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چکیده
با توجه به شرایط امروزی یکی از شرایط موفقیت کسبوکارها در دنیای مدرن ،ارائه خدمات فناوری اطالعات بهه موعهو و بها اطاینهان و
دسترسپذیری باال است .بنابراین برای سازمانها ایجاد زیرساختهای فنی و ارائه خدمات با دسترسپذیری باال برای خدمات فناوری اطالعات
از اهایت باالیی برخوردار خواهد بود که مستلزم آن است که بتوان با مدلهای دعیق کاّی ،میزان دسترسپذیری خهدمات و زیرسهاختهها را
محاسبه ناود .تاکنون در این زمینه تالشهای زیادی صورت گرفته است که اغلب آنها دسترسپذیری را صرفاً برای تجهیزات زیرساختی و یا
حداکثر با لحاظ ارتباطات این تجهیزات با یکدیگر یعنی در الیه شبکه یا زیرساخت محاسبه ناودهاند .در این پژوهش تالش میشود با تبعیهت
از یک دیدگاه مبتنی بر معااری ،تاامی الیههای سهگانه یک خدمت فناوری اطالعات شامل الیه کسب و کار ،نرمافزار و زیرساخت را در یهک
چارچوب یکپارچه و بههم پیوسته با هم مرتبط ناود .سپس دسترسپذیری کلی یهک فراینهد در الیهه کسهبوکهار را بها توجهه بهه ارتباطهات
مدلسازی شده بین هر سه الیه ،به صورت دعیق محاسبه و در اختیار کاربر عرار داد .مزیت این رویکرد در فهم دعیهق کهاربر خهدمت از میهزان
دسترس پذیری فرایندهای کاری مورد نیاز وی است ،زیرا کاربر نای تواند صرفاً با در اختیار داشتن اطالعات دسترسپذیری الیه زیرساخت بهه
تنهایی درک دعیقی از دسترس پذیری خدمت یا فرآیند در اختیار خود داشته باشد .نتایج شبیهسازی نشان داد که چگونه از دست رفهتن یهک
جزء دارای اهایت باالتر تاثیرات به مراتب منفیتری نسبت به یک جزء کم اهایت بر روی دسترسپذیری کلی فرآیند کاری کاربران دارد.
واژههای کلیدی :دسترسپذیری ،خدمت فناوری اطالعات ،فرایند کسبوکار  ،شبکههای تصادفی

 -6مقدمه ز
معااری خدمتگرا در دهه اخیر روش فرمالی ارائه کرده است که
در آن خدمتها عناصر پایهای طراحهی یهک سیسهتم بهه شهاار
میروند .این مدل نشاندهنده شروع یک گام منطقی و تکاملی بر
مبنای توسعه و پیشرفت در زمینههههای محاسهبات توزیهوشهده،
مدلسازی فرایند کسبوکار و توسهعه هاههجانبهه فنهاوریههای
شبکهای میباشد .افزایش نیازمندیهای عالیاتی و غیرعالیهاتی،
پیچیدگیهای سامانههای فنهاوری اطالعهات را بهه صهورت عابهل
تههوجهی در دهههه اخیههر افههزایش داده اسههت .از سههوی دیگههر،
فعالیتهای تاام کسبوکارها هر روز بیش از گذشهته متکهی بهه
زیرساخت و خدمات فناوری اطالعات شده است [.]1
1

دستیابی به نیازمندیهای غیرعالیهاتی ایهن زیرسهاخت هها
مانند دسترسپذیری فرآیندها و خدمات ،از عوامل کلیدی موفقیت
کسبوکارها میباشد .میزان دسترسپذیری فرآینهدهای کسهب و
کار به سطح دسترس پذیری خدمات فناوری اطالعات و در نهایت
عابلیت دستری پذیری در جزءهای زیرساختی فناوری اطالعهات و
* رایانامه نویسنده مسئولvalavi@mut.ac.ir :

ارتباطات وابسته است .ارائه خدمات با کیفیت نامناسب و غیرعابل
اطاینان منجر بهه از دسهت دادن فرصهتهها و درآمهدهای یهک
کسبوکار خواهد شد .از این رو ،ارتقاء و دفاع از دسهترسپهذیری
فرآیندهای کسب و کار مبتنی بر فناوری اطالعات برای سازمانهها
بسیار حیاتی میباشهد .از سهوی دیگهر ،دسهترسپهذیری در الیهه
کسبوکار -که معاهوالً بهاالترین الیهه معاهاری سهازمانی فهر
میشود -وابستگی کاملی به دسترسپذیری در الیههههای زیهرین
فنی دارد .زیرا اساساً فرآیندهای کسبوکار بر بستر زیرساختهای
فنی اجرا می شوند و ضعف در دسترسپذیری ایهن زیرسهاختهها
منجر به ضعف در دسترس پذیری الیه کسبوکار میشود .طبیعتاً
مدلهای محاسبه دسترس پهذیری بایهد بتواننهد ایهن تهاثیر را در
محاسبات خود نشان دهند .تارکز ایهن پهژوهش بهر ارائهه مهدل
عالیاتی بهمنظور محاسبه دسترسپذیری نهایی خدمات فنهاوری
اطالعههات در شههبکههههای گسههترده بهها توجههه بههه وابسههتگیهههای
دسترس پذیری هر الیه به الیه های پایینی خهود بهر مبنهای یهک
رویکرد سهالیهای میباشد .این مدل امکان محاسبه دسترسپذیری
در هر یک از الیههای کسبوکار  ،برنامه و زیرساخت را با جزئیات
دعیق فراهم میآورد .در ادامه و در بخش  2مهروری بهر کارههای
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مشابه در زمینه محاسبه دسترس پذیری خدمات فناوری اطالعات
انجام میدهیم.
در بخش  3مدل پیشنهادی ایهن پهژوهش را ارائهه و تشهریح
مینااییم .در بخش  5روش و الگوریتم محاسبه دسترسپذیری با
استفاده از مدل پیشنهادی مطرح مهیشهود .سهپس یهک مسه له
ناونه فرآینهد ارسهال و چهاق مقالهه در بخهش  4عنهوان و حهل
میشود .با توجه به این که در بخهش  4مسه له ناونهه بههصهورت
دستی حل میشود ،در بخش  6یک زنجیره کامل از ابزارها جهت
انجام شبیهسازی نرمافزاری بهرای مسه لهههای بهزرو و پیچیهده
واععی معرفی می شود و مس له ناونه ما در فرایند شبیهسازی عرار
میگیرد .در بخش  7نیز جاهوبنهدی و تحقیقهاتی کهه در ادامهه
میتواند بر اساس این پژوهش انجام شهود را بررسهی و پیشهنهاد
میکنیم.

