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 چكیده

کاهش این   . زیادی مواجه هستند چالش هایبا  خود های کالن مقیاسسیستمدر  ریسک کنترل ارزیابی پویاهای بزرگ برای سازمان

سنیی در  سازمان های جدید سیستم های کالن مقیاس در در  هامجموعه سرویس. ستمستمر ا کنترل ارزیابی پویانیازمند چالش ها 

 و ارایه می نماینند. ارزینابی ریسنک   اینگونه سرویس ها قابلیت های سازمان را توصیف . دارند مطبوع خودقابلیت های سازمان ارایه 

از دسنت  باعن    می تواند غیر ای  صوررتدر می بایست کنترل گردند. است که آنها شكاف، هم پوشانی و افزونگی شامل  قابلیت ها

منی توانند برتنری    به کمک تئوری قابلیت پویا  ریسک قابلیت ها کنترل ارزیابی پویا مدلی برایارایه . گردد سازمان کسب و کاردادن 

شاخص های ریسک طراحی شده برای اندازه گینری ریسنک اسنتهاده    پیشنهادی از  مدلدر  .تضمی  نمایدرا سازمان پایدار رقابتی 

بنرای   Wolfram یتنابی زبنان   ازضنمنا   .است سازمان با ویژگی فراکتالیسرویس غنی  پیاده سازی مدل با استهاده از گردیده است.

هنای متیندد    Queryپرسش و پاسخ ارزیابی ریسک در قالنب   با پیشنهادی مدلراستی آزمایی  .است گرفته شدهبكار  محیط توسیه

 .است

 کلمات کلیدی

 فراکتالویژگی سرویس غنی، سازمان، کسب و کار قابلیت پویا، ، ریسک کنترل ارزیابی پویا، کالن مقیاسفوق  سیستم، دلم
 

 مقدمه -1
. وجود دارد مخاطرات زیادی ی امروزیهاسازمان محیط کسب و کاردر 

سازمان ها به دنبال ارایه قابلیت های خود در این شرایط هستند. خطرات 
شکاف، افزونگی و هم پوشانی که باعث : از اندعبارت قابلیت های سازمانی

 .می گردند سازمان 1سیستم های کالن مقیاس ریسک درکاهش کارایی و 
تداوم در سازمان کنترل ریسک در سیستم های فوق کالن مقیاس  مدل

 قابلیت ذاتیبا توجه به  .2دارد تاثیر راهبردیسازمان  یدهادستاور موفقیت
بخصوص اتصاالت محکم آن در هسته سرویس گرایی بین سرویس گرایی، 

                                                 
 Ultra Large Scale System (ULSs) 

 DoDAF 

مولفه های اصلی و مزایای بخوبی تعریف شده انعطاف پذیری و مقیاس 
و استفاده از قابلیت ذاتی قابلیت ها پذیری آن کنترل ارزیابی پویای ریسک 

تضمین کننده موفقیت سازمان  سرویس گرایی برای باال بردن تحمل خطا و
گرایی یس سرو قابلیت ذاتی. در پشتیبانی از قابلیت های ذاتی خود قلمداد شود

 خطای احتمالیخودکار پیام دریافت است. انتشار، جستجو و همکاری  3شامل
تشخیص نوع، امکان قابل انجام است،  FT-SOAP  هایاز طریق پیامکه 

 . را فراهم می سازدقابلیت ها ریسک  ارزیابی پویایاندازه گیری و کنترل 
کارکنان، مهارت ها،  4قابلیت های سازمان براساس الگوی مکینزی شامل

است. براساس  و ارزش های مشترک سامانه ها، سبک و ساختارراهبردها، 

                                                 
Publish, find, Interaction 

Stuff, Skill, Strategy, Systems, Style, Structure, Shared 

Value 
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شامل شکاف، افزونگی و هم پوشانی  نیز ریسک قابلیت ها IBM تحقیقات 
ریسک سیستم فوق ارزیابی محقق ساز  شاخص های 1-1 جدول . لذااست

کم قابلیت ذاتی اتصاالت مح .خواهد بودکالن مقیاس سازمان قابلیت مبنا 
برشمرده برای تضمین استمرار قابلیت های  محکمی وانهسرویس گرایی پشت

 می شود. تلقی شده سازمان

 ی سازمانریسک قابلیت ها شاخص های ارزیابی: 1-1 جدول

 روش نیازمنداندازه گیری  ریسک عالوه بر شاخص های کنترل ارزیابی پویا
سرویس  قابلیت های ذاتیخرابی ها به نگاشت  برای  مقیاس پذیرپویا و 
 دل پیشنهادی به آن اشاره می گردد.در مکه  استگرایی 

 تیاریف و مهاهیم اولیه -2

ارزیابی ریسک یا خطر رخدادهایی هستند که در  ،ریسکپویای ارزیابی 

ارزیابی . صورت بروز دستیابی به اهداف سیستم را دچار مخاطره می سازند
ریسک به معنای احتمال وقوع ریسک است که دارای شاخص های مختص 

 به خود است. 

هایی که توانایی" OG[15] بر تعریف گروه باز استاندارد  بنا، قابلیت

 ."دهند را قابلیت گوینداز خود نشان می رویسسازمان، شخص یا س

مستقل از جنبه فیزیکی یا انتزاعی یک  نسبتاًموجودیتی  1فراکتال، فراکتال

 . [14] در زمان اجرا است رویسس

 طراحییک راه حل عمومی، قابل استفاده مجدد برای ، نرم افزاری مدل

 . [26] یک زمینه داده شده است رنرم افزار د

                                                 
Fractals 

 و کنترل ریسک قابلیت ها قابلیت پویا

قابلیت  تئوریبه عنوان یکی از صاحب نظران پردازان قابلیت پویا،  2تیس
مطابق باا  قابلیت ها پویا را به فرآیند تشخیص، شکار فرصت و مدیریت تهدید 

 نشان داده شده است. 5-2شکل 

 [6]الگوی قابلیت پویای تیس : 1-2شكل 

پویایی قابلیت پویا در تعامل با محیط تعریف مای شاود. محارک اولیاه     
فرآیناد قابلیات   . سازمانی است قابلیت هایویایی آن تالش برای یکپارچگی پ

که مناسب سیساتم هاای کاالن مقیااس      پویا یک روند تکاملی بی انتها دارد
 .می دهدنشان روند تکاملی قابلیت ها را  2-2. شکل است

