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چکیده
عاملهای سیار ،امکان نزدیک کردن کدها به منابع را کهه در الگهوی قهدیمی مشهتری/خدمتگزار پهی بینهی نشهده اسهت،
امکانپذیر میکنند .انعطافپذیری بیشتر الگوهای عامل سیار ،در مقایسه با الگوی محاسبات مشهتری/خدمتگزار ،هزینههههای
اضافی به بار میآورد .پیچیدگی بیشتر ،مسائلی همچون قابلیت اطمینان را مطرح میکند .در بین مکانیزمهای قابلیت اطمینان،
تحمل پذیری خطا ،رویکردی است که از اهمیت قابلتوجهی برخوردار است .رویکردهای مختلفی برای امنیهت عامهلههای
سیار در مقابل خطا و حمایت تراکنشی آنها ارائه شده است .آنها نقاط قوت و ضهع

مختلفهی داشهته و در محهی ههای

متفاوتی عمل میکنند و بهعلت این تنوع ،اغلب برای برنامهنویس مشکل است که انتخاب کند کدام رویکرد ،مناسهبتهرین
رویکرد برای یک کاربرد است .این مقاله ،یک تقسیمبندی از رویکردهای موجود برای اجرای عاملهای سهیار تحمهلپهذیر
خطا ارائه داده و درک ویژگیها و ضع های این رویکردها را آسان میکند .عالوه براین در این مقالهه ،یهک سهاختار غیهر
انسدادی برای امنیت عاملهای سیار عاملمحور ارائه شده است .در این ساختار ،پروتکلی که تحملپهذیری خطها را فهراهم
میسازد ،با عامل حرکت میکند .مزیت این کار در این است که اجازه میدهد تا بتوان عامل سیار تحملپذیر خطا را بهدون
نیاز به تغییر دادن در طرح اصلی عامل اجرا کرد .مزایای این رویکرد ،در مقایسه با رویکرد وابسته به محل ،بسیار بیشتر بوده
و نتایج حاصل ،هزینههای تحملپذیری خطا را در مقایسه با یک عامل همانندسازینشده نشان میدهند .این هزینهها به تعداد
مراحل و اندازۀ عامل بستگی دارد که افزای

اندازۀ عامل و تعداد مراحل ،زمان اجرا را افزای

میدهند.

واژههای کلیدی :عامل سیار(متحرک) ،همانندسازی ،عامل محور ،تحملپذیر خطا ،2قابلیت اطمینان.
1. Fault-Tolerant
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عامل جدید را را اندازی کند .باوجوهاین ،این کار نشکارسازی

 .1مقدمه
یک عامل سیار ،یک برنام ۀ ک امپیوتری اس

صحیحِ خرابی عامل ،یعنی تشخی

ک ه ب هص ور

مستقل بهج ای ک اربر عم ل ک ره و هر ط و ی ک ش که از
ماشینهای ناهمگون حرک

میکند .با عاملهای سیار ،نزهیک

کرهن کد به منابع ،که الگوی قدیمی مش تری/خ دمتگزار نن را
پیش بینی نکره بوه ،امکان پذیر میش وه؛ بن ابراین عام له ای
س یار ب رای کاربرهه ای مختلف ی از ق ی ل م دیری
سیستمها [ ،]5 1محاس ا
تجار

ش که و

س یار [ ،]6بازی ابی اطالع ا

[،]7

الکترونیک [ ]8هر نظر گرفته شد اند .بهعالو  ،فناوری

عامل سیار توجه ت از ای را هر زمین ۀ مح یطه ایی ک ه من ابع
محاس ا

توزیعشد را برای کاربران فراهم میکنن د ،ب ه خ وه

جلب کره اس  .هر چنین محیطهایی ،منابع روی ماشینه ای
مختلف قابل هسترسی بوه  ،و کاربره روی هر ماشینی که ق اهر
ب ه ف راهم س اختن من ابع م وره نی از اس
باوجوهاین ،این کار ممکن اس

 ،اج را م یش وه.

انتقا کاربره ،یعن ی حال

و

کد نن به منابع را که هر ننجا میتواند اجرا ش وه ،بطل د .ای ن
هقیقاً همان مشکلی اس

که فناوری عامل سیار سعی م یکن د

نن را حل کند .انعطافپ ذیری بیش تر الگ وی عام ل س یار ،هر
مقایسه ب ا الگ وی محاس ا

مش تری/خدمتگزار ،هزین هه ای

اضافی به بار مینوره .این هزینهها هر کنار هزین هه ای هیگ ر،
پیچیدگی بیشتر و مشکال

ایجاه و مدیری

کاربرهها هر ای ن

زمینه را ش امل م یش وه [ .]11 9پیچی دگی بیش تر ،مس ا لی
همچون قابلی

اطمینان را مطرح میکند .ق ل از ننک ه فن اوری

عامل سیار بتواند هر مرکز کاربرههای تجاری قرار گی ره ،بای د
مکانیزمهای قابلی

اطمینان برای عاملهای سیار ایجاه ش وند.

هر بین این مکانیزمهای قابلی
حمای
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اطمینان ،تحملپ ذیری خط ا و

تعاملی ،مکانیزمهایی هستند که اهمی

قاب لت وج ی

هارند .خرابیها هر یک سیستم عام ل س یار ،ممک ن اس

به

ناپدید شدن یا از بین رفتن جز ی یا کامل عامل بینجامد .ب رای
بههس نورهن تحملپذیری خطا ،مالک عامل یعنی ش خ

یا

ایجاهکنندۀ کاربره و شکلههندۀ عامل ،میتوان د ب رای رهی ابی
خطای عامل خوه تالش کره و به هنگام چن ین اتف اقی ،ی ک

عاملی را که بهعل

ی ک عام ل ازکارافت اه از

پرهازشگرهای کند ب ا پیون دهای ارت اطی

کن د ت أخیر ک ره اس

 ،م یطل د .متأس فانه ای ن ک ار هر

سیستمهایی مانند اینترن

نمیتواند عملی شوه تا هر جایی ک ه

به اشت ا فکر میکند که عامل از کار افتاه اس  ،از این حال
جلوگیری کند .هر این حال

به کار انداختن یک عامل جدی د

به اجرای چندبارۀ عامل ،یعنی نقض ویژگی اجرای فق ط ی ک
بار عامل منجر خواهد شد .اگرچه انجام ای ن ک ار (را ان دازی
یک عامل جدید) ممکن اس

هر برخی کاربرهها م وره ق و

واقع شوه (برای مثا  ،کاربرههایی که عملیا

نن ه ا ع وار

جان ی نداشته باشد یعنی خوه ت وان) ،کاربرهه ای هیگ ر را از
این کار منع میکنن د .خوش ختانه هر مح یطه ایی ب ا رهی ابی
نامطمئن خرابی ،میت وان ب ا تک رار عام له ا (همانن دس ازی
عاملها) ب ا ی ک پروتک ل مناس ب از اج رای چن دبارۀ عام ل
جلوگیری کره .واقع ام ر ای ن اس

ک ه اگ ر رهی ابی خراب ی

نامطمئن باشد ،تکرار (همانندسازی) بهتن ایی نمیتواند ویژگی
اجرای فقط یک ب ار را تم مین کن د .هر بخ ش هوم ،مزای ای
الگوی عامل سیار و هامنههای ک اربره عام له ای س یار ارا ه
میشوند .هر بخش سوم ،اجرای عامل سیار تحملپ ذیر خط ا،
مد عامل سیار ،م د خراب یه ا و م د همانندس ازی ارا ه
شد اند .یک خرابی زمانی اتفاق میافتد که ی ک ج ز س خ
افزاری یا نرم افزاری هر سیستم از کار بیفتد .ب رعکس ،خراب ی
معنایی هر صورتی اتفاق میافتد که یک سرویس فراهم نش وه؛
اگرچه ممکن اس
مثا  ،هرخواس

هیچ از کار افتاهگی روی نداه باشد .ب رای
یک رزرو صندلی هر ی ک هواپیم ای پ ر ب ه

خرابی معنایی میانجامد .هر ن ای  ،عاملهای سیار تحملپذیر
خطای تعاملی و غیرتعاملی از یک دیگر متم ایز م یش وند .هر
بخش چ ارم ،هستهبندی رویکرههای عامل س یار تحم لپ ذیر
خطا مشخ

میشوند .هر بخش پ نجم ،رویکرهه ای اج رای

عامل سیار تحمل پذیر خطا ارا ه م یش وند .هر بخ ش شش م،
انتشار مطمئن و مسا ل الگ وریتمی ارا ه ش د ان د .هر بخ ش
هفتم ،رویکره وابس ته ب ه عام ل و هر بخ ش هش تم ،ارزی ابی
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عملکره و ش یهسازیها ارا ه ش د ان د و هر ن ای

هر بخ ش

ن م ،نتیجهگیری مقاله ارا ه شد اس .

م یس ازه .اگ ر ی ک میزب ان از هور خ ار ش وه ،ب ه تم امی
عاملیهایی که روی نن هر حا اجرا هستند ،هشدار هاه ش د و
به ننها فرص

 .2مزایای الگوی عامل سیار
 Chessو همکارانش [ ]2تالش کره اند تا فواید تکنولوژی عامل
سیار را برنوره کنند .ننها به این نتیجه رسیدند که تمام مس ا لی
که بهعنوان نمونههای خوب برای استفاه از عامله ای س یار هر
نظر گرفته میشوند ،میتوانند ب ا اس تفاه از را ح له ای س نتی
مشتری/خدمتگزار حل کنند .بااینح ا  ،عام له ای س یار ی ک
را حل عمومی برای چنین مسا لی ارا ه میکنند؛ یعن ی ب هج ای
ایجاه را حلهای مختلف و منط ق با هر مسئله ،عامله ای س یار

زمانی برای انتقا به یک میزب ان هیگ ر ب ر روی

ش که و اهامۀ عملیا

هاه خواهد شد.
خطا ع ار اند از تشخی

مدیریا خطا :مدیری

خط ا هر

ابزارهای متصل به ش که .هر این خصوص نیز عاملها میتوانن د
بهنحو مطلوبی م وره اس تفاه ق رار گیرن د .عام ل م یتوان د ب ا
مشاهدۀ میزان استفاه از یک من ع محلی و کنتر حج م اس تفاه
از نن ،هر کنتر خطا بسیار مؤثر باشد.

 .1.2دامنههای کاربرد عاملهای سیار

یک را حل عمومی برای این مسا ل ف راهم م یس ازند ،الگ وی

تجارت الکترونیکی :اس تفاه از تکنول وژی عام ل س یار ب رای

به مد ق دیمی

الکترونیک ی پیش ن اه ش د

محاس ا

عامل سیار هارای چندین مزی

مشتری/خدمتگزار اس

نس

[ ]19 11که م مترین ننها ع ار اند از:

تأخیر ارتباطات و پهنای باند Sabel :و همک ارانش م دلی را

تجار

فراهم نورهن برخی خدما

اس  .بهطور خاصتر ،عام له ا ب ه اینترن
اطالعا

واره م یش وند و
نی از ننه ا

موره نیاز را جمعنوری میکنند .هر صور

برای انداز گیریهای عملکره هر [ ]22معرفی میکنند .ننها اظ ار

میتوانند با عاملهای هیگر ک ه ب ه اش تراک ،م اهل ه ی ا خری دن

میکنند که هر الگوی مشتری/خدمتگزار ،هزینۀ کل ی ب ر همک نش

اطالعا

مش وو ان د ،همک اری کنن د [ .]21ط رحه ایی ارا ه

به اندازۀ (بزرگی) بانک اطالع اتی بس تگی هاره .از س وی هیگ ر،

میشوند که بازارهایی را ایجاه میکند که عامله ا م یتوانن د هر

هزینۀ کلی الگوی عامل سیار ،وابس ته ب ه ان دازۀ ک د و اطالع ا

ننها معامله کنند و حتی هر مزاید ها شرک

فرستاه شد توسط کاربره اس  .این مسئله ب ه ای ن نتیج ه منج ر

به این هدف ،عامل با مکانیزمهایی برای تحویل پو به کاالها ی ا

میشوه که بهکار برهن الگوی عامل سیار تن ا زم انی توجی هپ ذیر
اس

که اندازۀ بانک اطالعاتی بیش تر از ح د نس تانه باش د .ب رای

ب ر برهن از محلی بوهن ،ضروری اس

که ایجاهکنندۀ کاربرههای

عامل سیار ،ایدۀ محلی بوهن را با هر سرور همرا کند.