 -2مدلهای محاسباتی دسترسپذیری
 Martinelloدر سال  ،2004مدلی برای محاسبه دسترس پهذیری
ارائه کرده است که هدف آن بررسی دسترس پذیری کهاربران وب
سرویس های نرم افزاری است ] .[2این معااری صرفاً با الیههههای
نرم افزاری توجه دارد و با وجود آنکه یک شکست سلسله مراتبی
سهالیه را در مدل محاسبه دسترسپذیری خود بهکار گرفته است
لیکن تاام این الیهها از بعد نرمافزاری طراحی شدهاند و تهوجهی
با الزامات دسترسپذیری در الیههای پایینتر ندارند.
 Terruggiaو هاکههاران در سههال  ،2002محاسههبات عابلیههت
اطاینان و کیفیت خدمت را در شبکههای احتاهالی و وزندار بها
اسههتفاده از ناودارهههای تصههایم جبههری ارائههه دادنههد [ .]3آنههها
محاسههبات را در سههطح شههبکه انجههام مههیدهنههد و تنههها عابلیههت
اطاینان را برای الیه خدمات فناوری اطالعات محاسبه میکننهد.
مدل ارائهشده توسط آنها بهصورت الیهای و جزئهی و بها دخیهل
کردن الیههای زیرین ،به محاسبه دسترسپذیری نایپردازد.
هاان افهراد در سهال  2010بهه محاسهبه عابلیهت اطاینهان
شبکههای احتاالی گسترده مانند شبکههای پیچیهده و تصهادفی
پرداختند [ .]5آنهها از ناودارههای تصهایم دودویهی بههمنظهور
بررسی احتااالت مختلف عابلیت اطاینان در این شبکهها استفاده
کردند .مبنای کار آنها نیز محاسبه عابلیت اطاینان در الیه شبکه
و تنها با درنظرگرفتن عابلیت اطاینان اجزاء آی سی تی 1میباشد
و از عوامل اثرگذار در الیههای دیگر صرف نظر میکنند .در ادامه
اعتاادی و هاکاران در سهال  2010در [ ]4بیهان مهیدارنهد کهه
اشکاالت سیستمهای حفاظتی از خرابی های سختافزار ،نرمافزار،
1- ICT

ابزارهای جانبی و خطاهای انسانی ناشی میشود .البتهه پهژوهش
آنههها در حههوزه مهندسههی عههدرت انجههام گرفتههه اسههت و چنههین
دستهبندی برای آنها در سال  2010جنبه نوآورانه داشته است.
 Milanovicو هاکاران در سال  ،2011بر اساس پژوهشهای
عبلی خود جعبه ابزاری برای تولید خودکار مدل دسهترسپهذیری
بهمنظور محاسبه دسترسپذیری ارائه داده است [ .]6این ابزارهها
تنها برای محاسبه دسهترسپهذیری الیهه ارتبهاطی شهبکه مهورد
اسهتفاده عهرار مهیگیهرد و تاهامی شهرایط دنیهای واععهی ماننهد
نرمافزارهایی که باید بهمنظور اجرای فرآیند یا خدمت در دسترس
باشند و تاامی منابو داخلی و خارجی و یا افزونگی واحدهایی که
در هر جزء میتواند وجهود داشهته باشهد را در نظهر ناهیگیهرد .از
سویی در شبکههای پیچیدهای چون اینترنهت ناهیتهوان از یهک
3
مدل تنها چون بلوک دیاگرام عابلیت اطاینان 2یا درخت خرابهی
و غیههره بههه تنهههایی اسههتفاده کههرد و بایههد بهههمنظههور کههاهش
پیچیدگیهای محاسباتی از مدلهای سلسله مراتبی و ترکیبهی از
چندین مدل بهره برد.
 Menonو هاکههاران در سههال  ،2011روشهههای شکسههت
محصوالت الکترونیکی را بررسی کرده و زمان شکست را تخاهین
میزنند [ Johanna .]7و هاکاران عابلیت اطاینان سختافزارهای
شبکههای حسگر بیسیم را در سال  2011محاسهبه کردنهد [.]8
آنها دو روش و استاندارد ماکن مبتنهی بهر پهیشبینهی عابلیهت
اطاینان و تست سرعت سختافزار شبکههای حسگر بیسیم ارائه
دادند.
 Dittrichو هاکههاران در سههال  ،2013یههک چههارچوب بههرای
ایجاد ناودارهای بلوکی عابلیت اطاینان بهطهور خودکهار از دیهد
کاربران در معااریهای سرویسگرا 5ارائه کرده اسهت [ .]2آنهها
ابتدا یک توصیف از خدمت مورد نظر ،یک مدل همبندی شبکه و
یک جفت مشتری 4و ارائهدهنده خدمت را در نرم افزارهای تحهت
وب مبتنی بر وب سرویس ارائه میدهند و بر اساس آن جزءههای
آی سی تی مهرتبط را شناسهایی کهرده و مهدل دسهترسپهذیری
خدمت از دید کاربر را تهیهه مهیکننهد .سهپس بهر اسهاس مهدل
دسترس پذیری فراهمشهده ،دسهترس پهذیری حالهت پایهدار را از
دیدهای مختلف محاسبه مهی کننهد .مهدل آنهها مهدلی الیههای
نایباشد و صرفاً به محاسبه دسترسپذیری در سطح شبکه اکتفا
مههیکننههد Franke .و هاکههاران در سههال  ،2013یههک چههارچوب
معااری برای تحلیل دسترس پهذیری خهدمت فنهاوری اطالعهات
سههازمان ارائههه کردنههد [ .]10چههارچوب معاههاری آنههها بههرای
2- Reliability Block Diagram
3- Fault Tree
4- Service Oriented Architecture
5- Client
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مدلسازی و ارزیابی کای و کیفی دسترسپذیری خهدمتهها بهه
کار میرود .آنها در مدل خود بر سرشهااری فاکتورههای عهدم
دسترسی یک خدمت تارکهز کهرده انهد کهه عاهالً کهار مشهکلی
میباشد و به تخصص و تجربهه محاسهبهکننهده وابسهته اسهت .از
اینرو نایتوان جوابهای دعیق و مشابهی را در شهرایط یکسهان
بهدست آورد Macedo .و هاکهاران در [ ]11و  Silvaو هاکهاران
در [ ]12در سال  ،2013ابزاری بهمنظور بررسی دسترسپهذیری
تجهیزات اینترنت اشیاء بر اساس درخت خرابی ارائه دادهاند.
 Macedoو هاکههاران در سههال  ]13[ 2015و  Zhuدر سههال
 ]15[ 2012مدلی برای محاسبه دسهترسپهذیری سیسهتمههای
شبکهای بزرو بر اساس مدل مارکوف ارائه دادند .آنها از مدلهای
سلسله مراتبی بدین منظور بهره میبرند و ابتدا با مدلهایی چون
درخت خرابی یا بلهوک دیهاگرام عابلیهت اطاینهان سهاختار کلهی
شبکه را بهدست میآورند و سپس بر روی حاالت مختلف شهبکه
بهها توجههه بههه سههاختار مههدل مههارکوف مناسههب را طراحههی و
دسترسپذیری را محاسبه میکنند.
در ] [14پژوهشگران یک مدل سلسله مراتبی ناهاگن بهرای
محاسبه دسترس پذیری در خدمات مبتنی بر ابر ارائه ناهوده انهد.
هدف این پژوهش ارائه شاخصهای معینی به مخاطب بوده اسهت
تا بتواند از آنها برای تصایمگیری در مورد سهرمایهگهذاری روی
1
ایجاد یک بستر ابر اختصاصی با استفاده از محصول اوکهالیپتوس
در مقایسه با اجاره یک خهدمت عاهومی ابهر ماننهد خهدمات ابهر
شرکت آمازون استفاده کند.
یکهههی از موضهههوعات پیچیهههده روز در حهههوزه مهههدیریت
دسترس پذیری ،محاسبه دسترس پذیری خدمات و زیرساختهای
ابر است [16] .تحقیق بسیار شهاخص و خهوبی را در ایهن زمینهه
عرضه ناوده است کهه در آن یهک مهدل صهوری بهرای محاسهبه
دسترس پذیری خدمات ابر ارائه شده است .این مدل که بر مبنای
شبکههای پتری رنگی اتفاعی 2طراحی شده است با در نظر گرفتن
توزیو جغرافیایی زیرساختهای ابر ،دسترس پهذیری را بهرای ههر
ناحیه جغرافیایی از کل زیرساخت ابر بهه صهورت مجهزا محاسهبه
مینااید.
برای حوزه ارتباطات زیرسهاختی پهژوهشههای ] [17و ][12
فعالیت ناودهاند [17] .دسترس پذیری و عابلیت اطاینان را بهرای
ارتباطات ماهواره ای بر مبنای ظرفیت ارلنگ کانال محاسبه ناوده
است .برای پیادهسازی و شبیه سازی روش پیشنهادی خود نیهز از
زبان توصیف صوری  PRISMاستفاده ناوده است .در مقابل ][12
یک مدل عابلیت اعتااد تصادفی را ارائه داده اسهت تها بتوانهد بهه
1- Eucalyptus
2- Stochastic Colored Petri Nets
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اپراتورهای مخابراتی مهم ترین شاخص های دسترس پذیری شبکه
هسته را در یک زیرساخت مخابراتی موبایهل نشهان دههد .شهبکه
هسته ،به شبکه مرکهزی و زیرسهاخت اصهلی مهدیریت کهل یهک
اپراتور مخابراتی گفته میشود.

