
 

 

 :  توزیع مدیریت سیستم یک در خطا ذیریپ تحمل

 موردی مطالعه

 

   چکیده 

  ،(ها   DTM)  شده راتوزیع   دور  راه   از  ارتباط  مدیریت  سیستم  یک  اجرای  از  شده  فراگرفته  مفهوم   ترینمهم   مطالعهاین  

کنترل می شبکه   صوتی  ارتباط   سیستم   یک  که  را  بیانشده   ها  DTM  برای   نیاز   مورد  اساسی  الزامات.  کند می   کند 

  ارائه   منظوربه .  ماندگار است  اعتماد  یتقابل  و  کاربردی  امنیت  شبکه،  یا  سایت  هایشکست  برابر  در  خطا  پذیریتحمل

  را معرفی   تکرار   الگوریتم   الیه  دو   معماری   ، خطاپذیری  تحمل  در   ت مقاوم  و   یت شفافمفهوم    دو   هر   ماندگاری   و   توزیع 

 اما همراه است توجهیقابل  اولیهها، با سربار مولفه  براساس  افزار نرم  مهندسی: فرارگرفته شدهدرمیان مفاهیم . کنیممی 

 . است  امن  خرابی  توزیع  برای  کلیدی  هاینیاز  ی ازیک  خطا  برابر  در  پذیریسرویس تحمل   .است  باارزش   مدت  دراز   در

  به  نسبت  داده  پایگاه  الیه  در  ناهمزمان  تکرار.  است  شی  کل  همزمانی  و  مقاومت  کنترل  برای   منطقی  شدگی  دانه  دانه

در    اشکاالتی  دارای  XML  با  ساختاریافتهنیمه   مقاومت  ؛قرار دارد  قوام  و  استحکام  نظر  از  باالتری  سطح  در  همزمان  تکرار

  موتور   یک .  است  ترپذیرامکان  و   ترقوی   مراتبی   سلسله   ساختار  ، دارد   شی   مدل   مقابل   در  راحتی؛   و   عملکرد   ، مقاومت

  ییگراشی  مدل  در  حذف عملیات انتشار نهایت در  ؛شوداتالق می  شی  مدل  طریق از  انتقال برای  ایوسیله   به  وجورس پ

مقاوم    شی   هایسیستم   برای   دردسترس   توزیع   فرم پلت   ارائه  قادر به   ما   بنا به مطالب فرا گرفته شده .  شود  م   تر پیچیده

   .هستیم

 

 



  سیستممفاد . 1

است  شبکه   صوتی   ارتباط   سیستم   بحرانی  ایمنی   برای   تنها  نه   باال  بودن  دسترس در    کنترل   برای   بلکه (  VCS)  نیاز 

  دور   راه   از  ارتباط   مدیریت   سیستم  یک  توسط   VCS  یهاشبکه  ،مطالعه   این  در .  نیز ضروری است  مدیریت   هایسیستم

  WAN  گسترده   شبکه   یک   طریق  از   DTM  های متعدد سرور.  شوند مدیریت می   1  شکل  همانند (  ها  DTM)  شدهتوزیع 

  DTM هر . کند می  نظارت  و  کنترل تنظیم، آن را   با مرتبط  VCS های، سیستم DTM  سرور هر و هستند  به هم متصل

 .کند داری می نگه  گراشی  مدل یک از  استفاده  بارا   VCS پارامتر

نرم   طراحی  اصول   از  پیروی   طورکلیبه    وقوی    اجزاء  دائم   انسجام  مانند [  6]  (CBSE)  اجزا  براساس   افزارمهندسی 

  :است  بودن دردسترس   به مربوط که طلبد زیر را می  شرایط  ، خوب تعاملبا  استانداردهای

پذیر امکان  دیگر  هایسایت   در  شی  تکرار   طریق   از   کار  این.  پذیر استخطاها تحمل   برابر   در  سیستم:  خطا  پذیریتحمل 

  .است

 جهت خواندن دردسترس باشند.   ستمیدلخواه س  یوهایدر حضور سنار ی دارند تا در تمام مواقع حت ازین اءیاش  همه  •