خدما

کنند .برای رس یدن

خریداریشد بهجای متولی ،مج ز میشوه [.]22 22

عملیاتهای سیار :تعاملها ممکن اس

ش امل چن د گ ر

باشند .اگر قرار باشد که گر ها بهترتیب ،و نه بهصور
مالقا

م وازی،

شوند ،یک عامل میتواند ی ک ج ایگزین ب رای اج رای

حفاظتتا اپ پروتک تلهتتا :وقت ی هاه ه ا هر ی ک سیس تم

یک هستور از نوع مشتری/خدمتگزار برای هر میزبان باش د .ای ن

که

الکترونیک ی ،م ثالً خری د مقایس های

توزیعشد ت اه میشوند ،هر میزب ان ص احب ک دی اس

پروتکلهایی را پیاه سازی میکند که ب رای ک د ک رهن مناس ب

زمینۀ کاربرهی به تج ار
مربوط میشوه [.]26 22

هاه ه ای خروج ی و ترجم ۀ هاه ه ا وروهی الزم هس تند.

جمعآوری اطالعات :هرصورتیکه مج ور به هر نظر گرفتن

عاملهای سیار میتوانن د ب ه میزب انه ای هور منتق ل ش وند ت ا

هقی ق باش یم،

کانا هایی را ایجاه کنند که بر م نای پروتکلها عمل کنند.
تحملپذیری خطا :توانایی عامله ای س یار ،ب رای واک نش
نشان هاهن بهصور

پوی ا ب ه ش رایط و روی داههای نامناس ب،

امکان ایجاه سیس تمه ای تحم لپ ذیر هر براب ر خط ا را میس ر

چند م دأ یا م دأهای از ق ل تعیین شد بهص ور
مسئولی

جمعنوری اطالعا به عامل سپره میشوه .این عامل

هر ط و مس یر حرک

خ وه ،مق داری اطالع ا جم عنوری

میکند .این اطالعا اجازۀ تصمیمگیری هر موره مسیر حرک
بعدی را به او میههد [.]22
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پتترداپم متتواپی :عام له ای س یار م یتوانن د از خ وه،

بهطور منطقی ،یک عامل سیار هر طی ی ک س ری اعم ا ،

همانندسازی کره و کار را بین نسخههای خوه تقسیم کنند .ای ن

اجرا میشوه .ه ر عم ل ب ا ی ک عام ل  )0 < i < n( aiهر

کار به عاملهای سیار اجاز م یهه د ت ا هر پ رهازش م وازی و

مرحلههای معاه  Siنمایش هاه میشوه .محل  ،piعامل  aiرا

توزیعشد بین گر های مختلف اجرا شوند؛ بنابراین ،یک ک اربره

هر مرحلۀ  siاجرا میکند که به یک حال

هرونی جدید عامل،

م تنی بر تکنولوژی عامل سیار ،بسیار نسانتر از کاربرهه ایی ک ه

همچنین به یک حال

از بلوکهای یکپارچه تشکیل م یش وند و قاب ل ان داز گی ری و

حاصلشد  ai+1 ،نامید شد  ،محل  ai+1 ،piرا ب ه ( Pi+1ک ه

ارزیابیاند .بااینحا  ،پ یش از ننک ه عام له ای س یار هر ی ک

 )i<nبه جلو هدای

مقیاس بزرگ ظ اهر ش وند ،ط رحه ای عام له ای س یار بای د

 .2 .3مدل خرابیها

سرویسهای زیرس اختی را ب رای تس یل ایج اه عام ل ف راهم
سازند .هر بین این سرویسها امنی  ،اهارۀ عاملها ،تحملپذیری
خطا و حمای

تعاملی قرار هارند .تحملپذیری خطا و حمای

تعاملی مواره تأکید این مقالهاند .بهعالو  ،ابعاه تکنول وژی عام ل
باید بهصور

استانداره هرنیند تا به سیستمهای عام ل مختل ف

اجاز ههد تا بین خوهشان کار کنند (فعالی

بین سیستمی هاش ته

باشند) .اگرچه تالشهای استاندارهسازی هر ح ا ایج اه ش دن
هستند یا ق الً وجوه هاشتهاند ،هنوز بهصور

گستره به خدم

گرفته نشد اند.

 .3اجرای عامل سیار تحملپذیر خطا

جدید بالقو از محل میانجام د .عام ل
میکند.

 .1 .2 .3خرابیهای پیرساختی
هریک از اجزای سخ افزاری ی ا ن رماف زاری هر ی ک مح یط
محاس ه ،بهصور

بالقو هر معر

 2الف ،عامل سیار هر حال

خرابی 1ق رار هاره (ش کل

ب دون خط ا را نش ان م یهه د).

ماشینها ،محلها و عامله ا م یتوانن د خ راب ش وند .ک امالً
واضح اس

که از کار افتاهگی 2یک ماشین باعث میش وه ه ر

محل و عاملی که روی این ماشین فعالی

میکن د نی ز از ک ار

میافتد (شکل  2ه) .یک محل از کار افتاه نی ز باع ث از ک ار
افتاهن هر عاملی روی این محل م یش وه ،ام ا ب هط ور کل ی،
تأثیری روی ماشین نمیگذاره (شکل 2

 .1 .3مدل عامل سیار

هر صور

یک عامل سیار روی یکسری از ماشینها اجرا میش وه ک ه هر

(شکل  2ب)؛ به ع اه

نن ،محل  Piمحیط منطقی اجرا را برای عام ل ف راهم م یکن د

روی ماشین و محل نمیگذاره.

) .به همین ترتی ب،

از کار افتاهن عامل ،ماشین و محل از کار نمیافتن د
هیگر از کار افتاهگی عامل تأثیری ب ر

(شکل  .)1اجرای عامل هر یک محل یک مرحله Si ،از اج رای
عامل نامید میشوه .محلهایی را که اول ین و نخ رین مرحل ۀ
عامل هر ننها اجرا میشوه ،م دأ و مقصد عامل مینامند.
شکل ( :)2مدل خرابی برای عاملهای سیار

بن ابراین خراب ی ی ک مح ل باع ث خ راب ش دن تم ام
عاملهایی میشوه که روی نن محل اجرا میشوند و به هم ین
ترتیب ،خراب ی ی ک ماش ین باع ث خراب ی تم ام مح له ا و
عاملهای روی نن ماشین میشوند .همانطور ک ه اش ار ش د،
اجرای یک عامل روی یک مح ل عموم اً ب ه تویی ر هر حال
شکل ( :)1مدل اجرای عامل سیار با دو مرحله []1

1. Failure
2. Crash
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عامل و حال

وابستگی خاصی که بین

محل میانجامد .بهعل

خرابی عامل و محل وجوه هاره ،خراب ی عام ل ممک ن اس
باعث شوه که ماشین و محل به یک حال
برای مثا فر

ناهرس

کنید که عامل ،پو را از یک خ دما

میکند .تحملپذیری خطا فقط از طریق معرف ی افزونگ ی 1ب ه
سیستم بههس

هرنین د؛
ب انکی

حال

م ینی د ،هرح الیک ه اس تفاه از افزونگ ی هر

( )2کامالً نشکار اس  ،اما هر حال

( )1تا حدی پن ان

اس ؛ برای مثا  ،استفاه از تعاملها به اطالعا

افزون ه تکی ه

فراهمشد توسط محل ،به خوه نن محل انتقا م یهه د؛ اگ ر

هاره .شکلهای مختلفی از افزونگی وجوه هارند ک ه برخ ی از

عام ل را

ننها ع ار اند از :افزونگی سخ افزاری ،افزونگی نرمافزاری،

عام ل و خ وه

افزونگی زمانی ،افزونگی اجرایی ،افزونگی هاه ای (اطالعاتی).

محل عملی ا

عامل هر این نقطه از کار بیفتد ،حال

منعکس میکند (بازیابی پو ) ،که هر نن حال
پو ناپدید شد ان د .واض ح اس
ناهرس

با افزونگی اطالعاتی ،نسخهه ایی از هاه ه ا هر موقعی

ک ه ای ن عم ل ب ه حال

ه ای

محل میانجامد .هرنتیجه ،عملی ا ه ای عام ل س یار

مختلف ذخیر میشوند .هرصورتیکه یک نسخۀ خراب ناپدید

روی یک محل باید قابل خنثی کرهن باشند؛ پس بای د را ه ای

شوه ،میتوان به یک نسخۀ هیگر هسترسی پیدا ک ره .افزونگ ی

پایدار ماشین و محل راحتی زمانی

اجرا ،برعکس ،اجرای یک برنامه را نسخهبرهاری م یکن د .هر

مناس ی ت یه شوند تا حال

که عامل از کار میافتد ،تممین کند [.]28 27

صور

 .2.2.3خرابیهای معنایی

هر محاس ا

اس

را

شروع میکنند ،از کار نمیافتند ،بلکه نن زمانی اتف اق م یافت د
که سرویس موره نیاز ب ههلی ل خراب ی س رویس ،تحوی ل هاه
نمیشوه؛ برای مثا  ،یک هرخواس

برای ی ک بل یط هواپیم ا

ارا ه میشوه ،هرصورتیکه هیچ ص ندلی خ الی هر ای ن پ رواز
موجوه نیس  .بااینح ا  ،عملی ا

عام ل ،یعن ی هرخواس

بلیط ،بهطور کامل اجرا میشوه .هر حقیق  ،هر این مثا  ،ه یچ
خرابی واقع ی رخ ن داه اس

 .ب ااینح ا از هی دگا عام ل

(مشتری نن سرویس) ،نتیجۀ هرخواس

س رویس ،ن امطلوب

اس ؛ این نتیجه یک نتیجۀ خرابی معنایی نامید میشوه [.]29

همانندسازی از انسداه جلوگیری میکند .به جای فرس تاهن
عامل به یک محل هر مرحلۀ بعدی ،نسخههای عام ل ب ه ی ک
مجموعۀ  ، M iاز محلهای  pi0 , pi1 , pi2 ,...فرس تاه م یش وند
(شکل  .)2نسخهای از عامل  aiک ه ب ر روی مح ل  pijق رار
j

هاره ai ،نامید میشوه ،و بهمنظور جلوگیری از انسداه ،عامل
هر مرحلۀ  siب ه مجموع ۀ مح له ای  M i 1هر مرحل ۀ S i 1

فرستاه میشوه؛ به ع ار

j

j

هیگر ،محل  piمیزب ان نس خۀ ai

از عامل  aiمی شوه .هرصورتیکه یک محل  p  M i 1ب ه
k
i 1

هنگ ام اج رای عام ل از ک ار بیفت د ،ی ک مح ل هیگ ر
)  p  M i1 ( j  kاین کار را برع د م یگی ره .ش کل
j
i 1

جلوگیری از انسداه ،عامل هر مرحلۀ  siبه مجموعه محله ای

تحمل پذیر خط ا م یتوان د از طری ق ش کلی از همانندس ازی
نید .هدف تحملپذیری خطا ()1توییر هاهن یک رفت ار

غیرقابل پیشبینی یا نامطلوب به یک رفتار قاب ل پ یشبین ی ی ا
( )2پوشاندن رفتار غیرقابل پیشبینی یا نامطلوب اس

 .م وره

( )1معموالً با استفاه از تعاملهای اتمی ک ب ههس

م ینی د

[ ،]22هرح الیک ه حال

توزیعشد  ،اغلب ،س رور ب رای ب ههس

( )2یک مثا از اجرای عام ل س یار را نش ان م یهه د .ب رای

 .3.3مدل همانندساپی
بههس

نورهن

تحملپذیری خطا نسخهبرهاری میشوه.

