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وب،  های سرویسزمینه  ی دراتکاءپذیرتوجه به مقوله امروزه : چکیده
های  وب در فعالیت های سرویسکه  ، چرارسد می به نظر ناپذیر اجتناب

و برای ادامه نفوذ آنها بایستی اند  وارد شده یکلیدی تجارت الکترونیک
این مقاله  ایده .وب حل و فصل شود های سرویسپیش روی های  چالش

به صورت  نگارشیچند  نویسی برنامهو تکنیک   WS-BPELاستفاده از
 .استپذیر  و انعطاف اتکاءپذیرکه نتیجه آن ارائه یک معماری  استم وأت

در   از آنای  اولیههای  ی راهکار پیشنهادی نمونهپذیر امکانبرای نمایش 
یک  ،بیارزیا برایشده و سازی  پیاده NSCPو  NVPقالب دو تکنیک 

تا ارزیابی فی از معماری پیشنهادی ارائه شده دمدل شبکه پاداش تصا
  .انجام شودی اتکاءپذیرافزایش میزان تری از  دقیق
 ، قابلیت اطمینانری، سرویس وب، اتکاءپذی :های کلیدی واژه
 WS-BPEL ی،نویسی چند نگارش برنامه

  مقدمه  -1
صورت قابل توجهی  به [1] های وبسرویسبا رشد روز افزون اینترنت، 

گیرند و رشد آنها حتی از میزان پیش بینی شده مورد استفاده قرار می
در شرایطی که کاربردهای مبتنی بر سرویس تبدیل  .نیز فراتر رفته است

 سرویس وبرسد که ، چنین به نظر میشود می به واقعیت رو به رشدی
ر نتیجه از د. نرم افزاری غالب در طی پنج سال آینده باشد  فناوری

در همه زوایای زندگی وارد خواهند شد، پس  های وبسرویس آنجائیکه
ی و امنیت آنها نیز تدابیر متناسبی باید اندیشیده اتکاءپذیردر مورد 

   .شود
همچون افزونگی زمانی هایی در کارهای مرتبط قبلی از روش    

 ارتکر  یا  1فعالتکرار  اعم ازسازی  افزونگی فضایی، چند نسخه

                                                 
1 Active Replication 

در این مقاله . اده شده استفاست 3استفاده از تنوع طراحی و 2لفعا  غیر
با  اتکاءپذیروب  های سرویسبرای طراحی  یانعطاف پذیر معماری

شده و   ارائه WS-BPELتحمل پذیری خطا و های  استفاده از تکنیک
 .مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت

  مرتبط تحقیقاتبررسی  -2
 های وبسرویسهایی که برای مالی معماریدر این بخش به معرفی اج

  .پردازیمطراحی شده می اتکاءپذیر

   چند نگارشی نویسی برنامهز تکنیک استفاده ا -2-1
های مختلف تکرار بر روی ماشین های وبسرویس [2] معماریدر این 

شود، دیگران اصلی خراب می سرویس وببنابراین زمانی که  ؛شوندمی
در حقیقت  .سرویس مورد نظر را ارائه دهند توانند جایگزین شده ومی

استفاده از مکانیسم تکرار، مدت زمان الزم برای بازیابی را کوتاه کرده و 
  . شوداز آن جهت باعث افزایش قابلیت دسترسی می

 استفاده از تکرار فعال   -2-2
 [3].  قابل توجه استاند  تحقیقاتی که از این روش استفاده کرده تعداد

از یک میان  [4] که از تکرار فعال استفاده شدهای  در مقاله بعنوان نمونه
کنند  می هایی که همزمان فعالیتافزار برای حفظ سازگاری بین نسخه

میان افزار کاملتری  [5]در ادامه همین راهکار در . استفاده شده است
مزیت  .ارائه شده است اتکاءپذیربه صورت  های وبسرویسبرای ارائه 

های مشابه سربار ان افزار آن است که در مقایسه با پروتکلعمده این می
  .ایجاد شده برای برنامه کاربردی کمتر خواهد بود

                                                 
2 Passive Replication 
3 Design Diversity 
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 استفاده از تکرار غیرفعال   -2-3
در تحقیقات انجام گرفته کمتری به نسبت تکرار فعال از تکرار غیر فعال 

برای دستیابی به  [6] در یکی از این تحقیقات .استفاده شده است
 SOAP1و  WSDLل پذیری خطا، تغییراتی در استانداردهای تحم

  های وبسرویس اعمال شده است تا امکان تعریف تکرارهای دیگری از
باشد و در صورت خرابی امکان فراخوانی دوباره با سرویس  پذیر امکان

