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 چکیده
 

ها وفق دهند. براي نگهداري هاي مؤلفهها یا نقصتوانند خود را با تغییرات در نیازمندينمیهاي امروزي بسیاري از سیستم

است تا هاي اخیر تالش شدهي زیاد است. به همین دلیل در سالها نیاز به افراد متخصص و صرف هزینهاز این سیستم

ها، شان وفق دهند. یک نوع از این سیستمییشوند که بتوانند به طور پویا خود را با محیط اجراهایی ساختهسیستم

ر این هاي زیادي است. دافزاري رایج تفاوتهاي نرمهاي خودتطبیق و سیستمهاي خودتطبیق هستند. بین سیستمسیستم

 پردازیم.ها میتحقیق به دو مورد از این تفاوت

 شوند. این نیازها به سیستمتطبیقی مطرح میي جدیدي از نیازها به نام نیازهاي هاي خودتطبیق دستهدر سیستم •

متفاوت  هاي رایجسیستم هاي خودتطبیق باکنند. بنابراین توصیف سیستمبراي اعمال تطبیق در زمان اجرا کمک می

 است.

ي توان در هر سناریو چندین مسیر اجرایی داشت. به همین دلیل اطمینان از نحوههاي خودتطبیق میدر سیستم •

 است. هاي دیگرتر از سیستمدرست سیستم سخت است. تست و وارسی این نوع سیستم ها مشکلعملکرد 

  ها باشد.ي این سیستمهاي جدید براي توسعهافزار به دنبال روشي مهندسی نرماند که جامعهها باعث شدهاین تفاوت

هاي خودتطبیق در سیستم صوريهاي رد روشي کاربمطالعات زیادي در زمینه هستند. صوريهاي ها روشیکی از این روش

 است. با استخراج نکاتی که کمتر مورد توجه ي بیان شدهتمرکز ما بیشتر بر دو زمینه است اما در این تحقیقگرفتهانجام

 شود.نامه مشخص میاین تحقیق در پایان ياند، مسیر ما براي ادامهقرار گرفته

 

 سازيمدلهاي چندعامله، خودتطبیقی، سیستمپردازش خودمختار، چرخههاي خودتطبیق، سیستم: کلمات کلیدي

 . صوري، وارسی صوري
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 . مقدمه1-1
 

ی ها براي این که بتوانند خود را با تغییراتسیستماست، افزاري افزایش یافتههاي نرمهاي اخیر، پیچیدگی سیستمدر سال

ي اند تا خودتطبیقی مسألهدهند، تطبیق دهند. این موارد منجر شدههاي سیستم رخ میکه در محیط عملیاتی و نیازمندي

 ]10[.افزار شودي مهندسی نرممهمی در جامعه بسیار

ي افزار خودتطبیق نیاز است. دلیل اصلی، افزایش هزینهبه نرم آید این است که چرایک سؤال اساسی که در این جا پیش می

 ها براي مدیریت پیچیدگی وافزاري است. به طور معمول، قسمت زیادي از تالشهاي نرممدیریت کردن پیچیدگی سیستم

ي هاهمگونی مؤلفههاي اخیر، افزایش ناافزار متمرکز است. اما در سالي نرمدستیابی به اهداف کیفی، در فازهاي توسعه

ود اند که تالش شها در زمان اجرا و نیازهاي امنیتی باالتر باعث شدهافزاري، تغییرات بیشتر در محیط/ اهداف/ نیازمندينرم

 افزار در زمان اجرا مدیریت شود.تا پیچیدگی نرم

 تغییرات در خود سیستمهاي مختلف سیستم را نسبت به افزار خودتطبیق این است که محصوالت و ویژگیهدف نرم

افزار است که بیشتر مواقع در چندین الیه ي نرمآن وفق دهد. منظور از خود سیستم، کل بدنه 1افزاري و محیطنرم

ها و رفتار سیستم را تحت تأثیر قرار شود؛ منظور از محیط، هر چیزي در محیط اجرایی است که ویژگیسازي میپیاده

باشد. این معروفند را داشته 2*-هاي خودهدف، نرم افزار باید خصوصیات خاصی که به ویژگیبراي رسیدن به این  دهد.می

 کنند.هاي مختلف فراهم میقابلیت تغییر را در زمینه ها،ویژگی

 هايرود تا عملتطبیق انتظار می سازوکاربر است، بنابراین از یک بر و زمانافزار در زمان اجرا اغلب هزینهمدیریت نرم

زاري افشده انجام دهد. این هدف، از طریق کنترل خود سیستم نرمبنديي منطقی و در یک روش زمانتطبیقی را با هزینه

 ]11[آید. ها عمل کردن، به دست میهاي مناسب و بر طبق آن تصمیمو محیط براي تشخیص تغییرات، اتخاذ تصمیم

 

 ه. تعریف مسأل1-2
 

ها مي این سیست، توسعهوجود دارد افزاري رایجهاي نرمهاي خودتطبیق و سیستمبین سیستم هایی کهبه دلیل تفاوت

هاي کردن سیستمي مدلها در زمینهاست. یکی از این چالشافزار قرار دادهزیادي را پیش روي مهندسین نرم هايچالش

طبیق هاي تهاي ذینفعان را به نیازمندياست که چگونه درخواستخودتطبیق است. در واقع، این چالش بیانگر این موضوع 

                                                           
1 context 
2 Self-* 



 
 

۳ 
 

نها در ها نه تهاي خودتطبیق، توصیف نیازمنديروند، تبدیل کنیم. در سیستماهداف سیستم که در زمان اجرا به کار می و

 تغییرات ن نیز براي مدیریتگیرند بلکه بعد از استقرار سیستم و در زمان اجراي آي سیستم مورد استفاده قرار میتوسعه فاز

 مورد نیاز هستند.

ها، چندین مسیر اجرایی در سناریوهاي مختلف هاست. در این سیستماین نوع سیستم 1چالش دیگر در مورد تست و وارسی

یابد. بنابراین کنیم این پیچیدگی افزایش میگیري به صورت پویا را نیز اضافهوجود دارد. حتی اگر به سیستم قابلیت تصمیم

 کند خیلی دشوار است.ت عمل میگونه که مورد انتظار اسها و اطمینان از اینکه سیستم آنتست این سیستم

 هايشرو بایعنی سیستم را  ،براي غلبه بر دو چالشی که در باال اشاره شد، استفاده کنیم 2صوري هايما می توانیم از روش

 ]11[یابی و وارسی کنیم.ها درستمدل کرده و سپس با همین روش صوري

 هاي تحقیق. پرسش1-3

 
 :خواهد دادهاي زیر پاسخ این تحقیق به پرسش

 هاي خودتطبیق را وارسی کرد؟هاي سیستمتوان ویژگیچگونه می 

 ها وارد کرد؟مدلبه هاي خودتطبیقی را توان ویژگیچگونه می 

 شود؟سازي صوري استفاده میهاي خودتطبیق از مدلسازي سیستمچرا براي مدل 

 هاي صوري استفاده کرد؟روشهاي خودتطبیق از سازي سیستمچه جاهایی نیاز است که براي مدل 

 کرد؟ سازي و وارسیهاي صوري مدلبیق را با زبانهاي خودتطتوان سیستمچگونه می 

 . محدوده تحقیق1-4
 

سازي هاي صوري در مدلکاربرد روشجود دارد.افزاري وهاي نرمسازي سیستمهاي صوري متعددي براي مدلروش

 شده)توزیع(هاي خودتطبیق غیرمتمرکزو سیستم(سازمانی) هاي خودتطبیق متمرکز هاي خودتطبیق شامل سیستمسیستم

ق هاي خودتطبیها در سیستمهاي صوري در محدوده این تحقیق نیست و تنها به کاربرد این روشبررسی همه روششود. می

 خواهدشد. هپرداخت شدهیعزتو

 

 هاي تحقیق. چالش1-5
 

                                                           
1 verification 
2 formal methods 



 
 

٤ 
 

 خورند به شرح زیر هستند:ي مورد بررسی به چشم میهایی که در حوزهبرخی از چالش

 هاي صوري مورد استفادهتعدد روش 

 هاي صوري ي برخی روشگرامر پیچیده 

 ها هاي دیگر و نیاز به شناخت آن سیستمادغام خصوصیت خودتطبیقی در سیستم 

  هاي مختلف چندین مسیر اجرایی وجود ها در سناریو: در این سیستم هاي خودتطبیقوارسی سیستمآزمون و

 سازد.ها را دشوار میدارد، همین امر، آزمون و وارسی این سیستم

 عدم انسجام تحقیقات 

 ساختار سمینار 1-6
 

 کاربرددر ادامه و  صورت خواهدگرفت هاي خودتطبیقي سیستمدر فصل دوم این گزارش، مروري بر برخی مفاهیم در حوزه

ي شده در زمینهدر فصل سوم به برخی کارهاي انجام سپس. بیان خواهدشدها هاي صوري در این سیستمو مزایاي روش

فصل چهارم موضوع پیشنهادي و  ادامه در هاي خودتطبیق پرداخته خواهدشد و درهاي صوري در سیستمکاربرد روش

ایم آوردهدستاي که در طول این تحقیق بهنتیجهبه در فصل پنجم  در نهایتشد و وش تحقیق مطرح خواهدر

 شود.و پیشنهاداتی براي کارهاي آتی مطرح میخواهدشد پرداخته
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 ادبیات موضوع :فصل دوم . 2
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 . مقدمه2-1
 

هاي ماند، شامل مفاهیم خودتطبیقی، عامل و سیستاستفاده قرار گرفتهدر این فصل مفاهیم بنیادین که در این تحقیق مورد 

 مطرح شده است.هاي صوري روشچندعامله، چرخه خودتطبیقی و معرفی 

 افزار خودتطبیقهاي نرم. اصول و نیازمندي2-2
 

 .وندشمی بیان خودتطبیق ايهسیستم ايپایهدر این قسمت مفاهیم 

 ها. تعریف2-2-1
 

 کند بسیاري ازهاي جدید براي فائق  آمدن بر پیچیدگی است. این راه حل پیشنهاد می: یکی از ایده 1خودمختارپردازش 

هاي کند که تحت راهنمایی سیاستهاي مدیر به خود سیستم تخصیص داده شود. در واقع، سیستمی ایجاد میمسئولیت

ي خودمختاري تعریف کرده است، به عنوان مشخصه IBM] عالوه بر این، چیزي که 25.[سطح باال، خود مدیریت است

]. این فرض وجود دارد که خودمختار بودن عملیات 26باشد [هاي حرفه میمدیریت به صورت پویا توسط قوانین و سیاست

]. 27کند [هاي جدید کمک میمنديو حتی ظهور وظیفه هاي عملیاتی، افزایش کاراییسیستم، به کاهش هزینه

بیقی و گویانه، تطشده، پیشباشند. این سطوح عبارتند از : پایه، مدیریتي خودمختار داراي پنج سطح بلوغ میهاسیستم

، سیستم از دستی بودن به خودکار بودن سوق کنیمخودمختار. هرچه از سطح پایه به سمت سطح خودمختار حرکت می

 ].28کند [پیدا می

 .دارد دوجو متعددي هايتعریف خودتطبیق سیستم از

بندي شده و در زمان عملیات در دسترس هاي ورودي که به طور مطمئن طبقهها با استفاده از نمونهاین نوع سیستم

باشند، ]. قادرند بدون اینکه هرگونه درخواست تعاملی از کاربر داشته29دهند [هستند، خود را با محیط متغیر تطبیق می

که میزان خودکارسازي  IBMشده توسط ]. در سطح بلوغ ارائه30بیرونی مطابقت دهند [خود را با توجه به شرایط داخلی یا 

 دهد. خودمختاري یک سطح باالتر از خودتطبیقی قرار گرفته است.اعمال را نشان می

                                                           
1 Autonomic computing 
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 صورت این به استآمده) 2DARPA( دفاع شرفتهیهاي تحقیقاتی پاز آژانس پروژه  1BAAاطالعیه  در که هاتعریف از یکی

اش را به درستی انجام کند و در صورتی که مشخص شود که وظیفهارزیابی می را خودش رفتار خودتطبیق افزارنرم " :است

دهد که نرم افزار این تعریف نشان می "دهد. تواند آن را با کارایی بهتري انجام دهد، رفتارش را تغییر میدهد یا مینمی

تواند راه با کارایی باالتر را انتخاب کند) و همچنین براي تغییر ساختار خود دارد ( مییدن به هدفش چندین راه براي رس

نیز  باشد وافزاري باید قابلیت ارزیابی رفتار و کارایی خود را داشتهدر زمان اجرا، از ساختارش دانش کافی دارد. چنین نرم

 ]13[باید بتواند خود را باز پیکربندي کند.

نرم افزار خودتطبیق رفتارش را در پاسخ به تغییرات  "] خودتطبیقی را بدین گونه معرفی می کند: 17در [ Oreizyآقاي 

 ورودي مثل است مشاهده قابل سیستم توسط که است چیزي هر اجرایی محیط از منظور  .دهدمی تغییر اجرایی محیط

 "  .برنامه دستورات یا حسگرها خارجی، اريافزسخت ابزارهاي نهایی، کاربر

است: بندي کردهتکامل را بر اساس چهار معیار طبقه Buckleyدانند. آقاي بعضی از دانشمندان، تطبیق را متناظر تکامل می

ر یهاي زمانی تغییر (کی) و چگونگی انجام تغیهاي سیستم که باید تغییرکنند (چه چیز)، ویژگیهدف تغییر (کجا)، ویژگی

هاي زمانی هاي خودتطبیق انتقال داد. تطبیق ایستا و پویا با ویژگیبندي را به سیستم(چگونه). بعدا، صالحی این طبقه

تغییر مرتبط هستند. تطبیق ایستا معادل با تکامل در زمان کامپایل و تطبیق پویا معادل با تکامل در زمان اجرا است. به 

 گویند.همین دلیل گاهی مواقع، تطبیق پویا را تکامل پویا نیز می

] 11مرتبط است.[  3هاي خود مدیریتیها مثل پردازش خودمختار و سیستمم خودتطبیق با انواع دیگري از سیستمسیست

 شناسی شکل گرفت. در بدن انسان سیستم عصبی خودمختار وجود دارد.پردازش خودمختار با الهام از مفاهیم زیست

 هايي مردمک چشم، اعمال گوارشی، ساخت سلولدازهي این سیستم عصبی انجام اعمال ناآگاهانه مثل تغییر انوظیفه

 ی و غیره است.خون

هاي پردازشی مانند سیستم عصبی خودمختار عمل کند. این واژه پردازش خودمختار تالش دارد تا در زمینه ي سیستم

اي هاي پردازشیمورد استفاده قرار گرفت. این سازمان این واژه را براي توصیف سیستم 2001در سال  IBM اولین بار توسط

 ]12برد که خاصیت خود مدیریتی داشتند. [ به کار 

                                                           
 خصوصی هايشرکت از علمی تحقیقات دریافت براي آمریکا) دفاع وزارت با مرتبط تحقیقاتی ي (مؤسسه DARPAسوي  از که اياطالعیه ۱

 شد. منتشر
 
۲ Defense Advanced Research Projects Agency 

3 self-managing systems 
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هاي خودتطبیق در مقایسه هایی وجود دارد. سیستمها و شباهتهاي خودتطبیق و پردازش خودمختار تفاوتبین سیستم

یم: هایی در نظر بگیرافزاري را به صورت الیهگیرند. اگر یک سیستم نرمي کمتري را در بر میار دامنهبا پردازش خودمخت

شود ي اول را شامل میافزار خودتطبیق فقط دو الیهافزار؛ نرمافزار، شبکه، سیستم عامل و سختي کاربردي، میانبرنامه

ها، این مفاهیم به طور گسترده گیرد. با وجود این تفاوتهم در برمیافزار ها حتی سختاما پردازش خودمختار تمامی الیه

 گیرند.به جاي هم مورد استفاده قرار می

زي انداي حیات آن است. بالعکس نرم افزارهاي رایج، بعد از نصب و راهي اساسی در مورد سیستم خودتطبیق چرخهنکته

 د بلکه در زمان اجرا نیز براي تغییر سیستم وجود دارد.یابي حیات آن پایان نمیافزار خودتطبیق، چرخهنرم

 *-هاي خود. ویژگی2-2-2
 

گویند. اولین مجموعه از این * می -هاي خودها، ویژگیهاي خاصی دارد که به این ویژگیسیستم خودتطبیق ویژگی

بر  روز نیز افزایش یافت و روز به هاارائه شد که شامل هشت ویژگی بود. به تدریج، تعداد این ویژگی IBMها توسط ویژگی

 پردازیم.ها میشود. در این قسمت به بیان جزئی این ویژگیها افزوده میتعداد آن

 1ابتدایی سطح  :داریم سطح سه دید این دراست. * ارائه شده-هاي خود، یک دید سلسله مراتبی از ویژگی1-2در شکل 