 -3مدل پیشنهادی محاسبه دسترسپذیری
در اولین بخش از این پژوهش مهدل مبنهایی کهه بهرای محاسهبه
دسترس پذیری به صورت چنهد الیهه بهه آن نیهاز داریهم را ارائهه
میکنیم.

 -6-3مدل معماری سازمانی
به وضوح مشاهده میشود که پیچیهدگی سهازمانههای بهزرو و
متوسط را نایتوان با یک مدل معااری سازمانی پوشهش داد .در
دنیای واععی ،مدلهای معااری مختلفی برای بخشهای مختلهف
یک سازمان میتوان بهکار گرفت بهطوریکه بیشتر معااریهای
مشههخصشههده زیرمجاوعهههای از محصههوالت سههازمان را پوشههش
میدهد [.]20
مدیریت داراییهای فناوری اطالعات در یک سازمان (یا یهک
واحد سازمانی) از موضهوعات اصهلی و مرکهزی  ITIL3مهیباشهد.
بنههابراین ،توسههعه و مستندسههازی خههوب معاههاری سههازمانی از
موضوعات ارزشاند برای مدیریت سیستمهای فناوری اطالعات به
شاار میرود ] .[22معااری سازمانی یک دید کلهی از زیرسهاخت
فناوری اطالعات ،اجزاء نرمافزاری و برنامههای کاربردی ،پشتیبانی
از فرآینههدهای کسههبوکههار و فرآینههدهای مشههتری و هههمچنههین
وابستگی میان اجزاء کلیدی را ارائه میکنهد .بههمنظهور تمهاین
موثر و کارآمدبودن فرآیندهای عالیاتی ،عناصر کلیهدی مهدیریت
سیستمهای فناوری اطالعات ماننهد خهدمات فنهاوری اطالعهات،
تعهدات سطح خدمت ،5تامینکنندگان خدمت ،فرایندهای خدمت
و غیره و وابستگی آنها باید در چارچوب معااری سازمانی مستند
شود .بدین منظور ،ارتباطهات بها عناصهر کلیهدی دیگهر معاهاری
سازمانی چون اجهزاء نهرمافهزاری ،عناصهر زیرسهاخت ،واحهدهای
سازمانی و فرآیندهای کسبوکار باید بهگونههای شناسهایی شهده
باشد که بتهوان تهاثیر تغییهرات را بهه صهورت الیههای و متقهاطو
بررسی و تحلیل کرد [ .]22از اینرو ،بایهد بتهوان در اولهین گهام
فرامدلی طراحی کرد که ارتباطات بین خدمات فناوری اطالعات را
با اجزاء دیگر معااری سازمانی را بهصورت دعیق نشان دهد.
شکل ( ،)1این فرامدل پیشنهادی را نشان میدهد [ .]25این
شکل پایه اصلی رویکرد ایهن پهژوهش را تشهکیل مهیدههد و در
کیفیت و دعت کلی پژوهش بسیار ت ثیرگذار خواهد بود .لذا تالش
3- Information Technology Infrastructure Library
)4- Service Level Agreement (SLAs
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شده تا در طراحهی آن از تاهامی مهدلههای عینهی کهاربردی در
فناوری اطالعات امروزی استفاده شود .الیه بندی و برخی از اجزاء
مهم این مدل از [ ]25گرفته شده و میتوان برای مطالعه دعیقتر
پیرامون مدل به آن مراجعه ناود .لیکن مدل ارائههشهده در []25
در کل صرفاً دارای هفت جزء است که آنرا به هجده جزء افزایش

دادهایم .همچنین تنوع روابط وابستگی بین اجهزاء مختلهف مهدل
نیز افزایش یافته است .توضیحات برخی از اجزاء در [ ]25موجهود
است .در مورد سایر اجزاء نیز توضهیحات الزم در ادامهه مهیآیهد.
بدیهی است برخی از اجزاء بهدلیل واضح بودن نیازی بهه توضهیح
نخواهند داشت.

شکل ( :)6فرامدل ارتباط خدمات فناوری اطالعات با معااری سازمانی []25

تشریح این شکل بهصورت کلی این است که در ههر الیهه عناصهر
اصلی معااری آن الیه بهصورت تفکیکشده و مجزا در بلوکهای
متفاوت مشخص شدهاند و سپس نوع ارتباطی که بین هر دو نهوع
بلوک در سیستمهای امروزی معاوالً رایج است بهصورت خطهوط
جهت داری که نوع ارتباط روی هر یک نوشهته شهده ،نشهان داده
شده است .به عنوان مثال
نشان می دههد کهه هاهواره جهزء نقهش در معاهاری کهه هاهان
نقشهای مختلف سازمانی میباشد ،بخشهی از واحهد سهازمانی را

تشههکیل مههیدهههد .در شههکل ( )1منظههور از هههمبنههدی در الیههه
زیرساخت ،ارتباطاتی است که بهصورت فیزیکی بین اجزاء مختلف
سخت افزاری با استفاده از یکهی از فنهاوریههای ارتبهاطی برعهرار
میشود و خدمات الیه نرمافزار روی آن بستر ارائه میشود.
در الیه نرمافزار منظور از خدمات پایه ،آن خدماتی هستند که مرکب
از چند خدمت دیگر نباشند و نتوان آنهها را بهه زیرخهدمتههای
مستقل و دارای مفهوم تفکیک ناود .در مقابل خدمات مرکهب از
ترکیب چند خدمت پایه با یکدیگر تشکیل شدهاند.
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 -2-3مدل سهالیه محاسبه دسترسپذیری
خدمات فناوری اطالعات را میتوان در اصل به معااری نرمافزار و
برنامههای کاربردی در الیه برنامه کهاربردی اختصهاد داد ،زیهرا
اجزاء نرمافزاری و عابلیهتههای آن بخهشههای اساسهی خهدمات
فناوری اطالعات به شاار مهیرود .ایهن خهدمات بایهد بهر اسهاس
نیازمندیهای کسبوکار تعریف شده باشند و به عناصهر کلیهدی
الیههای مختلف معااری سازمانی مرتبط شوند .حال با توجهه بهه
مههدل معاههاری سههازمانی شههکل ( )1و ارتبههاط خههدمات فنههاوری

اطالعات با سایر اجزاء این معااری ،میتهوان مهدل محاسهباتی را
برای دسترسپذیری خدمات فناوری اطالعات بههصهورت شهکل
( )2ارائه داد .ایده این مدل از ] [2اعتباس شده است با این تفاوت
که الیهبندیها و نگاشت بین الیه های مختلف به جای آن که بهر
مبنای ادبیات و هدفگذاریهای نرمافزارهای تحت وب دارای وب
سرویس انجام شده باشد تا الیه زیرساخت و ارتباطات فیزیکی نیز
پایین میرود.

