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 چکيده

هوای  ها، خطاها و خرابيفورت خودکار و پویا نقصتواند بهخودمختار، یک سيست  خودالتيام یعني سيستمي که مي انشیاردر پارادای  

و کواهش   ها موجه افزایش  ابليت اتکوا شدن سيست خودالتيام. ترمي  کند یابي وعلت افزار را کشف،افزار و سختعملياتي خود در نرم

شوده و در بسوتر شوبکه  کشوف،     فورت توزیعگرا به دلير اجرا بههای سرویسسيست . ها خواهد شدپيچيدگي مدیریت و نگهداری آن

هایي هستند کوه  های متعدد، از جمله سيست يتهای همکار با مالکشدن از سرویساتصا  و ترکيه پویا در زمان اجرا  و امکان تشکير

 .شوندبه ميزان بيشتری در زمان اجرا، با عملکردهای نادرست در محيط یا اجزاء دروني خود مواجه مي

، در رویکرد نخسوت . ی خودالتيامي وجود دارددو رویکرد کلي به مسأله ،گراهای سرویسسيست ی های حوزهپژوهشدر در حا  حاضر 

ی راهکارهایي برای افزایش هوشمندی و پویایي در ها است و هدف، ارارههای عملکردی سرویسها، خطاها و خرابيافلي به نقصتوجه 

. اسوت های کيفي ویژگيتوجه به دوم،  رویکرددر . های مرکه استکاری سرویسهای فعلي مدیریت استثناء در فرآیندهای جریانروش

. شودای ، یک خطا یا خرابي محسوب مياز یک ویژگي کيفي که در  رارداد سرویس به آن متعهد شده، تخطي ی این دستهدر راهکارها

های خافوي را پويش   ها چالشسيست این در  ریزی و اجرا،، یعني پایش، تحلير، طرحی بازخورد خودالتياميفاز چرخهیک از چهار هر 

و بازیابي خودکار که هدف آن، فقط رفع نقص مناسه یک طرح ترمي   زی برایریبرنامهفقدان  ،ریزیی طرحمرحلهدر . دنروی خود دار

هوای  کاسوتي  ، یکوي از کلوي فراینود تودوین نمایود     کيفوي و  کوارکردی سرویس نباشد، بلکه طرحي را با توجه به اهوداف   ییک مولفه

فراینود در حوا  اجورا اسوت و     کلوي  ی چنين طرحي نيازمند آگاهي از وضعيت فعلي و مطلوب اراره. شده تا کنون استاراره راهکارهای

  .کافي نخواهد بود ،ی فراینددهندههای تشکيرسرویس هریک از درمحلي ترمي   هایکردن به طرحبسنده

. پاسخ سرویس مرکه پيشنهاد شده است، برای کنتر  شرایط نامطلوب در ویژگي کيفي زمانریزطرحزیرسيست  نامه، یک در این پایان

شوود و  پاسخ فراینود، وارد عمور موي   ی افت کيفيت زمانگر مفروض دربارهی تحليراین زیرسيست  پس از دریافت هشدار از یک مولفه

جبوران را   توانند با ایجاد تغييرات مو ت در پيکربندی فرایند سرویس، ایون افوت کيفيوت   دهد که ميهای ترميمي را پيشنهاد ميطرح

هوای تورمي    ، بوا بررسوي طورح   برای این زیرسيسوت  شده های ارارهالگوریت  .نموده و فرایند را به شرایط نرما  یا  ابر  بو  بازگردانند

 .شوده بر ورار کنود   ی تورمي  تحميور  هاشده و هزینهجبرانکنند که یک توازن مناسه ميان زمان طرحي را انتخاب مي پذیر، آنامکان

ی ترمي  و مبتني بر مد  بودن این راهکوار  شده در مقایسه با راهکارهای موجود، نگرش سراسری به مسألهمهمترین برتری راهکار اراره

مناسوه   ي کامور،  خودالتيوام موتوور  یک استفاده در را برای ست که آناپذیری و پویایي ، دارای انعطافشدهراهکار ارارهعالوه، به. است

 .ساخته است

ترمي  ریزی، طرحگرایيخودمختار، خودالتيامي، سرویسرایانش : کلمات کليدی
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 م،دمه 1-1

ی ی افلي طورح ایون ایوده، مسواله    انگيزه. مطرح شد IBMتوسط  2111، نخستين بار در سا  1رایانش خودمختاری ایده

ها در ه  و در عين حا  گوناگون باشند،  درت معماریبهها بيشتر متصرهرچه سيست . های اطالعاتي بودپيچيدگي سيست 

. شکالت بيشتری در زمان اجرا نمایان خواهد شدشود و مه ، کمتر ميبههای متصرکنتر  حالت و رفتار تعاملي ميان مولفه

سازها ه  مشکر بوده و اتخار تصمي  درست ترین یکپارچهایهایي برای حرفهسازی و تنظي  چنين سيست پيکربندی، بهينه

بنوابراین ضوروری   . [1] بور اسوت   دهد نيز، سخت و زماندر پاسخ به تغييرات و خطاهایي که در حين عمليات سيست  رخ مي

شده توسط طراحان و بوا حودا ر تعامور بوا انسوان، در      های کلي تعریفها تا حد امکان با پيروی از سياستاست که سيست 

گيری و عمر کرده و کيفيت عملکرد فورت خودمختار تصمي هات در محيط عملياتي خود، بتغييرشدن با انواع هنگام مواجه

-آن خودمختاریی ها، پایهسيست  2خودمدیریتيانداز محاسبات خودمختار، در چش . خود را در هنگام اجرا حف  نمایند

بورای آن   6سرازی خودبهينره و  5خودح راظي ، 4خودپيکربندی، 1خودالتياميها برشمرده شده و چهار ویژگي کليدی 

های ایون حووزه   در پژوهش ي،خودمدیریتی ارز با واژه، ه 7خودتطبي،يی الزم به رکر است که واژه. [1] معرفي شده است 

عنووان  را بوه   عنصرر خودمخترار  مفهوم مبنایي  [1] در  Chessو  IBM ،Kephartگر دو پژوهش[2] . ، [3] کار رفته است به

سواختار عنافور خودمختوار و    . دارد 1-1 شوکر  ی یک سيست  خودمختار معرفي کردند کوه سواختاری شوبيه    سلو  سازنده

ای فوورت گسوترده  ایون مود  بوه   . تشریح شده اسوت  [4] ها با یکدیگر، در مرجع معماری محاسبات خودمختار ارتباطات آن

های خودمختار مورد استفاده  رارگرفته و مبنوای بحود در   حوزه برای بيان مفاهي  معمارانه سيست گران این توسط پژوهش

 . [3] ها بوده است های مختلف این سيست مورد بخش

                                                           
1 Autonomic computing  
2 Self-managing 

3 Self-healing 

4 Self-configuring 

5 Self-protecting 

6 Self-optimizing 

7 Self-adapting 

8 Autonomic element 
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 [1]  های خودمختاردر سيستم اMAPE-Kا مشهور به ی بازخورد عموميحل،ه 1-1 شکل 

ها پذیری ميان بنگاهشده و تعامرمحاسبات توزیعی در توسعه گرایي نقش کليدیسرویس ،ی اخيردر دو دههاز طرفي دیگر، 

و همکاری تعوداد زیوادی   پویا ترکيه کشف و امکان ها و استانداردهای آن، گرا و تکنولوژیمعماری سرویس. [5]  داشته است

-گسوترده باشوند را فوراه  موي    های متفواوتي  و بر روی زیرساختسازمان  که ممکن است در سطح یک یا چند سرویسوب

ها سازگاری خوبي با اهداف محاسبات خودمختار گرا، به عنوان یک سبک معماری، در بسياری جنبهمعماری سرویس .نمایند

بواره در  در ایون . پوردازی  جا به آن نموي ختاری دارد که در اینهایي ه  در حمایت از خودمالبته این معماری، راتاً نقص. دارد

هوایي کوه   جز نقوص جا اهميت دارد این است که، بهچه بيان آن در اینآن. جزیيات بيشتری را بيان خواهي  کرد 4-2 بخش 

حا  حاضور موانع   های خودمختاری دارد، بسياری از مواردی که در گرا راتاً در حمایت از برخي جنبهسبک معماری سرویس

و  هوا ، روشهوا ی تکنولووژی اسوت، ناشوي از ضوعف در حووزه     خودمختواری بواال  بوا درجوه   گراسرویسهای ی سيست توسعه

هوای آتوي پوارادای     در ترسوي  فعاليوت  ، [5]  و دیگران نيوز در  Papazoglou کننده از این سبک است واستانداردهای حمایت

  .نداگرایي به خوبي به آن اشاره کردهسرویس

 طرح مساله 1-2

 *-خودهوای  گرایي با امکانات خودمدیریتي، که به ویژگيتر کردن سرویسهای بسياری برای غنيپژوهشدر ده سا  اخير، 

هوا  سورویس  خودالتياميی های تحقيقاتي به جنبهها یا پروژهای از این پژوهشبخش عمده. معروف شده، فورت گرفته است
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توانود  یک سيسوت  خودالتيوام موي    .انجام شده استگرایي ی خودالتيامي در سرویسحاضر نيز در حوزه پژوهش. اندپرداخته

 تشوخيص ای عملکردی خود را هتواند ناهنجاریهمچنين مي. کند ترميم و یابيعلت ،کشفهای عملياتي خود را  شکست

-موي . [4]  که موجه ایجاد شکست یا  طعي در عمليات جاری شود، اجرا نمایدداده و یک سلسله اعما  افالحي را بدون آن

کوردن فراینود   پيواده ( او : شوود گرفتوه  ی کليودی بایود درنظور    دو مسواله  ،خودالتيامتوان گفت که در طراحي یک سيست  

( و دوم 5دانوش اهو پایگو  4اجورا  ،1ریوزی ، طرح2، تحلير1نظارت: )1-1 شکر )ی بازخورد و اجزای آن خودمختاری یعني حلقه

 . [6]  6های  ابر اطمينانهای سيست ی هوشمندانه از تکنيکاستفاده

های مبتنوي  ی بيشتری در زمان اجرا به سيست نشدهبينيافزاری، رفتارهای ناهنجار پيشهای نرمدر مقایسه با سایر سيست 

ی آن، نشوده بينوي غييرات پويش ها در بستر شبکه و تی محيط اجرای سرویسشدهماهيت توزیع. شودبر سرویس تحمير مي

سوه  ی یوک سورویس مرکوه،     دهندههای تشکيرها در هنگام اجرا، مالکيت مختلف سرویساتصا  و ترکيه پویای سرویس

 .است 7ی کيفيت سرویس، مسالهگراسی مه  در کاربردهای سروییک مسالهعالوه، به. [8]  [7]  امر هستندی این دلير عمده

-نوامطلوب بور وظيفوه   ، عالوه بر تواشير  کنندبروز ميگرا سرویسهای در سيست هایي که ها، خطاها و خرابيبيشتر انواع نقص

با وجود اهميت فراواني کوه کنتور    اما  .[12]  [11]  [10]  [9] های کيفي آن نيز تاشير منفي دارندهای سيست ، بر ویژگيمندی

فرایندهای در حا  اجرا  های کيفيویژگي هيچ ابزاری برای نظارت بر BPELها دارد، استاندارد يفي در سرویسهای کویژگي

شود، امکان تغيير آن در زموان اجورا    8، مستقرBPELیعني اگر یک تعریف فرایند در محيط . عالوه، راتاً ایستا استندارد و به

یوابي بوه ایون    البته این امکان هست که اتصا  به سرویس همکار تا زمان اجرا به تعویق انداخته شود اموا دسوت  . وجود ندارد

 .[13]  ی سورویس اسوت  ارتبواط بوا منطوق فراینود حرفوه     کردن حج  زیادی کد به برنامه است که بي ابليت، مستلزم اضافه

                                                           
1 Monitor 
2 Analyze 
3 Plan 
4 Execute  
5 Knowledge base 
6 Dependable  
7 Quality of service 
8 Deploy 
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WSDM-MOWSهرچند استانداردهایي نظير 
، اموا هنووز   [14] هوا تودوین شوده اسوت     سورویس برای مدیریت و پایش وب 1

 .[5] ها و امکانات مدیریت سرویس ترکيه شود های خودمختاری با  ابليتمندینيازمند این هستي  که توان

طور در زیر، به. های خافي را پيش روی خود داردگرا، چالشهای سرویسی بازخورد خودالتيامي در سيست هر فاز از چرخه

 :کني اشاره مي MAPE-Kی های موجود در هریک از فازهای چرخهمختصر، به برخي از چالش

 گورا،  هوای سورویس  نقوص، خطوا یوا خرابوي در سيسوت       پایشمکانيزم افلي در حا  حاضر،  :ی پایشمرحله

ی پوایش را تموام و کموا  بوه دوش ایون مکوانيزم بگوذاری ، بوا         اگر بخواهي  مرحلوه . است 2مدیریت استثناء

آميخته با کد بودن ایون  سطح پایين و توان به مي ،به عنوان نمونه. ها و معایبي مواجه خواهي  شدمحدودیت

ممکون اسوت هوشومندی    در نتيجه و وابستگي آن به دانش و مهارت طراح فرایند حرفه اشاره کرد که  روش

مواجوه  مشوکر  را بوا  خودالتيامي سطح باالی های تغيير و نگهداری سياستالزم را نداشته باشد و همچنين، 

موتورهوای فراینودی بورای    در حوا  حاضور   عالوه، به. اندبه این مسأله پرداخته [15] هایي نظير پژوهش. سازد

، امکانوات خافوي اراروه    هاهای مربوط به آنآوری دادهها و جمعهای کيفي سرویسپایش یا نظارت بر ویژگي

هوا، موضووعات   ی بسيار مه  در کنتر  رفتارهوای نرموا  سورویس   است که یک جنبهاین درحالي . کنندنمي

منظوور،  افزارهوایي بورای ایون    شنهاد ميوان يبا طراحي و پ [16] هایي نظير پژوهش. ها استکيفي مرتبط با آن

 .سعي دارند این مشکر را رفع نمایند

 یکي از یا خطای ی تأشير نقص تشخيص خودکار نحوهی تحلير، ی مه  در مرحلهیک مسأله :ی تحليرمرحله

هوا،  انتشار اشرات یوک نقوص در سوایر سورویس    . استها بر عملکرد دیگر سرویس ،دهندههای تشکيرسرویس

کواری  ی الگوهای جریوان نيازمند مطالعه رد و تشخيص این مسأله،دادیگر ها با یکبه مد  ارتباطي آن بستگي

های ریاضوي حواک  بور    ها و مد ای آنهای دادهها با یکدیگر، وابستگيآنی اهای تباد  دادهها، مد سرویس

همين مسأله در . اندای از تحقيقاتي است که به این مسأله پرداخته، نمونه[17] پژوهش . است فرایند سرویس

  . [18]  شده استها مطرحدر برخي پژوهش نقصمنشأ سرتشخيص ی مسألهبعنوان رویکردی معکوس، 

                                                           
1 Web Services Distribted Management- Management of Web Services 
2 Exception handling 
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 در یوک سيسوت  خودالتيوام     ،فوورت خودکوار  یک مولفه بوه یا خرابي رفع نقص هرچند  :ریزیی طرحمرحله

-باید با توجه به اهميت و جایگاه مولفه و خرابوي رخ  التيامیک سيست  خود .نيستاست، ولي کافي ارزشمند 

مثالً در برخي موارد کوه خطوا یوا    . [19]  ریزی نماید، طرح ترمي  یا بازیابي را برنامهخودداده در عملکرد کلي 

مان پاسخ بيشتر از حد انتظوار بورای یوک    ها مانند زکند، برخي کاستيخرابي مهمي، کر فرایند را تهدید مي

-شده به وضعيت نرما ، ممکن است مو تاً  ابر چشو  ی کنتر یافتهسرویس، برای عبور از یک وضعيت تنز 

یافتوه بوه   ی سورویس از وضوعيت تنوز    بحد کنتر  وضعيت و انتقوا  هوشومندانه  طور کلي، به. پوشي باشد

البتوه ایون مسوأله بوه     . های این فاز اسوت ترمي ، یکي از چالشهای وضعيت نرما  و برعکس، در تدوین طرح

  .ها نيز وابسته استميزان زیادی به فاز تحلير و چگونگي تشخيص مسأله از روی عالر  و نشانه

 در زمان  بي و ترمي های بازیافقدان امکانات کافي در موتورهای فرایندی برای حمایت از طرح:  ی اجرامرحله

ای از پژوهش عنوان نمونهبه  .چالش مه  این مرحله است ،، جایگزیني سرویس و مانند آن1گردمانند وا اجرا،

 .   اشاره کرد [20] توان به در این زمينه مي

ی خودالتيوامي، مشواهده شود کوه چوالش      های موجود در هر مرحلوه از چرخوه  چالششده در مورد های انجامپس از بررسي

شوده در فواز تحليور،    گران  رارگرفته است و یا در راهکارهای اراروه ریزی عمدتاً یا مورد غفلت پژوهششده در فاز طرحاشاره

 رفتوي  ین دلير، در پوي آن  ابه . (بيشتر فحبت خواهي  نمود -1فصر  در بخش  در این مورد) توجه اندکي به آن شده است

دهد، و نه فقط با هدف های سراسری فرایند اراره ميهای ترمي  را با توجه به سودمندیتا راهکاری را اراره دهي  که سياست

 و های ترمي سياست ،مورد نظر نوع نقصی یک راهکار مناسه، این پژوهش باید برای اراره .مشکرر ی دچاترمي  یک مولفه

  .دمشخص نماینيز های سراسری مربوط به یک فرایند سرویس را محدودیت

                                                           
1 Rollback 
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 اهداف تح،يق 1-9

شده است، عمور انتخواب سياسوت تورمي  را بور      های مرکه ارارههای سرویسهایي که تاکنون برای خودالتيامي فرآیندروش

ایون پوژوهش  صود دارد راهکواری     . دهندی سرویس و فرفاً با هدف ترمي  آن مولفه انجام ميداده در مولفهمبنای نقص رخ

 .برای انتخاب عمر یا ترتيبي از اعما  ترميمي با هدف بهبود کلي عمليات فرایند، اراره دهد

 تح،يق یمحدوده 1-4

شوود، بورای   همانطور که دیده موي . دهدگيری شده را نشان ميی هدفی خاص مسالهی تحقيق و حوزهمحدوده 2-1 شکر 

هوای  سيسوت   ویژگوي : مورد نياز بوده استهای زیادی زمينهشده، آشنایي با پيشی مشخصی مسألهی راهکار در حوزهاراره

ی راهکارهای موجود بورای فواز   گرا و درنهایت مطالعههای سرویسسيست های خودالتيام، ویژگي خودمختار، ویژگي سيست 

همچنين به دليور وابسوتگي زیواد فواز     . هاهای آنها و  وتگرای خودالتيام و شناخت ضعفهای سرویسریزی سيست طرح

-گری که باید بوا راهکوار اراروه   های تحليری نيازمندیو تحلير به یکدیگر، در این پژوهش، به طور مختصر درباره ریزیطرح

  .شده مجتمع شود نيز مطالعه و اظهارنظر شده است

 

 (شده است با بيضي قرمزرنگ مشخب) ی مسالهحوزهی تح،يق و محدوده 2-1 شکل 
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 مراحل انجام تح،يق 1-5

  .شده است نشان داده 1-1 شکر  در، دستيابي به اهداف پژوهششده برای  مراحر طي
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 مراحل انجام تح،يق 9-1 شکل 
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 ساختار پایان نامه 1-6

معرفي و  ،ی مورد استفاده در تحقيقمفاهي  پایه ،مدو ابتدا در فصردر ادامه، . نامه در شش فصر تنظي  شده استاین پایان

در  گوران شده توسوط سوایر پوژوهش   ارارهی تحقيق مرور شده و راهکارهای پيشينه ،ومفصر س در ،سپس .تشریح شده است

، هموين فصور   در پایوان . هوا بيوان شوده اسوت    عف آنگرای خودالتيام، معرفي و نقاط  وت و ضهای سرویسی سيست حوزه

، مبواني راهکوار   چهارمدر فصر . شده، با یکدیگر مقایسه شده استها معرفي و راهکارهای بررسيروشی های مقایسهشاخص

هوای  ی هودف، شورح ایوده و معمواری کلوي راهکوار، الگووریت        شامر توفيف د يق مفروضات و مسأله نامهپيشنهادی پایان

ی ابوزار  ی توسوعه ، نحووه پونج   در فصور  .ه اسوت دانش تشریح شود ی راهکار در پایگاههای مورد استفادهپيشنهادی و دانش

ای از راهکوار و  ، خالفوه شش  ای  و در نهایت، در فصرساز، اهداف ارزیابي و نتایج حافر از ارزیابي راهکار را اراره کردهشبيه

 .ه استی پيش روی پژوهش بيان شدشده تا کنون و نيز کارهای آیندهنقاط  وت آن در مقایسه با سایر کارهای انجام

 



 

 

 

 

 

  ادبيات تح،يق -2 فصل
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 خودمختاررایانش  2-1

 های آنسيستم خودمختار و ویژگي 2-1-1

انوداز  در چشو  . کوار بورده شوده اسوت    های یک سيست  خودمختار بهگران برای بيان ویژگيهای متنوعي توسط پژوهشواژه

 خودتطبي،يی همچنين، واژه. استدانسته شده ها خودمختاری آن یها، پایهسيست  خودمدیریتيمحاسبات خودمختار، 

موا نيوز در ایون پوژوهش،     . [3] ،[2] کار رفته است ی خودمدیریتي بهارز با واژهها، ه ای و بيش از سایر واژهفورت گستردهبه

 . کار گرفته ای یگر فرض کرده و بهعبارات سيست  خودمختار، سيست  خودمدیریت و سيست  خودتطبيق را معاد  با یکد

. هوایي را بيوان نموایي    های خودمختار، ابتدا مناسوه اسوت کوه تعریوف چنوين سيسوت       های سيست پيش از بررسي ویژگي

یوک محويط   ، خودمختاریک سيست  ":  کنندت  خودمختار را به این فورت تعریف مي، یک سيس[4] در  IBMنویسندگان 

محاسباتي با توانایي مدیریت خویش است که خود را به فورت خودکار و پویا بر اساس  وانين و اهداف حرفوه، بوا تغييورات    

هوای حرفوه باشود، آن    نيازمنودی های خودمدیریتي به جوای آنکوه   ی فعاليتکنندهدر چنين محيطي شروع. دهدتطبيق مي

در  خودتطبيرق افوزاری  یک سيست  نورم " :گویدمي [2] ی نویسنده ".شودچيزی است که از محيط محاسباتي مالحظه مي

افزار منظور از محيط عملياتي، هر چيزی است که یک نرم. کندتار خود را افالح ميپاسخ به تغييرات در محيط عملياتي، رف

هودف  ": گویود موي  [3] ی همچنين نویسونده . "های بيرونيافزارها و برنامهتواند مالحظه کند مانند ورودی کاربران، سختمي

ی سيسوت ،  1ها را پس از رخ دادن یک تغيير در خود یا زمينه2ها یا مشخصه1آن است که فرآورده خودتطبيق یک سيست 

-دو مسوأله و  تغييرهمانطور که از شرح فوق، مشخص است موضوع محوری در یک سيست  خودمختار، بحد . " تنظي  کند

 . تشخيص آن و تنظي  سيست  بر اساس آن استی 

 :، چهار ویژگي کليدی زیر برای یک سيست  خودمدیریت برشمرده شده است[1] در 

                                                           
1 Artifact 
2 Attribute 
3 Context  
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 به فورت خودکار و پویوا در پاسوخ بوه تغييورات      خود پيکربندی  ابليت پيکربندی مجدد سيست  -خودپيکربندی

به این ترتيوه،  . افزاری استهای نرم روزرساني، تجميع و تجزیه و ترکيه موجودیتنصه، به یوسيلهایجاد شده به

هوای سوطح بواال خوود را      انتظار مي رود آن است که بتوانند با توجوه بوه سياسوت    مختارهای خود آنچه از سيست 

شود، آن مؤلفه باید خود را به شکر نامحسووس بوا   جدید معرفي مي یزماني که یک مؤلفهمثالً . پيکربندی نمایند

 .جدید تطبيق دهند یمؤلفه ها باید خود را با این مؤلفه یسيست  ترکيه کند و بقيه یبقيه

 د که بتوانود بوه شوکر خودمختوار مشوکالت و خطاهوای       وشناميده مي التيامیک سيست  زماني خود -خودالتيامي

گور رگرسويون    از طریوق ابوزاری ماننود آزموون     توانود مثالً موي . داده در سيست  را تشخيص داده و افالح نماید رخ

که بعنوان مثا  ممکن است مبتني ) تشخيص خطا ییک مؤلفهیا . خطاهای محلي را تشخيص داده و تعمير نماید

اطالعوات بوه دسوت آموده از     دارد، سيسوت   پيکربندی ، با استفاده از دانشي که در مورد (اشدبر یک شبکه بيزن ب

سپس اطالعات حافر شوده را بوا    برای یافتن مشکالت و خطاهای احتمالي تحلير نماید وهای شبت و ایع را  فایر

 .ه نمایدها را برای رفع مشکر نص های نرم افزاری شناخته شده تطبيق داده و این تصحيح تصحيح

 از نظور  عملکورد خوود را بهبوود داده و    کوه   اسوت  هایي در جستجوی راه مختارخود  سيست یک  -سازیخودبهينه

کردن و های بدن در اشر ورزشگونه که ماهيچه بنابراین همان. ها کارآمدتر عمر کندهزینهو مصرف منابع و  کارایي

نيوز  مختوار  های خود شود، سيست مي تریادگيری  ویدر اشر  گونه که مغز انسان یا همان ،فعاليت ورزیده مي شوند

روزرسواني کارکردهوای    ها به فورت مداوم به دنبا  به آن. کنندميعمر بهتر ، به مرور زمان و در اشر کارکرد بيشتر

حتوي  . کوار را انجوام دهنود   یابد که بتوانند ایون هایي را ميو با بررسي پارامترها و شرایط خود، فرفت خود هستند

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

 سيست  خودمختار بایود از دو طریوق   . های امنيتي در یک سيست  استاین ویژگي مربوط به ویژگي -خودحفاظي

شوده، رفتارهوای بدخواهانوه، و یوا مشوکالت      برابور حموالت شوناخته   محافظوت از خوود در    ،او . خودحفاظ شوود 
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-بر پایهبيني مشکالت و نفورها پيش ،دوم ها را رفع نمایند واند آنهای خودالتيام نتوانستهای که مولفهمنتشرشده

 . ها هایي در جهت کاهش یا رفع آن  دمو برداشتن ها 1اوليه از حسگر هایگزارش ی

هوای افولي ایون  بيور     ی محاسبات خودمختار، این چهار ویژگي بعنووان ویژگوي  های معتبر حوزهپژوهشدر اکثریت  اطع 

برخوي نویسوندگان،   . ياری دیگر اشاره کردو بس [22] ، [21] ، [3] ، [2]  توان بهجمله ميها پذیرفته شده است که از آنسيست 

-گویند که برای دستيابي به ویژگوي مي [21] نویسندگان . اندشمردههای خودمختار برهای دیگری را نيز برای سيست ویژگي

، خوود   یعنوي آگواهي از حالوت و رفتوار     2آگاهيخودهای های خودمختار باید دارای خصيصههای رکر شده در باال، سيست 

  یعنوي توانوایي تشوخيص تغييور شورایط و      4خودنراظری ،   یعنوي آگواهي از شورایط عمليواتي بيرونوي     1موقعيتازآگاهي

های خودمختار را های سيست نيز ویژگي [2] نویسندگان .   یعني توانایي تطبيق متناسه و مقتضي ه  باشند5خودتنظيمي

-در این مد ، یک سيست  خودتطبيق بایود در پوایين  (. 1-2 شکر )بندی کرده اند مومي، عمده و اوليه طبقهدر سه سطح ع

ازمو عيوت  دومي مبتني بر ویژگي آگواهي باشد که اولي مبتني بر ویژگي خودناظری و  6اززمينهآگاه ترین سطح، خودآگاه و

 . است

 .ها اشاره کرده استبرای این سيست ( self-tuneی با واژه)نيز به دو ویژگي خودناظری و خودتنظيمي  [23] 

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

های خودالتيامي، خودپيکربنودی،  توان نتيجه گرفت که در یک سيست  خودمختار، هدف، دستيابي به ویژگيدر مجموع، مي

هایي بایود خودآگواه،   است که برای این منظور چنين سيست  هاهایي از این خصيصهسازی یا ترکيهخودحفاظي و خودبهينه

 و گروه دوم را های هدفيویژگياو  را ما در این پژوهش، گروه . ازمو عيت، خودناظر و خودتنظي  باشنداززمينه یا آگاهآگاه

 (. 1-2 جدو  )نامي  مي های راهکاریویژگي

 های خودمختارهای سيستمویژگي 1-2 جدول 

 خودالتيامي های هدفيویژگي

 خودپيکربندی

 سازیخودبهينه

 خودحفاظي

 خودآگاهي های راهکاریویژگي

 ازمو عيتآگاهي/اززمينهآگاهي

 خودناظری

 خودتنظيمي

 مالحظات معمارانه  2-1-2

را در  عنصرر خودمخترار  های خوودگردان، مفهووم مبنوایي    ، برای معماری سيست Chessو  IBM ،Kephartگران پژوهش

ی یوک سيسوت    هوای سوازنده  عنافور خودمختوار، بلووك   . [1] اراروه کردنود    2111انداز محاسبات خودمختار در سوا   چش 

