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 تراکنشهاي وبي

 

 زهرا ايدون

 دانشکده مهندسي برق و کامپيوتر

 دانشگاه تهران

 

 ده:يچک

ن تعامالت يدر ا يکه نقش مهم يوب يباعث شده تا امروزه به تراکنشها يگسترش روز افزون تعامالت وب

علت باشند که به  يم يکيتجارت الکترون يهسته اصل يوب يبشود. تراکنشها ياديکنند ، توجه زيم يباز

مثل  ي، توسعه داده شده است ، با مشکالت HTMLاسناد  يکار بر رو يه وب که برايت اوليماه

 باشند.  يت نشست، روبرو ميريداده ها و مد يناسازگار

ن يم.همچنيآنها ارائه کرده ا يبرا ييوب، راه حلها ياين مسائل دنيبه ا ين گزارش ، ضمن اشاراتيدر ا

 م .يآورده ا  يتعامالت وب يبراز يرا ن يديجد offlineوه يش

 :مقدمه

امروزه به خاطر گسترش وب، تجارت الکترونيکي از اهميت ويژه اي برخوردار شده است و از آن جا که 

پردازش تراکنشها هسته اصلي پردازش تجارت مي باشد لذا کمپاني هاي زيادي به پردازش تراکنشهاي 

زش تراکنش وب، محيطي را فراهم مي کند که تراکنشها روي وب عالقه نشان داده اند. يك سيستم پردا

قادر به هدايت  ،را با تعامالتي که با سيستمهاي پايگاه داده اي و ساير مديران منابع برقرار مي کنند

 فعاليتهاي تجاري به نحو کارآمد و سازگار مي نمايد.

ين رو براي پردازش طراحي شده و از ا HTMLاساسا وب براي جستجو در منابع وبي مثل اسناد 

زماني که براي اين کار مورد استفاده قرارمي گيرد پاره اي مشکالت را  و تراکنشها خيلي مناسب نيست

 ايجاد خواهد کرد.

( سيستم ضربه مي  (consistencyپردازش اپليکيشن هاي تراکنشي وب به روشهاي زير به سازگاري 

 زنند:

1- HTTP cookie مرورگر  هاي نگه داشته شده در يك(browser)  ممکن است زماني که يك

 شود ناسازگار شوند. abortتراکنش وب در وب سرور، 

گم شدن پيامهاي بين يك مرورگر وب و سرورش، يا گاها تحويل با تاخير آنها مي توند به سازگاري  -2

 در مرورگر وب) يا در وب سرور که مکانيزم timeoutسيستم ضربه بزند. به خاطر سررسيدن 

timeout  را برايsession tracking )استخراج مي کند 
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که قبال پردازش شده است را  HTTPدر مرورگر وب ممکن است يك درخواست  historyمکانيزم  -3

 صادر کند. 

 اين گزارش از بخشهاي زير تشکيل شده است:

يکها برمبناي تکن سازگاري مي پردازيم . اين تکنيکهايي براي جلوگيري از مشکالتبه  1در بخش 

cookie loggin  وweb page loggin  و ذخيره شناسه هاي تراکنش براي تراکنشهايي که يکطرفه

abort  مي شوند مي باشد که نيازي به تغيير در محيط وب اوليه ندارند. همچنين برخي از آنها در يك

 پياده سازي شده اند webTPسيستم پردازش تراکنشهاي وبي بنام 

ها را با استفاده    Web Service نشست که مديريت يممکانيزم جديد را ارائه مي دهيك  2در بخش 

يك معماري سرويس غير تعاملي  3در بخش پشتيباني مي کند.  Session Initiation  (SIP)از 

 نتيجه گيري گزارش آمده است. 4.و در پايان در بخش  ارائه شده است &Webبراي وب به نام 

 

 زگاري در تراکنشهاي وبي. حل مشکالت سا1

 :WebTPخالصه اي از . 1. 1

 توابع صفحه ((page function وwork:ها 

نوشته مي  Tclو  ++C ،Cبرنامه نويسي مثل  جيك تابع صفحه يك تابعي است که به يك زبان راي