یک خرابی معنایی از این نظر با خرابیهای زیرساختی متفاو
که نه ماشین ،محل ی ا عام ل ک ه اج رای هرخواس

خرابی یک نسخه از برنامه ،نسخۀ هیگر اجرا میش وه.

( )2ک الً از همانندس ازی اس تفاه

 Mi+1هر مرحلۀ  Si+1فرستاه میشوه بهجای اینکه یک مح ل
 Pi+1فرستاه شوه؛ به ع ار

هیگر ،مح ل  Pjiمیزب ان نس خۀ

 ajiاز عامل  aiمیشوه .اگر یک محل  Pki+1 € Mi+1به هنگام
اجرای عامل از ک ار بیفت د ،ی ک مح ل هیگ ر Pki+1 € ،j=k
 Mi+1این کار را بر ع د م یگی ره .ش کل ( )2ی ک مث ا از
اجرای عامل سیار را نشان میههد.
1. Redundancy
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شکل ( :)3یک مثال اپ اجرای عامل سیار با دو محل اضافهشده []1

افزونگ ی هر اج رای مرحل های ،خراب یه ای سیس تم را
میپوشاند و عامل را قاهر میسازه تا علیرغم وجوه خرابیها،
همانطور که هر شکل ( )2مشاهد میشوه ،بهج ای فرس تاهن
عامل به یک محل  p10هر مرحلۀ بعد ،عامل ب ه مجموع ۀ M i

از محلهای  pi0 , pi1 , pi2 ,...فرستاه میشوه .افزونگ ی هر
م دأ و مقصد عامل ،الزم نیس

کار میکند و حال

زیرا هر م دأ ،عامل ش روع ب ه

خوه را میخوان د؛ بن ابراین هن وز تح

کنتر مالک عامل قرار هاره .و مقصد عامل محلی اس

ک ه هر

نن عامل نتایج خوه را هر هسترس مالک قرار میههد .اگر ی ک
مح ل از ک ار بیفت د (مانن د  P21هر ش کل  ،)2اج رای عام ل
مسدوه نم یش وه و مح له ای  P11 ,P01 , P31م یتوانن د
اجرای عامل  a1را بهع د گرفته و از انسداه جل وگیری کنن د.
هر واقع مالک عامل این تممین را هاره ک ه عام ل هر ن ای
اجرای خوه را به پایان خواهد رساند .قابل ذک ر اس
مراحل  S0و ،S2همانندسازی صور

،

ک ه هر

نمیگیره ،زیرا عامل تن ا

هر م دأ عامل شکل میگیره و نتایج را هر مقصد عامل به مالک
عام ل ارا ه م یکن د؛ بن ابراین ،هر ای ن مراح ل ( S0و)S2
همانندسازی موره نیاز نیس  .عل یرغ م همانندس ازی عام ل،
تقسیمبندیهای ش که میتوانند هن وز ه م از پیش روی عام ل
جلوگیری کنند .هر واقع ،اگر ش که به شکلی تقس یم ش وه ک ه
تمام محلهای هر حا اجرای عامل هر مرحل ۀ  ، S iروی ی ک
جز و محلهای مرحلۀ  S i 1هر یک جز هیگ ر ق رار گیرن د،
عامل نمیتواند اجرای خوه را اهامه ههد.
هر شکل ( ،)2تمام محل  P21هر مرحلۀ  S1خراب شد
اس  .باوجوهاین ،اجرای عامل میتواند هر محلهای ،P31
 P11 ,P01اهامه یابد ،با اینکه محل P21از کار افتاه اس .

شکل ( :)4اجرای عامل با محلهای افزودهشده که در آن ،محل P21
خراب شده اسا ،محلهای افزودهشده (یعنی  P11) ,P01 ، P31خرابی
آن محل را میپوشانند.

 .4دستهبندی رویکردهای عامل سیار تحملپذیر خطا
تعامل محلی بهعنوان جز ساختار اص لی اج رای عام ل س یار
تحملپذیر خطا (برای ح ل خراب ی ه ای زیرس اخ ) اس
عملیا های مرحلهای عامل سیار بهصور

.

تعاملهای محل ی،

اجرا میشوند .زمانی که عملیا ه ای مرحل های اج را ش وند،
تعاملهای محلی نیز یا اجرا میشوند یا متوقف میش وند .ای ن
تصمیم م نی بر اینکه کدام تعامل محلی اجرا میش وه و ک دام
تعامل محلی ناتم ام بمان د ،تص میم اج را( 1ی ا رویک ره )CD
نامید میشوه؛ به ع ار

هیگر ،تصمیم اجرا ،اجرای فقط ی ک

بار را توسط اجرای فقط یک بار تعامل محلی هر ی ک مرحل ه،
و متوقف کرهن تمام تعاملهای هیگ ر تم مین م یکن د .ای ن
فرایند میتواند هر زمانهای مختلفی از اجرای عامل س یار رخ
ههد .1 :هر پایان اجرای مرحلهای (که اجرای پس از مرحله 2یا
رویکره  CASنامید میشوه .2 ).هر پایان اجرای عام ل س یار،
2

یعنی هر مقصد عامل (که اجرای هر مقصد ی ا رویک ره
نامید میشوه ).هرصورتیکه هر حال

CAD

( )2فق ط ی ک ب ار هر

تمام طو اجرای عامل سیار تصمیم گرفته میشوه ،هر حال
( )1برای هر مرحله یک تصمیم م وره نی از اس
حال

( )2تصمیم اجرا ،ممکن اس

 .اگرچ ه هر

فقط هر مقصد عام ل رخ

1. Commit decision: CD
2. Commit – after – Stage: CAS
3. Commit – at – destination :CAD
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ههد ،هدف نن باید ویژگی فقط یک بار را هر مراحلی که بیش

عامل نیز به انسداه میانجامد ،زیرا مالک عام ل منتظ ر بازگش

از یک نسخۀ عامل اجرا شد  ،تممین کند.

عامل میماند .رویکره  SSCاغلب هر محیطه ایی م وره مطالع ه

 .1 .4رویکردهای اجرای پس اپ مرحلۀ CAS

رویکرههای مرحلۀ  ،CASعملیا های هر مرحله را هر پایان هر
مرحلۀ  ،S iق ل از ننکه عامل به مرحلۀ بعدی  Si 1منتق ل ش وه،
اجرا میکنند .هرصورتیک ه اج رای عام ل س یار هر مرحل ۀ S i
نسخهبرهاری شوه ،این رویک ره اهمی

خاص ی پی دا م یکن د

(شکل  .)2بهطور خاصتر ،تص میم اج را ( )CDای ن امک ان را
میههد تا از اجرای مکرر عامل جلوگیری شوه؛ بنابر این ویژگی
«فقط یک بار» را تممین میکند .هر واق ع اج را فق ط ی ک ب ار
روی یک مح ل از ی ک مرحل ه و توق ف اجراه ای هیگ ر (هر
صور

وجوه) ،اجرای فقط یک بار عامل را تممین میکند .ب ه

این منظور الزم اس

که این هو حال

از یکدیگر متمایز شوند:

 .1اجرای عامل  a iروی یک مح ل واح د (اج رای عام ل
نسخهبرهارینشد ).
 .2اج رای عام ل  a iروی مجموع های از مح له ای
(M iاجرای عامل نسخهبرهاریشد ).
عالو بر این ،تصمیم اجرا میتواند توسط یک محل یا توس ط
چند محل اتخاذ شوه .هر ن ای  ،تصمیم اجرا میتوان د ب ا اج رای
عامل  a iترکیب شوه یا نشوه .ترکیب  2معی ار زی ر ب ه  8را ح ل
منت ی میشوه که هر اهامه به بررسی ننها پرهاخته میشوند:
 .1موقعی

اجرای عامل

 .2موقعی

تصمیم اجرا

انسداه هر ننها مشکلی بهوج وه نم ینوره ،ب ه ای ن عل
اجزای خرابشد بهسرع

که

ترمیم میشوند .عالو براین به شرط

استفاه از یک مکانیزم بازیابی مناسب ،ویژگی اجرای فق ط ی ک
بار تممین میشوه.
 :SMC2همانن د را ح ل  ،SSCهر ای ن را ح ل ،عملی ا
مرحلهای عامل  aiفقط بر روی ی ک مح ل  piاج را م یش وه.
برعکس ،تصمیم اجرا ،هر چندین محل توزیع میشوه .هرنتیج ه،
یک خرابی هر محل  piبه انسداه اجرای عامل سیار میانجامد .از
سوی هیگر ،از ننجایی که تصمیم اجرا توزیع میشوه ،پ س غی ر
انسداهی اس  .توزیع تصمیم اجرا هرحالیک ه اج را فق ط روی
یک محل روی میههد ،عجیب بهنظر میرسد؛ بن ابراین را ح ل
 SMCبه ندر
اس

موره استفاه قرار میگیره .را حل  SMCممک ن

برای پروتک له ایی ک ه هر ننه ا عام ل س یار بای د روی

محلهای بسیار خاصی اجرا شوه ،قابل استفاه باشد؛ برای مثا ،
مالک عامل ممکن اس

بخواه د ک ه فق ط ب ه خط وط ه وایی

ایرالین پرواز کند که فقط یک سرویس غیر نسخهبرهاریشد ی ا
غیر همانندسازیشد را حمای

میکند.

 : MSC3هر این رویکره ،عملیا

مرحلهای عامل  aiتوسط

چندین محل اجرا شوه ،هرحالیکه تص میم اج را توس ط ی ک
محل  pikنغاز میشوه .هر را حل  ،MSCتصمیم اجرا ،محل ی
را که عامل را اجرا کره اس

 .2متمرکزشد توزیعشد
 :SSC1را حل  SSCرویک رهه ایی را ک ه ی ک عام ل روی
محل واحد  Piاجرا کره و سپس عام ل ب ه مح ل بع دی Pi 1

انتقا یافته ،شامل م یش وه .هر حقیق

قرار میگیره که هر ننها خرابیها بهن در

اتف اق م یافتن د ی ا

 ،نتیج ۀ تص میم اج را،

همیشه اجراس  .هرگز تصمیم توقف اتخاذ نمیشوه ،زیرا ه یچ
هلیلی برای توقف اجرای عامل از هیدگا محل  Piوجوه ن داره.
عالو بر این هرصورتیکه  Piبازیابی نشوه ،عامل (کد و حال
نن) از بین میروند .جالب اینک ه ناپدی د ش دن و از ب ین رف تن
1. Single- Single- Collocated: SSC

؛ یعن ی مح ل اص لی  piprimرا

معین میکند .محل اصلی ،محلی هر یک مرحله اس

که تعامل

محلی عامل  aiرا بر ع د میگیره ،هرحالیکه محلهای هیگر،
یعنی محلهای غیر از محل اصلی ،تمام تویی را

عام ل  aiرا

متوقف میکنند ،این کار به ما اجاز میههد تا از اجراهای چند
بار عامل  aiجلوگیری کره و از نقض ویژگی فق ط ی ک ب ار
جلوگیری کنیم.
باوجوهاینکه اجرای عملیا

مرحلهای ،غیر انسداهی اس ،

2. Single – Multiple – Collocated:SMC
3. Multiple – Single - Collocated

ارائۀ یک رویکرد همانند سازی شدۀ عامل محور در اجرای یک الگوی کد متحرک مطمئن

انسداه ممکن اس
اس

نن ای ن

که هر پروتکل اجرا رخ ههد .عل

تکمحل  pkواقع شد اس  .اجرای عملیا
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مرحل های ،غی ر

که تن ا یک محل ،پروتکل را اجرا میکند .ک ه اگ ر ای ن

انسداهی اس  ،اما تصمیم اجرا میتواند مسدوه شوه .خرابیها

محل خراب شوه ،تصمیم اجرا و هرنتیجه ،ک ل اج رای عام ل

هر کانا ارت اطی بین  pkو محلهایی که عمل مرحلهای  aiرا
اجرا میکنند نیز ممکن اس

سیار مسدوه میشوه.
 :MMC1را حل  MMCتعمیمی از رویکرههایی اس

 : MMD5برای جلوگیری از مسئلۀ انسداه ،اجرای عملیا

مرحلهای و تصمیم اج را ب اهم تلفی ق

مرحلهای عامل  aiو تصمیم اجرا ،هر هو به یک مجموعۀ ج دا

هیگر ،اجرا و تص میم اج را ،ه ر هو روی

اصلی این را حل ب ا را ح ل

هر ننها اجرای عملیا
میشوند؛ به ع ار

که

به انسداه منجر شوند.

