ،2-5یک نمونه فایر  algorithmsconf.xmlکه تنظيمات پارامترهای مربوط بوه دو الگووریت  ARDAو  GARPدر آن
رار دارد را نشان ميدهد .پارامتر  ،mttrحداکثر زمان مجاز برای اجرای عمليات ترمي در سورویس مرکوه اسوت کوه بورای
تعيين محدودهی تطبيق یا  Adaptation Regionدر الگوریت  ARDAاستفاده ميشود .در این مورد در بخوش  1-4-4بوه-
طور کامر فحبت شد .دو پارامتر  popSizeو  maxGenنيز به ترتيه مشخصکنندهی اندازهی جمعيت کروموزومهوا در هور
نسر و حداکثر تعداد نسر مجاز توليدشونده در الگوریت ژنتيک  GARPهستند که در بخوش  2-4-4در موورد آن فوحبت
شد.
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شکل  2-5یک نمونه فایل  algorithmsconf.xmlکه تنظيمات پارامترهای مربوط به الگوریتمهای  ARDAو  GARPدر آن قرار دارد

شکر  1-5فایر پيکربندی  toolconf.xmlو نحوهی تنظي حالت آزمون ابزار را نشان ميدهود .هموانطور کوه در ایون شوکر
دیده ميشود ،یک ویژگي دیگر ابزار به نام "حالت گرافيکي" نيز ابر تنظوي اسوت .درفوورتيکوه ابوزار در حالوت نموایش
گرافيکي خود تنظي شود ،مفروضات ورودی مسأله که یا بهفورت دستي و یا بهفورت خودکوار ایجواد شودهانود را بوا یوک
نمایش گرافيکي به آزمونگر نشان ميدهد .این ابليت بهخصوص در موا عي که حج دادههای ورودی زیاد اسوت ،از گويج-
شدن آزمونگر در بررسي دادههای ورودی جلوگيری مينماید .شکر  8-5یک نمونه از خروجيهای ابزار ،در شرایطي که در
حالت گرافيکي تنظي شده باشد را نشان ميدهد.

شکل  9-5فایل پيکربندی  toolconf.xmlدر مسير <toolpath>/config

 2-1-5حالت آزمون دستي
گفتي که دادهآزمونهای هر آزمون ،در فورتي که ابزار در حالت دستي تنظي شده باشود ،در مسوير

<toolpath>/manual

رار ميگيرند .چهار دسته دادهآزمون ورودی وجود دارد که متناظر با مفروضات مود (بخوش  )1-2-4هسوتند و در حالوت
آزمون دستي از این مسير خوانده ميشوند:


زمووانپاسووخهووای سوورویسهووا :دادههووای مربوووط بووه ایوون ورودی ،بایوود در یووک فایوور  EXCELبووه نووام
 responsetimes.xlsxوجود داشته باشد .نباید فراموش شود که عالوه بر مشخص کردن زمانپاسخ سورویس-
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های شرکتکننده در جریانکاری سرویس ،زمانپاسخ سرویسهای معاد در مخزن هو بایود معوين باشود.
شکر  ،4-5یک نمونه از این فایر و دادههای موجود در آن را نشان مويدهود .مقيواس اعوداد در ایون فایور،
ميليشانيه است.

شکل  4-5یک نمونه فایل  .responsetimes.xlsxزمانپاسخ سرویدهای شرکتکننده در جریانکاری و سرویدهای معادلشان در
مخزن باید در این فایلا معين شوند


سرویسهای معاد یا ابر جایگزیني :دادههای مربوط به این ورودی نيز باید در یک فایور  EXCELبوه نوام
 equivalantservices.xlsxوجود داشته باشند .این فایر ،مشوخص مويکنود کوه کودامیوک از سورویسهوای
شرکتکننده در جریانکاری اوليه با کدامیک از سرویسهای موجود در مخزن ،ه ارز هستند و ميتواننود بوا
یکدیگر جایگزین شوند .شکر  5-5یک نمونه از این فایر را نشان ميدهد .در ستون سومت چوپ ،شناسوهی
سرویسهای موجود در گراف فعلي فرایند که سرویس معادلي در مخزن دارند آورده ميشود و در ستون دوم
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نيز ليست سرویسهای معاد که با کاما از یکدیگر جدا شدهاند رار ميگيورد .موثالً سورویس  6دو سورویس
معاد با شناسههای  21و  24در مخزن دارد.

شکل  5-5یک نمونه فایل  .equivalantservices.xlsxشناسهی سرویدهای همارز و قابل جایگزیني در این فایل مشخب ميشوند


پارامترهای ترمي  :دادههای مربوط به

این ورودی ،بایود در یوک فایور  EXCELبوه نوام repairparams.xlsx

وجود داشته باشند .این فایر ،سه برگه دارد که هر برگه مربوط به یکي از سه سياسوت تورمي پایوهی موورد
استفاده در مد یعني "جایگزیني"" ،مکررسازی" و "پرش" است .اگر سرویسي ،از یکي از این سياستهوای
ترمي حمایت نماید ،در برگه ی مربوط به سياست ترمي و سطر مربوط به آن سرویس ،سربار زمواني اجورای
سياست ترمي

مورد نظر برای آن سرویس ،با مقياس ميليشانيه درج ميشود .در غير اینفورت ،بایود عودد 0

برای آن نوشته شود .در برگهی مربوط به مکررسازی ،در فوورتي کوه یوک سورویس از مکررسوازی حمایوت
نماید ،عالوه بر تعيين ميزان سربار مربوطه ،حداکثر تعداد نمونههایي که ميتواند از آن سرویس بهطور موازی
اجرا شود نيز در ستون دوم ،مشخص ميشود .شوکر  6-5یوک نمونوه از فایور  repairparams.xlsxرا نشوان
ميدهد.
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شکل  6-5یک نمونه فایل repairparams.xlsx