شود که به داده هاي موجود در پايگاه داده دسترسي دارد و يك صفحه وب در پاسخ به درخواست 

HTTP  که از يك صفحه مرورگر وب مي رسد توليد مي کند تابع صفحه توسط يك درخواست

HTTP  از يك وب سرور فراخواني مي شود. درخواستHTTP  اغلب داراي پارامترهايي است تا يك

سري اطالعات اضافي را در مورد سرويس درخواست به وب سرور بدهد. که اين پارامترها با يك عالمت 

شخص مي شود. همچنين بين هر دو پارامتر) که به صورت نام و مقدار هستند( عالمت ؟ قبل از آن، م

و  customerبراي نامهاي  2و  jimبا پارامترهاي  rsvمي آيد. مثال در زير، تابع صفحه اي با نام  &

nseats .فراخواني شده است 

http://www.snu.ac.kr/webtp/rsv/4?custname=jim&nseats=2 
، براي چنين WebTPبيشتر اپليکيشن هاي وبي دنباله اي از اجراهاي چندين تابع صفحه اند 

يك واحد منطقي از اپليکيشن هاست که شامل  workرا ايجاد کرده است. يك  workاپليکيشن هايي 

 مي باشد.  WebTPشان است و يك واحد تراکنش در توابع صفحه به ترتيب اجرا شدن 

http://www.snu.ac.kr/webtp/rsv/4?custname=jim&nseats=2
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Figure 1: a work script for seat reservation 
اغلب اطالعات را بين خود به اشتراك مي گذارند. براي اين اشتراك از  workتوابع صفحه يك 

 به صورت سراسري تعريف مي شود استفاده مي کنند. workهايي که در آغاز متغير

مي تواند برمبناي دستور  workبا موفقيت اجرا شدند،  workهنگامي که تمامي توابع صفحه يك 

web client   ،اشcommit  شود وقتيcommit  ،شدWebTP  تمام به روزرساني ها را روي پايگاه

يا درخواست کاربر يك  system FAILUREم مي رساند. به داليلي مثل داده هاي مربوطه به انجا

WORK  ممکن استabort  شود. در اين مورد تمام بروزرساني هاROLLBACK .مي شوند 

  ساختارWebTP 

 که در شکل زير نشان داده شده . FloeMgrو  STUB ،Agentتشکيل شده از 

 
Figure 2: the architecture of WebTp 

FlowMgr کنترل کننده يك ،work  است وwork به آن را مديريت مي کند. ط و تمامي منابع مربو

را از مرورگر  HTTPاختصاص مي دهد، در خواستهاي  workرا براي اجراي توابع صفحه  Agentيك 

جديد آغاز مي شود يك  workپاسخ را به مرورگر مي فرستد.زماني که يك  و صفحات وب Agentبه 

FlowMgr  ساخته شده و به صورت منحصر به فرد مادامي کهwork  اجرا مي شود به آن تخصيص

 مي يابد.

از يك مرورگر وب مي رسد  HTTPاست که زماني که يك درخواست  CGIيك برنامه  stubيك 

Fork کاري که انجام مي دهد فرستادن درخواست به  و اجرا مي شود و تنهاFlowMgr  متناظر و

 دريافت مي کند در قالب پاسخ به مرورگر وب مي باشد. FlowMgrفرستادن صفحه وبي که از 
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مشخص شده اند را  HTTPماژولي است که توابع صفحه اي که توسط درخواست هاي  Agentيك 

ا به حافظه بار مي کند) اگر در آن جا نباشد( و پارامترهاي اجرا مي کند. به صورت پويا کد تابع صفحه ر

را براي تطبيق با آرگومان هاي تابع صفحه فرموله مي کند. از آن جايي  HTTPموجود در درخواست 