 است ی جهت نوشتن کاف یدسترس  ی برا •

   .هستند  دسترس   در  سیستم سالم  وضعیت  طول در هاسایت  تمام در  اشیاء اگر ✓

  دردسترس   ( کنیمفراخوانی می   را  سایت  ما  که )  سیستم  تخریب   وضعیت   طول  در  خاص  سایت  یک  در   اشیاء  اگر ✓

  .هستند 

  از  جلوگیری   منظوربه   باید ن  جزء  تک   فرد   منحصربه   چارچوب  .شده استتوزیع   کاملطوربه   چارچوب   خود   براین،   عالوه 

   .داشته باشد وجود  سیستم کل  سراسر در  یشکست هرگونه 

 اغلب  هاتراکنش   بزرگ   خواندن  و   کوچک  نوشتن  معمول،  طوربه .  تراکنش باشند   در   شرکت  به   قادر  باید   اشیاء  :تراکنش

   .اجرا دارد به  نیاز

   .ذخیره شود پایدار در منبعی  باید  ، مقاوم شی یداده   :تداوم

   .وجود دارد مشتریان برای شفاف نتیجه  در ،آگاه باشند  تداوم و  تکرار  ،شدگیتوزیع از مسائل  نباید  مشتریان: شفافیت



  که  ،باشند   خطا  پذیریتحمل   برابر   در   مقاوم  و  شفاف  باید   ،مقاومت یا تداوم   و  شدگیتوزیع   و موردد   هر  ما،   مطالعه  در

  غیر  حتی   یا  و  نشده  ترمیم   هنوز  شکستدر مواقعی است که    عملکرد  ادامه  برای   سیستم  یک  توانایی  خطا  پذیریتحمل

 [. 7] است تشخیص  قابل

 
 . DMTS  اجمالی بررسی. 1 شکل

در    به   نیاز   خطا  پذیری تحمل  که   آنجا   از   ارائه  منظور به   را،   شده   حفظ   شی  ما  ، دارد  سیستم   معماریگنجانده شدن 

  حالت،  بهترین  در .  کنیممی   ها تکراردیگر سایت   ای بهی هر شی شکست خورده پویا  برای جایگزینی  اضافی  اطالعات

  ذخیره   ی سایت  هر  در   توانمی   را  اشیاء  حاضر  درحال  زیرا  ،باشد   دسترس   در  یسایت  هر   اگر   قابل دسترس خواهد بود  برنامه

   .کرد

  چگونه.  دارد  وجود   تکرار   هایپروتکل  از   ایمجموعه   و   است  مناسب  خطا  پذیریتحمل   ارائه  برای   ایوسیله   عنوانبه   تکرار

  عالوه .  بود  تکرار   شفافیت   به   جدید   هایمندی نیاز  معرفی   وشده    تکرار   شی   مدیریت   مند نیاز  تکرار   کارگیری به   حال،   به  تا

  مفاهیم  به   متعدد   فیزیکی   مدیریت  ،گرا متمرکز باشد شی   سیستم  یک   در   سیستم  افزار نرم  توزیع   و   تداوم   اگر   این،   بر

 : است بستگی دارد شده طراحی واحد   نسخه یک  در  برای  معموال  که یسیستم چنین از  خود متعارف

   ی منطق اءیاش  ان یم در ثبات  حفظ  •

 ی منطق   اءیهمزمان به اش  ی دسترس  •

 ی منطق اءیبه اش  ی تراکنش ی دسترس  •



 منحصر به فرد است ی منطق اءیاش  انیکه در م  ، یش  ت یهو ی ریبه دست گ •

 منحصر به فرد است ی منطق اءیاش  انیکه در م  ، یش  ت یهو ی ریگ  دست به  •

از    توانی است، که از نظر ما، م  یو استنتاج کل   ی د یکل  یهای ریگم یتصم  یبرا   یمنطق اصل  فیمطالعه، توص  نیا  سهم

 تجارب به دست آورد.  

 عبارتند از:  هاافته ی نیمهمتر

مستقر    رییبدون تغ  توانی مرا    ی معمول  عیتوز  سمیمکان  ب،یترت  نیدارد. به ا  هی دو ال  یبه نصب معمار  ازیو تکرار ن  عی توز  •

 کرد.  