  [20] ها روند تكاملی قابلیت :2-2شكل 

 کالن مقیاسفوق های سیستم ویژگی -1-2

-ها شکل میتدریج در سازمانبه و پیچیده 3های بزرگهایی از سامانهسامانه

 شودمقیاس اطالق میکالنفوق های ها سامانهگیرند که در اصطالح به آن
همانند یک موروثی هستند و مقیاس های کالن. سامانه[7,14,18]

کنند. ارائاه می 5فردیهای منحصربهو مجموعه قابلیت کرده عمل 4اکوسیستم
ای کارکردهای بیشتر و خصوصیات متفاوتی نسبت به مجموع چناین سامانه

کند، توسعه های سازمانی عاضو در آن ارائاه میو خصوصیات سامانه عملکرد
یی متمرکز تنهابهیک از خصوصیات آن یچهآن در  7است و رفتار 6آن تکاملی

 . [14]نیست 
ها مقیاس ، اندازه بسیار بزرگ این سامانههای کالندر سامانه ویژگیترین مهم

دهد. هفت را تحت تأثیر قرار می هاقابلیتاست. که سایر خصوصیات این 
 :عبارتند از [7] ویژگی سامانه فوق کالن مقیاس

  سامانه هاعدم تمرکز 

                                                 
Teece Theory 

Systems of systems (SoS) 

 Ecosystem 

 Unique Capability 

 evolution 

Behavior 
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 های گوناگون، متناقض و ناشناختهنیازمندی 

  و تکامل دائمیتوسعه 

 های گوناگون، متغیر و ناپایدارمؤلفه 

 مشخص نبودن مرز میان افراد و سیستم 

  طبیعی بودن خطاها 

 مشیپارادایم جدید برای اکتساب و توصیف خط 

 سیستم کالن مقیاسهای چالش -2-2

 .[3] ندستهبا سه چالش اساسی روبرو  مقیاسهای کالنسامانه

بسیار گسترده بوده  سیستم هادر این خصوصیات  تغییرات ،طراحی و تكامل

  .دهندمیو همزمان با عملیاات رخ 

ها است که عالیتفاز  ایمجموعهمنظور از همنوایی، ، همنوایی و کنترل

 با یک هماهنگی معقول مقیاسکالنسیستم  یاک هایسیستمشود باعث می
شاود.  محققکار کنند تا اهداف سیستم 

باید امکاان نظاارت و  مقیاسکالنسیستم در ، نظارت و ارزیابی

د. باشفراهم پویا کالن و صورت بهسیستم  یو رفتاار ساختاری خودارزیابی

 سرویس گرایی قابلیت ذاتی -3-2

گرایی دارای گرایی دارای مزایا یه خوبی تعرف شده است. سرویس  سرویس
سرویس   ذاتیقابلیت های  3-2شاکل . سه مولفه در هسته اصلی خود است

دهد.را نشان میو مولفه های آن گرایی 

 [6]گرایی  سرویس قابلیت های ذاتی 3-2شكل 

مناسب حلیعنوان راهبه 1، جریان کاری سرویس گراامروزی وکارهایکسبدر 
 یهاسامانه سازییری و یکپارچهپذانعطافشدگی، یعتوزبرای حل مسائل  

 شده اسات. یمعرفمبنا -سرویس غنی چابک

یاک ]7 [ 2گاذرگاه سارویس ساازمانیگنذرگاه سنرویس سنازمانی

است. هدف اصلی گذرگاه  هاسرویس سازییکپارچه جهات تعامال و افزارمیان
است. این هدف با سه اصل ها سرویسسرویس سازمانی کاهش اتصال بین 

بر  3مبتنای. اول اینکه گذرگاه سرویس سازمانی از ارتباطات شودمیحاصل 
ارتباطات مبتنی بر فراخوانی سرویس استفاده پیام یا مبتنی بر رویداد بجای

برای پاشتیبانی از  سازوکاریگذرگاه سرویس سازمانی،  کنند. دوم اینکه درمی
 هاسرویسدرخواست با تأخیر  یاافتن باا تاأخیر ، پیوناد زدن باا تاأخیر و

سرویستعادادیه سارویس ساازمانیاسات. ساوم اینکاه گاذرگا شدهفراهم
گذارد داده را به اشتراک می کنندهتبدیل سرویس و دهندهتطبیق مانند سرویس

                                                 
1 Service-Oriented Architecture (SOA) 
2 Enterprise Service Bus (ESB) 

3 Message-based communication 

سازی مجدد و یکپارچهسازی های یکپارچهدر پاسخ به نیازمندی تواننادکه مای
.قرار گیرند مورداستفاده

 سازمان مبناقابلیت  میماری -4-2

ها تمرکز ساله اخیر بر روی قابلیتدر ده IBM [8] محققین در شرکت 
دیدگاه تهدید محور، و  بنا در معماریاند. تفاوت اساسی رویکرد قابلیت مکرده
تهدید بجای  سازمان برای مقابله با هرگونهذاتی های بر قابلیتتکیه

وکار در محیط کسب غیر قابل پیش بینیریزی برای مقابله با تهدیدات برنامه
هستند و به درشت دانه تر نسبت به سرویس ها ها قابلیتت. سازمان اس

  سازمان نزدیک تر هستند.کسب و کار اهداف 

 ریسک کنترل ارزیابی پویا خط مشی -5-2

محساوب مای    سیستمعنوان بخشی از عملیات عادی به ریسکارزیابی 
چهار خط مشی کلی است. این خط مشای هاا کاه باه      دارای هاارزیابی .شوند

محسوب می شاوند شاامل خاط مشای      ارزیابعنوان باالترین سیاست کاری 
 مختصار هریاک  توضایح  به که است ایستا، پویا، واکنشی و پیش کنشی های 

 :[17] پردازیمیم

است و به ایجاد و  ارزیابیین نوع ترمرسومایستا  اریابی ایستا، ارزیابی

ایستا به  ارزیابیاشاره دارد.  "ارزیابی ریسکسامانه "به یک  رویدادهاانتقال 
 ارزیابیقابلیت  های بدون وابستگی به زمان خرابی و بازسازیشاخصتعریف 

 د.، اشاره دارهشوند

مداوم یک  "بازبینی"به  در مقابل ایستا است و پویا ارزیابی ،پویا ارزیابی

این  .اشاره دارددر زمان اجرا برای تعیین وضعیت آن یا خدمت سامانه فرد، 
زمان  در خرابی تشخیص برای های زماندار است ودارای شاخص ارزیابینوع 

اجرا اشاره دارد.