وصل است، توابع صفحه مي توانند در حين اجرايشان به داده پايگاه  DBMS clientکه به کتابخانه 

، commitهمچنين عمليات مرتبط با تراکنش نظير آغاز  Agentد. داده ها دسترسي داشته باشن

rollback  وsave point  را از طرفFlowMgr .اش انجام مي دهد 
  

2 .1.undo  وب مرورگرهاي در حالت کردن 

ها را براي ذخيره حالت در سمت مشتري  HTTP cookieامروزه بسياري از مرورگرهاي وب، 

(client)  تا بر محدوديت به کار مي گيرندHTTP  .غلبه کنندCookie  يك معيار است که سرور از

هاي ذخيره  cookieمشتري مي خواهد تا در درخواستهاي آتي اش ارائه دهد. الزم است که تغييرات 

 گردد. undoمي شود،  abortشده در مرورگرهاي وب هنگامي که تراکنش وب در وب سرور 

) به طور workمي کند، و وقتي که يك  logها را  cookieتغييرات  FlowMgr، يك WebTPدر 

بازيابي مي کند.  cookieشده  logهاي سازگار را از مقادير  cookieکند  rollbackجزئي( 

FlowMgr ،cookie  هاي بازيابي شده را در اولين پاسخ به مرورگرها پس از اينکهwork به طور (

ها مي  cookieبراي  logيك رويه را که يك رکورد  کرد مي نويسد. الگوريتم زير rollbackجزئي( 

بعد از آغاز يك  HTTPها اين الگوريتم را روي اولين درخواست  FlowMgrنشان مي دهد. را سازد 

work  و روي هر درخواستsavepoint  .انجام مي دهند 
  

 
  

Figure 3: techniques to handle the consistency problem 
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يك سه  FlowMgrساخته و نابود شوند، يك  workها مي توانند در طول زندگي يك  cookieچون 

مي کند بنابراين  cookie ،logرا براي هر  <cookie-name, value, existence-tg>تايي 

 يا از بين رفته اند را نگه مي دارد. هايي که ساخته شده cookieهمچنين رد 

 use‘، بيان WebTP، تغيير کنند، workها مي توانند بدون توجه به  cookieاز آن جا که برخي 

cookie’  را در اسکريپتwork  بکار مي برد که بهflowMgr ،اطالع مي دهد ،cookie  ها رديابي

 شده اند.

کردن تغييرات  undoبراي  cookie logند، رکورد را آغاز ک work-rollbackزماني که يك کاربر 

کلي  rollbackمعلوم مي شود. زماني که کاربر درخواست  rollbackها برمبناي نوع  cookieروي 

جزئي تا  rollbackانتخاب مي شود و زماني که کاربر درخواست  cookie logمي دهد، اولين رکورد 

توليد شده  savepointاي را که در  cookie log، آن رکورد WebTPرا مي دهد،  savepointيك 

 انتخاب مي کند.

 stateانتخاب شده به  cookie logها را با استفاده از رکورد  cookieالگوريتم زير رويه اي را که 

 بازيابي مي کند، نشان مي دهد.

 
Figure 4 

مي تواند بطور يکطرفه در سرور  workهايي که کاربر باني آنهاست، يك  work abortعالوه بر 

abort  شود به داليلي چون نقصان سيستم، بن بست ها و مانند آن. از آن جا کهHTTP  تنها

 ارتباطاتي که مشتري آغازگر آنهاست را حمايت مي کند، مرورگرهاي همخوان با آن نمي توانند

براي اينکه از عهده اين پايان دادن يك جانبه برآيد  WebTPبالفاصله از جانب سرور آگاه شوند. 

cookie  هاي بازيابي شده را براي تراکنشهاي يکجانبهabort  شده نگه مي دارد تا زماني که

 از مرورگر همخوان رسيده باشد و آنها را در صفحه وب پاسخ بنويسد. HTTPدرخواست 
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3 .1.  web page logging 

، historyبيشتر مرورگرهاي وب مي توانند صفحات وبي که قبال بازيابي کرده اند با استفاده از مکانيزم 

بدست بياورند مشکلي براي خواندن صفحات وب، زماني که آنها هنوز در کش يا مرورگرهاي وب 

 HTTPمرورگر درخواستهاي  هستند، وجود ندارد بلکه اگر آنها در کش نباشند يا منقضي شده باشند،

براي بازيابي دوباره شان از سرور مي فرستد که ممکن است سازگاري سيستم را نقض کند، مگر اينکه 

 سرور به اين درخواستها با زيرکي، رسيدگي کند.