شکل ( :)2مدل سهالیهای محاسبه دسترسپذیری

 -4محاسبه دسترسپذیری با استفاده از مدل
سهالیه
روش محاسبه این مدل روش مبتنی بر تجزیه و شکست از باال به
پایین میباشد .به این صورت که ابتدا باید یک فرایند موجهود در
باالترین الیه (الیه کسبوکار) را به گونهای تجزیه کرد تا به اجزاء
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][2

زیرساخت متناظر در پایین ترین الیه (الیه زیرساخت) برای اجهرا
نگاشت شود .سپس بها توجهه بهه دسهترسپهذیری ایهن اجهزاء و
مدلهای دسترسپذیری مناسب ،دسترسپذیری اجزاء الیهههای
باالتر را محاسبه کهرد .گهامههای ایهن مهدل در شهکل ( )3ارائهه
شدهاند.
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 -3-3محاسبه دسترسپذیری الیه کسبوکار

شکل ( )2توابو تجایو زیر را بهمنظور برعراری ارتباط محاسباتی

با توجه به اینکه در مدل ارائه شده در شکل ( )2و الگوریتم ارائه

بین الیه های پایینی و میانی مدل با الیه کسهبوکهار بهه صهورت

شده در شکل ( )3دسترسپذیری الیههای زیرسهاخت و خهدمت،

فرمال تعریف و تحلیل میکنیم .بدین صورت که دسترسپهذیری

پهیشنیهاز و ورودی محاسهبه دسههترسپهذیری الیهه فرآینههدهای

الیه کاربرد برحسهب دسهترسپهذیری عناصهر الیهه زیرسهاخت و

کسبوکار محسوب می شوند لذا باید از محاسبات مربوط بهه ایهن

دسترسپذیری الیه کسبوکار بر حسب دسترسپذیری مؤلفهها و

دوالیههه اسههتفاده کنههیم تهها دسههترسپههذیری نهههایی فرآینههدهای

سامانههای الیه کاربرد محاسبه میشود.

کسبوکار استخراج شوند .برای اینکار مطابق مدل ارائههشهده در

شروع

 -1توصیف فرایند کسبوکار با یکی از زبانهای مدلسازی
فرآیند مانند  BPMNیا ناودارهای UML

 -8مسیریابی میان دو نود هدف (سرویسدهنده) و مشتری
(سرویسگیرنده)

 -2استخراج تاامی سرویسهای فنآوری اطالعات موجود
در الیه شبکه با ابزارهای پویشگر شبکه

 -2استخراج عبارات بولی متناظر برای هر سرویس اتایک
براساس مسیرهای بهدستآمده

 -3استخراج تاامی سرویسهای الیه کسبوکار از فرآیندها
با توجه به الگوهای از عبل طراحیشده

 -10انتخاب مدل دسترسپذیری مناسب (مدل زنجیره
مارکوف FT ،و  RBDو) ...

 -5شناسایی توپولوژی ارتباطی و محاسباتی شبکه با
استفاده از ابزارهای مانیتورینگ شبکه

 -11محاسبه دسترسپذیری درالیه برنامه

 -4نگاشت میان سرویسهای بهدستآمده از گام  3و
ساختار شبکه گام 5

 -12محاسبه دسترسپذیری فرایند کسبوکار

 -6استخراج اجزاء الیه زیرساخت مرتبط با هر سرویس

 -7محاسبه دسترسپذیری اجزاء در الیه زیرساخت

شکل ( :)3مراحل الگوریتم محاسبه دسترسپذیری سهالیه

پایان
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در این توابو مهاتریس وابسهتگی بهین فرآینهدها بها برنامهه ههای
کاربردی را با  ، M PC , ACمهاتریس وابسهتگی بهین برنامههههای

باید توجه کرد که اگر تعداد کل فرآیندهای مورد نظر در  Yفر

شود ابعاد ماتریس  M PC , Rبه اندازه  Y  xخواهد بود.

کاربردی با خدمتها (اعم از خدمات داخلی  Siیا خدمات بیرونهی
 Seرا با  M AC , Sو ماتریس وابستگی بین خدمتها با منابو را با
 M S , Rنشان میدهیم .بدین ترتیب خواهیم داشت:
) aij . A (AC j

()1

Availability (PC i )  A (PC i ) 

j 1

در رابطههه ( ،)1متغیههر  mنشههاندهنههده کههل تعههداد برنامههههههای
کاربردی میباشد .به هاین ترتیب ،برای الیههای پایینتر خواهیم
داشت:
k

) aij . A (S j



A (AC i ) 

j 1

()2

 j  1...k aij  M AC ,S (i ), aij  0

) aij . A (R j



A (S i ) 

j 1

 j  1...x aij  M S , R (i ), aij  0

در روابط ( )2-3متغیرهای  kو  xبهترتیب نشاندهنده کل
تعداد خدمتها و کل تعداد منابو هستند.

فرآیند چاق مقاله را بررسی میکنیم.
بحث نظری مهم در فرمولهای ( )1-4این است که باید ثابت
کرد طبق این فرمولها ،دسترسپذیری هر عنصر نایتواند بهیش
از عدد  1باشد تا شرط الزم دسترس پذیری نقض نشود .برای این
منظور داریم:

1

براساس شکل ( )2میتهوان ارتبهاط منطقهی مسهتقیای را بهرای
محاسههبه دسههترسپههذیری فرآینههدها برمبنههای دسههترسپههذیری
مؤلفه های زیرساختی ارائه ناود .بدین منظور ،ماتریسهی را تحهت
عنوان ماتریس وابستگی مستقیم با نااد  M PC , Rتعریف کرده و
آنرا از رابطه ( )5محاسبه خواهیم ناود .رابطه ( )5در واعو نوعی
میانبهر بهرای محاسهبات مربهوط بهه روابهط ( )1-3را بهه وجهود
می آورد .زیهرا دعیقه ًا هاهان منطهق و چهارچوب را بها اسهتفاده از
محاسبات ماتریسی پیاده میکند .بنابراین با اسهتفاده از مهاتریس
 M PC , Rمی توان سه رابطه ( )1-3را بهصورت خالصههشهده در
رابطه ( )4بهدست آورد.
()5
M PC , R  M PC , AC  M AC , S  M S , R
x



A (PC i ) 

j 1

 j  1...x aij  M PC , R (i ), aij  0

x

a

ij

j 1

aij M PC ,R ,

از سوی دیگر ،میدانیم که دسترسپذیری اولیه برای تاهامی
مؤلفه ها الیه زیرساخت بهصورت فرضی کوچکتهر یها مسهاوی 1
است .یعنی:

i, A( Ri ) 1

()7
بنابراین خواهیم داشت:
x

 -4-3ماتریس وابستگی مستقیم

) aij . A (R j

اعاال مدل ارائهشده به یک فرایند ناونه ماننهد خهدمت پیهام در

() 6

x

()4

و ) Rich Client Platform (RCPمیتوان تاامی گامههای بهاال را
بهصورت اتوماتیک انجام داد .در ادامه نتایج بهدستآمهده پهس از

 j  1...m aij  M PC , AC (i ), aij  0

()3

تصههادفی و در دسههترسبههودن ابزارهههایی چههون

IBM Process

Papyrus ،VIATRA ،GSTools ،Open NMS ،ARIS ،Designer

m



همچنین با توجه به پیچیده و بزروبودن ساختار شبکهههای

()8

x

i , A( PCi )  aij . A( R j )  aij 1
j 1

j 1

لذا الزام حداکثر مساوی یک بودن عدد دسهترسپهذیری ههر
فرآیند در این فرمولها برعرار است.