 شکست امن است.  عیتوز  ی برا ی د یشرط کل کیامن  یخراب یگذارنام  س یسرو •

 سخت است. ستم یس  یدگ یچیاز پ نانی اطم ی برا ازینعملکرد مورد  •

   : بودند  DTMSتوسعه  طرح  درگیر شدت به نویسنده  دو هر

Karl M. Goeschka   در  ارشد   دانشمند  Frequentis Nachrichtentechnik GmbH  در آن  مرکزی دفتر با  

 ارتباطات  برای   جهان  بازار   رهبر   Frequentis.  است  (آلمان  کانادا،   آمریکا، )  دیگر  کشورهای  در   شعبه   چندین   و  اتریش

 ارتباطات  و   عمومی   امنیت  برای  آن   محصوالت   همچنین.  است  هوایی   ترافیک کنترل    در   دردسترس   سریع و   بسیار  صوتی 

   .نیز است پروژه  این مسئول  مدیر  همچنین او DTMS یتوسعه  خالقانه  شخصیت به  توجه   با. شودمی  استفاده  امن

Robert Smeikal  گذارند را می   خود  دکترایی  دوره   حاضرحال   در  او.  است  اتریش  در   وین   دانشگاه  در   تحقیق   دستیار 

   .است افزارنرم مهندسی مفهومی  و  عملی در مسائل    Frequentis توسعه  در تیم مشاوره درگیر  و
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 .دهد می  نشان ( UML سازیمدل  زبان)  اشیا نمودار از استفاده  با را  سیستم  معماری 2 شکل



 
 . شده ارائه معماری. 2 شکل

  اجزائ   شامل  سایت  یک .  کنند استفاده می  دور   راه   از   یا  و   محلی  صورت   به   یکدیگر  از   اجزا   چگونه  که   دهد می   نشان   تصویر 

  Clientجزء  .  Database  و   Transaction ،  Model ،  Persistence ،  Topology ،  Replication:  است  زیر

  راه  از ارتباطات که باشید  داشته  توجه لطفا. باشد  دلخواه سایت یک به متصل تواند می  مشتری. نیست سایت بهمتعلق 

  همانطور (.  دور  راه   از  Replication  و  محلی  Replication.  مثال  عنوان   به)  برقرار است  یکسان  نوع  از   اجزای  بین  دور

توزیع هستند جنبه   به  متعلق  Transaction  و   Modelاجزاء      شود،می   داده   نشان   راست  سمت  در   که   جزء  ، ی 

Persistence  و  تداوم جنبه  به Topology  و  Replication  گرددبرمی  معماری  از تکرار  جنبه به .   

   مدل  این. است VCS مدل  شامل  Model  مولفه . مدل

 در هر کالس است.    یو چند حالت  ش  ی ها، حاالت کوچک ش از کالس  ی اریاست، به عنوان مثال شامل بس ده یچیپ •

  یاز حاالت ش   یاریکه شامل بس  تمیالگور  یهات یاز محدود  ی اریدارد، به عنوان مثال بس  ده یچیپ  یبه اعتبارسنج  ازین  •

 است. 

 . VCS ی کربند یپ یاطالعات برا ی آورعنوان مثال جمع به  ا،یاز اش  ی اریخواندن مربوط به بس دهیچیپ اتیبه عمل ازین •

  که   است،  ارتباط   در   کارخانه   یک  دارای   کالس   هر .  است  فرد  به  منحصر   ID  گسترده  سیستم  یک  دارای  شی   مدل   هر

 محدودیت  کارخانه .  کند می   حذف  و   ایجاد اشیاء را    کارخانه .  تخصیص یابد   ( نامگذاری  سرویس   مانند )  کالس   نام با    تواند می 

   .کند اشیا را تایید می 



ذخیره    Persistence  در   را  خود  شی حالت سریال    اشیاء.  کنند می   نامثبت   Transaction  ء اجزا  در   هاکارخانه   و   اشیاء

 مدل  از بااستفاده  اساس  این بر  اولیه مقداردهی  و  فعلی   گراواکنش  سایت برای  کارخانه   جستجوهای توپولوژی . کنند می 

  شی  به  اشاره دهند کهارائه می   ( CORBAبه  اشاره  ،هاIOR)  سازگار   شی  منابع  هاکارخانه.  است   محلی  تداوم  یا  و   دور  راه

  ارتباط   برقراری  با و    دور   راه   از   اشیاء   در  را ها  IOR  هاکارخانه.  دارد  دیگر   وجو پرس   یا   ID  با  مرتبط   دور  راه   از   یا  و   محلی 

   .د آوردن دست  به  کارخانه  در  شیء هر  برایها را IOR توانند می  مشتریان . ند آورمی  دست  به کارخانهبا   دور  راه از

،  ()validateمتدهای    اشیاء  هایمدل   تمام  بنابراین،.  است  الزامی  اشیاء  هایمدل   همه   برای  پشتکار  و  تراکنشی  رفتار

commit() ،rollback()   وstore()  کنند سازی می را پیاده.  