 .باشد پذیر امکاندیگری 

 گارشین تک هایکیتکن از استفاده  -2-4
 توسعه نهیهز و سربار معتقدند، ده،ش ارائه قاتیتحق ازی بعضدر 
 اعمال با توانیم و بوده اعمال قابل ریغ نگارشی چندهای  روش
ی ریپذ تحمل به توان می نسخه همان تکرار وی خاصی افزونگی ها روش
 [7].شد متحمل رای گزاف نهیهز آنکه بدون افتی دستی توجه قابل

 اتکاءپذیرسرویس وب مدل پیشنهادی  -3
ره شد، تنها راه افزایش تحمل پذیری خطا استفاده از همانطور که اشا

 [8] نتایج تحقیقات گذشته. باشدهای مختلف افزونگی و تکرار میگونه
ال شده همراه با تنوع طراحی حاکی از آن است که اگر افزونگی اعم

ی اتکاءپذیربه مراتب میزان تحمل پذیری خطا باالتر رفته و  باشد،
دی برای طراحی معماری پیشنها 1کل ش .بهتری حاصل خواهد شد

  .دهد می را نمایش اتکاءپذیروب  های سرویس

          تنوع طراحی و ایده بکار رفته در این ساختار استفاده از    
WS-BPEL2  های سرویسعنوان الگویی برای تحمل پذیری خطا در  هب 

یک سرویس وب در سه نگارش متنوع با رعایت اصول تنوع . استوب 
 3چند نگارشی نویسی برنامهاحی ایجاد شده و منطبق بر تکنیک طر

مورد فراخوانی قرار خواهد گرفت و  BPELتوسط فرآیند مبتنی بر 
حاصل از سه سرویس وب بعد از ارسال به رای گیر توسط مانیتور  هنتیج

در صورت در دسترس نبودن فرآیند اول، . شود می به کالینت برگردانده
 1 شکل طبق. موتور فرآیندی را فراخوانی خواهد کرد مانیتور نسخه دوم

مراحلی که توسط خط چین نمایش داده شده است، مراحل فراخوانی 
  .دهد می موتور فرآیندی نسخه پشتیبان را نمایش

  ممکن برای اعمال تنوع طراحی های  سطوح و گزینه -3-1
اختصاص به موتور فرآیندی مبتنی بر سازی  مهمترین بخش پیاده

BPEL گیری نتیجه [9] گرفته انجام های مقایسه به توجه با. اردد 
 کالن اطالعاتی های سیستم طراحی های پروژه انجام برای که شود می

سیستم  گرا، سرویس یکپارچه معماری چون عناوینی قالب در سازمانی
 سرویس بر مبتنی جامع های حل راهیا  کار و کسب فرایندهای مدیریت

مناسب  Oracleو   Biz Talk Microsoftهای  گرائی نهایتاً گزینه
باشد  J2EEهایی که دانش آنها مبتنی بر  هستند که طبیعتاً شرکت

گزینه اوراکل را انتخاب کرده و آنهایی که دانش آنها مبتنی بر دات نت 
                                                 
1 Simple Object Access Protocol 
2 Web Service Business Process Execution Language 
3 N-Version Programming 

در مقابل برای انجام . را انتخاب خواهند کرد Biz Talkباشد گزینه 
سادگی یادگیری و نصب و طراحی، در تحقیقاتی با توجه به های  پروژه

دسترس بودن و گستره وسیع استانداردهایی که توسط این محصول 
شود و نیز به روز بودن آخرین نسخه ارائه شده از آن، بهترین  می حمایت
  .خواهد بود ActiveVOSگزینه 

بعد از انتخاب موتور فرآیندی، بایستی به اعمال تنوع طراحی در سطوح 
سطوحی را که در این تحقیق برای اعمال تنوع  .زیممختلف بپردا

، سیستم عامل: شامل این موارد استطراحی در نظر گرفته شده است 
  .نویسی برنامهزبان و  سرویس دهنده، سیستم مدیریت پایگاه داده

  
 اتکاءپذیرمعماری سرویس وب   -1شکل 

ک از ممکن برای انجام تنوع طراحی در هر یهای  انتخاب 1 جدول    
بدیهی است که ممکن است بعضی از . دهد می سطوح ذکر شده را نشان

ها، با یکدیگر ساز گار نباشند چراکه طبیعتاً، بعضی  ترکیبات این گزینه
های سکوهای دیگر متفاوت بوده و به صورت   فناوریاز سکو ها، با 