. در این نمودار خود تطبیقی یک 3و سطح کلی 2هاي اساسی هر سیستم خودتطبیق است، سطح اصلیکه شامل ویژگی

دهد شود. این سلسله مراتب نشان میویژگی کلی است که به ویژگی هاي اصلی و ابتدایی در دو سطح مختلف تجزیه می

م هاي زیرین را براي سیستوز در سیستم، قطعا خصیصهاي که در سطح باالتر است در صورت برکه به طور مثال خصیصه

هاي سطوح باالتر هستند. در ادامه این سه سطح هایی از خصیصههاي زیرین، بخشبه ارمغان خواهد آورد. به نوعی خصیصه

 اند.تشریح شده

که  این صفات باشد. یک مجموعه ازهایی است که هر سیستم خودتطبیق دارا میسطح کلی: این سطح، شامل ویژگی •

و خود  6، خود کنترلی5، خود نگهداري4ي خودتطبیقی هستند شامل خود مدیریتی، خود سازماندهیزیر مجموعه

 ]11است. [ 7ارزیابی

                                                           
1 Primitive Level 
2 Major Level 
3 General Level 
4 self-governing 
5 self-maintenance 
6 self-control 
7 self-evaluating 
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طور که اشاره شد پردازش خودمختار، خصوصیت خود مدیریتی دارد، در واقع هدف این است که وظایف همان •

مدیر سیستم برداریم. براي مثال سیستم وضعیت خودش را بررسی نگهداري و پیکربندي سیستم را از دوش 

روز دهد، بنابراین خصوصیات بهروز کردن یک مؤلفه کارایی سیستم را افزایش میشود که بهکند و متوجه میمی

دهد. اگر سیستم در حین کند، سپس تست انجام میي آن مؤلفه را نصب کرده و خود را باز پیکربندي میشده

هاي مناسب سعی به رفع خطا گردد و با استفاده از الگوریتمخطایی شود، به حالت قبلی برمی متوجه تست

شوند. براي خود مدیریتی چهار جنبه در ي این کارها به طور خودکار، و پویا در سیستم انجام میکند. همهمی

توانند . هر یک از این جنبه ها می4تیو خود حفاظ 3، خود بهینگی2خودالتیامی ،1گیرند: خود پیکربندينظر می

شوند خاصیت خود نگهداري را به سیستم طراحی شوند اما وقتی در سیستم با هم ادغام می توسط تیمی جداگانه

 ]16[ دهند.می

 

  ]2[ هاي خودتطبیقیدید سلسله مراتبی از خصیصه 1-2شکل 

 

پیوسته محیط خود را کنترل کرده و بر اساس خصوصیت خود کنترلی به این معناست که سیستم به طور  •

 ]18کند. [هاي دریافت شده عمل میورودي

                                                           
1 Self-configuring 
2 Self-healing 
3 Self-optimizing 
4 Self-protecting 
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خودتطبیقی در طبیعت به دست  سازوکارها با توجه به سطح اصلی: چهار ویژگی در این سطح وجود دارند. این ویژگی •

ییرات در محیط (مثل تغییر دما) اند مثال بدن انسان هم داراي همین چهار ویژگی است تا بتواند خودش را با تغآمده

 شوند.یا تغییرات در خود بدن (مثل نقص یک عضو داخلی) سازگار کند. در ادامه این چهار ویژگی تشریح می

خود پیکربندي: سیستم این قابلیت را دارد که به طور خودکار و پویا خودش را در پاسخ به تغییرات، باز پیکربندي  •

 د.آیافزاري به دست میي عناصر نرمروز رسانی، ادغام، ترکیب و تجزیهصب، بهکند. این باز پیکربندي با ن

مرتبط است. خود تشخیصی یعنی توانایی تشخیص  2و خود تعمیري 1خود التیامی: خود التیامی با خود تشخیصی •

ابلیت سیستم ق ها. خود التیامی یعنیها و شکستها؛ خود تعمیري یعنی توانایی بازیابی از این حالتخطاها، نقص

] اختالالت دامنه ي وسیعی دارند، از مشکالت 11کشف، تشخیص و واکنش نشان دادن به اختالالت را دارد. [

افزاري مثل خطا در برنامه. بعد از یافتن مشکل، سیستم تالش افزاري مثل نقص در حافظه تا مشکالت نرمسخت

نین ي افزونه باشد. همچافزار یا استفاده از یک مؤلفهوز کردن نرمرتواند با بهکند تا آن را رفع کند. این کار میمی

 ]12ها به شکست شود. [تواند مشکالت بالقوه را کشف و با انجام کارهاي مناسب مانع از تبدیل آنسیستم می

ی تنظیم تي اوراکل هزاران پارامتر دارند که باید به درسهاي پیچیده مثل سیستم پایگاه دادهخود بهینگی: سیستم •

ها شوند تا سیستم به طور بهینه کار کند. این کار نیاز به افراد متخصص دارد. از طرف دیگر اکثر مواقع این سیستم

روي کارایی کل سیستم دارد. ها اثر زیاديترند بنابراین بهبود کارایی آنهاي خیلی بزرگبخشی از سیستم

کنند. ها جستجو میبراي بهبود عملکردشان و کاراتر کردن آن هایی راهاي خودتطبیق به طور پیوسته راهسیستم

 ]16تر عمل کنند. [کنند تا بهینهها مرتباً پارامترهایشان را بررسی و تنظیم میآن

 هاي مربوط به این خصوصیت زمان پاسخ، توان عملیاتی، سودمندي و بارکاري هستند.دغدغه

 ها بر روي سیستم را دارد. اینامنیتی و جلوگیري از اثر منفی آنهاي خود حفاظتی: سیستم توانایی کشف حفره •

بینی مشکالت و انجام اعمالی ) پیش2) دفاع از سیستم در مقابل حمالت، 1خصوصیت داراي دو جنبه است: 

 ها.براي اجتناب از این مشکالت یا حداقل کردن اثر آن

و   5، آگاهی از موقعیت خود4، نظارت بر خود3آگاهیسطح ابتدایی: در این سطح چهار ویژگی مطرح هستند: خود  •

 .6آگاهی از محیط

                                                           
1 self-diagnosing 
2 self-repairing 
3 self-awareness 
4 self-monitoring 
5 self-situated 
6 context -awareness 
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 خود آگاهی: سیستم از حاالت و رفتار خودش آگاه است. این خود آگاهی ناشی از نظارت بر خود است. •

 ]11آگاهی از محیط: سیستم از محیط خود یعنی محیط عملیاتی اش آگاه است. [ •

 نظارت بر خود: سیستم قادر به تشخیص شرایط محیطی در حال تغییر است.  •

 ]8آگاه از موقعیت خود: سیستم از شرایط عملیاتی خارجی که در حال حاضر وجود دارند آگاه است.[ •

 کنند که اختیاري هستند.را نیز در این سطح مطرح می 2و پیش گویانه 1بعضی از محققین دو ویژگی باز بودن

بودن به این معنی است که سیستم باید بتواند در یک محیط ناهمگون اجرا شود و روي سکوهاي مختلف قابل حمل باز 

ت گویانه هم به این صورت اسهاي استاندارد و باز ساخته شود. خصوصیت پیشها و واسطباشد. در نتیجه باید روي پروتکل

بینی کرده و خودش را پیشاپیش مدیریت خود و محیطش را پیش که سیستم قادر است تا در حد ممکن نیازها و رفتارهاي

 ]14کند.[

 

 . عامل2-3
 

افزاري هستند افزاري یا نرمها یک واحد سختآیند. عاملهاي چندعامله به حساب میها کوچکترین اجزاء سیستم3عامل

ه را دریافت کنند، آن را پردازش و هم این است که یک وظیفي عمومی دارند و آنکه در هر قالبی که باشند یک وظیفه

ها، بسته به نوع انجام دهند و نتیجه را به یک عامل دیگر یا به خروجی سیستم بدهند تا از آن استفاده کنند. عامل

ها در هر سازمانی که باشند. عالوه بر این عاملتوانند انواع ساده یا پیچیده داشتهگیرند میسازماندهی که در آن قرار می

 وظایف خاصی را نیز برعهده خواهند داشت. گیرند که با توجه به سطح نقششانقرار بگیرند نقشی را بر عهده می

 . عامل بالدرنگ2-3-1
طور مداوم و مجزا از طرف یک فرد یا سازمان در یک محیط خاص را افزاري است که اقدامات مختلفی را بهعامل یک نرم

ها RTAرود که شود. انتظار می) نامیده میRTA( 4بندي محدود، عامل بالدرنگزمان دهد. یک عامل با شرایطانجام می

 ها استفاده نشود. وظیفه خود را در یک مهلت مشخص تکمیل کنند یا در غیر این صورت از آن
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 هاي چندعامله. سیستم2-4
ها هستند و عناصر تشکیل 1MASهاي چندعامله یا شود، سیستمپذیري بر روي آن اعمال میواحد اصلی که تطبیق

فوق  يهاهاي بسیار پیچیده، مانند سیستمهاي چندعامله در سیستمها هستند. استفاده از سیستمها نیز عاملي آندهنده

 ، کاربرد دارد.2مقیاس وسیع

اند. . اما معموالً تأکید شدهها در نظر گرفته ها و جامعهها ترکیبی از عاملهاي چندعامله، این سیستماز زمان تولد سیستم

هاي چندعامله ها، سیستمبه سمت خود عامل و حاالت آن و ارتباط این حاالت و رفتار کلی عامل بوده است. این سیستم

محور شده است که مفاهیم سازمان، گروه، ي سازمانهاي چندعاملهاي به سیستممحور هستند. اخیراً توجه ویژهعامل

 ].17و نقش در آن نقش مهمی دارند[ ارتباطات، عملکرد

خود  توانندهاي محاسباتی خودمختار، که میي سیستمي مناسب براي توسعههاي چندعامله یک حیطههمچنین، سیستم 

از محاسبات  اي که نیاز به استفادهتوانند در هر زمینههاي چندعامله می. سیستم]12کند[را مدیریت کنند، فراهم می

 تواند یکسري قوانینمی ها اعمال کرد. براي مثالتوان انواع کنترل را بر روي آنپیچیده باشد کاربرد دارند و میهمزمان و 

ها نیز شرایط محیطی، ساختار آن ها در نظر گرفت و یا با اعمال خودتطبیقی، کاري کرد که با توجه به تغییرثابت براي آن

 تغییر کند.

 . چرخه خودتطبیقی2-5
 

شود، وجود یک حلقه بازخورد است. این ب میبپیشین را س هايهاي خودتطبیق از سیستمدر واقع تمایز سیستمآنچه 

شود. چرخه مطرح شده در اینجا کامال شده حاصل میحلقه بازخورد از تعامل یک مؤلفه خودتطبیق با یک منبع مدیریت

قابل  2-2]. این چرخه در شکل 9ر شده است[مشهو MAPE-Kاست که به چرخه  IBMمشابه چرخه پیشنهادي توسط 

 مشاهده است.
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 چرخه خودتطبیقی 2-2شکل 

 شده. منبع مدیریت2-5-1
 

تواند منفرد و یا مرکب باشد. یک منیع مدیریت منیع مدیریت شده یک مؤلفه تحت کنترل سیستم است. این منیع می

شود بین حسگر و مشاهده می 2-2گونه که درشکل همانشود . شده از طریق حسگر و عملگر مربوط به خود مدیریت می

عملگر ارتیاطی وجود دارد. این بدان معناست که یک سازگاري قوي بین این دو وجود داشته و هر تغییر در ساختار عملگر 

 ]9باید در حسگر نیز اعمال شود و بالعکس[

غیر خودتطبیق معمولی نیز وجود دارد با این هاي شده الجرم شییه همان چیزي است که در سیستماین منیع مدیریت

تفاوت که در اینجا یک منیع باید به شکلی تطبیق داده شود که یک مؤلفه خودتطبیق بتواند آن را پایش و کنترل کند. با 

ا یک د و یشافزاري مانند حافظه یا پردازنده یا پرینتر و غیره باتواند یک منبع سختاین تعریف یک منیع مدیریت شده می

د پایگاه داده، یک سیستم دایرکتوري و یا یک سیستم اطالعاتی قدیمی باشد. در باالترین سطح منیع افزاري ماننمنیع نرم

 ].7باشد [  1تواند یک سرویس کاربردي و حتی یک کسب و کارشده میمدیریت

 . حسگرها و عملگرها2-5-2
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شده یک وب سرور باشد اطالعاتی کنند مثالً اگر منبع مدیریتمیآوري شده اطالعات جمعحسگرها در مورد منبع مدیریت

آوري مثل زمان پاسخ به درخواست مشتریان، میزان استفاده از دیسک و شبکه، میزان مصرف پردازنده و حافظه جمع

ثبت  اطالعات آوري کرد.توان به عنوان حسگر استفاده کرد و اطالعات را جمعمی 1براي مثال از ثبت وقایع ]12[شوندمی

 ]11.[دست آیندشده سپس باید فیلتر، پردازش و تحلیل شوند تا اطالعات سودمند به

ثال در م دانه یا ریزدانه باشند.توانند درشتکنند. این تغییرات میشده اعمال میعملگرها تغییرات را بر روي منبع مدیریت

ربندي پیک از وب سرور و تغییر ریزدانه مثل تغییر پارامترهايمورد وب سرور تغییر درشت دانه مثل اضافه یا حذف سرورها 

بعضی از  کنند.سازي میی را پیادهتطبیقهاي هایی، عملسازوکارعملگر ها با استفاده از ] 12.[تواند باشددر وب سرور می

ها آن دهند، بعضی ازمیي تغییر محصوالت در زمان اجرا را عملگرها بر اساس برخی از الگوهاي طراحی هستند که اجازه

 ]11.[پذیري هستندبر اساس الگوهاي معماري مناسب براي تطبیق

 2. مدیریت خودمختار2-5-3
 

کرده و با شده را بررسی و پایششده توسط حسگرها منبع مدیریتآوريمدیریت خودمختار با استفاده از اطالعات جمع

افزاري است که با استفاده اي نرمکند. مدیریت خودمختار مؤلفهاعمال میاستفاده از عملگرها تغییرات الزم را بر روي آن 

شده هاي پایش شده از منبع مدیریتشود، سپس این مؤلفه با استفاده از دادهاز اهداف سطح باالي سیستم پیکربندي می

 کند.زي و اجرا میریهایی را براي رسیدن به اهداف سطح باال برنامهو دانش داخلی سیستم از آن منبع، عمل

 3عمل -شرط -هاي رویداد) با استفاده از سیاست1شوند: اهداف سطح باالي سیستم معموالً به سه روش مختلف بیان می

 .5هاي تابع سودمندي) سیاست3 4هاي هدف)سیاست2

 هم برقرار بود، وقتی رویدادي به وقوع پیوست و شرطی "شوند: عمل به این صورت بیان می -شرط -هاي رویدادسیاست

ثانیه است و منابع هم در دسترسند، آنگاه  2درصد زمان پاسخ وب سرور بیش از  95وقتی "، مثالً "آنگاه عملی را انجام بده

ها ها وجود دارد این است که ممکن است بین آن. مشکلی که در مورد این نوع سیاست "تعداد وب سرورها را افزایش بده

ها هم سخت است. منظور از تناقض این است که مثال تحت شرایطی خاص و تشخیص این تناقض باشدتناقض وجود داشته

ها امکان پذیر نیست، در این صورت باید ي آنها باید اعمال شوند اما اعمال همهي آنشوند و همهچند سیاست برقرار می
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ها فقط در زمان اجرا در بعضی موارد این تناقض ها اولویت دهیم. اماي این مشکل را حل کرد مثالً به سیاستسازوکاربا 

 دهند.خود را نشان می

توان حالت مطلوب سیستم را تشخیص داد کنند که با استفاده از این معیارها میهاي هدف معیارهایی را ارائه میسیاست

 است که با استفاده از ي خود سیستمکنند و بر عهدهي رسیدن به حالت مطلوب را مشخص نمیها نحوهولی این سیاست

ب و ها دست یابد. به عنوان مثال این سیاست را در نظر بگیرید: زمان پاسخ برايدانشی که از سیستم دارد به این حالت

ها وجود دارد ثانیه باشد. مشکلی که در مورد این سیاست 1کمتر از  application serverثانیه و براي  2باید کمتر از  سرور

الت ح کنند. بنابراین اگر سیستم توانایی رسیدن بهي مطلوب و غیرمطلوب تقسیم میها را به دو دستهالتاین است که ح

ین ا تواند تصمیم بگیرد که از بین حاالت نامطلوب بهتر است به کدام حالت برود. براي حلباشد نمیمطلوب را نداشته

 کنیم.هاي تابع سودمندي استفاده میمشکل از سیاست

ارامتر پ دهند. یک تابع سودمندي تعداديها بر حسب مطلوب بودنشان عدد نسبت میهاي تابع سودمندي به حالتسیاست

  را گیرد و یک خروجی که سطح مطلوب بودن آن حالتي یک حالت هستند) را به عنوان ورودي می(که نشان دهنده

را به عنوان ورودي  application serverن پاسخ وب سرور و براي مثال قبل، تابع سودمندي، زماگرداند. دهد بر مینشان می

خروجی بر را به عنوان   application server هاي مختلف زمان پاسخ وب سرور وترکیبگیرد و میزان سودمندي می

ن ای توان بهترین حالت ممکن را مشخص کرد. اما مشکلی که در موردگرداند. در این صورت با توجه به منابع میمی

 ها معیارهايدهی به حالتها است. هر سیاست باید براي وزنها وجود دارد سختی و پیچیدگی تعریف کردن آنسیاست

 مختلفی را در نظر بگیرد.