WebTP ،web page logging (WPL)  را معرفي مي کند تا صفحات وبي را براي درخواستهاي

فرستاده مي شود توسط  web clientدهد. هر صفحه وب که به يك  قبال پردازش شده، پاسخ

FlowMgr ،log  شده و مادامي کهwork  فعال است نگهداري مي شود. زماني که يك مشتري

شده را براي درخواست  logدر پاسخ صفحه  FlowMgrدرخواستي که قبال پردازش شده را بفرستد، 

بايستي بتواند درخواستهاي پردازش شده را  FlowMgrد مي فرستد. براي اينکه اين تکنيك عملي شو

يك شماره،  workدر يك  HTTPاز درخواستهاي جديد تميز دهد. به اين منظور به هر درخواست 

 HTTP Reguest Sequenceنسبت داده مي شود که ترتيب اين شماره ها بصورت افزايش است و 

Number(HRSN) .ناميده مي شود 

4 .1.  Time out Handling 

است، مرورگر وب و سرور نمي توانند  (connectionless)، غير اتصال گراHTTPاز آن جا که 

بالفاصله پايان دهي هاي يکجانبه همتاي خود را تشخيص دهند. از اين رو قسمت فعال ممکن است 

کنش براي هميشه منتظر پاسخ يا درخواست بماند. براي حل اين مشکل بيشتر سيستمهاي پردازش ترا

 را پياده سازي مي کنند.. timeoutتکنيك  WebTPوبي مثل 

هنگامي که از مرورگرش به مدت يك فاصله زماني خاص، درخواستي را  WebTP ،FlowMgrدر 

مي کند. هنگامي که  abortدر حال اجرا را  workدريافت نکند فرض را بر از کارافتادن آن گذاشته و 

را تکرار کرده يا ادامه  HTTPند، مي تواند همان درخواست مرورگري از سرورش پاسخ دريافت نک

work  را رها کرده و يك درخواستabort .به سرور بدهد 

 مي پردازيم: Timeoutحال به دو مورد مهم از انقضاي 

اش  FlowMgrبه  commitدر مرورگر پس از اينکه درخواست  Timeoutزماني که يك  -1

شده يا نه. در اين مورد  commitاش  workي داند آيا فرستاد منقضي شود مرورگر دقيقا نم

 FlowMgrمشکل زا خواهد بود چراکه  WebTPبه  commitدوباره فرستادن درخواست 

هر  WebTP ،stubاي که به مشتري گوش مي داده پايان يافته است. براي حل اين حالت در 

فت کند، پاسخ مي اش پايان يافته است را دريا FlowMgrاي که  HTTPگاه درخواست 

 شده است.  commitقبال  workدهد که 
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2- Timeout  در يكFlowMgr  منقضي شود و او يکجانبهwork  متناظرش راabort  .کند

اي به  HTTPرا نمي داند بنابراين ممکن است درخواستهاي  workمشتري پايان يافتن 

FlowMgr ري نمي تواند اش بفرستد. در اين حاالت هم مثل حالت قبل درخواست مشت

 قبال پايان يافته است. FlowMgrرسيدگي شود چراکه  FlowMgrتوسط 

يکجانبه خاتمه داده شده اطالعاتي را از خودش در يك  workبراي تميز دادن اين حالت از حالت قبل، 

، workکه براي  cookie logو اولين رکورد  workمي کند. اين اطالعات شامل شناسه  logدوره 

log  مي باشد. شدهStub درخواست سرگردان را دريافت کرده، نخست شناسه ،work  يکجانبه

abort  شده را جستجو مي کند اگرwork  پيدا نشد، به مشتري مي گويد کهwork ،commit  شده

را نمايش  stubعمليات  3شده است. الگوريتم  work ،abortدر غير اينصورت به او خبر مي دهد که 

 مي دهد. 