 -4مطالعه موردی
هاانطورکه در بخش  2-2و  -2-3اشهاره ناهودیم نزدیهکتهرین
پژوهش های مشابه با موضوع این پژوهش متعلق به مراجهو [ ]6و
] [2هستند .لهیکن [ ]6اساسهاً چنهین الیهه بنهدی را بها رویکهرد
محاسبات در الیه کسبوکار سازمان دنبال نکرده است و ] [2نیهز
الیهبندی را با هدف محاسبه دسترسپذیری برای وب سرویسها
انجام داده که معادل الیه میانی مدل سهالیه ما میشود و آنرا تا
الیه کسبوکار معااری توسعه نداده است .لذا برای صحتسنجی
و اعتبارسنجی مدل ارائهشده از یهک مطالعهه مهوردی روی یهک
فرآیند مشهور و در دسترس هاگان مانند پذیرش و چاق مقاله و
تحلیل نتایج حاصله استفاده میکنیم.
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 -6-4توصیف فرآیند چاپ مقاله
این فرآیند پس از پذیرش چکیده مقاله ارسالشهده بهرای مجلهه
آغاز میگردد .پس از دریافت چکیهده توسهط مجلهه ،بایهد مقالهه
اصلی نگارش شود .نویسنده مقاله را در سیستم خود کاملکرده و
برای مجله ارسال میکند .سهپس نویسهنده مقالهه منتظهر پاسه
داوران میشود .داوران مقاله را بررسی و نتیجه را بهرای نویسهنده
ارسال میکنند .درصورتیکه مقاله مورد عبول داوران عرار گیرد و
تنها نیاز به ویرایش داشته باشهد مهوارد را بهه نویسهنده گهزارش

می دهند .نویسنده اصهالحات را انجهام و دوبهاره مقالهه را ارسهال
میکند و منتظر میماند .این فرایند تکرار میشود تا مقاله کهامالً
مورد پذیرش داوران عرار گرفته و نیازی به ویرایش مجدد نداشته
باشد .پس از اصالحات کامل و پهذیریش نههایی مقالهه ،نویسهنده
منتظر چاق مقاله شده و با چاق مقاله سناریو پایهان مهیپهذیرد.
این فرآیند با زبان مدیریت فرآیند کسهبوکهار  BPMNدر شهکل
( )5نشان داده شده است.

شکل ( :)4توصیف فرآیند

پس از توصهیف فرآینهد بایهد خهدمات موجهود در فرآینهد را
استخراج کنیم .خدمات موجود در این فرآیند با توجه به الگوهای
ساختار ناودار فرآیند ،بهصورت جدول ( )1بهدست میآیند .پهس
از استخراج خدمات از فرآیند کسبوکار و دستهبندی آنهها وارد

با BPMN

مرحلههه شناسههایی توپولههوژی شههبکه بهها اسههتفاده از ابزارهههای
مانیتورینگ میشویم .در این پژوهش بهدلیل اطاینان از تصادفی
بودن زیرساخت شبکه ،شبکه مورد نظهر خهود را در محهیطههای
 BRITE ،Gephiیا  matlabتولید میکنیم.

جدول ( :)6خدمات استخراجشده از فرآیند چاق مقاله
خدمت 2

مشخصات

خدمت 1

نام خدمت

فعالیت ارسال

عانون استخراج

الگوی حلقه

الگوی واسط فرآیند (تعامالت
میان فعالیتها)

خدمت

DNS

خدمت 3

خدمت 5

خدمت ویرایش مقاله

خدمت بازبینی مقاله

الگوی

XOR

الگوی

XOR

نوع خدمت

خدمت فناوری
اطالعات

خدمت فناوری اطالعات

خدمت کسبوکار

خدمت کسبوکار

ورودی

مقاله (پیام)

آدرس ماشین مبادلهکننده پیام
1
()MX

مقاله هاراه با commentهایی از
سوی داوران

ارسال مقاله توسط
نویسنده

خروجی

تحویل پیام به داور

ارسال آدرس ماشین مبادلهکننده
پیام به ماشین مبدا

مقاله تکایلشده برای چاق

داوری مقاله

1- Mail exchanger
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است .مشخصات دسترسپذیری مؤلفهها و جزءهای شبکه ناونهه

شکل ( )4توپولوژی شبکه ناونهه مطهابق بها صهورت مسهاله

ایجادشده نیز در جدول ( )2آورده شده است.

تعریفشده را نشان میدهد که توسط ابهزار  BRITEتولیهد شهده

شکل ( :)3توپولوژی شبکه ایجادشده با ابزار

BRITE

جدول ( :)2مشخصات اجزاء شبکه
جزء
Comp11,12,13,14,15
16,17,19,20,21,24,25
26,27,28
File server

سازنده

( MTBFساعت)

مدل

( MTTRساعت)

افزونگی

HP

DC7800

2800

24

0

Dell

PowerEdge T620

DNS server

Dell

PowerEdge T620

Email server

Dell

PowerEdge T620

DB server

Dell

PowerEdge T620

Backup server

Dell

PowerEdge T620

Switch

Cisco

Catalyst 3560

Switch

Cisco

Catalyst 3560

Switch

Cisco

Catalyst 2950

Switch

Cisco

Catalyst 2950

Switch

Cisco

Catalyst 2950

Switch

Cisco

Catalyst 2950

Router

Cisco

ASR 1006

Router

Cisco

ASR 1006

Router

Cisco

ASR 1006

Router

Cisco

ASR 1006

70،000
70،000
70،000
70،000
70،000
200،000
200،000
61،500
61،500
61،500
61،500
122،000
122،000
122،000
122،000

1 .0
1 .0
1 .0
1 .0
1 .0
3 .0
3 .0
0/4
0/4
0/4
0/4
0/5
0/5
0/5
0/5

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

حال اگر فر کنیم که کاربر ماشین شهااره  12مربهوط بهه
کاربری است که میخواهد مقاله خود را برای کاربر ماشین شااره

 25ارسال کند ،بهمنظور محاسهبه دسهترسپهذیری ایهن فرآینهد
کسبوکار باید مطابق بخشهای بعدی عال کنیم.
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 -2-4محاسبه دسترسپذیری فرایند مربوطه
در این شبکه بهمنظور محاسبه دسترسپذیری فرآیند ارسال مقاله
باید دسترسپذیری خدمت پست الکترونیک را برای کاربر مربوط
به سیستم رایانه شااره  12و رایانه شااره  32محاسبه کنهیم .در
توصیف خدمت پیام بیان شد که ایهن خهدمت ،خهود وابسهته بهه
خدمت نام دامنه یا  DNSبهمنظور بهدسهتآوردن آدرس ماشهین
مقصد میباشد .از اینرو ،ابتدا باید دسترسپذیری خدمت  DNSو
سپس دسترسپذیری خدمت پست الکترونیک محاسبه گردد.