یک سيست  خودمختار ممکن است حاوی یک یا چندین عنصر خودمختار باشد کوه بوا یکودیگر ترکيوه     . خودمختار هستند
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هوای  هر عنصر بر اساس اهداف و سياست. کنند، باه  تعامر ميشوند و برای رسيدن به هدف کلي آن سيست  خودمختارمي

شده توسط انسان یا یک عنصر خودمختار دیگر، بر رفتار دروني و ارتباطات خود بوا سوایر عنافور خودمختوار، نظوارت      تعيين

 MAPE-Kی بوازخورد کوه بوه    دارد کوه از طریوق یوک حلقوه     1مدیر خودمختاریک عنصر خودمختار، یک بخش . کندمي

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

 

 دکنخودمختار خود ارتباط برقرار ميکدیگر یا با انسان از طریق بخش مدیر صر خودمختار با یعن. ساختار عنصر خودمختار  2-2 شکل 

 [1] 

های خودمختار مورد استفاده گران این حوزه برای بيان مفاهي  معمارانه سيست ای توسط پژوهشفورت گستردهاین مد  به

در ساختار نشان داده شده در شکر فوق، . [3] ها بوده است های مختلف این سيست  رار گرفته و مبنای بحد در مورد بخش

دانوش بورای مراجعوات    يه و رویدادهای مربوطه در پایگواه های انباشته شده توسط حسگرها، تصف ابتدا در بخش نظارت، داده

دانوش وجوود دارد   دانوش، بوا الگوهوایي کوه در پایگواه     شده در پایگاههای رویدادهای رخيره سپس داده. شودآینده رخيره مي

هوا نيوز ممکون اسوت بورای      ایون نشوانه  . ها کشف گردنود شود تا عالر  و نشانهمقایسه و افطالحاً اوضاع بررسي و معاینه مي

                                                           
1 Autonomic manager 
2 Managed element 
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ی شوده در مرحلوه  هوای توليود  عالر  و نشانهسپس عنصر خودمختار، به تفسير . دانش رخيره شوندمراجعات بعدی در پایگاه

سرانجام، طرح مورد نظر اجرایوي شوده و از   . کندمي ریزیبرنامهالعمر در برابر شرایط پردازد و طرحي را برای عکس بر مي

 .[1] گرددها اعما  مي1کنندهاعما طریق 

های خودمختار با تدوین یک مد  مرجع معماری، مفاهي  کليدی معماری مورد نظر خود برای سيست  IBMچند سا  بعد، 

هموانطور کوه در   . دهود عملکرد مدیر خودمختار را از همين مرجع نشان مي 1-2 شکر . [4]  تری تشریح نمودطور کامررا به

هوا در  ی مدیران خودمختار و سایر مولفههایي را برای بقيهها واسطکنندهگرها و اعما ، حسنشان داده شده است 2-2 شکر 

-شوند و بدون آنتوانند با ه  ترکيه است که مدیران خودمختار مي هااز طریق این واسط. کنندشده فراه  ميمحيط توزیع

 2-4-2 در مورد این مد  مرجع در بخوش  . نمایندرا با همکاری یکدیگر کنتر  شونده آشکار باشد، آنکه برای منبع مدیریت

 .تری اراره خواهد شدتوضيحات کامر

 

 [4] عملکرد مدیر خودمختار  9-2 شکل 

هوای اطالعواتي بووده اسوت، مود       ی محاسبات خودمختار بر سيست در هنگام طرح ایده IBMی جا که تمرکز و انگيزهازآن

هوا را   انواع سيسوت  ی عدم توجه به سایر برخي همين مساله. هایي استمرجع معماری آن ه  بيشتر مناسه چنين سيست 

 . [21] دانندانداز محاسبات خودمختار ميیک نقص برای چش 

                                                           
1 Effecter  
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هوای معتبور   آزمایشوگاه  ها وهای خودتطبيق در دانشگاهی معماری سيست های بسيار زیادی در زمينه، فعاليتIBMبر عالوه

ی بوازخورد کنترلوي   ی این راهکارها، حلقوه در همه. اشاره کرد [23]  و [22] توان به جمله ميشده است که از آنجهان انجام

 .ی این پژوهش نيستها در محدودهپرداختن به جزیيات بيشتر این معماری. به نوعي وجود دارد 1-2 شکر 

 های خودمختاری سيستمدرجه 2-1-9

ریت، نتایج ارزشمند بسوياری  های خودمدیتا کنون برای طراحي سيست  2111گرفته از سا  های فورتبا وجود آنکه تالش

و تي سخن از خودمختاری یک سيسوت  بوه ميوان    . [21] انداز محاسبات خودمختار هنوز محقق نشده است داشته، اما چش 

هایي از آن وجوود دارد؟  تا چه اندازه خودمختار است؟ خودمختاری در چه بخش آید، یک سوا  این است که یک سيست مي

 توان این خودمختاری را اندازه گرفت؟و اینکه چگونه مي

 :بندی کرده استفورت زیر سطحها را بهخودمختاری سيست  شده و ميزاناراره [24]  یک مد  بلوغ کلي در

  های توليدشده، نوع محصوالت و های خود وابسته به گزارشسيست  در این سطح برای مدیریت مولفه: 1پایهسطح

 .شودفورت دستي توسط مدیران سيست  انجام ميعملياتي است به

  های مدیریتي را تسهير و خودکوار موي  دارند که انجام فعاليتافزارهای مدیریتي وجود نرم: 2شدهمدیریتسطح-

 .کنند

  توانند تغييرات را ای وجود دارد که ميهای مستقر و ابزارهای مدیریت سيست  جداگانهمولفه: 1گویانهپيشسطح

 .مناسه را توفيه نمایند تحلير کرده و عمليات واکنشي

  تعامر با یکدیگر با حدا ر دخالت انساني  ادر هسوتند بور خوود    ی های سيست  بوسيلهمولفه: 4پذیرتطبيقسطح

 .نظارت کرده، تغييرات را تحلير و عمليات مناسه را اجرا نمایند

                                                           
1 Basic level 
2 Managed level 
3 Predictive level 
4 Adaptive level 
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  فورت کامالً خودکوار و فورفاً بوا مراجعوه بوه      ی تعامر با یکدیگر بههای سيست  بوسيلهمولفه: 1خودمختارسطح

-نظارت کرده، تغييرات را تحليور و عمليوات مناسوه را اجورا موي      بر خود شدههای تعریف وانين حرفه و سياست

 .نمایند

عنوي  های یوک سيسوت ، ی  ی الیهگویند که هدف محاسبات خودمختار، ایجاد خودمختاری در همهمي [2] فالحي و بقيه در 

به بحود لوزوم ایجواد خودمختواری در      [3] کان و بقيه ه  در مک. افزار استعامر و سختافزار، شبکه، سيست کاربرد، ميان

تووان گفوت،   پس مي. اندداده اشاره کردهی پایگاهو الیه 2کاربردسروریالیهسرور، ی وبافزارها، مثالً الیههای مختلف نرمالیه

. های مختلف آن به چه اندازه خودمختوار هسوتند  یک معيار برای سنجش ميزان خودمختاری یک سيست  این است که الیه

گفتي  که چهار هودف   1-1-2 اما اکنون سوا  این است که خودمختاری هرالیه باید با چه معياری سنجيده شود؟ در بخش 

سوازی و  های خودمختار وجود دارد و آن عبارت است از دستيابي به خودپيکربندی، خودالتيامي، خودبهينهافلي در سيست 

دار باشد، رسويدن  هایي از آن معنيبه هریک از این اهداف، برای یک سيست  یا الیهکه دستيابي پس در فورتي. خودحفاظي

ی گانوه را براسواس سوطوح پونج   ی بلوغ آنتوان درجهشود و ميبه آن، یک هدف نهایي برای آن سيست  یا الیه محسوب مي

-ی وبالیوه  ،گویانوه پيشده در سطح دای پایگاهرکرشده در باال مشخص کرد  مثالً ممکن است در یک سيست  فرضي، الیه

 . از ميزان بلوغ خودمختاری باشد پذیرتطبيقی کاربرد در سطح و الیه شدهمدیریتسرور در سطح 

در ( هوا هوایي از ایون  سازی، خودحفاظي یا ترکيهخودالتيامي، خودپيکربندی، خودبهينه)بنابراین تعریف هدف خودمختاری 

متاسفانه کارهای کمي در این . آن بسيار اهميت دارد پارامترهای سنجشو  معيارهاهایي از آن و تعيين یک سيست  یا بخش

است که نتایج آن در فصلي  IBM شرکت "زني خودمختاریی محکپروژه"ها، یکي از معتبرترین آن. حوزه انجام شده است

 2118در سوا    Wiley-IEEE Pressتوسوط   "مپيوتریهای کازني  ابليت اطمينان سيست محک"با همين عنوان در کتاب 

گيوری  چوه در آن هودف  زني خودمختاری اسوت، اموا آن  که عنوان این فصر کتاب، محکبا وجود آن. [25]  منتشر شده است

گيری و دو معيار برای اندازه یک متدولوژی تزریق نقص به سيست  در این پژوهش معرفي شده. امي استشده، فرفاً خودالتي

                                                           
1 Autonomic  
2 Application server  
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هوا بور   گور ميوزان تواشير خرابوي    که نمایان 1شاخب تواناو ، : های خودالتيامي سيست  معرفي شده استموشربودن تکنيک

به تعامر انسان بوا سيسوت  در مراحور تشوخيص،      ی ميزان نيازدهندهکه نشان 2شاخب بلوغکيفيت سرویس است و دوم، 

انود و در نهایوت،   شده تفسير شدههای معيني که در کتاب توضيح دادهها با روشنتایج آزمایش. تحلير و بازیابي از خطا است

 .سطح بلوغ سيست  در هر آزمایش تعيين شده است

 های مرتبطآوریها و فندانش 2-1-4

هوای  هوای علووم کوامپيوتر را بوا یکودیگر جموع کورده توا سيسوت          بسياری از زمينهمحاسبات خودمختار مفهومي است که 

خودتطبيوق   هایی محاسبات خودمختار و سيست که در حوزه 1مجمليبررسي مطالعات. [21] محاسباتي خودمدیریت بسازد 

-ی خودمختواری در حووزه  هایي برای پيشرفت ایدهآوریگران از چه علوم و فنکند که تا کنون پژوهششده، آشکار ميانجام

 .دهدگران را در این زمينه نشان مياز پژوهش جمعينظر  4-2 شکر . اندهای کامپيوتری استفاده کردههای مختلف سيست 

 

  [21] شده است کار گرفتههای خودمختار بهی کنترل سيستمهای گوناگون علوم کامپيوتر که در هر مرحله از حل،هزمينه 4-2 شکل 

                                                           
1 Throughput index  
2 Maturity index  
3 Survey  



21 

 

 

 

های رده و نمونهکها و علوم مختلف کامپيوتر را در این حوزه تشریحآوریطور مفصر، نقش حمایتي فننيز به [2] نویسندگان 

ایون  . شوده اسوت  در این ارتبواط اراروه   [2] ای از مباحد شدهخالفه 2-2 جدو  در . اندی آن را اراره کردهشدهپژوهشي انجام

  .دهددست ميی خودمختاری بهگران حوزههای مناسبي را برای هدایت پژوهشجدو  سرنخ
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 ([2] از  شدهبرگرفته و خالصه)های خودتطبيق کننده در سيستمها و علوم کامپيوتر حمایتآوریفن 2-2 جدول 

Software Engineering 

 
 Requirement engineering 

 Non-functional requirement engineering 

 Formal methods & models 

 Software architecture models & language 

 Component-based software engineering 

 Aspect-oriented programming 

 Service-oriented architecture 

Artificial Intelligence  AI planning 

 Multi-agent systems 

 Machine learning 

 Soft computing 

 Fuzzy logic 

 Decision theory 

 Utility theory 

 Uncertainty reasoning (Markov decision process, 

Bayesian network, Stochastic petri net,..) 

Control Theory/Engineering  Controllable plant  

 Controller 

 Supervisory control 

 Discrete event system 

Network & Distributed Computing  Policy-based management 

 Quality of service management 

 Peer2Peer & Adhoc networks 

 Middleware 

 Resource management 

 Virtualization 

 Monitoring & sensing techniques 
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 خودالتيامي 2-2

 تعریف خودالتيامي 2-2-1

هوای  ناهنجواری توانود  همچنين موي . کند ترمي  ویابي علت کشف،های عملياتي خود را  شکستتواند سيست  خودالتيام مي

که موجوه ایجواد شکسوت یوا  طعوي در عمليوات       داده و یک سلسله اعما  افالحي را بدون آن تشخيصردی خود را عملک

بر اساس  .[1]  ی موجود در محيط انجام شوداین افالح ممکن است بر روی یک مولفه یا چند مولفه. جاری شود، اجرا نماید

بيني خرابي خود و پيش(و ترمي  خود و دوم 1معاینه( او : در دو حوزه توانمند باشدیک سيست  خودالتيام باید  این تعریف،

پوذیر  از یک سيست  خودمختوار یوا تطبيوق    1-1-2 به این ترتيه، با درنظر داشتن تعریفي که در بخش . از آن 2گيریپيش

شوکر  )ی بازخورد خودالتيامي باید توسط حسگرها بر آن نظارت و سوپس تحليور شوود    ی که در حلقهتغييراراره شد، نوع 

 فعوا  و  خوابيدهیک نقص ميان حالت . در سيست  یا محيط عملياتي آن خواهد بود 5خرابيیا  4خطا، 1ن،باز جنس ( 2-2 

 .[6] زند و تنها زماني خرابي اتفاق ميفتد که پيش از آن، یک یا چند نقص وارد حالت فعا  خود شده باشند دور مي

سازی، خودالتيامي و خودپيکربندی، خودبهينههای خودمختار یعني هرچند دستيابي به هریک از چهار ویژگي افلي سيست 

ها، خودالتيامي بيشترین تاشير را ، اما از ميان این[26] شود ها مينوعي منجر به بهبود  ابليت اطمينان سيست خودحفاظي به

ایون   5-2 شکر . ی ترکيه چند مفهوم دیگر متولد شده استتوان گفت مفهوم خودالتيامي در نتيجهمي. موضوع دارد بر این

 .دهدموضوع را نشان مي

                                                           
1 Diagnosis  
2 Prognosis 
3 Fault 
4 Error 
5 Failure  
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 [27] های خودالتيامي خاستگاه 5-2 شکل 

کوردن فراینود خودمختواری یعنوي     پيواده ( او : شودی کليدی باید درنظر گرفته در طراحي یک سيست  خودالتيام دو مساله

ی هوشومندانه از  اسوتفاده ( دانوش و دوم ریزی و اجرا و پایگواه نظارت، تحلير، طرح: و اجزای آن  2-2 شکر ی بازخورد حلقه

ی بسويار  هتوان به مقالها، به عنوان مثا  ميبرای مطالعه در مورد این تکنيک. 1و امن های  ابر اطمينانهای سيست تکنيک

بينوي  و پويش  4، حوذف نقوص  1پوذیری نقوص  ، تحمر2جلوگيری از نقص چهار دسته روشاین مقاله، . مراجعه کرد [6] معتبر 

 .ندکميرا به تفصير بيان  یکهای هرو تکنيک شمردبرای داشتن سيست   ابر اطمينان و امن برمي، 5نقص

 های خودالتيامماشين حالت سيستم 2-2-2

هوا چگونوه فورق ميوان حالوت سورویس مطلووب و حالوت         های خودالتيام ارتباط مستقي  با این دارد که آنموفقيت سيست 

 ممکون اسوت  التيام های خودمحيط عملياتي سيست . [19]  کنندهای غير ابر  بو  تعریف ميیافته را با حالتسرویس تنز 

 حتي ممکن است ایون منوابع خطوا،   . داشته باشدع زیادی برای توليد خطا در آن وجود مناب وبوده اطمينان  وسيع و غير ابر

، خطای یک تک مولفه، ممکن است تنها یک تأشير کو  اهميوت بور عملکورد کور      دیگر ز طرفيا. در طو  زمان متغير باشند

                                                           
1 Secure 

2 Fault prevention 

3 Fault tolerant 

4 Fault removal 

5 Fault forecasting 
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بلکه بایود بتوانود     مولفه را ترمي  و بازیابي کند آندر این نيست که تنها  وت یک سيست  خودالتيام  و سيست  داشته باشد

 . [19]  کر سيست  را از حالت شکست بازیابي نماید

هوا وجوود نودارد و عموالً یوک      در بسياری موارد، خط مستقي  و شفافي ميان شرایط  ابر  بو  و غير  ابر  بو  در سيست 

وضعيت تنز  یافته نشان . گفته ميشود 1وضعيت تنزل یافتهی انتقا  و گذر ميان این دو حالت وجود دارد که به آن ناحيه

ميدهد که در عين حا  که یک سيست  خودالتيام به دلير بروز شرایط ناسازگار، ممکن است به سمت شرایط شکست برود، 

ها، یک سيست  خودالتيام به عبارت دیگر بسياری از رخدادهای خطا یا شکست در زیربخش. هنوز در شرایط  ابر  بو  است

شود که سيست  تا بازیابي به وضعيت عادی، فرفاً بوا کوارایي   کند  بلکه موجه ميناگهاني از سرویس خارج نميرا به فورت 

مدیریت شرایط نرما  و تنز  یافتوه را در یوک سيسوت  خودالتيوام، در      6-2 شکر . [19]  کمتری به سرویس خود ادامه دهد

 .دهد اله یک ماشين حالت نشان مي

 

 [19] ماشين حالت سيستمهای خودالتيام  6-2 شکل 

 یيگراسروید 2-9

 م،دمه و مباني 2-9-1

 اراروه  سورویس ه  ال در را افزارینرم کارکردهای کهاست  شدهوزیعت هایسيست  ساخت برای رهيافتيگرا، معماری سرویس

بردون  االمکوان  ه انجام یک عمور مشوخص را برعهوده دارد و چوون حتوي     است کیک سرویس، یک واحد عملياتي . کندمي

                                                           
1 Degraded state  
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پيودا خواهود    1ی مجردد قابليت است ادهو  خودمختاریدارد، خافيت  2اتصال سست  هااست و با سایر سرویس 1حالت

خوود را   پارامترهای کيفوي ورودی، خروجي، نوع عمليات و  کنند و فرفاًپنهان ميسازی داخلي خود را ها پيادهسرویس. کرد

 ترکيوه توانند با یگودیکر  ها ميهمچنين سرویس. نمایندکنندگان خود اعالم ميبه استفاده 4قرارداد سرویداز طریق یک 

کنندگان خوود  کردن با استفادهها برای فحبتسرویس. تری را پوشش دهندی عملياتي وسيعشوند و فعاليت بزرگتر یا دامنه

 . کننده ميدهای مشخص استفاو نيز با یکدیگر از تباد  پيام با پروتکر

 :ه استبه ارمغان آوردافزار فنعت مهندسي نرممزایای ارزشمند زیر را برای گرایي سرویس

  5پوذیری تعامور  های متفاوت و در نتيجه افوزایش  ها و واسطآوریفنها با حر مشکر ارتباط انواع و ا سام سيست 

 استقال  از زیرساختها و سيست 

 سهولت و  درت مانور باالتر در مدیریت تغييرات 

 مجدد یافزایش سطح تجرید و  ابليت استفاده 

-و همکواری تعوداد زیوادی وب   پویوا  ترکيه کشف و امکان و استانداردهای آن،  هاآوریفنگرا و معماری سرویس همچنين،

ميسور کورده   گسترده باشند را های متفاوتي و زیرساختها با مالکيت ،سازمان چند سرویس که ممکن است در سطح یک یا

 .است

 خوانينواسازی و همهم 2-9-2

هوا بوا   ی همکاری سورویس هستند که به نحوه 7خوانيو ه  6نواسازیگرا، ه ی معماری سرویسی پرکاربرد در حوزهدو واژه

از  اینواسواز افولي مجموعوه   هو  . کندها در فرایند بحد مياجرای سرویس ی ترتيهنواسازی دربارهه . یکدیگر اشاره دارند

                                                           
1 Stateless 
2 Loose coupling 
3 Reusability 
4 Service level agreement 
5 Interoperability 
6 Orchestration 
7 Choreography 
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 2این کوار بوا کموک موتوور فرآینود     . ، تکمير گردد1فرآیند ی مورد نظر حافر شود وکند تا نتيجهها را فراخواني ميسرویس

ها بدون موتور فرآیندی آن، سرویسشود که در ها گفته ميخواني به نوعي از همکاری سرویسدر مقابر، ه . شودمحقق مي

 .کنندخودشان شبت و کنتر  مي های مبادالتي راا دام به تباد  پيام کرده و ترتيه و توالي پيام( رهبر ارکستر)

 1هوای همکوار  نواسازی به معنای وجود یک موتور فرایندی است که ترتيه و توالي را کنتر  کرده و از سورویس بنابراین، ه 

شده بين چند فراینود  های توزیعخواني به معنای پردازشدر مقابر، ه . نمایدرجي برای انجام کارها استفاده ميداخلي یا خا

شووند و بوا   سطح ه  اجرا موي است که بدون یک رهبر مرکزی با ه  تعامر دارند  یا چندین موتور فرایندی که در کنار و ه 

 .[28]  سازندهمکاری ه  هدفي را محقق مي

ای از یک سورویس  نمونه 7-2 شکر . است 4های مرکهنواسازی سرویسهای فرایندی و ه در این پژوهش، تمرکز ما بر مد 

 .نمایدهای مختلفي استفاده ميهای مختلف خود از سرویسدهد که برای اجرای بخشمرکه بازی را نشان مي

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

 WS-BPELاستاندارد  2-9-9

WS-BPELاستاندارد 
XMLیک زبان مبتني بر  1

های وب در یک فراینود  ، برای توفيف منطق هماهنگي و کنتر  سرویس2

 WS-BPELاموروزه،   .[29]  شوود ها با دنيای خوارج توفويف موي   ارتباطات آنها و با استفاده از این زبان، فعاليت .حرفه است

 . ها استنواسازی آنهای وب یا ه گرای سرویسپرکاربردترین زبان برای ترکيه فرایند

                                                           
1 Web Service Business Process Execution Language 
2 Extensible Markup Language 
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 :دارای مشخصات زیر است WS-BPELزبان 

 گرا بوده و از استاندارد بر اساس  وانين معماری سرویسWSDL
 .کندها استفاده ميبرای توفيف واسط سرویس 1

 های انشعاب استو شرط 2شامر ساختارهای کنتر  جریان. 

  زباني مستقر از سکو و مبتني برXML است. 

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

، <receive> ،<invoke> ،<assign> ،<wait> ،<reply>پایه نظيور   4فرایند، از چندین فعاليت 1کاریدر این زبان، یک جریان

<terminate>  از هوا برای ساختاردهي و ترکيه آنتشکير شده است که ... و <sequence> ،<pick> ،<loop>    و ماننود ایون

 :عبارتند از  WS-BPEL یعنافر سازندهترین برخي از مه . شوداستفاده مي

 <process> یک فرایند  برای آغاز 

 <partnerLink>کننده در ترکيههای شرکت  برای تعریف سرویس 

 <invoke>….<receive>برای فراخواني همگام و غير همگام   

 <variable>, <assign>, <copy>کاری متغيرها و نتایج مياني  برای دست 

 <scope>, <faultHandler>, <compensationHandler>کردن خطاها  برای اداره 

 <sequence>, <flow>برای اجرای موازی یا ترتيبي   

 <switch> [29]   برای کنتر  منطق 

                                                           
1Web Service Definition Language  
2 Flow control 
3 Workflow 
4 Activity 
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هوای مختلوف و تشوکير یوک     سورویس برای ترکيه وب WS-BPELزبان  عنافرای از چگونگي استفاده از ، نمونه8-2 شکر 

 .دهدسرویس خدمات مسافرتي کامر را نشان مي

 

 سروید و تشکيل یک سروید خدمات مسافرتيترکيب چندین وببرای  WS-BPELی  اده از عناصر سازندهاست  -2 شکل 

 گرایي و خودتطبي،يسروید 2-4

 گرا و خودتطبي،يسبک معماری سروید 2-4-1

ها سازگاری خوبي با اهوداف محاسوبات خودمختوار    گرا، به عنوان یک سبک معماری، در بسياری جنبهرات معماری سرویس

نصه و پيکربندی عنصر خودمختوار بایود   ": گویندانداز محاسبات خودمختار مير چش دChess و   Kephartبرای مثا ،. دارد

دایرکتووری  هوای عنصور در یوک سورویس    نامهها و توافقشر شدن و شبت  ابليتانداز باشد که با منتشامر یک فرایند خودراه

. توانند منتشر، کشف و ترکيه شوندحالتي هستند که ميهای خودمختار و بيها نيز موجودیتسرویس. " [1]  شودشروع مي

هوای  معتقدند برای دستيابي بوه معيارهوای خودمودیریتي، نواگزیر از معمواری      [30] تيلور و بقيه در و  [23] کرامر و مگي در 
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الت در زمان اجرا برای تطبيق سيست  با شورایط خواص،   ها و اتصاهایي، ممکن است مولفهدر چنين معماری .هستي تکاملي 

گرا نيز این امکان وجود دارد که یک سرویس در یک روند تکاملي، عالوه بور تغييور رفتوار و    در معماری سرویس. تغيير یابند

ي در ی کشف سورویس، نقوش بسويار مهمو    مرحله. فورت پویا، حتي واسط خویش را نيز تغيير دهدی ترکيه اجزاء بهنحوه

BPMLو  WS-BPELتدوین استانداردهایي مانند . کندهرچه پویاتر شدن این فرایند ایفا مي
-برای توفيف، تعریف و مود   1

2ها و همچنين سرویسکردن ترکيه وب
OWL-S ها به خودکارشودن کشوف، اجورا،    سرویسبرای افزودن معنا به تعریف وب

 .  [9] ها کمک کرده است ترکيه و تعامر سرویس

هووای معموواری در حمایووت از رخووي سووبکهووای بی  ابليووتبوورای مقایسووه BASEیووک چووارچوب  [30] تيلووور و بقيووه در 

توور از هووای معموواری، آسووانکننوود کووه چگونووه برخووي سووبکپووذیری در زمووان اجوورا معرفووي کوورده و تشووریح موويتطبيووق

 :اندشدهفورت زیر تعریفبه BASEمعيارهای چارچوب . نمایندپذیر ميپذیری را امکانسایرین تطبيق

  رفتار یاBehavior :کنود د که چگونه مشخصات رفتاری سيست  در زمان اجرا تغيير ميکناین فاکتور مشخص مي .