 موقعیت  آن   در   که   ،دهد می   انجام  دور   راه   از   یا   و   محلی   صورت مدل را به   اشیاء  در   فراخوانی   گیرنده سرویس   جزء   . مشتری

مدل کار   در   همزمان  صورت  به  د نتوانمی   مشتری  اجزایی از  دلخواه  تعداد  .است  شفاف  مشتری  برای  شئ  مدل  فیزیکی

   .شودمی   شروع  Transactionها در تراکنش  اتمام و  مشتری جزء. کنند 

  برای   حاضر  سایت  مورد   در   اطالعاتی  و   آنها  بودن   دسترس   در  و   هاسایت   همه   از   لیست   یک  Topology  جزء.  توپولوژی

نیاز  Transaction  و   Model  توسط   که .  است  خاص   شی   یک اجزاء   Topology  بنابراین،  . است  مورد  دیگر  به 

  .باشد  شی  یک  دنبال باید  هاسایت کدام  در که  وید گمی 

را    ()validateو    ()commit()  ،rollback.  سریال است  همزمان  تراکنش  مسئول  ، Transaction  جزء.  تراکنش

 شده راتوزیع   تراکنش   مختصات  و  persistence  در   تراکنش را همچنین    ،کند متعادل می   Model  در  اشیاء  روی   بر

   [(. commit[3  2 فاز)کند   می  کنترل  دور  راه از

  ها تراکنش   نوشتنرود    نمی   انتظار  که  آنجا   از.  است  یک سایت  کل   شدگیدانه   دانه   واحد   کوچکترین  حاضر،  حال   در

تراکنش    بین   ما.  است  کافی  که  ، است  مختلفی  هاکالس   از   شیحاالت    از   بسیاری  شامل  سنجیاعتبار  طول بکشد 

  .شویمتمایز قایل می  خواندن و نوشتن

  ی روش   براین،عالوه .  کند بازیابی می   Replicationحاالت شی را با استفاده از جزء    Persistence  ءاجزا  . ماندگاری

 Persistence.  کند می   کنند فراهممی استفاده  Transactionاز    که   ،هاتراکنش   راه   در   شی   حاالت  به   دسترسی  برای



  راه  از   سایت  یک   در   خانه   به   که  شی   حاالت  و   شوداختصاص داده می   محلی   هایسایت  در  خانه  به   که   شیحاالت    بین

 هاکارخانه .  محلی اصرار دارد  Persistenceاجزاء    بازیابی  و   ادامه   به   همیشه   اما   ،شود تفاوتی قائل نیستاطالق می   دور 

  ارائه   به   همچنان   شی  یک .  دهند می   ادامه   همچنان  شی  حاالت  بازیابی   برای  را  خود  محلی  Persistence  همیشه

 دهد.خود ادامه می  شناسه

اولیه   است  ثابت کپسوله شده  سازیذخیره برای    اساسا  داده پایگاه  جزء.  داده   پایگاه  توابع  برای  و    بازیابی   و   ادامهای 

   .نگه دارد ی باالدسترس   برای ایمحفظه  در محلی را   داده پایگاه است ممکن همچنین. کند می   فراهم هاداده 

 براساس را    تکرار  پروتکلکه  .  کند می  سازیرا پیاده   تکرار  الگوریتم  قرار دارد و  معماری  قلب  در   Replication  جزء.  تکرار

Replication   دهد شی انجام می   آمادگی   محاسبه  و  حاالت شی  ساخت  جهت  ،حاالت شی  انتشار  برای  دیگر  هایسایت .

از  حالت شی    به   دسترسی   برای  یروش   وکند  می   استفاده  محلی  صورت   به   اطالعات  ادامه   برای   Database  جزء  و 

  .کند می  فراهم  شده ذخیره 
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 محصوالت   مورد در هایافته  یا و  سازیپیاده  جزئیات جای  به مفهومی هایجنبه  روی   بر تمرکز  بامطالب را  ترینمهم  ما

COTS  دهیمارائه می  ابزار و.   