 1. مؤلفه پایش2-5-4
 

 هايکند. نوع حسگرها و عملگرها و همچنین دادهآوري میي پایش با استفاده از حسگرها خصوصیات محیط را جمعمؤلفه

 شود :آوري شده به کاربرد بستگی دارند. این مؤلفه به دو صورت پیاده سازي میجمع

ال کند، براي مثاست استفاده میپایش غیرفعال: پایش غیرفعال از امکاناتی که خود سیستم عامل فراهم کرده •

Linux  دستورtop گرداند یا دستور ي هر پردازه از از پردازنده را بر میاطالعات در مورد استفادهvmstat  آمار

 گرداند.استفاده از پردازه و حافظه را برمی
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دهد تا اطالعات را به دست آورد مثالً به برنامه کدي را  اضافه افزار را تا حدي تغییر میپایش فعال: این روش نرم •

 ]12کند. [می

 1. مؤلفه تحلیل2-5-5
 

کند چه زمانی تغییر باید انجام ها را تحلیل کرده و سپس مشخص میي پایش گرفته، آناین مؤلفه عالئم را از مؤلفه

 ]11شود.[

 2ریزي. مؤلفه برنامه2-5-6
 

شده تروي منبع مدیریریزي تغییرات الزم که باید بر ي برنامهشده، مؤلفههاي به دست آمده از منبع مدیریتبا توجه به داده

ریزي با استفاده از ي برنامهکند. براي اعمال تطبیق دو حالت وجود دارد. در حالت اول، مؤلفهاعمال شوند را تعیین می

 هاي تطبیقی باید انجام شوند.کند چه عملریزي میعمل، برنامه -شرط -قوانین رویداد

شود. این روش به این گونه است شده، از روش مدل مبنا استفاده میمدیریتدر حالت دوم، براي نگه داشتن اطالعات منبع 

هاي آن، مدلی از منبع به نام مدل معمارانه توسط مدیریت ها و هدفشده، نیازمنديکه براي نشان دادن رفتار منبع مدیریت

هد. اطالعات محیط عملیاتی با دهایی از محیط عملیاتی را نیز نشان میشود. مدل همچنین جنبهخودمختار ایجاد می

 هاي تطبیقیریزي عملشود و براي برنامهروز میهاي حسگر بهآیند. مدل از طریق دادهاستفاده از حسگرها به دست می

 هاي تطبیقی را بر رويگیرد. مزیت مهم این روش این است که در هنگام اعمال تطبیق، ابتدا عملمورد استفاده قرار می

یستم س هاي سیستم را نقض نکند و جامعیتها یا نیازمنديکنیم و در صورتی که این تغییر، محدودیتزي میسامدل پیاده

 د.باشن منطبق بر هم دهیم. در این روش الزم است که سیستم و مدل کامالًرا حفظ کند آن را بر روي سیستم انجام می

 اند:در زیر این دو روش به طور مختصر بیان شده

 -ویدادر زي تطبیقی بر اساس سیاست: در تطبیق بر اساس سیاست، سیاست ها که در این قسمت قوانین ریبرنامه •

کارهایی  ي یک رویداد و تحت شرایط خاص چهکنند که در هنگام مشاهدهعمل هستند، مشخص می -شرط

 کنند.می مشخص ي سیستمهاي تطبیقی را برانویسند و برنامهباید انجام شوند. مدیران سیستم این قوانین را می

است. اگر به  مزیت مهم این روش، سادگی آن است ولی عیب آن، همان طور که قبال اشاره شد، بروز تناقض بین قوانین

 پذیر نباشد، در این صورت کند و اعمال آن دو قانون با هم امکان زمان، یک رخداد، شرایط دو قانون متفاوت را ارضاطور هم
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غیرممکن است و در زمان اجرا مشخص  ها در زمان نوشتن قوانینکند. کشف بعضی از این تناقض داند چهسیستم نمی

 قوانین در زمان اجرا است. هاي بینشوند. بنابراین نیاز به مشارکت کاربر براي حل تناقضمی

 دهند. یک مدل ها را نشان میها و اتصاالت بین آنهاي معمارانه ساختاري از مؤلفههاي معمارانه: مدلمدل •

رضا ا هایی که سیستم بایدها و نیازمنديدهد بلکه محدودیتشده را دقیقا نشان نمیمعمارانه، سیستم مدیریت

 ]12.[شودها را نقض کند مشخص میدهد بنابراین اگر عمل تطبیقی این محدودیتکند را نشان می

 1. مؤلفه اجرا2-5-7
 

ا ریزي گرفته و تغییرهاي مناسب ري برنامهچیز باید تغییرکند و چگونه) را از مؤلفهي اجرا تصمیمات اتخاذشده (چه مؤلفه

 ]11توانند با استفاده از عملگرها انجام شوند.[دهد. این تغییرها میانجام می

 . دانش خودمختار2-5-8
 

 شوند. دانش مشتركمی ي مدیریت خودمختار به عنوان دانش مشترك ذخیرههاي مورد استفاده توسط چهار مؤلفهداده

 ي پایشها است. مؤلفههاي کارایی و سیاستهاي ثبت وقایع سیستم، متریکشامل چیزهایی مثل اطالعات توپولوژي، فایل

شده توسط عملگرها، این دانش مشترك را ایجاد هاي انتقال دادهشده توسط حسگرها یا دادههاي جمعبا استفاده از داده

 ]15[کند. می

 هاي انطباقستخراج نیازمندي. ا2-6
 را نیازها این عمده. باشدمی هایینیازمنديافزاري بر اساس ماهیت وجودي خود نیازمند به یک سري هر سیستم نرم

 دي،منوظیفه هاينیازمندي. کرد بنديتقسیم منديغیروظیفه نیازمندي و منديوظیفه نیازمندي: نیاز دو به توانمی

 عمل هماهنگ باهم سیستم عوامل از بسیاري باید است آمده وجود به آن براي که است کاري براي سیستم هاينیازمندي

 بایستمی اساس این بر. باشندمی کیفی مشخصات همان منديوظیفه غیر هاينیازمندي. گردد تکمیل کار یک تا کنند

 استخراج را آن براي مطلوب کیفی ویژگی طریق آن از و نماییم درك را آن براي متناسب هاينیازمندي سیستم هر براي

 هاينیازمندي آوردن دست به براي قبولقابل هايراه از. نیستند مستثنا مسئله این از هم تطبیقی خود هايسیستم. نماییم

 شروع چگونه و چرا زمانی، چه کسی، چه کجا، چیز، چه با که است سؤالی شش از گرفتن کمک تطبیق، خود هايسیستم

 ]31[ :است زیر صورت به سؤاالت مجموعه این شرح. هستند مفید بسیار هانیازمندي استخراج در سؤال شش این. شوندمی

                                                           
1 Execute 
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طریق  از تواندمی سیستم از هاییفرآورده یا هاخصوصیت چه کنندمی مشخص سؤاالت مجموعه این: چیز چه •

 این ،همچنین. دارد تغییر به نیاز وضعیت هر در چیزي چه عبارتی، به یا کند، پیدا تغییر انطباقی هايفعالیت

 ت،خصوصیا براي تغییرات طیف و انجام براي دسترس در هايگزینه دیگر شناسایی منظور به سؤاالت مجموعه

 ایدب تغییرات این پیگیري براي خصوصیاتی و رویدادها چه اینکه تعیین براي این، بر عالوه. است اهمیت حائز

 .دارند کاربرد است، ضروري انطباقی هايفعالیت براي منابعی چه و شوند نظارت

 بنديدانه چه با و بخش کدام در 1فرآورده کدام. دارد تغییر به نیاز کجا که است این سؤاالت این دغدغه: کجا •

 .هستیم انطباقی سیستم خصوصیات مورد در اطالعات آوريجمع نیازمند منظور، این به کند؟ تغییر باید

. جدسنمی تطبیقی خود فعالیتهاي در را انسانی دخالتهاي و بودن خودکار سطح سؤاالت مجموعه این: کسی چه •

 هک است حالی در این. باشد حد کمترین در انسانی هايدخالت رودمی انتظار عملیات، بودن خودکار به توجه با

 .شود انجام هاسیاست انتقال و اعتماد تا است نیاز آن مدیران و سیستم مالک بین موثر تعامل

 غییرت یک است نیاز زمانی چه. پرداخت تغییرات زمانیِ يجنبه به توانمی سؤاالت مجموعه این توسط: زمانی چه •

 شوند؟ اعمال سیستم به زمانی هر در تغییرات است پذیرامکان آیا است؟ عملی کار این زمانی چه شود؟ اعمال

 ارد؟د تغییر به نیاز یکبار وقت چند هر سیستم کند؟ محدود را تغییرات برخی که دارد وجود هاییمحدودیت آیا

 شوند؟می اعمال نیاز صورت در فقط یا دهندمی رخ مداوم صورت به تغییرات

 طبیقت خود هايسیستم اهداف واقع در. دارند سروکار تطبیق خود سیستم یک ساخت انگیزه با سؤاالت این: چرا •

 .کنندمی شناسایی را

  وانندتمی انطباق قابل هايفرآورده چگونه که است مورد این تعیین انطباق، در مهم هاينیازمندي از یکی: چگونه •

 ؤاالتس مجموعه این. باشد مناسب تواندمی دارد، قرار آن در سیستم که وضعیتی براي اقداماتی چه و کنند تغییر

 2طرح در گیريتصمیم براي آن از حاصل عواقب و هزینه تغییرات، ترتیبِ چگونه که هستند این بر مشتمل

 .انداتخاذ شده بعدي،

 هاي صوري. روش2-7
 

ها روش روند. اینهاي سیستم به کار میهایی بر مبناي ریاضیات هستند که براي توصیف ویژگی، تکنیکصوري هايروش

 ]19مند توصیف و وارسی کنند. [قاعدهها را در یک روش توانند سیستمکنند که افراد میچارچوبی را فراهم می

                                                           
1 Artifact 
2 Plan 
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 . معرفی2-7-1
 

هاي طراحی هاي طراحی سیستم متفاوتند. روشهاي وارسی در دیگر روشاز شیوه صوريهاي هاي وارسی در روششیوه

تواند است تست فقط مینشان داده Dijkstraطور که کنند اما همانسنتی از تست براي وارسی رفتار سیستم استفاده می

زي هاي تست نشده چیکند اما در مورد رفتار سیستم در موقعیتهایی را نشان دهد که سیستم به درستی عمل میموقعیت

باشیم تهتوجه داش کنند. مهم است کهکردن تست سیستم استفاده میي از اثبات ریاضی براي کاملصورهاي روش .گویدنمی

 کند.برد بلکه آن را تکمیل مینیاز به تست را از بین نمی ريصوکه وارسی 

 است:شدهاي است که در زیر نشان دادهمرحله 3یک فرایند  صوريطراحی 

عریف ت سازي به طور دقیق سیستم رامهندسان با استفاده از یک زبان مدل صوريي توصیف : در مرحلهصوريتوصیف  •

 پیچیده را دهند تا ساختارهايمجموعه قوانین ثابتی هستند که به کاربران اجازه میسازي، هاي مدلکنند. زبانمی

 کنند.مدل

 هاي زیر است:شامل بخش صوريتوصیف 

 )1کردن جمالت (نحوقوانین براي مشخص •

 )2شناسیقوانین براي تفسیر جمالت (معنی •

 )3قوانین براي استنتاج اطالعات مفید (تئوري اثبات •

 در مورد سیستم 4به طراح امکان تولید یک مجموعه قضیه صوري،وارسی: ساخت یک سیستم با استفاده از توصیف  •

 هاي سیستم را اثبات کرد.توان ویژگیدهد. با اثبات این قضایا میمی

 .7، بررسی مدل6، بررسی هم ارزي5عبارتند از اثبات قضیه صوريروش هاي وارسی  

 هاآن يهمه باشد که الزم استتواند چندین قضیه داشتهکار سختی است چون حتی یک سیستم ساده می صوريوارسی 

کنند و ساده را اثبات می شود. این ابزار قضایايي خودکار استفاده میاثبات شوند. به همین دلیل از ابزارهاي اثبات قضیه

 کنند.ر فراهم میهایی را براي کارببراي اثبات قضایاي پیچیده راهنمایی

                                                           
1 syntax 
2 semantics 
3 proof theory 
4 theorem 
5 theorem proving 
6 equivalence checking 
7 model checking 
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 سازي کرد.توان آن را پیادهپیاده سازي: بعد از توصیف و وارسی مدل، می •

 هاي صوري. مزایاي روش2-7-2
 

 مزایاي دیگري نیز دارند: صوريهاي هاي سیستم، روشعالوه بر قابلیت اثبات ویژگی

یستم س فکر کنند. براي اثبات درستی یکتر شان دقیقکنند تا به طراحیمهندسان را ملزم می صوريهاي نظم: روش •

دقیق کمک  ها به طور دقیق توصیف شوند. این روشنیاز است که هم عملیات سیستم و هم هدف صوريبه صورت 

 تر کشف شوند.هاي غلط خیلی سریعکند تا استداللمی

 بسیاري از خطاهاي توصیف از جمله ابهام را در همان ابتدا آشکار صوريها در یک زبان دقت: نوشتن نیازمندي •

در  طراحی توان به خطاهايمی صوريتواند خیلی خطرناك باشد. با وارسی ها ابهام میکند، در بسیاري از سیستممی

 برد.مراحل اولیه پی

 ]20[ ).با استفاده از اثبات قضیهتواند به طور خودکار بررسی شود (مثال میصوري هاي سازگاري: سازگاري توصیف •

 افزارهاي صوري وتوسعه نرم. روش2-8
 

 هاي زیادي روبروست. در این قسمتدهد اما هنوز با چالشهاي جدیدي را پیش روي ما قرار میافزار خودتطبیق فرصتنرم

 پردازیم.ها میبه بیان دو مورد از این چالش

 طمرتب * به هم-هاي خودمندي و ویژگیبه خصوص نیازهاي غیر وظیفه هاي سیستمها: نیازمنديتحلیل نیازمندي •

هاي سیستم ها یکی از وظایف اصلی شناخت انتظارات و نیازهاي ذینفعان است ولی دري سیستماند. در همه

 یتطبیقی و اهداف کردن این انتظارات به نیازهايي جدیدي روبرو هستیم و آن تبدیل و مدلخودتطبیق با وظیفه

نیازهاي تطبیقی هم در  هاياي براي پاسخ به سؤالگیرند. این مدل، پایهاست که در زمان اجرا مورد استفاده قرار می

ده افزار خودتطبیق استفانرم يها هم در توسعهفاز توسعه و هم فاز عملیاتی است. به عبارت دیگر، توصیف نیازمندي

 یرد.گعملیاتی مورد استفاده قرار می ها و تغییر مدیریت در فازتها بین سیاستشخیص تناقض شود و هم برايمی

بط مرت هاي دیگرشود بتوان درستی و متریکباعث می صوريهاي افزار خودتطبیق با روشمدل کردن و توصیف نرم

هاي سیستم کردنهاي مختلفی را براي مدلراه صوريهاي * را بررسی کرد. روش-ها و خصوصیات خودبا نیازمندي

 کنند.افزاري فراهم مینرم
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 و هاي کیفی مورد نیاز هاي خودتطبیق کسب اطمینان از ویژگیهاي بزرگ در سیستمتست و وارسی: یکی از چالش •

 اجراي هايها در سناریوهاي مختلف، روشعملکرد درست سیستم است. دلیل این امر این است که در این سیستم

 ریزي پویا باشد.ي برنامهفهمتفاوتی داریم به خصوص اگر مؤل

مچنین ه هاي خودتطبیق را توصیف و وارسی کنیم.توانیم به طور دقیق رفتار سیستممی صوريهاي با استفاده از روش