تواند در سيست  بوجود آید، یوک رفتوار   آیا رفتارهای جدید مي .تواند تغيير کندتواند یا نميکدام جنبه از رفتار مي

-ه نموایش تغييرات رفتواری چگونو   .تواند جایگزین شود، یا اینکه ما به ترکيه رفتارهای موجود محدود هستي مي

 .شوندداده، مستقر و تحریک مي

  ناهمزماني یاAsynchrony :تواند باشد و ممکن است از چند اعما  یک تغيير در زمان اجرا، در لحظه و فوری نمي

آیا عملکرد سيسوت   . شده تا چند ساعت طو  بکشدهای بزرگ توزیعشانيه تا چند د يقه و یا حتي در سيست ميلي

اگور   .توانود اداموه پيودا کنود    شود یا با ظرفيت کمتری ميتغيير در حا  اعما  است متو ف ميدر طو  مدتي که 

 .کنداینطور باشد، سيست  چگونه با تغييری که فقط بخشي از آن اعما  شده برخورد مي

                                                           
1 Business Process Modeling Language 
2Web Ontology Language- Semantic  
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  حالت یاState  :دیسوک  کند که در طو  یا پس از اعما  تغيير، حالت سيست  در حافظه، این فاکتور مشخص مي

هوا   ی نمونوه آیا همه .شودکند؟ چگونه تغييرات حالت سيست  توفيف ميیا در یک سيست  دیگر چگونه تغيير مي

  .یکي و هر مو ع به آن دسترسي داشتي یکي کنند یا با تاخير، مثالًهمزمان با ه  تغيير مي

 ی اجرایي یا زمينهExecution Context :یوک ميکروپروسسوور    موثالً   شوود یک مد  توسط یک ماشين تفسير مي

80x86 باید د وت کنوي  کوه    هستي  مد در حا  اعما  تغييرات زمان اجرا به و تي . یک ماشين مجازی جاوا یا ،

هوای  ممکن اسوت بخوواهي  ترتيوه اجورای عبوارت      مثالً. نگذاردتأشير  ی مد روی ماشين تفسير کننده ،تغييرات

رویه داخر استک باشد، این اجازه که ماشين مفسر برنامه، در فورتي داخر یک رویه را عوض کني  و ممکن است

 .را به ما ندهد

-گوورا در هریووک از معيارهووای فوووق بووههووای سووبک معموواری سوورویسی بررسووي تيلووور و بقيووه در مووورد  ابليووتنتيجووه

 .فورت زیر بوده است

 [30] از  BASEگرا در چارچوب پذیری زمان اجرای سبک معماری سرویدارزیابي ميزان تطبيق 9-2 جدول 

  وت ضعف گرای ارزیابي سبک معماری سرویسنتيجه BASEمعيار چارچوب 

-توانند رفتارهوای سورویس  کنندگان سرویس کامالً مستقر از ه  هستند و ميفراه  رفتار

 های خود را تغيير دهند

  
 

-تواننود بوه  کنندگان سرویس مختلف به یکدیگر وابسته نيستد، ميجا که فراه از آن ناهمزماني

 .های خود اعما  نمایندهای مختلفي را به سرویسفورت همزمان با ه  سياست

  
 

ها به رساني در مورد تغيير حالت سرویسگرا راتاً مکانيزمي برای اطالعسبک سرویس حالت

 .های همکار نداردسایر سرویس

 
 

 

ای  ورار دارنود و   هوای جداگانوه  کنندگان سرویس در ماشوين کنندگان و مصرففراه  ی اجرایيزمينه

 .وجود نداردها های اجرایي آنها و محيطالزامي برای مشابه بودن زیرساخت

  

هوایي هو  در حمایوت از    گورا نقوص  کوه رات معمواری سورویس   شوود، بوا وجوود آن   همانطور که در جودو  بواال دیوده موي    

 [2] کنود  پوذیر شودن سيسوت  کموک موي     بوه تطبيوق   SOAتووان گفوت کوه ماهيوت     خودمختاری دارد، اما در مجموع موي 

 . شود که مزایای  ابر توجهي در این زمينه داردهایي محسوب ميو جزء سبک
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های خودمختاری دارد، بسياری از موواردی کوه   گرا راتاً در حمایت از برخي جنبههایي که سبک معماری سرویسجز نقصبه

ها و ی تکنولوژیاست، ناشي از ضعف در حوزه خودمختاری باالبا درجه گراویسسرهای ی سيست در حا  حاضر مانع توسعه

ایي بوه خووبي بوه آن    گرهای آتي پارادای  سرویسنيز در ترسي  فعاليت [5] کننده از این سبک است و استانداردهای حمایت

  .اشاره کرده است

 IBMسازگاری با مدل مرجع  2-4-2

هوای خودمختوار اراروه    یک مد  مرجع معماری برای سيسوت   2116در سا   IBMشد، گفته 2-1-2 همانطور که در بخش 

بووده و   های اطالعواتي سيست ی محاسبات خودمختار، موضوع غلبه بر پيچيدگي در طرح ایده IBMگفتي  که رویکرد  .کرد

را بوا  هوای آن در این بخش، این مد  را تشوریح کورده و بخوش   . اراره شده است های اطالعاتيبا ادبيات سيست این مد  نيز 

-گرایوي و مولفوه  دهي  که پارادای  سرویسمي سپس نشان. دهي توضيح مي [4] سازی، از مرجع داری در خالفهحف  امانت

 .د بسيار خوبي با این مد  سازگار هستند، تا ح(1-2 شکر )گرا های معماری سرویس

 

 [91]  گرامعماری سرویدهای مول ه 3-2 شکل 

ي های مختلفدر این مد ، یک سيست  خودمختار به الیه ها و بخش. نشان داده شده است 11-2 شکر در  IBMمد  مرجع 

انود و  به ه  متصر شده Service Busهای مختلف این مد ، با استفاده از الگویي مشابه فرض شده که بخش. شودتقسي  مي
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بوا هو     Service Busهای مختلوف سيسوت  خودمختوار کوه توسوط      مولفه. کنندبا یک مکانيزم استاندارد با ه  همکاری مي

، مودیران خودمختوار و   2رای منابعي که  رار است مدیریت شووند، منبوع دانوش   ب 1هاتماسشوند عبارتند از نقطهیکپارچه مي

   .1خودمختارمدیر غير

 

 IBM  [4]های خودمختار مدل مرجع معماری سيستم  11-2 شکل 

های سيست  یا سازمان را ی این منابع، زیرساختمجموعه. در پایين ترین الیه، منابعي که  رار است مدیریت شوند  راردارند

هوا، برخوي   ممکن است برخوي از آن حتي . افزاری باشندافزاری یا نرمدهند و ممکن است از هریک از انواع سختتشکير مي

ی بواالتر  ، در الیوه 11-2 شکر بر طبق مد  . داشته باشند 4شدهفورت جاسازیبه های خودمدیریتي را در درون خود ویژگي

                                                           
1 Touch-points 
2 Knowledge source 
3 Manual manager 
4 Embedded 



15 

 

 

 

ایون  . شوونده  ورار گيورد   های استاندارد برای کنتر  و دسترسي منابع مودیریت باید یک مجموعه از واسط ،ی دومالیهیعني 

ی سوم و چهارم الیه. آن منبع دسترسي فراه  نمایدهایي را برای دسترسي به تماس، نقطهIBMاستاندارد، باید، در افطالح 

شوونده،  هر منبوع مودیریت  . دهد که مدیران خودمختار در آن  رار دارندهای حرفه را نشان ميهای از فراینداین مد ، بخش

 ی کنترلوي خوود را خواهنود   تماس و در نتيجه چند مدیر خودمختار داشته باشود کوه هریوک، حلقوه    ممکن است چند نقطه

سوازی و خودپيکربنودی   های کنترلي ممکن است از هریک از انوواع خودالتيوامي، خودحفواظي، خودبهينوه    این حلقه. داشت

. کننداند که همکاری چند مدیر خودمختار دیگر را با ه  هماهنگ ميی چهار، مدیران خودمختاری  رارگرفتهدر الیه. باشند

سوازی  نتر  خود را با اهداف خودمختاری سطح باالی سيست  یا سازمان پيواده های ک، حلقهنواسازه این مدیران خودمختار 

از طریوق  . گوذارد در باالترین الیه، مدیر غير خودمختار  رارگرفته که یک واسط برای مدیریت سيست  دراختيار مي. اندکرده

مودیران  . نماینود نتور  موي  های خودمختاری را بورای سيسوت  خوود تعریوف و ک    این واسط است که مدیران حرفه، سياست

روز را بوه آورند و ممکن است آندست ميهای مختلف دانش خود را از منبع دانش بهخودمختار و مدیرغيرخودمختار، در الیه

 .نيز بکنند

تواند در مد  مرجع معماری گرا ميگرایي و معماری سرویسنقشي را که سرویس تواني مياکنون و پس از بيان مطاله باال، 

IBM  نویسندگان . داشته باشد، بررسي کرده و نقاط  وت آن را بيان کنيIBM  سيسوت  "گوینود  مي [4] پنج  از  فصردر-

 مختلفيهایشان پخش شده و منابع ی نياز دارند که در سراسر زیرساختمدیران خودمختاربه  ،های خودمختار خودمدیریتي

 ".باشوند ها باید مبتني بر استانداردهای باز سيست بنابراین، این . مختلف وجود دارد را مدیریت نمایند 1کنندگانتامينکه از 

های مدیریتي فنعت با توجه به تنوعي که درحا  حاضر در تکنولوژی"همچنين، در جای دیگری از همين فصر آمده است، 

 اهو کننوده اعموا  و  حسوگرها ها بورای اسوتفاده در   سرویسهای وبآوری اطالعات وجود دارد، مد  معماری ما از تکنيکفن

های ناهمگون را حر سازی زیرساختی یکپارچهگرا به خوبي مسالهمعماری سرویسداني ، نطور که ميهما ".کندحمایت مي

یعنوي   IBMی کليودی معمواری   نقش ارزشومندی در سوه مولفوه   های آن، گرایي و تکنيکبنابراین سرویس. [5]  کرده است

Service Busهمچنوين بوه    [4] در . مودیران خودمختوار خواهود داشوت    ی کننوده های حسگر و اعموا  بخشتماس و ، نقطه

طوور  بوه بسياری از این استانداردها . حمایت نمایند IBMتوانند از مد  مرجع معماری شاره شده است که مياستانداردهایي ا

                                                           
1 Suppliers 



16 

 

 

 

 1WSDM هوا، اسوتاندارد  آن تورین یکي از مهو  . گرایي مرتبط هستندهای وب و سرویسمستقي  یا غيرمستقي  با تکنولوژی

MUWSکه در دو بخش  است
MOWSو  2

کنود کوه چگونوه یوک منبوع      مشوخص موي   MUWSبخوش  . تدوین شده است 1

فوورت محلوي یوا از راه دور از طریوق     را بههایي را فراه  کند تا بتوان آنواسطباید اطالعاتي که به یک شبکه متصر است، 

ایون   MUWSشوده در بخوش   نيز بور اسواس مفواهي  مطورح     MOWSبخش . [32]  مدیریت کرد سرویسهای وبتکنولوژی

. [14]  را مودیریت نموود  آنتووان  سرویس باشود چگونوه موي   کند که اگر منبع اطالعاتي، خود یک وباستاندارد، مشخص مي

 .ی این پژوهش استخارج از محدوده ،IBMی سایر استانداردهای مورد اشارهپرداختن بيشتر به 

 بندیجمع 2-4-9

هوای  گرایي از دو منظور در بحود محاسوبات خودمختوار و سيسوت      ردی  که چگونه سرویسدر بخشي که گذشت، تشریح ک

ق يو چه کوه بایود خوود را تطب   آنیا  شوندهمنبع مدیریتها بعنوان او ، سرویس. های برجسته استخودتطبيق دارای ویژگي

-گرا بعنوان زیرسواخت حمایوت  های معماری سرویسکها و تکنيدوم، سرویس وبه آن پرداختي   1-4-2 که در بخش  دهد

   .در مورد آن فحبت کردی  2-4-2 که در بخش  های خودمختارکننده در سيست 

                                                           
1 Web Services Distributed Management 
2 Management Using Web Services 
3 Management Of Web Services 
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 گراهای سرویداهميت خودالتيامي در سيستم 2-5

هوای مبتنوي   سيست  ی بيشتری در زمان اجرا برنشدهبينيافزاری، رفتارهای ناهنجار پيشهای نرمه با سایر سيست در مقایس

 :[8] ، [7] ی زیر برای این مسأله وجود دارد سه دلير عمده. شودبر سرویس تحمير مي

 ی آننشدهبينيدر بستر شبکه و تغييرات پيش های محيط اجرای سرویسشدهماهيت توزیع 

  ها در هنگام اجراپویای سرویساتصا  و ترکيه 

 ی سرویس مرکه دهندههای تشکيرمالکيت مختلف سرویس 

مودیریت  افوزاری دیگور،   هوای نورم  گرا مانند بسياری از سيسوت  های سرویسروش افلي تشخيص و کنتر  نقص در سيست 

-، رسويدگي 2ی نقوص کننوده رسويدگي . اسوت تعبيه شده ها ءامکاناتي برای مدیریت استثنا WS-BPELدر . است 1استثناءها

 توانند به یوک فعاليوت توک یوا    شوند و ميبرای این منظور استفاده مي 4ی رویدادکنندهو رسيدگي 1ی عمليات جبرانکننده

ها باید سوناریوهای خطوا را در زموان طراحوي     دهندگان سيست توسعه .مربوط شوند 5 لمروها در یک مجموعه ای از فعاليت

هوا،   ابليوت  اما با وجود این. ی خود استفاده نمایندها در برنامهکنندهرسيدگي های مناسبي از ایند و در مکانبيني کننپيش

اسوتاندارد و   WS-BPEL،  بوا امکانوات   (بهبوود خودمختواری  )هنوز ه  طراحي سناریوهای تشوخيص و تورمي  هوشومندانه    

، اجورای الگوهوا و مسويرهای جوایگزین و     6ای نظيور واگورد  رانهتوان عمليات ماهموتورهای آن، پيچيده و سخت است و نمي

 . [33]  [7] بيني و تعبيه نمود ها در سيست  پيشکنندههای همکار را با استفاده از این رسيدگيکردن سرویسجایگزین

ای ميوان  ناموه توافق WSLAاستاندارد . ی کيفيت سرویس است، مسالهگرای مه  در کاربردهای سرویسلهیک مساعالوه، به

کننده باید به مشتریان خوود  کيفي سرویسي که فراه های کنندگان سرویس و مشتریان سرویس است و در آن ویژگيفراه 

کننوده بوه آن   شوده و فوراه   هوا مشوخص  پذیری و نظير اینبدهد، مانند حداکثر زمان پاسخ، توان سرویس، کيفيت دسترس

                                                           
1 Exception handling 
2 Fault handler 
3 Compensation handler 
4 Event handler  
5 Scope  
6 Rollback  
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ت نامه، همچنين این امکان وجود دارد که طرفين، عوالوه بور تعيوين معيارهوای ارزیوابي کيفيو      در این توافق. شودمتعهد مي

هایي نيز به ازای هر تخطي از  رارداد مشوخص نماینود   را نيز مشخص و حتي جریمهسرویس، چگونگي نظارت و مدیریت آن

هوا و  نيازمنودی : هاسرویسکيفيت وب"تحت عنوان  2111خود در نوامبر  25 یادداشت شمارهیدر   W3Cکنسرسيوم .[34] 

"راهکارهای ممکن
زده موورد رکور شوده،    يان سو يو از م. ح کرده استیها را تشرسیسرووباز در يمورد ن يفيک یهايژگیو ،1

  بوا  يارتباط مستق 6پذیریدسترسو  مدیریت استثناء، 5یکپارچگي، 4استحکام، 1عتماد ابليت ا، 2کارایي يعنیشش مورد آن 

چگونگي تشخيص، پيش بيني و مدیریت شرایط و رفتارهوای نامناسوه   ( چگونگي تعریف شرایط نرما  و ناهنجار و دوم( او 

  .ها دارددر سرویس

هويچ ابوزاری بورای نظوارت بور       BPELهوا دارد، اسوتاندارد   های کيفي در سورویس با وجود اهميت فراواني که کنتر  ویژگي

، مستقر شوود، امکوان   BPELیعني اگر یک تعریف فرایند در محيط . عالوه، راتاً ایستا استفرایندهای در حا  اجرا ندارد و به

البته این امکان هست که اتصا  به سرویس همکار تا زمان اجرا به تعویق انداختوه شوود   . تغيير آن در زمان اجرا وجود ندارد

ی ارتبواط بوا منطوق فراینود حرفوه     کردن حج  زیادی کد به برنامه است کوه بوي  یابي به این  ابليت، مستلزم اضافهستاما د

 ها تودوین شوده اسوت   سرویسیت و پایش وببرای مدیر WSDM-MOWSهرچند استانداردهایي نظير  .[13]  سرویس است

 .[5] ها و امکانات مدیریت سرویس ترکيه شود های خودمختاری با  ابليتمندی، اما هنوز نيازمند این هستي  که توان [14] 

 هابندی ن،برده 2-6

 م،دمه 2-6-1

ها یا خطاها منجر به شوی  آن است که کدام نقصیکي از اولين مسایلي که در طراحي یک سيست  خودالتيام با آن روبرو مي

تواني  به درستي از بوروز شورایط   درستي از این مسأله نداشته باشي ، نميدرفورتي که درك . رفتارهای ناهنجار خواهند شد

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

2 Performance  
3 Reliability 
4 Robustness 
5 Integrity 
6 Availability 

http://www.w3c.or.kr/kr-office/TR/2003/ws-qos/
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-شودن در یوک وب  مرکه که یک نقوص پوس از فعوا     هایسرویسدر بویژه  .یابي نمایي گيری و یا آنرا علتغيرنرما  پيش

عالوه بور ایون، در   . بروددادن آن ممکن است به راحتي از دست شود، سرمنشاء رخها منتشر ميسرویس، ميان سایر سرویس

های خطا یا رفتارهای غيور  دهند، بلکه فرفاً موجه ایجاد پيامطور مستقي  نشان نميها خودشان را بهبسياری موا ع، خرابي

تر شدن علوت بوروز   ها، در د يقبندی منطقي آنها و دستهبه این دلير، شناخت درست نقص. افزار خواهند شدعادی در نرم

بندی و شناخت منشاء نقص، ایون مزیوت را نيوز بورای موا      همچنين رده. کننده استری از خرابي بسيار کمکنقص و جلوگي

بنابراین، پيش از انجام هر پژوهشوي  . [9] بيني نمایي  تواني  سياست کلي واکنشي خود را تعيين و پيشخواهد داشت که مي

یوک مود    . ایو  را مودنظر  ورار داده   مدل ن،صيگرایي، ابتدا باید مشخص کني  که چوه  ی خودالتيامي در سرویسدر حوزه

کنود کوه   ها ممکن است در زمان اجرا در یوک سيسوت  رخ دهود و کموک موي     کند که چه انواعي از نقصنقص، توفيف مي

 . [35] کار گرفته شود، مشخص شودیری خطایي که باید بهپذمکانيزم تحمر

گوران را معرفوي و مورور    شوده توسوط پوژوهش   های نقص ارارهشدن مباحد آینده، مد  صد داری  برای روشن بخش در این

 . نمایي 

 و همکاران  Br¨uningمدل ن،ب  2-6-2

، 1هوای انتشوار  ی نقوص گرا را در پنج دستههای ممکن در معماری سرویسانواع نقص، [10] و همکارانش در  Br¨uningآ ای 

خوبي جزیيات ایون  به 11-2 شکر . اندبندی کردههای اجرا طبقهو نقص 2های انقيادهای ترکيه، نقصهای کشف، نقصنقص

 . دهدبندی را نشان ميطبقه

                                                           
1 Publishing 
2 Binding 
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 [10] و همکاران  Br¨uningسروید از دیدگاه  هایبندی ن،برده 11-2 شکل 

 و همکاران Subramanianمدل ن،ب  2-6-9

-کننود، دسوته  های مرکه را مختور موي  سرویسهایي را که عمليات وبز انواع خرابيو همکاران ني Subramanian، [11] در 

هوایي کوه   تور بوه نقوص   فوورت جزیوي  ها اکتفا کرده و بههای کلي این دستهگران، به بيان ویژگياین پژوهش. اندبندی کرده

 :استفورت زیر ها بهبندی آندسته. اندممکن است منشأ هر نوع خرابي باشد نپرداخته

 شود یک افتد که باعد ميسرویس اتفاق مياین خرابي درپي یک باگ نرم افزاری در یک وب: 1مندیخرابي وظيفه

 . عمليات در حا  اجرا نتواند کامر شود

                                                           
1 Functional failure 
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 شود به خطاهای عدم دسترسي که ممکن است ناشوي از خطاهوای سوخت   این گروه مربوط مي: 1خرابي عملياتي-

 .افزاری باشدافزاری یا نرم

 شود انتظاری که ها است که باعد ميشامر خطاهای ناشي از عدم فه  درست از عملکرد سرویس: 2خرابي معنایي

 .از اجرای یک سرویس همکار داری  فحيح نباشد و ما را به نتایج نادرستي برساند

  مثالً عمليوات  . دهداین دسته خطاها بر اشر تخلف در امتيازهای دسترسي رخ مي: 1خصوفيحری خرابي تنظيمات

کوه  نيواز دارد در حوالي   "شوماره حسواب  "و  "نام مشتری"، "تاریخ تولد"یک سرویس انتقا  پو  در یک بانک به 

 .خواهدرا مي "شماره حساب"و  "نام مشتری"همين سرویس در یک بانک دیگر فقط 

 الزم را بورای اجورای    5رهوای توانود اعتبا سورویس نموي  دهد کوه یوک وب  این خطاها زماني رخ مي: 4خرابي امنيتي

مثالً فرض کنيد سرویس انتقا  پو  برای عمليات خود اطالعات ورود به سيسوت  شوامر   . عمليات خود فراه  کند

بار رمز عبور خود را تغييور  ماه یکاین  انوني دارد که مشتری باید هر یکبر کاربری و رمزعبور الزم دارد و عالوهنام

 .شده عمليات را اجرا نمایدکند با رمز عبور منقضيسرویس سعي ميدهد، در حالي که وب

 ها استسرویساین دسته مربوط به انواع خطاهای ورودی و خروجي وب: 6خرابي تطابق داده. 

 8این دسته مربوط به مواردی است که از : 7مندیخرابي غيروظيفه
SLA      توافق شده ميوان سورویس و مشوتری یوا

 .دهدرخ ميسرویس و سرویس تخلفي 

                                                           
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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 و همکاران Chanمدل ن،ب  2-6-4

های ترکيبي اختال  ایجواد کنود   هایي که ممکن است در اجرای نرما  سرویسانواع نقص [9] و همکارانش، در  Chanجناب 

تووان  هایي را کوه موي  اراره کرده و روش يهایها برای هریک از این انواع، مثا آن. اندردهبندی کرده 12-2 شکر فورت را به

شوود،  عالوه، همانطور که در شکر دیوده موي  به. اندنيز بيان کرده( در زمان طراحي یا زمان اجرا)این نقایص را تشخيص داد 

 . ی کلي بيان شده استدر  اله شش دسته های مرکه نيزها بر عمليات سرویساشرات هریک از این انواع نقص

 

  [9] و همکاران  Chanبندی انواع ن،صهای ممکن در عمليات سرویسهای مرکب از دیدگاه رده 12-2 شکل 

 :در محور افقي "ءمنشا"و  در محور عمودی "نوع"د برای هر نقص وجود دارد  ، دو بع[9] شده در هبندی اراردر رده

ها، اتصاالت شبکه یا خود یک سرور مورد نظور باشود کوه در نهایوت     نوع نقص فيزیکي، ممکن است ناشي از اشکا  در واسط

مثالً اتصا  با یک سرور  طع شده یا اساساً خوود سورور خوارج از سورویس     . دسترس نبودن سرویس خواهد شدمنجر به در 
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دهنده، ابزارهای توسعه و ی یک سيست  مانند افراد توسعههایي هستند که توسط محيط توسعههای توسعه، نقصنقص. باشد

-های جزیي یا وسيع شوند و یا حتي ممکن اسوت هويچ  تها ممکن است منجر به شکساین نقص. شوندبه آن تحمير مي... 

هایي از انواع مختلف هسوتند کوه امکوان دارد در زموان اجورای یوک سورویس        های تعامر، نقصنقص. و ت شناسایي نشوند

ها ممکن است منجر به کواهش کوارایي سورویس    این نقص. ها منتشر و پخش شوندمرکه، از یک سرویس به سایر سرویس

 . و یا حتي به طور کلي آنرا با شکست مواجه نمایندمرکه شوند 

ی سيسوت ، یوا فواز عمليوات و     زموان توسوعه  : فورت زیر گونواگون اسوت  و همکارانش به Chanها نيز از دیدگاه منشاء نقص

 ءهوا  بوا منشوا   های بيروني یا منتشرشوده از سوایر سورویس   ی مرزهای سيست ، یا ناشي از سيست نگهداری آن  در محدوده

 .سخت افزاری، یا ناشي  از برنامه و داده

موثالً اگور در یوک سيسوت ،     . به نتایج جالبي دست خوواهي  یافوت  ( شدهاشرات مالحظه) 12-2 شکر با بررسي بخش پایيني 

، Unavailability ،Incorrect orderشود، منشاء آن ممکن است یوک یوا ترکيبوي از پونج نقوص      کندی سرویس مشاهده مي

Timeout ،SLA  یاQos باشد. 

 Li و   Liuمدل ن،ب  2-6-5

و  های سطح پوردازه های سيستمي، نقصنقص: اندگرا برشمردههای سرویسسه منشاء نقص برای سيست  Liو  Liu، [12] در 

گر، سه سوا   این دو پژوهش. شوندهمکاری که از درون جریان کاری فرایند فراخواني ميهای سرویسهای ناشي از وبنقص

را بوه منطقوي،   هوای همکوار   سورویس هوای ناشوي از وب  نقص ،[7] تر کرده و در بندی خود را کامردسته 2111بعد در سا  

 .بندی کردندسيستمي، محتوایي و کيفي تقسي 



 

 

 ی تح،يقپيشينه -9 فصل
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 شدهکارهای انجام بررسي 9-1

گرا در شده در این پژوهش، هر فعاليتي که موجه افزایش خودمختاری یا هوشمندی یک سيست  سرویسدر مطالعات انجام

ها و زوایای دیود مختلفوي بوه بحود     گران با انگيزهپژوهش. جهت کنتر  شرایط غيرنرما  باشد، مورد توجه  رار گرفته است

ی اجوزای یوک   فورت جامع به همهبرخي راهکارها، به. اندگرا نگریستههای سرویسشرایط غيرعادی و کنتر  آن در سيست 

-هایي کوه ویژگوي  بر این اساس، پژوهش. اندهایي از آن پرداختهخي دیگر فقط به جنبهاند و برسيست  خودالتيام توجه کرده

 .انداند، در حد توان و فرفت، مورد بررسي  رار گرفتههای زیر را دارا بوده

 گرا وارد کرده باشدهای سرویسی کنترلي خودالتيامي را در سيست ای که تمام یا بخشي از حلقههر ایده 

 گرا کمک کرده باشدهای سرویسهای مدیریت استثناء در سيست که به هوشمندتر شدن روشای هر ایده 

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

 طراحان حرفه شده باشد

 فورت خودالتيام اراره داده باشدبهآن ای که راهکاری را برای تشخيص افت یک ویژگي کيفي و مدیریت هر ایده 

 . شوندی مرتبط، معرفي ميی مقالهالزم به رکر است که راهکارها با ترتيه فعودی زمان اراره

 و همکاران Modafferiروش  9-1-1

توانود بوه   انود کوه موي   تعریوف کورده   XMLبا فورم   1نویسي، تعدادی ساختارهای حاشيه[33] و دیگران در  Modafferiآ ای 

تری برای تورمي  و  های هوشمندانهها مکانيزمتوانند با استفاده از این حاشيهطراحان مي. اضافه شود WS-BPELهای فعاليت

هایي کوه در مقالوه معرفوي    پردازش، با الگوریت ی پيشدر مرحلهها، این حاشيه. بازیابي در جریان کاری خود طراحي نمایند

شود اضافه مي BPELتر به به این ترتيه، برخي امکانات پيشرفته. شونداستاندارد تبدیر مي WS-PBELهای اند، به فرمشده

هوای  ای از فعاليوت موعوه توان به امکان تعریف مهلت زماني برای یک فعاليت  بوازاجرای یوک فعاليوت یوا مج    مي که از جمله

 1-1 شوکر  . ی وارسي امن و بازگشت به آن در فورت بروز شرایط خطا اشواره کورد  ی یک نطقهموجود در یک  لمرو  تعبيه

                                                           
1 Annotation 
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-پردازش، به یوک فورم از بوه   تعریف شده و در پيش 1زمانيمهلت <receive>برای فعاليت  [33] دهد که چگونه در نشان مي

 . است شدهتبدیر  <pick>کارگيری 

 

در روش   <pick>کارگيری گر به یک فرم از بهپردازشو تبدیل آن در پيش <receive>زماني برای اضافه شدن امکان مهلت 1-9 شکل 

Modafferi [33]  و همکاران 

 و همکاران Baresiروش  9-1-2

به نقاط مختلف فراینود   2هدایت و کنتر   انونآمده، آن است که تعدادی  [15] و همکاران که در  Baresiی افلي روش ایده

 1سپس یک چارچوب. کنندترمي  و بازیابي را تعریف مي هایهای نظارتي، شرایط خطا و استراتژیشود که سياستاضافه مي

 . نمایدها را اجرا ميکاری این  وانين را کامپایر و سرویس

WSCoLهوای  به نوام  منظوره، از طریق دو زبان خاصهدایت و کنتر این  وانين 
WSReLو  4

 آوریکوه از ترکيوه دو فون    5

XML وJML زبان . شونداند، تعریف ميشدهابداعWSCoL هوای زموان اجورای فراینودها و     برای تعریف محدودیتWSReL 

در . انود شده باید اعما  شود، ایجاد شوده های معينهای ترمي  و بازیابي که در فورت نقض محدودیتبرای تعریف استراتژی

WSCoL ای و ریاضي و نيز عملگرهای سور عمومي و سور وجودی و سایر توابع مرسوم ماننود  عملگرهای معمو  بولي، رابطه

max, min, avg, sum   در . وجود دارد... وWSReL      ه  استراتژیهای ترمي  و بازیابي، از طریق ترکيوه عمليوات اتميوک بوا

اجورا   Step1ه این معني است کوه ابتودا   ب Step1||Step2مثالً استراتژی . توانند تعریف شوندمي orو  andعملگرهای منطقي 

                                                           
1Timeout 
2 Supervision rule 

3 Framework 
4 Web Service Constraint Language 
5 Web Service Recovery Language 
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 Step2و  Step1به آن معني است که هر دو عمور   Step1 && Step2و یا . اعما  خواهد شد Step2شر نبود وشود و اگر ممي

 . باید در این استراتژی اجرا شوند

بورای هور   . ، تعریف شووند BPEL در <pick>و  <invoke>….<receive>های توانند برای فعاليتمي هدایت و کنتر  وانين 

هوای موورد نيواز بورای     داده. ی اولویت برای آنها وجوود دارد توان چندین  انون تعریف کرد و امکان تعریف درجهفعاليت مي

 : شودآوری مي، از سه طریق زیر جمعWSCoLنظارت در زبان 

 های مربوط به فرایند سرویس در حا  اجرا استمتغيرهای دروني، که داده 

 های خارجي مستقر از فرایند سرویس در حا  اجرا هستندغيرهای خارجي، که دادهمت 

 است  هدایت و کنتر ی اجرای فرایند سرویس و فعاليت  وانين های مربوط به سابقهمتغيرهای سابقه، که داده 

ي که در باال تشریح برای حمایت از مدلدهد که نشان ميرا  Dynamoاین مقاله با نام پيشنهادی  ، چارچوب کاری2-1 شکر 

توسوعه   AspectJکوه بوا    ActiveBPELدو بخش افلي تشکير شده است  او ، موتور  این ساختار از. شد طراحي شده است

 . ایجاد شده است JBoss Ruleیافته و دوم، زیرسيست  نظارت و بازیابي که مبتني بر تکنولوژی 
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 Dynamo  [15]چارچوب کاری مدل  2-9 شکل 

، BPELای، افزون بور امکانوات   ، طراحان فرایندهای سرویس اوالً با امکانات ویژهModafferiنيز مانند روش  Baresiدر روش 

سه و کار و منطق خودالتيامي را از توانند منطق کتوانند سناریوهای خودالتيامي سيست  خود را طراحي کنند و شانياً ميمي