از محلها توزیع میشوند .تفاو

چندین محل توزی ع م یش وند .ای ن توزی ع از انس داه هوری

 MMCنن اس

میکند ،اما به نقض ویژگی اجرای فقط یک بار منجر میش وه.

اجرا و اجرای عامل  aiاستفاه کن د .ب هع الو  MMC ،هچ ار

محلهایی که عامل

خرابیهای ارت اطی بین محله ای اجراکنن دۀ عم ل مرحل های

برای حفظ ویژگی فقط یک بار ،الزم اس
را اجرا کره اند ،موافق

وج وه هاش ته باش د .ای ن مح له ا

ع ار اند از .1 :محل اص لی  piprimک ه تویی را

انج امش د

توسط عامل را بر ع د میگیره؛  .2محلهای هیگری ک ه ای ن
را متوقف میکنند .به ع ار

توییرا

هیگر ،از اجرای چند بار

عامل سیار ،نمیتوان جلوگیری کره مگ ر اینک ه ی ک موافق
بههس
2

نید ،یعنی اینکه یک مسئله موافق

حل شوه.

 :SSCرا حل  SSDمشابه  SSCاس  ،بهجز اینکه هر ای ن

را حل اجرای عامل و تصمیم اجرا توزیع میشوه؛ ب ه ع ار
هیگر محلی که عامل را اجرا میکند و محلی که تص میم اج را
را اتخاذ میکند یکسان نیستند ،بلکه ه ر مح ل  pkم یتوان د
تصمیم اجرا اتخاذ کند و سپس باید به مح ل  piمنتق ل ش وه.
این انتقا هر معر

خرابیهایی همانند ناپدید شدن یا از بین

رفتن پیام قرار هاره .بهعالو تفکیک اجرای عامل  aiو تصمیم
اجرا بهشد  ،تحملپذیری خط ای اج رای عام ل را تم عیف
میکند .این احتما که  Piو  PKخراب نش وند ،کمت ر از ای ن
احتما اس
بیشتر اس

که  piخ راب نش وه .هرنتیج ه ،احتم ا انس داه
و این را حل به اندازۀ  SSCقابلتوجه نیس .

 : SMD3این را حل همانند  SMCاس .
 : MSD4ی ک مجموع ه از مح له ا ،عملی ا

مرحل های

عامل  aiرا اجرا میکنند ،هرح الیک ه تص میم اج را روی ه ر
1. Multiple – Multiple - Collocated
2. Single – Single - Collocated
3. Single – Multiple – distributed
4. Multiple – Single – distributed

که  MMCمیتوان د از محل ی ب وهن تص میم

(  ) pijو محلهای اجراکنندۀ پروتکل اجرا نمیشوند.
 .2 .4رویکردهای CAD

برخالف رویکرهه ای  ،CASهر ای ن رویکرهه ا عملی ا ه ای
مرحلهای عامل سیار ،فقط هر پایان اجرای عامل ،اجرا میش وند،
هرحالیکه هر رویکرههای  ،CASعامله ای همانندس ازیش د

1

نشکار ش د و هر اج رای مرحل ه کن ار گذاش ته م یش وند .هر
رویکرههای  ،CADاین عاملهای همانندسازیش د ب ه اج رای
خوه اهامه میههند .نسخهبرهاریهای افزوه ش د  ،فق ط هر ی ک
محل مشترک که هر نن نسخهبرهاریها و عام ل اص لی ب ه ه م
میرسند ،نشکارسازی میش وند .هر ک ل ،مح ل مش ترک فق ط
مقصد عامل اس ؛ بنابراین ،مقصد عامل تن ا محل ی اس

که

تصمیم صحیح هربارۀ این را که چه عاملی اجرا شوه و کدام یک
کنار گذاشته شوه ،اتخاذ میکند .معموالً اولین عامل که به مقصد
میرسد ،اجرا میشوه ،هرحالیکه عاملهای افزوه شد ک ه بع داً
میرسد ،کنار گذاشته میشوند .و عملیا ه ای مرحل های ننه ا
کنار گذاشته میشوه .این کار به ما اجاز میههد که ویژگی فقط
یک بار را برای اجرای عامل سیار تحملپذیر خطا تم مین کن د
تا زمانی که عامل به مقصد نرسید باشد ،تعاملهای محلی اج را
نخواهند شد یا به ع ار

هیگ ر متوق ف م یش وند؛ ال ت ه ب اقی

میمانند تا نتیجه اجرای عامل تعیین شوه.

5. Multiple – Multiple – distributed
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 : SSD1این را حل مشابه را حل  SSDب رای رویکرهه ای
اجرا پس از مرحلۀ  CASاس

با این تف او

ک ه اج را ،ب رای

هیگر اگر عامل هر لحظۀ حاضر روی محل  piاجرا ش وه،

ع ار

مح له ای  ...., pi  2 , pi 1ممک ن اس

ب هترتی ب

تمام عملیا های مرحلهای ،هر مقصد عامل رخ میهه د .ای ن

نسخههای  ...., ai  2 , ai 1از عامل را هر خوه ذخیر کنند .هرچ ه

را حل ،یک را حل انسداهی بوه و از س وی هیگ ر از اج رای

این تعداه بیشتر باشد ،خرابیهای همزمان بیشتری میتوانند ت رمیم

عاملهای نسخهبرهاریشد نیز جلوگیری میکند .واضح اس

شوند؛ ب اوجوهاین ،تع داه بیش تر نس خهه ا ،احتم ا عام له ای

که رویکره اج رای هر مقص د  ،SSDفق ط از لح ات تئوری ک

نسخهبرهاریشد را نیز افزایش میههد .به هنگام ترمیم یک عام ل

جالب اس  .ازننجاییکه تصمیم اجرا ،همیشه اج را م یش وه،
تعاملهای محلی میتوانند بهس رع
اجرا شوند (مشابه حال

پ س از اج رای مرحل ه،

اجرای پس از مرحلۀ  ،)SSDبهج ای

اینکه منتظر بمانند تا عامل به مقصدش برس د .عل
این را حل این اس

که کمک میکند ت ا تف او

پیش ن اه
ب ین اج رای

خرابشد  ،الزم اس

که هو حال

زیر از یکدیگر متمایز شوند:

 .1عامل فقط بهصور جز ی روی نن محل اجرا شد اس

 .2تمام عملیا مرحلهای را اجرا کره و عامل را به مح ل بع دی
فرستاه اس .
هر حال

او  ،عامل ترمیمشد میتواند اجرای جز ی عملیا

عامل سیار تعاملی و غیر تعاملی ب تر هرک شوه.

مرحلهای را به پای ان برس اند ی ا خنث ی کن د ول ی هر حال

 :MSD2برخالف رویکره  ،SSDهر این را حل ،با اج رای عام ل

پیچید تر اس  ،زیرا عامل نمیهاند که نیا ارسا موفق ب وه اس

روی محلهای چندگان ه ،هر ص ور

نی از از انس داه جل وگیری

میشوه .ازننجاییکه محلهای ق لی ،یک نسخه از عامل را از ق ل
هارند ،معموالً زمانی که محل فعلی خراب شوه ،اج را را ب هع د
میگیرند .بهطور خاصتر ،هرحالیکه عام ل هر ح ا اج را ش دن
روی محل  piهر مرحلۀ  Siاس  ،اجرای نن توس ط مح ل ق ل ی
 pi 1کنتر میشوه .بهعالو  ، pi 1ی ک نس خه از عام ل  aiرا
نگ ا م یهاره .هرص ورتیک ه هر مح ل  piخراب ی رخ هه د،
محل  pi 1نسخهای از عامل را که هر اختی ار هاره م وره اس تفاه

قرار میههد و نن را به محل هیگری مانند  piمیفرستد .با وج وه
فرستاهن  aiبه  piممکن اس

به عامله ای نس خهب رهاریش د

بینجامد؛ برای مثا اگر که مح ل  pkب ه اش ت ا  ،خراب ی  pk 1را
نشکار کند هرحالیکه  pk 1واقع اً خ راب نش د باش د ،هر ای ن
حال

هو نسخه از عامل  ak 1اجرا شد و ب ه هو عام ل  ak  2و

 ak 1منجر میشوه .عاملهای نسخهبرهاریشد فق ط هر مقص د

عامل نشکار میشوند و هر ننجا تصمیم اجرا اتخاذ م یش وه .ای ن
ک ار ،عملی ا وی ژۀ فق ط ی ک ب ار را ممک ن م یس ازه .می زان
تحملپذیری خطا توسط تعداه نسخههایی که روی محلهایی ک ه
عامل ق الً روی ننها اجرا و ذخیر شد اس  ،تعیین میش وه؛ ب ه
1. Single – Single – distributed
2. Multiple – Single - distributed

؛

هوم

یا خیر.
 .3 .4مقایسۀ رویکرد  CADو رویکرد CAS

م مترین تفاو بین رویکره  CADو رویکره  ،CASط و عم ر
عاملهای نسخهبرهاریشد و تع داه تص میما اج را م یباش د.
مسئلۀ طو عمر ،روی م د زم انی ک ه اج زای اطالع اتی بای د
قفلشد بمانند ،تأثیر میگذاره .هرچه این طو عمر بیش تر باش د،
اجزای اطالعاتی به مد بیشتری قفلشد باقی میمانن د .هر ای ن
مد  ،عامله ای س یار هیگ ر نم یتوانن د ب ه اج زای اطالع اتی
هسترسی پیدا کنند و مسدوه میشوند ،چراکه عملکره کلی سیستم
را مح دوه م یکن د .رویک ره  CASمعم والً عام له ای
نسخهبرهاریشد را هر سطح مرحله نشکار میس ازه ،ط و عم ر
عاملهای نسخهبرهاریشد به اجرای مرحل ه ،مح دوه م یش وه،
برعکس رویکره  CASهر مقصد عامل باید قفلها را روی اج زای
اطالعاتی تا پایان اجرای عامل نگه هاره .واضح اس

که این یک ی

از معایب رویکره  CADمیباشد .هر مقصد عام ل ،تویی را ی ک
عامل اجرا میشوند ،هرحالیک ه تم ام عام له ای نس خهب رهاری
نشکار شد و اثر ننه ا خنث ی م یش وه .خنث یس ازی و اج رای
عملیا های مرحلهای عامل ،فرستاهن پیامه ای بیش تری ب ه تم ام
مح له ای مس یر حرک

را م یطل د .یک ی هیگ ر از معای ب

ارائۀ یک رویکرد همانند سازی شدۀ عامل محور در اجرای یک الگوی کد متحرک مطمئن

رویکرههای  ،CADنیاز به ذخیر کرهن نسخههایی از حال

وک د
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 .1 .5رویکردهای CAS

عامل هر موقعی های چندگانه اس  .این کار مقدار حجم حافظ ۀ

رویکرد خرابیهای  Minsky :Byzantineو همکارانش []22

قابلتوج ی را میطل د ،هرحالیکه عاملهای س یار عموم اً ان دازۀ

و  ]25[ Schneiderاجراهای چند بار عام ل س یار را ب هعن وان

کوچکی هارند .بهطور کلی ،نسخههای عامل سیار باید تا زمانی ک ه

یک رویکره اساسی برای فراهم نورهن عدم نس یبپ ذیری هر

اجرای عامل به پایان برسد حفظ شوند ،یعن ی ت ا زم انی ک ه پی ام

مقابل خرابیهای  ،Byzantineب هخص وص هر براب ر حم ال

اجرا یا انصراف هریاف

شد باشد .هر رویکره  ،CASنس خهه ای

عام ل روی مح له ای  M iفق ط هر ط و مرحل ۀ  Siذخی ر
میشوند و بع د از نن کن ار گذاش ته م یش وند .از س وی هیگ ر،
رویکره  CADعامل ،با هر نظ ر گ رفتن تع داه تص میما اج را،
کارنمدتر اس  ،هرحالیکه رویکره  CADنیاز به یک تصمیم اج را
هاره ،رویکره ،نیاز به n-2تصمیم هاره؛ به ع ار