منظور بهقرار دارد و واکنشی در مقابل پیشگیرانه  ارزیابی واکنشی، ارزیابی

 ارزیابیخرابی و بازسازی مشخصی از  رویدادبرای اقدام در پی  محرکی
استفاده می کنند. ارزیابیهای تهدید محور از این روش برای سازمان. شودمی

منظور شناسایی الگوهای به ارزیابی پیش کنشی، پیش کنشی ارزیابی

می تواند سیستم را  ورا نشان دهد  روند خرابیکه  رودمیهایی به کار ویدادر

معموالً در  ارزیابینوع این . در آینده از حالت دسترسی پایدار خارج کند
که این الگوها قبالً در آنجا  گیرندمیمورداستفاده قرار  تریبالغهای سازمان

و بروز رسانی چندین بار مورد شناسایی  بیشتر این الگوها و اندشدهشناسایی
. ارزیابی پیش کنشی استرکز تحقیق حاضر برروی تم . [17] . می گیرندقرار

 را نشان می دهد.ریسک  سیاست های ارزیابیجمع بندی  1-2جدول 
 [17] ارزیابی ریسکهای یمشخطانواع   -1-2جدول

                                                 
Fail 
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 ارزیابی شاخص هایمحاسبه  -6-2

سازمان  ارزیابی ریسک سیستم فوق کالن مقیاسنحوه محاسبه  1ل فرمو
 را نشان می دهد.

 

 
 
 

 سازمان ارزیابی ریسک سیستم فوق کالن مقیاسمحاسبه  -1فرمول 
ریساک مجموعاه سارویس هاای     های ارزیاابی  در این فرمول شاخص

( و ضاریب  qi) مقادار  در هر سطح باشده توسط هر قابلیت  اتومیک فراخوانی
توساط خبرگاان    شااخص هاای پیشانهادی    مشخص شده اسات. ( wiوزنی )

هر قابلیات از میاانگین وزن    یوزن شاخص هامی شوند.   وزن دهیسازمان 
( باشند. جزییاات بیشاتر در   wj) دار سرویس های اتومیک قابل محاسبه است

 آمده است. [1]

 انواع سیستم های کالن مقیاس -7-2

[6] سیستم های فوق کالن مقیاس در چهار دسته خالصه می شوند

مدیریت  باهدف، فاقد یک احراز هویت مرکزی است که 1مجازی سیستم

ها مکانیزمی برای نگاشتسازگاری دارد. این نوع از  نگاشتنامتمرکز 
ها وجود ندارد.نگهداشت آن

 هاسامانهی سیستم برای اهداف مشترک با سایر هامؤلفه، 2ائتالفی سیستم

در تعامل معنایی هستند. اینترنت یک سیستم ائتالفی است. کار مهندسی 
اینترنت خارج از استاندارد است ولی قدرتی برای اعمال بر آن وجود ندارد. 

ها را اجرا یا از کار گیرند چه موقع سرویسیمبازیگران مرکزی تصمیم 
 رند.ها خودشان ابزارهایی برای اعمال و نگهداری دا. آنندازندایب

، یک مدیر طراحی و منابع شدهشناختهاهداف دارای ، 3تصدیقی سیستم

؛ هرچند، جز اصلی سیستم دارای مالکان ، اهداف، است SoS برای مشخص 
های نگهداری مستقل هستند. تغییرات در این گذاری و توسعه و رویکردیهسرما

 است. SoS ی هاسامانهمبتنی بر ائتالف بین  هاسامانه

ی از اسامانهیی هستند که هاآنکننده یتهدا، کنندهیتهدا سیستم

ی یکپارچه برای تحقق اهداف مشخص و مدیریت آن ساخته هاسامانه

                                                 
Virtual mapping 

Collaboration mapping 

Acknowledged mapping 

  Directed Mapping 

طوالنی عملیاتی برای  زمانمدت. این نوع دارای مدیریت متمرکز در شودمی
ی سیستم هامؤلفهاست. نگهداری  هاسامانهاهدافی همانند ذینفعان هر یک از 

ها تحت امر ، ولی روال معمول عملیاتی آنشودمیمستقل انجام  ورتصبه
 شده مرکزی است. یریتمدهدف 

 ارزیابی ریسکهای مدل کارهای مرتبط -8-2

ی فوق کاالن  سیستم ها ارزیابی به کارهای مرتبط برایدر این قسمت  
 .پردازیممی اختصار به  مقیاس

ToGAF در  ارزیابی ریسکمدل  -9-2

مدل هاای حاوزه کساب و کاار و     ریسک  ارزیابیTOGAF در دیدگاه 
و راهکار اجرایی  می شود به صورت کلی بیان کسب و کار فناوری به معماری

های افقی در هر  ارزیابیعالوه بر   . در این دیدگاهبرای آن پیشنهاد نمی گردد
ارزیاابی  در . لاذا  اسات مطارح  سلسله مراتبی ارزیابی ها، نیازمند  روشیک از 
 دارد.  نیاز طرح جزییاتفناوری معماری  وکسب و کار  یکپارچه

ITIL در  ارزیابی ریسکمدل  -10-2

، داردنوجود  به صورت پویاسرویس ها، ریسک اندازه گیری  چالش  ITILدر 
 دهد.را نشان میها آن مشکل شاخص ها و نحوه اندازه گیریاین  4-2شکل 

  ITIL در ریسک ارزیابیمدل  :  4-2شكل

  جمع بندی -11-2

در  ارزیابی ریسکدر یک جمع بندی کلی بر مرور کارهای انجام شده 
 .ندسته پویایی و نیازمند دارند ایستا های مختلف شکلچارچوب 

فناوری مدیریت  حوزه به ITIL  چارچوبارزیابی ریسک در عالوه برآن 
و کاار و فنااوری    بکسا هار دو حاوزه   به   TOGAFمدل در . محدود است

ریسک باه صاورت سلساله     ارزیابی  لکن به نحوه. است اشاره شدهاطالعات 
. اشااره نشاده   اتومیاک و سرویس های سازمان  قابلیت های ذاتیبین مراتبی 

باا  کساب و کاار و فنااوری را      ارزیاابی هاای  مقایساه مادل   2جدول شماره 
TOGAF ددهمی  نشان. 
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 در چارچوب های مختلف ارزیابیمقایسه  2-2شماره جدول 

 
 

 .انجام شده است که توسط بنگاه بزرگراه هاها چارچوب  جدول مقایسه

نشان دهنده حوزه های مختلف چارچوب است و ارزیابی پویا و کالن ساازمان  
سیساتم  به ناوآوری جدیاد در    مندنیاز ریسکپویای  یابیزار دیده نشده است.