 .  گر بکاهندو از تاشيرات جانبي سوء این دو منطق بر یکدی یکدیگر جدا کرده

 و همکاران Subramanianروش  9-1-9

هوای  ، بوا روش BPELکاری یوا افوالح زبوان    ، سعي دارد به جای دست[11] و همکاران در  Subramanianی راهکار پيشنهاد

 . های مرکه بهبودی ایجاد نمایدبيروني، در مدیریت نقص سرویس

 معرفوي   Recoverو  Plan ،Monitor ،Diagnoseو در چهار بخش افلي  XMLبا فرم  <sh-policy>در این روش، یک فایر 

معمواری موتوور   (. 1-1 شوکر  )کننود  های خودالتيامي موورد نظور خوود را در آن تشوریح    توانند سياسته طراحان ميشده ک

ActiveBPEL ی متناظر نيز با اضافه کردن چهار مولفهPlanning ،Monitoring،Diagnosis  ،Recovery ی دادهو یک پایگاه

Engine Specific Failure داده شده استها گسترش برای پشتيباني و اجرای این سياست . 
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 [11] و همکاران  Subramanianدر روش  sh-policyساختار فایل  9-9 شکل 

ها در جریان کاری فرایند سرویس باید ارضا کنند، بوا  تواني  شرایطي را که هریک از فعاليت، ميsh-policyاز  Planدر بخش 

ها نظارت هایي که باید بر آنفعاليت Monitorدر بخش (. 11تا  2خطوط )ها مشخص نمایي  شرطها و پسشرطتعيين پيش

و ارتبواط   بيني نشوده اسوت  هایي که در فرایند سرویس، پيش، خرابيDiagnoseدر بخش (. 11خط )شود شود، مشخص مي

هوای  نيز، سياست Recoveryدر بخش (. 16تا  12خطوط )شود های موجود در فرایند، معين ميفعاليتء رخداد آنها با منشا

در زمان کامپایر بایود مشوخص    Monitorو  Planدو بخش (. 14تا  17خطوط )شود ها رکر مياین خرابيترميمي متناظر با 

ایون دو  . در زموان اجورا وجوود دارد    Recoverو  Diagnoseهوای  در حاليکه امکان تکمير کردن و حتي تغيير بخوش . باشند

به همين دلير مودیر سيسوت    . شوندتکمير مي Engine Specific Failureی دادهبخش اخير، در حقيقت با مراجعه به پایگاه

را  Engine Specific Failureی دادهپایگواه  یوک محتویات ای از نمونه 4-1 شکر  .ها را تغيير دهدتواند در فورت لزوم آنمي

 .دهدمينشان 
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  [11] و همکاران  Subramanianدر راهکار  Engine Specific Failureی دادهپایگاهدر ای از اطالعات ثبت شده نمونه 4-9 شکل 

 و همکاران Moserروش  9-1-4

ای توسعه دهود کوه بتووان    گونهبه را ActiveBPELموتور سعي دارد  ،[13] در  VieDAMEو همکاران، با نام  Moserراهکار 

بورای ایون   . پاسخ یک سرویس همکار را تشخيص و عمليات جایگزیني آن سرویس را اجرا نمودتخطي از ویژگي کيفي زمان

بر سور    Interception and Adaptationی گرا توسعه داده شده و یک الیهنویسي جنبهبا برنامه ActiveBPELموتور منظور، 

شوود کوه زموان    فعوا  موي   سنجزمانبا هربار فراخواني یک سرویس مولفه، یک . است اضافه شده SOAPهای يامراه تباد  پ

ی یک سورویس  اطالعات سابقهو پس از بررسي  در فورت تنز  کيفيت زمان پاسخ از یک حد آستانه. نمایدپاسخ را کنتر  

معمواری پيشونهادی ایون راهکوار را نشوان       5-1 شکر  .گزین شودآن سرویس با یک سرویس جدید جای ممکن است ،همکار

 . دهدمي
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 VieDAME  [13]معماری  5-9 شکل 

های دیگوری  داشته باشد، بدان معني است که سرویس یا سرویس 1 ابر جایگزیني، اگر سرویسي برچسه ViewDAMEدر 

سورویس  مشابه  یيیا معنا ی2است از نظر نحوهای جایگزین ممکن سرویس. توانند پيکربندی شده و با او جایگزین شوندمي

ی سورویس جواری هسوتند و از    های تکرارشدههایي که از لحاظ نحوی مشابه هستند، در حقيقت نمونهسرویس. اوليه باشند

جهت افزایش  ابليت اطمينان در سرورهای دیگور مسوتقر شوده   نظر عمليات و  اله ورودی و خروجي کامالً مشابه بوده و به

هوای  هایي هستند که فرفاً از جهت عملياتي یکسان بوده و واسطمعنایي مشابه هستند، آن هایي که از نظر-اما سرویس. اند

هوا  برای استفاده از ایون سورویس  . اندگری تهيه شدهدی کنندگان سرویستوسط تامينمتفاوتي دارند و اساساً به احتما  زیاد 

هوا، در  هوای افولي و جوایگزین   اع  از سرویس هاسی سرویهمه. ها فورت گيردها و خروجيباید تنظي  و تبدیر در ورودی

های  ابور جوایگزیني را عالموت    تواند از طریق یک واسط کاربر، سرویسمدیر سيست  مي. شوندمخزن سرویس  رار داده مي

همچنين در فورتي که سرویس، یک سرویس جایگزین معنایي باشد و الزم باشود کوه   . هایش را تعيين کندبزند و جایگزین

                                                           
1Replacable  
2 Syntax 
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این  6-1 شکر . شودها انجام شود، توسط مدیر سيست  و از طریق واسط گرافيکي تعریف ميزمان اجرا تبدیالتي در واسط در

 .روند را نشان داده است

 

 VieDAME  [13]مدل م هومي  6-9 شکل 

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

 و همکاران  Halimaروش  9-1-5

هوا در  های همکوار و جوایگزیني آن  با هدف ایجاد روشي برای کنتر  زمان پاسخ سرویس [16] و همکاران در  Halimaروش 

فوورت  افزار معرفي شده است که بهدر این روش، یک ميان. ی  ابر  بو  طراحي شده استفورت تخلف از یک حد آستانه

1االی پروتکر یک الیه در ب
SOAP هایپيام 1ی زماني را در سرآیند2هادادهگيرد و فوق رارمي SOAP ایون بوه . کنداضافه مي

دیده موي  7-1 شکر طور که در همان. شده را استخراج و شبت نمایدتواند پارامترهای زماني هر سرویس فراخوانيترتيه، مي

های نظارتي مجزایي وجوود  ی سرویس، مولفهکنندهافزار برای هر دو سمت فراخواننده و فراه که در این ميانشود، در حالي

همچنوين  . کننود گير، به فورت مرکزی عمر موي گر و تصمي های تحليرهای زماني و مولفهی دادهکنندهی شبتدارد، مولفه

                                                           
1 Simple Object Access Protocol 
2 Meta data 
3 Header  
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هوای  شده که مسوو   طع اتصا  سرویسگرفتهافزار در نظردر این ميان Reconfiguration Enforcementی یک بخش ویژه

 . های جدید باکيفيت مناسه استکيفيت و بر راری اتصا  با سرویسبي

 

 [16] های همکار کنترل پارامترهای زمانيا در تبادل پيام با سرویدافزاری برای ميان 7-9 شکل 

طوور کوه   هموان . دهود را نشان مي [16] شده در افزار معرفيهای ميانهای مختلف استقرار و پيکربندی مولفهمد  8-1 شکر 

-و مسوتقر از فراخوواني   1افزار باید در یوک نهواد شالود   گير این ميانگر و تصمي های رویدادنگار، تحليرشود، مولفهدیده مي

 .ها مستقر شوندکنندگان سرویسکنندگان و فراه 

                                                           
1 Third party 
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 [16]  و همکاران Halimaافزار معرفي شده در روش های ميانی است،رار مول هنحوه  -9 شکل 

 و همکاران Daiروش  9-1-6

زموان  های پيشين معرفي شد، بر ویژگوي کيفوي   آمده، مانند دو روشي که در بخش [36] و همکارانش که در  Dieروش [36] 

ها که پس از و وع نقص اما برخالف آن. تمرکز کرده است سرویس دارای مشکر جایگزینيسرویس و سياست ترميمي  پاسخ

یوک مود    ایون روش،  . کنود گویانه عمر موي فورت پيشدهند، بهنشان مي عکس العمر، تخطي ازحداکثر مجاز زمان پاسخ

شوود کوه   ترتيه پيش از فراخواني یوک سورویس، معوين موي    به این . دهدها اراره ميبيني کارایي سرویسریاضي برای پيش

گونه نباشد، سورویس جوایگزین خواهود    ی فعلي از این سرویس کارایي الزم را خواهد داشت یا نه، و در فورتي که ایننمونه

 . شد

 : فرضيات زیر در مد  اراره شده در نظر گرفته شده است

 ها شابت استکنندگان سرویسسرعت پردازش درخواست توسط تامين 

 يمت یک سرویس شابت است  

 افتدموتور اجرایي هيچ و ت از کار نمي 

 گذاردها مستقر از ه  هستند و خرابي یکي روی دیگری اشر نميها یا خط ارتباطي آنخرابي سرویس 

 کنددر طو  انتقا  داده، سرعت انتقا  داده تغيير نمي 
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نوان متغيور درنظور گرفتوه شوده و هموانطور کوه در بواال اشواره شود، سوایر           در این مد ، فقط پارامتر سرعت انتقا  داده بع

  .پارامترهای موشر در زمان پاسخ سرویس، شابت فرض شده است

سوازی  گرا بوا بهينوه  ی زمان پاسخ جریان کاری از مد  ریاضي انتخاب سرویس کيفيتو همکارانش، برای محاسبه Daiآ ای 

بيني زمان پاسخ یک سرویس مولفه نيز، یک مود  مبتنوي بور    معرفي شده، استفاده کرده و برای پيش [37] سراسری که در 

يور رفتوار پویوای    این مد  برای تحل. مد  مارکوف یک مد  ریاضي احتمالي است. پيشنهاد کرده است 1مارکوففرایند نيمه

های تصادفي وابسته به زموان  مارکوف یک توسعه بر مد  مارکوف است که رفتار سيست فرایند نيمه. ها مناسه استسيست 

مارکوف، شبيه مارکوف است با این تفاوت که احتما  انتقواالت، بوه ميوزان زمواني کوه از آخورین       مد  نيمه. کندرا مد  مي

بارکاری باالی )های نرم از آنجا که تغييرات سرعت انتقا  داده ممکن است ناشي از خرابي. ستگذرد ه  وابسته ا-انتقا  مي

هوا فقوط ناشوي از    باشد، رفتار متغير انتقا  داده در سرویس( پایين رفتن یک خط ارتباطي)های سخت یا خرابي...( شبکه و 

-موارکوف موي  بنابراین مد  نيمه.  رار داری  نيز هستای که در این وضعيت وضعيت فعلي نيست، بلکه وابسته به طو  دوره

و همکوارانش را نشوان داده    Daiی موارکوف طراحوي شوده   مد  نيمه 1-1 شکر . [36] تواند برای تحلير رفتار استفاده شود 

 .است

 

 [36] و همکاران  Daiمارکوف پيشنهاد شده برای سرعت انت،ال داده در روش مدل نيمه 3-9 شکل 

                                                           
1 Semi Markov Process 
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 Liو  Liuروش  9-1-7

هوای مودیریت   این روش، با ترکيه سياست [7] در . های تراکنشي استبر خودالتيامي سرویس [7] در  Liو  Liuتمرکز روش 

پوذیر  ای کوه تحمور  گونههای تراکنشي، بهسرویسها، یک زیرساخت برای ترکيه وبتراکنشهای مدیریت استثناء و تکنيک

 . خطا باشند، پيشنهاد شده است

بنودی از  ی سازگاری پایوان یابنود، یوک رده   های تراکنشي باید در نقطهسرویساین مقاله، با در نظر گرفتن این نکته که وب

همچنوين یوک   .  یوافتن توضويح داده اسوت   ها را در نياز به نوع خافي از پایاناوت آنها اراره کرده و تفسرویسانواع این وب

در ایون مقالوه،    ی عمليوات تورمي  نيوز   مجموعه. تشریح شد 5-6-2 مد  نقص معين را معرفي و پذیرفته است که در بخش 

. 7و تکورار  6زماني، جایگزیني، بازاجرا تا یک مهلت5زماني، بازاجرابا مهلت 4، انتظار1، پرش2، اطالع1پوشيعبارت است از چش 

ها در ایون مقالوه   هرچند فرفاً هشت ترکيه مجاز از آن. کار گرفته شونداین اعما  ممکن است به فورت تکي یا ترکيبي به

با استفاده از  تعودادی  ووانين    Baresi، مشابه با روش Liو  Liuهای خودالتيامي در روش استراتژی. ه استمعتبر دانسته شد

Event-Condition-Rule برخالف روش  .شودمشخص ميSubramanian      که سياست ترمي  انتخابي، فقوط وابسوته بوه نووع

کوه در   که نقص را گزارش کرده نيز هست و هموانطور سياست ترمي ، وابسته به سرویسي  در این روش، داده است،نقص رخ

 .یکتا شده است "نام سرویس: نام نقص "، یک رویداد، با ECR وانين شود، در -دیده مي 11-1 شکر 

                                                           
1 Ignore 
2 Notify 
3 Skip 
4Wait  
5 Retry 
6 Substitution 
7 Replicate 
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 Li  [7]و  Liuدر روش  ECRنحو قوانين  11-9 شکل 

پوذیری  کاری، منطق تحمور طراحان جریان. دهدرا نشان مي FACTSشده در این روش با نام ، چارچوب معرفي11-1 شکر 

یوک  . کننود مشوخص موي   Specification Module، درمواژو  توفويف یوا    ECRخطای مورد نظر خوود را در  الوه  ووانين    

Verification Module ها را بررسوي  سرویسیا ماژو  ارزیابي، عدم تداخر این  وانين با یکدیگر و نيز با ماهيت تراکنشي وب

 ECRتوابوع و عمليوات الزم بورای حمایوت از  ووانين      سوازی،  و  پيادهیا ماژ Implementation Moduleسپس در . نمایدمي

-برخوي از الگووریت   . شودهای مختلف آن درج ميکنندهو دستکاری BPELهای مختلف جریان کاری نوشته شده، در بخش

 . سازی در مقاله آورده شده استهای دو ماژو  ارزیابي و پياده
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 Li  [7]و  Liuدر روش  FACTچارچوب  11-9 شکل 

 

 و همکاران Leitnerروش   -9-1

بر پارامترهای زمان اجرای یک سرویس ترکيبوي،   نظارتبرای انجام سه عمر اساسي  PREventیک چارچوب با نام  [38] در 

SLOبا یک  SLAاحتما  تخطي از یک ویژگي کيفي که در  بينيپيش
از  SLOاز تخلوف از   جلووگيری معين شده اسوت و   1

 .  دهدیک نمای کلي از این راهکار را نشان مي 12-1 شکر . طریق اجرای عمليات تطبيقي معرفي شده است

                                                           
1 Service Level Objective 
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 [38] و همکاران  Leitnerروش راهکار  12-9 شکل 

این مولفه، در ساختار خود از یک موتور رویداد . های زمان اجرا استمسوو  نظارت بر داده Composition Monitorی مولفه

VRESCo ی این موتور رویداد، از  پوروژه . کنداستفاده ميVRESCo    هوا و  دادهسوي بورای فووق   سرویکوه یوک مخوزن درون

، زماني که یک سرویس منتشر یا فراخوواني  VRESCoموتور رویداد . شده است کند، برگرفتهها فراه  مياطالعات کيفي آن

 . کندرا در  اله رویدادهایي اعالن ميشود، اطالعات وضعيت آنمي

 SLOهوای  مولفوه . اسوت  SLOشوده در یوک   بينوي افوت هودف معوين    زدن و پيشمسوو  حدس SLO Predictorی مولفه

Predictor  وComposition Monitor ی دادهبه پایگاهMetrics Database    آوری هوای جموع  ی دادهمتصر هسوتند کوه هموه

 Checkpoint Databaseی دادهنياز دارد بوه پایگواه   SLO Predictorی عالوه، مولفهبه. کندشده در زمان اجرا را نگهداری مي

 بينوي کاری فرایند سرویس ترکيبي، یک روا  پويش کند که در کدام نقاط از جریانداده معين مياین پایگاه. تصر باشده  م

 . باید اجرا شود
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نيز مسوو  آن است که اوالً مشخص کند چوه نووع عمليوات تطبيقوي بورای جلووگيری از        Composition Adaptorی مولفه

بندی انواع عمليات تطبيقوي کوه   رده. ها اعما  نمایدرا بر چيدمان سرویسبه درستي آنپذیر است و شانياً امکان SLOتخلف 

 .نشان داده شده است 11-1 شکر کند در از آن پشتيباني مي Leitnerروش 

 

 [38] و همکاران Leitnerبندی عمليات تطبي،ي در روش رده 19-9 شکل 

 و همکاران Thaisongsuwanروش  9-1-3

-، روشهای مرکوه کاری سرویسپذیری خطا در فرایند جریانبرای بهبود تحمر [39] در و همکاران  Thaisongsuwanآ ای 

نویسوندگان ایون   . انود پيشونهاد داده  WS-BPELپذیری خطا در فرایندهای افزاری تحمرکارگيری الگوهای نرمهایي برای به

معرفي شد، این الگوها را برای نوع نقص فيزیکي که بور   4-6-2 ، که در Chanگویند که با در نظر گرفتن مد  نقص مقاله مي

 . اندکار بردهرد، بهگذاهای همکار تاشير ميپاسخ سرویس

ی الگوهای سوطح معمواری، الگوهوای تشوخيص خطوا،      ، به پنج دسته[40] پذیری خطا با ا تباس از ، الگوهای تحمر[39] در 

و همکاران، از  Thaisongsuwanآ ای . لگوهای بازیابي از خطا، الگوهای کاهش خطا و الگوهای رفتار نقص تقسي  شده استا

نشوان داده شوده    14-1 شکر ميان الگوهای سطح معماری، الگوهای تشخيص خطا و الگوهای بازیابي از خطا، نه الگو که در 

ی ایون  دهنوده در این شکر، یک پيکان از الگوی الف به الگوی ب، نشان. اندبرگزیده WS-BPELسازی در است را برای پياده

داده مسوایر رخ  که الگووی ب برخوي  کند  یا اینکردن الگوی ب آماده ميکردن الگوی الف، بستر را برای پيادهاست که پياده

 . در برخي شرایط ه  ممکن است الگوی ب مستقر از الگوی الف پياده شود. نمایددر اشر اعما  الگوی الف را رفع مي
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 [39] اند انتخاب شده BPELکارگيری در برای به و همکاران  Thaisongsuwan پذیری خطا که در روشالگوهای تحمل 14-9 شکل 

پياده کورد،   BPELتوان در را راتاً نمي 1ضربان  لهاند که برخي الگوها نظير و همکارانش اشاره کرده Thaisongsuwanآ ای 

ی اعموا  الگووی   بعنوان نمونه، نحوه. های همکار داردهای نظارتي بيروني برای کنتر  اوضاع سرویسچرا که نياز به مکانيزم

 . نشان داده شده است 15-1 شکر در  BPELگيری در رأی

                                                           
1 Heart beat pattern 
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 WS-BPEL  [39]گيری در است اده از الگوی رأی 15-9 شکل 

 و همکاران Lorenzoliروش  9-1-11

پوذیری سورویس   بيني ویژگي کيفي دسترسآمده است، یک مد  ریاضي احتمالي، برای پيش [41] که در  Lorenzoliروش 

این مد  . تاستفاده کرده اس 2تعمير-تا-زمان-ميانگينو  1خرابي-تا-زمان-ميانگيناراره داده و برای این منظور از دو پارامتر 

 .کندآوری شود کار ميها در زمان اجرا که باید پایش و جمعاطالعات رفتار سرویسبر اساس 

                                                           
1 Mean-time-to-failure 
2 Mean-time-to-repair 
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 هامعرفي شاخب 9-2

موا  . اند بسيار متنوع و گوناگون اسوت گران برای حر مسایر در راهکار خود استفاده کردهها یا راهبردهایي که پژوهشحرراه

هوا بوا   آن یمقایسوه و  راهکارهاارزیابي را برای   MAPE-K“ی جایگاه در چرخه" و  "نوع راهبرد"و شاخص  معياردسته  دو

 . تشریح خواهند شدو  دسته معيار، معرفياین دو  ی این بخش،در ادامه .ای استفاده کرده یکدیگر

 نوع راهبرد 9-2-1

 دروني در م،ابل بيروني 9-2-1-1

هوای  گورا کوه طراحوان آن مایلنود ویژگوي     افوزار سورویس  توان گفت، یک نورم تشریح شد، مي 2-1-2 بخش چه در طبق آن

بور آن نظوارت   ( 1-1 شوکر  )ی کنترلي خودالتيامي ی منبعي است که باید یک حلقهخودالتيامي را به آن بيفزایند، به منزله

هوای  برای دستيابي بوه خودالتيوامي در سيسوت     WS-BPELکردن به امکانات زبان بسنده. را کنتر  نمایدداشته و رفتار آن

ریوزی بوه فوورت سوطح پوایين و      د تحلير و طورح ی فراینها و همهکنندهگرا، بدین معني است که حسگرها، اعما سرویس

درمقابور، طراحوي   . نوامي  موي  1چنين راهبردی را یک راهبرد خودالتيامي درونوي . منطق فرایند برنامه باشد آميخته با کد و

را ی موتوور خودالتيوامي عمور کورده و آن    منزلوه ی فرایند سرویس، بوه ساختارهایي خارج از زبان که مستقر از منطق حرفه

هوای زیور وجوود خواهود     در یک راهبرد درونوي، ضوعف  (. 16-1 شکر )شود محسوب مي 2کنتر  نمایند، یک راهبرد بيروني

 :داشت

o یابود و  ، خطوا افوزایش موي   نطوق حرفوه  و آميخته بودن آن بوا م  به دلير سطح پایين بودن منطق خودالتيامي

 .[7]  [20]  های آن مشکر خواهد بودنگهداری و تغيير سياست

o در حاليکوه در  . شوود هوای محلوي موي   ی اسوتثناءها و تحليور  ها محدود به مشاهدهبازبيني عالر  و تحلير آن

ها و رویدادهای سراسری یا سطح باالتری ماننود وضوعيت   بسياری موارد ما نياز داری  برای بررسي اوضاع، داده

 . [13] نمایي  ها یا زمان پاسخ سرویس را وارسي پردازه

                                                           
1 Internal 
2 External 
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o هایي مانند انتخاب مسويرهای  های التيام نيز محلي خواهد شد و مثال اجرای طرحریزی و اجرای سياستطرح

 . [16] [20]  عملي نخواهد بودکردن سرویس همکار جایگزین، یا جایگزین

 درت کنتر  شرایط سراسری را به منطق خودالتيامي ما اضافه خواهد کرد و همچنين به دلير  درمقابر، یک رویکرد بيروني

البته نباید این نکته را از نظور  . [2] شود تر ميمستقر شدن منطق خودالتيامي از منطق حرفه، نگهداری و تغيير آن نيز آسان

دور داشت که تقویت یک زبان در حمایت از خودالتيامي، در نهایت موجه تقویت  درت خودالتيامي سيستمي خواهود شود   

 .کندکه از آن زبان استفاده مي

 

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

 مبتني بر مدل در م،ابل بدون مدل 9-2-1-2

 قودر هوای خودمودیریت هسوتند، هرچ   های سيسوت  هایي که دارای ویژگيتشریح شد، سيست  1-1-2 همانطور که در بخش 

ی کنترلوي  حلقه. آگاهي باشند، هوشمندانه و با بلوغ باالتری عمر خواهند کردهای خودآگاهي و زمينهبيشتر دارای خصيصه

گيری و رفتار کند و یا اینکه بدون ی خود، تصمي ن است بر اساس یک مد  از خود یا زمينهخودمدیریتي در راهکارها، ممک

شده برای افوزایش  راهکارهای اراره. [2] های معين عمر نماید ها، اهداف و جایگزینسری نيازمندیيمد  و فرفاً براساس یک

 . گرا نيز، از این نظر متنوع هستندهای سرویسخودالتيامي در سيست 
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  يرانهگای در م،ابل پيشمعاینه 9-2-1-9

که برخي راهکارهوا، بوا   در حالي. دهندبرخي راهکارها، پس از بروز خطا یا خرابي وارد عمر شده و عمليات ترميمي انجام مي

 .هایي مانند بازپيکربندی اجزاء، از آن جلوگيری نمایندبيني و با روشتوانند بروز یک خطا یا خرابي را پيشهایي ميروش

 MAPE-Kی در چرخه جایگاه 9-2-2

توان بر ایون  گرا را ميهای سرویسی خودالتيامي در سيست شده در حوزههای انجام، پژوهشی او دسته عالوه بر معيارهای

ی کنترلي خودالتيوامي  ها بر کداميک از فازهای چرخهکه نوآوری موجود در راهکارهای آنکرد ایسه بندی و مقاساس دسته

 .را بهبود داده استو آنموشر بوده  اجرا و ریزی، طرح، تحليریا پایش ی نظارتمرحله چهاریعني ( 1-1 شکر )

 ی راهکارهام،ایسهارزیابي و  9-9

-1 شده در بخوش  بررسي شدند را با معيارهای معرفي -1فصر  گران که در بخش ی پژوهششدهدر این بخش، کارهای انجام

 .شده استنمایش داده 1-1 جدو  ی این مقایسه در هشدنتایج خالفه. بررسي و با یکدیگر مقایسه خواهي  کرد 2

هوای  چرا که بوا وجوود بهبوود روش    .و همکاران، به وضوح، یک راهبرد دروني دارد Modafferiی استفاده شده در روش ایده

هوای  برای اتخار سياست گيریتصمي  عالوه، این راهکار دربه. آن است ، همچنان محدود بهBPELدر زبان  ءاستثنامدیریت 

همچنوين، یوک راهکوار    . ی تصميمات طراح فرایند سرویس وابسوته اسوت  کند و به نحوهترمي ، از مد  خافي استفاده نمي

  .شودر ميدادن خطا یا خرابي وارد عمای است و پس از رخمعاینه

یک مد  کامر است و برای هور   Baresiروش  ،استی ترمي  و بازیابي که فرفاً مربوط به مرحله Modafferiی برخالف ایده

، Modafferiاما هماننود روش  . راهکار داده استآوری داده و نظارت، تحلير و تشخيص، و بازیابي و ترمي  عمی جسه مرحله

و مهوارت او در اسوتفاده از امکانوات پيشونهادی     ی تصوميمات طوراح فراینود    به نحوهیک راهکار دروني و بدون مد  بوده و 

Baresiو بيشوتر  هوای کيفوي دارد  بيني بروز نقص و نيز کنتور  نقوص  همچنين امکانات محدودی برای پيش .، وابسته است، 

 .مندی استهای وظيفهراهکاری برای نقص
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هوای بيرونوي، در مودیریت    ، بوا روش BPELکاری یا افالح زبوان  ، سعي دارد به جای دستSubramanianی پيشنهادراهکار 

ی خودالتيامي اراره ی فازهای چرخههای کلي در ارتباط با همهاین روش ایده. های مرکه بهبودی ایجاد نمایدنقص سرویس

عالوه، بدون توجه به به وضوعيت  به. ميزان مهارت طراحان فرایند است اما همچنان مانند دو روش  بلي وابسته به. داده است

داده در یوک  ترمي  خوود را بوه ازای یوک اسوتثناء رخ     ، سياستهای مولفهفرایند و سایر سرویسکر و شرایط کلي حاک  بر 

 .نمایدميو اجرا سرویس تعيين 

ی تمرکوز ایون   اموا زمينوه  . ی خودالتيامي پرداختوه اسوت  چرخه ریزی درها به فاز طرح، بيش از سایر روشLiو  Liuراهکار 

-ی یوک رده این راهکار بوا اراروه  . ها اراره شده استطور خاص برای این نوع سرویسهای تراکنشي است و بهراهکار، سرویس

هریوک را برشومرده   های ترمي  در هر دسته اشاره و نيازهوای  در اجرای طرح های تراکنشي، به تفاوتبندی از انواع سرویس

  . است

-پيشونهاد کورده اسوت کوه بوه      Ws-BPELپذیری خطا را در افزاری تحمر، استفاده از الگوهای نرمThaisongsuwanراهکار 

 .وضوح یک راهبرد دروني است

اما . داده است ی خودالتيامي ارارهی پایش و اجرا در چرخهافزار، راهکار خوبي برای مرحلهی یک ميان، با ارارهHalima روش

 .ی خافي نداردریزی، ایدههای تحلير و طرحدر مورد بخش

ی گرا، در حقيقت بيشتر راهکاری بورای مرحلوه  با معماری جنبه ActiveBPEL  ی موتور فرایندیه  با توسعه Moserروش 

 .شودپایش و اجرا محسوب مي

. اسوت  MAPE-Kی خ و مربوط به فاز تحليور چرخوه  برای تشخيص افت کيفيت زمان پاس يرانهگ، یک روش پيشDaiروش 

 .تر استی مناسهسياست ترمي  در این روش، فرفاً جایگزین کردن سرویس با یک نمونه

اما بوا  . شده استی خودالتيامي ارارهی فازهای چرخهه است و معماری آن برای همهيرانگنيز یک راهکار پيش Leitnerروش 

کرده، اموا توضويحات آن   های ترمي  خود اشارهحي سياستدر مورد طرا بر یادگيری ماشين که به یک روش مبتنيوجود آن

 .   در این مورد کلي است و جزیيات زیادی را مشخص نکرده است
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پوذیری سورویس اراروه داده و در وا وع،     بيني ویژگي کيفي دسوترس ، یک مد  ریاضي احتمالي، برای پيشLorenzoliروش 

 .باشدتحلير ميراهکاری برای فاز 

 شدهی راهکارهای بررسيم،ایسه 1-9 جدول 

 راهبرد جایگاه راهکار

 گيرانهپيش/ ایمعاینه بدون مدل/ بامدل بيروني/ دروني اجرا ریزیطرح تحليل  نظارت
(Modafferi, et al., 2006) - - -  م بدون د 

(Baresi, et al., 2007)     م بدون د 

(Subramanian, et al., 2008) -  -  م بدون ب 

(Moser, et al., 2008)  - -  پ بدون ب 

(Halima, et al., 2008)  - -  م بدون ب 

(Dai, et al., 2009) -  - - پ با ب 

(Liu, et al., 2010)    - م بدون ب 

(Leitner, et al., 2010)     پ بدون ب 
(Thaisongsuwan, et al., 2011)  - -  م بدون د 

(Lorenzoli, et al., 2011) -  - - پ با ب 

 

 :ی زیر خواهي  رسيدبه دو نتيجه 1-1 جدو  ی راهکارها و توجه به از بررسي و مقایسه

 .اندتوجه کرده عنوان یک فاز مستقر، بهMAPE-Kی ریزی در چرخهی طرحبه مرحله اندکيراهکارهای ( او 

داده  رار ی رخدر زیرمولفه ،خودکارسازی و هوشمندی تشخيص نقص و رفع عيهراهکارهای موجود، تمرکز خود را بر ( دوم

. هوای تورمي  خوود در نظور بگيرنود     فراینود را در طورح   کلوي و سراسوری  هوای  کوه شورایط و محودودیت   اند، بودون آن داده



 

 

 روش پيشنهادی -4 فصل
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 مباني 4-1

 ریزیچالش در فاز طرح 4-1-1

گورای  سورویس  هوای شوده بورای ایجواد سيسوت     برخي راهکارهای ارارهاز فصر گذشته،  1-1 و  2-1 ، -1فصر  های بخشدر 

ی از چرخوه  اجورا و  ریوزی طورح ، تحليور ، پوایش در هریوک از مراحور   . ندخودالتيام معرفي، بررسي و با یکدیگر مقایسه شد

MAPE-K ( 1-1 شکر )ها مربوط بوه ماهيوت و رات   برخي از این چالش. گرا وجود داردهای سرویسهایي در سيست چالش

یي گراهای موجود سرویسها، استانداردها و روشهای فعلي تکنولوژیگرا و برخي دیگر مربوط به محدودیتمعماری سرویس

 .است

ریزی نودارد و  ی طرحنوآوری خافي برای مرحلهی افلي راهکار، افوالً ایدهیا که  کردی مالحظه شده، در راهکارهای بررسي

 ،اراره کرده ی فازهابرای همهکلي ی یک بسته ،کهو یا ایناست مناسه  بازخوردی چرخهاز دیگر  ییک یا چند مرحلهبرای 

 :زیر اشاره کرد به دو موردتوان ها ميی این ضعفاز جمله .هایي استدارای ضعفخود ریزی طرح فازاما در 

 دروني بودن روش و  به مهارت طراح فرایند سرویس راهکارریزی ی طرحمرحلهگي وابست 

  های ترمي  و فرف توجوه بوه تورمي     های کلي فرایند در طراحي طرحسودمندیها و محدودیتعدم توجه به

 معموالً ناشي از مبتني بر مد  نبودن راهکارها استضعف،  اینکه  مشکری دچار مولفهیک 

 هوای شده در هریوک از گوام  وظایف تشریح ی افلي موتور خودالتيامي یک سيست  بداني  ورا هسته MAPE-Kی اگر چرخه

 زیرسيسوت  نامه، یوک  ي  که این پایانتواني  بگویها مربوط کني ، ميمتناظر با آن هایيزیرسيست ی بازخورد را به حلقه این

 :های زیر را داراستدهد که ویژگيپيشنهاد مي نواسازیگرای خودالتيام و مبتني بر ه سيست  سرویسیک  برای ریزطرح

 کندریزی خود استفاده ميگيری و طرحها برای تصمي کاری سرویسمبتني بر مد  است و از گراف جریان. 