هزینهی ترمي  :دادههای مربوط به این ورودی ،باید در یک فایور  EXCELبوه نوام  repaircosts.xlsxوجوود
داشته باشند .این فایر ه مشابه فایر  ،repairparams.xlsxسه برگه دارد که هر بر برگه مربووط بوه یکوي از
سه سياست ترمي "جایگزیني"" ،مکررسازی" و "پرش" است .اگر سرویسي ،از یکوي از ایون سياسوتهوای
ترمي حمایت نماید ،در برگه ی مربوط به سياست ترمي و سطر مربوط به آن سرویس ،هزینهای که فوراه -
کنندهی سرویس مرکه باید بابت این ترمي بپردازد را مشخص مينماید .مثالً ممکون اسوت کوه اسوتفاده از
یک سرویس سریعتر و جایگزین کردن آن با سرویس معاد فعلي در فرایند ،هزینهای بورای سوازمان داشوته
باشد و یا اجرا نکردن یک سرویس و پرش از روی آن ،مستلزم پرداخت جریمهای باشد .در فورتي که تورمي
هزینهای نداشته باشد ،مقدار ففر در خانهی مناسه درج خواهد شد.
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 1-1-5حالت آزمون خودکار
همانطور که در بخش بلي مالحظه شد ،حج دادهآزمونهای ورودی زیاد است و ممکن است اوالً آزموونگور را بوه اشوتباه
بيندازد و شانياً به دلير سختي تعيين دادهآزمونها در هر آزمون ،آزمونگر نتواند تنوع مناسبي در دادهها ایجاد کند .بوه ایون
دالیر ،حالت آزمون خودکار در ابزار پيشبيني شده است.

ابزار ،در این حالت تنظيموات خوود را از فایور autotestconf.xml

در مسير  <toolpath>/autoميخواند .شکر  7-5یک نمونه از این فایر و پارامترهای ابر تنظي داخر آنرا نشان ميدهود.
کليهی فایرهای پيکربندی که باید بهفورت دستي در مسير  <toolpath>/manualرار داده شوند ،در حالت آزمون خودکار،
به فورت خودکار از روی این پارامترها توليد و در مسير  <toolpath>/autoرار داده ميشوند .جدو  1-5نشان ميدهد کوه
معني هریک از این پارامترها چيست و چگونه در آزمون خودکار بهکار گرفته ميشوند.

شکل  7-5یک نمونه از فایل  autotestconf.xmlکه پارامترهای آزمون خودکار در آن تعریف ميشوند
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جدول  1-5بهکارگيری پارامترهای  autotestconf.xmlدر م اهيم مورد است ادهی حالت آزمون خودکار

محدودهی زمانپاسخ مولفههای سرویس موجود در جریانکاری

][rtr1-rtr2

درفد سرویسهای ابر جایگزیني در جریانکاری

susp

درفد سرویسهای ابر مکررسازی در جریانکاری

resp

درفد سرویسهای ابر پرش در جریانکاری

sksp

محدودهی سربار زماني اجرای عمر جایگزیني برای هر سرویس

][suohr1-suohr2

محدودهی سربار زماني اجرای عمر مکررسازی برای هر سرویس

][reohr1-reohr2

محدودهی سربار زماني اجرای عمر پرش برای هر سرویس

][skohr1-skohr2

محدودهی هزینهی ترمي برای هر سرویس

][rpcr1-rpcr2

حداکثر تعداد سرویسهای معاد برای یک سرویس ابر جایگزیني ،در مخزن

mes

حداکثر تعداد نمونههای یک سرویس ابر مکررسازی ،که ميتوانند بهفورت موازی اجرا شوند

mps

 2-5اهداف ارزیابي
همانطور که در بخش  4-2-4-4با عنوان "محاسبهی برازندگي" دیدی  ،ميزان مناسه بودن یک طرح ترمي  ،متناسه است
با ميزان فرفهجویي زماني ،و هزینهای که برای این فرفهجویي پرداخت ميکند .در آزمونهای طراحيشوده بورای ارزیوابي
عملکرد الگوریت های پيشنهادشده برای زیرسيست طرحریز این پایاننامه ،همين دو پارامتر را تحت شرایط مختلف آزموون،
در طرحهای ترمي توليدشده توسط الگوریت ها اندازه گرفته و بررسي خواهي کرد .برای این منظور ،سه دسته آزموونهوای
هدف کلي در نظر گرفته شده است:


ارزیابي الگوریت با تغييرات "شدت خطا" :منظور از شدت خطا ،نسبت ميزان تخطي از آستانهی ابور بوو
به ميزان متوسط زمانپاسخ ابر بو کر فرایند سرویس است .در این ارزیابي ،بررسي ميکنوي کوه زموان
فرفهجویي شده و هزینهی ترمي در طرحهای ترمي پيشنهادشده توسط طرحریز ،با تغييورات شودت خطوا
چه تغييراتي ميکنند .در بخش  ،1-1-5در این مورد فحبت خواهي کرد.



ارزیابي الگوریت با تغييرات "ميزان حمایت از ترمي " :منظور از ميزان حمایت از ترمي  ،درفد سرویسهوایي
است که حدا ر یکي از اَعما ترميمي جایگزیني ،مکررسازی و پرش را حمایت ميکنند و یا به عبارت دیگر،
امکان ترمي برای آنها وجود دارد .در بخش  4-1-5نتایج این ارزیابي را اراره خواهي کرد.
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ارزیابي الگوریت با تغييرات "نسبت سربار ترمي " :منظور از نسبت سربار ترمي  ،نسبت متوسط سربار اجرایي
عمر ترمي به متوسط زمانپاسخ سرویسها است .در این ارزیابي ميخواهي ببيني که کوارایي الگووریت بوا
افزایش سربار اجرایي ترمي چه تغييراتي خواهد کرد .در بخش  5-1-5در این مورد فحبت خواهي نمود.

 9-5اجرای آزمونها و نتایج آنها
 1-9-5رویهی عمومي اجرای آزمونها با ابزار
برای تنظي و اجرای آزمونهای مربوط به هریک از ارزیابيها ،یک روند کلي وجود دارد که در جدو  2-5آمده است .ابتودا
باید ساختار گراف جریانکاری مورد نظر خود را مشخص نمایي  .سپس تنظيمات عمومي مربوط به آزمون که در بخوش -5
 1-1در مورد آنها فحبت شد را تعيين ميکني  ،از جمله باید حالت آزمون را در حالت خودکوار ورار دهوي  .سوپس بایود
متناسه با هر آزمون ،محدودههای پارامترها را مشخص کرد .پس از توليد خودکار دادهها در مسوير  ،<toolpath>/autoبایود
این دادهها را به مسير  <toolpath>/manualمنتقر کني  .در پایان ميتواني  Test Suiteمورد نظر خود را اجرا نمایي .
جدول  2-5گامهای عمومي اجرای آزمونها با ابزار