 .است های فوق کالن مقیاس

 سایر کارهای مرتبط  -11-2

کاهش ریسک یک جهت از کارهای موجود بر تحمل پذیری خطا برای 
است که بر سرویس دهنده ها متمرکز است. این  ی کسب و کارسرویس ها
برای افزایش قابلیت اطمینان و دسترسی یک سرویس به  ارزیابی پویا

 :مشتریان خود است. برای مثال
در  دامنه  FT-CORBA  [9] تعداد تالش های زیادی روی فناوری

 سرویس وب ساخته شده است.
 FT-SOAP [10]  دستیابی به سرویس را در تحمل پذیری 

CORBA  با مولفه های جدید برای پشتیبانی آشکارسازی خطا و مدیریت
برای توجه  WSDL بوسیله  FT-SOAP تکرار پذیری دنبال می کند. 

 مشتریان برای تکرار اطالعات استفاده می شود.
-FT ، دستیابی رهگیری را از FT-Web [11] از طرف دیگر  

CORBA  به عنوان یک نماینده  ارزیابو پیشنهاد یک زیرساخت که یک
درخواست ها است، و به سرویس های تکراری به صورت موازی ارسال می 

 کند.
مسیر را بوسیله اضافه کردن شماره اختصاصی به  ارزیابیروش  [12] 

درخواست و اجرای رخداد نگار توزیع شده را بکار می برد. آشکارسازی خرابی 
 ر آمار متمرکز مسیر های ثبت رخداد شده اند.ها مبتنی ب

                                                 
 Highway Agancy 

مدل احتمالی را برای آشکارسازی خطای مولفه ها و تالش برای  [13]
 کاهش آن با اجرای مجدد مولفه، یا بارگزاری میزبانی آن بکار می برد.

دستیابی های دیگر سرویس های با تحمل خطا، برروی یکپارچگی یا 
یکپارچه   ریسک کنترل ارزیابی پویاهماهنگی متمرکز است. هدف ما در اینجا 

 . و پویا بین حوزه های مختلف کسب و کار و فناوری اطالعات است
 با استفاده از  [15]و  [14]دستیابی های مانند فناوری های پیشنهادی 

BPEL4WS [16]   .جبران و اداره خطا برای تحمل پذیری ترکیبی خطا
اداره خطا، به جای سرویس های پیچیده تنها  BPEL4WS بنابرطبیعت 

کاهش اشکارسازی درخواست های سرویس پایه امکان پذیر است. سیاست 
عویض، و اجرای صرف نظر کردن، تالش مجدد، تمانند  پیش کنشی ریسک

 در این روش پشتیبانی می شود. موازی جایگزین 
هدف یک اتصال دهنده که برای سرویس ترکیبی بکار می رود،  [17]

بنابراین به عنوان یک ممانعت کننده از خطا عمل می کند. خطاهای مبتنی بر 
ر شرایط تامین نشود، صیف می شود، و اگواتصال دهنده ت در SOAP روش 

 سیاست بازیافتی می تواند فعال شود.
 :مبنا نیز وجود دارد -یک تعداد از دستیابی تراکنش

، هم سرویس دهنده و هماهنگ کننده به صورت صریح می بایست [18] در 
مبنا اعالم  XML مفاهیم همکاری و نیازمندی های خود را در یک فایل 

داده کاوی بر روی فایل ثبت رخدادهای سرویس های  [19] کنند.

جریان کاری به ترتیب انجام کار سرویس های واقعی پیشنهاد می دهد 

 و بازیابی تراکنش ها را تا جاییکه ممکن است پیشرفت می دهد.

   [20]یس ها است. یک تعداد تحمل پذیری نیز در دامنه گرید سرو

این روش ها مکانیزم تهیه نسخه پشتیبان اولیه مبتنی بر هشداردهی 

یک زبان توصیف  [21]برای گرید سرویس است. جریان کاری گرید 

جریان کاری که به کاربران اجازه تعریف راهبردهای بازیابی برای 

 تیکه یک کار شکست می خورد تا کامل شود.حال

 هایپیامدستیابی به سرویس غنی ما مبتنی بر رهگیرها است که 

برای اغلب سرویس های می کند. در واقع  ارزیابیشده را  ارزیابی

، ما می توانیم خرابی ها را آشکار و کاهش دهیم. ما همه ترکیبی باال

 را توصیف می کنیم.راهبردهای کاهش خطای توصیف شده در باال 

 سرویس گرایی و  سرویس غنی مدل -3
حوزه کسب و  ریسک یکپارچه کنترل ارزیابی پویابخش به مدل های  در این

 سازمانسرویس غنی  آن را با مدلاشاره می کنیم. و و فناوری اطالعات کار 
  .چیاده سازی می کنیم

  سرویس غنیمدل  استهاده از -1-3

از یک طرف یک نمونه کامل سرویس گرایی فناوری سرویس غنی  مدل

 کسب و کار محورسیستم پویای  محسوب می شود و از طرف دیگر

انتخاب مناسبی برای  سرویس غنی استفاده از امکان ترکیب پویای .[1]است

مدل در . استسازمان  سیستم فوق کالن مقیاسپویای  کنترل ارزیابی پویا
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 تشخیص خرابی خودکار خرابی بوسیله سرویس های مدیریتی سرویس غنی 

RMSs های از طریق پیامSOAP  آن ها  کنترل ارزیابی پویاو همچنین

 (MTTF)زمان تا خرابی  میانگین کنترل ارزیابی پویا و RASs بوسیله

سرویس  ( به کمکMTTR)ها آن تعمیرو وجود دارد.  سرویس های اتومیک

  یکپارچه ارزیابی پویای ریسکمدل لذا وجود دارد.  RISs  زیرساخنیهای 

در این مجموعه  .می پردازد کاهش مستمر ریسک-اندازه گیری -تشخیصبه 

RASs به  ریسک های تشخیص داده شده خود راRISs  برای تعمیر متناظر

کاهش ریسک مقدار ریسک در در یک فرآیند ها  RISsکند. می مسیر یابی

آن را با روش (  80/   20) هزینه/فایدهو براساس  قانون  را محاسبه مرحلههر 

صرف نظر کردن، تالش مجدد، تعویض، و اجرای موازی مناسب  های
 هشدار دهندهبه عنوان یک سیستم  RIS. هر هشدار می دهد جایگزین