 کنند تا بتوان از عملکرد درست سیستم اطمینان حاصل کرد.هایی را فراهم میصوري سازوکارهاي روش
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 شدهکارهاي انجام سوم:فصل . 3
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 . مقدمه3-1
 

شود. به پرداخته می صوريهاي هاي خودتطبیق و روشي سیستمبه برخی از کارهاي انجام شده در زمینهدر این فصل 

اط شده پرداخته و نقبندي کارهاي بررسیپردازیم. سپس، به جمعاین منظور ابتدا به بررسی چند مقاله در این زمینه می

 دهیم.ها را مورد تحلیل قرار میقوت و ضعف آن

 هاي خودتطبیق. ارائه مدل مرجع صوري براي سیستم3-2
 

ها است. یکی از این چالشهاي سنتی و قدیمی برجاي ماندههایی از سیستمافزاري چالشهاي نرمبا وجود توسعه سیستم

ت واقعیهاي خودتطبیق است. هاي کلیدي معماري سیستمفقدان واژگان دقیق براي توصیف و استدالل در مورد ویژگی

ها در این شرایط ها و دغدغههاي موجود، یک دید جامع و فراگیر از انواع نگرانیعملالو دستورها چارچوباین است که 

که هردو مسئله  استهاي خودتطبیق ارائه شدهبراي سیستم 1FORMS] یک مدل مرجع تحت عنوان 6در [کند. فراهم نمی

 ]6[دهد.می را پوشش

ي یک مقاله بوده زمینه را پوشش دهد فراتر از محدوده هاي مختلف موجود در اینیک مدل مرجع جامع که تمام دیدگاه

اي که به اندازه کافی طیف گستردهاست ارایه شدهو حتی شاید دستیابی به آن غیرممکن باشد. در این جا یک مدل مرجع 

سیستم  رد خودتطبیقی هايکردن قابلیتپنج نیاز کلیدي براي مشخصباید دهد. براي این منظور، ها را پوشش میاز دیدگاه

 درباره موارد زیر داشته باشد: شده یافت. مدل مرجع باید توانایی توصیف و استداللداده

 )آگاهی از محیطکند؟ (محیط را پایش می سیستم چگونه  )1

 کند؟ (آگاهی از موقعیت خود)چگونه سیستم خود را پایش می  )2

 دهد؟چگونه سیستم خود را تطبیق می  )3

 کند؟شده هماهنگ مییش و تطبیق را در یک محیط توزیعچگونه سیستم پا  )4

هاي اضافی و مفاهیم خاص دامنه را براي دغدغه FORMSي این مدل باید توانایی گسترش و پاالیش مدل اولیه  )5

 باشد.داشته

 

                                                           
1 Formal Reference Model for Self-adaptation 
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 انعکاسی یکپارچگی . دیدگاه3-2-1

هاي معموالً در سطح زباناست.  در مقیاس کوچک نویسیشده و قابل درك در برنامهیک مفهوم ثابت 1انعکاس محاسباتی

 حاسباتیم انعکاس ین حال، اصولاست. با اهاي کامپایلر شناخته شدهشده و با استفاده از تکنولوژي نویسی مطالعهبرنامه

در  دهد.هاي خودتطبیق پیچیده را نشان مینویسی در مقیاس بزرگ نیز مناسب و قابل اجراست که سیستمبرنامهبراي 

 هستند. اند، براساس اصول انعکاسشدهتوسعه داده شتر رویکردهاي خودتطبیقی که قبالواقع بی

 دهد.نشان میرا  ها با دیدگاه انعکاسو روابط آناولیه  FORMSیک دید کلی از  1-3شکل 

شده است، یک سیستم خودتطبیق در یک محیط قرار گرفته و شامل یک یا چند دادهنشان 1-2-3طور که در شکل همان 

صفت، یک ویژگی قابل درك از محیط ست. یک 3و فرایندها 2است. محیط شامل صفات انعکاسسطح پایه و  زیرسیستم 

 است.

  

 

 محاسبات انعکاسی گاهاولیه حاصل شده از دید FORM. 1-2-3شکل 

 

                                                           
1 Computational reflection 
2 attributes 
3 processes 
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 شدهتوزیع یکپارچگی . دیدگاه3-2-2
 

هاي که با توجه به دغدغه کندهاي خودتطبیق فراهم میسیستم را  براي بنديقابلیت پیمانه  FORMS مدل یانعکاسدیدگاه 

ی افزاري که بر روي نقاط مختلفهاي نرمشده، سیستمبگیرند. در یک سیستم توزیع قرارهاي مختلف متفاوت خود در الیه

دهد هماهنگی اجازه می سازوکارطورکلی، به .دندار نیاز اهداف براي تحققهماهنگی هاي سازوکاربه  اند،شدهتوسعه داده

منابع  و مدیریت وابستگی بین وظایفند آید حل شود، مانوجود میها بهکه مشکالت مربوط به هماهنگی که از وابستگی

 هاي محیط آن بستگی دارد.ها و ویژگیهماهنگی به نیازمندي سازوکارمتعدد. انتخاب یک 

تطبیق  هک محاسباتی انعکاسپشتیبانی مناسب براي هماهنگی به  ،شدهتوزیع خودتطبیقی به یک سیستمکردن اضافه

 دهد.شده نشان میها را براي دیدگاه توزیعاولیه و روابط آن FORMSیک نماي کلی از  2-2-3دهد، نیاز دارد. شکل انجام

 

 شدهتوزیع دیدگاه براي را هاآن روابط و اولیه FORMS. 2-2-3شکل 

 MAPE-K یکپارچگی . دیدگاه3-2-3

براي محاسبات  IBM، چارچوب هاي خودتطبیقبراي توصیف و درك سیستم شدهبه کار گرفته هاي رایجیکی از چارچوب

 MAPE-Kشود. قدرت افزاري استفاده میهاي نرمدر طراحی سیستم ي کنترل بازخوردياز یک حلقهاست که  مختارخود
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افزاري خودتطبیق هاي نرممختلف است که در تحقق حلقه کنترل بازخوردي در سیستم محاسباتیساختار بصري 

 دهد.مین هاي خودتطبیقی را نشانترین دغدغهی از مهمعضب ست ونیصوري  MAPE-K است. ازسوي دیگر، حلقهرفتهبکار

فرایند  دهد. دردیگر نشان میهاي گاهي دیدسازي اولیهدر مدل MAPE-Kاولیه با  FORMSارتباط بین  3-2-3شکل 

پاالیش دانش  ، شامل موجود نبودند MAPE-Kکه در  صول اضافیچندین ا،  FORMSبا  MAPE-Kدیدگاه سازي یکپارچه

 است.شناسایی شده

 

 اولیه سازيمدل در MAPE-K با اولیه FORMS بین ارتباط. 3-2-3شکل 

 : سیستم نظارت بر ترافیک. مطالعه موردي3-2-4
 

 هاي هوشمند است که به فاصله مساوي از یکدیگر در امتداد جادهاي از دوربینسیستم نظارت بر ترافیک شامل مجموعه

هر دوربین داراي  است.نشان داده شده 4-2-3اند. یک مثال ساده از یک بزرگراه در این مطالعه موردي در شکل توزیع شده

اند که حداقل همپوشانی اي در بزرگراه قرار گرفتهبه گونه سازيبراي بهینهها مشاهده محدود است و دوربین يحوزهیک 

 است.  غیرمتمرکز شیوهبه  نظارت بر ترافیک در بزرگراه تشخیص و هاوظیفه دوربینرا با یکدیگر دارند. 

ه هیچ اطالعاتی را هایی کخاموش است، یعنی خرابی دوربینهاي جا، بر روي خود التیامی خرابی گرهتمرکز اصلی در این

 گذارد. فرستد و بدون پاسخ مینمی



 
 

۲۷ 
 

دهد. سیستم نظارت بر را نشان می 1افزار مستقر در هر دوربین، یعنی سیستم دوربین محلیاجزاي اصلی نرم 5-2-3شکل 

کند، یعنی قابلیت تشخیص ترافیک و اطالع رسانی به مشتریان را انجام ترافیک محلی قابلیت عملکرد دامنه را فراهم می

است. دهد. سیستم نظارت بر ترافیک محلی به عنوان یک سیستم مبتنی بر عامل متشکل از دو جزء در نظر گرفته شدهمی

ر شرایط دهاي دیگر براي گزارش یک ترافیک احتمالی به مشتریان است. نظارت بر ترافیک و همکاري با عاملعامل مسئول 

 داده تشخیصفرد سازمان است. با این حال، هنگامی یک ترافیک ترافیکی عادي، هر عامل متعلق به یک عضو منحصر به 

 در یکهستند ها این دوربین شامل که هاییگیرد، سازمانبرمی چندین دوربین همسایه را در ،مشاهده يحوزهکه  شودمی

 ]6[سازمان ادغام خواهندشد.

 

 

 . سناریو یک دوربین خراب4-2-3شکل 

                                                           
1 local camera system 



 
 

۲۸ 
 

است، یک زیرسیستم خود التیامی باید به به سیستم اضافه شود که مسئولیت اي که شکست خوردهبراي پشتیبانی از گره

التیامی است. زیرسیستم خودنشان داده شده 5-2-3 دارد، همانطور که در شکل ها را بر عهدهبرخورد با خرابی دوربین

 شامل اجزاي زیر است:

 ها است.وابستگی اجزاي محلی نظارت بر ترافیک سیستم با دیگر دوربینمدل  یک مدل وابستگی شامل •

 کند.وجو را فراهم می/ بروزرسانی دستیابی به بازرسی و پرس1وجورابط پرس

هاي وابسته به آن، اي از اقداماتی است که در زمان خرابی یک دوربین و گرهاستراتژي تعمیرات شامل یک مجموعه •

 ببرد. پایدارسیستم اصلی را به یک حالت 

کند. مدیر خود التیامی با استفاده از رابط فراهم می مدیر خود التیامی که منطقی را براي مقابله با خود التیامی •

هاي  با یک وابستگی به دوربین pingهاي پیام کند. سیستم اصلی را نظارت می براي حفظ مدل وابستگینظارتی 

شود (یعنی پس از یک زمان انتظار از پیش شود. هنگامی که یک خرابی شناسایی میدر مدل وابستگی ارسال می

استراتژي تعمیر را با استفاده از رابط  اقدامات خود التیامیشود)، مدیر دریافت نمی echoشده هیچ پیام تعریف

 داند.گرمیپایدار باز یدهد و سیستم نظارت ترافیک محلی را به حالتتعمیر انجام می

                                                           
1 Query 



 
 

۲۹ 
 

 

 ي یک دوربین. دید توسعه5-2-3شکل 

 

 است:نشان داده FORMSتوصیف سیستم نظارتی ترافیک با مفاهیم  6-2-3در شکل 



 
 

۳۰ 
 

 

 FORMS. توصیف سیستم نظارت ترافیک با مفهوم 6-2-3شکل 

 

براي استدالل در مورد بازیابی دوربینی که  FORMSاز مدل  گی استفادهکه چگون Zاي از توصیف در این قسمت گزیده

 شود.می است، نشان دادهدچار خرابی شده

 است:را تغییر دهند تعریف شدهصفات توانند که می یییک محیط به عنوان یک مجموعه خالی از صفات و فرایندها

 
 گردد:شود به صورت زیر تعریف میتغییراتی که در صفات محیط انجام می

 



 
 

۳۱ 
 

 شود:شود، به صورت زیر تعریف میرخدادها به عنوان تغییراتی که در فرایندهاي محیط انجام می

 
 :شودنظرگرفته میترافیک به عنوان یک محیط با صفات ترافیک و فرایند ترافیک در  یک محیط

 
 شود:به صورت زیر تعریف می Toمحیط ترافیک در زمان 

 

 
 

 کند:تغییرات زیر را در محیط ترافیک اعمال می 2خرابی دوربین

 

 

 شود:یک مدیر خود التیام به صورت زیر تعریف می



 
 

۳۲ 
 

 
 

 شود:یک زیرسیستم خود التیام به صورت زیر تعریف می

 
 

 شود:به صورت زیر تعریف می 2براي خرابی دوربین 1دوربین، بازیابی در نهایت

 



 
 

۳۳ 
 

هاي افزاري خودتطبیق ارائه شد. برخالف دستورالعملهاي نرمدر این تحقیق یک مدل مرجع صوري براي توصیف سیستم

هاي مختلف را در یک مدل مرجع متحد سازد. قصد دارد دیدگاه  FORMSهاي پیشنهاد شده قبلی، موجود چارچوب

یات : عملهاي خودتطبیقیکپارچگی سه دیدگاه مطرح شد که از لحاظ تاریخی اکثر رویکردهاي موجود در ساخت سیستم

 6[است.را تحت تأثیر قرار داده MAPE-Kشده و ، هماهنگی توزیعانعکاسی

خودتطبیق  چندعاملههاي سازي سیستمبراي مدل 1ي رابطارائه یک مجموعه. 3-3
 بالدرنگ

 

صوري به معناي استفاده از متدهاي صوري براي ایجاد یک مدل ریاضی از یک سیستم با هدف تجزیه و تحلیل سازي مدل

ند کفرصتی را براي تحلیل سیستم در زمان طراحی فراهم می صوريهاي استفاده از روش آن سیستم است. و درك بهتر

فتارها ر اشاره دارد که انتزاع اصطالح رابط به یک نوع نویسیبرنامهدر  سازي باشد.که نگران جزئیات دقیق پیادهبدون این

که  سازي شودپیاده تواندها میه با وراثت، یک کالس همانند بسیاري از واسطدر مقایسکند. را به عنوان متدها تعریف می

مفید  2هاي تعاملییجاد کالسها به خصوص در زمان طراحی براي اها را براي عملکرد مطلوب فراهم کند. رابطنیازمندي

 تواند با اصطالح رابط آن تعریف شودد، میکنمبادله می را شیئی که معموالًیک کالس خاص،  تعریفهستند، زیرا به جاي 

]4.[ 

است. چهار رابط بالدرنگ ارائه شده هاي چندعامله خودتطبیقسازي سیستمي رابط براي مدلدر این مقاله، یک مجموعه

مطرح   6و اجرا 5ریزي، برنامه4، تجزیه وتحلیل3هاي پایشبه نام K-MAPEي بازخوردي به منظور چهار فاز حلقه

پویایی در اجراي چنین است. و فراگیر استفاده شده موجود هايبراي محیط ههاي چندعاملپارادایم سیستم] 2است.[شده

ه هاي چندعاملهاي مختلفی براي سیستماست. اگرچه چارچوبهاي خودتطبیق شدهث توسعه سیستمهایی باعسیستم

 خودتطبیق بالدرنگ چندعاملههاي سیستم صوريسازي مدل در زمینه يهیچ کارتاکنون  خودتطبیق وجود دارد، ولی

تواند براي طراحی مفهومی سیستم که می وجود دارد صورينیاز اساسی به واژگان یک   رو این ازاست. صورت نگرفته

 استفاده شود.  خودتطبیق بالدرنگ چندعامله

                                                           
1 interface 
2 inter-operable 
3 Monitor 
4 Analyze 
5 Plan 
6 Execute 



 
 

۳٤ 
 

از  توانکه می استاین  آن مزیت عمده است که شدهشده استفادهمطرحهاي رابطصوري براي تعریف  1TCOZ در اینجا از

 ]5[. نمود خودمختار استفاده هايبراي بیان رفتار غیرانتساب عامل TCOZمفهوم کالس فعال 

 

 صوري MAPE-Kهاي رابط. 3-3-1
 

 دهد.را نشان می MAPE-K  هاي رابط یک دید کلی از  1-3-3شکل 

 

 MAPE-K هايرابط .1-3-3شکل 

کند. در را بروزرسانی می هاها، آن مدلپردازش دادهکند و پس از هر پیشبه طور مداوم محیط را درك می 2پایشعامل

 املدهد. عدرصورتی که رویداد مورد نظري رخ دهد که نیاز به تطبیق داشته باشد، اطالع می 3تحلیل عاملي بعدي مرحله

کند. این را فعال می 4ریزيبرنامه در صورت نیاز به تظبیق، عاملگیرد که آیا تطبیق نیاز است یا خیر. تحلیل تصمیم می

دهند که این عامل براي انجام وظایف به چه نشان می 5موردنیاز دهد. منابعریزي الزم براي تطبیق را انجام میبرنامه ،عامل

توان در چهار است. نیازمندي منابع را میشده، منابعی هستند که به این عامل تخصیص داده6موجودمنابعی نیاز دارد. منابع

چه سبت به آنن منابع بیشتريداراي  که سیستمکه سیستم به منابع اضافی نیاز ندارد، دوم اینکرد، یکی اینطبقه تقسیم