  برداری بهره   روش   موضوع   مورد   در   نظریه   توجهی  قابل   مقدار  : نوشتن/ خواندن  مقابل  در  هاروش   معناشناسی 

 روابط "  آن   در   که  ، [8]  مثال   عنوانبه )  دارد   ها وجود روش   از  برخی   بودن   دسترس   در   افزایش   منظور به   معناشناسی

  نسبت به   بندیطبقه روش    هر استفاده از   به   قادر  ما  عمل،   در(.  کند می   راخوانی توابع ف  میان  را   اطالعات  جریان   " تقاطع

  پیچیدگی  توجه  قابل  افزایش  از  غیر   به.  نیستیم  مشترک  استفاده  موارد  به  توجه   با  ویژه  به   نوشتن،  روش   و  خواندن  روش 

اشیاء    بودن   دسترس   در   محاسبه  و   شی  نوع   هر  معناشناسی  روش   مورد   در  که  ،بگیرید   نظر   تکرار در   روش   یک)  اجرا

  .دهد ارائه می  کاربراننظر   نقطه از درک   قابل  غیر یسیستم( داند می 



  شیء   شناسه   به  توجه  با (  شی  یک  محل   مثال   عنوانبه )  شی  مرجع دست آوردن  به   :شی  مرجع  به  شی  هویت  گاشتن

  مقایسه  در )   باشند   دور   راه   از   حتی  یا  فرآیند   از   خارج  اشیاء  اگر  برخوردار است   نگرانی   از   همیشه(  شی  نام   مثال   عنوانبه )

  نیاز به  نامگذاری  سرویس  چنین  بنابراین[(.  2]  راهنما  رابط   و  جاوا نامگذاری    یا  وCORBA  [1  ]  نامگذاری  سرویس  با

پیچیده    موضوع  کنند این  زندگی  خاص   تخریب  سناریوی   به  توجه   با  مختلف  هایمکان   در  اشیاء  اگر  ،دارد  اساسی  تداوم

محل اسیا  مرجع  یک  آن   در  که )   شودحفظ می  اشیاء ارجاع  مورد  در  سرویس نامگذاری  اطالعات طرف،  یک  از . شودمی 

 بدین.  کجا قرار گیرند   نمونه  اشیاء  دهد   رخ   تخریب  اگر  که  گیردمی   تصمیم   تکرار   جزء  دیگر،  سوی  از  ،(کند را تعیین می 

  براین،عالوه .  پذیری خطا استتحمل  ارائه  برای  بنایی   زیر  هایمکانیسم   به   وابسته  بسیار  مرجع  به   شناسه  نگاشت  ترتیب،

باید خودش   نامگذاری   چراکه سرویس  باشد،  دردسترس   زمان  هر   و در   سایت  هر   در   باید   امن  خرابی   با   سرویس نامگذاری 

  .باالیی داشته باشد پذیری خطای تحمل

  نامگذاری  سرویس  برای  توپولوژی  جزء  ابتدا،  در. کنیممرحله ارائه می   دو  از   استفاده  با  شی  شناسه  یکاین مطالعه،   در

  محلی   یا   دور  راه  از  صورت  بهتخریب    سناریوی   به  بسته  تواند می   که  ، (DTMs  در  هاکارخانه)  کند وجو می پرس   حاضر

   .شودمی فصل  و  حل  شی شناسه نهایت در دوم،  مرحله در. باشد 

  کند که ی را معرفی می مشکل(  "نرم   مراجع "   را  آنها  ما)   مراجعبرای حفظ    شی   شناسه  از   اجباری   استفاده   این،   بر   عالوه

  در  و  cacheدر    مرجع  /شناسه  نوع  یک  حفظ   یا  و(  بدی دارد  بازده  معموال  که) ی  زمان  شناسه در هر   هر   حل  به  نیاز

   .دارد شی  هر درون 

 تواندمی   که.  است  اساسی  طراحی  تصمیم   یک  سیستم  عملیات  برای  شدگیدانه   دانه  از  یواحد   تعریف  :شدگی  دانه  دانه