پس  WEBAPIهر . هشدار اعالم می نمایدبه صورت پیام را  برخوردبهترین 

رفتار خود در  اصالحموظف به  سرویس غنیپیام بازخودی از این از دریافت 

 است.  سرویس های اتومیک خود

 سرویس غنی  نقشه -2-3

الیه )مانند سازمان متقاطع برش نگرانی ادغام برای تقاضا سرویس غنی 

 آن نه تنها، خدماتگیری از  بهره را پشتیبانی می کند.( فناوریو  کسب و کار

در اختیار می  شتنگهداقابل و  معماری مقیاس پذیر چارچوب را با وب 

  [2]سازمانی را که قبال در متقاطع برش شفاف نگرانی به صورت بلکه گذارد، 

  است را برطرف می سازد. معرفی شده [3]

 از مدلبه تصویر می کشد. این  راغنی سرویس یک  داخلی نقشه 1شکل 

گرفته بهره  سازمانی( ESB) گذرگاه خدماتکانال شبکه های اجتماعی و 

Servi و Mule [4]، مانند سکوهایی توسط هااین قابلیت .است ceMi x 

  ساده، یا خدمتمی توان یک را . سرویس غنی [5] است پیاده سازیقابل 

 دانست. مشابهالگوی  باغنی،  سرویسسلسله مراتب متشکل از چندین  یک

 الگوی سرویس غنی را نشان می دهد. 1-3شکل 

 

 غنیسرویس الگوی  - 1-3شكل 
با به زیرساخت های ارتباطی اجازه می دهد تا  خدمتغنی سرویس هر 

 سرویس هایدو نوع خدمات: از برقرار کند. ما را داخلی آن ارتباط  خدمات

RI) زیرساخت های غنی سرویس هایو ( RAS) غنی کاربرد S)  استفاده را

 متقاطعبرش نگرانی   منطق کسب و کار و RASs سرویس های. می کنیم

  د.سازمی  برطرفزیرساخت ارتباطی  یپیشران باا ر  هاسرویس

                                                 
Scalable Architectural Framework (SAFe) 

، مسئول پیام رساندو الیه اصلی است: الیه دارای زیرساخت های ارتباطی 
رهگیر، ارائه مسیریابی و  -و الیه روتر  سرویس هاانتقال پیام ها بین 

زیرساخت های ارتباطی قابلیت . این است های پیشرفته سرویسرهگیری پیام 
و سرویس ها را برقرار بین  محکماتصال سست و ارتباط تا را قادر می سازد 

 .دننمایرهگیری 
 اتصال -خدماتهر سرویس غنی به زیرساخت های ارتباطی از طریق یک 

ساختار داخلی و رفتار یک  محفظهاتصال داده  -متصل می شود. خدمات داده

است که الگوهای ارتباطی که سرویس  واسطیک  انتشارسرویس غنی و 

 تعریف می کند. را می نماید سازمانبا جهان خارج از  را قادربه اتصالغنی 
با استفاده از مشخصات تعامل بیان شده به  واسطیساختار و رفتار چنین  

 [6]ارائه شده در  MSC زبان نشانیبا استفاده از و پیام توالی عنوان نمودارها 
یک از  نقش یک ینشان زبان ندر ایعمودی  ستونهر تعریف می کنیم. را 

در  سازمان ارزیابی قابلیت هایهای  نقشکه با سایر . است ارزیابی جنبه
 یتبادل های نشان دهنده پیام ها افقی بین نقش بردار جهت داراست.  ارتباط

به  می دهد ش دهندهپوشرا خطوط متعدد که . جعبه مستطیل بین آن ها است
در  Σاز برای پشتیبانی از آن ما که  قاده می شود.استآن ها معنی ترکیب 

یک هرکدام  هااین جعبه .استفاده می کنیمحلقه، جایگزین، موازی و پیوستن 
کار می  موازی است که همزمان بر روی پیام های مشترک ترکیبی اپراتور

واحد نشان  جریان کاریمسیر جعبه مستطیل شکل کوچک در یک  یک .دنکن
 اجرانقش یک توسط  وعملیات به صورت محلی یعنی دهنده اقدامات محلی 

 . است می شوند

 سرویس غنی  و کنترل ارزیابی پویا ریسک -3-3

 قابلیت های ارزیابی پویای ریسکبخشی از مدل منطقی برای  3شکل 
به  های سازمانقابلیت تمامی تودرتو این مدلبه تصویر می کشد.  راسازمان 

کنترل ارزیابی پویای . برای هدف در نظر می گیرد عنوان سرویس غنی
استفاده سازمان ( ابعاد هفتگانه) از مدل مکینزیاین مقاله در  قابلیت ها ریسک

مدل را براساس پویای  کنترل ارزیابیطرح کلی سیستم  2-3شکل . شده است

 .نشان می دهدرا سرویس غنی مکینزی در 

 

کنترل ارزیابی پویای ریسک قابلیت  رویس غنیس : 2-3شكل 

 ها

                                                 
Service- Data 

 Publish  
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 سرویس غنیو  پویای ریسک کنترل ارزیابی -4-3

یک به عنوان قابلیت های سازمان  کنترل ارزیابی پویای ریسکطراحی 
 همانطور که مطرح گردید .ه می شوددر نظر گرفت پویاانطباق پذیر سیستم 

و مولفه فراهم کننده و استفاده کننده  سهدارای سرویس گرایی قابلیت ذاتی 
 است. ها هماهنگ کننده آن

مدیریتی برای کنترل ارزیابی و از سرویس غنی  از در تحقیق حاضر
برای ها  RISsو  ارزیابی ریسک ها رایب (RASs) سرویس غنی کاربردی

 کاهشجهت تضمین  ارزیابیدر هر بار  .استفاده می گردد کاهش ریسک
  .می گردد استفاده 80/20قانون  از نسبی

میانگین مقیاس پذیر فرمول نیز براساس  ریسکپویای  ارزیابی اتمحاسب
می  استفاده( MTTR) زمان تا تعمیرمیانگین  و( MTTF) زمان تا خرابی

 . [7]گردد

نیاز قابلیت ها  ریسک سیستم کنترل ارزیابی پویایدارای یک سازمان در 
. پیشنهاد گردیده است توسط محقق که  مبتنی بر قابلیت داردشاخص های به 

بر  است و ، فراتر از فشار بازار و نیازهای مشتریانهاشاخص یپذیرتطبیق

 .استمتمرکز   هاها و واکنش به آنشناسایی فرصت

 قانون پارتوبا تضمین   داریا تطبیق پذیری سازمان دارای قابلیت هایک 
 شود:می ها و قابلیت پویامی نگاشت سرویسچهار مرحله کلی، طراحی  در

 ؛قابلیت ها ارزیابی شاخص هایتغییرات  ثبت( 1 

 ؛آنقابلیت های ذاتی  سرویس دهنده های اصلی ارزیابی( 2 

 ؛  نحوه پشتیبانی با توجه به نسبت پارتوگیری برای ( تصمیم3 

به کمک سرویس های  قابلیت های ذاتی یا باز تطبیقی ( اقدام4و 
 پشتیبانی کننده.