 ی کنود و هودف آن فقوط تورمي  یوک مولفوه      توجه به منافع کلي فرایند سرویس تنظوي  موي  های خود را با طرح

 .سرویس دچار مشکر نيست

 ایهای معاینهکند و ه  طرحگيرانه تنظي  های پيشطرحتواند ه  مي. 
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 ریزی های طرحکه سياستاما امکان این ،کندکاری سرویس مرکه عمر ميی خاص جریانمستقر از فرایند حرفه

بوه  . هوای خوود وارد نمایود را دارا اسوت    ریوزی ها را در برنامهها دریافت کند و آنرا در  اله تنظيمات و پيکربندی

 .عبارت دیگر، یک راهکار بيروني است

ممکن است مشتمر بور  نواسازی، گرای مبتني بر ه یک سيست  سرویسریز در موتور خودالتيامي ی زیرسيست  طرحوظيفه

و  ورار اسوت    هایي اسوت ها، خطاها یا خرابيکه تمرکز این موتور بر چه نقصبسته به این .مختلف و متفاوتي باشد هایجنبه

های خود بهره ببرد، نووع عملکورد آن   های ترمي  و بازیابي در طرحتواند از کدام سياستکه ميو این چه مشکلي را حر کند،

شوده در  ریز معرفوي طور د يق مشخص کني  که زیرسيست  طرح صد داری  بهی این بخش، در ادامه .کردمتفاوت خواهد را 

های خود دنبا  کنود و بورای ایون منظوور از     ریزیاین پژوهش در پي حر چه مشکلي است، چه هدفي را  رار است در طرح

موورد مشخصوات و    درهای بعودی  پس از بيان این مباحد مقدماتي، در بخش .های ترمي  استفاده خواهد کردکدام سياست

  .نمودعملکرد خود زیرسيست  فحبت خواهي  

 ریزی برای کدام ن،بطرح 4-1-2

خرابوي در  /خطا/صهایي که برای نقها و مد بندیی انواع ردهدر همه، دیدی  که "هابندی نقصرده"با عنوان  6-2 در بخش 

با  5-2 همچنين در بخش . های کيفي نيز مورد توجه  رارگرفته استگرا پيشنهادشده، بحد افت ویژگيهای سرویسسيست 

-های کيفي مورد نظر سورویس، بوه  نيز بحد کردی  که چرا ویژگي "گراهای سرویساهميت خودالتيامي در سيست "عنوان 

فوورتي  گيری و بوازبيني شوده و در   است، باید به د ت در زمان اجرا اندازه شدهها تعهد به آن SLAهایي که در خصوص آن

در ایون   .آمده اجرا شوود شری برای افالح و ترمي  وضعيت پيشهای مؤبيني شد، روشداده یا پيش که افت کيفيت تشخيص

پاسخ سورویس و یوا بوه عبوارت دیگور،      افت کيفيت زمان. سرویس است 1پاسخنافت ویژگي کيفي زمانامه، تمرکز ما بر پایان

نموایش   1-4 شوکر  خرابي بوه فوورت   /خطا/ی حالت نقصتواند در چرخهظار، ميپاسخ سرویس از حد مورد انتافزایش زمان

ی حداکثری خود نزدیوک شوود، موا در    پاسخ متوسط خود دور شده و به حد آستانهدر فورتي که سيست  از زمان. داده شود

. دادن آن به سمت گذر از حد آستانه هسوتند چراکه عواملي در حا  کند کردن سيست  و سوق. بری سر ميبه نقصوضعيت 

ی مجواز خوود   سيست  ممکن است از حد آسوتانه پاسخ زماندر فورتي که این عوامر شناسایي نشده و رفع و رجوع نشوند، 

                                                           
1 Response time 
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و  اتو درفورتي که باز ه  عوامر افت کيفيت شناسایي نشده و افوالح . هستي خطا  حالت، ما در وضعيت در این. عبور کند

دهد که دیگر  ابر  بو  نخواهود بوود و یوا     در دیر پاسخ ميهای مناسبي به سيست  اِعما  نشود، سيست  به مرور آنترمي 

 . هستي  خرابيیط، ما در وضعيت در این شرا. دهدرود و پاسخي نميکه افوالً به کما مياین

 

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

 ریزی طرحاز هدف  4-1-9

-زموان ی سرویس، در معرض این باشد که مولفهیا چند گرا، به علت دیر پاسخ دادن یک در فورتي که یک سيست  سرویس

. را در نظر بگيرید 2-4 شکر . رفته طرحي بيندیشدزمان از دست جبرانپاسخ خودش از حد آستانه تخطي نماید، باید برای 

تشوخيص   S5پس از اجرای سرویس . داندی خود را ميهدهندهای تشکيرفرض کنيد، سيست ، متوسط زمان پاسخ سرویس

هوای  سورویس سورویس یوا   در فورتي که . شده عقه استبينيشانيه از زمان پاسخ پيشميلي dبه مقدار  دهد که تا کنونمي

انسواني ماننود   ، یوک عامور   باشندای از زمان دچار افت کارایي شده د و به دالیلي در بازهنمنشأ تاخير، تحت مالکيت ما نباش

تواننود  یک نميمسوو  نگهداری و تعمير سرویس مرکه یا یک عامر هوشمند غير انساني مانند یک موتور خودالتيامي، هيچ

داده ایگواه به این دلير که کد، سرور، زیرساخت، پ. همکار، شناسایي و برطرف نمایند هایبروز مشکر را در این سرویس علت

حتوي اگور سورویس یوا     . ی سرویس مرکه استکنندهخارج از کنتر  فراه  هادهي آنر سرویسشر دؤطور کلي عوامر مو به
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و تا بازگشت به باشد بر آمده زمانهای مورد نظر، داخلي بوده و تحت کنتر  ما باشند، ممکن است رفع مشکر پيشسرویس

  .ی  ابر  بو  خود عبور نمایدسيست  از حد آستانه پاسخحالت عادی، زمان

 

 مثالي از گراف یک سروید مرکب 2-4 شکل 

، (1-4 شوکر  مطوابق بوا   )در ویژگي کيفي زمان پاسخ سيست   ن،ببه این ترتيه، ما نياز داری  که پس از تشخيص وضعيت 

راهي برای جبران زمان از دست رفته بيابي  و یا اینکه نگذاری  که زمان پاسخ سيست ، از ميوزان فعلوي خوود فراتور رفتوه و      

 . بشود خطاوارد وضعيت سيست  

ی کلوي  های این زیرسيست  دو دستهطرح. نامه استز در این پایانریشده در باال، هدف افلي زیرسيست  طرحی اشارهمسأله

 . های بازگشتيطرحو  های اصالحيطرح: هستند

د نو کنمنتقور موي   1یافتوه یافته به یک وضوعيت ارتقواء  گرا را از یک وضعيت تنز ، سيست  سرویسهای ترمي  افالحيطرح

یوک   (.1-4 شکر )برد ت  در حالت نقص یا خطا به سر ميسیافته، وضعيتي است که سيمنظور از وضعيت تنز (. 1-4 شکر )

مثالً اگر در شرایط خطوا باشوي ، حالوت     .باشدتر نيز وضعيتي است که نسبت به وضعيت موجود، مناسه یافتهارتقاءوضعيت 

یافتوه یعنوي   یوک وضوعيت ارتقواء   یا اگر در شرایط نقص هستي ، رفتن به  و .شودیافته محسوب مينقص، یک وضعيت ارتقاء

دهود کوه توا    ای تغييور موي  گونوه کاری فرایند سرویس را بوه یک طرح افالحي، پيکربندی جریان .نرما  وضعيته بازگشت ب

هوای  سورویس منشواء تواخير   اگور  . کنود پاسخ بهتری ارارهاند، زمانهایي که منجر به تاخير شدهشدن مشکر سرویسبرطرف

، پيکربندی جدید، باعد خواهد شد که زمان پاسخ کلي فرایند، در طو  این مدت، دچار افت کيفيوت  باشد 2، گذرادارمشکر

                                                           
1 Upgraded state 

2Transient  
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ی دیگر باشوند،  کنندهتحت مالکيت یک فراه  ،های مورد نظرخصوص در مواردی که سرویس یا سرویساین حالت، به. نشود

های ه از طرح افالحي به مدیر نگهدار فرایند یا بخشباشد نيز، استفاد 1دارمي ،مشکرمنشاء در فورتي که . مفيد خواهد بود

الزم به یوادآوری اسوت   . های مورد نظر را تعمير یا جایگزین نماینددهد که سرویسدیگر موتور خودالتيامي این فرفت را مي

بررسي شد، بوه کوار    4-6-2 که در بخش  [9] شده در بندی ارارهدو افطالح منشاء نقص گذرا و دارمي را با استناد به ردهکه 

 .ای برده

 

یافته منت،ل شدن مشکلا سيستم را از یک وضعيت تنزل یافته به یک وضعيت ارت،اءا تا برطرفهای ترميم اصالحيطرح 9-4 شکل 

 دنکنمي

یک طرح افالحي ممکن است مو تاً اجرای یکي . های افالحي، مو تي هستندهمانطور که در باال تلویحاً اشاره کردی ، طرح

کنود  تری را فعا های سرویس سریعیا اینکه ممکن است نمونه. های سرویس را نادیده گرفته و از روی آن پرش کنداز مولفه

ترتيوه، الزم اسوت کوه پوس از بازگشوت بوه       به ایون . شودها استفاده نميحالت عادی از آنبودنشان، در که به دلير پرهزینه

های بازگشتي بایود وارد  جاست که طرحایندر . یافته بازگردی متناسه با آن وضعيت ارتقاء، به پيکربندی یافتهوضعيت ارتقاء

 .عمر شوند

   

 گردانندارت،اء وضعيت سيستما پيکربندی فرایند را به شرایط پيش از اصالح باز مي پد ازا بازگشتي ترميمهای طرح 4-4 شکل 

شوود فوحبت خوواهي     ریزی یک طرح ترمي  افالحي، از چه اَعما  پایه استفاده ميدر بخش بعدی، در مورد اینکه در طرح

 .کرد

                                                           
1Permanent 
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 های ترميمسياستکدام ریزی با طرح 4-1-4

های ترمي  یوا  اند، از سياست، معرفي و بررسي شد، بسته به نوع مشکلي که به آن پرداخته-1فصر  راهکارهایي که در بخش 

-های ترميمي هستي  کوه در طورح  ما نيز نيازمند استفاده از سياست. ها اشاره شداند که به آنبازیابي مختلفي استفاده کرده

ماننود ایون   که  -1فصر  بخش راهکارهای ی در همه. کاری استفاده شوندهای افالحي، برای تغيير مناسه پيکربندی جریان

و  [16] ، [13]   ماننود  اسوتفاده شوده اسوت    1تنها از سياست جایگزیني، انداراره شدهپاسخ سرویس بحد زمان ایبرنامه، پایان

 :شودفورت ترکيبي در یک طرح ترميمي افالحي استفاده مينامه، سه سياست زیر بهپایاناما در این  .[36] 

 که دیگر از همان سرویس یا یک سرویس  تریسریع ینمونه سرویس، با با این عمر، یک: جایگزیني سرویس

-هوا تعریوف  یا از  بر در مخزن سرویس ،های معاد سرویس .شوداسط معادلي دارد جایگزین ميعملکرد و و

 .شوندشده و به این مخزن اضافه ميفورت پویا در زمان اجرا کشفاند و یا بهشده

 فورت موازی جای استفاده از یک نمونه سرویس، چند نمونه سرویس بهبا این عمر، به :سرویس 2مکررسازی

-یک از سرویسکه برای کدامدانش این .ها تقسي  خواهد شدبه این ترتيه، بار کاری ميان آن. شوندميفعا  

 .دانش موتور خودالتيامي وجود داشته باشدهای موجود چنين امکاني وجود دارد، باید در پایگاه

 کواری،  در جریوان شود و سرویسي کوه  با این عمر، فراخواني یک سرویس نادیده گرفته مي: از سرویس پرش

ها در چه شورایطي  یک از سرویسکه اجرای کدامدانش این .درست بعد از آن  رارگرفته فراخواني خواهد شد

  .دانش موتور خودالتيامي وجود داشته باشدپوشي است، باید در پایگاه ابر چش 

                                                           
1Substitution  
2 Replication 
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 است ادههای مورد دانشو  هااطالع 4-2

 م،دمه 4-2-1

-هوای خودآگواهي و زمينوه   مجهز به ویژگوي که ماهيتاً نوعي سيست  خودتطبيق است،  ،خودالتيامسيست  یک داني  که مي

، و دومی خوود دارد  از خوود و زمينوه  و دانوش   اطوالع هوایي بورای دریافوت    روش ،این بدان معني است که او  .استآگاهي 

 دبر اساس شرایط جدیو  خود،ليات را در طو  عم هاآنو سوم، ممکن است  نمایداتخار مي هاآنهای خود را بر اساس تصمي 

یوابي بوه   ی دسوت در نتيجوه ریز زیرسيست  طرحرا معرفي کني  که  پارامترهایيخواهي  ميدر این بخش، . روزآوری نمایدبه

 استپارامترها این هدف ما معرفي  .نمایدگيری ميها تصمي و بر اساس آن یافته ها دستآگاهي به آنآگاهي و زمينهیشخو

هرچنود بورای   . ناموه نيسوت  ی افلي ما در این پایانمسأله، هاآن روزآوریو به چگونگي کسه اطالع ها وپرداختن به روش و

  .ای هایي را در این زمينه نيز اراره کردهشدن مباحد، مثا روشن

 م روضات مسأله 4-2-2

شوکر  . کندهای خود استفاده ميگيریدر تصمي  هایيها و دانشاطالعنامه، از ریز پيشنهادشده در این پایانزیرسيست  طرح

همانطور که در این شوکر دیوده   . دهدریز را نشان ميدانش مورد نياز زیرسيست  طرح/داده پایگاهیک نمای شماتيک از  4-5 

شده در یي است که مورد نياز است  چرا که راهکار معرفيهاپارامترترین ها، یکي از افليکاری سرویسریانشود، گراف جمي

آگواهي دسوت   کاری است کوه بوه ویژگوي خود   نامه، یک راهکار مبتني بر مد  است و بر اساس تفسير گراف جریاناین پایان

 (. نگاه کنيد 1-2 شکر به )یابي  مي

 :شده و معلوم هستندشود که پارامترهای زیر شناختهدر راهکار پيشنهادی، فرض مي

 پاسخ هر سرویس متوسط زمان 

 کاریحداکثر زمان مجاز برای ترمي  جریان 

 پذیر است ليات ترمي  جایگزیني، مکررسازی و پرش امکاناینکه در هر سرویس همکار، کداميک از عم 
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 های معاد   ابر جایگزیني با یکدیگرسرویس 

 هایي که  ابليت اجرای موازی دارندسرویس یحداکثر تعداد نمونه 

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

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

 کردن، مکررکوردن یوا   ی مالي را باید به ازای جایگزینکند چه هزینهی ترمي ، که مشخص ميماتریس هزینه

 پرش یک سرویس بپردازی 

 توضيحات بيشوتری را  در این مورد در بخش بعدی . های شرطيهای موجود در شاخهاحتما  اجرای سرویس

 .اراره خواهي  کرد

 

 دانش مورد است اده/داده پایگاهنمای شماتيک از  5-4 شکل 
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دانوش  ورار دارد کوه    در پایگواه نيوز  آماده های ترمي  از پيششود، برخي طرحدیده مي 5-4 شکر همچنين، همانطور که در 

ها در در مورد این طرح. نمایدروزآوری ميها را بهکرده و در برخي شرایط نيز، آنها استفاده ریز در شرایط مناسه از آنطرح

 .فحبت خواهي  کرد 1-4 بخش 

 کاریگراف جریان 4-2-9

 : کندکاری را معرفي ميی جریاندهندهکيرای تش، انواع ساختارهای پایه[42] در تز دکترای خود در  Cardosoآ ای 

  ساختارAND های موازییا شاخه 

  ساختارXOR های مشروطیا شاخه 

 ایساختار دنباله 

 ساختار حلقه 

های موجود در یک ساختار ی فعاليتشود، همههمان طور که دیده مي. دهدای را نشان مياین چهار ساختار پایه 6-4 شکر 

ANDشوندفورت موازی اجرا مي، به ( بخش(a)  6-4 شکر )و Pa1=Pa2=…=Pan=1 نمواد  . استP  جوا بوه معنوای    در ایون

 +Pa1+Pa2و  (6-4 شوکر   (b)بخش ) ها اجرا خواهد شد، تنها یکي از شاخهXORدر ساختار . است 1احتما  ورود به شاخه

…+Pan = 1 شود، ساختار همانطور که دیده مي. ای، احتما  ورود به شاخه، یک استواضح است که در ساختار دنباله. است

 . شودمحسوب مي XORحلقه ه  نوع خافي از ساختار 

                                                           
1 Branching probability 
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 [42] کاری ی جریاندهندهساختارهای پایه تشکيل 6-4 شکل 

دار اف جهوت توانود بوا ترکيوه چهوار سواختار فووق، بوه فوورت یوک گور          کاری سرویس ميبه این ترتيه، یک گراف جریان

CSGraph=(N,E)   ی مجموعه. شودساخته و مدNهوای  گور سورویس  کننده در گراف و نمایانی نودهای شرکت، مجموعه

ی اجورای پشوت سوره  دو    دهنوده هور لبوه، نشوان   . ی دو سرویس همکار اسوت کنندههای متصری لبه، مجموعهEهمکار و 

 . ی مورد نظر  رار گرفته استرای سرویسي است که در مقصد لبهی احتما  اجدهندهسرویس و مقدار هر لبه، نشان

یک لبوه   Piمقدار ، 5-4 شکر در  "های شرطيهای موجود در شاخهاحتما  اجرای سرویس"کني  که منظور از یادآوری مي

 .ها فحبت خواهي  کرددر مورد چگونگي تعيين مقادیر این احتما طور مختصر بهدر بخش بعدی، . است XORدر ساختار 

 های پویا و ایستاپارامتر 4-2-4

توان اما مي. فورت تقریبي، پيش از شروع اجرا تعيين شودان سيست  و بهتواند توسط طراحتعيين مقادیر احتما  شاخه، مي

ی یک راهکار برای محاسوبه  [43] . روزآوری کردهای شاخه را در زمان اجرا ه  محاسبه و به، احتما [43] هایي نظير با روش

هایي که بعنوان مفروضات مسأله در بخوش  پارامترهمچنين، سایر .  های شاخه در یک نمونه زیرگراف اراره داده استاحتما 

هوا در  شده و در طو  اجرا شابت بمانند و یا اینکه مقادیر آنمعرفي شدند، ممکن است پيش از اجرای سيست ، تعيين 4-2-1 

هوا  روزآوری آنهایي از تغيير این مفروضات مسأله در حوين اجورا و چگوونگي بوه    مثا  1-4 جدو  . حين عمليات، تغيير کند

 .اراره کرده است
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 هاروزآوری آنهایي از تغيير م روضات مسأله در حين اجرا و چگونگي بهمثال 1-4 جدول 

 روزآوری آنو چگونگي به مثالي از تغيير مقدار پارامتر در حين اجرا پارامتر

علت بهبود کد پاسخ سرویس بهکاهش زمان پاسخ هر سرویس متوسط زمان

 یا زیرساخت اجرای یک سرویس

روزآوری پارامتر توسط مدیران به

 سيست 

روزآوری پارامتر توسط مدیران به های سرویستغيير سياست کاریحداکثر زمان مجاز برای ترمي  جریان

 سيست 

نبودن عمليات ترمي  جایگزیني، /پذیر بودنامکان

 مکررسازی و پرش برای هر سرویس

 

-یافتن یک سرویس معاد  توسط مکانيزم

 های کشف پویای سرویس

روزآوری خودکار مخزن به

 های معاد سرویس

 یني با یکدیگرهای معاد   ابر جایگزسرویس

 

-یافتن یک سرویس معاد  توسط مکانيزم

 های کشف پویای سرویس

روزآوری خودکار مخزن به

 های معاد سرویس

هایي که  ابليت سرویس یحداکثر تعداد نمونه

 اجرای موازی دارند

 

روزآوری پارامتر توسط مدیران به هاهای آنها یا  ابليتتغيير سرویس

 سيست 

 ترمي  ماتریس سربار

 

های اجرای ترمي  و کاهش بهبود روش

 سربار زماني اجرای عمليات ترمي 

روزآوری توسط زیرسيست  به

 اجراکننده، یا مدیران سيست 

 روزآوری توسط مدیرانبه های سرویستغيير سياست ی ترمي ماتریس هزینه

 

 مرور کلي 4-9

 معماری سطح باال 4-9-1

شود که سوایر  به عبارت دیگر، فرض مي. ریزی استی طرحدر حوزه MAPE-Kی گفتي  که پژوهش حاضر، از دیدگاه چرخه

هوا از  سيست  طراحي شده با این مولفوه زیروجود دارند و تعامر  اجراکنندهو  گرتحلير، گرپایشها در این چرخه مانند مولفه

-ی ارتباط آن با سایر مولفهشده و نحوهراهکار ارارهسياه از یک نمای جعبه 7-4 شکر  .گيردهای آنان فورت ميطریق واسط

های خوارج از سيسوت    اند، مولفهچين مشخص شدههایي که با خطوط نقطهمولفه .دهدرا نشان مي MAPE-Kی های چرخه

 :ما هستند
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 جعبه سياه راهکار نمای 7-4 شکل 

اسوت و   پاسوخ ی ویژگي زموان از جنبه، سيست  اوضاع بر سي و نظارترگر دارماً در حا  بری تحليرشود یک مولفهفرض مي

-ریوز موي  طورح زیرسيسوت   وضعيت را به اطالع  تغييرهرگونه  ،این مولفه. کندکنتر  مي 1-4 شکر را مطابق با آنوضعيت 

آماده که از های ترمي  ازپيشاینکه از طرح تواند دو سياست را درپيش بگيرد  یاریز ميطرحدر فورت تنز  وضعيت، . رساند

با اسوتفاده  فورت پویا، بهو یا  دانش رخيره شده است استفاده نمایدریزی شده و در پایگاهبر برای این سطح وضعيت برنامه 

منشوأ تواخير    هایرویسرفع مشکر س. نمایدریزی افالحي را برنامه طرح یک داده، پایگاههای موجود در از مفروضات و داده

باید توجه  .های بازگشتي طراحي و اجرا شوندرسد تا با توجه به وضعيت فعلي، طرحریز مينيز از همين طریق به اطالع طرح

داشت که تنها ارتقاء به یک وضعيت بهتر دليلي برای بازگشت به پيکربندی معمو  آن وضعيت نيست، بلکه فقط بایود پوس   

های افالحي اجرای طرح. اجراکننده ابالغ کرد ی تاخير، طرح بازگشتي را به زیرسيست از اطمينان از رفع عامر ایجادکننده

در فورتي کوه در مفروضوات مسوأله، تغييوری      .ها با زیرسيست  اجراکننده است2دهندهها و اتصا 1و بازگشتي و تغيير مولفه

 8-4 شوکر   .روز شوود دانوش بوه  های افالحي هر سطح وضعيت مجدداً توليود شوده و پایگواه   ایجاد شود، الزم است که طرح

 .دهدگر و اجراکننده نشان ميی تحليرریز را با دو مولفهچگونگي تعامر زیرسيست  طرح

                                                           
1 Component 
2 Connector 
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 گر و اجراکنندهتحليل ریز بازیرسيستم طرحتعامل   -4 شکل 

 سطح باال یرویه 4-9-2

کوه بعود از   تعودادی سورویس   آن است کوه   ریززیرسيست  طرح یوظيفهتواني  بگویي  بازگردی ، مي 2-4 شکر اگر به مثا  

از دست  ای تغيير دهد که زمان مناسبي رخيره و زمانگونهها را بهرا انتخاب کرده و آنکاری  راردارند در جریان S5سرویس 

 :توجه کني  ی زیرنکته دوگيری باید به در این تصمي  .رفته جبران شود

ها تغييور  دهندهها و اتصا ، مولفهاجراکننده زیرسيست توسط  ریزطرح زیرسيست طرح پيشنهادی ی در طو  اجرا .1

، زمواني  دهوي سورویس تو وف   .شوود مو تاً متو وف  مرکه باید سرویس  دهيسرویس این مدت، د کرد و درنخواه

ی مناسوبي در  شوود، بوه انودازه   ارزشمند و  ابر تحمر است که پيکربندی جدیدی که پس از پایان تو ف ایجادمي
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ی سورویس  شده باعود ایجواد تو وف اجورا    مدت زماني که طرح ترمي  ارارهبنابراین،  .جویي نمایدپاسخ فرفهزمان

  .شود  کنتربررسي و  ،ریزیدر فرایند طرحباید  ،شودمي مرکه

تر، اجورای چنود   کردن یک سرویس با سرویس باکيفيتی سرویس مرکه، برای جایگزینکنندهای که فراه هزینه .2

 ریوز طورح باید موورد توجوه   پردازد نيز نظر کردن از اجرای یک سرویس ميطرف وی موازی از یک سرویس، نمونه

، تور پاسخ کمتر ولي گوران با زمانمعاد  یک سرویس  کردن یک سرویس باجایگزینتواند مثالً این هزینه مي. باشد

های بيشتر از یک سرویس، یا از دسوت دادن یوک منفعوت یوا پرداخوت      پرداخت مالي بيشتر به ازای اجرای نمونه

بدانود کوه ایون     اوالً ریوز بایود  طرح. های سرویس باشدی جزیي به ازای اجرا نکردن یا پرش از یکي از مولفهجریمه

بتوانود   و شانيواً  مووشر باشوند  برای انتخاب یک سياست ترميمي گيری او در تصمي باید ها به چه ميزان  بير هزینه

 هوا جویي در زموان پاسوخ و افوزایش هزینوه    تواند تعاد  مناسبي ميان فرفهکدام طرح ترمي  مي تصمي  بگيرد که

 .نمایدایجاد 

 : کندعمر مي در دو گام افليریز طرحزیرسيست  ، شدهراهکار ارارهدر 

. کنود د را انتخواب موي  اجرا شو هاآنبرای  عمليات ترمي باید هایي که سرویس ی عمر ازیک محدوده در گام او ، .1

از ایون پوس، ایون     .شوود نامه پيشنهاد شده است انجام موي این کار، توسط یک الگوریت  اکتشافي که در این پایان

هودف ایون الگووریت     . است  Adaptation Region Definition Algorithmنامي  که مخففمي ARDAالگوریت  را 

 . شده، از حد غيرمجاز بيشتر نشودی انتخابهای ترمي  برای محدودهآن است که سربار اجرایي طرح

ای تنظوي   گونهطرح باید به .دهددوده را تشخيص ميهای این محترميمي مناسه برای سرویس حطر در گام دوم، .2

 .نمایود جبوران  را زمان از دست رفتوه  به عبارت دیگر، یا و  کندرخيره را زمان مناسبي با کمترین هزینه، شود که 

از این پوس، ایون الگووریت  را    . شودنامه انجام مياین مرحله توسط یک الگوریت  ژنتيک پيشنهادشده در این پایان

GARP نامي  که مخفف ميGentetic Algorithm for Repair Plan است . 