                                                           
1 Timed-Communicating Object-Z 
2 MonitorAgent 
3 AnalyzeAgent 
4 PlanAgent 
5 requiredResources 
6 availableResources 



 
 

۳٥ 
 

، سیستم شدهبینیپیشمجموع منابع  کهاینکه سیستم نیاز به منابع بیشتري دارد و چهارم ، سوم این، است نیاز داردکه 

  .امکان پذیر نیست

آن را  1اجرا کند و سپس عاملاي از وظایف و اقداماتی را که براي تطبیق الزم است، آماده میریزي مجموعهبرنامهعامل

هایی که منابع سیستم ناکافی باشند، برنامهکند. درصورتیریزي میکند. این عامل اساساً دو نوع فعالیت را برنامهاجرا می

اشند، شده بکند. و برعکس، اگر منابع سیستمی بیش از حد تخصیص دادهکردن منابع به سیستم ایجاد میبراي اضافه

 کند.نابع اضافی ایجاد میم آزادکردناي براي برنامه

 . مطالعه موردي3-3-2
 

  2قالهکار سیستم نوار ن این قسمتدر اي از یک سیستم چندعامله خودتطبیق بالدرنگ است که سیستم نوار نقاله نمونه

است، یک سیستم کنترلی براي یک نوار نقاله در یک کارخانه کاشی . سیستمی که مورد بررسی قرارگرفتهشودمیداده شرح

ر کند. در ابتداي نوار نقاله دشده جابجا میهاي لعابی را از چپ به راست با یک سرعت تنظیملعابی است. نوار نقاله کاشی

ها قابل دهد. سرعت حرکت کاشیمینقاله قرار  نوار را بر روي لعابیسمت چپ یک بازوي ربات وجود دارد که کاشی هاي 

 هاي لعابی معیوب را تشخیصبرداري کاشیمجهز به سیستم مادون قرمز و دوربین فیلمتنظیم است. یک سنسور نوري 

یگر که در دارد. یک بازوي ربات دهاي معیوب را برمیدهد. بازوي ربات که در مجاورت سنسور نور قرار دارد، کاشیمی

جداسازي  سیستم این هدف اصلی. است هاي لعابی غیرمعیوبکاشی سمت راست نوار نقاله است، مسئول برداشتن

 PlacingARTIS  عامل ،WorkingARTIS هاي عاملبه نام ARTISسه عامل سیستم شاملاین  .است هاي لعابیکاشی

 است.  PickingARTIS و عامل

 PlacingARTISنیاز دارند که در زمان طراحی سیستم ارزیابی شوند. عامل ARTISهاي محدودیت زمانی این عامل

 ، مسئول جابجاییWorkingARTISعامل ها بر روي نوار نقاله با یک سرعت مشخص است.مسئول قراردادن کاشی

هاي غیرمعیوب ، کاشیPickingARTISعاملهاي معیوب است. ها در کاشیبندي آنو دسته هاي معیوب از نوار نقالهکاشی

 چیند. را با سرعت مشخص برروي نوار نقاله می

 است.شدهیک نماي کلی از سیستم نوار نقاله نشان داده 2-3-3در شکل 

 اند.تعریف شده TCOZتعاریف اولیه و ثابتی از سیستم نوار نقاله با 

                                                           
1 ExecuteAgent 
2 conveyor belt 



 
 

۳٦ 
 

 

 

 . دید کلی سیستم نوار نقاله2-3-3شکل 

 

 شود:نقاله به صورت زیر تعریف می سازي صوري سیستم نوارمدل

 ها و فرایندهاي نوار نقاله است:محیط نوار نقاله محیطی با ویژگی

  
 

 شود:نمایش محیط نوار نقاله شامل موارد زیر نیز می



 
 

۳۷ 
 

 

 

 شود:یک نوار نقاله به صورت زیر تعریف میمدل 

 
 

 ،فردهربمنحص مکان شناساگر یک داراي لعابی کاشی. کندمی معرفی را لعابی کاشی یک عملیات و هاویژگی زیر توصیف

وقعیت م است،شدهتعریف لعابی کاشی براي که عملیات دو. دارد، است قرار آن روي که يانقاله نوار شناساگر و نوعوضعیت، 

عنوان  به ناساگرش. داد تغییر تواننمی را قسمت یک شناساگر. کندمی آن را عوض وضعیت و دهدیا مکان آن را تغییر می

 :استتعریف شده غیرفعال کالس یک

 

 



 
 

۳۸ 
 

 
 

 :است نقش نوع دو داراي عامل هر. استشده معرفی کنندههماهنگ هايعامل براي انتزاعی نوع یک

Role ::= master | slave 
 شود: شود، به صورت زیر تعریف میمی ها استفادهپروتکل هماهنگی که توسط عامل

 
 



 
 

۳۹ 
 

هایی عامل نام Partners represent کنیم.به صورت زیر تعریف می را کنندها از آن استفاده میعامل که  هماهنگی مدل

 براي و است ربابا آن که دارد وجود برده یکبراي  یک شریک تنها. کندمعموال با این عامل ارتباط برقرار می است که

 دارد: مطابقت ي اربابهمسایه هايسازمانبا  NeighborOrganizations. هستندها هبرد آن شرکاي ،ارباب

 
 

 یرندهگ فرستنده، شناساگر شامل پیام این. شودتعریف می پیام نوع یک ،هاعامل بینشده مبادله هايپیام دادننشان براي

 :است واقعی پیام محتواي و

 
 

 یک معناي به  senderOrReceiver تابع .استشده تعریف زیر در شودها استفاده میعامل توسط که هماهنگی سازوکار

  :است کانال گیرنده یا فرستنده

 

 

PlacingARTISAgent شامل این. را برعهده دارد مشخص سرعت با یک را نقاله نوار روي بر کاشی دادن قرار مسئولیت 

 :In-Agent ربات بازوي یعنی است In-Agent یک تنها



 
 

٤۰ 
 

 
 

 موقعیت ویژگی .دارد عهده به را نقاله روي نوار بر کاشی دادن قرار مسئولیت PlacingRobotArmInAgent هر

 مشخص سرعت یک در نقاله نوار روي بر را هاکاشی که است این reflex عمل. است RobotArm موقعیت دهندهنشان

 In-agents با هماهنگی با را سیستم توان عملیاتی کند تاتالش می که است این deliberative عملشود.  تعریف

 δي هاویژگی ReflexPlaceTile و DeliberativePlaceTile عملیات در. دده افزایش ARTIS دیگر هايعامل

 هايکاشی دادن قرار براي زمان که بود خواهد باال توان عملیاتی وقتی. دارند نسبت عکس یکدیگر با throughput و

 .باشد حداقل نقاله نوار در لعابی

 



 
 

٤۱ 
 

 

 

WorkingARTISAgent شامل. است معیوب هايکاشی بنديطبقه و نقاله نوار از معیوب هايکاشی حذف مسئول 

 .است WorkRobotArmInAgent و WorkingOpticalSensorInAgent یعنی داخلی عامل دو

 



 
 

٤۲ 
 

 

 

PickingARTISAgent یک تنها شامل. است مشخص سرعتبا  نقاله نوار از غیرمعیوب هايکاشی انتخاب مسئول 

In-agent به نام PickingRobotArmInAgent است. 

 
PickingRobotArmInAgent توان  تواندنمی عامل این که جاییآن از. است نقاله در نوار کاشی چیدن مسئول

 نوار از را هاکاشی که است این reflex عمل. ندارد شناختی عمل بنابراین ،افزایش دهد دادن قرار عمل مانند راعملیاتی 

  .دکن تعریف مشخص سرعت با نقاله

 



 
 

٤۳ 
 



 
 

٤٤ 
 

 
 

 تحرک آیا که دهدمی نشان نقاله نوار وضعیت. است متمایز پایان و شروع نقطه داراي و طول محدودي دارد نقاله نوار هر

سان یک موقعیتدر  نقالهنوار  روي برلعابی  کاشی دو هیچ که کندمی تضمین وضعیت. استتوقف کرده یا کندمی

 ضعیتو و دارد قرار آن محدوده در نقاله نوار روي بر لعابی کاشی هر موقعیت که کندمی تضمین همچنین. اندقرارنگرفته

 Start عملیات. دارد وجود  Place و Start، Stop ، Move  نقاله نوار یک براي عملیات چهار. است ON BELT هاآن

 هايمحدودیت Move عملیات. شودمی متوقف و استشده آغاز نقاله نوار که استوضعیتی  دهندهنشانبه ترتیب  Stop و

 که هنگامی باید نقاله نوار وضعیت که کندمی ادعا و کندمشخص می dist یک فاصله طریق از را نقاله نوار یک حرکت

. دهدمی حرکت نقالهنوار  روي را لعابی هايکاشی همه کلی طور بهMove  عملیات. باشد MOVING شود،می فراخوانی

 عملیات نهایت، در خارج شود. نقاله نوار از تصادفی طور به است ممکن لعابی هايکاشی از برخی حرکت، به توجه با

Place، يشناسه که کندمی ادعا .کندمی ایجاد نقاله نوار روي بر لعابی هايکاشی دادن قرار براي را هاییمحدودیت 

 جدید یکاش هر و باشدداشته مطابقت نقاله نوار روي بر دیگر لعابی هايکاشی شناسه با نباید جدید لعابی هايکاشی

 .گیردمی قرار نقاله نوار ابتداي در لعابی
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یک رویکرد : شدهتوزیع خودتطبیق هايسیستم تصادفی رفتارهاي وارسی .3-4
 سازي صوريشبیه و سازيمبتنی بر مدل

 هايژگیوی چگونه اول،. استنشده حل کامل طور به تاکنون شدهتوزیع خودتطبیق هايسیستم به مربوط اساسی چالش سه

 دوم، ؟)MAPE چارچوب مثال، عنوان به( کرد ادغام توانمی را خودتطبیق اجرایی چارچوب با غیرمتمرکز هايسیستم

 عملکرد و کنندمی برآورده را خود کلی اهداف غیرمتمرکز، خودتطبیق هايسیستم که کنیم حاصل اطمینان چطور

 خودتطبیق هايسیستم تطبیق چگونه اینکه سوم کنند؟می حفظ کنندمی تغییر که محیطی شرایط تحت را بخشرضایت

 تفاقا خودشان هايسیستم در) جبران غیرقابل هايآسیب حتی(امعینن یا غیرمنتظره تغییرات که زمانی را غیرمتمرکز

 هاUAV مثال، عنوان به. دید عملی کاربردهاي از بسیاري در توانمی را مشکالت این کرد؟ بینیپیش توانمی را افتد،می

 در کاربردي هايبرنامه از ايگسترده طیف داراي و شوندمی شناخته انسان خلبان بدون هواپیماهاي عنوان به معموال

 کیفیزی فضاهاي در معموال که هستند فوتوگرامتري و ترافیک مدیریت محیط، خطرات پایش مانند هازمینه از بسیاري

 حد از یشب که نجات و جستجو وظایف انجام براي غیرمتمرکز خودتطبیق سیستم کلی طور به و شوندمی مستقر سایبري

 ]21[ .است انسان براي غیرممکن یا و خطرناك سخت،

 . توصیف سناریو3-4-1
هاي شود و مصدومین در قسمتهاي ارتباطی غیرممکن میتخافتد، زیرسامییاي طبیعی اتفاق در این سناریو، وقتی بال

توان مصدومین را به نقاط امن یعنی جاهایی که بیمارستان یا آمبوالنس می هاUAVشوند. با کمک مختلف خانه گرفتار می

شهر و دانش محلی از موقعیت با استفاده از دانش کلی از نقشه ها UAV. این کردمنتقل  ،هاي پزشکی وجود داردکبراي کم

 کنند.هواپیماهاي دیگر و مصدومین اطالع پیدا می

 دهد.وضعیت یک منطقه را نشان می 1-4-3شکل 

 

 وضعیت یک منطقه 1-4-3 شکل
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 : سناریو مشخصات •

 یرمتمرکزغ تطبیقخود سیستم یک هايزیرسیستم عنوان به تواندمی مستقل منطقه یک در سرنشین بدون هواپیماي هر

 شود:در نظر گرفته زیر هايویژگی با

 رکزم یک وجود چون. است غیرمتمرکز و مستقل کامل طورهب که دارند خصوصی ارتباطی زیرساخت سرنشین بدون هواپیماهاي. 1

 .شودمی غیرفعال طبیعی بالي دلیل به عمومی ارتباطات و شودمی قبول غیرقابل سربار باعث متمرکز کنترل

 .شود خودداري منطقه یک در هواپیما دو برخورد از تا کنند همکاري یکدیگر با باید سرنشین بدون هواپیماهاي. 2

 : هاي سناریوچالش •

 .است بطمرت کوچک هرچند خطاي تحمل بدون انسان امنیت به سیستم از بنديطبقه ایندر این سناریو، به دلیل اینکه 

 واقعی اجراي براي یمرجع عنوان به توانندمی تحلیل و تجزیه نتایج و شود وارسی و تحلیل ،سیستم از قبل باید بنابراین

 هم سخت ماا نیست، آسانی کار سرنشین بدون هواپیماي هر در خودتطبیق افزارنرم توسعه. شوند استفاده  پویا تنظیم و

 . نیست

 . استنشده بینیپیش مصدومان حرکت و است غیرقطعی و پویا محیط -

 بینیپیش و کنند تغییر حادثه یک در دیگري يهواپیما سقوط خاطرهب ناحیه یک در هاهواپیما از تعدادي است ممکن -

 .گیرد قرار بررسی مورد باید که است چالش یک خودتطبیق سیستم این خودتطبیقی قابلیت

 شود.میگیري سازي اندازهعملکرد و کارایی سیستم با شبیهي موردي این مقاله، بنابراین در مطالعه

 کلی رویکرددید . 3-4-2
 و سازيمدل اساس بر که ،کندمی فراهم را استي که در این مقاله ارائه شدهرویکرد از کلی دید یک 2-4-3 شکل

 .شودمی تقسیم فاز چهار به و است سازيشبیه



 
 

٤۸ 
 

 

 دید کلی رویکرد  2-4-3شکل 

 

 رقرارب تعامل اجزا میان و کندمی طراحی و تحلیل شدهتوزیع خودتطبیق سیستم یک ي)هازیرسیستم یا( اجزا فاز اول:

 هايیستمزیرس باید سیستم، خاص اجزاي تحلیل بر عالوه شود،می اجرا شدهتوزیع خودتطبیق سیستم که زمانی .کندمی

 .گرفت درنظر را شودمی استفاده خودتطبیق هايسیستم چارچوب سازيپیاده براي معموالً که را شدهتوزیع

 فیزیکی فضاي در شدهتوزیع خودتطبیق سیستم یک معمار براي هادغدغه جداسازي براي سازوکاري مقاله این در

 واختیکن اجرایی چارچوب در را خودتطبیقی و شدگیتوزیع هايویژگی کاربردي، هايبرنامه تا شودمی معرفی سایبري

 .کند سازيیکپارچه

 هب باتوجه .کندمی توصیف سازيصوري با را دهدمی رخ سایبري فیزیکی فضاي در که تعامالتی و رفتارها فاز دوم:

 دارند را خودشان رفتارهاي محیط مختلف هايجنبه هم و شدهتوزیع خودتطبیق سیستم اجزاي هم ها،دغدغه جداسازي

 هايلانتقا با که شدهبنديزمان ماتايآتا از استفاده با. کندمی برقرار ارتباط خوبیهب محیط و اجزا دیگر با نیز اجزا و
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 بیان صوري صورت به تواندمی را دهدمی رخ سایبري فیزیکی فضاي در تعامالت و رفتارها اند،شده گذاريارزش تصادفی

 .کندمی استدالل شدهتوزیع خودتطبیق سیستم اجراي از ناشی زمانی اثرات مورد در و دکن بیان

 از ايزیرمجموعه یک مقاله این. شوندمی تعریف صوري صورت به شدهتوزیع خودتطبیق هايسیستم اهداف فاز سوم:

 عنوان به زمانی هايمحدودیت و ساعت متغیرهاي با که کندمی اتخاذ را) 1TCTL( دارزمان محاسباتی درخت منطق

 ،امنیت مانند TCTL هايویژگی عنوان به سیستم اهداف. کندمی تعیین را سیستم کلی اهداف ،وجوپرس زبان

 .شوندمی توصیف خودکار وارسی توانایی و بودن زنده و دسترسیقابلیت

 .شودمی انجام ارزیابی و سازيشبیه شدهتوزیع خودتطبیقی هايسیستم پذیريتطبیق براي فاز چهارم:

 بررسی و مطالعه براي تکنیک یک که استگرفته کاربه را) 2SMC( آماري مدل بررسی ،مقاله این عملکرد، ارزیابی براي

 آتاماتاي زا استفاده با را تصادفی سازيشبیه انجام تا گیردمی قرار استفاده مورد تصادفی محیط در سیستم یک عملکرد