هیگر ،هر رویکره

 CADهر تم ام مراح ل (ب ه ج ز  Soو  )Snی ک تص میم اتخ اذ
میشوه .عالو براین ،نس خهه ای عام ل تن ا هر ص ورتی ب هک ار
گرفته میشوند که یک خرابی نشکار شوه .برعکس ،رویکرهه ای
 ،CADاز هر را حل  MXXاستفاه کنند ،نسخههای عاملها را ب ه
مرحلۀ بعد میفرستند اگرچه ممکن اس  ،هیچ خراب یای نش کار

میزبانهای بدخیم ،روی عامل سیار پیشن اه م یکنن د .هر ای ن
زمینه ،تمام ،محله ای  Pi j  M iهر مرحل ۀ ( S iمح له ای
مرحله  ،) S iعام ل  aiرا اج را ک ره و تویی را

را ب ر ع د

میگیرند .اگر چه یک موره مخالف ممک ن اس

تع داهی از

عام له ا را هر ی ک مرحل ه خ راب کن د ،اگ ر عام له ای
خرابنشد به تعداه کافی باقی ماند باشند ،هنوز هم میت وان
نتیجۀ واقعی اجرای مرحله را بههس

اجرای فقط یک بار هر این پروتکل ،مطلوب نیس

ایجاه میشوه .رویکره  Schneiderرا میت وان ب ه عن وان ی ک
رویک ره  MMCهر نظ ر گرف

نشد باشد.

 .5رویکردهای اجرای عامل سیار تحملپذیر خطا

بر ع د بگیرند.

عاملهای سیار تحمل پذیر خطا ارا ه میشوه .ابتدا رویکرههای
 CASارا ه میشوند س پس رویکرهه ای  CADم وره بررس ی
قرار میگیرند .نتایج ای ن هس تهبن دی هر ج دو ( )1ب هط ور
خالصه نوره شد اس .
جدول ( :)1رویکردهای موجود برای عاملهای سیار تحملپذیر خطا
رویکردها عامل سیار

CAD

CAS

____

روش ]22-21[ Vogler

SSC

____

روش ]22[ Rothermel

MSC

____

]27[ Netpebbles

 :FANTOMASرویکره تحملپذیر خطا برای عامله ای

سیار هر [ ]28یک رویکره  MMDاس

که ب ه تحم ل پ ذیری

خطا برای کاربرهه ای توزی عش د و م وازی هر سیس تمه ای
گروهی میپرهازه.
مکانیزمهای تحملپذیری خطای این رویکره میتوانن د ب ه
هنگام هرخواس

عامل ،فعا شوند FANTOMAS .فقط ی ک

خرابی را هر هر بار هر نظ ر م یگی ره .ب ه هم را ه ر عام ل،
هن ا میکند؛ برای مثا  ،اگر عامل روی محل  piاج را ش وه،

MMC

____

MSD

]28[ FANOTOMAS

MMD

عامل الگر روی محل  pi 2قرار خواهد هاش  .پس فاصلۀ d

برابر  2میباشد .عامل الگر بازرسی نقطهای ،عاملی را که با نن
همرا اس  ،ذخیر میکند .برای رسیدن به این مقصوه ،عام ل
بهطور متناوب حال

روشهای ،]26[ James
___

یکجان ه تصمیم میگیرند تا توییرا

نسخه عامل را

تحملپذیر خطا

]25[ Schneider
روشهای  ]26[ Jamesو

1

 ،ک ه هر نن مح له ا همیش ه

بهاصطالح یک عامل الگر وجوه هاره که به فاصلۀ  dعام ل را

روشهای FATOMAS
[ ]22[ NAP ،]28و

 .هر واق ع،

با اجرای عامل روی تمام مح له ا ،ی ک س طحی از پای داری

بهصور

هر ای ن بخ ش ،ی ک بررس ی از رویکرهه ای موج وه ب رای

نوره؛ بن ابراین ویژگ ی

را به عامل الگر میفرستد .عامل و عام ل

و ]29[ Assis

1. Fault- Tolerant approach for Mobile Agents
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الگر ،همدیگر را کنتر میکنند و به هنگ ام خراب ی هری ک از
ننها ،نن هیگری میتوان د از اطالع ا
سالم استفاه کره و به حال

ذخی ر ش د هر عام ل

او بازگرهه .هرصورتیکه ب یش

خرابی میتوانند فر

شوند ،قابل استفاه اس  .ع الو ب راین

رویکره  NAPخراب یه ای اتص ا را ح ل نک ره و ب ازی ابی
محلها را هم موره توجه قرار نمیههد.

از یک محل بهطور همزم ان خ راب نش وه ،انس داه ب هوج وه

رویکترد  :Rothermelرویک ره [ ،Rothermel ]22مش ابه

به

 MSCانسداهی اس  .خرابی یک محل اجرا ،تص میم اج را را

کنید که عامل

نیز مسدوه میکند و هرنتیجه ،اجرای عامل سیار را نیز مس دوه

الگر به خطا ،خرابی عامل را نشکار و ترمیم کند .ای ن ک ار ب ه

می کند .هر [ Rothermel ،]22و  Strasserرویک رهی براس اس

هو عامل و هر نتیجه اجراهای چند بار کد عامل منجر میش وه.

تعاملها ،و انتخاب ره ر پیشن اه میکنند .مسئلۀ انتخاب ره ر

بااینحا  FANTOMASب ه سیستمهای گروه ی م یپ رهازه.

شامل انتخاب ره ر بین یک گرو از پروسههاس  ،بهطوریک ه

رویکره موجوه هر [ ]28بسیار کارنمد بوه و م یتوان د ب دون

فقط یک ره ر وجوه هاره و همۀ پروسهه ای ای ن گ رو روی

پوی ا متوق ف ی ا اج را ش وه.

میکنند .عامل بین هو محل مت والی Si1 , Si

نمینید .متأسفانه نشکار کرهن نامطمئن خرابی ممکن اس
نقض ویژگی اجرای فقط یک بار بینجامد .فر

هخال

مالک عامل ،ب هص ور

بهعالو  ،مکانیزمهای تحمل پ ذیری خط ا ب رای مال ک عام ل،
شناختهشد میباشند.

نن ره ر موافق

با استفاه از صفوف پیام تعاملی ،به جلو هدای

اس  ،یک رویکره  MMCاز  CASاس

وروهی محل  pik1بهعنوان بخش ی از ی ک تعام ل کل ی ق رار

 .افزونگ ی نش ان

هاه شد هر این مقاله ،اجرای عامل سیار را ق اهر م یس ازه ت ا

میههد .این تعامل کلی ،مشابه اجرای مرحلۀ کامل هر  S iاس
و شامل مواره زیر میباشد:

علیرغم وجوه خرابیها اهامه یابد؛ یعنی از انس داه جل وگیری

 .1گرفتن عامل  aiاز صف پیام وروهی؛

کره و اجرای پایدار را نیز تممین میکند .این مسئله ب ه ای ن
واقعی

هیگ ر ،ی ک مح ل  ، pijعام ل  ai 1را هر ص ف پی ام

ع ار

 :FATOMAS1رویک رهی ک ه هر مقال ۀ [ ]28ارا ه ش د

 .2اجرای عملیا

برمیگرهه که الگوی سیستمی را هر نظر م یگی ره ک ه

نشکارسازی خرابی هر نن ن امطمئن اس

م یش وه؛ ب ه

 .را حل ی ک ه ارا ه

مرحلهای عامل؛

 .2ق رار هاهن عام ل ب ههس

نم د  ai 1هرون ص ف پی ام

محلهای  . M i 1چندین محل هر  M iب هص ور

ب القو  ،ای ن

میشوه بایستی ب رای تم ام نس خهه ای عام ل هر مرحل ۀ ، S i

تعامل را اجرا میکنند ،اما فقط ره ر عامل را اجرا ک ره و تم ام

،

مرحلهای عامل را متوقف میکنن د .ای ن

شامل حل یک مسئله موافق

باشد .هر ی ک مس ئلۀ موافق

روی یک مقدار مشترک ،تصمیمگیری میشوه.
 ]26[ JAMES :JAMESسیس تمی اس

محلهای هیگر عملیا

رویکره که با بهکارگیری تعاملهای محلی همرا اس

ک ه ب ه رویک ره

 MMDتعلق هاره .بااینحا  ،رویکره  CADرا نیز هربرمیگیره.

 ،اج رای

فقط یک بار عامل را تممین میکن د ،ول ی متأس فانه هر مقاب ل
انسداه ،نسیبپذیر اس  .عل

این نسیبپذیری استفاه از ی ک

 :NAPالگ وریتم  ]22[ NAPاز رویک ره  MMCب رای

پروتکل اجرای هومرحلهای ،برای اجرای اتوماتیک تعاملهاس .

اجرای عامل سیار تحمل پذیر خطا استفاه میکند .این رویکره

ی ک خراب ی ،ش ناخته

یک مد خرابی توقف را (که یک نشکار ساز خرابی کامل را
تداعی میکند) ،به کار بره و از انسداه بههلیل ماهی

رویک ره

 MMCجلوگیری میکند .هرحالیکه ویژگی اجرای فق ط ی ک
بار توسط فر

نشکارساز کام ل خراب ی تم مین م یش وه.

پروتکل  2PCهر انسداهی بوهن بهعل
شد اس

[ .]21امکان هاره این نظر مطرح ش وه ک ه اس تفاه از

یک  3PCمشکل انسداه را حل میکند ،اما بههلیل ننکه متأس فانه
انسداه از ترکیب انتخاب ره ر و تعام له ا و همچن ین ماهی
نشئ

میگیره ،با استفاه از  3PCنمیتوان از نن جلوگیری کره.

 NAPتن ا هر سیستمه ایی ک ه هر ننه ا نشکارس ازی کام ل

رویکتترد  ،]29[ Assis :Assisالگ وریتم  Rothermelرا ب ا

1. Fault- Tolerant approach for Mobile Agents

غل ه بر برخی محدوهی های نن ب وه بخشیدند؛ ب هوی ژ ب رای

ارائۀ یک رویکرد همانند سازی شدۀ عامل محور در اجرای یک الگوی کد متحرک مطمئن

جلوگیری از انسداه هر [ ،]22ننها از یک پروتکل انتخاب ره ر
متفاو

استفاه کرهند و تعاملهای محلی را ب ا اس تفاه از ی ک

پروتکل اجرای  2مرحلهای  3PCبر ع د میگیرند .ب ااینح ا ،
این ترکیب خاص انتخاب ره ر و مد تعامل ممک ن اس

عملیا

مرحلهای عامل بهص ور
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تعام ل محل ی انج ام ش وه،

تممین میکند.
 .2 .5رویکردهای CAD

به

م مت رین نمون ه از رویکرهه ای  ،CADسیس تمی ب ه ن ام

نقض ویژگی فقط یک بار بینجامد .بنابراین مقاله [ ،]29ب ر ی ک

 Netpebbleاس

[ ]27ک ه ب ه گ رو رویکرهه ای اج رای هر

بانک اطالعاتی توزیعشد تکیه هاره ،ت ا از وج وه ب یش از ی ک

مقصد  MSDتعلق هاره .سیستم  Jamsرا نیز م یت وان هر ای ن

ره ر بهطور همزمان جلوگیری کند و هرنتیجه ،ویژگی فقط ی ک

هستهبندی قرار هاه ،اگرچه برخ ی از عناص ر رویک ره اج رای

بار را اعما میکند .بهطور خالصه ،تص میم اج را ب ا همک اری

پس از مرحلۀ  MMDرا شامل میشوند.