گام

مفهوم متناظر در ابزار

شمارهی گام
.1

تعيين ساختار گراف جریانکاری

تنظي فایر csconf.xlsx

.2

تعيين تنظيمات عمومي

تنظوووووي فایووووورهوووووای  algorithmsconf.xmlو

.1

تعيين محدودهی پارامترهای ورودی و توليد خودکار

toolconf.xml
اجرای فایر generateTestData.m

دادهآزمونها
.4

انتقا دادهآزمونهای توليدشده به مسير آزمون دستي

.5

اجرای  Test Suitمناسه

کپوووي فایووورهوووای توليدشووودهی ورودی در مسوووير
 <toolpath>/autoبه <toolpath>/manual
اجرای یکي از توابع >runTS<i
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جدو  1-5مشخصات هر  Test Suiteرا نشان ميدهد .در این جدو نام تابعي که در ابزار ،هر آزمون را اجورا مويکنود نيوز
آمده است .پارامتر ورودی  spointشناسهی سرویسي است که زیرسيست تحليرگر از آن نقطه حالت نقص را گزارش کورده
است .پارامتر  errorLevelسطح خطای رخداده را مشخص ميکند .در مورد مقادیر این دو پارامتر در آزمونها ،در بخشهای
بعدی فحبت خواهي کرد.
جدول  9-5مشخصات  Test Suiteها

نام دستهآزمون

شناسه

نام تابع

ارزیابي الگوریت با تغييرات "شدت خطا"

TS0

)runTS0(spoint,errorLevel

ارزیابي الگوریت با تغييرات "ميزان حمایت از ترمي "

TS1

)runTS1(spoint, errorLevel

ارزیابي الگوریت با تغييرات "نسبت سربار ترمي "

TS2

)runTS2(spoint, errorLevel

2-9-5

پارامترهای ثابت در آزمونها

پارامترهای مشترك آزمونهای ارزیابي در جدو  4-5نشان داده شده است .همانطور کوه دیوده مويشوود ،زموانپاسوخ هور
مولفهی سرویس ،بين  211تا  511ميلي شانيه بوده است.
جدول  4-5پارامترهای مشترک در آزمونهای ارزیابي

پارامتر

مقدار

ω1
ω2

8.0

1.2

محدودهی زمانپاسخ سرویسها [ ]211-511ميلي شانيه
محدودهی هزینهی ترمي

9-9-5

[ ]1-11واحد پولي

ارزیابي الگوریتم با تغييرات "شدت خطا"

در این ارزیابي ،هدف ،اندازهگيری ميزان زمان فرفهجویيشده و هزینهی ترمي در طرحهای پيشنهادی مولفهی طرحریز بوا
تغييرات شدت خطا است .همانطور که در بخش بر گفته شد ،زمانپاسخ هر مولفهی سرویس ،مقداری بوين  211توا 511
ميلي شانيه است .جدو  ،5-5سایر پارامترهای شابت استفاده شوده در آزموونهوای ایون ارزیوابي را نشوان مويدهود .درفود
سرویسهای ابر جایگزیني ،51 ،درفد سرویسهای ابر مکررسازی 41 ،و درفد سورویسهوای ابور پورش 15 ،در نظور
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گرفته شده است .به عبارت دیگر ،متوسط ميزان حمایت از ترمي  ،یعني درفد سرویسهایي که اَعموا تورمي بورای آنهوا
امکانپذیر است ،در این آزمونها  %12بوده است (در بخش  4-1-5خواهي دید که چگونه عملکرد الگوریت های ارارهشده با
تغيير مقادیر این پارامتر متفاوت خواهد شد) .مقدار کمينه و بيشينهی سربار اجرایي ترمي برای هور مولفوهی سورویس ،بوه
ميزان یک سوم مقدار کمينه و بيشينهی زمانپاسخ آنها در نظر گرفته شده است (در بخش  5-1-5خواهي دید که چگونه
عملکرد الگوریت های ارارهشده با تغيير مقادیر این پارامتر متفاوت خواهد شد) .همچنين حداکثر زمان مجاز برای تو ف اجرا
و ترمي سرویس مرکه ،به ميزان یک ده

زمانپاسخ کر سرویس مرکه درنظر گرفتهشده اسوت .آزموونهوای سوری TS0

برای این ارزیابي طراحي و با تابع ) runTS0(spoint,errorLevelاجرا شدهاند (به جدو  1-5و توضيحات آن مراجعه کنيد).
در این آزمونها فرض شده است که سرویس شمارهی  ،1همان سرویسي است که زیرسيسوت تحليورگور ،خطوا را گوزارش
کرده است .این آزمونها برای گرافهایي با  41 ،21و  61مولفهی سرویس تکرار و نتایج آنهوا شبوت شود .در اداموهی ایون
بخش نتایج مالحظهشده از این آزمونها را اراره و آنها را تحلير خواهي کرد.
جدول  5-5پارامترهای ثابت در آزمونهای ارزیابي با تغييرات "شدت خطا"

پارامتر

مقدار

درفد سرویسهای ابر جایگزیني

%51

درفد سرویسهای ابر مکررسازی

%11

درفد سرویسهای ابر پرش

%15

محدودهی سربار ترمي برای عمر جایگزیني

[ ]67-167ميليشانيه

سرویسي که خطا از آنجا گزارش شده است

1

نسبت حداکثر زمان مجاز برای ترمي به متوسط زمانپاسخ کر سرویس مرکه

1/11

 1-9-9-5اجرا و مشاهدهی نتایج
تابع generateTestDataگراف سرویس مرکه و سایر مفروضات را از روی پارامترهای مشخصشده توليد ميکند و بر اسواس
فرمو های ارارهشده در جدو  ،1-4متوسط زمانپاسخ کر سرویس مرکه را محاسبه مينمایود .همچنوين ،در فوورتيکوه
ابزار را در مود گرافيکي تنظي نمایي  ،این تابع ،گراف سرویس توليدشده را نيز نمایش ميدهد .آزمونهوای  TS0بورای سوه
نوع گراف متشکر از  41 ،21و  61مولفهی سرویس انجام شد .شوکر  ،8-5گوراف متشوکر از  21مولفوهی سورویس را کوه
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توسط  generateTestDataتوليد و استفاده شده ،نشان ميدهد .عالر نوشتهشده روی هر نود به ترتيه از چوپ بوه راسوت،
نشانگر شناسهی سرویس ،متوسط زمانپاسخ سرویس و اَعما ترميمي امکانپذیر برای آن سرویس است .همچنين ،شوکر
 1-5نشانداده است که زمانپاسخ محاسبهشده برای گراف 21تایي شکر  4787.4 ،8-5ميليشانيه است .بنوابراین ،حوداکثر
زمان مجاز برای ترمي  ،طبق جدو  471 ،5-5ميليشانيه خواهد بود .جدو  6-5این مفروضات زماني مربوط به هر سه نوع
گراف را نشان داده است.
جدول  6-5م