 روريض کلی هايویژگی  از بعضی یا نیستند معقول تحلیل این نتایج اگر .کند اجرا شده طراحی دوم فاز در که دارزمان

 بنديیمتقس در تغییراتی یا تنظیمات و برگردد سیستم کلی ياولیه طرح به تواندمی کنند، برآورده توانندنمی را

 .دهند انجام هامسئولیت

 . معماري سیستم خودتطبیق غیرمتمرکز3-4-3
 :افزارهاي محیط و نرمجداسازي دغدغه -

 یزچ همه سازيمدل وجود، این با. شودمی سازيمدل سیستم در محیط تطبیقی، افزارهاينرم روي بر تحقیقات اکثر در

 یک در هک پارامتري اگر مثال عنوان به. است غیرعملی شدهتوزیع سیستم در محیط مدل نگهداري و پیشرفته محیط در

 سازيدلم اگر که درحالی. کند تغییر شدهتوزیع سیستم کل که است نیاز کند، تغییر استشده شناخته که محیطی

 شدهوزیعت سیستم که درحالی ،است محیط به مربوط تنها تغییرات باشد، جدا یکدیگر از شدهتوزیع سیستم و محیط

 .کندمی حفظ را موجود وضعیت

 دهد.شده را نشان میسیستم و محیط هواپیماي بدون سرنشین خودتطبیق توزیعاري ممع 3-4-3شکل  

 

                                                           
1 Timed Computation Tree Logic 
2 Statistical Model-Checking 
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 رمتمرکزیغ قیخودتطب طیمح و ستمیس يمعمار 4-4-3 شکل

 

 مندي در سیستم :هاي رفتارهاي وظیفهدغدغه جداسازي -

 رايب مشترك هايدغدغه شود،می اضافه سیستم به جدیدي عملکردهاي یا کندمی تغییر سیستم هاينیازمندي وقتی

 تارهايرف از مشترك هايدغدغه جداسازي بنابراین. دارند بیشتري تغییرات به نیاز مستقل هايبرنامه موقعیت تغییر

 . دهدمی کاهش را تغییر هزینه منديوظیفه

 را اطالعات پایش بخش .آیندمی دست به MAPE هايفعالیت اجراي با تطبیقی رفتارهاي ،خودتطبیق سیستم این در

 یستمس اهداف که را موقعیتی و کرده تحلیل را اطالعات تحلیل، بخش .کندمی تصفیه و آوريجمع شدهمدیریت محیط از

 رسیدن ربهت براي نیاز مورد هايفعالیت ایجاد استراتژي ریزيبرنامه ماژول .کنندمی شناسایی را برسند آن به توانندمی

 .شودمی اعمال سیستم روي تطبیق استراتژي ، اجرا حین در. کندمی فراهم را اهداف به

 ارتباطی سازوکار یک با تطبیق براي را MAPE حلقه هايویژگی باید زیرسیستم هر شده،توزیع خودتطبیق سیستم در

 . کند ترکیب شدهتوزیع هايزیرسیستم میان هماهنگی براي
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 نه هک معنا این به باشد زمینه کل با تعامل مسئول باید پایش قسمت است،شدهداده نشان 4-4-3 درشکل که همانطور

 باید لتحلی بخش .گیردبرمی در نیز را سیستم در شدهتوزیع يهازیرسیستم دیگر بلکه تغییر درحال محیط تنها

. ندک تحلیل و تجزیه را هستند تضاد در هماهنگی و ارتباط طریق از کلی اهداف به رسیدن در که را هاییزیرسیستم

 رفتاري عملکرد به باتوجه توانمی را هاماژول از هرکدام. هستند MAPE حلقه همانند اجرا و ریزيبرنامه هايبخش

 .کرد تقسیم مختلفی اجزاي به کاربردي يبرنامه خاص

 

 ها در سیستم و محیط غیرمتمرکزتعامل بین ماژول 4-4-3شکل 

 دارسازي رفتارها با استفاده از آتاماتاي زمان. مدل3-4-4
 بین ارتباطات و سیستم غیرقطعی رفتارهاي گرنمایان باید شدهتوزیع خودتطبیق هايسیستم براي صوري سازيمدل

 شدهتوزیع سیستم هايزیرسیستم همزمان اجراي از که زمانی اثرات درباره بتواند باید همچنین. باشد هازیرسیستم

 1مارکوف گیريتصمیم فرایند و Process Calculi مانند سازيصوري هايروش حال این با. کند استدالل آید،می بوجود

 هايروش از یکی 2دارزمان آتاماتاي مدل .ندارد کافی پشتیبانی بالدرنگ عوامل و غیرقطعی رفتار يدرباره استدالل براي

 .است  بالدرنگ هايسیستم رفتارهاي توصیف براي کالسیک مشهور سازيصوري

 :استشده تعریف تاییهفت مجموعه یک عنوان به هاییخروجی و هاورودي با دارزمان آتاماتاي یک

TA = (Q, qo, X, I, O, T, Inv) 

Q  :حاالت(هاموقعیت از محدود مجموعه یک( 

oq  :اولیه محل 

                                                           
1 Markov Decision Process 
2   Timed Automata 
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 : X هاساعت از محدودي مجموعه 

 I :ورودي رویدادهاي دهندهنشان  

O  :خروجی رویدادهاي دهندهنشان  

 T: هاانتقال از ايمجموعه 

 Inv :کندمی تعریف خاص هايحالت براي را توابعی. 

T ⊆ Q × I ∪ O × B(X) × 2X × Q 

B(X) هاي ساعت هاي دودویی شامل شکلي محدودیت: یک مجموعهx#A  کهx∈X , # ∈{<, ≤, =, ≥, > }    و

A .یک ثابت صحیح است 

 یک دید از را سیستم در سرنشین بدون هواپیماهاي دیگر و محیط Monitoring Subsystem :پایش زیرسیستم

 ،Building Detector .1 :کندمی سازيمدل یافتهتعمیم آتاماتا سه با و کندمی شناسایی سرنشین بدون هواپیماي

2.Victim Detector  3 و. Drone Detector بررسی و مصدوم اطالعات ساختمان، شناسایی براي را هاییدغدغه که 

 چندین مانند توانمی را زیرسیستم این. دارد وجود سرنشین بدون هواپیماي چندین بلوك همان در آیا که کندمی

 .کرد سازيمدل جداگانه محیط در مختلف اطالعات تشخیص براي بیشتر جزئیات با آتاماتا

 هواپیماي براي شدهذخیره اطالعات که ، Victim Organizer. 1:  آتاماتا دو با زیرسیستم این :تحلیل زیرسیستم

 مصدومین اطالعات که ، Drone Communicator. 2 و کندشده را نگهداري میپایش محیط از که سرنشین بدون

 .کندتحلیل می مجاور هواپیماي دو در یافتهنجات

 باتوجه که است بعدي گام براي منطقی موقعیت تولید مسئول Routine Generatorریزي و اجرا: زیرسیستم برنامه

 .دهدمی انجام را کار این اقدامات و مصدوم ردیاب توسط نجات صف در یافته نجات مصدومین اطالعات به

 اجزاي تمام بین تعامالت 5-4-3 شکل ، غیرخطی پویاي هايویژگی و تصادفی رفتارهاي با دارزمان آتاماتاي به توجه با

 روي بر شدهدریافت و شدهفرستاده هايپیام .دهدمی نشان را حادثه محیط و سرنشین بدون هواپیماي سیستم یک

 همگانی پخش هايکانال یا آتاماتا دوتایی هايکانال طریق از توانمی را اجزا تمام. استشدهداده نشان دارپیکان خطوط

 .کرد هماهنگ آتاماتا چندین میان
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 تعامل میان اجزا 5-4-3شکل 

 TCTL. توصیف اهداف تطبیق با 3-4-5
 کند،یم برآورده محیطی تغییرات تحت را اولیه کلی اهداف شدهتوزیع خودتطبیق سیستم یک که این از اطمینان براي

 توصیف صوري صورت به را اهداف تا کنیممی استفاده) TCTL( دارزمان محاسباتی درخت منطق يزیرمجموعه یک از ما

 .کنیم وارسی دارزمان آتاماتاي براساس را اهداف بتوانیم همچنین و کنیم

 و ابیدستی قابلیت ،امنیت مانند سیستم، یک خاص هايویژگی برخی توصیف براي توانمی را TCTL مسیر هايفرمول

. شودمی استفاده "نخواهدافتاد اتفاق هرگز که بدي هرچیز" کهاین وارسی براي امنیت ویژگی یک. کرد استفاده زنده بودن

 باشد، تیابیدس قابل تواندمی حالتی هر از شدهداده حالت فرمول یک آیا اینکه بررسی براي دستیابی قابلیت ویژگی یک

 .گرددیم استفاده " افتاد خواهد اتفاق خوبی هرچیز نهایت در" اینکه وارسی براي بودن زنده ویژگی یک. شودمی استفاده

 .دهدمی نشان را هاویژگی مختلف انواع 1-4-3 جدول
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 هاانواع مختلف ویژگی 1-4-3 جدول

 

 .کند برآورده را خاص مسیر یک در را  φ حالت فرمول باید هاحالت يهمه که دهدمی نشان : □

 .کند برآورده را φ حالت فرمول جاري حالت از تواندمی بعدي حالت هر که دهدمی نشان : ◊

 φ□ A  :مسیرها يهمه از دسترس در هايحالت همه اگر تنها و اگر است درست که کندمی معین ویژگی این φ را 

 .  کند برآورده

 φ◊ E  :مسیر ینترطوالنی در خودفرورفتگی یا باشه داشته وجود متناهی مسیر یک یا که معناست این به ویژگی این 

 .کندمی برآورده را φ همیشه

 φ◊ A  :التح یک به نهایت در متوالی هايانتقال همه همه اگر تنها و اگر است درست که کندمی تعیین ویژگی این 

 برسد. φ شده برآورده

φ ◊ E  :حالت آن به رسیدن براي متوالی انتقال یک به نیاز تنها  φ دارد. 

ψ implies φ  :که بار هر این است که ویژگی این يمعنا φ  نهایت در شود،نگهداري ψ داد خواهد رخ نیز. 

 سازي. ارزیابی تطبیق با استفاده از شبیه3-4-6
 معرفی هشدداده  تصادفی محیط در سیستم کارایی مطالعه براي تحلیل تکنیک یک عنوان به) CSM( آماري مدل بررسی

 با ووجپرس احتمالی اندازه آیا که است آستانه مشکالت یکی .شود روبرو اساسی مشکل دو با تواندمی  SMC.شودمی

 است؟ چقدر وجويپرس یک براي احتمالی ياندازه که است تخمین در دیگر مشکل دارد؟ مطابقت محدوده
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SMC کندیم تولید مطلوب تقریبی سطح حده در شده دادهمدل از رویدادها تصادفی سازيشبیه با را متناهی مسیرهایی. 

UPPAAL-SMC يیافته تعمیم آماري و تصادفی مدل بررسی یک UPPAAL  رویکردهاي سري یک به متکی  که است 

 .است غیرقطعی مشکالت) تخمین(برآورد و بالدرنگ هايسیستم به رسیدگی براي SMC  يیافتهتعمیم

UPPAAL-SMC شدهتوزیع هايشکل در گرفتن بازخورد همچنین و کارآمد شیوه به پیچیده مشکالت توصیف مزایاي 

 .شود استفاده سیستم کارایی هايجنبه تحلیل براي تواندمی که دارد را احتمالی

 :زد تخمین زیر وجويپرس فرمت با توانمی را ستانهآ مشکالت به تقریبی پاسخ UPPAAL-SMC در

Pr[bound](φ) >= p با توانمی احتمالی اطمینان فاصله و Pr[bound](φ) که طوري به کرد برآورد را تخمین مشکل 

 محدوده .نیست یک از بیش که مثبت شناور عدد یک p و حالت فرمول در φ و است محدودیت بیان یک) bound( مرز

 :دارد اجرا براي راه 3

 محدود A مثبت صحیح عدد یک با ضمنی کلی زمان که شودمی توصیف A=>  توسط زمان با ضمنی طور به. 1

 .شودمی

 .کندمی معرفی را A از کمتر ساعتی توصیف c که c، c<=A هزینه با صریح صورت به. 2

 .است حاالت بین هايانتقال کل تعداد  # که A=># با مجزا هايگام تعداد. 3

 پذیريرسدست  هايویژگی وارسی تواندمی که کند،می تضمین محیط تغییر تحت را اصلی کلی اهداف سناریو این چالش

 هک دیگري چالش. کند حل وارسی ابزارهاي طریق از را) برسند  »امنیت« حالت به باید مصدومین همه مثال، عنوان به(

 از آماري جنتای تحلیل و مقایسه با کهسیستم  خود داخلی ساختارهاي تغییر تحت خودتطبیقی ،استشده بینیپیش

 :استشده مطرح چالش این تکرار براي  سوال سه اثربخشی، و کارایی سنجش براي. شودمی حل SMC طریق

 منطقه یک در مصدومین همه تا دارد نیاز سیستم که زمانی میانگین سرنشین، بدون هواپیماهاي تعداد به توجه با  .1

  چیست؟ دهد نجات را

 شود یمتنظ منطقه در باید سرنشین بدون هواپیماهاي تعداد چگونه احتمالی، آستانه و زمانی محدودیت به توجه با  .2

 رود؟ فراتر آستانه این از احتمال تا

 منطقه یک در مصدومین همه اینکه احتمال زمانی، هايمحدودیت و سرنشین بدون هواپیماهاي تعداد به توجه با  .3

 ؟چقدر است یابند نجات بتوانند
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 گیري. نتیجه3-4-7
 رویکردهاي و دانش و است جدید يمرحله در هنوز ولی است،شده انجامخودتطبیقی  زمینه در زیادي تحقیقات چه اگر

 را هایی تفرص تنها نه خودتطبیقی، بنابراین. نیستند کافی تغییر حال در همیشه و پویا محیط با مقابله براي موجود

 لیاتیعم هايسیستم عملکرد و نیاز مورد کلی اهداف تضمین مانند بسیاري هايچالش با همچنین بلکه کند،می فراهم

 یقخودتطب سیستم در غیرمتمرکز هايجنبه بر عمدتا مقاله، این در.  روبروست غیرقطعی و پویا بسیار هاي محیط در

 مالیاحت رفتارهاي با شدهتوزیع خودتطبیق هايسیستم ارزیابی و وارسی براي کامل فرآیند یک واست شده تمرکزم

 هجداگان طور به را آن محیط و شدهتوزیع خودتطبیق سیستم یک سازيمدل براي متد یک ابتدا، در. استشده فراهم

. ودشمی معرفی محیط مختلف هايجنبه و سیستم مختلف اجزاي سازيمدل براي را دارزمان آتاماتاي و ،استشده معرفی

 شده فتعری شدهتوزیع خودتطبیق هايسیستم نیاز مورد خودتطبیقی هايویژگی وارسی و توصیف براي متد یک دوم،

 .استشده استفاده سازيشبیه اجراي با هاویژگی ارزیابی و وارسی براي آماري مدل بررسی ابزار یک از و

 غیرمتمرکزهاي خودتطبیق با کنترل طراحی و وارسی صوري سیستم. 3-5
 

 به یابیدست منظور به محیط در شرایط تغییر و داخلی پویایی به خودمختار طور به است قادر خودتطبیق سیستم یک

  .بپردازد منديهاي وظیفهنیازمندي از اطمینان و کیفی خاص اهداف

 رائها غیرمتمرکز کنترل با شدهتوزیع تطبیقخود هايسیستم وارسی و سازيمدل براي مفهومی چارچوبی مقاله، این در

 مفهوم که استتعریف شده Self-adaptive Abstract State Machines نام به مدل صوري یک اینجا در. استشده

 MAPE-K هاي حلقه از استفاده با را غیرمتمرکز تطبیق کنترل تا بردرا بکار میچندعامله انتزاعی  هاي حالتماشین

 ]22[.کند بیان

 متناهی حالت ماشین یک عنوان به توانندمی که هستند انتقالی سیستم )هاASM( 1هاي حالت انتزاعیماشین

 حاالت لانتقا و شدهجایگزین اول مرتبه ساختارهاي با غیرساختاري کنترلی هايحالت که باشند قدرتمند یافتهتعمیم

 . شوندمی بیان قواعد هايشرط در

 هايمنهدا با جبر یک با ریاضی وضعیت این ریاضی بیان. کندمی بیان مختصر صورت به را سیستم وضعیت S حالت

 یک دوم مولفه و f نام به تابع یک اول مولفه،  n, . . . , v1, (v ( f(( مرتب زوج. است آن روي شدهتعریف توابع و اشیاء

 بیان را حافظه واحد ASM اصلی انتزاعی مفهوم که است مکان نام به هرنوع، از iv پارامترهاي مقادیر از پویا لیست

                                                           
1 Abstract State Machine 
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 loc := v  صورت به را هاآن و کنندمی تغییر حالت اصلی واحدهاي که دهدمی نشان هامکان روزرسانی به. کندمی

 .است جدید مقدار یک v و مکان یک loc که کندمی گذارينشان

ASMاصلی مفهوم کنند،می پشتیبانی شدهتوزیع هايسیستم سازيمدل از چندعامله هاي ASM موازي عملیات 

 :شودمی تعریف زیر مرتب زوج صورت به چندعامله  ASM.دهدانجام می را مستقل عامل یکسازي صوري شبیه

M = <{(a , ASM(a)) |a ∈ Agents}, main > 

 دهد.یک ماشین حالت انتزاعی چندعامله را نشان می 1-5-3شکل 

 

 چندعامله ASM 1-5-3شکل 

 اجرا موازي صورت به هاعامل همه اگر. شودمی استفاده هاعامل اجراي ریزيبرنامه براي M  اصلی قاعده در دوم مولفه

 .است سنکرون ASM که شودمی گفته شوند،

 سازي خودتطبیقمدل. چارچوبی صوري براي 3-5-1
هاي که سیستم شودارائه می ASMETAو چارچوب  ASMسازي در اینجا یک چارچوب صوري برمبناي صوري

 پشتیبانی ابزارهاي از ايمجموعه ASMETA چارچوبکند. میسازي مدل MAPE-Kخودتطبیق را در حلقه بازخوردي 

 را اهمدل به مربوط اطالعات بتوانند اینکه براي ابزارها این. است وارسی و ارزیابی مدل، ویرایش براي ASM صوري متد

 AsmetaL  نحو از استفاده با کار این توصیفات همه. شوند یکپارچه باید کنند استفاده مجددا فعالیت چندین طی در

 محاسباتی مدل از چارچوب این. استشده فراهم چارچوب وارسی و ارزیابی ابزارها این از استفاده با و شدهداده توسعه

ASM کندمی پشتیبانی چندعامله. 