و 3PC

 :Netpebblesمحیط  ،Netpebblesعامل را به عن وان ی ک

بانک اطالعاتی توزیعشد  ،یک پروتک ل انتخ اب ره ر

انجام م یش وه .ب هع الو  ،بان ک اطالع اتی توزی عش د  ،روی

میکند .این متن،

محلهای مرحل ۀ  S iهر ح ا اجراس

 .همچن ین ای ن بان ک

اطالعاتی میتواند بهعنوان یک سرویس جدا موره اس تفاه ق رار
گیره.
هرنتیج ه ،رویک ره اس تفاه ش د هر [ ]29را ب هعن وان ی ک
رویکره  MMDهر نظر میگی ریم .مش ابه مقال ۀ [ ،]22رویک ره
[ ]29از تعاملها و انتخاب ره ر برای مد س ازی اج رای عام ل
سیارتحملپذیر خطا استفاه میکند .عی ب هیگ ر ای ن رویک ره،
هزینۀ نس تاً باالی نگ داری بانک اطالعاتی توزیعشد اس
الزم اس

که

(برای فراهم ساختن تحملپذیری خطا) نسخهبرهاری

شوه.
رویکرد  Vogler :Voglerو همکارانش [ ]22 21از رویکره

متن تعریف میکند که هر بین محلها حرک
حاوی کدی اس

که باید هر هر محل اجرا شوه [.]27

 ،]26[ JAMES :JAMESمدیران عاملی را تعریف میکند
که بهعنوان من ع عام ل عم ل م یکنن د و م دیری

و کنت ر

عاملهای هر حا اجرا را ممکن میسازند .ای ن ک ار حمای
تحمل پذیری خطا را برای عاملهای سیار فراهم م ینوره ،ام ا
اجرای فقط یک بار عامل را تممین نمیکن د بلک ه از مف اهیم
اجرای حداکثر یک بار و حداقل یک بار استفاه م یکن د .ای ن
مفاهیم از ویژگی فقط یک بار ضعیفترند .عالو ب راین عام ل
سیار یا روی تمام محلهای مسیر ح رکتش ی ا روی م اکزیمم
محل ممکن اجرا میشوه .این مفاهیم اجرا به نظر میرس د ک ه
ابع اه م دیری

ش کۀ م وره نظ ر هر [ ]26را م د نظ ر ق رار

 SSCاستفاه کره اند .تأکید اص لی ننه ا روی تم مین اج رای

میههند ،اگرچه هیچ مثا روشنی ارا ه نشد اس .

اس  .برای حصو این هدف Pi ،تعاملی را نغ از م یکن د ک ه

 .6انتشار مطمئن

شامل فرستاهن عامل ،ذخیر کرهن عامل هر  ، Pi 1بهکار ان داختن

روش ما هزینۀ کلی را تا حد زی اهی ک اهش م یهه د .ب رای

عامل هر  ، Pi 1و حذف نسخۀ عامل هر محل  Piمیشوه .ت ا ب ه

رسیدن به این مقصوه ،فقط تعداهی از محلها هر ه ر مرحل ه،

ک ه خراب یه ای عام ل ب ه

نتیجۀ اجرای خوه را به تمام محلها هر مجموع ه مح له ا هر

هنگ ام اج رای عملی ا مرحل های هر مح ل ،م د نظ ر ق رار

مرحلۀ بعدی میفرستند .بهمنظور کاهش هزینهها انتشار مطمئن

ک ه ی ک نس خه از عام ل هر

که ه ر مرحل ه هر واق ع

فقط یک بار برای انتقا عام ل ب ین هو مح ل مت والی Pi 1 , Pi

اینجا ننچه مشخ

اس  ،این اس

نمیگیرند .بااینحا  ،این حقیق

را ب ینهسازی میکنیم .به این صور

مقصد ذخیر میشوه ،بازیابی خرابی مح ل را ممک ن س اخته و

یک محل هیگر را به مرحلۀ ق لی اضافه میکن د .هر ش کل ()5

اجاز میهه د ت ا تعام ل محل ی را هوب ار از او انج ام ش وه.

همانطور که نشان هاه م یش وه ،ب رای مث ا هر مرحل ۀ هوم

که رویکره  Voglerیک رویکره انسداهی بوه  ،و

عامل  a2روی محل  P2و محلهای  P0و  P1اجرا م یش وه.

ویژگیهای اجرای فقط یک بار عام ل س یار را ب ه ش رط اینک ه

هرصورتیکه هیچ خرابی رخ ندهد ،عامل روی محل  P2اج را

پرواضح اس
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میشوه ،سپس عامل به محلهای مرحلۀ سوم فرستاه میشوه.

هرحالیکه هر اجرای یک عامل ،نن عامل باید مح ل بع دی را
که به نن حرک

کند ،اجرای عامل س یار

خواهد کره مشخ

تحملپذیری خطای م ا ،عموم اً ی ک مجموع ه از مح له ای
مقصد را برای مرحلۀ بعدی ( )Mi+1م یطل د .واض ح اس
عام ل از همانن دس ازی نگ اهی هاره و ش فافی

کام ل هیگ ر

امکان پذیر نیس  .عالو براین ،اطمینان از تحمل پ ذیری خط ا،
یک فاز هیگر را به اجرای عامل میافزاید .همانگونه که اش ار
شد ،رهیابی ناق

شکل ( :)5بهینهساپی انتشار مطمئن

به نق ض ویژگ ی فق ط

خرابی ممکن اس

از

یک بار اجرای عامل سیار بینجامد .حل یک مسئله موافق

از محلهای موجوه مرحلۀ او  ،عامل  a1روی مح ل P1و

اجراهای چندبارۀ عامل از طریق تعیین کرهن یک محل اص لی،

محل P0اجرا میشوه ،که اگر خرابی رخ ندهد ،عامل  a1روی

جلوگیری م یکن د .تن ا مح ل اص لی ،عملی ا

را ب ر ع د

محل  P1اجرا میشوه و نتیجۀ این اجرا به مح له ای مرحل ۀ

میگیره ،هرحالیکه تمام محلهای هیگ ری ک ه عام ل را اج را

هوم فرستاه میشوه .هر مرحلۀ صفر و مرحلۀ چ ارم (م دأ و

کره اند ،باید عملیا

عامل را خاتمه ههند؛ بنابراین به یک فاز

مقصد عامل) ،بههلیل ننکه هیچ نسخهبرهاری و افزونگی وجوه

بر ع د گیری /خاتمه هاهن نیازمندیم .برای مثا  ،تراکنشه ای

،

بانک اطالعاتی باید یا بر ع د گرفته شوند یا خاتمه پیدا کنند،

هزینههای انتشار به کمترین حد رس ید و مح دوه ب ه انتش ار

هرحالیکه این عملیا

عموماً نیازی به عمل بیشتر ندارن د .هر

عامل به محل جدید میشوند (شکل .)5

[ ]28 27یک معماری پیش ن اه ش د اس

ن داره ،روا ذکرش د م وره نی از نیس

 .هر ای ن حال

تحملپذیری خطا را هر جز ی به ن ام القاکنن دۀ تحم لپ ذیری

 .1.6تفکیک مکانیزمهای تحملپذیری خطا
از لحات مف ومی ،یک عامل سیار هر سه مرحله اجرا میشوه:
 .1فاز نغازین؛
 .2مراحل عملیا

ک ه مک انیزمه ای

خطا )FTE( 1تفکیک میکن د .ش کل ( )6جری ان تعام ل ب ین
 FTEو عامل تعریفشد بهوسیلۀ کاربر را نشان میههد .ای ن
تعامل هر طو عملیا

مرحلهای؛

روی میههد.

 .2مرحلۀ اتمام.
مرحل ۀ ش روع روی م دأ عام ل ( )S0اتف اق م یافت د،
هرحالیکه مرحلۀ اتمام (پایان) روی مقص د عام ل ( )Snاج را
میشوه .بین م دأ و مقصد عامل ،فاز عملیا

مرحل

های هر

له  )0 < i < n( Siانجام میشوه؛ بن ابراین عام ل

هر مرح

چند بار اجرا میشوه .بهطور اید ا  ،تحملپذیری خطا باید ب ر
عاملهای سیار استوار بوه و مکانیزمهای نن برای مالک عام ل
شفاف و روشن باشند .متأسفانه بههس نورهن ش فافی
مشکل اس
عملیا

کام ل

و عامل تعریفشد توسط کاربر ،یعنی قسمتی که

خاص کاربرهی عامل را تعریف میکند ،الزم اس

تا

با مکانیزمهای تحملپذیری خطا تعامل هاشته باشد؛ برای مث ا

شکل ( :)6جریان تعامل بین  FTEو عامل تعریفشده بهوسیلۀ کاربر
نشان داده میشود [22ت]22

 FTEمکانیزم های تحمل پذیری خطا را ب هص ور

گ رو

جمعنوری میکند ،هرحالیکه عامل تعریفشد توس ط ک اربر،
1. Fault Tolerance Enabler

ارائۀ یک رویکرد همانند سازی شدۀ عامل محور در اجرای یک الگوی کد متحرک مطمئن

هارای قسم

له

به محل میرسد ،عمل بازیابی توسط این جز انجام م یش وه.

( FTE ،Si )0 < i < nمشکل موافق

نن مرحله را حل میکن د.

از طریق یک رابط قسم

فعا کنندۀ مکانیزمهای تحمل پذیری

انجامشد هر ف از عملی ا

مرحل ه (فل شه ای  1و2

خطا با عامل تعریفشد توسط ک اربر ب ه تعام ل م یپ رهازه؛

عملیا

خ اص کارب رهی اس  .هر هر مرح
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شکل  ،)6وابسته به نتیجۀ موافق  ،یا بر ع د گرفته میش وند

حاصل این تعامل یک عامل سیار تحمل پذیر خطاس  .قسم

و یا خاتمه مییابند (فلشهای 2و .)2سرانجام  FTEعامل را به

ان ار هر واقع محلی اس

مجموعه محلها هر  Mi+1میفرستد (فلش  ،)5که توسط عامل

مح ل ،م یتوانن د موقت اً هر نن ذخی ر ش وند .هر قس م

تعریفی کاربر محاس ه ش د و ب هعن وان نتیج ۀ ف از عملی ا

حال های محل ،خ دماتی ک ه ی ک مح ل ب رای عام ل ارا ه

مرحل

های برگش

هاه میشوه .هو رویکره مربوط به محل

قرار گرفتن  FTEرا میتوان هر نظر گرف  :رویکره عاملمحور
( FTEبا عامل) و رویکره محل محور ( FTEبا محلها).

که اطالع ا

تحم لپ ذیری خط ای

میههد ،قرار میگیرند.

 .2ارپیابی عملکرد و شبیهساپیها
اندازۀ فایلهای هستهبندیشد برای یک عامل ،حدوه  8 kbyteو

 .2رویکرد وابسته به عامل

برای عامل همانندسازیش د ( 50 kbyteک ه ش امل هس تهه ایی

شکل ( )7معماری رویکره عاملمح ور (وابس ته ب ه عام ل) را

برای  FTEمیشوه) اس  .نزمایشهای عملک ره روی  7ماش ین

نشان میههد.

( AIXق در  222 MHZ: PCپرهازش گر ،رم (256 )RAM
مگابایتی) انجام شد اس

 .ای ن ماش ینه ا ب هوس یلۀ اینترن

 100Mbpsبه همدیگر متص لان د؛ ماش ینه ا روی  2زیرش کۀ
مختلف قرار هارند.
هزینههای همانندساپی :هو موره از هزینههای همانندسازی
انداز گیریشد ع ار اند از:
 .1هزین ۀ کل ی مک انیزم همانندس ازی ،ب ا هر نظ ر گ رفتن
همانندسازی هرجهیک؛
 .2هزین هه ای همانندس ازی هرج ه ( 2هرج ۀ همانندس ازی
نشانههندۀ تعداه محلها هر یک مرحله و همچن ین نش انههن دۀ
شکل ( :)2ساختار رویکرد عاملمحور

هر ساختار این سیستم ،مکانیزمه ای تحم لپ ذیر خط ا هر

تعداه خرابیهایی اس

ک ه الگ وریتم هرج هی ک مرحل ه تحم ل

میکند).