  .همزمان قابل استفاده نیستند

 ممکنهای  و گزینهسطوح مختلف انجام تنوع طراحی  -1 جدول

  قابل انتخابهای  گزینه  سطح
  Windows Linux  Sun Solaris  سیستم عامل

 IIS  Apache  Sun Java Web  سرویس دهنده وب
Server  

سرویس دهنده 
  4برنامه کاربردی

Tomcat + 
Axis  

IBM Web 
Sphere  ORACLE AS  

DBMS  MySQL ORACLE  MS SQL  
  Java C#  C/C++ (gSOAP)  نویسی برنامهزبان 

محیط توسعه 
  Eclipse  VS.NET  NetBeans  سرویس

  وب از یک سرویس شدهسازی  متنوع پیادههای  نگارش - 2جدول 

ش
گار

ن
  

سیستم 
 عامل

 سرویس دهنده  پایگاه داده
زبان 

 نویسی برنامه

1  Win XP  My SQL 5.0.51 Apache 
Tomcat Java 

2  Win Xp  SQL  
Server 2005 

  
IIS  
 

C# 

3  SUSE Oracle Apache Java 

                                                 
4 Application Server 
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Linux  10g Tomcat 
شده برای یک سرویس وب، که سازی  جزئیات سه نسخه پیاده 2جدول 

کنند ولی به سه صورت متفاوت  سازی می عملکرد یکسانی را پیاده
 نویسی برنامهایده اصلی استفاده از . دهدرا نشان میاند  شدهسازی  پیاده

متفاوت در شرایط های  شود نسخهچند نگارشی این است که فرض می
کنند و از این رو همگی به صورت همزمان با متفاوتی تولید خطا می

نسخه خراب  fدر حالت کلی برای تشخیص . خرابی مواجه نخواهند شد
 .نسخه خواهیم داشت 2f+1 نیاز به

  NSCPتکنیک  باسازی  پیاده -3-2
ود انتخاب ش  BPELبرای پایین آوردن زمان پاسخ بایستی ساختاری از 

را قطع کرده و اولین ها  که با دریافت اولین پاسخ اجرای دیگر نسخه
تنها . رای گیری به سوی مشتری ارسال کندجواب را بدون هیچ گونه 

کند، ساختار  می چنین انتظاری را برآورده BPELساختاری که در 
Pick از طرف دیگر . استPick  ناهمگام به کار برده های سرویسبرای 
همگام استفاده از آن غیر ممکن خواهد بود  های سرویسرای شود و ب می

تغییر دهیم که چنین ای  را به گونه Flowاز این رو مجبوریم ساختار 
   .انتظاری را برآورده کند

را  Flowکل ساختار  نشان داده شده است 2همانگونه که در شکل     
 دهیم و هر سرویس را در داخل یک می قرار Scopeدر داخل یک 

Scope از طریق فعالیت ها  هر کدام از سرویس .داخلیThrow  در
BPEL شود که  می شود و باعث می یک رویداد خطای مصنوعی ارسال

. را پایان داده و متوقف شودها  اجرای دیگر نسخه Scopeکل ساختار 
رخ دهد، ها  البته در صورتی که خطایی در اجرای هرکدام از سرویس

اوی آن سرویس متوقف شده و منتظر دیگر داخلی ح Scopeاجرای 
   .اجرایی خواهیم ماندهای  مسیر

  
  NSCPبا تکنیک  اتکاءپذیرسرویس سازی  پیاده - 2شکل 

  

  NVPتکنیک   باسازی  پیاده -3-3
در این حالت سعی در دریافت نتیجه معتبر از سرویس فراخوانی شده 

د، هر سه برای آنکه باالترین قابلیت اطمینان حاصل شو. خواهیم داشت
 Flowشوند، به این دلیل از ساختار  می نسخه به صورت همزمان اجرا

 زمانی پایان Flowاجرای ساختار . استفاده شده است BPELدر 
پذیرد که همه مسیرهای اجرایی که به صورت موازی در حال اجرا  می

در داخل ها  اجرای هر کدام از سرویس. شدن بودند، پایان یافته باشند
قرار گرفته تا در صورت بروز هر گونه خطایی بخش  Scopeساختار 

فعال شده و پایان آرامی به آن مسیر اجرایی  Scopeگرداننده خطا در 
  . دهد تا کل فرآیند از خرابی آن مسیر تاثیر نگیرد

در اختیار ها  ، نتایج همه سرویسFlowبعد از پایان یافتن اجرای     
استفاده از الگوریتم رای گیری اکثریت،  شود تا با می رای گیر قرار داده

خود بخش رای سازی  پیاده. نتیجه نهایی را در اختیار مشتری قرار دهد
سازی  گیر به صورت یک سرویس وب است که در دو نسخه متنوع پیاده

  .شود می فراخوانی BPELگردیده و توسط فرآیند 

  الگوی پیشنهادی با استفاده از شبکه پتری سازی  مدل -4
پتری در های  در زمینه استفاده از شبکه [10] یقات فراوانی نظیرتحق