 -3-4نگاشت خدمات فناوری اطالعات بر اجزاء شبکه
در این گام ابتدا ناودارهای فعالیت مربهوط بهه خهدمات فنهاوری
اطالعات بهدستآمده در گام دو را با استفاده از نرمافزار papyrus
ترسیم میکنیم .این نرمافزار از زبان  UMLپشتیبانی مهیکنهد و
خروجی با فرمتهای  XMLو  UMLارائه میدهد .همچنین بایهد
ناودار شهی/کالس مربهوط بهه توپولهوژی و زیرسهاخت شهبکه را
ترسیم کنیم (در دنیای واععی این فرآیندها میتوانهد بهه صهورت
کامالً اتوماتیک و بهترتیب بها ابزارههای  OpenNMSو VIATRA

صورت پذیرد .به این صورت که با ابزار  OpenNMSساختار شبکه
را بهدست آورده و خروجی آنرا وارد ابهزار  VIATRAکنهیم .امها
توصیف خدمت را باید بهصورت دستی و با استفاده از ناودارههای
فعالیت در این ابزار ترسیم کنیم).
سپس ناودار شی ساختارکلی شبکه بهصهورتی ماننهد شهکل
( )6بهدست میآید .از ناودارههای کهالس بهه منظهور شناسهایی
واحدهای ساختاری استفاده کرده و از ناودارهای شی بههمنظهور
بهدستآوردن سهاختار شهبکه و ارتباطهات میهان اجهزاء مختلهف
استفاده میکنیم.
ابههزار VIATRA

پههس از دادن تاههام ایههن ورودیههها بههه
نگاشتهای مختلف بین خدمتدهندهها و خهدمتگیرنهدههها در
تاامی مسیرهای ماکن آنها استخراج می شود .پهس از نگاشهت
خدمات بر زیرساخت باید تاامی مسیرهای ماکن میان نودههای
مبدا و مقصد را بهدست آوریم .این گام نیز میتواند به کاک ابزار
 VIATRAو برای شبکههای تصادفی بهه کاهک ابهزار ،PWNRA
انجام شود.

شکل ( :)1ناودار کالس مربوط به ساختار کلی شبکه

ناونهههای از خروجههی ابههزار  PWNRAبههرای خههدمت پسههت
الکترونیک مثال فوق بهصورت زیر میباشد:
12  6  1  7  8  32

12  6  0  7  8  32
12  6  0  4  8  32
12  6  5  4  8  32
12  6  1  3  4  8  32
شکل ( :)6خروجی ابزار  PWNRAبرای خدمت پست الکترونیک

حال با توجه به مسیرهای بههدسهتآمهده اجهزاء موجهود در
شبکه ،زیرساخت مربوط بهه ههر خهدمت را از ناهودار کهالس آن
استخراج میشود .مشخصات این اجزاء نیز در جدول آمده بود که
برای گام های بعدی محاسبات استفاده میشود .پس از اسهتخراج
اجزاء و مسیرها باید به محاسبه دسترسپذیری از پایینترین الیه
(الیه زیرساخت) به سات باالترین الیه (الیه کسبوکار) برحسب
نیاز بپردازیم.
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MTBF
MTBF  MTTR

 -4-4محاسبه دسترسپذیری در الیه زیرساخت
در این مرحله با توجه به اطالعات بهدسهتآمهده در گهام عبهل و
وابستگی میان اجزای هر جزء ،ابتدا عبارات بولی را برای هر جهزء
بهههدسههت آورده و سههپس مههدل دسههترسپههذیری تاههام اجههزاء را
بهصورت مجزا رسم میکنیم .آنگاه دسترسپذیری هر جزء را بها
توجه به ساختار آنها (سختافزارها و نرمافزارهای موجود بر روی
هر جزء و افزونگی آنها) محاسبه میشود .بههعنهوان ناونهه ایهن
محاسبات در ادامه برای جزء رایانه با جزئیات آورده شده و بهرای
اجزاء دیگر نیز مقادیر دسترسپذیری محاسبه شده را در جهدول
( )3مشههاهده مههیکنههیم .بهههعنههوان مثههال ،بههرای یههک رایانههه
دسترس پذیری نهایی تهابعی از دسهترسپهذیری سهختافهزار آن
ضربدر دسترس پذیری سیستم عامل ضهربدر دسهترس پهذیری
برنامه کاربردی اجراشهونده روی آن اسهت کهه بههصهورت رابطهه
منطقی زیر آن را نشان داده میشود.
&

بنابراین داریم:
2700
 0.9905
2700  26
3000
A  Hardware  
 0.9924
3000  23

A  Application   A(OS) 

و متوسط دسترسپذیری برای این جزء برابر است با:

A  Component   0.9905*0.9905*0.9924  0.9736

)Computer_Availability = (Computer_Software_Ava
)(OperatingSystem_Ava) & (Computer_Hardware_Ava

برای این نوع مؤلفه مانند شکل ( ،)8مهدل بههدسهتآمهده از
عبارت بولی به صورت سری میباشد که با توجه به افزونگی آنها
ناوداری به صورت زیر بهدسهت مهیآیهد .دسهترسپهذیری آن از
فرمول دسترسپذیری اجزاء سری محاسبه میشود.
N

 A component    Aiکههه تعههداد اجههزاء مههیباشههد و

A i  

محاسبه دسترسپذیری الیه خدمت (برنامه)
با توجه بهه شهکل ( )4کهه مربهوط بهه اجهزاء فعهال در خهدمات
میباشد ،ابتدا عبارت بولی مربوط به ههر خهدمت و سهپس مهدل
دسترسپذیری را بهدست آورده و دسترسپذیری ههر خهدمت را
محاسبه میکنیم( .در محاسبات فر شده است دسترسپهذیری
کانالهای ارتبهاطی برابهر بها یهک مهیباشهد) .در ایهن الیهه نیهز
دسترس پذیری را برای یک خدمت محاسبه کرده و برای خدماتی
دیگر تنها خروجی را در جهدول نشهان مهیدههیم .بهدین ترتیهب
دسترسپذیری خدمت پست الکترونیک بر اساس شهکل ( )10از
دید کاربر مورد نظر از روابط شکل ( )2و شهکل ( )11و نهایتها در
جدول ( )5محاسبه خواهد شد.

1

جدول ( :)3محاسبه دسترسپذیری اجزاء مستقل
جزء

سرور پست الکترونیک و DNS

سوئیچ سیسکو3460

سوئیچ سیسکو2240

روتر سیسکو ASR1006

دسترسپذیری

0/2222282

0/2222262

0/2222285

0/222226

شکل ( :)8مدل دسترسپذیری کامپیوتر تنها
comp12 & channel & switch6 & channel & switch1 & channel & router7 & channel & router8 & channel & emailServer
comp12 & channel & switch6 & channel & switch0 & channel & router7& channel & router8 & channel & emailServer
comp12 & channel & switch6 & channel & switch0 & channel & switch4 & channel & router8 & channel &emailServer
comp12 & channel & switch6 & channel & switch5 & channel & switch4 & channel & router8 & channel & emailServer
comp12 & channel & switch6 & channel & switch1 &channel & switch3 & channel & switch4 & channel & router8 & channel & emailServer

شکل ( :)3برخی از مسیرهای بهدستآمده از ابزار  PWNRAاز گره  12تا سرور پست الکترونیک
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خالصه گردیدند .اکنون به دنبال این هسهتیم کهه بررسهی کنهیم
افزایش یا کاهش تعداد وابستگیها (یعنهی تعهداد  a ijههایی کهه
بههیش از صههفر هسههتند) چههه تههاثیراتی را در دسههترسپههذیری
فرآیندهای سازمان خواهد گذاشت .برای این منظور ،باید بررسهی
کرد که از کارافتادن یک جزء چهه تهاثیری روی دسهترسپهذیری
کلی سیستم در شرایط افزایش یا کاهش تعداد مؤلفهها متناظر و
مشابه آن جزء خواهد گذاشت.
شکل ( :)61مدل دسترسپذیری خدمت پست الکترونیک