روضات زماني در آزمونهای TS0

تعداد مولفههای سرویس

متوسط زمانپاسخ سرویس مرکه

حداکثر زمان مجاز برای ترمي سرویس مرکه

21

 4787.4ميلي شانيه

 471ميلي شانيه

41

 11111ميلي شانيه

 1111ميلي شانيه

61

 16711.1ميلي شانيه

 1671ميلي شانيه
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شکل  -5گراف سروید مرکب توليدشده توسط تابع  .generateTestDataعالئم داخل هر نودا از چپ به راست به ترتيبا شناسهی
سرویدا متوسط زمانپاسخ سروید و اَعمال ترميمي امکانپذیر برای آن سروید را نشان ميدهد .عالمت  Suبرای جایگزینيا Re

برای مکررسازی و  Skبرای پرش است اده شده است
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شکل  generateTestData 3-5م روضات مسأله را از روی پارامترهای تعيينشده توليد و زمانپاسخ کلي سروید مرکب را محاسبه
مينماید

ارزیابي در شش سطح شدت خطا ،تنظي شد .جدو  ،7-5جدو  8-5و جدو  1-5تنظيمات این شش سطح را برای سوه
گراف  41 ،21و  61تایي از سرویسها نشان ميدهد .این جداو نشان ميدهند که چگونه مقدار پارامتر بتا که در الگووریت
 ARDAتاشيرگذار است ،بهفورت پویا با تغييرات شدت نقص تغيير ميکند .نتيجوهی ایون تغييور پویوای بتوا آن اسوت کوه
محدودهی تطبيق  ،ARبسته به شدت نقص ،بزرگتر شده و به این ترتيه ،حداکثر زموان اجرایوي الزم بورای انجوام عمليوات
ترمي در این ناحيه ،با افزایش شدت نقص ،افزایش خواهد یافت.
جدول  7-5سطوح شدت خطای شبيهسازیشده در آزمونهای  TS0برای گراف تشکيلشده از  21سروید
سطح 6

سطح 5

سطح 4

سطح 1

سطح 2

سطح 1

سطح ن،ب

بيشتر از یک برابر
> 4808.4ms

کمتر از یک برابر
< 4787.4ms

کمتر از چهار پنج
< 1821.12ms

کمتر از سه پنج
< 2872.44ms

کمتر از دو پنج
< 1114.16ms

کمتر از یک پنج
< 157.4ms

م،دار تاخيرا به نسبت

β=1

β=1.1

β=1.7

β=1.6

β=1.5

< 471ms

< 411.1ms

< 115.1ms

< 287.4ms

< 211.5ms

زمانپاسخ کر سرویس
مرکب

β=1.8
< 181.2ms

م،دار β
سربار اجرایي ترميم

جدول  -5سطوح شدت ن،ب شبيهسازیشده در آزمونهای  TS0برای گراف تشکيلشده از  41سروید
سطح 6

سطح 5

بيشتر از یک برابر
> 11111ms

کمتر از یک برابر
<11111ms

سطح 4

سطح 1

سطح 2

سطح 1

سطح ن،ب

کمتر از چهار پنج
<8728ms

کمتر از سه پنج
< 6546ms

کمتر از دو پنج
< 4164ms

کمتر از یک پنج
< 2182ms

م،دار تاخيرا به نسبت
زمانپاسخ کر سرویس
مرکب

β=1

β=1.1

β=1.8

β=1.7

β=1.6

β=1.5

< 1111ms

< 181.1ms

< 872.8ms

< 761.7ms

<654.6ms

< 545.5ms

م،دار β
سربار اجرایي ترميم
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جدول  3-5سطوح شدت ن،ب شبيهسازیشده در آزمونهای  TS0برای گراف تشکيلشده از  61سروید
سطح 5

سطح 4

سطح 1

سطح 2

سطح 1

سطح ن،ب

سطح 6
بيشتر از یک برابر
> 16711ms

کمتر از یک برابر
<16711ms

کمتر از چهار پنج
<11412ms

کمتر از سه پنج
< 11174ms

کمتر از دو پنج
< 6716ms

کمتر از یک پنج
< 1158ms

م،دار تاخيرا به نسبت
زمانپاسخ کر سرویس
مرکب

β=1

β=1.1

β=1.8

β=1.7

β=1.6

β=1.5

< 1671ms

< 1511.1ms

< 1141.2ms

< 1175.1ms

<1117.4ms

< 811.5ms

م،دار β
سربار اجرایي ترميم

جدول 11-5ا جدول  11-5و
جدول  12-5نتایج آزمونهای  TS0را در سه گراف اشارهشده نشان دادهاند .شکل 11-5ا کروموزوم پيشنهادی این آزمون برای گراف
 41تایي و در سطح ن،ب چهارم را نشان داده است همانطور که در این شکل دیده ميشودا طرح ترميم به این صورت است که :
سرویدهای S2ا S7ا  S8و  S22باید پرش شوندا سه نمونهی همزمان از سرویدهای  S17و  S28اجرا شوندا و نيز سروید  S13با
سروید  S63و سروید  S23با سروید  S56در مخزن جایگزین شوند.