 لشام اساساً .شودمی تکیه بودشده پیشنهاد کنترلی حلقه براي که FORMS خودمختار مرجع مدل روي بردر این جا 

 قراردارد الیه  آن روي که مدیریتی زیرسیستم الیه دیگر و دربردارد را برنامه منطق که زیرسیستم الیه یکی: است الیه دو

 .دربردارد را تطبیق منطقو 
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 حلقه یک در. استشده گرفته نظر در تعاملی بازخورد هايحلقه از ايمجموعه یک عنوان به مدیریتی زیرسیستم

 لزوم صورت در و کندمی ایشپ را مدیریتی زیرسیستم و محیط ،حسگر هايداده خواندن با مدیریتی سیستم بازخوردي

 تیامی،خودال شامل(*  -خود هايویژگی از که هستند خودتطبیق الیه یک داراي هاسیستم بنابراین. دهدمی تطبیق را آن

 .کندمی پشتیبانی خودمختاري و سرویس کیفیت بهبود هدف با)  خودحفاظتی و خودپیکربندي خودبهینگی،

 دهد.افزاري خودتطبیق نشان میمدل مرجع را براي سیستم نرم 2-5-3شکل 

 

 افزاري خودتطبیقمدل کرجع براي سیستم نرم 2-5-3شکل 

 به مربوط اطالعات که) K( دانش مولفه: است MAPE-K يحلقه بازخوردي، حلقه درك براي مشترك رویکرد یک

 گذاشته اشتراك به MAPE اجزاي توسط که مربوطه هاي وضعیت دیگر و تطبیق اهداف ، محیط شده، مدیریت سیستم

 و آوريجمع حسگرها طریق از محیط و شدهمدیریت سیستم از هاداده) M( پایش مولفه .کند می حفظ را شوند،می

 ازنی تطبیق آیا که کند بررسی تا کندمی تحلیل و تجزیه را هاداده) A( تحلیل مولفه. شودمی ذخیره دانش در اطالعات

 این سپس. کندمی ایجاد سیستم اهداف به رسیدن براي را الزم تطبیقی عملیاتی جریان که) P( ریزيبرنامه مولفه. است

 .شوندمی اجرا شدهمدیریت سیستم عملگرهاي طریق از) E( اجرا مولفه توسط اقدامات

 به مربوط مفاهیم تمام که داریم نیاز ، MAPE-K کنترلی هايحلقه اجراي و خودتطبیقی مرجع مدل سازيمدل براي

 وممفه از ما دارند، شدهتوزیع هايموقعیت خودتطبیق هايسیستم که جاآن از. نظربگیریم در را ASM سازيمدل شرایط

ASM کنندمی عمل آسنکرون و سنکرون هايروش در چندگانه هايعامل که کنیممی استفاده چندعامله. 

 . مطالعه موردي3-5-2
 مختلف هايداده آوريجمع براي مختلفی سنسورهاي از آن در که است هوشمند خانه یک يدرباره موردي مطالعه این

 و شوندمی بررسی و تحلیل خاصی هايدستگاه با که گرددمی استفاده )غیره و رطوبت حرارت، درجه مثال، عنوان به(
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 شیگرمای سیستم ها،پنجره خانگی، لوازم مثال( خانه اجزاي و دهد انجام را خاصی هايگیريتصمیم تواند می آن براساس

 در وییج صرفه و زندگی کیفیت بهبود منظور به است قادر زیرا است، هوشمند خانه دلیل، این به. دهد تغییر را) غیره و

 :شودمی مطرح تطبیق دغدغه پنج جااین در. یابدمی مطابقت محیطی شرایط تغییر با خودکار طور به منابع

 باشد.داشته آسایش براي کافی تنظیمات باید بخاري است، سرد که هنگامی): 1CH( راحت گرمایش -1

 نشود. باز پنجره است روشن بخاري که زمانی): 2MD( انتشار کاهش -2

 شود. باز پنجره است، بد هوا کیفیت که هنگامی): 3AQ( هوا کیفیت -3

 .کند کار گرمکنآب زود صبح در): 4MWH( صبح آب گرماي -4

 .نشود استفاده دیگر هم با قوي گرمایش و آبگرمکن است، گران برق که هنگامی): 5ES( برق مصرف در جوییصرفه -5

 هايحلقه در مدیریتی عامل پنج: استشدهداده نشان 3-5-3 شکل در مرجع مدل از اينمونه که خودتطبیق ASM یک

 شدهمدیریت هايعامل. دارد وجود تطبیق دغدغه هر براي MAPE-K کنترل حلقه یک و شده مدیریت عاملسه کنترل،

 کنند،می سازيمدل را خانه عادي رفتار WaterHeaterManaged و HeaterManaged، WindowManaged نوع از

 تغییر بود نیاز که زمانی MAPE-K يحلقه با را خود وضعیت معموال هاآن. هستند گرمکنآب و هاگرمکن ها، پنجره یعنی

 .دهندمی

 

 

                                                           
1 Comfortable heating 
2 Minimize dispersion 
3 Air quality 
4 Morning water heating 
5 Electricity saving 
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 خانه هوشمند خودتطبیق 3-5-3 شکل

 کیفیت و حرارت درجه ،Type RoomManaging عامل: هستند هاداده تحلیل و پایش مسئول مدیریتی عامل نوع دو

 .کندمی پایش را خانه کل گرمایشی سیستم و گرمکنآب Type HouseManaging عامل و کندمی پایش را اتاق هواي

 را نندکمی تغییر محیطی شرایط که زمانی خانه اجزاي در تطبیق انجام مسئولیت مدیریتی، دیگر عامل سه عوض، در

 نوع از عامل هر شود؛ گرمکن وضعیت تغییر باعث تواندمی HeaterManaging نوع از عامل هر. دارد برعهده

WindowManaging نوع از عامل هر. شود پنجره یک شدن بسته /باز باعث تواندمی WaterHeaterManaging 

 خواهد یرتاث شدهمدیریت هايعامل تطبیق روي بر وضعیتی چنین تغییر .شود گرمکن شدنخاموش/روشن باعث تواندمی

 .گذاشت

  MAPE. اجزا و الگوهاي تعاملی 3-5-3
 در. استیافتهتطبیق گرافیکی نماد و الگو از اينمونه دهد،می نشان را الگو اطالعات گذارياشتراك 4-5-3 شکل

 :دارد وجود تعامالت از مختلفی انواع شرایط، نمادگذاري

 بین و پایش، اهداف براي شدهمدیریت زیرسیستم و M اجزاي بین که شدهمدیریت -مدیریتی زیرسیستم تعامالت •

 .هستند تطبیق انجام براي شدهمدیریت زیرسیستم و E اجزاء

 معمولی، MAPE-K حلقه یک در. هستند مختلف انواع از MAPE اجزاي بین که هاییآن اجزا، داخلی تعامالت •

M با A، A با P و P با E است پذیرامکان ترپیچیده تعاملی  هايحلقه اما هستند، تعامل در. 

 در M اجزاي بین تعامالت مثال براي. هستند نوع همان با MAPE اجزاي بین که هاییآن اجزا داخلی تعامالت •

 .اطالعات گذارياشتراك الگوي
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 گذاري اطالعاتشتراك 4-5-3 شکل

 هاي تطبیق. اعتبارسنجی نیازمندي3-5-4
 شود حاصل اطمینان تا است مدل یک اجراي یا و بررسی شامل و است مدل تحلیل و تجزیه فعالیت یک مدل اعتبارسنجی

 و مدل بین سازگاري آزمون بر عالوه ،SA سازيمدل زمینه در. دهدمی نشان را برنامه مورد در کاربر اظهارات و نیازها که

 تضمین. است مفید MAPE-K کنترل حلقه یک صحیح عملکرد از اولیه بازخورد دریافت براي سنجی اعتبار ها،نیازمندي

 شتال به نیاز اما داد، انجام توانمی کنترل حلقه در درگیر قوانین بین تعامل رابطه صوري وارسی با  را صحتی چنین

 ناساییش براي مدل توسعه اولیه مراحل از بنابراین و  دارد تالش به نیاز وارسی از کمتر اعتبارسنجی عوض، در. دارد بیشتري

 .شودمی استفاده محدود تالش با ابهامات و هانقص

 سناریو بر مبتنی اعتبارسنجی و سازيشبیه یعنی اعتبارسنجی، روش دو با خودتطبیق هايسیستم سازيمدل جااین در

 AsmetaV اعتبارسنج با سناریو بر مبتنی اعتبارسنجی و ASM AsmetaS سازشبیه با سازي شبیه استشده استفاده

 طور به تواندمی کاربر اعتبارسنجی، فرایند طول در. استشدهارائه ASMETA چارچوب توسط دو هر که شودمی انجام

 یکاتومات صورت به را مدل سازيشبیه که بنویسد را سناریو یک یا کند سازيشبیه ASM بر مبتنی توصیف یک مستقیم

 هايکتکنی این توانیممی ما. داشتیم انتظار که است چیزي همان شده تولید هايخروجی که کندمی بررسی و دهدمی انجام

 که یمباشداشته کافی اطمینان توانیممی ما ترتیب، این به. کنیماستفاده توسعه فرایند طول در بار چندین را وارسی

 .است توسعه حال در درستی به شده،توصیف خودتطبیقی هاينیازمندي در که MAPE-K کنترلی يحلقه سازيمدل

 اعتبارسنجی مبتنی بر سناریو. 3-5-4-1
 توالی دهندهنشان سناریو که است، هاASM بررسی و سازيشبیه براي پیشرفته راه یک سناریو بر مبتنی اعتبارسنجی

 استفاده اب الگوریتمی روش به سناریوها. کندمی توصیف را ماشین واکنشی هايفعالیت و خارجی عملگر بین تعامل اقدامات
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 راهمف) شدهگذاشتهاشتراك/  شدهپایش توابع مقادیر یعنی( محیط تنظیم براي را ساختارهایی که Avalla متنی زبان از

 .برود گردی  مرحله یک به ماشین تا کندمی بررسی خاصی انتقال قوانین اجراي درخواست براي را ماشین حالت که کند،می

 کند؛می اجرا  AsmetaS سازشبیه از استفاده با را هاآن و خوانده را Avalla در شده نوشته سناریوهاي AsmetaV  ابزار

 .یابدمی پایان PASS حکم یک با آن، وجود عدم صورت در و گیردمی را ینقص هر AsmetaV سازي،شبیه هنگام در

هستند. اولین محاسبات یک حلقه  MAPE-Kهاي سناریوها یک روش مناسب براي تولید مجدد و بازبینی اجراي حلقه

MAPE-K گیرند و در صورت شده تحت پایش قرار میخودآگاهی است که در آن محیط و سیستم مدیریت /پایش زمینه

 setخاص، با دستور  MAPE-Kگیرد. بنابراین، براي تولید یک حلقه وجود برخی شرایط، یک محاسبات تحلیلی صورت می

تواند شروع شود. سپس، با دهیم، به طوري که حلقه کنترل مورد نظر میهاي محیطی خاص را میما به سیستم ورودي

شود. پس از یک  اجرا میاحتماال MAPEکنیم که در آن محاسبات سازي(تقلیدي) را اعمال می، یک گام شبیهstepفرمان 

یم کناست، استفاده میدانش به درستی به روز شدهبراي وارسی اینکه  checkشود، و ما از دستور اجرا می سازيشبیه مرحله

به درستی با توجه به الگوي خاصی که تحت شرایط حلقه  MAPE-Kحلقه  و مراحل بعدي (در صورت وجود)

 شود.است، انجام میشدهساخته

ي اجراي پایش براي آوردن سیستم در یک پیکربندي خاص مورد نیاز برا exec commandعالوه بر این، ما می توانیم از 

 استفاده کنیم.

 . وارسی3-5-5
 ررسیب را حالت فضاي از بخشی از توصیفی آنها مثال، عنوان به( نیستند کامل اعتبارسنجی هايتکنیک که جاییآن از

 لیلتح مداری نیاز ما نهایی، توصیف در دلیل، همین به. بدهند توصیف درستی از کلی اطمینان توانندنمی هاآن ،)کنندمی

 زیر اردمو با که کنیممی پشتیبانی وارسی رویکردهاي از ما صوري، چارچوب در. ببریم بکار صوري توصیف در بیشتري

 :داریم سروکار

 .باشد داشته را آن باید خودتطبیق مدل هر که هاییویژگی یعنی سیستم، خودمختار هايویژگی -1

 در MAPE محاسبات در صحیح تعامل ارزیابی براي که هاییویژگی یعنی ،MAPE-K صحت وارسی هاي ویژگی -2

 .دارند وجود تطبیق هدف به دستیابی

 رتبطم سیستم توصیف هاينیازمندي با که تطبیق اهداف دهندهنشان هايویژگی یعنی ها،نیازمندي وارسی هايویژگی -3

 .هستند
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 توصیفات که است ASMETA چارچوب ابزار یک که کنندمی استفاده  AsmetaSMV مدل کنندهبررسی از رویکردها تمام

ASM مدل کنندهبررسی هايمدل به را NuSMV از که دهدمی اجازه وارسی براي مدل کنندهبررسی. کندمی ترجمه 

 .کند استفاده) 2LTL( خطی زمان منطق و) 1CTL( محاسباتی درخت منطق فرمول

 :استشده بیان زیر رویکرد سه مقاله این در

  خودمختاري هايویژگی وارسی براي مدل بررسی. 1

 MAPE-K کنترل حلقه صحت وارسی. 2

 هانیازمندي وارسی هايویژگی. 3

 . ارزیابی رویکرد3-5-6
 ویژه، به .است دشوار هاآن وارسی و اعتبارسنجی توصیف،  معموال خودتطبیق، هايسیستم پویاي و پیچیده ماهیت دلیل به

 که است اجزایی و مدیریتی عامل چندین از مشترکی رفتار نتیجه سیستم، تطبیقی رفتار باشد،شدهتوزیع تطبیق که وقتی

 .شودمی ارزیابی  SA سازيمدل نقایص و مزایا سازيصوري از استفاده با بخش، این در. دارد برعهده را تطبیق مسئولیت

 . مزایا3-5-6-1
شده و ها براي توصیف محاسبات توزیعASMسازي خودتطبیقی از مدل محاسباتی چندعامله موجود در هاي مدلویژگی

ها، شامل ترکیب مدل، ترکیب قوانین و سازوکار براي تعامل ASMهاي دیگر برد. ویژگیهماهنگی میان عوامل بهره می

شده در میان اجزاي ها را در حضور کنترل توزیعملکند تا هماهنگی و ارتباطات عاکمک می ها (توابع مشترك)،عامل

MAPE شودي تعاملی توصیف چندگانه و زیرحلقه.  