  دانه  مرزهای.  است متفاوت باشد   سیستم  رفتار  و   پیچیدگی  سازیپیاده   متضمنکه    سیستم  مختلف  هایبخش   برای

های  شدگی از دانه دانه   مااگرچه    .است  مدل  کل  تا  هاویژگی   تک  محدود به تک  گراشی  مدل  محدوده  در  شدگیدانه 

   :کنیمی اجزاء متفاوت استفاده می متفاوتی برا 



  که   چرا   ،است  آسان  نسبتا  ،شدگی  دانه  دانه   واحد   عنوانبه   اشیاء  کل   از   استفاده  با   شی  داده   ماندگاری   رسیدن به:  تداوم

  ما   در مطالعه (  رابط   نویسیبرنامه   افزارنرم )  کاربردی   برنامه   هایرابط   از   استفاده   با  اطالعات  هایمدل   از   را   الزم   کدهای

   .کنیمتولید می ( کامپیوتر کمک  با افزارنرم  مهندسی)

  وضوح   به  موضوع  این  که   آنجا  از .  شدگی استدانه   دانه  ی از واحد   سایت  یک  حاضر،  حال  در  :همزمانی  و  هاتراکنش 

تراکنش    با  شی   هر الحاق    توانایی  مستلزم   امر  این.  هستیم  شی  شدگیدانه   دانه  از   استفاده   برای  تالش   در  ما  نیست،  کافی

 نوشتن  چرا که عملیات  است  شده  معرفی  یبیشتر   پیچیدگی  براین،عالوه   است.  commitامکان    محاسبه  و  خاص

  استفاده   سنجی اعتبار  محدودیت  طول  در   که   است  "درگیر"  اشیاء  ضروری  قفل   دلیلبه   و  شی  بنا به روابط   "غیرمستقیم "

   .تولید کنیم است پیچیده  وضوح  به  که   را الزم کد  داریم  قصد  ما. شودمی 

  شی   هر  شدن  خوانده  دسترسی:  است  متمرکز  نیاز  یک  به  عمده  طوربه   ما  الیه  دوطراحی معماری    :الیه  دو  معماری

 ممکن( آن  اصلی  سایت)  خاص سایت  یک   در   باید   شدن  خوانده  دسترسی  که  حالی  در  ،باشد   ممکن  زمان   همه   در  باید 

 پروتکل   از   استفاده  با  commitکردن    هماهنگ   و  هاداده   داشتن  نگه)  همزمان  تکرار  از  شی   اجرای  رهایی   برای.  باشد 

  پس  داشتن  نگه  اول،  commit)  گرفتیم   همزمان غیر  تکرار   از   استفاده   به  تصمیم   ، [(4]  ارتباطات  گروه  مانند یک   کنترل 

 دکن  زندگی سیستم    در  شی   یک از   نمونه   چند   اگر   اندازد،می  خطر   به ثبات را   غیرهمزمان تکرار (. صف   از   استفاده   آن   از

  سالم،  سیستم حیات    طول   در   بنابراین،(.  قابل دسترسی شوند   دور   راه   از   سایت  یک   از   تغییر  از   قبل  اشیاء  مثال   عنوانبه )

به روشی    اشیاء  ،شودبرداری می نمونه   بار  یک   فقط   شی  هر:  کنیماستفاده می شده  توزیع   سیستم  معمولی   اندازیراه   از  ما

  الیهایجاد    باعث  این .  به کار برد  توانمی   را  شده   توزیع   محاسبات  مفاهیم  و   کنند می   برقرار  ارتباط   دیگر  اشیاء  باهمزمان  

سناریو    سیستم  سازیآماده   برای  صورت غیرهمزمانبه   داده  شی   ادامه  براین،عالوه .  شودمی  توزیعی  الیه   نام   به  فوقانی،

 ،اشیا  مدل   به  فوق  مالحظات  همه.  شودمی   تکرارالیه    نام   به  تر،پایین  هایالیه   ایجاد  باعث  این.  شودمی   منتشر  تخریب

را    شده   توزیع   اشیاء  مدل   و   ارد د  وجود   سایت  هر   در   "سیستم"اجزاء  ، مقابل  در .  رودبه کار می   " مدل"  با جزء   همراه

   .کند می  مدیریت



  در   همزمان  تکرار  جای  به  شی  داده  همزمانغیر  تکرار  از  استفاده  مفهوم مطرح شده در اینجا  ما،  تجربه  از  اقتباس   با