شکل  11-5یک نمونه کروموزوم پيشنهادی زیرسيستم طرحریز .این کروموزوم خروجي اجرای آزمون  TS0برای گراف متشکل از 41
سروید در سطح ن،ب  4بوده است
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جدول  11-5نتایج آزمونهای  TS0با  21مول هی سروید

سطح 6

سطح 5

سطح 4

سطح 1

سطح 2

سطح 1

سطح ن،ب

1268ms

111ms

651ms

574ms

447ms

274ms

زمان صرفهجویي شده

27

22

11

18

16

12

477ms

421ms

111ms

221ms

188ms

151ms

14

11

1

8

7

5

هزینهی ترميم
سربار اجرایي ترميم
اندازهی ناحيهی تطبيق

جدول  11-5نتایج آزمونهای  TS0با  41مول هی سروید

سطح 6

سطح 5

سطح 4

سطح 1

سطح 2

سطح 1

سطح ن،ب

1614ms

1117ms

1115ms

2861ms

2615ms

2111ms

زمان صرفهجویي شده

58

45

48

41

11

11

786ms

616ms

578ms

512ms

411ms

111ms

11

24

22

21

17

11

هزینهی ترميم
سربار اجرایي ترميم
اندازهی ناحيهی تطبيق

جدول  12-5نتایج آزمونهای  TS0با  61مول هی سروید

سطح 6

سطح 5

سطح 4

سطح 1

سطح 2

سطح 1

سطح ن،ب

4151ms

4147ms

1114ms

2651ms

2176ms

1811ms

زمان صرفهجویي شده

86

71

51

57

51

42

1117ms

1111ms

112ms

1157ms

751ms

588ms

45

41

16

11

26

21

هزینهی ترميم
سربار اجرایي ترميم
اندازهی ناحيهی تطبيق

در بخش بعدی ،نتایج بدستآمدهی فوق را تحلير خواهي نمود.

2-9-9-5

تحليل نتایج

شکر  11-5تغييرات زمان فرفهجویي شده در طرحهای ترمي پيشنهادی را با تغييرات سطح خطا نشان ميدهد .هموانطور
که در این شکر دیده ميشود ،ميزان فرفهجویي با افزایش سطح خطا افزایش ميیابد .این مسأله ناشي از افوزایش انودازهی
محدودهی تطبيق یا  Adaptation Regionبا افزایش شدت خطا است که کنتر آن با الگوریت  ARDAاست.
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شکل  11-5نمودار تغييرات زمان صرفهجویي شده با تغييرات سطح خطا

افزایش محدوده ی تطبيق ،همچنين منجر به افزایش سربار زماني اجرای ترمي نيز خواهد شد .شوکر  12-5ایون مسوأله را
نشان ميدهد .الزم به رکر است که پارامتر "سربار اجرایي ترمي " ،لزوماً به تعداد سرویسهای موجود در محدودهی تطبيوق
وابسته نيست .بلکه به ساختار گراف و مو عيت سرویسهای حمایتکننده از اَعما ترمي مربوط اسوت .در ایون پایوانناموه
بررسي ویژهای برای تعریف د يق این نسبت انجام نشده است.

شکل  12-5نمودار تغييرات سربار ترميم با تغييرات سطح خطا
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پارامتر دیگری که بررسي آن جاله خواهد بود ،نسبت ميزان فرفهجویي زماني انجامشده به ميزان تخطي از آسوتانه اسوت.
هرچه این ميزان بيشتر باشد ،زماني که طو ميکشد تا سيست به وضعيت نرما خود بازگردد کوتاهتر خواهود شود .شوکر
 ،11-5تغييرات این پارامتر را در سه گراف مورد ارزیابي نشان ميدهد .همانطور که دیده ميشود ،نسبت ميزان فرفهجوویي
زماني به ميزان تخطي از آستانه در گراف  41تایي باالتر از گراف  61تایي است .این امر ،این وا عيت را مشخص ميکند کوه
ميزان این پارامتر ،تنها به تعداد مولفههای سرویس موجود در یک گراف وابسته نيست ،بلکه به چگونگي حمایت سرویسهوا
از ترمي و توزیع آن در گراف فرایند نيز وابسته است .پایاننامهی حاضر بررسي ویژهای در این مورد انجام نوداده اسوت .اموا
آنچه بهطور کلي ميتوان از نمودار شکر  11-5برداشت کرد این است که در هر نووع گوراف فراینودی ،بوا افوزایش ميوزان
تخطي زماني از حد آستانه ،باید زمان بيشتری را فرف اجرای طرحهای ترمي برناموهریوزیشوده در زیرسيسوت طورحریوز
پيشنهادی در این پایاننامه کرد.

شکل  19-5نمودار نسبت ميزان صرفهجویي زماني به ميزان تخطي از آستانه با تغييرات سطح خطا

4-9-5

ارزیابي الگوریتم با تغييرات "ميزان حمایت از ترميم"

هدف از انجام این ارزیابي ،اندازهگيری ميزان زمان فرفهجویيشده و هزینهی ترمي در طرحهای پيشنهاد مولفهی طرحریوز
با تغييرات ميزان حمایت از ترمي است .منظور از ميزان حمایت از ترمي  ،درفد سورویسهوایي اسوت کوه حودا ر یکوي از
اَعما ترميمي جایگزیني ،مکررسازی و پرش را حمایت ميکنند .آزمونهای این ارزیابي ،بورای گوراف  21توایي شوکر 8-5
انجام شده است .یعني ،متوسط زمان پاسخ مولفههای سرویس بين  211تا  511ميلي شانيه و سربار ترمي برای هر سرویس
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به ميزان یک سوم این دو آستانه ،یعني  67تا  167ميلي شانيه بوده است .همچنين ،فرض شده که در سطح سووم از شودت
خطا هستي  .آزمونهای این ارزیابي در سه سطح انجام شده است .جدو  11-5مشخصات این سه سطح را نشان مويدهود.
سعي کردهای  ،اعدادی را که برای هر سطح انتخاب ميکني  ،با رات معماری سرویسگرا ناهمگون نباشد .مثالً معقو نيست
که  11درفد سرویسهای موجود در یک جریانکاری ،ابر پرش باشند ،اما اینکه ابر جایگزینشدن با نمونههوای معواد
خود باشند ،امکانپذیر است.
جدول  19-5سطوح آزمون در ارزیابي تغييرات "ميزان حمایت از ترميم"

سطح
آزمون

درفد سرویسهای ابر
جایگزیني

درفد سرویسهای ابر
مکررسازی

درفد سرویسهای ابر
پرش

ترميم

1

51

41

15

%92

2

71

55

25

%51

1

11

71

15

%65

متوسط حمایت از

انتظار داری با افزایش ميزان حمایت از ترمي در مولفههای سرویس تشکيردهندهی گراف جریانکاری ،زیرسيسوت طورح-
ریز ،طرحهای با کيفيتتری را تشخيص و پيشنهاد دهد .نتایج این آزمونها ،همين امر را نشان داده اسوت (جودو  14-5و
نمودار شکر . )14-5
جدول  14-5نتایج ارزیابي راهکار با تغييرات "ميزان حمایت از ترميم"