شاخص ها وزن نظر خبرگان به  زمان ومتناسب با ساشاخص ها  پس از ارایه
اندازه شاخص های  تعریف و اندازه گیری پویای . بنابراین باداده می شود
شناسایی، مراحل سرویس های پشتیبانی کننده آن و قابلیت ها  گیری ریسک

 ودریافت  مبنا پیامرخدادهای ورودی  جریانبر  اصالح آنارزیابی و کنترل 
 به شرح زیر است.پیشنهادی  مدل یحاطر. لذا هشدار مناسب داده می شود

 تشخیص ریسکمرحله  1-4-3

 میانگینو  (MTTF) شاخص های میانگین زمان تا خرابی در مقاله حاضر

ذاتی و خطاهای انتشار، جستجو و قابلیت های  زمان تعمیر برای ارزیابی 
کنترل پیامد این . در نظر گرفته شده استاستفاده برای سرویس های اصلی 

برتری رقابتی سازمان در شرایط  تضمینمی تواند در  ارزیابی پویای ریسک
شاخص های عدم . نقش موثر داشته باشد غیر قابل پیش بینی تهدیدات

 انیپوشهم شکست، افزونگی و  عبارتند از قابلیت های کسب و کارموفقیت 
 مطابق با کنترل ریسک سازمانحالت  الگوریتممعماری پیشنهادی در  .است

 .ارایه شده است( MSC )به زبان چارت سرویس پیام  1-4شکل 

                                                 
make-and-sell 

 sense-and-response 

 

 ارزیابی پویای ریسک قابلیت هامدل کنترل  - 1-4شكل 

رخدادهای زنجیره حس/پاسخ براساس  کنترل ارزیابی پویای ریسک
سرویس های  قابلیت ها و عملیاتیو ارزیابی چند مرحله ای  یکپارچگی

نجام می در اقدام مناسب کاهش ریسک ا گیریپشتیبانی کننده و تصمیم 
به عنوان  (ESBسرویس های مشترک سازمان )گذرگاه زیرساخت  از گردد.

 از سرویس غنیمدل ارایه شده  اول الیهدر  :ددگرمی  استفاده مدلزیرساخت 
اندازه گیری  این ارزیابی با. استفاده شده استقابلیت شاخص های ریسک 

و میزان آماده بکار بودن آن ها در عین   MTTR و MTTF شاخص های 
 WEBAPI سرویس گر پشتیبانی کننده  انجام و نتایج به بروز خرابی

انجام  میزان تعمیر خرابی ها ارزیابیدوم؛  الیهدر . سازمان پاسخ داده می شود
حل انتایج ارزیابی مر براساس قابلیت موفقیت تضمینسوم؛  الیه. در می گردد

ن نسبی پارتو سطح ریسک باال، میانی و پایین ریسک براساس قانوقبل 
 . مشخص و اعالم می گردد

سازمان  ابی ریسک قابلیت هایو هاتعاملی قابلیت ابزاریک واسط کاربری 
برای پارتو  80/20 یقانون نسبت. فراهم می آوردمدیریتی داشبورد از طریق  را

 . استفاده می گردددر هر مرحله ارزیابی  سطح بندی ریسک

 ریسک اندازه گیریمرحله  -2-4-3

 به مدلالیه های عدم وابستگی پیشنهادی  مدلدر  الیه ها سازیجدا
می توان به عنوان مثال،  نشان می دهد. را ریسکمدل ارزیابی و  یکدیگر

راهبردی عملیاتی و ریسک شاخص های را بدون تغییر  شاخص های کارایی
این مرحله براساس شاخص های  در. به صورت مستقل اندازه گیری کرد را

اندازه گیری  (MTTR)( و تعمیر MTTFمقیاس پذیر میانگین زمان خرابی )
شاخص ها انجام و از طریق وزن های داده شده ارزشیابی می شوند. با استفاده 
از قانون نسبیت پارتو و حذف تعداد مولفه های خراب شده در این نسبت مدل 

 بود. خواهد ارایه شده مقیاس پذیر

 قابلیت ها ریسکات مدیریت تهدید -3-4-3

. در ایان الیاه براسااس    است موفقیت جهت ارزشیابی سومنتایج ارزیابی الیه 
 ارزش گذاری می شاود ، ارزیابی قابلیت ها شاخص هایبرروی   80/20قانون 

باا   کااهش ریساک  امکاان   پیشانهادی  طرحدر  و پیام مناسب داده می شود.
صرف نظر کردن، تالش مجدد، تعویض، و اجرای  پارتو برایاستفاده از قانون 
 . توصیه می گردد موازی جایگزین
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باشد به معنای این اسات کاه    %20در این صورت اگر ارزیابی ریسک سازمان 
سطح ریسک پایین است و می توان از آن چشم پوشی کرد.  ارزیابی ریساک  

نتخااب و جاایگزین   به معنای ریسک باال و می بایست سرویس موازی ا 80%
 شود.

مقدار ارزیابی ریسک سرویس های اصلی پشتیبانی کننده قابلیت های سازمان 
نحوه کنترل را مشخص می کند. پویایی و خط مشی پیش کنشی مادل ارایاه   
شده احتمال ورشکستگی کامل را به صفر می رسااند. مهندساین مای توانناد     

ی های سازمانی مختلف باا  سناریوهای مختلف وزن دهی را به ترتیب نیازمند
هم ترکیب کنند. تمام نتایج بررسی، ریسک خرابی و شکست مبتنای  قابلیات   
سازمان است. مدل پیشنهادی امکان استفاده از ارزیاابی چناد متغیاره در هار     

 سطح از سازمان و هر بازه زمانی و به صورت پیش کنشی را می دهد.