پس از بهدستآوردن عبارت بولی مدل دسترسپذیری مناسب را
طراحی کرده ،سپس براساس مدل دسترسپذیری بهدست آمهده،
دسترسپذیری را محاسبه میکنیم .برای محاسبه دسترسپذیری
از روی مدل ابتدا دسترسپذیری داخلیترین حلقهها را محاسهبه
میکنیم .در این حلقهها دسهترسپهذیری اجهزاء سهری و سهپس
دسترسپذیری اجزاء موازی را محاسبه میشوند.
دسهههههترسپهههههذیری اجهههههزاء مهههههوازی از فرمهههههول
 A  component   1  N 1  A و اجهههزاء سهههری از فرمهههول



i

1

N

 A  component    Aiکههه  Nتعههداد اجههزاء مههیباشههد و
1

MTBF
A i  
MTBF  MTTR



بهدست میآید.

 

* 1  1  0.9999969  1  1  0.999996  * 1  0.9999984  


 







  1  0.9999969 * 1  1  0.999996  1  0.9999984  0.9999984   


1  0.9999984  0.9999984



 0.999996  0.9999989  0.973593





شکل ( :)66محاسبه دسترسپذیری پست الکترونیک از دید گره 12
جدول ( :)4محاسبه دسترسپذیری خدمت پست الکترونیک
نام خدمت
محاسبه
دسترسپذیری

خدمت

خدمت پست
الکترونیک از
دید گره 12

دسترسپذیری
خدمت پست
الکترونیک

0/22222

0/273423

0/257875

DNS

دستی خروجی های ابزار  PWNRAبه درایه ههای  aijدرمهاتریس
 M S ,Rانجام شده است .این تبدیل نیاز به یک عطعه کد کوچک
جهت پیادهسازی تابو زیر در محیط  MATLABدارد .دلیهل نیهاز
به این تبدیل ،این است که خروجیهای برنامه  PWNRAدر ههر
سطر خود فقط برخی از وابستگیها را برای هر یک از خدمتها و

فرآیندها نشان می دهند؛ درحالیکه برای تکایل ماتریس M S ,R
نیاز هست تا تاهام وابسهتگیههای بهین خهدمتهها بها مؤلفهههها
زیرساخت و همچنین فرآیندهای کسبوکار با خدمتها را در یک
سطر از ماتریس وارد ناود .بدین منظور ،الگوریتم شهکل ( )12در
برنامه  MATLABپیاده سازی می گردد .بهرای دو مهاتریس دیگهر
 M AC ,Sو  M PC , ACورودی ها باید بهصورت شهودی و توسط

)A (Email )  (0.9736  0.9999984



شبیهسازی صورتگرفته در محیط نهرمافهزار متلهب از طریهق
پیاده سازی روابط ( )1-4در محیط شبیه سهاز و بها تبهدیلکهردن

 -3شبیهسازی و ارزیابی نتایج
معادالت بهدسهتآمهده در روابهط ( ،)1-3یهک چهارچوب کهامالً
یکپارچه را در محاسبه دسترس پذیری الیه کسبوکار بهر حسهب
دسترس پذیری مؤلفه های زیرساختی یک شبکه به ما مهیدهنهد.
این معادالت با یک میانبر محاسهباتی ماتریسهی ،در معادلهه ()4

اپراتور سیستم برمبنای هر صورت مس له تهیه و به شبیهساز داده
شود.
در الگوریتم شکل ( Srv(j) ،)12خدمات مرتبط با هر فرآینهد
کسبوکار است که باید برای هر فرآیند کسبوکار مشخص شوند.
هر ) Srv(jدر این الگوریتم یک ماتریس  1xNاست کهه  Nتعهداد
کل مؤلفه ها زیرساختی سیستم مربوط به الیه زیرساخت را نشان
می دهد .در این ماتریس ،اگر ) Srv(jاز یک جزء زیرساختی بهرای
ارائه خدمت استفاده کند و به آن وابسهتگی داشهته باشهد ،درایهه
مربوطه بیش از صفر خواهد بود و درغیر اینصورت ،مقهدار درایهه
صفر است .تابو )( initialize-zeroتاام درایههای ایهن مهاتریس را
بهصورت پیش فر با صفر پر میکند .در نهایت این ماتریس بها
اعدادی پر خواهد شد که هر یک نشاندهنده درجه وابستگی یک
خدمت به یک جزء زیرساختی است .منظور از درجه وابستگی در
این جا تعداد حمور ههر جهزء زیرسهاختی در مسهیرهای مختلهف
بهدستآمده از  PWNRAبرای هر خدمت است .همچنین منظهور
از ) PWNRA(kدر این کد ،ردیف شااره  kاز خروجهی تولیدشهده
توسط ابزار  PWNRAبرای یک خدمت است .بهعنهوان مثهال ،در
شکل ( )7پنج ردیف خروجی تولید شهده اسهت کهه آنهها را بها
) PWNRA(1تا ) PWNRA(5نشان میدهیم.
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شکل ( :)62شبه کد تبدیل خروجی ابزار  PWNRAبه ورودی ماتریس
MS,R

اکنون باید بررسی کنیم که از دست رفهتن دسهترس پهذیری
یک جزء زیرساختی با توجه به درجه وابستگی هر خدمت بهه آن،
چه میزان ت ثیر در کاهش دسترسپذیری خدمات مرتبط بها آن و
در نهایت چه میزان ت ثیر در کاهش دسهترسپهذیری فراینهدهای
کسبوکار برمبنای فرمول های ( )1-4خواهد داشهت .بهرای ایهن
منظور ،در مثال بخش  -3-5برای ارسال پست الکترونیک ،ابتهدا
درجه وابستگی برای مؤلفهها زیرساختی درگیر محاسبه میشهود.
جدول ( )4این محاسبه را برمبنای خروجی ابزار  PWNRAنشان
میدهد PWNRA .برای این خدمت  27مسهیر مختلهف را تولیهد
ناوده است که مؤلفهها شااره  6و  8بههدلیهل ایهنکهه در لبهه
ارتباطی رایانه های مربوطهه عهرار دارنهد در تاهام ایهن  27مسهیر
حمور دارند و لذا درجه وابستگی آنها حداکثر میباشد.
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خرابی آن جزء بیشتر خواهد بود .این موضوع در مورد مؤلفههای
 6و  8که کامالً بدیهی است .چون ایهن دو مؤلفهه ،لبهه ارتبهاطی
رایانه کهاربر و سهرور پسهت الکترونیهک بهه شهبکه زیرسهاخت را
تشکیل میدهند و در صورت خرابی آنها عطو ارتبهاط کامهل ر
داده و دسترس پذیری خدمت پست الکترونیهک بهرای کهاربر 12
دعیقاً صفر خواهد شد .دعت بهه عالکهرد کهل مهدل در حالهت از
دست رفتن سایر مؤلفه های زیرساختی نیهز نشهان مهیدههد کهه
تناسب مورد انتظار بین درجه وابستگی خدمت بهه ههر مؤلفهه بها
میزان افت دسترس پذیری خدمت در اثر خرابی آن مؤلفهه کهامالً
برعرار است.