 
 Figure 5 

اطمينان يابد که  WebTPتنها زماني پاك خواهند شد که  workاطالعات ذخيره شده براي يك  

غير  HTTPشده است. اما از آن جايي که اين در  work ،abortدريافته است که  workمشتري 

يك دوره زماني ماکزيممي را براي نگهداري اطالعات در نظر مي  WebTPاتصالگرا غير ممکن است، 

گيرد و تمام اطالعاتي که از اين زمان بيشتر نگه داري مي شوند را پاك مي کند. اگر چه اين کار ممکن 

اطالعات متناظر براي درخواستهاي سرگردان شود وقتي که  stubاست باعث اشتباهاتي در راي هاي 

 قبال پاك شده اند، اما اين مورد خيلي نادر است.

 

 Sessionها را با استفاده از   Web Service نشست و مديريت تراکنش مديريت .2

Initiation  (SIP) 
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Web Service  سيستم نرم افراري است که تعامل بين ماشينهاي مختلف روي يك شبکه را

 Universalهستند عبارتند از: Web Serviceکه پشت پشتيباني مي کند.تکنولژيهايي 

Description Discovery and Integration(UDDI)  ،Web Services Description 

Language(WSDL)  وSimple Object Access Protocol(SOAP) اين تکنولوژي ها .

نعت استاندارد شده اند و عموما توسط ص  World Wide Web Consortium(W3C)توسط 

 کامپيوتر مورد قبول واقع شده اند. 

ها به طور گسترده اي در پروژه هاي صنعت به کار مي روند، داراي برخي از  Web Serviceاگرچه 

، پيامها را بين اپليکيشن ها XML، که برمبناي فرمت SOAPمشکالت نيز مي باشند. از جمله اينکه 

نمي تواند حالت نشست را در  SOAPه بياني ديگر جا به جا مي کند، يك پروتکل غير اتصالگراست. ب

بين دو فراخواني اش نگهدارد در حاليکه در بسياري از اپليکيشن هاي تجارت الکترونيکي مثل انتقال 

، دوباره cookieپول بين بانکها، نشست و حالت تراکنش بايستي نگهداري شود. تکنيکهاي سنتي مثل 

 مناسب نيست. SOAPمديريت تراکنش و نشست  ، اطالعات فرم پنهان برايURLنويسي 

 ، طراحي شده است.SOAPجديدا دو تکنيك اصلي براي افزودن اطالعات نشست به فراخواني هاي 

 ها. Web Serverيکپارچه کردن مديريت نشست در  -1

 .SOAPافزودن متن حالت نشست، به سرآيند  -2

با استفاده از  SOAPي هاي يك شيوه نوين افزودن اطالعات نشست براي فراخواندر اينجا 

SIP(Session Initiation Protocol)  که يك پروتکل استاندارد کنترل نشست است ا ارائه مي

 Web. به عالوه برمبناي اين مکانيزم مديريت نشست، يك راه حل ساده مديريت تراکنش براي شود

Service اضافه شود مثل امنيت،  ها ارائه شده است. عمليات بيشتري مي تواند به اين سيستم ها

service registry ،discovery .    

SIP  يك پروتکل استاندارد کنترل اليه اپليکيشن است براي آغازکردن، تغيير دادن و پايان دادن

در کنفرانس هاي اينترنتي، تلفن  SIPنشست ها بدون توجه به محتواي رسانه. بيشترين کاربردهاي 

 SIP Userمتشکل از چهار جزء عمده است:  SIPاست.  onlineو گپهاي اينترنتي، بازيهاي اينترنتي 

Agent(UA)  ،هاSIP Register Server ،SIP Proxy Servers  وSIP Redirect Server. 