قسمتی به نام فعا کنندۀ مکانیزمهای تحملپذیر خط ا تفکی ک

همانندس ازی هرج ه  ،2ی ک خراب ی را ح ل ک ره  ،و

میشوند ،که خوه این فعا کنند از سه جز تشکیل م یش وه:

همانندسازی هرجه  ،5هو خرابی را حل خواهد کره .نت ایج ای ن

جز او موافق

اس

مرحله یک مسئلۀ موافق

که از توافق اس تفاه م یکن د (هر ه ر
را حل میکند و با توج ه ب ه نتیج ۀ

این موافق  ،اجرای مرحلهای عامل را بر ع د میگی ره ی ا نن
را متوقف میکند) .جز هوم انتشار مطم ئن اس

ک ه وظیف ۀ

انداز گیریها هر جدو ( )2نشان هاه شد اس

 .ای ن ج دو

می انگین حس ابی  12اج را را نم ایش م یهه د .ض ریب ثاب
توییرا

هر بیشتر حاال

بسیار کمتر از  5%اس  .بااینح ا  ،هر

موره نتایج معدوهی ،این ضریب به  15%میرسد.

انتشار عامل به مرحلۀ بعد را بر ع د هاره و باالخر جز سوم

رهیف او هر جدو ( )2هزینهها را برای ی ک عام ل منف ره

جز بازیابی اس ؛ زمانی که عامل خراب میشوه یا ب ا ت أخیر

نشان میههد .عامل ( FTEرهیف هوم هر جدو  )1از ک د عام ل
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همانندسازیشد برای اجرا به شیوۀ تکعامل استفاه م یکن د .هر

عملک ره اج رای عام ل س یار تحم لپ ذیر خط ا هاره .ب رای

مقایسه با رهیف او  ،رهیف هوم هزینۀ کلی مکانیزم همانندس ازی

انداز گیری این تأثیر ،عامل یک نرای ش ب ایتی ب ه ط و ه ای

را نشان میههد (هزینههای ارت اط و زمان محاس ه اف زایش یافت ه

مختلف را با خوه حمل میکند که برای اف زایش ان دازۀ عام ل

اس ).

بهکار گرفته میشوند .همانگونه که نتایج هر ش کل ( )8نش ان

نتایج نشان میههد که مکانیزمهای همانندس ازی ح دوه 21%

میههد ،زمان اجرای عامل بهصور

خطی ب ا اف زایش ان دازۀ

هر مقایسه با مکانیزمهای تکعاملی به هزینۀ کلی میافزایند .هزین ۀ

عامل افزایش مییابد .شکل ( )8نشان میههد که هزینۀ اج رای

سهمرحلهای ،پایینتر بوه ک ه هر ای ن مرحل ه 16%

که نتیجه گرفته میشوه که هزین ۀ

کلی هر حال

اس  .ازننجاکه هیچ ارت اطی بین مراحل میانی روی نمیههد ،ی ک

کامل عامل 12/2 ،ثانیه اس

کلی ارت اط حدوه  7ثانیه اس .

عامل همانندسازی شد (که میتواند یک خرابی هر ه ر مرحل ه را
تحمل کند) 2 ،تا  2برابر پر هزین هت ر از ی ک عام ل منف ره اس
(رهیف سوم از جدو  .)2افزایش زمان اجرا بهعل
اضافی ارت اط هدای

هزین هه ای

به جلو عامل و توافق اس  .هر واقع بایس تی

اجرای یک عامل را هر  2مرحله هر نظر گرف

 :اینج ا  2پی ام هر

مسیر بحرانی موجوهند .از سوی هیگر با همانندسازی 12 ،پی ام هر
مسیر بحرانی هر مطلوبترین طرح وجوه هاره.
شکل ( :)2پمان اجرای عامل که بهصورت خطی با افزایش انداپۀ عامل
جدول ( :)2هزینۀ کلی مکانیزم همانندساپی ،با در نظر گرفتن

افزایش مییابد.

همانندساپی درجهیک و هزینههای همانندساپی درجه . 3
 5مرحلهای
122

1675

هرصد
122

2298

122

122

5678

122

15267

122

621

1622

122

2876

276

12892

منفره222 -

822

کیلوبایتی با FTE
2722

هرصد
1256

استفاه از شیوۀ ب ینهسازیشد من جر ب ه ک م ش دن تع داه

کیلوبایتی

هرصد

هرصد

هرصد

122

نوع عامل
منفره 222-

هرصد

هرصد

هرصد

هرصد

122
هرصد

هرصد
122

 2مرحلهای
1265

 2مرحلهای

2ت .1بهینهساپی

11222

هرصد

همانندسازی شد -
 222کیلوبایتی با

 ،زی را ای ن

FTE
همانندسازی شد 222 -
کیلوبایتی با - FTE

عالو براین هر ای ن نزم ایش ،زم ان اج رای عملی ا

پیامها ،هر عملک ره کل ی ت أثیری نخواه د هاش
الگوریتم تن ا برای هریاف

اولین پیام منتظر میماند .بااینحا ،

کاهش تعداه پیامها تأثیر قابلت وج ی روی زیرس اخ

اص لی

ارت اط خواهد هاش .
هر

؛ بن ابراین مق دار

قابلتوج ی نیس  .هرچقدر زمان اج رای عملی ا
عامل بیشتر باشد ،نس

پیامها میشوه ،بهطوریکه تن ا الزم اس

یک محل جدید هر مرحل ۀ بع د فرس تاه ش وه .ای ن ک اهش

همرا با خرابی

مرحل ۀ عام ل کمت ر از  2میل یثانی ه اس

که عام ل منف ره ،ب ه

مرحل های

هزینۀ کلی ب ین ت کع املی و عام ل

همانندسازیشد کمتر خواهد بوه .هر ن ای  ،رهی ف نخ ر هر
جدو ( ،)2هزینههای اجرا را زمان خرابی نشان میههد.
تأثیر انداپۀ عامل :اندازۀ عام ل ،ت أثیر قاب لت وج ی روی

ب اوجوهاین ،ش کل ( )9نش ان م یهه د ک ه ش یوۀ
ب ینهسازیشد  ،زمان اجرای کمت ری نس

ب ه عام ل نرم ا

همانندسازیشد هاره .بازه عملکره ب ا اف زایش ان دازۀ عام ل
افزایش مییابد؛ همانگونه که میت وان انتظ ار هاش
نزمایش ،از عاملی استفاه شد اس

 .هر ای ن

ک ه از  8مرحل ه هی دار

کره  ،که شامل م دأ و مقصد عامل نیز میشوه.

ارائۀ یک رویکرد همانند سازی شدۀ عامل محور در اجرای یک الگوی کد متحرک مطمئن

اس
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(الگوریتم  ،)Voglerهزینه برای کل اج رای عام ل 15/2
که ای ن الگ وریتم ی ک الگ وریتم

ثانیه میباشد .پرواضح اس

انسداهی اس  .هر شکل ( )12مقایسهای از اجرای ی ک عام ل
غیر انسداهی و اجرای ی ک عام ل انس داهی نش ان هاه ش د
اس  .همانگونه که بی ان ش د ،هر الگ وریتم  ،Voglerتص میم
اجرا ( )CDو اجرای عامل ،هر هو هر هر مرحل ه توس ط ی ک
میگیرند.

محل صور

700

شکل ( :)9شیوۀ بهینهساپیشده ،پمان اجرای کمتری نسبا به عامل

Non-Blocking

600

Blocking

معمولی همانندساپی شده دارد.

500

2ت .2مقایسۀ الگوریتمها

300

هر این بخ ش ،ی ک بررس ی از الگ وریتمه ای موج وه ب رای

200

،

100

عاملهای سیار تحمل پذیر خطا ارا ه م یهه یم و هر ن ای
ننها را با یکدیگر مقایسه میکنیم.
را حل  SSCاس

که تأکید اصلی نن روی تممین اجرای فقط

یک ب ار ،ب رای انتق ا عام ل ب ین هو مح ل مت والی اس
خرابیهای عامل به هنگام اجرای عملیا

،و

مرحلهای هر مح ل،

مد نظر قرار نمیگیره .هر این الگوریتم ،اج رای عام ل توس ط
یک محل انجام شد و تصمیم اج را نی ز توس ط هم ین مح ل
اتخاذ می شوه و اندازۀ عامل ،تأثیر قابل ت وج ی روی عملک ره
اجرای عامل سیار تحملپذیر خطا هاره .همانطور که هر شکل
( )12مشاهد میشوه ،زمان اج رای عام ل ب ا اف زایش ان دازۀ
عامل بهصور

خطی افزایش مییابد.

]Time[s

40
30

120

افزایش تعداد مراحل در الگوریتم Vogler

حا هرصورتیکه هر این محل بر اثر وق وع ی ک خراب ی،
انس داه رخ هه د ،اج رای عملی ا
میشوه و اهامۀ اجرای عملیا
مجده محل خرابشد اس

مرحل های عام ل مس دوه

مرحلهای عامل وابسته به ترمیم
که فراین د ت رمیم س ب اف زایش

زمان اجرای عامل خواهد شد .هر ش کل ( )11هم انط ور ک ه
نشان هاه میشوه ،کل زمان اجرای یک عامل بدون خرابی 22
ثانیه اس

و هر زمانی که یک خرابی هر مرحلۀ  5رخ میهه د،

عملیا

مرحلهای عامل بهصور

تعام ل محل ی انج ام ش وه،

تممین میکند .با توجه به مطالب فوق ،این الگوریتم اغلب هر

20

محیطهایی استفاه میشوه که هر ننه ا خراب ی ب هن در

0

میههد یا به ع ارتی اصالً هچار خرابی نمیشوند.

10
100

شکل ( :)11مقایسۀ پمان اجرای عامل انسدادی و غیر انسدادی با

80

50

80

Number of Stages

الگوریتم ،اجرای فقط یک بار عام ل س یار را ب ه ش رط ننک ه

60

40

4

100

70

20

8

7

6

5

3

2

1

زمان کل اجرا با احتساب زمان ترمیم به  598ثانیه میرسد .این

90

Vogler Algorithm

60

0
9

الگوریتم  :Voglerاین الگ وریتم ،ی ک رویک ره  CASب ا

]Time[s

400

0

]Agent Size[K Byte

الگتتوریتمهتتای  Assisو  :Rothermelهر ش کل ()12

شکل ( :)11نمایش پمان اجرای عامل با افزایش انداپۀ عامل

هر شکل ( )12که برای یک رویکره  CASیا را ح

رخ

ل SSC

مقایسهای از زم ان اج رای هو الگ وریتم

 Rothermelو Assis

هر مراحل مختل ف اج رای عام ل نش ان هاه ش د اس

 .هر
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الگوریتم  ،Rothermelاجرای عام ل فق ط توس ط ی ک مح ل

اجرای فقط یک بار حذف میشوه .بااینحا  ،تعاملهای محلی

انجام میشوه ،که این امکان را بهوجوه مینوره ک ه خراب ی هر

بهمنظور تممین تفکیک عملیا های مرحل های م وره نیازن د.

این محل به انسداه اجرای عامل سیار بینجامد.

الگوریتم  Schneiderنیز همانند الگوریتم  Napاز یک رویک ره

ولی تصمیم اجرا بههلیل توزیع شدن روی تمام محلها غیر

 CASبا را حل  MMCاستفاه میکند .هر این الگوریتم پس از

توزی عش د و

ننکه یک جز هچار خرابی میشوه ،قس م ه ای مختل ف نن

اجرای عامل فقط بر روی یک محل رخ م یهه د ،عجی ب ب ه

جز  ،پاسخهای متفاوتی میههند ،که هستیابی به یک تواف ق هر

انسداهی اس  .اینکه تص میم اج را ب هص ور

موره تشخی

نظر میرسد.