شکل ( :)63ناودار دسترسپذیری سرویس پست الکترونیک مقاالت
در حالت از دست رفتن هر یک از مؤلفهها زیرساختی

جدول ( :)4درجه وابستگی مؤلفهها زیرساختی برای ارسال مقاله کاربر
12
جزء
زیرساختی

6

4

1

0

7

8

2

5

درجه
وابستگی

27

11

16

8

13

27

14

6

ناودار شکل ( )13نشان میدهد که در اثر از دست رفتن هر
یک از این مؤلفهها زیرساختی خدمت ارسال پست الکترونیک
مقاالت از دید کاربر  12به چه میزان افت پیدا کرده است .در
جدول ( )5دیده میشود که دسترسپذیری خدمت پست
الکترونیک در حالت عالکرد طبیعی تاام مؤلفهها زیرساختی از
دید این کاربر برابر  0/273423است.
شکل ( )15نشان می دهد که خدمت کلی دریافت مقاالت در
اثر آسیب های احتاالی که منجر بهه ناهودار شهکل شهدهانهد بهه
صورت کلی از نظر دسترس پذیری چه میزان دچار کاهش و افهت
میشود .در ناودار شکل ( )13مشاهده میکنهیم کهه ههر میهزان
درجه وابستگی خدمت پست الکترونیهک مقهاالت بهه یهک جهزء
زیرساختی بیشتر باشد ،افت دسترس پذیری این خهدمت در اثهر

شکل ( :)64ناودار دسترسپذیری سرویس کلی دریافت مقاالت در
حالت از دست رفتن هر یک از مؤلفهها زیرساختی

در شکل ( )15افت دسترس پذیری خدمت ارسال مقهاالت بها
افت دسترس پذیری خدمت پسهت الکترونیهک مقهاالت وضهعیت
کامالً مشابهی دارد .مدل مورد نظر در این مهورد یعنهی محاسهبه
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دسترس پذیری الیه فرآیند کسبوکار برحسهب دسهترس پهذیری
الیه خدمات ،نیز کامالً صحیح عال کرده است .دلیل این مسه له
ایههن اسههت کههه بهها دعههت در شههکل ( )5مشههخص اسههت کههه
دسترس پذیری فرآیند ارسال مقاالت وابسهتگی صهد در صهد بهه
فرآیند ارسال از طریق پسهت الکترونیهک دارد و از دسهت رفهتن
فرآیند کسبوکاری ارسال مقهاالت در اثهر از کهار افتهادن پسهت
الکترونیک کامالً واضح است .لذا مدل هم بایهد دعیقهاً بهه هاهین
صورت ،نشان دهد .درست مانند حالتی که در ارتبهاط بهین الیهه
زیرسههاخت و خههدمت وجههود دارد کههه در آنههها از دسههت رفههتن
دسترسپذیری مؤلفههای  6و  8منجهر بهه از کهار افتهادن کامهل
خدمت و صفرشدن دسترسپذیری در آن بازه زمانی میشد .البته
انتظار این بود که با توجه به وابستگی صد در صد ارسال مقهاالت
به پست الکترونیک ارسال مقاله ،میزان افت دسترسپذیری هر دو
ناودار دعیقاً مثل هم باشهد کهه ایهنگونهه نبهود و حهدود  %3در
اندازه گیری ها اختالف بهدست آمد و افهت دسهترس پهذیری کهل
فرآیند ارسهال مقهاالت نسهبت بهه افهت دسهترس پهذیری پسهت
الکترونیک ارسال مقاله به هاین میزان بیشتهر بهود کهه خطهای
مدل را مشخص میکند.

 -1نتیجهگیری
محاسبه دسترسپذیری خدمات در سازمانها ،چالش بسیار بزرگی
را بهوجود آورده است ،زیرا کسبوکار و ادامه حیات سازمانها به
آن وابسته است .خدمات به اجزاء زیرساخت وابستگی بسیاری
دارد و از سویی ،ساختار و توپولوژی شبکه زیرساخت در
سازمانهای بزرو پیوسته در حال تغییر است .در این مقاله ابتدا
مدلی برای محاسبه دسترسپذیری الیه زیرساخت ارائه شده
است .این مدل برگرفته از رویکرد بلوک دیاگرام عابلیت اطاینان
و با استفاده از عبارات بولی دسترسپذیری برای تاام الیه زیرساخت
با درنظرگرفتن ارتباطات بین اجزاء این الیه با یکدیگر است.
سپس یک چارچوب سهالیه ارائه شده است که از باال به پایین
عبارت از الیه کسب و کار ،خدمات و زیرساخت هستند .این
پژوهش توانسته است یک ارتباط یکپارچه و منسجم را بهصورت
عاودی میان سهالیه فوق برعرار کند .این مدل منجر به این شده
است که برمبنای ویژگیهای دسترسپذیری الیه زیرساخت که
مدلها و راهکارهای زیادی برای آن در تحقیقات مختلف ارائه
شده است ،دسترسپذیری خدمات و سپس دسترسپذیری
فرآیندهای الیه کسبوکار سازمان محاسبه شود .این موضوع
منجر به سنجش بهتر و دعیقتر میزان رضایتمندی کاربر از
خدمات دریافتی خودش و شناسایی چالشهای احتاالی کیفیت
خدمات ارائهشده به کاربران و انتخاب بهتر راهکارهای بهبود و
ارتقاء کیفیت ارائه خدمات به کاربران خواهد شد .هاانگونه که

در بخش  2مقاله ذکر شد این موضوع در میان تحقیقات پیشین
با خالء پژوهشی مواجه است و لذا نیاز مهای در بهبود مدیریت
کیفیت خدمات است که در این پژوهش برای آن پیشنهادی را
ارائه ناودهایم.
از موضوعاتی که میتوان در تحقیقات آینده به آنها توجه
داشت اتوماتیککردن محاسبات دسترسپذیری در هر الیه با
توجه به ویژگیهای منحصر به فرد ساختار آنها میباشد .از
محدودیتهایی که در این پژوهش با آن مواجه بودیم ،عدم
دسترسی به شبکههای با ساختار تصادفی در دنیای واععی و
اجرای مدل برای شبکههای واععی میباشد .از این رو محاسبات
برای شبکه شبیهسازیشده در محیطهای شبیهسازی و با فر
اینکه تنها نودهای شبکه ماکن است خراب شوند و کانالهای
ارتباطی دسترسپذیری برابر با یک دارند ،صورت گرفته است.
بنابراین میتوان این محاسبات را برای شبکههای واععی پیچیده و
بسیار گسترده نیز مورد بررسی عرار داد.
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ABSTRACT
Today, one of the most important requirements for businesses is providing IT services with respect to
high reliability and availability. This will enforce us to try to compute the availability of services and
infrastructures with quantitative models precisely. Up to now, there have been many researches about
calculating availability in IT services. However, most of them have concentrated on availability of computer
and network modules. Some researches were interested in computing availability of a whole network
additionally. But none of them paid any attention to computing availability of a business process from the
user perspective. In this research, we provide a three-layer model for the overall availability modeling of a
business process with respect to its underlying layers in an integrated manner. Then, we present some sort
of formulas for computing service availability based on the provided model. This approach is responsible
for assessing availability in large and complex networks with a unified measurement model between three
layers consisting business, application and infrastructure layers. It will also lead both service providers and
users to better and more exact perception of the availability of services, better management of QoS for
service providers and better management of investments and budgets for users. The simulation results
showed that losing a more important component will have meaningfully more negative impact on process
availability than a less one.
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