 مطالیه موردی  -4
قابلیت  سازمانیک  ریسک قابلیت های کسب و کار ارزیابی مطالعه موردیدر 

در  تصاادفی ریسک پیشنهادی و داده های با مجموعه سواالت ارزیابی  محور
 پیشانهادی  دلما باا اساتفاده از    یمطالعه مورداین  در است. شده نظر گرفته

 .است ارایه شده آن های پشتیبانی کنندهسرویس و قابلیت هاارزیابی ریسک 

شااخص   توصایف ( الف) از: استعبارت برای اجرای مورد مطالعه ما  هایگام
سرویس غنای  وصیف ت، و )ب( است سازمانهای ارزیابی ریسک قابلیت های 

در  )ج(اسات. پشتیبانی کننده کاربردی  هایسرویس ریسک برای خود ارزیابی
نتاایج آن ارایاه   که  قانون پارتو است براساس ریسک ارزیابیکنترل سوم  گام
  .گرددمی 

 ساازمانی   ESB ووب سارویس گار   میزبان یک  نیازمند ،معماری پیشنهادی
به عناوان   RISsاز  سازمان و ریسک قابلیتحسگر به عنوان   RASs. است
 ،)الاف(  چاالش  از شاتیبانی پ. ما برای استفاده گردیده است ریسک یارزیابخود

 در گرایای ساازمان  سارویس  خطاای  جریاان گوش دهای   استفاده ازپیشنهاد 
Mule  منبع باز جاوا وESB  یم.اهکرد مطرح پیاده سازی سکویبه عنوان را 

اندازه گیری شااخص  پیاده سازی و UMOs   Muleبه عنوانرا   RASsا م
ارایاه   را  (OMIهای عملیاتی )سرویس گرایی براساس شاخصهای ریسک 

 درک کنندهبا استفاده از  ،)ب( پاسخ به نیازمندی هایبرای  همچنین یم.اهکرد
Mule  به همراهSBMS ارزیااب به عناوان   سرویس غنی برای پیاده سازی 
تعاداد  )ج( را نیز با مقیاس پذیریچالش  .کرده ایماستفاده  کسب و کارریسک 

باه کماک یاک داشابورد      در اداماه ما  بدست می دهیم. مولفه در نسبت پارتو
 .می کنیم انجام شده را ارایهتصمیم گیری های  تحلیلمدیریت امکان 

سارویس   مادل  یحا اطرجهت  ،Mule ESB سرویس غنی با پیاده سازی

مولفه هاای   طراحی است. به طور خاص،الهام گرفته  ESBفن آوری از غنی 
رهگیر به طور زیبایی زیرساخت هاای ارائاه شاده توساط      -و روتر پیام رسان

ESB  .تنظیم کنناده  غنی و سرویس برای ایجاد استقالل در اختیار می گذارد
غنی سرویس  حالت، ما همان استفاده کرده ایم Muleماشین حالت ما از آن 
 هادف باا  مختلاف   ساکوی در دو را  RASs هایکاریهم هماهنگ سازیو 

  Mule ESB [4] :کاردیم بررسای  را و تنظایم آن   ESB پیااده ساازی  

Service Mix[5],  . منبع بااز مبتنای بار جااوا      دارای چارچوبسکو هر دو
 Muleد. نکنمی را منعکس  یمختلف پیاده سازی، آنها تصمیمات هرچند ؛است

 نیماه خااص  یک فرمت خااص یاا   اجبار برای دارای است و  و چاالکسبک 

 بربه دالیل اختصار، در بقیه این مقاله ما  .نیست پیام هان رد و بدل شد جهت
  .یمتمرکز می کن Mule پیاده سازیمورد 

هار  ریسک  ارزیابی ،ریسکتشخیص در   Mule ماشین حالت استفاده از

-FT) هاای پیاام ریسک استفاده از ماشین حالت شامل  ، سرویس غنیبرنامه 

SOAP)  .پیاممی باشد SOAP  اسات کاه توساط     پروتکلایMule ESB 
 ریساک  هاای حالات مای نمایاد کاه شاامل     و ارسال و دریافت برداری نمونه 

"find" ،"Publish",  "UnInteract" , "Interact"  از طریاق است که 
بارای   را ی امکاناات   Mule . ندسات هارسال یا دریافت قابل   گذرگاه مشترک

. باه  فراهم می آوردریسک های  پیامانواع برای  رسانی را پیام به چنین اتصال
 SOAPو  HTTPبا اساتفاده از  را پیام ها د طور خاص، خدمات وب استاندار

به طور  WEBAPIنوشتن امکان  ها به برنامه نویس Mule. صادر می کند
وضاعیت   اتتغییار ثبات  تعیین و  برایرا XML  یک فایل پیکربندی منظم و

 دهنده انعکاسکالس با استفاده از  ESBتسهیل می نماید. را  SOAP پیام 

 پیاام   هاای دریاافتی   بساته باه  مناسب بارای پاساخ    یروش معرفیبه  جاوا

SOAP  از  . مامی کند تعریفرا  Mule تعریاف ماشاین   پیاده ساازی   برای
 .می کنیم را پیشنهاد SOAPپیام  حالت

ماا   ، شاخص های ریسک دنبال کردنبرای Mule  استفاده از رهگیر

 SOAP رهگیار  یاک باا اساتفاده از   را  سرویس شاخص ریسکدنبال کردن 
Mule رهگیر کرده ایم پیاده سازی .SOAP    1در ساری نگاارش.x Mule  

 داد کاریهای هم پیامبین آنها که  یهنگام هاسرویس ریسک تشخیص رایب
. استفاده کارده ایام(     Mule  1.4.3استفاده می شود )ما از  می شود و ستد

باارگزاری  تعریف شده و به صورت خودکاار   Muleرهگیر در فایل پیکربندی 
 هایتامین دادهبرای  SOAP رهگیر، استفاده از Muleمی شود. در چارچوب 

یک آنها شده بین رد و بدل همکاری پیام نوع مشاهده  برای دنبال کنندهیک 
به  های تعریف شدهشاخص بر اساس هاسرویس ریسکاست.  انتخاب منطقی

 ریسککنترل ارزیابی پویای سرویس غنی . یده استگرد طراحی MSC زبان
 ریساک اگار یاک    ابتدااجرا می شود. رهگیر Mule از یک رهگیر  با استفاده

 ارزیااب ریساک  یک  بهپس س، می دهدتشخیص را  باشداتفاق افتاده قابلیت 
مشخص  را های کسب و کارسرویس سطح ریسکتا اجازه می دهد مشخص 

  .کند
دنباال   تواناد مای  کساب و کاار    پشتیبانی کننده قابلیت های سرویسارزیابی 

نماید. بارای   کاهش ریسک تنظیم راه بهترین انتخابرا برای   Mule  کننده
به صورت  RASsگروهی ارسال پیام خودارزیابی با  RISs هایارزیابمثال، 
انجام  ارزیابدرخواست  بنا به ،دیگر آماده RASsبا ها آنجایگزینی و  موازی

دیگر ارسال مای   RASsبه  از این حقیقت که درخواست او RASs .می دهد
 پیاام نتاایج   ،باه ماوازات   گروهای  ارزیابی ریسکشاخص گردد آگاهی ندارد. 