ریز را در الگوریت  کلي عمليات طرح 1-4 شکر . ها فحبت خواهي  کردجزیيات آنو  هااین الگوریت در مورد  4-4 در بخش 

 .دهدشده نشان ميکار پيشنهادراه
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 شدهالگوریتم کلي عمليات در راهکار ارائه 3-4 شکل 

کاری فرایند هستند و به همين دليور، از گوراف   ها در جریانی اتصا  سرویسها نيازمند دانشي از نحوههردوی این الگوریت 

، یک زیرگوراف از گوراف   ARDAخروجي الگوریت  . کنندشود استفاده ميدانش  رار داده ميکه در پایگاهکاری فرایند جریان

 Adaptationیوا   AR، زیرگوراف  GARPالگووریت   . شوود استفاده موي  GARPکاری است که بعنوان ورودی الگوریت  جریان

Region ی عمليوات تورمي  پيشونهاد شوده در     دهندهنشان را که کند و در خروجي، شکر خافي از کروموزومرا دریافت مي

یوک  11-4 شوکر  ، بوازگردی   2-4 شوکر  اگر به مثا  . نمایدتوليد مي ،است ARی های موجود در محدودههریک از سرویس

 .دهدریز و خروجي حافر از آن را نشان ميی طرحنمونه از عمليات در مولفه

 

 ریزخروجي حاصل از مراحل مختلف عمليات در زیرسيستم طرح 11-4 شکل 
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 هاالگوریتم 4-4

 ی عمل الگوریتم اکتشافي تشخيب ناحيه 4-4-1

 Adaptation Region Definition (ARDA)را ناموه آن که در این پایوان  ،ی عمراکتشافي تشخيص ناحيهالگوریت   یوظيفه

ورودی الگووریت  ژنتيوک    ،ایون منطقوه  . ی مناسبي را برای اجرای عمليات ترمي  انتخاب نمایدآن است که منطقه ،نامي مي

 ARDAالگووریت   هوای  ورودی. ی آن فوحبت خوواهي  کورد   ی طرح ترمي  است که در بخوش بعودی دربواره   کنندهطراحي

که  يی سرویسشناسه ،عمليات ترمي  جایگزیني، مکررسازی و پرشميزان سربارهای انواع  ،گراف سرویس مرکه عبارتند از

 . kو ضریه  MxTTR ،βهای پارامتر ،گزارش کرده است گرتحلير

است و حداکثر زماني است کوه موتوور خودالتيوامي مجواز      Maximum Time To Repairمخفف جا در این MxTTRپارامتر 

کنود  مشخص موي و است  1و  1ی یک مقدار در محدوده βپارامتر . را ترمي  نمایداست اجرای سرویس را متو ف کرده و آن

سطوح وضعيت در هور سيسوت ، بسوته بوه     . هستي  MxTTR، مجاز به استفاده از چند درفد زمان که در هر سطح وضعيت

. عریوف شوود  ممکن است یک یا چند سطح نقص و یک یا چند سوطح خطوا ت  .  ابر تعریف است ،های مدیران حرفهسياست

زموان پاسوخ    ،ی  ابر  بو  برای زمان پاسخ در نظر بگيری ، ممکن است در یوک سيسوت   آستانهحداکثر را  thrshdاگر مثالً 

یوک و  سوطح نقوص    ،thrshd*0.9و کمتور از   thrshd*0.8بزرگتر یوا مسواوی    ، سطح نرما ، زمان پاسخthrshd*0.8کمتر از 

سطح نقص دو بوده و سطوح خطا نيز به همين ترتيه تعریوف   thrshdو کوچکتر از  thrshd*0.9پاسخ بزرگتر یا مساوی زمان

این امکان را  βوجود پارامتر  .گر استی تحليرسيست  در کدام سطح  رار دارد با مولفه ،که در هر لحظهتشخيص این. شوند

بودیهي  . گرفتوه شوود  دهند که حداکثر زمان مجاز برای ترمي  در هر سطح متفاوت درنظور  مي به مدیران موتور خودالتيامي

   .در نظر گرفت 1ها ی وضعيترا برای همه βتوان است که مي

با بررسي سوربارهای   ARDAهای زماني است، الگوریت  بحد محدودیتنامه، در راهکار این پایانله از آنجا که مهمترین مسأ

هوای موجوود در آن از مقودار    کند که مجمووع حوداکثر سوربار سورویس    ای از عمر را انتخاب ميا، محدودههترمي  سرویس

β*k*MxTTR اگر  .بيشتر نشودβ هرچه شدت نقص بيشوتر باشود   شود،شده تعيين خطای گزارش/با توجه به سطح نقص β 

هرچه شدت نقص باالتر باشود، زموان بيشوتری را بوه تورمي        این بدان معني است که. خواهد شد ه  عدد بزرگتری انتخاب
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مقوداری وابسوته بوه    ، kضریه  .هایمان اختصاص خواهي  داد و سرویس بيشتری را برای ترمي  انتخاب خواهي  کردسرویس

  .های موجود در گراف استتعداد سرویس

البته در این نسخه از الگوریت ، فرض شده است کوه فورفاً   . دهدرا نشان مي ARDAی سطح باالی الگوریت  ، رویه1-4  یهرو

 .کاری وجود دارندای در جریانساختارهای مشروط و دنباله

 ARDAالگوریتم  1-4  یهرو

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 
 

 ی طرح ترميمکنندهالگوریتم ژنتيک طراحي 4-4-2

 م،دمه 4-4-2-1

نامه آن است که بتواني  راهکاری اراره دهوي  کوه طورح    ی افلي ما در این پایانگفته شد، مسأله 2-1 همانطور که در بخش 

ما منفعت . های سراسری فرایند سرویس مرکه تدوین نمایدهای سرویس را با درنظر گرفتن منافع و محدودیتترمي  مولفه

ای که بوا تغييور در   گونهشده توسط یک طرح ترمي  است  بهجویينامه، حداکثر شدن زمان فرفهی هدف این پایاندر مسأله

هوایي نيوز   از طرفي دیگر، محدودیت. یافته منتقر نمایدرا به یک وضعيت ارتقاءتر آنپيکربندی سرویس مرکه، هرچه سریع

کردن سقف مجاز برای سربار زماني اجرای عمليوات تورمي    رعایت. ها استن محدودیتی ترمي  یکي از ایهزینه. وجود دارد
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رای بو از یوک الگووریت  ژنتيوک     اسوتفاده ی ایون شورایط،   بوا مالحظوه  . هایي است که وجود داردنيز یکي دیگر از محدودیت

هوای  ی الگووریت  ر دسوته دانوي  کوه الگووریت  ژنتيوک د    موي . رسود مناسه بوه نظور موي   ی ترميمي تشخيص بهترین دنباله

خوواهي  طورح   ناموه موي  تواني  بگویي  که در این پایوان مي. شودسازی استفاده ميمتاهيوریستيک است و برای مسارر بهينه

بر رار کرده باشد و شده توسط آن تحيری ترمي  با هزینه شدهجویيترميمي را برگزیني  که توازن مناسبي ميان زمان فرفه

کافي است که . سقف مجاز برای سربارهای زمان اجرای عمليات ترمي  را نيز در هر سطح وضعيت رعایت نماید عالوه بر این،

هوای عموومي یوک الگووریت      هایي نمایش دهي  و مراحر و گامی خود را در  اله کروموزومبتواني  فضای جستجوی مسأله

 . (11-4 شکر ) ژنتيک را طراحي نمایي 

ریوزی یوک   برای طرح Genetic Algorithm for Repair Planning (GARP)نامه با نام الگوریت  ژنتيک پيشنهادی این پایان

و در  ، تدوین شده است(شودن ميتعيي ،ARDAنامه، پایانپيشنهادی دیگر که توسط الگوریت  ) ARی طرح ترمي  در ناحيه

 .ی این بخش معرفي خواهد شدادامه

 

 

 [44]  های ژنتيکالگوریتم عموميفلوچارت  11-4 شکل 
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 هاساختار کروموزوم 4-4-2-2

-به ازای هریک از سورویس . vpیا  part  valueو بخش apیا  adaptation partبخش : دو بخش دارد GARPهر کروموزوم در 

ی بوه ایون ترتيوه، انودازه     .وجود خواهد داشت vpو دیگری در بخش  apمتناظر، یکي در بخش ژن دو ، ARهای موجود در 

-، نشوان apها در بخوش  مقادیر ژن .دارد ARهای موجود در ، متغير بوده و بستگي به تعداد سرویسGARPها در کروموزوم

این عمليوات عبارتنود   . ی نوع عمر ترميمي هستند که در طرح ترمي  باید برای سرویس متناظر با آن ژن اِعما  شوددهنده

نيوز، مقوادیر موورد نيواز بورای یوک عمور         vpها در بخوش  مقادیر ژن . "پرش"و  "مکررسازی"، "جایگزیني" ،"کارهيچ"ز ا

 آن، جایگزیني باشد، مقدار ژن متنواظر بوا   siسرویس ژن برای  apاگر عمر ترمي  در بخش . دهدترميمي خاص را نشان مي

بورای   apتورمي  در بخوش   همچنين اگر عمر . جایگزین شود siدهد که باید با ی سرویسي را نشان مي، شمارهvpدر بخش 

-هایي از آن سورویس اسوت کوه بایود بوه     ، تعداد نمونهvp، مکررسازی باشد، مقدار ژن متناظر با آن در بخش sjژن سرویس 

، فوفر خواهود   vpا در بخوش  هکار یا پرش باشد، مقادیر متناظر آنچعمر ترمي ، هيدر فورتي که  .فورت موازی اجرا شوند

 .دهدمي نشانساختار یک کروموزوم نمونه را  12-4 شکر  .بود

 

 GARPها در ساختار کروموزوم 12-4 شکل 

یوک از ایون   حا ، مسأله آن است که کودام . هستند ARی گر یک طرح ترمي  در ناحيهدر وا ع نمایانها از کروموزوم هریک

 .تر هستندها برازندهیک از کروموزومهای ژنتيک، کدامو یا به زبان الگوریت  ندترهای ترمي ، مناسهطرح
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 توليد جمعيت اوليه 4-4-2-9

 1پوذیر امکوان هوای تورمي    های مختلف از انوواع طورح  ترکيه دروا عشوند، توليد ميهای مختلف هایي که در نسرکروموزوم

بحد زموان، در ایون راهکوار،    از آنجا که . مورد بررسي  رارگيردها با توجه به هدف مسأله هستند که باید ميزان برازندگي آن

دانش  ورار  توليد و در پایگاه ،ضات مسألههای موجود در مفروای خافي را از دادهیک موضوع حساس است، ساختارهای داده

، مخفوف  TRVی ی ایون سواختارهای داده، سواختارداده   از جمله. ریز را افزایش دهي ی طرحدهي  تا سرعت عمر مولفهمي

Tuned Repair Vector دانوش دارد کوه در آن   ی سرویس، یک بردار ترمي  در پایگواه طبق مفروضات مسأله، هر مولفه. است

-ای از بردارهای تورمي  سورویس  یک نمونه آرایه 11-4 شکر . شده استپذیر برای آن سرویس مشخصترمي  امکان عمليات

ی ایون بردارهوا   شوود، انودازه  مانطور که در این شکر دیده ميه. دهدرا نشان مي ARی تطبيق یا های موجود در یک ناحيه

یک از اَعما  ترمي  موورد نظور   گر این است که هيچها خالي است و این نشانبرخي سرویس حتي بردار ترمي . مختلف است

 .پذیر نيستها امکانراهکار، برای آن

 

 ARموجود در  های سرویدمول ه رميمی بردارهای ترایهآ 19-4 شکل 

. اندازی تنظوي  شووند  ها باید در فاز راهها، بردارهای ترمي  سرویساما برای رسيدن به سرعت بيشتر در توليد کروموزوم نسر

ی بردار ترمي  هر سرویس بين یوک توا چهوار    ها اضافه کني ، اندازهکاری را ه  به بردارهای ترمي  سرویسی هيچاگر گزینه

در  12یعنوي   4و  1، 2، 1اعوداد  ها را کوچکترین مضرب مشوترك  ی سرویسبردار ترمي  همهی اندازهحا  اگر . شدخواهد 

در سواخت   ،یوک سورویس   تورمي  انتخاب تصادفي عمر  ی اعدهتنظي  کني ،  14-4 شکر فورت بهبردارها را نظر بگيری  و 

                                                           
1 Feasible 
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به این ترتيه، برای تخصيص مقودار بوه هور    . 12تا  1ميان تصادفي شود به انتخاب یک عدد ، تبدیر ميهاهای کروموزومژن

ر هسوت یوا   پذیده برای آن سرویس خاص، امکانشژن در هر کروموزوم، نياز به بررسي این نيست که آیا عمر ترمي  انتخاب

یعني افوزایش جزیوي حافظوه در     ،این. ی اَعما  ترمي  یک سرویس، با ه  برابر خواهد بودعالوه، شانس انتخاب همههب .خير

 . مقابر رسيدن به کارایي بهتر الگوریت 

 

 اندازیدر فاز راه شدهتنظيم رميمتبردارهای  14-4 شکل 

 :گيرند عبارتند ازدانش  رار ميیگاهشده و در پاای مه  دیگر که از مفروضات مسأله ساختههای دادهساختار

 EQS  که مخفف Equivalent Services سرویس، به ی یکتوان از روی شناسهدر این ساختارداده، مي. است 

-این ساختارداده ممکن است در طو  زمان اجرا بوه . دست پيدا کرد ،دارددر مخزن که های معادلي سرویس

-موي پذیر های معاد  به فورت خودکار امکانهای پویای کشف سرویسکار یا از طریق مکانيزماین. روز شود

دانوش اضوافه   مدیر سيست  بوه پایگواه  یک از طریق  ،شدههای دستي تعبيهتواند از طریق مکانيزمو یا مي شود

 . شود

 MRSI  که مخففMaximum Replicatable Service Instances دهود کوه   این ساختارداده نشوان موي  . است

ایون   .چند نمونه از یک سرویس با  ابليوت مکررشودن، امکوان اجورای مووازی و همزموان را خواهود داشوت        

 .روزآوری شودبهدانش در پایگاهساختارداده نيز، ممکن است در طو  اجرا 
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 یوه رو. تواني  الگوریت  توليد نسور نخسوت را اراروه دهوي     ، اکنون ميMRSIو  TRV ،EQSی رفي سه ساختاردادهپس از مع

 .های موجود در جمعيت اوليه استتعداد کروموزوم μ. را نشان داده است GARP، الگوریت  توليد جمعيت اوليه در 4-2 

 GARP در الگوریتم توليد جمعيت اوليه 2-4  یهرو

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 
 

 ی برازندگيمحاسبه 4-4-2-4

شدن انتخابها را برای سازی ژنتيک، تعریف تابعي است که ميزان برازندگي کروموزومله در یک الگوریت  بهينهمهمترین مسأ

، یوا  افوالحي  ی ما، هدف آن است که طرح تورمي  در کاربرد خاص مورد نظر مسأله .کنددر توليدمثر نسر بعدی تعيين مي

 ها و سربارهای تحميلي بر رار کنود توا  و هزینه ARجویي در زمان اجرای بخش فرفهتوازن مناسبي بين ها، همان کروموزوم

 (.1-4 شکر )بازگردد جبران شده و سيست  به وضعيت نرما  خود زمان از دست رفته 

 (معرفوي شودند   1-2-4 که در بخش ) ساختار پایه n، از کنار ه   رارگرفتن و متصر شدن ARزیرگراف یک کني ، فرض مي

نمواد   rtiاگور  . تشوکير شوده اسوت    ی سرویسمولفه m، خود از نيز هر ساختارکني  که همچنين فرض مي. شودتشکير مي
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ام  بر و بعود از تورمي    iمان پاسخ سرویس ترتيه، زبه rt(after-repair)iو  rt(before-repair)iام بوده و iپاسخ سرویس زمان

 .دهدام را بعد از ترمي  نشان ميiی زمان پاسخ سرویس چگونگي محاسبه 2-4 جدو  باشند، 

 ام پد از ترميمiپاسخ سروید ی زمانمحاسبه 2-4 جدول 

 پس از ترمي  Siپاسخ سرویس  زمان  Siنوع ترمي  سرویس 

 Sj  rtjجایگزیني با 

  rt(before-repair)i/instance number مکرر سازی

 rt(before-repair)i- پرش

 

-پاسخاز زمانام را jساختار ی زمان پاسخ چگونگي محاسبه 1-4 جدو   اشد،ام بjپاسخ ساختار زماننماد  Crtjاگر چنين، هم

بدیهي است که در فورتي که بخواهي  این مقدار را  بر یوا بعود از   . دهداش نشان ميدهندههای سرویس تشکيرهای مولفه

 .نمایي جایگزاری  rtiرا در  rt(after-repair)iو  rt(before-repair)iمي  محاسبه کني ، کافي است که مقادیر تر

 ام jی زمان پاسخ ساختار محاسبه 9-4 جدول 

  ایدنبالهساختار  های مشروطساختار شاخه های موازیساختار شاخه ساختار حلقه

 

irtk * 
 

}},...,2,1{,{ mirtMax i  


m

i

ii rtbp
1

* 


m

i

irt
1

  
Crtj 

 

برابر با  iبرای سرویس  k 1ترمي شده باشد، سربار انتخاب iبرای سرویس  kکني ، اگر در یک کروموزوم عمر ترمي  فرض مي

rohi,k اگر  .استCrohj ی ميزان سربارترمي  ایجادشده در ساختار دهندهنشانCj   ،ی چگوونگي محاسوبه   4-4 جودو   باشود

 .دهدنشان مياش دهندههای سرویس تشکيرهای مولفهترمي  از روی سرباررا آن

                                                           
1 Repair overhead 
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 امjی ميزان سربارترميم در ساختار محاسبه 4-4 جدول 

  ایساختار دنباله های مشروطساختار شاخه های موازیساختار شاخه ساختار حلقه

 

selectedkirohk ,* 

 

}},...,2,1{,{ , mirohMax selectedki  


m

i

selectedkii rohbp
1

,* selectedk

m

i

iroh ,

1




 
 

Crohj 

 

 :شودمحاسبه مي فورت زیر، بهARی پاسخ و سربارترمي  ناحيهف باال، مجموع زمانیبرمبنای تعار

rtAR =      
 
           (3-1) 

rohAR =       
 
          (3-2) 

 . ابر محاسبه استجویي زماني طرح ترمي  از فرمو  زیر تواني  بگویي  که ميزان فرفهبا بيان مقدمات فوق، اکنون مي

Tsaved = rt(before-repair)AR – (rt(after-repair)AR + rohAR)   (3-3) 

حوا  بایود دیود کوه بوه ازای      . جویي کرده استبيشتری داشته باشد، زمان بيشتری فرفه Tsavedهر کروموزومي که مقدار 

ی ی محاسوبه نحووه . مرکه تحمير شوده اسوت  کنندگان سرویس جویي زماني ایجادشده، به چه ميزان هزینه به فراه فرفه

شده ی تحميرتوان گفت که هزینهبنابراین مي. ترمي  استی ميزان سربارجدید، مشابه محاسبه ARی ی ناحيهميزان هزینه

 :به مقدار زیر است

    
 
          

 
          (3-4) 

  :را معرفي کني  GARPها در کروموزومتابع برازندگي ی چگونگي محاسبهتواني  اکنون مي

F = ω1Tsaved /ω2CostAR       (3-5) 

، بایود دو مقودار در   ω2و  ω1پوارامتر  دو . تر خواهود بوود  باشد، برازنده بيشترهرچه ميزان فرمو  فوق برای یک کروموزوم 

این دو مقدار که باید توسط مدیران در موتور خودالتيوامي  . باشد ω1+ ω2=1ای که  گونهداشته باشند، به [0,1]ی محدوده

شده به چه ميزان نسوبت بوه   ی تحميرجویي شده و هزینهها ميزان زمان فرفهکنند که از نظر آنتعيين شوند، مشخص مي

یران سيسوت ، اینکوه   کند که از نظر مود مشخص مي ω1برای  0.8و  ω2برای  0.2مثالً مقدار . یکدیگر دارای اولویت هستند

جویي نماید، مهمتر از آن اسوت کوه سوعي کنود طورح بوا       ریز طرحي پيشنهاد کند که زمان بيشتری فرفهزیرسيست  طرح
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کند که از نظر مودیران، اولویوت هور دو    مشخص مي ω1برای  0.5و  ω2برای  0.5یا مقدار . ی کمتری را انتخاب کندهزینه

  .، یکسان استهای ترمي پارامتر در تعيين طرح

 تکنيک انتخاب 4-4-2-5

. آوردبيورون موي   2تقاطعهایي را از جمعيت، برای توليد مثر و انجام عمر طور تصادفي کروموزومروشي است که به 1انتخاب

-در این مرحله باید در ارتباط با نحوه. شوند، والدین نام دارندهایي که از جمعيت اوليه برای توليد مثر انتخاب ميکروموزوم

 .گيری شودی توليد فرزندان و تعداد فرزندان تصمي انتخاب والدین، نحوهی 

پيشنهادشوده در ایون    GARPهای سنتي انتخاب در الگوریت  ژنتيک اسوت کوه در الگووریت     یکي از روش1چرخ رولتروش 

احتمالي متناسه با مقودار   در این روش، یک کروموزوم از استخر توليد مثر بر اساس. نامه نيز از آن استفاده شده استپایان

ها برابر با شود که تعداد آنهایي تقسي  ميدر این مد ، سطح یک چرخ رولت فرضي به بخش. شوداش انتخاب ميبرازندگي

آیود توا   سپس چرخ به حرکت در مي. تعداد اعضای جمعيت و سطح هر بخش متناسه با مقدار برازندگي هر کروموزوم است

شمایي از چرخ رولوت   15-4 شکر . نمایدشده را مشخص مياین نقطه کروموزوم انتخاب. متو ف گرددای به تصادف در نقطه

هسوتند و   4و  1هوای  ومووزوم دارای برازنودگي بيشوتری نسوبت بوه کر     2و  1های در این شکر، کروموزوم. دهدرا نشان مي

هوای  شود که با گذشت زمان، تعداد کروموزومی انتخاب سبه مياین شيوه. شدن دارندبنابراین شانس بيشتری برای انتخاب

ی  بر، بيشوتر  به طوری که ميانگين مقدار برازندگي جمعيت، در مقایسه با جمعيت مرحله. مطلوب در جمعيت افزایش یابد

 .[44] شود مي

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

 ت،اطعروش  4-4-2-6

اند را در نظور  برگزیده شده( در بخش  بر در مورد آن فحبت شد)ی انتخاب فرایندی است که دو والد که در مرحله تقاطع

-های مختلف کرومووزوم با عمر تقاطع، فرزندان از  سمت. نمایدها یک یا چند فرزند جدید توليد ميگيرد و بر اساس آنمي

های فرزند، عملکرد بهتری از والدین خوود  شود که کروموزوماین اميد انجام مي هعمر تقاطع ب. شوندهای والدین ساخته مي

. های نسر  بر، بدون هيچ تغييری به نسر بعدی منتقر شووند ترین کروموزومبرازنده البته، بهتر است هميشه. باشندته داش

باشود، یعنوي هويچ    فوفر   Pcاگور  . شودبرای انجام این عمر در نظر گرفته مي Pc<1>0به همين دلير، همواره یک احتما  

ین خواهند بود و اگر این احتما  یک باشد، تموامي فرزنودان از طریوق    يرد و فرزندان د يقاً مشابه والدگتقاطعي فورت نمي

  .[44]  شوندعمر تقاطع ایجاد مي

، تقواطع  2ایدونقطوه ، تقواطع  1اینقطهتکع توان به تقاطهای مختلفي برای عمر تقاطع وجود دارد که از آن جمله ميروش

کواربرد خواص موا در راهکوار پيشونهادی، از       به دلير. اشاره کرد 5مرتهو تقاطع ppx 4، تقاطع 1از سه والد، تقاطع یکنواخت

 .در ادامه جزیيات کار و دالیر و مزایای استفاده از این روش بيان شده است. روش تقاطع یکنواخت استفاده شده است

                                                           
1 One-point crossover 
2 Two-point crossover 
3 Three parent crossover 
4 Precedence preservative crossover 
5 Ordered crossover 
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موثالً  .  [44] گردد که یک ژن از کدام والد انتخاب گردد تقاطع یکنواخت، براساس یک توزیع تصادفي باینری مشخص ميدر 

-این عمور بورای تموام ژن   . شودبود از والد دوم انتخاب مي ففر را نشان داد، آن ژن از والد او  و اگر یکاگر توزیع باینری، 

های آن والد، شانس برابری بورای حضوور   ترتيه، یک ژن از یک والد مستقر از سایر ژنبه این. شودهای یک فرزند انجام مي

چرا که ما را از است  بوده  GARPانتخاب روش تقاطع یکنواخت در دلير افلي این ویژگي، . در کروموزوم یک فرزند را دارد

های سونتي  این ترتيه بسيار کارآمدتر از سایر روشکند و بهنياز ميپذیر بودن یک عمر ترمي  برای هر ژن بيبررسي امکان

مثالي از اجورای تقواطع یکنواخوت بور روی دو کرومووزوم در       16-4 شکر . ای عمر خواهد کردنقطهتقاطع مانند تقاطع یک

GARP آورده شده است . 

 

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

چون اولين در مثا  فوق، . شودکروموزم انجام مي ap، فقط بر روی بخش GARPعمر تقاطع در ، شودهمانطور که دیده مي

و نيز چوون  . شده استاست، اولين ژن فرزند او  از والد او  و اولين ژن فرزند دوم از والد دوم برگزیده 1عنصر بردارتصادفي، 

.   گرفته شده استاست، سومين ژن فرزند او  از والد دوم و سومين ژن فرزند دوم از والد او 0سومين عنصر بردار تصادفي، 

هوا نوامعتبر نشوده و    ی یوک سورویس اسوت، مقوادیر ژن    ، جایگواه هور ژن، نماینوده   GARPهای بنابراین، چون در کروموزوم

 . شوندها از فضای جستجوی مجاز خارج نميکروموزوم
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از یک والد به یک فرزند، مقودار متنواظر ژن والود در     replicateیا  substituteبا انتقا  یک ژن با مقدار الزم به رکر است که 

 .منتقر خواهد شد کروموزوم نيز به فرزند vpبخش 

 جهشروش  4-4-2-7

شوود کوه گونواگوني جمعيوت حفو  شوده و       جهش موجه مي. گيرند رار مي 1جهشها تحت عمر بعد از تقاطع، کروموزوم

به این ترتيه کور فضوای جسوتجو    . وجود آیدها بهز ژنساختارهای ژنتيکي جدیدی در جمعيت با تغييرات تصادفي بعضي ا

های متعددی از جهش بورای انوواع مختلوف    شکر. نمایدی محلي جلوگيری مي  در بهينهشود و از افتادن الگوریتبررسي مي

ا احتموا   فورت عکس مقدار هر ژن بتواند بهمثالً برای یک نمایش باینری، یک جهش ساده مي. ها وجود داردحرنمایش راه

 .[44]  کوچکي تعریف شود

های مربوط در این عمليات، تنها مقدار یکي از ژن .شودها انجام ميکروموزوم vp، عمر جهش فقط بر روی بخش GARPدر 

از هردو نوع مقدار وجود داشته باشد، انتخاب ایون   vpدر فورتي که در بخش . به جایگزیني یا مکررسازی تغيير خواهند کرد

شده از نوع اندیس سرویس برای جایگزیني باشد، که مقدار انتخابدر فورتي. که کدام مقدار تغيير کنند، تصادفي خواهد بود

برگزیده و با  بلي جوایگزین   EQSی ، از ساختار دادهapر برای ژن سرویس متناظر در بخش یک اندیس سرویس معاد  دیگ

ی تکرارشوونده بورای مکررسوازی باشود، یوک تعوداد جدیود        شده از نوع تعداد نمونوه که مقدار انتخابدر فورتي. خواهد شد

انتخاب و  MRSIی از ساختار داده apبخش  ی مجاز برای سرویس متناظر درهای تکرارشوندهتصادفي کمتر از حداکثر نمونه

 .داده استين مطله را با دو مثا  نشانهم 17-4 شکر . با  بلي جایگزین خواهد شد

                                                           
1 Mutation 
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 GARPمثالي از عمل جهش در  17-4 شکل 

 شرط توقف  -4-4-2

هوای  توليد نسر خود را بوه اميود یوافتن کرومووزوم    دیگر ، GARPشود که الگوریت  چند شرط زیر باعد ميي از یکدادن رخ

 .دهدالگوریت  به ترتيه اولویت رکرشده در پایين، شروط تو ف را مد نظر  رار مي. بهتر ادامه ندهد

 ی ميزان برازندگي آن مساوی یا بزرگتر از ميزان تخطي سرویس مرکه از حود آسوتانه   یافتن کروموزومي که

افتوادگي زمواني آن   در فورت یافتن چنين کروموزومي، با یکبار اجرای سرویس، عقوه .  ابر  بو  خود باشد

 .جبران خواهد شد

 حداکثر مشخص برسد مقدارها به یک تعداد توليد نسر. 