سطح آزمون متوسط زمان رخيرهشده متوسط هزینه
1

 574ميلي شانيه

18

2

 881ميلي شانيه

11

1

 1447ميلي شانيه

18

121

شکل  14-5نمودار بهبود زمان صرفهجویي شده با افزایش ميزان حمایت از ترميم

ارزیابي الگوریتم با تغييرات "نسبت سربار ترميم"

5-9-5

هدف از انجام این ارزیابي ،اندازهگيری ميزان زمان فرفهجویيشده و هزینهی ترمي در طرحهای پيشنهاد مولفهی طرحریوز
با تغييرات نسبت سربار ترمي است .منظور از نسبت سربار ترمي  ،نسبت متوسط سربار ترمي به متوسط زمان پاسخ مولفه-
های سرویس است .آزمونهای این ارزیابي ،برای گراف  21تایي شکر  8-5انجام شده است .مشابه آزمونهای بلي ،متوسط
زمان پاسخ مولفههای سرویس بين  211تا  511ميلي شانيه بوده است .همچنين ،فرض شده که در سطح سوم از شدت خطا
هستي  .شناسهی آزمونهای این ارزیابي TS2 ،است و در سه سطح انجام شده است .جدو  15-5مشخصات این سه سوطح
را نشان ميدهد.
جدول  15-5مشخصات آزمونهای TS2

سطح آزمون

نسبت سربار ترمي به متوسط زمانپاسخ یک مولفهی سرویس بازهی عددی سربار ترمي

1

یک چهارم

[ ]51-125ميليشانيه

2

یک سوم

[ ]67-167ميليشانيه

1

یک دوم

[ ]111-225ميليشانيه

نتایج اجرای آزمونها در جدو  16-5آمده است .همچنين شکر  15-5اجرای آزمون  TS2در سطح او و مشاهدهی نتوایج
آن در ابزار پيادهسازی شده را نشان ميدهد .طرح ترمي نشاندادهشده در این شکر ميگوید ،سرویسهوای  S9و  S13بایود
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پرش شوند و سه نمونه از سرویسهای  S1و  S7نيز باید بهطور همزمان اجورا شووند توا بتوواني در هربوار اجورای سورویس
مرکه 1111 ،ميليشانيه زمان ،فرفهجویي نمایي .
جدول  16-5نتایج اجرای آزمونهای TS2

سووربار اجوورای توورمي

اندازهی ناحيهی تطبيق

سطح آزمون

زمان فرفهجوویي شوده هزینهی ترمي
(ميليشانيه)

(واحد پولي)

(ميليشانيه)

(تعداد سرویس)

1

1111

22

215

11

2

574

18

221

8

1

144

12

281

5

شکل  15-5اجرای آزمون  TS2در سطح اولا و مشاهدهی نتایج آن

همانطور که در جدو  16-5دیده مي شود ،با باال رفتن سربار زماني اجرای ترمي به ازای یک مولفوهی سورویس ،الگووریت
 ARDAناچار شده است برای پایبندی به محدودیتهای تعریفشده برای حداکثر زمان مجاز برای ترمي  ،اندازهی ناحيوهی
تطبيق سرویسها را کوچکتر انتخاب نماید .همين امر منجر به این ميشود که حافر طرح ترمي  ،زمان کمتری را در زمان
فرفهجویي نماید .برعکس ،زماني که سربار اجرای ترمي کاهش ميیابود ،ناحيوهی تطبيوق مويتوانود بوزرگ شوده و زموان
بيشتری فرفهجویي شود ،بدون آن که نگران این باشي که زمان کر الزم برای اجرای ترمي  ،از حداکثر مورد نظر موا فراتور
رود.

فصل -6

نتيجه گيری و کارهای آینده

121

 1-6خالصه
در این پایاننامه ،یک زیرسيست طرحریز (مبتني بر معماری سيست های خودتطبيق  )IBMبرای سيست های سرویسگرای
ه نواساز معرفي شد .این زیرسيست پس از دریافت هشدار از یک مولفهی تحليرگر مفروض دربارهی افوت کيفيوت زموان-
پاسخ فرایند ،وارد عمر ميشود و طرحهای ترميمي را پيشنهاد ميدهد که ميتوانند با ایجاد تغييرات مو وت در پيکربنودی
فرایند سرویس ،این افت کيفيت جبران را نموده و فرایند را به شرایط نرما یا ابر بو بازگردانند.
الگوریت های ارارهشده در این پایاننامه ،با بررسي طرحهای ترمي امکانپذیر ،آن طرحي را انتخاب ميکنند که یوک تووازن
مناسه ميان زمان فرفهجویيشده و هزینهی ترمي تحميرشده بر رار کند .همچنين ،در هر سطحي از افت کيفيت ،امکوان
تعریف سقف زماني بعنوان حداکثر سربار مجاز برای اجرای طرح ترمي نيز وجود دارد که الگوریت های پيشنهادشده در ایون
پایاننامه آنرا نيز در انتخاب طرح ترمي لحاظ مينمایند .یعني طرحي پذیرفته ميشوود کوه سوربار اجورای آن از حوداکثر
مشخصشده فراتر نرود .تفسير اینکه افت کيفيت ،د يقاً رسيدن به چه زمانپاسخي است ،با زیرسيست تحليرگر است.
این طرحهای ترمي  ،ممکن است بهفورت پویا در زمان اجرا توليد شوند (طرحریزی پویا) ،یا اینکه پيش از اجورا آمواده و در
زمان مناسه استفاده گردند (طرحریزی ایستا) .طرحریزی پویا برای شرایطي مناسه است که مشخصات مفروض فراینود ،در
طو اجرا تغيير ميکنند و نياز به برنامهریزی مجدد وجود دارد .اما در فورتي که شرایط اجرایي تقریباً شابت باشد ،ميتووان
برای هر سطح وضعيت (سطوح نقص و سطوح خطا) ،طرح ترمي مناسبي را پيش از اجرا توسط الگوریت های پيشنهادشده-
ی این پایاننامه ،طرحریزی نمود و پس از راردادن در پایگاهدانش ،در زمان اجرا از آن استفاده کرد.
در بخشهای بعدی نقاط وت این راهکار را در مقایسه با سایر راهکارهای موجوود در ادبيوات پوژوهش ،برخوواهي شومرد و
محدودیتهای آنرا نيز بيان خواهي کرد.