 .مديريت نشست 2 .1

 Web Serviceبراي مديريت نشست براي  SIPبراي نشان دادن چگونگي استفاده از  جادر اين 

نشان مي  6استفاده شده است.  چنانچه شکل  online video shopping web serviceها از 

 Web Serviceمي تواند يك نشست را با سيستم برپا کند و سپس  Web Service userدهد 

را فراخواني نمايد بعد از اينکه کاربر تمام  Web Service providerهاي فراهم شده توسط 

 ي تواند نشست را نيز پايان دهد.ها پايان مي دهد، م Web Serviceتعامالت با 
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Figure 6:Use case diagram for session management on Web services 

  
را نشان مي دهد. در سمت مشتري يك اپليکيشن  online video shoppingساختار  7شکل  

 videoو دسترسي به  SIPشتري وجود دارد که به کاربران اجازه برقراري يك نشست را با سرور م

shopping Web Service  ها مي دهد. سرورSIP براي مديريت نشست بين اپليکيشن مشتري و ،

Web Service  .ها مورد استفاده قرار مي گيردWeb Service server  مشتمل بر سرويس هاي

 است.  service providerتوسط  انتشار يافته

 
  

Figure 7:Architecture of the Online Video Shopping Web Services System 

  
 سه مرحله دارد: Web Service sessionاين مکانيزم مديريت 

را برقرار مي کند. بعد از آغاز نشست، اپليکيشن  SIPنشست  SIPيك سرور يك مشتري با   نخست

 هم ثبت مي شود. SIPمي گيرد که توسط سرور   ( ID)مشتري يك شناسه واحد نشست 

 SOAPدر هر پيغام  IDمي توانند با همديگر به وسيله اين  Web Service Serverمشتري و  دوم

که بين  SOAPوارد مي شود و با هر پيام  SOAPرآيند ارتباط برقرار کنند اين شناسه، در س

 Service Serverارسال مي شود، حمل مي گردد هرگاه  Service Serverاپليکيشن مشتري و 

جديد است دريافت کند، آن را با سرور  session IDکاربر را که شامل يك  SOAPيك درخواست 

SIP رپا کرده يا نه. اگر چنين بود، چك کرده و مي فهمد که آيا مشتري قبال نشستي بservice 
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server  ابتدا اين شناسه را ذخيره و بعد يك“shopping cart”  براي مشتري مي سازد. در آخر پيام

 متناظر را به مشتري مي فرستد.  SOAPپاسخ 

اش را بعد از تمامي فعاليتهاي خريدش پايان دهد. در  SIPمشتري مي خواهد نشست فعال  درپايان

 پاك مي شود.  SIP، و هم از Web Serviceهم از  session IDجه رکورد نتي

 . مديريت تراکنش2 .2

 Bو بانك  Aهاي بانك  Web Serviceهدف اين مرحله، انجام مديريت تراکنش روي وب است. 

براي فراهم آوردن عمليات انتقال پول پياده سازي مي شوند. سيستم مشتري مي تواند از يك حساب 

اين بانکها پول را به حساب ديگر در بانك ديگر انتقال دهد. در مرحله پيش مکانيزم  در يکي از

مورد استفاده در مرحله قبل نمي  Session IDها گفته شد  Web Serviceمديريت نشست براي 

تواند براي شناساندن يك تراکنش بين دو بانك مورد استفاده قرار گيرد. چراکه يك مشتري مي تواند 

 تراکنش را در يك نشست انجام دهد.چند تا 

  

 
 Figure 8.Use case diagram of transaction management on Web services 

  
ند، پول را بين برپا ک SIPمي تواند يك نشست را با يك سرور  Web Service Userدر اين سيستم 

نمايش  9دو بانك جا به جا کرده و نشست خود را با سيستم پايان دهد. معماري سيستم هم در شکل 

 داده شده است. 