   .است نمونه سطح

CBSE  : جزء  مدل   اجرای  از   سرویسی   عنوانبه   معموال  تراکنش   و   تداوم  (CMI )  مورد   تعامد   آنجایی   از   اما   ، شودارائه می  

 جزء  مدل یک  از استفاده با DTMS. باشد  جزءبراساس  باید  CMI( تکرار الگوریتم جایگزین مثال  عنوان به ) است نظر

.  همراه  رابط   استانداردهای   و  نگرانی  قوی   انسجام :  است  CBSE  اساسی  اصل  براساس   آن  طراحی  اما  شودخاص اجرا نمی 

  سازمانی  هم  و  فنی  مسائل  نظر  از  هم  آن  از  بعد   اما  دهد،می   افزایش   را  پروژه  آغاز  در  تالش   ، رویکرد  این  ما،  تجربه  بنا به

  ویندوز )  مختلف   هایعاملسیستم  روی   بر و    مختلف   برای مشتریان  طرح   سه   در   ما  افزارنرم   کنون،   تا  .یابد می   کاهش

  چارچوب  بقیه:  کرده است  تغییر  مشتری  نیاز  جای  به   جزء  دو  تنها  وشده است    استفاده(  سوالریس  سان  و  مایکروسافت

   .است پایدار و  مانده  باقی  تغییر بدون

- ءاجز ا  رابط   از  ی متعدد  هاینگاشت  ،سازی اجزاءکپسوله   به  توجه  با.  است  مواجه  ضعف   نقطه  یک   با  CBSE  حال،  این  با

دهد را کاهش می   اجرا  زمان  بازده  که .  الزم است  (شی  به  شی)   یاستفاده   جایبه (  "شده  ارائه")    خارجی  ءاجزا  به   اخلید

  زمان   عملکرد   و   ءاجزا  انسجام   بین   پنهان  رابطه   یک   رو،  این  از .  کند  رشد   سیستم   اندازه   به توجهی قابل بطور  تواند می و 

   .دارد وجود  اجرا

تمایزی قائل   CORBA  و   روند   از خارج  انجام،  حال  در   هایتماس  بین  ما   ، پروژه  طراحی   مرحله  در  :WA -باند  پهنای

  چه   اگر .  مخفی کند   افزارنرم   نویسانبرنامه   نظر   نقطه   از را    مرتبط   مسائل  گونه   هر  افزارمیان  رود می   انتظار  که  چرا   ،نشدیم

مگابیت CORBA  2  هایتماس  از   یتنظیم  قابل  غیر   یاستفاده   چنین  که کردیم  تجربه  آن  از  پس   ما  است،  درست  این

  بیشتر شدیم   دقت مجبور به    ما  ، CORBA  سازیبهینه   از  غیر  به.  کند اشغال می   چشمگیری  طور   به   های ما رالینک از  

  .است الزم  واقعا CORBA هایتماس  آن  در  که 

  سه  با جدول یک از استفاده با حاالت اشیا جای  به ی خود راداده پایگاه ما :داده  پایگاه  برای نگاشت به شیحاالت 

  رسیدگی   باالیی در  پذیریانعطاف  ،اندازیراه   این.  XML  فرمتداده با    شی  وشی    نوع  شی،  شناسه:  کردیم  طراحی  ستون



  برخی   با  ما  حال،  این  با.  کند می   فراهمتکرار    جزء  و  تداوم  یا  و  داده  پایگاه  طرح  یا  تغییر  بدون  مدل  در  تغییرات  به

   :اشکاالت مواجه شدیم

. هر  دهد ی را اجازه م   یحاالت ش   ن یداده تناقض ب  گاهیاستفاده شود، پا  تواند ی نم  یی ستایا  یاعتبارسنج   چ یه  که   آنجا  از   •

ممکن است   ی کوچک در مدل ش   یهاشکست  ی موضوع ثابت شده است، چرا که اکنون حت  نیچند واضح است، اما ا

 نامناسب ارائه دهد.   ت یوضع ک یدر  یاداده  گاهیپا

پرزحمت هستنتد، از آنجا   اریبس  یسازاده یپ  یبرا  کنند ی داده کارعمل م  گاهیدر پا  میطو مستقکه به   ییوجوهاپرس   •