 2-6ن،اط قوت
در بخش  ،2-1شاخصهایي برای مقایسهی راهکارهای موجود در ادبيات پژوهش اراره شد .گفتهشد که منظور از یک راهکار
دروني یا بيروني چيست و مزیتهای راهکارهای بيروني بر راهکارهای دروني و در مقابر ،محدودیتهای راهکارهوای بيرونوي
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چيست .همچنين درمورد راهکارهای مبتني بر مد و بدون مد نيز فحبت شد و مزیتهای راهکارهوای مبتنوي بور مود
برشمرده شد .راهکار ارارهشده در این پایاننامه ،یک راهکار بيروني و مبتني بر مدل است .بهعالوه ،این راهکوار ،هو موي-

تواند بهفورت معاینهای استفاده شود و ه بهفورت پيشگيرانه .در فورتي که سطوح وضعيت تعریوفشوده ،سوطوح نقوص
باشند (شکر  ،)1-4زیرسيست طرحریز راهکارهای پيشگيرانه اراره ميکند و در فورتيکه این سطوح ،سطوح خطا باشوند،
راهکار به فورت معاینهای عمر خواهد کرد .مشابه با جدو  ،1-1در جدو  ،1-6ویژگيهای راهکار پایانناموه دسوتهبنودی
شده است.
جدول  1-6ویژگي های راهکار ارائهشده بر اساس شاخبها
راهکار
راهکار پایاننامه

جایگاه
نظارت

تحليل

-

-

طرحریزی


راهبرد
اجرا

دروني /بيروني

بامدل /بدون مدل

معاینهای /پيشگيرانه

-

ب

با

ابر تنظي به هر دو فورت م/پ

ویژگيهایي که در جدو  1-6نشانداده شده است ،منجر به ایجاد نقاط وت بهخصوفوي بورای راهکوار اراروهشوده در ایون
پایاننامه شده است .در ادامهی این بخش ،این نقاط برتری نسبت به سایر راهکارهوای موجوود در ادبيوات پوژوهش ،معرفوي
ميشوند.

 1-2-6نگرش سراسری به مسألهی ترميم
مهمترین ویژگي راهکار این پایاننامه که انگيزهی افلي این پژوهش بوده ،این است که هدف آن فرفاً ترمي نقص یوا خطوا
در سطح یک مولفهی سرویس نيست ،بلکه طرحهای ترمي خود را مبتني بر یک نگرش سراسری به فرایند اراره ميدهد و
برای این منظور طرحهای ترميمي را انتخاب مينماید که پارامترهای مربوط به عملکرد کلي فرایند را بهينوه کنود .راهکوار
حاضر ،مبتني بر مد طراحي شده تا بتواند با آگاهي از نحوهی اتصا سرویسها به یکدیگر در جریان کاری ،تصومي گيوری
نماید.
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 2-2-6م،ياسپذیری
راهکار ارارهشده در این پایاننامه ،در دو جنبهی تعداد سرویسهای شرکتکننده در فرایند و اَعما ترميمي موورد حمایوت،
مقياسپذیر است .طرحهای ترميمي در این راهکار ،از ترکيه سه عمر پایهی جایگزیني ،مکررسازی و پورش تشوکير موي-
شوند .اما نوع طرحي که برای ساختار کروموزومها در الگوریت  GARPاین پایاننامه ارارهشده است ،به راحتي بورای اضوافه-
شدن اَعما دیگر ابر تنظي است .فقط کافي است کوه کود جدیودی بورای آن عمور تعریوف شوود توا در فراینود بررسوي
کروموزومها بهحساب آورده شود .البته مسلماً تعریف این عمر جدید باید به پارامترهای مورد انتظار در مفروضات مود نيوز
اضافه شود .به این ترتيه ،برخالف راهکارهای فعلي موجود در ادبيات پژوهش ،طرح حاضر ،به هيچ وجه محدود بوه یوک یوا
چند عمر خاص نيست.

 9-2-6انعطافپذیری
راهکار پيشنهادی ،انعطافپذیر است .به این معني که مدیران سيست درت مانور باالیي در تنظي سياستهای طورحریوزی
دارند .آنها ميتوانند درجهی توازن زمان فرفهجویي شده و هزینهی تحميرشده را در شورایط مختلوف سوازمان خوود ،بوه
آساني تغيير داده و سياستهای طرحریزی خود را حتي در زمان اجرا ،عوض کنند .همچنين ميتوانند برای اجورای تورمي ،
یک سقف زماني مجاز مشخص نمایند یا دست طرح ریز را باز بگذارند تا بدون توجه به سربار اجرایي ،از حداکثر توان ترمي -
پذیری فرایند استفاده کند .بهعالوه ،سقف زماني ميتواند در هر سطح از افت کيفيت ،متفواوت بووده و بوهفوورت پویوا و در
زمان اجرا تنظي شود و یا یک مقدار معين و شابت باشد.

 4-2-6پویایي
این راهکار ميتواند کامالً پویا یا کامالً ایستا و یا حالتي ميان اینها رفتار کند .طرحهای ترمي ميتوانند بهفورت بورخط ،در
زمان اجرا توليد شوند و یا از بر تهيه شده و در پایگاهدانش باشند .همچنين ،این امکان وجوود دارد کوه پارامترهوای مهو
نظير درجهی توازن زمان فرفهجویي و هزینه ،و یا سقف سربار زماني مجاز در هر سطح از افت کيفيت ،در زمان اجرا و پس
از مشاهدهی شرایط موجود در هر لحظه معين شود .این ویژگي برای یک راهکار خودتطبيقي ،بسيار ارزشمند است.
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 5-2-6عموميت
این راهکار ،محدودیتي در حمایت از نوع خافي از جریانکاری سرویس و یا حرفهی خافي ندارد و از آنجا کوه یوک راهکوار
خودتطبيقي بيروني است (شکر  ،)16-1مستقر از منطق حرفه و زبان پيادهسازی است .سياستهای خوودتطبيقي سيسوت
در حوزهی طرحریزی ،ميتواند بهفورت مستقر تعریف شده و توسط زیرسيست طرحریز مورد استفاده رار بگيرد.