 
  

 Architecture of the E-banking Web Services System figure 9: 
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هاي سيستم است.  Web Service، مديريت نشست براي همه SIP مانند سيستم قبل، کار سرور

Transaction Manager  يكWeb Service  .است که مراقب همه تراکنشهاي سيستم است

Bank A web service server  وBank B web service server ،Service Server  هايي

 SIPو  Transaction Managerپول را انجام مي دهند. ارتباط بين هستند که عمليات انتقال 

Server  و بينTransaction Manager  و هر دوBank web service server  ها از طريق

 اينترنت است.

 web.ساختار غير تعاملي براي 3

رو يك نياز مدل تعاملي )همگام( که امروزه وب آن را پشتيباني مي کند بسيار زمان بر است از اين 

معقولي براي پشتيباني از تراکنش هاي غير تعاملي )ناهمگام( بين مشتري و سرور روي وب وجود دارد. 

 مدل غير تعاملي کارآمد تر است چراکه:

 شبکه دارد.  (unavailability)حساسيت کمتري به تاخيرات/ دسترس ناپذيري -1

 فعاليت هاي وبي مي توانند همزمان اجرا شوند. -2

 را پشتيباني مي کنند. client mobility به راحتي -3

ارائه شده است. فرض کنيد يك  &Webيك معماري سرويس غير تعاملي براي وب به نام  جادر اين 

کاربر مي خواهد از يك سايت تجاري بليتي بخرد. سوال اينجاست که چگونه اين تراکنش وبي را 

است انحام شود. در اين مقاله يك معماري  offlineاتوماتيك کرد به نحوي که بتواند زماني که کاربر 

جديد ارائه مي شود که به کاربران امکان انجام کارها روي دنياي گسترده وب، به شيوه اي غيرتعاملي 

مي دهد. اين ساختار مشکالت ناشي از پيمايش تعاملي وب را برطرف مي کند. براي رسيدن به اين 

شتري و سرور قرار مي گيرد که به ما اجازه مي دهد که هدف يك اليه مياني از پروکسي ها بين م

تعامالت همگام بين مشتري و سرور را با تعامالت ناهمگام بين مشتري و پروکسي ها و تعامالت همگام 

بين پروکسي ها و سرور جايگزين کنيم. در مثالي که آمد، اين اليه جديد پروکسي ها، عمليات خريد 

شده و در زمان مناسبي دوباره  disconnectنابراين کاربر مي تواند بليط را به عهده مي گيرد. ب

connect  گردد و وضعيت کار را بررسي کند. پروکسي ها هموارهonline  .هستند 
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Figure 10: client-serveur interaction fo synchro nous and asynchrones 

Systems 

: سرويس ها، کارها، عمليات و نشست ها. اين ها موجوديت اوليه است 4برمبناي  &Webمدل اجرايي 

 با هم سنگ بناهاي مورد نياز براي مدل کردن عامالت بين کاربر و وب در غياب کاربر هستند.

 :&Webمعماري 

 
Figure 11: the Web& architecture 

مالت بين بالك سطح باال تشکيل شده است . تعا 4مي بينيد اين ساختار از  11همان طور که در شکل 

 اين بالکها با استفاده از پروتکل دلخواهي که موجوديت هاي متعامل آن را مي دانند ،انجام مي گيرد.

 Service Manager 
پايه سيستم را براي تامين سرويس و  واسط وب را کپسوله مي   functionalityاين بالك             

 کند.