 شده، پس از تکرار چند نسر مشخص، بهتر نشودتهميزان برازندگي پاسخ یاف. 

فورت برخط و در زمان اجورا توليود کنود،    های افالحي ترمي  را بهطرح نامه بخواهدریز پيشنهادی پایانطرحکه در فورتي

ی موا  موضوع زمان در مسوأله  ، چراکهریز باید سریع تصمي  بگيردی طرحمولفه. طوالني شودخيلي زمان کار الگوریت  نباید 

در فوورتي کوه   در چنوين شورایطي،   جایي که با یک الگوریت  اکتشافي در حا  یافتن جواب بهينه هستي ، از آن. مه  است
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ی محلوي اکتفوا کورده و جسوتجو را     برای ما بيش از حد مجاز شود، به یوک مقودار بهينوه    الگوریت اجرای خود سربار زماني 

 .باشووود MxTTR*(β-1) ممکووون اسوووت حوووداکثر زموووان مجووواز بووورای اجووورای الگووووریت ،     .ي کنووومتو وووف موووي 



 

 

 ارزیابي -5 فصل
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 شدهدادهتوسعه سازشبيهابزار معرفي  5-1

دلير دارا بوودن امکانوات و ابزارهوای مناسوه بورای      به. سازی شدبرای ارزیابي راهکار پيشنهادشده، یک ابزار طراحي و پياده

اهداف افلي زیر در طراحي این ابزار . ای برای این منظور استفاده کرده MATLABهای ژنتيک، از زبان سازی الگوریت پياده

 :اندمد نظر بوده

 هوای فوحيح و نزدیوک بوه     در اجرای آزموون : هریک از پارامترهای ورودیهای مربوط به دادهدر  1امکان ایجاد تنوع

فوورت،  در غيور ایون  . سه و متنوعي را استفاده کورد، اهميوت دارد  های منا2آزمونوا عيت، این مسأله که بتوان داده

ی خاص دور بزند و برخي از فضاهای حالت را تحت پوشش ها در یک محدودههای مربوط به آزمونممکن است داده

  . رار ندهد

 های مختلف بررسي کرد، ضروری که بتوان نتایج را از جنبهبرای آن: های مناسه برای ارزیابي الگوریت  توليد خروجي

بورای ایون   . هوا را بررسوي نموود   ها شبت شود تا بتوان در پایوان، آن اطالعات مناسبي در طو  اجرای آزموناست که 

طور شفاف مشخص شود تا بتوان امکانوات الزم را در نقواط   ساز بهسازی شبيهاهداف آزمون، پيش از پيادهباید منظور 

 .مناسه تعبيه نمود

 ها به ميزان مورد نيازها و تکرار آنتسهيالت برای تنظي  آزمون ایجاد . 

، toolpath>/config>این تنظيمات در سه مسير . های مختلف، تنظيمات مختلفي در ابزار تعبيه شده استبرای ایجاد آزمون

<toolpath>/manual  و<toolpath>/auto مفهوومي بوه نوام     رشده در باال،دستيابي به اولين هدف رکمنظور به. اند رارگرفته

در حالت . خودکارو حالت  دستيحالت : دو نوع حالت آزمون در ابزار وجود دارد. ای در نظر گرفته در ابزار را  “آزمون حالت”

اموا در حالوت   . شوود خوانوده موي   toolpath>/manual>های پيکربندی موجوود در مسوير   دستي، پارامترهای ورودی از فایر

ها، آنهوا  آزمونابزار پس از توليد خودکار و تصادفي داده. شودهای ورودی مشخص مي ادهیي برای دها محدودهخودکار، فرفاً 

هوای   در فورتي که مایر به تکرار یک آزمون مشخص باشي ، با  راردادن فایور  .کند رخيره ميtoolpath>/auto>را در مسير 

                                                           
1 Diversity 
2 Test data 
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این بخوش،   یادامه در. ميتواني ، آنرا تکرار نمایي “ دستي حالت آزمون”و تنظي  ابزار در  toolpath>/manual>آن در مسير

توان یک آزمون دهي  که چگونه ميکني  و نشان ميها فحبت ميو محتویات  ابر تنظي  آندر مورد هریک از این مسيرها 

 .را در این ابزار سامان داد

 تنظيمات عمومي 5-1-1

ابوزار  تنظيموات  از دیگور  برخوي  هوا و  الگووریت  مربووط بوه   گراف سرویس ورودی، تنظيمات ، toolpath>/config>در مسير 

اری سورویس مرکوه در آن  وراردارد را    کو که مشخصات گراف جریوان  csgraph.xlsxای از فایر ، نمونه1-5 شکر  . راردارند

نوود مبودأ، نوود    )تایي فورت سههای گراف، بهشود، در هریک از سطرهای این فایر، لبههمانطور که دیده مي. دهدنشان مي

، مشخصوات  ی خروجوي داشوته باشود   در فورتي که یک نود، بيش از یک لبه. اندشدهمشخص( شاخهمقصد، احتما  ورودبه

، 4 احتما  ورود به لبه با مقصود . وجود دارد 6و  5 ،4، سه لبه به نودهای 1مثالً از نود  .شوندکاما از یکدیگر جدا ميها با لبه

هوایي کوه   واضوح اسوت کوه در خانوه    . است 1.1 ،6و احتما  ورود به لبه با مقصد  1.2، 5، احتما  ورود به لبه با مقصد 1.7

 .است 1حتما ، شاخه مشخص نشده، این ابهورود احتما 
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 در آن قرار داردسرویدا ی مول ه 21از سروید مرکب یک کاری که مشخصات جریان csgraph.xlsxیک نمونه فایل  1-5 شکل 

در آن  GARPو  ARDA الگووریت  دو که تنظيمات پارامترهای مربوط بوه   algorithmsconf.xml، یک نمونه فایر 2-5 شکر 

اسوت کوه بورای    ، حداکثر زمان مجاز برای اجرای عمليات ترمي  در سورویس مرکوه   mttrپارامتر . دهد رار دارد را نشان مي

-بوه  1-4-4 در بخوش  در این مورد . شوداستفاده مي ARDAدر الگوریت   Adaptation Regionی تطبيق یا تعيين محدوده

هوا در هور   ی جمعيت کروموزومی اندازهکنندهز به ترتيه مشخصني maxGenو  popSizeدو پارامتر  .فحبت شدطور کامر 

در موورد آن فوحبت    2-4-4 هستند که در بخوش   GARPشونده در الگوریت  ژنتيک نسر و حداکثر تعداد نسر مجاز توليد

 .شد
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 در آن قرار دارد GARPو  ARDA هایکه تنظيمات پارامترهای مربوط به الگوریتم algorithmsconf.xmlیک نمونه فایل  2-5 شکل 

هموانطور کوه در ایون شوکر     . دهود ی تنظي  حالت آزمون ابزار را نشان ميو نحوه toolconf.xmlفایر پيکربندی  1-5 شکر 

کوه ابوزار در حالوت نموایش     درفوورتي . ظوي  اسوت  نيز  ابر تن" حالت گرافيکي"شود، یک ویژگي دیگر ابزار به نام دیده مي

انود را بوا یوک    فورت خودکوار ایجواد شوده   فورت دستي و یا بهگرافيکي خود تنظي  شود، مفروضات ورودی مسأله که یا به

-های ورودی زیاد اسوت، از گويج  خصوص در موا عي که حج  دادهاین  ابليت به. دهدميگر نشان نمایش گرافيکي به آزمون

های ابزار، در شرایطي که در یک نمونه از خروجي 8-5 شکر  .نمایدهای ورودی جلوگيری ميگر در بررسي دادهآزمونشدن 

 .دهدحالت گرافيکي تنظي  شده باشد را نشان مي

 

 toolpath>/config>در مسير  toolconf.xmlفایل پيکربندی  9-5 شکل 

 حالت آزمون دستي 5-1-2

 toolpath>/manual>مسوير   در حالت دستي تنظي  شده باشود، در های هر آزمون، در فورتي که ابزار آزموندادهگفتي  که 

و در حالوت   هسوتند  (1-2-4 بخوش  )آزمون ورودی وجود دارد که متناظر با مفروضات مود   چهار دسته داده. گيرند رار مي

 : شوندآزمون دستي از این مسير خوانده مي

 هووای مربوووط بووه ایوون ورودی، بایوود در یووک فایوور   داده: هوواهووای سوورویسپاسووخزمووانEXCEL  بووه نووام

responsetimes.xlsx پاسخ سورویس نباید فراموش شود که عالوه بر مشخص کردن زمان .وجود داشته باشد-
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 .های معاد  در مخزن هو  بایود معوين باشود    پاسخ سرویسکاری سرویس، زمانکننده در جریانهای شرکت

مقيواس اعوداد در ایون فایور،      .دهود های موجود در آن را نشان موي این فایر و داده، یک نمونه از 4-5 شکر 

 .شانيه استميلي

 

های معادلشان در کاری و سرویدکننده در جریانهای شرکتسروید پاسخزمان. responsetimes.xlsxیک نمونه فایل  4-5 شکل 

 ید در این فایلا معين شوندمخزن با

 های مربوط به این ورودی نيز باید در یک فایور  داده :های معاد  یا  ابر جایگزینيسرویسEXCEL    بوه نوام

equivalantservices.xlsx هوای  یوک از سورویس  کنود کوه کودام   این فایر، مشوخص موي  . وجود داشته باشند

تواننود بوا   ارز هستند و ميهای موجود در مخزن، ه سرویسیک از کاری اوليه با کدامکننده در جریانشرکت

ی در ستون سومت چوپ، شناسوه   . دهدیک نمونه از این فایر را نشان مي 5-5 شکر . یکدیگر جایگزین شوند

شود و در ستون دوم ف فعلي فرایند که سرویس معادلي در مخزن دارند آورده ميهای موجود در گراسرویس
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دو سورویس   6موثالً سورویس   . گيورد اند  رار ميهای معاد  که با کاما از یکدیگر جدا شدهليست سرویسنيز 

 .در مخزن دارد 24و  21های معاد  با شناسه

 

 شوندارز و قابل جایگزیني در این فایل مشخب ميهای همی سرویدشناسه. equivalantservices.xlsxیک نمونه فایل  5-5 شکل 

  های مربوط به این ورودی، بایود در یوک فایور    داده :پارامترهای ترميEXCEL    بوه نوامrepairparams.xlsx 

ی موورد  برگه مربوط به یکي از سه سياسوت تورمي  پایوه   این فایر، سه برگه دارد که هر . وجود داشته باشند

هوای  اگر سرویسي، از یکي از این سياست. است "پرش"و  "مکررسازی"، "جایگزیني"استفاده در مد  یعني 

ی مربوط به سياست ترمي  و سطر مربوط به آن سرویس، سربار زمواني اجورای   ترمي  حمایت نماید، در برگه

 0فورت، بایود عودد   در غير این. شوددرج ميشانيه با مقياس ميليای آن سرویس، سياست ترمي  مورد نظر بر

ی مربوط به مکررسازی، در فوورتي کوه یوک سورویس از مکررسوازی حمایوت       در برگه .برای آن نوشته شود

موازی  طورتواند از آن سرویس بههایي که ميمربوطه، حداکثر تعداد نمونه نماید، عالوه بر تعيين ميزان سربار

را نشوان   repairparams.xlsxیوک نمونوه از فایور     6-5 شوکر  . شودمشخص ميدر ستون دوم، اجرا شود نيز 

 .دهدمي
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 repairparams.xlsxیک نمونه فایل  6-5 شکل 

 به این ورودی، باید در یک فایور   های مربوطداده :ی ترمي هزینهEXCEL    بوه نوامrepaircosts.xlsx   وجوود

برگه مربووط بوه یکوي از     ، سه برگه دارد که هر برrepairparams.xlsxاین فایر ه  مشابه فایر . داشته باشند

هوای  اگر سرویسي، از یکوي از ایون سياسوت   . است "پرش"و  "مکررسازی"، "جایگزیني"سه سياست ترمي  

-ای که فوراه  ی مربوط به سياست ترمي  و سطر مربوط به آن سرویس، هزینهحمایت نماید، در برگهترمي  

اسوتفاده از  مثالً ممکون اسوت کوه    . نمایدی سرویس مرکه باید بابت این ترمي  بپردازد را مشخص ميکننده

بورای سوازمان داشوته    ای تر و جایگزین کردن آن با سرویس معاد  فعلي در فرایند، هزینهیک سرویس سریع

در فورتي که تورمي   . ای باشدباشد و یا اجرا نکردن یک سرویس و پرش از روی آن، مستلزم پرداخت جریمه

 .ی مناسه درج خواهد شدای نداشته باشد، مقدار ففر در خانههزینه
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 حالت آزمون خودکار 5-1-1

گور را بوه اشوتباه    است و ممکن است اوالً آزموون  های ورودی زیادآزمونشد، حج  دادههمانطور که در بخش  بلي مالحظه 

بوه ایون   . ندها ایجاد کگر نتواند تنوع مناسبي در دادهها در هر آزمون، آزمونآزمونبيندازد و شانياً به دلير سختي تعيين داده

 autotestconf.xmlر فایو ابزار، در این حالت تنظيموات خوود را از   . بيني شده استدالیر، حالت آزمون خودکار در ابزار پيش

 .دهود را نشان ميیک نمونه از این فایر و پارامترهای  ابر تنظي  داخر آن 7-5 شکر  .خواندمي toolpath>/auto>مسير در 

 رار داده شوند، در حالت آزمون خودکار،  toolpath>/manual>فورت دستي در مسير های پيکربندی که باید بهی فایرکليه

دهد کوه  نشان مي 1-5 جدو  . شوند رار داده مي toolpath>/auto>فورت خودکار از روی این پارامترها توليد و در مسير به

 .شوندکار گرفته ميمعني هریک از این پارامترها چيست و چگونه در آزمون خودکار به

 

 شوندکه پارامترهای آزمون خودکار در آن تعریف مي autotestconf.xmlیک نمونه از فایل  7-5 شکل 
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 حالت آزمون خودکاری م اهيم مورد است ادهدر  autotestconf.xmlکارگيری پارامترهای به 1-5 جدول 

 [rtr1-rtr2] کاریموجود در جریان های سرویسپاسخ مولفهی زمانمحدوده

 susp کاریهای  ابر جایگزیني در جریاندرفد سرویس

 resp کاریمکررسازی در جریانهای  ابر درفد سرویس

 sksp کاریهای  ابر پرش در جریاندرفد سرویس

 [suohr1-suohr2] ی سربار زماني اجرای عمر جایگزیني برای هر سرویسمحدوده

 [reohr1-reohr2] ی سربار زماني اجرای عمر مکررسازی برای هر سرویسمحدوده

 [skohr1-skohr2] ر سرویسی سربار زماني اجرای عمر پرش برای همحدوده

 [rpcr1-rpcr2] ی ترمي  برای هر سرویسی هزینهمحدوده

 mes در مخزن ابر جایگزیني، های معاد  برای یک سرویس حداکثر تعداد سرویس

 mps فورت موازی اجرا شوندتوانند بههای یک سرویس  ابر مکررسازی، که ميحداکثر تعداد نمونه

 

 اهداف ارزیابي 5-2

است دیدی ، ميزان مناسه بودن یک طرح ترمي ، متناسه  "ی برازندگيمحاسبه"با عنوان  4-2-4-4 همانطور که در بخش 

شوده بورای ارزیوابي    های طراحيدر آزمون. کندجویي پرداخت ميای که برای این فرفهو هزینه ،جویي زمانيفرفهن با ميزا

ط مختلف آزموون،  همين دو پارامتر را تحت شراینامه، ریز این پایانهای پيشنهادشده برای زیرسيست  طرحعملکرد الگوریت 

 هوای آزموون  دستهسه برای این منظور، . ها اندازه گرفته و بررسي خواهي  کردهای ترمي  توليدشده توسط الگوریت در طرح

 :در نظر گرفته شده استکلي هدف 

  ی  ابور  بوو    نسبت ميزان تخطي از آستانه، خطامنظور از شدت : "خطاشدت "ارزیابي الگوریت  با تغييرات

کنوي  کوه زموان    در این ارزیابي، بررسي مي. فرایند سرویس استکر  ابر  بو  پاسخ زمان متوسطميزان به 

 خطوا ریز، با تغييورات شودت   های ترمي  پيشنهادشده توسط طرحی ترمي  در طرحجویي شده و هزینهفرفه

  .، در این مورد فحبت خواهي  کرد1-1-5 در بخش . کنندچه تغييراتي مي

  هوایي  منظور از ميزان حمایت از ترمي ، درفد سرویس: "ميزان حمایت از ترمي "ارزیابي الگوریت  با تغييرات

دیگر، به عبارت  و یا کننداست که حدا ر یکي از اَعما  ترميمي جایگزیني، مکررسازی و پرش را حمایت مي

  .نتایج این ارزیابي را اراره خواهي  کرد 4-1-5 در بخش . ها وجود داردامکان ترمي  برای آن
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  ترمي ، نسبت متوسط سربار اجرایي  سربارمنظور از نسبت : "ترمي  سربارنسبت "ارزیابي الگوریت  با تغييرات

خواهي  ببيني  که کوارایي الگووریت  بوا    زیابي ميدر این ار. ها استپاسخ سرویسعمر ترمي  به متوسط زمان

 .در این مورد فحبت خواهي  نمود  5-1-5 در بخش . افزایش سربار اجرایي ترمي  چه تغييراتي خواهد کرد

 هاو نتایج آن هامونآزاجرای  5-9

 ها با ابزاری عمومي اجرای آزمونرویه 5-9-1

ابتودا  . آمده است 2-5 جدو  که در  ها، یک روند کلي وجود داردارزیابيهریک از های مربوط به آزموناجرای تنظي  و برای 

-5 که در بخوش  سپس تنظيمات عمومي مربوط به آزمون . کاری مورد نظر خود را مشخص نمایي باید ساختار گراف جریان

سوپس بایود    .، از جمله باید حالت آزمون را در حالت خودکوار  ورار دهوي    کني را تعيين مي ها فحبت شدرد آنمو در 1-1

، بایود  toolpath>/auto>ها در مسوير  پس از توليد خودکار داده .های پارامترها را مشخص کردمتناسه با هر آزمون، محدوده

  .مورد نظر خود را اجرا نمایي  Test Suiteتواني  در پایان مي. منتقر کني  toolpath>/manual>ها را به مسير این داده

 ها با ابزارعمومي اجرای آزمون هایگام 2-5 جدول 

 مفهوم متناظر در ابزار  گام ی گامشماره

 csconf.xlsxتنظي  فایر  کاری جریان تعيين ساختار گراف  .1

و  algorithmsconf.xmlهوووووای تنظوووووي  فایووووور  تعيين تنظيمات عمومي  .2

toolconf.xml 

خودکار پارامترهای ورودی و توليد ی محدودهتعيين   .1

 هاآزمونداده

 generateTestData.mاجرای فایر 

ی ورودی در مسوووير هوووای توليدشوووده فایووورکپوووي  های توليدشده به مسير آزمون دستيآزمونانتقا  داده  .4

<toolpath>/auto  به<toolpath>/manual 

 <runTS<iتوابع از  يیکاجرای  مناسه Test Suitاجرای   .5
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کنود نيوز   در این جدو  نام تابعي که در ابزار، هر آزمون را اجورا موي   .دهدرا نشان مي Test Suiteمشخصات هر  1-5 جدو  

گر از آن نقطه حالت نقص را گزارش کورده  ی سرویسي است که زیرسيست  تحليرشناسه spointپارامتر ورودی  .آمده است

های ها، در بخشدر مورد مقادیر این دو پارامتر در آزمون. کندداده را مشخص ميسطح خطای رخ errorLevelپارامتر . است

 .فحبت خواهي  کردبعدی 

 ها Test Suiteمشخصات  9-5 جدول 

 تابعنام  شناسه آزموننام دسته

 TS0 runTS0(spoint,errorLevel) "خطاشدت "ارزیابي الگوریت  با تغييرات 

 TS1 runTS1(spoint, errorLevel) "ميزان حمایت از ترمي "ارزیابي الگوریت  با تغييرات 

 TS2 runTS2(spoint, errorLevel) "نسبت سربار ترمي "ارزیابي الگوریت  با تغييرات 

 

 هاپارامترهای ثابت در آزمون 5-9-2

پاسوخ هور   شوود، زموان  همانطور کوه دیوده موي   . نشان داده شده است 4-5 جدو  در  های ارزیابيآزمونپارامترهای مشترك 

 .ميلي شانيه بوده است 511تا  211ی سرویس، بين مولفه

 ی ارزیابيهادر آزمون مشترکپارامترهای  4-5 جدول 

 مقدار پارامتر
ω1 8.0 

ω2 1.2 

هاپاسخ سرویسی زمانمحدوده ميلي شانيه [511-211]   

 واحد پولي [1-11]  ی ترمي ی هزینهمحدوده

 

 "خطاشدت "ارزیابي الگوریتم با تغييرات  5-9-9

ریز بوا  ی طرحمولفه یپيشنهاد هایی ترمي  در طرحشده و هزینهجویيرفهگيری ميزان زمان فاندازه ،در این ارزیابي، هدف

 511توا   211، مقداری بوين  ی سرویسپاسخ هر مولفههمانطور که در بخش  بر گفته شد، زمان .است خطاشدت تغييرات 

رفود  د. دهود هوای ایون ارزیوابي را نشوان موي     پارامترهای شابت استفاده شوده در آزموون  سایر ، 5-5 جدو   .استميلي شانيه 

در نظور   15هوای  ابور پورش،    و درفد سورویس  41های  ابر مکررسازی، درفد سرویس ،51های  ابر جایگزیني، سرویس
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هوا  عموا  تورمي  بورای آن   هایي که اَبه عبارت دیگر، متوسط ميزان حمایت از ترمي ، یعني درفد سرویس. گرفته شده است

شده با های ارارهخواهي  دید که چگونه عملکرد الگوریت  4-1-5 در بخش ) بوده است% 12ها پذیر است، در این آزمونامکان

ی سورویس، بوه   ی سربار اجرایي ترمي  برای هور مولفوه  مقدار کمينه و بيشينه. (اوت خواهد شدتغيير مقادیر این پارامتر متف

چگونه خواهي  دید که  5-1-5 در بخش )ها در نظر گرفته شده است پاسخ آنی زمانیک سوم مقدار کمينه و بيشينهميزان 

همچنين حداکثر زمان مجاز برای تو ف اجرا  .(متفاوت خواهد شد شده با تغيير مقادیر این پارامترهای ارارهعملکرد الگوریت 

 TS0سوری  هوای  آزموون . شده اسوت رکه درنظر گرفتهپاسخ کر سرویس مو ترمي  سرویس مرکه، به ميزان یک ده  زمان

. (و توضيحات آن مراجعه کنيد 1-5 جدو  به )اند اجرا شده runTS0(spoint,errorLevel)و با تابع  برای این ارزیابي طراحي

خطوا را گوزارش    ،گور ، همان سرویسي است که زیرسيسوت  تحليور  1ی ها فرض شده است که سرویس شمارهآزموندر این 

ی ایون  در اداموه . هوا شبوت شود   ی سرویس تکرار و نتایج آنمولفه 61و  41، 21هایي با ها برای گرافاین آزمون. رده استک

 .را تحلير خواهي  کرد هاها را اراره  و آنشده از این آزمونبخش نتایج مالحظه

 "خطاشدت "ارزیابي با تغييرات های در آزمون ثابتپارامترهای  5-5 جدول 

 مقدار پارامتر

 %51 های  ابر جایگزیني درفد سرویس

 %11 های  ابر مکررسازیدرفد سرویس

 %15 های  ابر پرشدرفد سرویس

 شانيهميلي[ 67-167] ی سربار ترمي  برای عمر جایگزینيمحدوده

 1 سرویسي که خطا از آنجا گزارش شده است

 11/1 پاسخ کر سرویس مرکهبه متوسط زمان حداکثر زمان مجاز برای ترمي نسبت 

 

 ی نتایجاجرا و مشاهده 5-9-9-1

کند و بر اسواس  شده توليد ميگراف سرویس مرکه و سایر مفروضات را از روی پارامترهای مشخص generateTestDataتابع

کوه  همچنوين، در فوورتي   .نمایود پاسخ کر سرویس مرکه را محاسبه مي، متوسط زمان1-4 جدو  شده در های ارارهفرمو 

بورای سوه    TS0هوای  آزمون .دهدنمایش مينيز شده را ابزار را در مود گرافيکي تنظي  نمایي ، این تابع، گراف سرویس توليد

ی سورویس را کوه   مولفوه  21، گوراف متشوکر از   8-5 شوکر  . ی سرویس انجام شدمولفه 61و  41، 21نوع گراف متشکر از 
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شده روی هر نود به ترتيه از چوپ بوه راسوت،    عالر  نوشته .دهدنشان مي توليد و استفاده شده، generateTestDataتوسط 

شوکر  همچنين،  .آن سرویس است پذیر برایپاسخ سرویس و اَعما  ترميمي امکانی سرویس، متوسط زمانگر شناسهنشان

بنوابراین، حوداکثر   . شانيه استميلي 4787.4، 8-5 شکر تایي 21شده برای گراف پاسخ محاسبهداده است که زماننشان 5-1 

سه نوع هر این مفروضات زماني مربوط به  6-5 جدو  . شانيه خواهد بودميلي 471، 5-5 جدو  زمان مجاز برای ترمي ، طبق 

 .گراف را نشان داده است

 TS0های م روضات زماني در آزمون 6-5 جدول 

 حداکثر زمان مجاز برای ترمي  سرویس مرکه پاسخ سرویس مرکهمتوسط زمان های سرویستعداد مولفه

 ميلي شانيه 471 ميلي شانيه 4787.4 21

 ميلي شانيه 1111 ميلي شانيه 11111 41

 ميلي شانيه 1671 ميلي شانيه 16711.1 61
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ی عالئم داخل هر نودا از چپ به راست به ترتيبا شناسه. generateTestData تابع گراف سروید مرکب توليدشده توسط  -5 شکل 

 Reبرای جایگزینيا  Suعالمت . دهدسروید را نشان ميپذیر برای آن پاسخ سروید و اَعمال ترميمي امکانسرویدا متوسط زمان

 برای پرش است اده شده است Skبرای مکررسازی و 
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پاسخ کلي سروید مرکب را محاسبه شده توليد و زمانم روضات مسأله را از روی پارامترهای تعيين generateTestData 3-5 شکل 

 نمایدمي

برای سوه  سطح را  ششتنظيمات این  1-5 جدو  و  8-5 جدو  ، 7-5 جدو  . ، تنظي  شدخطاسطح شدت  ششدر ارزیابي 

د که چگونه مقدار پارامتر بتا که در الگووریت   ندهنشان مي و ااین جد. دهدنشان ميها تایي از سرویس 61و  41، 21گراف 

ARDA پویوای بتوا آن اسوت کوه      تغييور ی ایون  نتيجوه . کندتغيير مي فورت پویا با تغييرات شدت نقصتاشيرگذار است، به

، بسته به شدت نقص، بزرگتر شده و به این ترتيه، حداکثر زموان اجرایوي الزم بورای انجوام عمليوات      ARی تطبيق محدوده

  .ترمي  در این ناحيه، با افزایش شدت نقص، افزایش خواهد یافت

 سروید 21شده از لبرای گراف تشکي TS0ی اهشده در آزمونسازیبيهش خطایسطوح شدت  7-5 جدول 

 سطح ن،ب 1سطح  2سطح  1سطح  4سطح  5سطح  6سطح 

 یک برابربيشتر از 

> 4808.4ms 

 کمتر از یک برابر

< 4787.4ms 

  نج پچهار  کمتر از

< 1821.12ms 

 کمتر از سه پنج  

< 2872.44ms 

 کمتر از دو پنج 

< 1114.16ms 

  یک پنج کمتر از 

< 157.4ms 
م،دار تاخيرا به نسبت 

 پاسخ کر سرویسزمان

 مرکب

β=1 β=1.1 β=1.8 β=1.7 β=1.6 β=1.5  م،دارβ 

 

< 471ms 

 

< 411.1ms 

 

< 181.2ms 

 

< 115.1ms 

 

< 287.4ms 

 

< 211.5ms 
 سربار اجرایي ترميم

 

 سروید 41 شده ازگراف تشکيل برای TS0ی هاشده در آزمونسازیسطوح شدت ن،ب شبيه  -5 جدول 

 سطح ن،ب 1سطح  2سطح  1سطح  4سطح  5سطح  6سطح 

یک برابربيشتر از   

> 11111ms 

 کمتر از یک برابر

<11111ms 

  چهار پنج  کمتر از

<8728ms 

 کمتر از سه پنج  

< 6546ms 

 کمتر از دو پنج 

< 4164ms 

  یک پنج کمتر از 

< 2182ms 
م،دار تاخيرا به نسبت 

 پاسخ کر سرویسزمان

 مرکب

β=1 β=1.1 β=1.8 β=1.7 β=1.6 β=1.5  م،دارβ 

 