دیگر حتای   پشتیبانی از ریسک های سرویس دهنده های برایرا  ارزیابیخود
پیاام  البته . تا خود را تنظیم کنند وجود نداشته باشد ارسال می کند ریسکاگر 

ماا از    ارسال می گردد.آن سرویس  کننده فراهمبه تنها  ارزیابی ریسک اولیه
ارزیاابی  برای دستیابی به انعطااف پاذیری    ارزیابی شاخص الیه بندیراهبرد 
 و MTTFهاای  رویاداد اساتفاده مای کنایم؛     هاای ساازمان  قابلیات  ریسک

MTTR کنندتغییر می  عمر سیستمزمان  با. 
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 پییام دنبیال کننیده   بیا اسیتفاده از   سرویس غنیی  نگاشت پیاده سازی 

SOAP،  زبان به که  ارزیابسرویس غنی هر MSC دارای یاک  نوشته شده

پشاتیبانی   اصلیهای سرویس یسککه راست  SOAPهای پیام دنبال کننده
این  سهولت، به  .[8]تشخیص می دهد و  دنبالرا سازمان کننده قابلیت های 

. کنایم  تنظایم را  ارزیاابی ریساک   شااخص  مقادار جهت آن است که بتوانیم 
ایجااد،  را  سارویس و قابلیات   ریسک هایرویدادمی تواند، پیام  سرویس غنی

قانون  براساسرا  ریسککاهش  ارزش افزودهو  نماید ، تغییر و حذفمشاهده

آن را نحوه کنترل سطح و  پارتو نسبی قانون. نماید رزش گذاریا 80/20کلی 
 .گیری شده مشخص می کندی اندازه هاشاخص براساس
به دلیل هام رونادی درخواسات     ،در یک دوره زمانی مشخصریسک  ارزیابی

یاک   در را قابلیات سرویس پشتیبانی کننده چندین ، ارزیابی ریسک قابلیت ها
د. هماه  کنا مای  پشاتیبانی   یکپارچاه زماانی  در یاک دوره  شبکه تارعنکبوتی 

مجموعاه  هاا را بارای   ارزیااب  تعریف شاده،  زمانی  دورهفراخوانی ها در یک 
 تعریاف شاده   دورهرا بار مبناای    هاا قابلیات و  هاا سرویس ریسک هایحالت

 بروزرسانی می کنند.
خاتماه   زمانمی تواند یک زمانبند را تا زمانی که  ارزیاب ریسکبه عالوه، هر 

وقتی کاه زمانبناد   غیر فعال نباشد،  اگر زمانبند دریافت شود را فعال نماید.آن 
 وضاعیت مشخص را بسته باه   ریسک ارزیابیشاخص یک  یابد ارزیابخاتمه 
بناام   Wolframمی نماید. زمانبند ها بوسیله کتابخانه  انتخاب قابلیت ریسک

ScheduledTasks  ارزیاب انواعپیاده سازی می شود. برای هر نشست یک 
 پیاام را ارزیاابی  ، حالت زمانبناد، و پارامترهاای   هاها و قابلیتسرویسریسک 

    ذخیره می نماید.
باا هادف   ریساک   مدل کنترل ارزیاابی از آنجاییکه  بدست آمده، نتایجتشریح 

به . ی سیستم های کالن مقیاس استقابلیت ها کنترل ارزیابی پویای ریسک
ویژگی های سیستم های فاوق   7با  تمطابقو میزان برآورده شدن این هدف 

باه دلیال حاذف    ، یشانهادی پ مدلاول،  ویژگیدر می پردازیم.  کالن مقیاس
عادم نیااز باه    ارزیاابی متقااطع و    قانون پارتوکسری نسبت محاسبه تعداد در 

ویژگی دوم کلیه نیازمندی های گوناگون ریساک  در  .فراهم می آوردرا تمرکز 
ناشناخته سرویس های پشتیبانی کننده قابلیت را پاسخ مای دهاد. در ویژگای    

باا اساتفاده از   سوم امکان توسعه . تکامل دائمی با مادیریت کااهش ریساک    
باا امکاان تغییار    در ویژگای چهاارم   پاسخ داده مای شاود.    الگوی قابلیت پویا

اندازه گیری و مدیریت می قابل غیر و ناپایدار ریسک شاخص های متمیانگین 
شوند. در ویژگی پنچم افراد خبره سازمان با تغییر وزن شاخص ها در عملکارد  
سیستم نقش بازی می کنند. و در ویژگی ششم یعنی طبیعی باودن خطاا نیاز    

است. در ویژگی هفتم نیز امکاان   طبیعیامکان بروز خطا و کاهش ریسک آن 
لاذا مادل    ت پیش کنشای یاا واکنشای ریساک هاا وجاود دارد.      اعمال سیاس

 پیشنهادی با ویژگی های سیستم فوق کالن مقیاس مطابقت دارد.
  خرابای  هاای به پیاام مشترک سترسی کانال د ،صحت سنجی مدل پیشنهادی

SOAP ساازمان باه   ریسک ارزیابی کنترل نزدیک زمان واقعی بودن  گرنشان
 چاارچوب   کنشای ایساتا و پویاا اسات.    های مختلف واکنشی و پیش صورت

Mule ESB  شااخص هاای  و دسترسی باه  را برای افزایش قابلیت اطمینان 
سیاسات  . را مای دهاد   توقف سیستمبدون  کسب و کارسرویس های  ارزیابی
کارایی استفاده از چنین سربار ینه ز. عالوه برآن، هدارد وجود پویا ارزیابیهای 

                                                 
Create, Read, Update, Delete (CRUD)  

با اساتفاده از   است. پایینبسیار به دلیل کار در سطح هسته مرکزی رویکردی 
سناریوی چه مای شاود   روش فراکتالی برف دانه کخ  می توان اثبات نمود که 

وقوع شکست های پی در پی بدلیل مساحت محادود بارف داناه     اگر؟ با تعداد
د نمی گردد و کارایی خودر زمان اجرا مدل پیشنهادی دچار قفل شدن  طراحی
  دست نخواهد داد. نیز از این حالترا در 

کاهش  های مناسبتوصیه را با ارزیابی ریسکسازمان در روند  موفقیتما لذا 
تواباع تولیاد   ارایه ارقام با داده هاای واقعای از طریاق    دادیم.  افزایش ریسک

نتیجه کلی  .استامکان پذیر ارزیابی بارگزاری و قابل تصادفی با توزیع نمایی 
ی اصالی  هاا سارویس باا   یمما مای تاوان   ارایه شده دلمت که بوسیله این اس
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