 Service Wrapper :ها 
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 Service Wrapper  ، وب سرورهاي منفرد را مي پوشانند و يك واسط سرويس براي ها

 HTML/XMLبقيه سيستم صادر مي کنند.براي اين کار بايد ترجمه اي بين واسط 

مخصوص سرور و پروتکل داخلي که براي فراخواني يك سرويس، استفاده شده است، انجام 

 Uniform Service،يك واسط  Service Wrapperدهد.در واقع هر 

Descriptor(USD)   براي يك وب سرور پياده سازي ميکند.چنانچه يك وب سرور قادر

نخواهد  Service Wrapperباشد ديگر نيازي به  USDبه تامين سرويسها با استفاده از 

 بود

 Task Manager 
                   

   Task Manager ني کرده و مسوول اجراي يك کار است .در واقع سرويسهاي يك کار را فراخوا

را که به خاطر خصوصيات نادرست  fatal errorپاسخها را با هم تلفيق مي کند .همچنين شرايط 

 مي کند. handleسرويس ، خرابي شبکه و ميزبان و ... روي مي دهد ، 

Task Manager  بايستي با دقت طراحي شود تا کارهاي متعلق به يك مشتري /کاربر ، نتوانند

 تري / کاربر ديگر را متاثر/دستکاري کنند.کارهاي متعلق به مش

 Action Manager 
برمي گرداند  Action Managerکنترل را به  Task Managerپس از اينکه کار کامال اجرا شد،  

تا نتايج کار اجرا شده را بررسي کند و ببيند آيا شرايط خواسته شده براي اجراي هر فعاليت شرطي، در 

. فعاليتهايي که شرايطشان برآورده شده است بالفاصله اجرا مي شوند. به نشست برآورده شده يا خير

فعاليت هايي که يك نشست را اجرا، تغيير يا حذف مي کنند به صورت داخلي رسيدگي مي شود اما 

 فرستاده مي شوند.  Notification Managerفعاليتهايي که اخطارها را توليد مي کنند به 

 Notification Manager 
تي يك کار کامل شد ممکن است شرايط/نتايجي وجود داشته باشد که نياز باشد کاربر از وق

شده باشد يا در حال  disconnectآنها آگاهي يابد در اين لحظه کاربر ممکن است 

هستند که شرايط /  &Webباشد. اخطارها، فعاليتهاي ويژه اي در  (mobile)حرکت

ارتباطي غيرتعاملي براي کاربر مي فرستند. براي  نتايج مشخص شده را از طريق کانالهاي

که کانالهاي  Notification Managerفعاليت را به  Action Managerاين کار، 

 ارتباطي ناهمگن گوناگوني را مي شناسد مي سپارد.

 Session Manager 
Session Managerتوسط  ، حاالت نشستها را نگهداري مي کند؛ کارها را از نشست ها براي اجرا

Task Manager  زمان بندي مي کند؛ شرايط فعاليتها را تست کرده و فعاليتها را پس از اينکه اجراي
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هر کار کامل شد زمان بندي مي کند. همچنين براي مشتري، واسطي فراهم مي کند که به او اجازه 

 ساختن، دستکاري و حذف نشست ها را مي دهد.

 ينتيجه گير 

،  يکياز تعامالت ساده گرفته تا تجارت الکترون يفزون وب  و تعامالت وببا توجه به گسترش روز ا

موجود در  يبه خاطر نقص ها يوب ين مقوله عالقه نشان داده اند. تراکنشهايبه ا ياريبس يها يکمپان

آن  ين عوامل و راه حلهايا ين گزارش به بررسيرا دارند . که در ا يجاد ناسازگاريل ايت وب، پتاتسيماه

 ياده سازيپ webTPبه نام   يوب يردازش تراکنشها÷ستم يك سين راه حلها در يکه ام.ياخته اپرد

ن از آنجا که الزمه تعامالت يهمچنهستند. ياده سازيز قابل پيمشابه ن يستمهايشده اند.که البته در س

ه شده يارا ن مقوله ،يا يز براين ييمختلف است راه حلها ين اجراهايحالت نشست در ب ينگهدار يتجار

 يه شده که به کاربران اجازه ميز اراين&Webبه نام  ير تعامليس غيسرو يك معمارين ياست.همچن

 انجام بدهند.  offlineاتشان را به صورت ياز عمل يليدهد خ
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