خطا به مسئلۀ  Byzantineمنج ر م ی ش وه .هر

این الگوریتم محلهای یک مرحله هموار بهصور
تصمیم میگیرند تا توییرا

یکجان ه

نسخۀ عامل را ب ر ع د بگیرن د.

ش کل ( )12مقایس های از هو الگ وریتم  Schneiderو  Napرا
نشان میههد.

شکل ( :)12مقایسۀ پمان اجرای عامل دو الگوریتم  Rothermelو
 Assisبا افزایش تعداد مراحل

بنابراین این الگوریتم ب هن در

اس تفاه ش د  ،و از نن هر

کاربرههای خ اص اس تفاه م یش وه .ام ا هر الگ

وریتم Assis

بههلیل توزیع بوهن تص میم اج را و اج رای عام ل ،از انس داه

شکل ( :)13مقایسهای اپ پمان اجرای دو الگوریتم Schneider

جلوگیری م یش وه .هم انط ور ک ه هر ش کل ( )12مش اهد

و  Napبا افزایش تعداد مراحل

میشوه ،زمان اجرای عامل هر الگوریتم  Assisبا افزایش تعداه
همانطور که هر شکل ( )12مشاهد میشوه ،هزینۀ اج رای

مراحل به مراتب بیشتر از الگوریتم  Rothermelاس .
الگتتوریتمهتتای  Schneiderو  :Napالگ وریتم  Napاز
رویکره  CASبا را حل  MMCاستفاه میکند .ای ن الگ وریتم
بر نشکارسازی مطمئن خراب ی تکی ه هاره .از انس داه ب ههلی ل
ماهی

عامل سیار هر الگوریتم  Napنس

به الگوریتم  ،Schneiderبا

افزایش تعداه مراحل اجرا کمتر اس  .و عل
اس

اص لی نن ،ای ن

که هر الگوریتم  Napهمانط ور ک ه بی ان ش د ،ت رمیم و

 MMCجلوگیری میکند ،هرح الیک ه ویژگ ی اج رای

بازیابی محلها و خرابی اتصا ها مد نظر ق رار نم یگی ره .ب ه

نشکارسازی کامل خرابی ،تممین

به

فقط یک بار را توسط فر

همین هلیل زمان کل اجرای عامل هر این الگ وریتم نس

م یکن د .الگ وریتم  Napتن ا هر سیس تمه ایی ک ه هر ننه ا

کل زم ان اج رای عام ل هر الگ وریتم  Schneiderک ه خراب ی

نشکارسازی کامل خرابی هر نظر گرفته میشوه ،قاب ل اس تفاه

محلها را هر نظر میگیره ،کمتر اس

 .الگ وریتم ،Schneider

اس  .عالو برنن ،این الگوریتم خرابیهای اتصا را حل نکره

بههلیل ننکه اجرای عامل توسط تمام مح له ا هر ه ر مرحل ه

و ترمیم محلها را هر نظر نمیگیره .ب ا هر نظ ر نگ رفتن ه یچ

انجام میشوه و همچنین تصمیم اجرا توسط تم ام مح له ای

نوع بازیابی و ترمیم ،هر واقع ی ک من ع هیگ ر نق

ویژگ ی

توزیعشد هر هر مرحله اتخاذ میش وه ،از انس داه جل وگیری
کره و یک رویکره غیر انسداهی اس

و اجرای فقط یک ب ار

ارائۀ یک رویکرد همانند سازی شدۀ عامل محور در اجرای یک الگوی کد متحرک مطمئن

را با استفاه از توافقی که هرخصوص تشخی

خط ا ص ور

میگیره ،تممین میکند.

عامل هر الگ وریتم  Fantomasنس
افزایش تعداه مراحل کمتر اس
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ب ه الگ وریتم  Assisب ا

 ،و عل

عم دۀ نن ب ههلی ل

الگوریتم  :Fantomasاین الگوریتم م تنی بر یک رویک ره

وجوه عامل  Loggerبرای هر عامل اس  .اجرای عامل هر ه ر

که هر رویکرهه ای تحم ل پ ذیر

م یگی ره و

 CASبا را حل  MMDاس

خطا برای کاربرههای توزیعشد و موازی م وره اس تفاه ق رار

مرحله توسط تمام محله ای نن مرحل ه ص ور

تصمیم اجرا نیز توسط محلهایی که از مح له ای اجراکنن دۀ
عامل مجزا هستند ،صور

میگیره.

میگیره .هر شکل ( )15مقایس های

این الگوریتم هر هر مرحل ه ،تن ا ی ک خراب ی را هر نظ ر

بین الگوریتمهای بیانشد نشان هاه میشوه ک ه هر نن زم ان،

میگیره .به همرا هر عامل ،یک عامل  Loggerوجوه هاره ک ه

عامل با افزایش تعداه مراحل نش ان هاه ش د

به طور متناوب ،عامل سیار حاال

خ وه را ب ه عام ل

Logger

اجرای عملیا
اس .

میفرستد .هر واقع عام ل و عام ل  Loggerیک دیگر را کنت ر
میکنند و به هنگام خرابی هریک از ننها ،نن هیگری میتوان د
از اطالعا

ذخیر شد هر عامل سالم استفاه کره و به حال

او بازگرهه .بههلیل ننکه این الگوریتم و الگ وریتم  Assisه ر
هو از یک رویکره و یک را حل اس تفاه م یکنن د ،هر ش کل
( ،)12مقایسهای از زمان اج رای ای ن هو الگ وریتم نش ان هاه
شد اس .
شکل ( :)15مقایسه ای اپ الگوریتمهای مبتنی بر رویکرد  CASبا
راهحلهای متفاوت

همانطور که هر شکل ( )15مش اهد م یش وه ،الگ وریتم
 Assisو سپس الگوریتم  Fantomasبههلیل اس تفاه از را ح ل
 ،MMDبا افزایش تعداه مراحل ،زم ان اج رای عام ل هر ای ن
الگوریتمها بیشتر اس  .الگوریتم  Schneiderو سپس الگوریتم
 NAPکه از را ح ل  MMCاس تفاه م یکنن د ،نس
شکل ( :)14مقایسهای اپ پمان اجرای دو الگوریتم  Assisو
 Fantomasبا افزایش تعداد مراحل

ب ه هو

الگوریتمی که از را ح ل  MMDاس تفاه م یکنن د ،ب ه زم ان
کمتری برای اجرای عامل نیاز هارن د .و الگ وریتم
نس

به  2الگوریتم فوق ،بههلیل ماهی

Rothermel

 MSCزم ان اج رای

هر الگوریتم  Fantomasهرصورتیک ه ب یش از ی ک مح ل

عامل کمتری هاشته ،ولی به هالیلی که به ننه ا هر بخ شه ای

به طور همزمان خراب شوه ،انسداه بهوجوه مینی د ،و نش کار

و ننه م ب رای کاربرهه ای خ اص

کرهن نامطمئن خرابی ممکن اس

ق ل اشار ش د ،ب هن در

به نقض ویژگی اجرای فقط

استفاه میشوه .هر ن ای  ،هر الگوریتم  Voglerبههلی ل ننک ه

یک بار بینجامد .ب اوجوهاین Fantomas ،هر سیس تمه ایی ک ه

هیچ نوع تکنیک نسخهبرهاری هر نن بهکار نمیروه ،نس

به

گمان اشت ا خرابی هر ننها بسیار ناهر اس  ،استفاه میش وه.

تمام الگوریتمهای بیانش د  ،زم ان کمت ری هر اج رای عام ل

همانطور که هر شکل ( )12مش اهد م یش وه ،زم ان اج رای

بهازای اف زایش تع داه مراح ل هاره .ای ن الگ وریتم ب هش د
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انسداهی بوه و تحملپذیری خط ای سیس تمی را ک ه از ای ن

جدول ( :)3مقایسۀ الگوریتمها

الگوریتم استفاه میکند ،کاهش میههد.
الگوریتم

 .9نتیجهگیری
هر این مقاله ،یک تقسیمبندی کلی از رویکرههای موجوه برای

الگوریتم

.

Vogler

اجرای عامله ای س یارِ تحم لپ ذیرخط ا ارا ه ش د اس

متداو ترین نوع الگوی محاس ا ِ کدسیار ،عامله ای س یارند
که توجه زیاهی را به خوه جلب کره اند .همچنین این مقاله به
بررسی یک ساختار غیر انسداهی برای امنی

نوع
رویکرد

رویکردها
تحملپذیر
خطا
تأکید اصلی روی تممین اجرای

CAS

SSC

الگوریتم

هر الگوریتم  ، Rothermelاجرای

Rothermel

عامل فقط توسط یک محل انجام

عامله ای س یار

CAS

MSC

انسداه اجرای عامل سیار بینجامد.
هر الگوریتم  Assisبههلیل توزیع

میکنند .هر این رویکره ،پروتکل ی ک ه تحم لپ ذیریخط ا را

الگوریتم

ف راهم م یس ازه ب ا عام ل هم را ب وه و ب هج ای ترکی ب

Assis

بوهن تصمیم اجرا و اجرای عامل،
از انسداه جلوگیری میشوه.
CAS

MMC

مکانیزمه ای تحم لپ ذیریخط ا ب ا ط رح عام ل س یار ،ای ن

مراتب بیشتر از الگوریتم
 Rothermelاس .

روی ط رح عام ل س یار  voyagerس اخته م یش وه؛ بن ابراین

هر این الگوریتم ،محلهای یک

عامله ای س یار حت ی م یتوانن د ب ه مح له ایی برون د ک ه

مرحله هموار بهصور

نمیکنند .مزایای این رویکره ،هر

حاصل ،هزینههای تحملپذیری خطا را هر مقایسه با یک عامل
همانندسازینشد نشان میههند .این هزینهها به تعداه مراح ل

زمان اجرای عامل هر الگوریتم
 Assisبا افزایش تعداه مراحل به

میکنند .این چارچوب ک امالً ب ر

مقایسه با رویکرههای وابسته به مح ل ،بس یار بیش ترند .نت ایج

میشوه ،که این امکان را بهوجوه
مینوره ،که خرابی هر این محل به

ساختار از رویکرهی وابسته ب ه عام ل (عام لمح ور) اس تفاه

تحمل پذیری خطا را حمای

فقط یک ب،ار برای انتقا عامل
بین هو محل متوالی اس .

میپرهازه .برخالف رویکره مکانمحور (وابسته به محل) ،ای ن

مکانیزمها نیز با عامل حرک

توضیحات

یکجان ه

تصمیم میگیرند تا توییرا

نسخۀ

عامل را بر ع د بگیرند .هر این

الگوریتم
CAS

MMC

Schneider

الگوریتم پس از ننکه یک جز
هچار خرابی میشوه ،قسم های
مختلف نن جز  ،پاسخهای متفاوتی
میههند که هستیابی به یک توافق

و اندازۀ عامل بستگی هاشته ،که افزایش اندازۀ عام ل و تع داه

خطا به مسئله

هربارۀ تشخی

مراحل ،زمان اجرا را افزایش میههند .این هزینهها ب ا هر نظ ر

 Byzantineمنجر میشوه.

گرفتن تممینهایی که عاملهای سیار تحملپذیر خط ا ف راهم

این الگوریتم بر نشکارسازی

میکنن د ،معق و و منطق یان د .هر ج دو ( )2مقایس های از
الگوریتمها نوره شد اس .

مطمئن خرابی تکیه هاره .الگوریتم
الگوریتم

CAS

MMC

Nap

 Napتن ا هر سیستمهایی که هر
ننها نشکارسازی کامل خرابی هر
نظر گرفته میشوه ،قابل استفاه
اس .
این الگوریتم هر هر مرحله ،تن ا
یک خرابی را هر نظر میگیره .به

الگوریتم
CAS
Fantomas

MMD

همرا هر عامل ،یک عامل Logger

وجوه هاره ،که بهطور متناوب،
عامل سیار حاال

خوه را به عامل

 Loggerمیفرستد.
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