 مورد استفاده قرار داد.  توانی را م   XPath / XQueryبلکه   SQLکه نه تنها 

•  XML  یهاارزش است. اندازه داده   ی انسان قابل خواندن است، اما بنا به اطالعات زائد ب  ی مشتر   ک ی  ی برا  XML    به

انسان از    یی. خواناابد یی آن به شدت کاهش م  ییکارا جهیاست و در نت  شیدر حال افزا  ستمیسرعت و با رشد اندازه س 

  ی نیگزیجا  ی برا  ینر یفرمت با  ک یدر حال حاضر    ن،یدر حد صفر است. بنابرا  بایتقر  دهیچ یبزرگ و پ  یساختارها  نیا

XML  میدهی داده توسعه م گاهیدر سطح پا . 

  از   [.9]  است  عملی  و  پذیرامکان  قوی،  ساختارهای  از  یکی  که  است  کرده ثابت  مراتبسلسله  :مراتبیسلسله   ساختار

  یک  ساخت  بنابراین،.  است  نیاز  مورد  چند بسیاری  به   چند   روابط  زیرا  ، محدود شود  تواند نمی  مدل  ساختار  دیگر،   سوی

 خواستار  دقیقاشود که  می   معرفی  مدل   یکدر این مقاله  .  مفید است  منابع تجمع    از   استفاده  با  مراتبی سلسله  ساختار

   .مراتبی استسلسله  تجمع  یک با  دسترسی قابل  شی هر

.  خاص نوع  یک از اشیاء تمام دریافت  و ID  با شی دریافت :دشومی  پشتیبانی  ساده وجوپرس  نوع دو :وجوپرس  موتور

  عنوان به   است،  ضروری   شی  مراتب  سلسله  طریق  از  انتقال  برای   اضافیوجوهای  پرس   ،UI  فهد   کارآمد   اجرای  برای

  وجوپرس   زبان   گرچه .  شده است  برآورده   صفات   در   اضافی  شرایط   آن   در   که   شی   یک   فرزندان   یا  جد   دریافت   مثال،

  .رسد به نظر می  کافیشده   ذکروجوهای پرس  است، مطلوب[( 1]  زبان جستجو شی) OQL  مانند  توصیفی 

داشته    ی وجوددیگر  اشیاء  تاس   ممکن  ، گیردمی قرار    حذف  موضع   در  شی  یک  که  هنگامی  :حذف  عملیات  انتشار

  حذف  رجوع شده   شی   و   مرجع   آیا   که   شود می   تعیین   ،ایرابطه   هایداده   پایگاه  مشابه .  دارند شیء اشاره    این   باشند که به 



. اتفاق بیافتد   نقض  محدودیت  هنگام  حذف   محدودیت  در  یا  و  آبشاری  حذف عملیات    نتیجه  در  است  ممکن  این.  شودمی 

  یکهنوز    ما.  شودسازی می پیاده   گیرنده سرویس   سمت   در  حذف   یعملیات پیچیده   در  کامال   نتایج  این   اوقات  گاهی

   .است بیشتر بررسی برای  مهم  مسئله یک اما ،نداریم مناسب کلی حلراه

 

  آینده  هایکار. 4

  :بهبودهای زیر مشخص شده است

 .  دهد ی را م OQLبا استفاده از  ی فی توص یوجوهاپرس  یوجو، که اجازه موتور پرس   کیاز  یبانیپشت •

 .  انیمشتر  یمدل برا یبهتر در دسترس  یبه عملکرد همزمان دنیرس   یقفل برا  یشدگدانه از دانه  یبانیپشت •

بزرگ    یهای ازمند یاز ن  ستم،یس   ب یدر طول تخر  یحت  هاتیدر همه سا  اءینوشتن در مدل اش   یهااستفاده از روش   •

 است.   ندهیآ

دردسترس   نیها )در حال حاضر خواندن / نوشتن دردسترس( در رابطه با تجارت ببهتر از انواع تراکنش   یبرداربهره   •

 [. 10، 5ثبات مورد نظر است ]  یازمد یو ن ایبودن اش 

   . هستیم شی هایسیستم برای فرمپلت  توزیع  باال و دسترس  ارائه  به قادر   ما ،فعلی  سیستم ضعف  نقاط بهبود با
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