< 1111ms 

 

< 181.1ms 

 

< 872.8ms 

 

< 761.7ms 

 

<654.6ms 

 

< 545.5ms 
 سربار اجرایي ترميم
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 سروید 61 شده ازگراف تشکيل برای TS0ی هاشده در آزمونسازیسطوح شدت ن،ب شبيه 3-5 جدول 

 سطح ن،ب 1سطح  2سطح  1سطح  4سطح  5سطح  6سطح 

یک برابربيشتر از   

> 16711ms 

 کمتر از یک برابر

<16711ms 

  چهار پنج  کمتر از

<11412ms 

 کمتر از سه پنج  

< 11174ms 

 کمتر از دو پنج 

< 6716ms 

  یک پنج کمتر از 

< 1158ms 
م،دار تاخيرا به نسبت 

 پاسخ کر سرویسزمان

 مرکب

β=1 β=1.1 β=1.8 β=1.7 β=1.6 β=1.5  م،دارβ 

 

< 1671ms 

 

< 1511.1ms 

 

< 1141.2ms 

 

< 1175.1ms 

 

<1117.4ms 

 

< 811.5ms 
 سربار اجرایي ترميم

 

 و  11-5 جدول ا 11-5 جدول 

برای گراف  مونزا کروموزوم پيشنهادی این آ11-5 شکل  .اندشده نشان دادهرا در سه گراف اشاره TS0های نتایج آزمون 12-5 جدول 

: شودا طرح ترميم به این صورت است که تایي و در سطح ن،ب چهارم را نشان داده است همانطور که در این شکل دیده مي41

با  S13اجرا شوندا و نيز سروید  S28و  S17های ی همزمان از سرویده نمونهباید پرش شوندا س S22و  S8ا S7ا S2های سروید

 .در مخزن جایگزین شوند S56با سروید  S23و سروید  S63سروید 

 

 41برای گراف متشکل از  TS0آزمون این کروموزوم خروجي اجرای . ریززیرسيستم طرح یک نمونه کروموزوم پيشنهادی 11-5 شکل 

 بوده است 4در سطح ن،ب سروید 
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 ی سرویدمول ه 21با  TS0های نتایج آزمون 11-5 جدول 

 سطح ن،ب 1سطح  2سطح  1سطح  4سطح  5سطح  6سطح 
1268ms 111ms 651ms 574ms 447ms 274ms شدهجویي زمان صرفه 

 ی ترميمهزینه 12 16 18 11 22 27

477ms 421ms 111ms 221ms 188ms 151ms سربار اجرایي ترميم 
 ی تطبيقی ناحيهاندازه 5 7 8 1 11 14

 

 ی سرویدمول ه 41با  TS0های نتایج آزمون 11-5 جدول 

 سطح ن،ب 1سطح  2سطح  1سطح  4سطح  5سطح  6سطح 
1614ms 1117ms 1115ms 2861ms 2615ms 2111ms جویي شدهزمان صرفه 

 ی ترميمهزینه 11 11 41 48 45 58

786ms 616ms 578ms 512ms 411ms 111ms سربار اجرایي ترميم 
 ی تطبيقی ناحيهاندازه 11 17 21 22 24 11

 

 ی سرویدمول ه 61با  TS0های نتایج آزمون 12-5 جدول 

 سطح ن،ب 1سطح  2سطح  1سطح  4سطح  5سطح  6سطح 
4151ms 4147ms 1114ms 2651ms 2176ms 1811ms جویي شدهزمان صرفه 

 ی ترميمهزینه 42 51 57 51 71 86

1117ms 1111ms 112ms 1157ms 751ms 588ms سربار اجرایي ترميم 
 ی تطبيقی ناحيهاندازه 21 26 11 16 41 45

 

 .ی فوق را تحلير خواهي  نمودآمدهدر بخش بعدی، نتایج بدست

 تحليل نتایج 5-9-9-2

هموانطور  . دهدتغييرات سطح خطا نشان ميهای ترمي  پيشنهادی را با جویي شده در طرحتغييرات زمان فرفه 11-5 شکر 

ی افوزایش انودازه  این مسأله ناشي از . یابدجویي با افزایش سطح خطا افزایش ميشود، ميزان فرفهکه در این شکر دیده مي

 . است ARDAاست که کنتر  آن با الگوریت  با افزایش شدت خطا  Adaptation Regionی تطبيق یا محدوده
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 تغييرات سطح خطاجویي شده با نمودار تغييرات زمان صرفه 11-5 شکل 

ایون مسوأله را    12-5 شوکر  . ی تطبيق، همچنين منجر به افزایش سربار زماني اجرای ترمي  نيز خواهد شدافزایش محدوده

ی تطبيوق  های موجود در محدودهداد سرویس، لزوماً به تع"ترمي اجرایي سربار "پارامتر الزم به رکر است که . دهدنشان مي

ناموه  در ایون پایوان  . کننده از اَعما  ترمي  مربوط اسوت های حمایتبلکه به ساختار گراف و مو عيت سرویس. وابسته نيست

 . ای برای تعریف د يق این نسبت انجام نشده استبررسي ویژه

 

 نمودار تغييرات سربار ترميم با تغييرات سطح خطا 12-5 شکل 
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. شده به ميزان تخطي از آسوتانه اسوت  جویي زماني انجامپارامتر دیگری که بررسي آن جاله خواهد بود، نسبت ميزان فرفه

شوکر  . شود تر خواهود  کشد تا سيست  به وضعيت نرما  خود بازگردد کوتاههرچه این ميزان بيشتر باشد، زماني که طو  مي

جوویي  شود، نسبت ميزان فرفههمانطور که دیده مي. دهدتغييرات این پارامتر را در سه گراف مورد ارزیابي نشان مي، 5-11 

کند کوه  این امر، این وا عيت را مشخص مي. تایي است 61باالتر از گراف تایي  41زماني به ميزان تخطي از آستانه در گراف 

هوا  های سرویس موجود در یک گراف وابسته نيست، بلکه به چگونگي حمایت سرویسميزان این پارامتر، تنها به تعداد مولفه

اموا  . ی در این مورد انجام نوداده اسوت  ای حاضر بررسي ویژهنامهپایان. از ترمي  و توزیع آن در گراف فرایند نيز وابسته است

بوا افوزایش ميوزان    در هر نووع گوراف فراینودی،    که  این است برداشت کرد 11-5 شکر توان از نمودار طور کلي ميچه بهآن

ریوز  زیرسيسوت  طورح  شوده در  ریوزی های ترمي  برناموه طرحفرف اجرای را زمان بيشتری باید تخطي زماني از حد آستانه، 

 . نامه کرددر این پایانپيشنهادی 

 

 جویي زماني به ميزان تخطي از آستانه با تغييرات سطح خطانمودار نسبت ميزان صرفه 19-5 شکل 

 "ميزان حمایت از ترميم"ارزیابي الگوریتم با تغييرات  5-9-4

ریوز  ی طرحهای پيشنهاد مولفهی ترمي  در طرحشده و هزینهجویيرفهگيری ميزان زمان فاین ارزیابي، اندازه هدف از انجام

حودا ر یکوي از   هوایي اسوت کوه    ، درفد سورویس منظور از ميزان حمایت از ترمي . است ميزان حمایت از ترمي با تغييرات 

 8-5 شوکر  توایي   21بورای گوراف    های این ارزیابي،آزمون .کننداَعما  ترميمي جایگزیني، مکررسازی و پرش را حمایت مي

ای هر سرویس رميلي شانيه و سربار ترمي  ب 511تا  211های سرویس بين یعني، متوسط زمان پاسخ مولفه .انجام شده است
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وم از شودت  سو ه در سطح همچنين، فرض شده ک. شانيه بوده استميلي  167تا  67به ميزان یک سوم این دو آستانه، یعني 

. دهود مشخصات این سه سطح را نشان موي  11-5 جدو   .های این ارزیابي در سه سطح انجام شده استآزمون. خطا هستي 

مثالً معقو  نيست . گرا ناهمگون نباشدت معماری سرویسکني ، با راای ، اعدادی را که برای هر سطح انتخاب ميسعي کرده

هوای معواد    شدن با نمونهکه  ابر جایگزینابر پرش باشند، اما اینکاری،  های موجود در یک جریاندرفد سرویس 11که 

  .پذیر استخود باشند، امکان

 "ميزان حمایت از ترميم"سطوح آزمون در ارزیابي تغييرات  19-5 جدول 

سطح 

 آزمون

های  ابر درفد سرویس

 جایگزیني

 ابر های درفد سرویس

 مکررسازی

های  ابر درفد سرویس

 پرش
متوسط حمایت از 

 ترميم

1 51 41 15 92% 

2 71 55 25 51% 

1 11 71 15 65% 

 

-کاری، زیرسيسوت  طورح  ی گراف جریاندهندههای سرویس تشکيربا افزایش ميزان حمایت از ترمي  در مولفه داری  انتظار

و  14-5 جودو   )ها، همين امر را نشان داده اسوت  نتایج این آزمون .دهدتری را تشخيص و پيشنهاد های با کيفيتریز، طرح

 . (14-5 شکر نمودار 

 "ميزان حمایت از ترميم"با تغييرات راهکار نتایج ارزیابي  14-5 جدول 

 متوسط هزینه شدهمتوسط زمان رخيره سطح آزمون

 18 ميلي شانيه 574 1

 11 شانيهميلي  881 2

 18 ميلي شانيه 1447 1
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 ميزان حمایت از ترميمافزایش جویي شده با نمودار بهبود زمان صرفه 14-5 شکل 

 "ترميم سربارنسبت "ارزیابي الگوریتم با تغييرات  5-9-5

ریوز  ی طرحهای پيشنهاد مولفهی ترمي  در طرحشده و هزینهجویيگيری ميزان زمان فرفههدف از انجام این ارزیابي، اندازه

-نسبت متوسط سربار ترمي  به متوسط زمان پاسخ مولفه، نسبت سربار ترمي منظور از . است نسبت سربار ترمي با تغييرات 

متوسط های  بلي، مشابه آزمون. انجام شده است 8-5 شکر تایي  21های این ارزیابي، برای گراف آزمون .های سرویس است

همچنين، فرض شده که در سطح سوم از شدت خطا . ميلي شانيه بوده است 511تا  211های سرویس بين زمان پاسخ مولفه

مشخصات این سه سوطح   15-5 جدو   .در سه سطح انجام شده است است و TS2، های این ارزیابيآزمونی شناسه. هستي 

 .دهدان ميرا نش

 TS2های مشخصات آزمون 15-5 جدول 

 ی عددی سربار ترمي بازه ی سرویسپاسخ یک مولفهنسبت سربار ترمي  به متوسط زمان سطح آزمون

 شانيهميلي[ 51-125] یک چهارم 1

 شانيهميلي[ 67-167] یک سوم 2

 شانيهميلي[ 111-225] یک دوم 1

 

ی نتوایج  در سطح او  و مشاهده TS2اجرای آزمون  15-5 شکر همچنين  .آمده است 16-5 جدو  ها در نتایج اجرای آزمون

بایود   S13و  S9هوای  گوید، سرویسشده در این شکر ميدادهطرح ترمي  نشان .دهدشان ميسازی شده را نآن در ابزار پياده
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  در هربوار اجورای سورویس    طور همزمان اجورا شووند توا بتوواني    باید بهنيز  S7و  S1های پرش شوند و سه نمونه از سرویس

 .جویي نمایي فرفه ،زمان شانيهميلي 1111، مرکه

 TS2های نتایج اجرای آزمون 16-5 جدول 

 جوویي شوده  زمان فرفه سطح آزمون

 (شانيهميلي)

  ی ترمي هزینه

 (واحد پولي)

 سووربار اجوورای توورمي 

 (شانيهميلي)

 ی تطبيق ی ناحيهاندازه

 (تعداد سرویس)

1 1111  22 215 11 

2 574 18 221 8 

1 144 12 281 5 

 

 

 ی نتایج آندر سطح اولا و مشاهده TS2 اجرای آزمون 15-5 شکل 

الگووریت   ی سورویس،  شود، با باال رفتن سربار زماني اجرای ترمي  به ازای یک مولفوه دیده مي 16-5 جدو  همانطور که در 

ARDA ی ی ناحيوه شده برای حداکثر زمان مجاز برای ترمي ، اندازههای تعریفبندی به محدودیتناچار شده است برای پای

شود که حافر طرح ترمي ، زمان کمتری را در زمان همين امر منجر به این مي. ها را کوچکتر انتخاب نمایدتطبيق سرویس

ه و زموان  توانود بوزرگ شود   ی تطبيوق موي  یابود، ناحيوه  برعکس، زماني که سربار اجرای ترمي  کاهش مي. جویي نمایدفرفه

فراتور  که نگران این باشي  که زمان کر الزم برای اجرای ترمي ، از حداکثر مورد نظر موا  ، بدون آنجویي شودبيشتری فرفه

.رود



 

 

 نتيجه گيری و کارهای آینده -6 فصل
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 خالصه 6-1

گرای های سرویسبرای سيست ( IBMهای خودتطبيق مبتني بر معماری سيست )ریز نامه، یک زیرسيست  طرحدر این پایان

-افوت کيفيوت زموان    یگر مفروض دربارهی تحليرت  پس از دریافت هشدار از یک مولفهاین زیرسيس. نواساز معرفي شده 

با ایجاد تغييرات مو وت در پيکربنودی    توانندميدهد که ميهای ترميمي را پيشنهاد طرحشود و پاسخ فرایند، وارد عمر مي

  . ابر  بو  بازگردانند یابه شرایط نرما   فرایند رانموده و را جبران افت کيفيت این فرایند سرویس، 

که یوک تووازن    کنندانتخاب ميطرحي را  آن ،پذیرهای ترمي  امکانبا بررسي طرح ،نامهشده در این پایانهای ارارهالگوریت 

امکوان  در هر سطحي از افت کيفيت، همچنين، . ندشده بر رار کی ترمي  تحميرشده و هزینهجویيمناسه ميان زمان فرفه

های پيشنهادشده در ایون  اجرای طرح ترمي  نيز وجود دارد که الگوریت  مجاز برایقف زماني بعنوان حداکثر سربار تعریف س

شوود کوه سوربار اجورای آن از حوداکثر      یعني طرحي پذیرفته مي. دنماینرا نيز در انتخاب طرح ترمي  لحاظ مينامه آنپایان

 . گر استپاسخي است، با زیرسيست  تحليرکيفيت، د يقاً رسيدن به چه زمانکه افت تفسير این .شده فراتر نرودمشخص

یا اینکه پيش از اجورا آمواده و در    ،(ریزی پویاطرح)فورت پویا در زمان اجرا توليد شوند های ترمي ، ممکن است بهاین طرح

، در مفروض فراینود ه است که مشخصات ریزی پویا برای شرایطي مناسطرح(. ریزی ایستاطرح) گردندزمان مناسه استفاده 

تووان  ، ميباشدي که شرایط اجرایي تقریباً شابت تاما در فور. ریزی مجدد وجود داردکنند و نياز به برنامهطو  اجرا تغيير مي

-های پيشنهادشدهپيش از اجرا توسط الگوریت ، طرح ترمي  مناسبي را (سطوح نقص و سطوح خطا)برای هر سطح وضعيت 

  .دانش، در زمان اجرا از آن استفاده کردریزی نمود و پس از  راردادن در پایگاه، طرحنامهاین پایان ی

برخوواهي  شومرد و    ی موجوود در ادبيوات پوژوهش،   های بعدی نقاط  وت این راهکار را در مقایسه با سایر راهکارهادر بخش

 .را نيز بيان خواهي  کردهای آنمحدودیت

 ن،اط قوت 6-2

شد که منظور از یک راهکار گفته. ی راهکارهای موجود در ادبيات پژوهش اراره شدهایي برای مقایسه، شاخص2-1  در بخش

های راهکارهوای بيرونوي   راهکارهای دروني و در مقابر، محدودیتهای راهکارهای بيروني بر دروني یا بيروني چيست و مزیت
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های راهکارهوای مبتنوي بور مود      شد و مزیتهمچنين درمورد راهکارهای مبتني بر مد  و بدون مد  نيز فحبت . يستچ

-راهکوار، هو  موي   این ، عالوهبه .است مبتني بر مدلو  بيرونينامه، یک راهکار شده در این پایانراهکار اراره .برشمرده شد

 نقوص شوده، سوطوح   در فورتي که سطوح وضعيت تعریوف . گيرانهفورت پيشای استفاده شود و ه  بهفورت معاینهبهتواند 

باشوند،   خطااین سطوح، سطوح که کند و در فورتيگيرانه اراره ميریز راهکارهای پيش، زیرسيست  طرح(1-4 شکر ) باشند

بنودی  ناموه دسوته  های راهکار پایان، ویژگي1-6 جدو  در ، 1-1 جدو  مشابه با . ای عمر خواهد کردراهکار به فورت معاینه

 .شده است

 هاشده بر اساس شاخبهای راهکار ارائه ویژگي 1-6 جدول 

 راهبرد جایگاه راهکار

 گيرانهپيش/ ایمعاینه بدون مدل/ بامدل بيروني/ دروني اجرا ریزیطرح تحليل  نظارت

 پ/م  ابر تنظي  به هر دو فورت با ب -  - - نامهراهکار پایان

 

شوده در ایون   خصوفوي بورای راهکوار اراروه    داده شده است، منجر به ایجاد نقاط  وت بهنشان 1-6 جدو  هایي که در ویژگي

معرفوي   ،برتری نسبت به سایر راهکارهوای موجوود در ادبيوات پوژوهش     این بخش، این نقاط یادامه در. نامه شده استپایان

 .وندشمي

 ی ترميمنگرش سراسری به مسأله 6-2-1

هدف آن فرفاً ترمي  نقص یوا خطوا   ی افلي این پژوهش بوده، این است که که انگيزه نامهاین پایان ویژگي راهکار مهمترین

دهد و به فرایند اراره مي نگرش سراسریخود را مبتني بر یک های ترمي  طرحی سرویس نيست، بلکه در سطح یک مولفه

راهکوار   .دفرایند را بهينوه کنو   عملکرد کلينماید که پارامترهای مربوط به را انتخاب مي يهای ترميماین منظور طرحبرای 

گيوری  تصومي   ،ها به یکدیگر در جریان کاریی اتصا  سرویسحاضر، مبتني بر مد  طراحي شده تا بتواند با آگاهي از نحوه

 .نماید
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 پذیریم،ياس 6-2-2

 ،کننده در فرایند و اَعما  ترميمي موورد حمایوت  های شرکتی تعداد سرویسدر دو جنبه نامه،ن پایانشده در ایراهکار اراره

-ی جایگزیني، مکررسازی و پورش تشوکير موي   های ترميمي در این راهکار، از ترکيه سه عمر پایهطرح. پذیر استمقياس

-شده است، به راحتي بورای اضوافه  نامه ارارهاین پایان GARPها در الگوریت  اما نوع طرحي که برای ساختار کروموزوم. شوند

تعریوف شوود توا در فراینود بررسوي       فقط کافي است کوه کود جدیودی بورای آن عمور     . شدن اَعما  دیگر  ابر تنظي  است

ت مود  نيوز   البته مسلماً تعریف این عمر جدید باید به پارامترهای مورد انتظار در مفروضا .حساب آورده شودها بهکروموزوم

به این ترتيه، برخالف راهکارهای فعلي موجود در ادبيات پژوهش، طرح حاضر، به هيچ وجه محدود بوه یوک یوا     .اضافه شود

 .چند عمر خاص نيست

 پذیریانعطاف 6-2-9

 ریوزی های طورح سياستبه این معني که مدیران سيست   درت مانور باالیي در تنظي  . پذیر استانعطاف ،راهکار پيشنهادی

شده را در شورایط مختلوف سوازمان خوود، بوه      ی تحميرجویي شده و هزینهی توازن زمان فرفهتوانند درجهها ميآن. دارند

برای اجورای تورمي ،   توانند همچنين مي. ریزی خود را حتي در زمان اجرا، عوض کنندهای طرحآساني تغيير داده و سياست

-ریز را باز بگذارند تا بدون توجه به سربار اجرایي، از حداکثر توان ترمي حیک سقف زماني مجاز مشخص نمایند یا دست طر

و در فوورت پویوا   تواند در هر سطح از افت کيفيت، متفواوت بووده و بوه   عالوه، سقف زماني ميبه. پذیری فرایند استفاده کند

 .و یا یک مقدار معين و شابت باشد تنظي  شودزمان اجرا 

 پویایي 6-2-4

فورت بورخط، در  توانند بههای ترمي  ميطرح. رفتار کندها یا کامالً ایستا و یا حالتي ميان اینتواند کامالً پویا این راهکار مي

مهو   دارد کوه پارامترهوای    وجوود این امکان همچنين، . دانش باشندزمان اجرا توليد شوند و یا از  بر تهيه شده و در پایگاه

و پس  زمان اجرادر  هزینه، و یا سقف سربار زماني مجاز در هر سطح از افت کيفيت،جویي و ی توازن زمان فرفهنظير درجه

 .این ویژگي برای یک راهکار خودتطبيقي، بسيار ارزشمند است. شود عينم ی شرایط موجود در هر لحظهاز مشاهده
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 عموميت 6-2-5

خافي ندارد و از آنجا کوه یوک راهکوار    ی کاری سرویس و یا حرفهاین راهکار، محدودیتي در حمایت از نوع خافي از جریان

خوودتطبيقي سيسوت    های سياست. سازی استو زبان پياده، مستقر از منطق حرفه (16-1 شکر )خودتطبيقي بيروني است 

 .ریز مورد استفاده  رار بگيردفورت مستقر تعریف شده و توسط زیرسيست  طرحتواند بهریزی، ميی طرحدر حوزه

 است اده از مدل در سایر کاربردهای خودتطبي،ي 6-2-6

پاسوخ تودوین شوده اسوت، اموا      ی خاص زماننامه، با هدف ایجاد خودالتيامي و با تمرکز بر مسألههرچند که راهکار این پایان

از ایون   GARPدر الگووریت   . در سایر کاربردهای خودتطبيقي موورد اسوتفاده  ورار بگيورد    تواند شده توسط آن ميمد  اراره

ی تطبيق، یک عمر که ها معرفي شد که در آن، به ازای یک سرویس در ناحيهی خافي از نمایش کروموزومنامه، نحوهپایان

برازندگي این کروموزم براساس معيارهایي گيرد و سپس منجر به تغيير در پيکربندی آن سرویس خاص خواهد شد،  رار مي

یعني هر جا که نيواز باشود، سوازمان بوه     . ی تغيير پيکربندی  ابر بازاستفاده استاین ایده، در هر مسأله.  ابر محاسبه است

 چنينالً مث .کندتواند از این مد  استفاده مي ،بررسي نمایدها، با توجه به برخي محدودیتدالیلي بهترین پيکربندی خود را 

 .سازی سرویس باشدتواند مسارر مربوط به خودبهينهمي یيهامحدودیت

 هامحدودیت 6-9

-نامه اراروه موي  ریز پيشنهادی در این پایانپاسخ سرویس توسط زیرسيست  طرحهای ترمي  که برای غلبه بر افت زمانطرح

بدون تغيير در پيکربندی ممکن است منجر به که های دیگری روش. شوند، فرفاً براساس تغيير در پيکربندی فرایند هستند

 .پاسخ شوند، مورد حمایت این روش نيستندبهبود زمان

 کارهای آینده 6-4

به آن پرداختي ، فقط دو  1-2-4 کاری که در بخش ی موجود در یک گراف جریاناز انواع ساختارهای پایه نامه،در این پایان

ای ی کار ایون پوژوهش، بور   شده باید در ادامهاراره هایالگوریت . بررسي شدها سازی و در ارزیابيپياده XORساختار دنباله و 

  .روز شوندهب ،"حلقه"و  "های موازیشاخه"حمایت از دو ساختار دیگر 
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ی تطبيق بر سرعت عملکرد الگوریت  ی ناحيهافزایش اندازهتأشير تری برای ارزیابي های د يقهمچنين باید در آینده، بررسي

GARP انجام شود. 

ضروری است که در آینوده،  . تعيين شد فورت تجربي و با آزمایشنامه، بهدر این پایان ARDAدر الگوریت   kمقادیر پارامتر 

 .تری مشخص شودفرمو  وابستگي آن به سایر پارامترها، به فورت د يق

نامه مجتمع شوود، از اهوداف   ریز پيشنهادشده در این پایانگر که با زیرسيست  طرحهمچنين، طراحي یک زیرسيست  تحلير

 .آتي پژوهش حاضر است
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 Loose coupling اتصا  سست

 Connector دهنده اتصا 

 Execute اجرا

 Branching probability ورود به شاخهاحتما  

 Robustness استحکام

 Notify اطالع

 Credential اعتبار

 Effecter کننده اعما 

 Heart beat pattern الگوی ضربان  له

 Feasible پذیر امکان

 Secure امن

 Selection انتخاب

 Publishing انتشار

 Wait انتظار

 Binding انقياد

 Context-aware زمينهآگاه از 

 Self-situation آگاهي از مو عيت

 Retry بازاجرا

 Stateless بدون حالت

 Maturity index بلوغ

 External بيروني

 Knowledge base دانش پایگاه

 Skip پرش

 Fault forecasting بيني نقص پيش

 Prognosis گيری پيش

 Supplier کنندگان تامين

 Analysis تحلير

 Fault tolerant پذیری نقص تحمر

 Compose ترکيه

 Interoperability پذیری تعامر

 Crossover تقاطع

 Three parent crossover تقاطع از سه والد

 One-point crossover ای نقطه تقاطع تک
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 Two-point crossover ای تقاطع دونقطه

 Ordered crossover تقاطع مرته

 Replicate تکرار

 Diversity تنوع

 Embedded شده جاسازی

 Substitute جایگزیني

 Workflow کاری جریان

 Fault prevention جلوگيری از نقص

 Roulette wheel چرخ رولت

 Ignore پوشي چش 

 Annotation نویسي حاشيه

 Fault removal حذف نقص

 Sensor حسگر

 Failure خرابي

 Security failure خرابي امنيتي

 Data-match failure خرابي تطابق داده

 Privacy failure خصوفي خرابي تنظيمات حری 

 Operational failure خرابي عملياتي

 Non-functional failure مندی خرابي غير وظيفه

 Semantic failure خرابي معنایي

 Functional failure مندی خرابي وظيفه

 Error خطا

 Self-healing خودالتيامي

 Self-awareness خودآگاهي

 Self-optimizing سازی خودبهينه

 Self-configuring خودپيکربندی

 Self-adapting خودتطبيقي

 Self-adjustment خودتنظيمي

 Self-protecting خودحفاظي

 Self-managing خودمدیریتي

 Self-monitoring خودناظری

 Test data آزمون داده

 Permanent دارمي
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 Internal دروني

 Availability پذیری دسترس

 Autonomic computing رایانش خودمختار

 Event handler ی رویداد کننده رسيدگي

 Compensation handler ی عمليات جبران کننده رسيدگي

 Fault handler ی نقص کننده رسيدگي

 Response time پاسخ زمان

 Context زمينه

 Header سرآیند

 Composite service سرویس مرکه

 Partner service سرویس همکار

 Basic level   سطح پایه

 Predictive level گویانه سطح پيش

 Adaptive level پذیر سطح تطبيق

 Autonomic level سطح خودمختار

 Managed level شده سطح مدیریت

 Throughput index شاخص توان

 Plan ریزی طرح

 Autonomic element عنصر خودمختار

 Managed element شونده عنصر مدیریت

 Artifact فراورده

 Process فرایند

 Semi Markov Process فرایند نيمه مارکوف

 Activity فعاليت

 Meta-data داده فوق

 Dependable  ابر اطمينان

 Replacable  ابر جایگزیني

 Reusability ی مجدد  ابليت استفاده

 Reliability  ابليت اعتماد

 Supervision rule  انون هدایت و کنتر 

 Service level agreement  رارداد سرویس

 Scope  لمرو

 Performance کارایي
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 Application server کاربردسرور

 Flow control کنتر  جریان

 Quality of service کيفيت سرویس

 Transient گذرا

 Manual manager مدیر غيرخودمختار

 Autonomic manager مدیرخودمختار

 Exception handling مدیریت استثناء

 Deploy مستقر

 Attribute مشخصه

 Survey مجمر مطالعات

 Diagnosis معاینه

 Replication مکررسازی

 Knowledge source دانش منبع

 Timeout زماني مهلت

 Process engine موتور فرایندی

 Component مولفه

 Mean-time-to-repair تعمير-تا-زمان-ميانگين

 Mean-time-to-failure خرابي-تا-زمان-ميانگين

 Syntax نحو

 Monitor نظارت

 Fault نقص

 Touchpoint تماس نقطه

 Third party نهاد شالد

 Choreography خواني ه 

 Orchestration نواسازی ه 

 Rollback واگرد

 Upgraded state یافته وضعيت ارتقاء

 Degraded state یافته وضعيت تنز 

 Integrity 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 

 

 

 



 

 

 

 

Shahid Beheshti University 

ELearning Center  

 

An approach to repair faulty service components with respect to 

global process goals 

 

Supervisor: 

Dr. Eslam Nazemi 

 

A THESIS SUBMITTED 

FOR THE DEGREE OF  

MASTER OF SCIENCE 

Sotware Engineering 

For Partial Fulfillment in MSc Degree in Shahid Beheshti University  

By: 

Zahra Nakhaei 

Winter, 2012 