 6-2-6است اده از مدل در سایر کاربردهای خودتطبي،ي
هرچند که راهکار این پایاننامه ،با هدف ایجاد خودالتيامي و با تمرکز بر مسألهی خاص زمانپاسوخ تودوین شوده اسوت ،اموا
مد ارارهشده توسط آن ميتواند در سایر کاربردهای خودتطبيقي موورد اسوتفاده ورار بگيورد .در الگووریت  GARPاز ایون
پایاننامه ،نحوهی خافي از نمایش کروموزومها معرفي شد که در آن ،به ازای یک سرویس در ناحيهی تطبيق ،یک عمر که
منجر به تغيير در پيکربندی آن سرویس خاص خواهد شد ،رار ميگيرد و سپس برازندگي این کروموزم براساس معيارهایي
ابر محاسبه است .این ایده ،در هر مسألهی تغيير پيکربندی ابر بازاستفاده است .یعني هر جا که نيواز باشود ،سوازمان بوه
دالیلي بهترین پيکربندی خود را با توجه به برخي محدودیتها ،بررسي نماید ،ميتواند از این مد استفاده کند .مثالً چنين
محدودیتهایي ميتواند مسارر مربوط به خودبهينهسازی سرویس باشد.

 9-6محدودیتها
طرحهای ترمي که برای غلبه بر افت زمانپاسخ سرویس توسط زیرسيست طرحریز پيشنهادی در این پایاننامه اراروه موي-
شوند ،فرفاً براساس تغيير در پيکربندی فرایند هستند .روشهای دیگری که بدون تغيير در پيکربندی ممکن است منجر به
بهبود زمانپاسخ شوند ،مورد حمایت این روش نيستند.

 4-6کارهای آینده
در این پایاننامه ،از انواع ساختارهای پایهی موجود در یک گراف جریانکاری که در بخش  1-2-4به آن پرداختي  ،فقط دو
ساختار دنباله و  XORپيادهسازی و در ارزیابيها بررسي شد .الگوریت های ارارهشده باید در ادامهی کار ایون پوژوهش ،بورای
حمایت از دو ساختار دیگر "شاخههای موازی" و "حلقه" ،بهروز شوند.
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همچنين باید در آینده ،بررسيهای د يقتری برای ارزیابي تأشير افزایش اندازهی ناحيهی تطبيق بر سرعت عملکرد الگوریت
 GARPانجام شود.
مقادیر پارامتر  kدر الگوریت  ARDAدر این پایاننامه ،بهفورت تجربي و با آزمایش تعيين شد .ضروری است که در آینوده،
فرمو وابستگي آن به سایر پارامترها ،به فورت د يقتری مشخص شود.
همچنين ،طراحي یک زیرسيست تحليرگر که با زیرسيست طرحریز پيشنهادشده در این پایاننامه مجتمع شوود ،از اهوداف
آتي پژوهش حاضر است.
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واژهنامه

111
Loose coupling

اتصا سست

Connector

اتصا دهنده

Execute
Branching probability
Robustness

اجرا
احتما ورود به شاخه
استحکام

Notify

اطالع

Credential

اعتبار

Effecter
Heart beat pattern
Feasible
Secure

اعما کننده
الگوی ضربان له
امکانپذیر
امن

Selection

انتخاب

Publishing

انتشار

Wait

انتظار

Binding

انقياد

Context-aware
Self-situation
Retry
Stateless
Maturity index
External
Knowledge base
Skip
Fault forecasting
Prognosis

آگاه از زمينه
آگاهي از مو عيت
بازاجرا
بدون حالت
بلوغ
بيروني
پایگاهدانش
پرش
پيشبيني نقص
پيشگيری

Supplier

تامينکنندگان

Analysis

تحلير

Fault tolerant
Compose
Interoperability
Crossover
Three parent crossover
One-point crossover

تحمرپذیری نقص
ترکيه
تعامرپذیری
تقاطع
تقاطع از سه والد
تقاطع تکنقطهای
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Two-point crossover
Ordered crossover

تقاطع دونقطهای
تقاطع مرته

Replicate

تکرار

Diversity

تنوع

Embedded

جاسازیشده

Substitute

جایگزیني

Workflow

جریانکاری

Fault prevention

جلوگيری از نقص

Roulette wheel

چرخ رولت

Ignore

چش پوشي

Annotation
Fault removal

حاشيهنویسي
حذف نقص

Sensor

حسگر

Failure

خرابي

Security failure
Data-match failure
Privacy failure
Operational failure
Non-functional failure
Semantic failure
Functional failure
Error

خرابي امنيتي
خرابي تطابق داده
خرابي تنظيمات حری خصوفي
خرابي عملياتي
خرابي غير وظيفهمندی
خرابي معنایي
خرابي وظيفهمندی
خطا

Self-healing

خودالتيامي

Self-awareness

خودآگاهي

Self-optimizing

خودبهينهسازی

Self-configuring

خودپيکربندی

Self-adapting

خودتطبيقي

Self-adjustment

خودتنظيمي

Self-protecting

خودحفاظي
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یکپارچگي

Abstract
In autonomic computing paradigm, a self-healing system is a system can detect, diagnose and repair
their faults and errors in its software and hardware, automatically and autonomously. Self-healing
abilities in a system make it more dependable and maintainable and could reduce complexity.
Service oriented systems are faced to more abnormal situations compared with other software
systems. Because, they deploy and run over distributed networks; discover, bind and composite
dynamically; and service components in the process may have several owners.
Up to now, there have been two viewpoints in self-healing service oriented systems literature. First,
the approaches that consider to functional faults/errors/failures in web services. Generally, such
approaches’ aim is to propose new methods for increasing or adding intelligence and dynamism in
current exception handling mechanisms in service process workflows. Second, the approaches that
consider to quality attributes abnormalities. In these researches, deviation from a quality object is an
error or failure. Each stage in service oriented self-healing feedback loop: monitor, analysis, plan
and execute, has some challenges. In planning step, we use the status has been reported by
analyzing step and some necessary knowledge in knowledge base, for making decision about a
suitable repair plan. The power of a self-healing system is not only the ability to repair a faulty
component service automatically, but also to repair them according to the global current process
status, the desirable process status and process constraints and conditions.
We have proposed a planning subsystem for controlling a composite service response time
abnormalities. The subsystem takes some messages from an analyzer about changes in the service
response time quality. If the response time quality has entered to a downgraded status, it designs
some repair plans that can save and compensate the missed time. The decisions are made based on
the context-awareness of the process components and connectors and global conditions and
constrains. The proposed algorithms select and design plans with a trade-off between the saved time
and repair execution overheads and costs. The proposed approach is model-based. It has scalability,
flexibility and dynamism in many aspects.
Keywords: Autonomic computing, Self-healing systems, Service-oriented systems, Repair planning
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