که در ادامه با  وب انجام شده است های سرویستحلیل قابلیت اطمینان 
  .پردازیم می راهکار پیشنهادیسازی  مدلالهام گیری از آنها به 

  SRN به  BPELتبدیل  -4-1

یافته به  زمانی و فعالیتهای ساختهای  اولیه به شکل گذرهای  فعالیت
، اجرای Flowاز طریق فعالیت  .شود می فوری مدلهای  کمک فعالیت
  . آنها مدل شده استسازی  و همگامها  موازی فعالیت

برای محاسبه قابلیت اطمینان شبکه پتری تبدیل شده بایستی به     
یا خرابی آنها ها  صورتی بسط داده شود که اجرای موفقیت آمیز فعالیت

شود  می منظور دو گذر فوری به هر فعالیت متصل مشخص شود، بدین
که معین کند اجرای آن فعالیت نتایج صحیح داشته است یا خیر، که 

بر حسب قابلیت اطمینانی که از سرویس ذکر ها  هرکدام از این انتقال
  . شده وزن و احتمال خاصی خواهد داشت

  پیش گویی قابلیت اطمینان  -4-2
شده و تحلیل قابلیت اطمینان قدم نهایی حل شبکه پتری تولید 

استفاده  SPNPتوان از ابزار می بدین منظور. سرویس وب مرکب است
پتری تصادفی است های  کرد که یک ابزار انطاف پذیری در زمینه شبکه

پاداش دلخواه را به مدل نسبت های  توان از طریق آن حتی نرخ می و
هایی  گذاری ه نشانهدر مدل ارائه شده ب. داده و محاسبات را انجام داد

توان نرخ  می قرار ندارد، Failهای های  در مکانای  که در آن هیچ نشانه
دیگر نرخ پاداش برابر صفر را های  پاداش یک داد و به همه نشانه گذاری

قابلیت اطمینان مورد نظر همان میانگین نرخ پاداش در . نسبت داد
  .حالت پایدار خواهد بود
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  NVPبرای ارزیابی قابلیت اطمینان معماری پیشنهادی با تکنیک    یتصادف شبکه پاداش -3شکل 

و از سه نگارش سرویس  باشد NVPاگر تکنیک مورد استفاده، 
وب به همراه دو نگارش رای گیر استفاده کنیم، مدل الزم برای ارزیابی 

جزئیات پارامترهای  3جدول  .نشان داده است 3سرویس فوق در شکل 
  .دهد می نان اجزای تشکیل دهنده سیستم را نمایشقابلیت اطمی

  پارامترهای مدل شبکه پاداش تصادفی - 3جدول 
 قابلیت اطمینان نام بلوک

WS-Version1 0.90 
WS-Version2 0.89 
WS-Version3 0.88 
Voter-Version1 0.99 
Voter-Version2 0.99 
BPEL-Engine1 0.99 
BPEL-Engine2 0.99 
Monitor 0.999 

 0.25زمانی، نمایی بوده و با نرخ ثابت های  تابع توزیع تمام گذر
گذرهای فوری نیز همان قابلیت های  احتمال. در نظر گرفته شده است

بهبود قابلیت اطمینان . ذکر شده است 3اطمینانی است که در جدول 
مختلف های  سیستم پیشنهادی در مقایسه با قابلیت اطمینان نگارش

باالترین قابلیت دهد،  می بود قابل توجهی را نمایشب بهو های سرویس
وب برای نگارش اول با  های سرویسمتنوع های  اطمینان در نگارش

است و این در شرایطی است که قابلیت اطمینان سیستم  0.9 مقدار 
  .رسیده است  0.9975حالت پایدار به  حاصل در

  نتیجه گیری - 5
شده بر  م گرفته به صورت تفکیکدر این مقاله مروری بر تحقیقات انجا

نتایج این تحقیقات . حسب تکنیک مورد استفاده در آنها ارائه گردید
های مختلف حاکی از ثمربخش بودن استفاده از تنوع طراحی در تکرار

در این مقاله همراه  WS-BPELها است، که با ایده استفاده از سرویس

ه عنوان تکنیکی برای ب WS-BPELی استفاده از پذیر امکانگردید تا 
ارائه یک . نمایان شود خطاپذیر  وب تحمل های سرویسسازی  پیاده

وب  های سرویسپذیری ترکیب  سرویس به صورت یک فرآیند انعطاف
وب حالت دار به صورت بهتری  های سرویسرا نیز باال خواهد برد و نیز 

برای توان از طرفی به راحتی می. قابل اداره و مدیریت خواهند بود
ارزیابی معماری ارائه شده فرآیند ایجاد شده را به مدل شبکه پتری 

که در این مقاله در ای  همانند نمونه، معادل تبدیل کرده و ارزیابی کرد
  .صورت گرفت SPNPابزار 
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