 ها:جداسازي بارز دغدغه

o سازي هاي جداگانه مدلشده را به عنوان عاملهاي مدیریتی و مدیریتبین منطق تطبیق و منطق توابع ؛ چون ما مولفه

 .کنیممی

o  در میان محاسباتMAPE شوندسازي میکه توسط قوانین انتقال جداگانه مدل.  

o اند؛قوانین و روابط تعامل توصیف شده هاي مختلف تطبیق که توسط مجموعهدر میان دغدغه 

o ها.شده؛ بین تعامالت مستقیم و غیرمستقیم مولفهبین کنترل حلقه متمرکز و توزیع 

                                                           
1 Computation Tree Logic 
2 Linear Temporal Logic 
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یک فعالیت تطبیق در یک زمان تمرکز کند و براي هر جنبه تطبیق،  کند تا بر رويها به طراح کمک میاین تفکیک دغدغه 

 کند.قطعات تطبیق را از دیگري جدا می

 . نقایص3-5-6-2
چارچوب پذیرفته  این ها هستند، که به عنوان یک متد اساسی صوريASMهاي این رویکرد به علت برخی از محدودیت

ها هیچ ASMزیرا  ،شودچارچوب پشتیبانی نمی این است. براي مثال، مقابله با عدم اطمینان و تطبیق زمان توسطشده

ها وجود دارد. عالوه ASMي نظري ها، نیاز به  یک توسعهتصوري از رفتارهاي تصادفی و زمان ندارند. با توجه به این جنبه

ها براي توصیف رفتار ASMهاي کیفی) مناسب نیستند. مندي (ویژگیبی به نیازهاي غیروظیفهها براي دستیاASMبر این، 

 منديوظیفههاي و تجزیه و تحلیل نیازمندي سازيمدل ،ها مناسب هستند و بنابراین هدف اصلی چارچوبسیستم

جه صحت تطبیق مهم است، توشده،که براي تأمین تضمین سازياست. به خود اجزاي تطبیق صوري هاي تطبیقیسیستم

 است. MAPEشود،. عالوه بر این، فاقد یک روش دقیق براي بیان مفهوم محاسباتی تعامل اجزاء در الگوهاي کمی می

 گیري. نتیجه3-5-7
 توصیف براي صوري چارچوب یک عنوان به ، چندگانه هايASM مفهوم مبناي بر را خودتطبیق ASM مفهوم مقاله، این در

 را خودتطبیق سیستم یک براي ASM مدل یک تا دهدمی اجازه چارچوب این. استشده معرفی خودتطبیق هايسیستم

. کندمی فراهم را هامولفه این ارتباط نحوه و MAPE-K يحلقه به مربوط هايمولفه شناسایی براي تکنیک یک و بنویسد

 الگوها برخی اساس بر که را ترپیچیده هايحلقه هم و ساده MAPE-K هايحلقه هم که دهدمی اجازه چارچوب این

 .دکن توصیف اند،شدهساخته

 توصیف از خودکار طور به توانندمی زمانی هايویژگی از برخی ،MAPE-K حلقه یک اجزاي بین صوري تعامل کمک با

 .شوندمی اجرا  و کنندمی برقرار ارتباط درستی به MAPE-k حلقه در درگیر اجزاي که شود بررسی تا شوند مشخص

 

 Uppaalشده با هاي توزیعرفتارهاي خودتطبیق در سیستم. وارسی صوري 3-6
 

 امروزي افزارينرم هايسیستم پیچیدگی مدیریت براي امیدبخش رویکردهاي از یکی عنوان به معموال خودتطبیق افزار نرم

 ویاییپ و داخلی پویایی به خودکار صورت به را خود که سازدمی قادر را سیستم یک خودتطبیقی. شودمی گرفته نظر در

 که استشدهتوزیع خودتطبیق هايسیستم روي ما تمرکز. دهد تطبیق خاص کیفی اهداف به دستیابی براي محیط در

 مقیاس رد ونقلحمل و ترافیک هايسیستم ها،سیستم نوع  این براي مثال یک. نیست اختیار در تطبیق مرکزي کنترل

 ]23[.است بزرگ
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 دنکر فراهم دارند، شدهتوزیع تطبیق کنترل که هاییآن مخصوصا خودتطبیق، هايسیستم در عمده هايچالش از یکی

 ذیريپ انعطاف: استشده تمرکز خاص ویژگی دو بر مقاله، این در. است اجرا زمان نیاز مورد کیفی خواص براي هاییتضمین

 با مقابله براي تمسیس توانایی یعنی(استحکام و) محیط در تغییر حال در شرایط با پویا تطبیق براي سیستم توانایی یعنی(

 ).خودکار صورت به اجرا طی در خطاهاي

 شدهعتوزی خودتطبیق هايسیستم رفتاري هايویژگی اعتبارسنجی براي صوري رویکرد یک ایجاد تحقیق، هدف اول گام

 استشده ارائه شدهتوزیع ترافیک پایش سیستم رفتاري مدل یک جا، این در. است سیستم کیفی هاينیازمندي تضمین براي

 زا سیستم، در اصلی فرآیندهاي سازي مدل براي. کندمی اثبات را استحکام و پذیريانعطاف براي هاویژگی از تعدادي و

) دارزمان محاسباتی درخت منطق( TCTL از نیاز مورد هايویژگی توصیف براي و کنیم می استفاده دارزمان آتاماتاي

 سازي،مدل براي یکپارچه يابزار محیط Uppaal. استشدهاستفاده Uppaal ابزار از واقعی سازيمدل براي. شودمی استفاده

 مجموعه یرز یک و است فرآیند سازيمدل براي آتاماتا بر مبتنی ابزار این. است بالدرنگ هاي سیستم وارسی و سازي شبیه

 .استشدهتوصیف هايویژگی بررسی براي جووپرس زبان عنوان به TCTL از

 سیستم ياجزا درونی، خودتطبیقی در. استشده قائل تفاوت بیرونی خودتطبیقی و درونی خودتطبیقی بین مقاله، این در

 براي رونید خودتطبیقی بکاربردن. بخشدمی تحقق را سیستم تطبیق همکاري با و دهدمی تطبیق ،تغییر شرایط با را خود

 نترلیک هايحلقه کردناضافه طریق از تطبیق بیرونی خودتطبیقی در. است پذیريانعطاف هاينیازمندي از پشتیبانی

. دهدیم انجام شرایط تغییر با را تطبیق و کندمی پایش را سیستم يشدهمدیریت هايبخش که یابدمی تحقق تعاملی

 .کندمی پشتیبانی استحکام هاينیازمندي از بیرونی خودتطبیقی

 . سیستم پایش ترافیک3-6-1
. شوندمی توزیع ها جاده کنار در مساوي فاصله به که است هوشمند هايدوربین از ايمجموعه شامل ترافیک پایش سیستم

 دوربین و است محدود مشاهده محدوده یک داراي دوربین هر. استشده داده نشان 1-6-3 شکل در بزرگراه از نمونه یک

 بزرگراه در ترافیک پایش و تشخیص هادوربین وظیفه. گیرندمی قرار همپوشانی حداقل با بزرگراه مطلوب پوشش براي ها

 کی اگر کنند،می همکاري یکدیگر با هاسازمان در هادوربین. شود انجام شدهتوزیع روش یک در باید وظیفه این. است

 هیمس ترافیک در که مشتریانی براي را اطالعات سازمان یک باشد،داشته وجود دوربین چندین مشاهده محدوده در ترافیک

 .دهدمی ارائه هستند
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 سناریو خودالتیامی 1-6-3شکل 

 یک پویاي تطبیق هايدغدغه اول سناریو. استشدهتوصیف 1-6-3شکل در که است سناریویی دو روي بر تمرکز اینجا در

 استحکام هايدغدغه دوم سناریو. شودمی متصل 3 و 2 هايدوربین سازمان به 1 دوربین که جایی ،T1 تا oT از سازمان

 ادند پاسخ بدون خراب دوربین یک آن در که است چیزي خرابی یک مثال، عنوان به است، گره یک خاموش شکست براي

 خراب 1 دوربین آن در که است،شدهداده نشان 3T تا 2T از سناریو این. شودمی مسئولیتبی نادرست اطالعات گونه هر به

 تاس ممکن هاییخرابی چنین دارد، وجود مختلف هايدوربین در اجرا حال در افزارنرم بین وابستگی که آنجا از. استشده

 پس خود خدمات ترمیم به قادر باید سیستم بنابراین،. سازد مختل را آن خدمات و بیرد متناقض وضعیت یک به را سیستم

 .باشد شکست از

 تنظار سیستم. دهدمی نشان را محلی دوربین سیستم یعنی دوربین، هر در مستقر افزارنرم اصلی اجزاي 2-6-3 شکل

 عنوان به حلیم ترافیک نظارت سیستم. کندمی فراهم را مشتریان به رسانیاطالع و ترافیک شناسایی قابلیت محلی، ترافیک

 سایر اب همکاري و ترافیک بر نظارت مسئول ،عامل. استشدهگرفته نظر در جزء دو از متشکل عامل بر مبتنی سیستم یک

 نگهداري و هاعامل نصب براي را خدماتی سازمان افزارمیان. است مشتریان به احتمالی ترافیک یک گزارش براي هاعامل

 یعنی شود،می استفاده عامل پویاي هايازسازمان سیستم در پذیريانعطاف از پشتیبانی براي. دهدمی ارائه سازمان
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 و زاريافسخت تجهیزات به دسترسی با. کنندمی سازگار ترافیکی شرایط تغییر با را خود پویا طور به عامل هايسازمان

 ارائه خدمات میزبان هايزیرساخت و شدهتوزیع ارتباطات با تواندمی محلی ترافیک نظارت سیستم دوربین، در ارتباطات

 .دهد

 

 ي یک سیستم  دوربین محلیاجزاي اولیه 2-6-3شکل 

 اساییشن ترافیک یک هنگامی حال، این با. است وابسته سازمان مستقل عضو یک به عامل هر عادي، ترافیکی شرایط در

 اهسازمان. شوندمی ادغام سازمان یک در هادوربین يهاسازمان دربرگیرد، را همسایه دوربین چندین مشاهده دامنه که شده

 آن پویایی مدیریت مسئولیت ارباب. دارند 1برده /ارباب ساختار مشتریان با تعامل و هاسازمان مدیریت سازيساده منظور به

 بنابراین،. دارد برعهده را همسایه هايسازمان هايارباب با بردگان این سازيهمگام طریق از) جداسازي و ادغام(سازمان

 .کندمی استفاده محلی شدهنظارت ترافیکی شرایط يدرباره خود بردگان توسط شدهارائه متنی اطالعات از ارباب

                                                           
1 Master/Slave 
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 با 23org شدهادغام سازمان یک و 1agent با 1org و oagent با oorg ، سازمان مستقل عضو دو ،1-6-3شکل  oT در

2agent 3 وagent 1 در.  دهدمی نشان راT، در. گیردمی بر در را 3 و 2 ،1 هايدوربین مشاهده يدامنه ترافیک محدوده 

 جدا پویا طور به سازمان شود، حل ترافیک وقتی. دهند تشکیل را 13org تا اندشده دغاما 23org و 1org سازمان نتیجه

 .شودمی

3-6-2 .Uppaal 
. کندمی توصیف صوري صورت به را شده مشخص هاينیازمندي که است w.r.t يشدهداده مدل یک وارسی مدل، بررسی

Uppaal در. است رفتاري هايویژگی وارسی براي مدل بررسی ابزار یک Uppaal آتاماتاي شبکه یک عنوان به سیستم یک 

 کی با ساعت متغیر یک. است ساعت متغیرهاي با متناهی حالت ماشین یک دارزمان آتاماتاي یک. استشده مدل دارزمان

 .است پارامتري قالب یک از نمونه یک فرایند یک. شوندمی اجرا همگام طور به هازمان همه و شودمی ارزیابی واقعی عدد

 C بانز مشابه تابع یک نحو. باشدداشته شدهگذاريبرچسب هايمکان و کاربر توابع محلی، متغیرهاي تواندمی قالب یک

 .شودمی تعریف متغیرها مقدار و هاساعت آتاماتا، يهمه مکان با سیستم حالت یک. است

Uppaal گرافیکی کاربري رابط یک شامل که است سرور/ کالینت معماري اساس بر )GUI (است مدل بررسی موتور و .

GUI سازبیهش. شودمی استفاده هاقالب ایجاد براي ویرایشگر. کنندهوارسی و سازشبیه ویرایشگر،: است قسمت سه شامل 

 جرا،ا حال در فرایند دادن نشان دستی، صورت به سیستم اجراي براي تواندمی که کندمی سازيشبیه را زدااشکال یک

 مدل هايویژگی بررسی براي کنندهوارسی. گیرد قرار استفاده مورد ها ساعت و متغیرها مقادیر و هاآن فعلی مکان

 .شودمی استفاده شدهتوصیف

 Uppaal. طراحی مدل در 3-6-3
 .یابندمی نگاشت سیستم اجزاي به فرآیندها چگونه که دهدمی نشان 3-6-3 شکل

 براي مرتبط فرآیندهاي شناسایی براي فرد به منحصر شناسه یک. شودمی معرفی همزمان فرایند چند یا یک به قالب هر

 دوربین سیستم 4 اگر. است فرایند 5 داراي محلی دوربین سیستم هر مثال، عنوان به. شودمی استفاده یکدیگر با همکاري

 منظم ايمجموعه یک از. خواهدبود اجرا حال در محیطی فرایندهاي عالوه به فرآیند، 20باشند، کار حال در  زمان یک در

 رآیندف یک اگر. شودمی استفاده هادوربین بین و دوربین هر در ارتباط برقراري براي فرآیندها کردنفعال براي هاکانال از

 یک فرایند اب بخواهد فرآیند یک اگر. کندمی استفاده دوربین شناسه از کند، برقرار ارتباط دوربین همان از دیگري فرایند با

 :هستند زیر موارد سیستم فرایندهاي .کندمی استفاده دیگر دوربین شناسه از کند، برقرار ارتباط دیگر دوربین

    محیط فرایندهاي. 1
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 عامل فرایندهاي. 2

 سازمان افزارمیان. 3

 خودالتیام زیرسیستم. 4

 

 

 طراحی مدل دوربین و محیط 3-6-3شکل 

 . بررسی مدل3-6-4
 بررسی Uppaal کنندهوارسی با را سیستم هايویژگی قسمت این در ترافیک، پایش سیستم صوري طراحی براساس

اموش خ گره شکست استحکام صحت و پویا سازمان تطبیق صحت سیستم، ثابت هايویژگی ؛گروه 3 به هاویژگی. شودمی

 .اندشدهتقسیم

 سیستم ثابت هاي. ویژگی3-6-4-1
 :شوند حفظ باید زیر هايویژگی
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 ):دشومی هادوربین اولیه وضعیت شامل این( هستند ارباب وضعیت در هادوربین همه که دارد وجود هاییحالت بعضی •

E < >  forall (i : cam_id) Camera(i).Master 

 به که نیست اربابی هیچ یعنی دهد،نمی ارائه را خود عملکرد سیستم(زمان همان در توانندنمی هادوربین يهمه •

 : شوند برده) دهد اطالع ترافیک تراکم مورد در را مشتریان

A [ ] not forall (i : cam_id) Camera(i).Slave 

 :باشد بستبن حالت در نباید زمانی هیچ در سیستم •

A [ ] not deadlock 

 .شودمی پشتیبانی Uppal با مستقیما بستبن براي بررسی

 پذیريانعطاف . ویژگی3-6-4-2
 اول سناریوي براي را ویژگی یک دهد، تطبیق ترافیکی شرایط تغییر با را خود پویا صورت به سیستم اینکه تضمین براي 

 ادغام  موجود 3 و 2 دوربین سازمان با 1 دوربین سناریو، این در. کنیممی تعریف شدهداده نشان 1-6-3 شکل در که

 شرح به شدهفرموله هايگیویژ. هستند برده دیگر هايدوربین و است ارباب 1 دوربین ،1T سازمان در  نتیجه در. شودمی

 :است زیر

 و است برده یک عنوان به 3 دوربین و ارباب 2 دوربین و دهد تشخیص را تراکم 1 دوربین سازمان کنندهکنترل وقتی •

 .شوندمی برده عنوان به 3 و 2 دوربین و ارباب 1 دوربین نهایت در

A < >  OrganizationController(1) .CongestionDetected && 

    Camera(2) .MasterWithSlaves  &&  camera[2].slaves[3] 

        imply Camera(1) .MasterWithSlaves  && 

            camera[1] .slaves[2]  &&  camera[1] .slaves[3] 

 

 . ویژگی استحکام3-6-4-3
 کلش در که دوم سناریوي براي را ویژگی یک دهد،می بهبود را خاموش گره یک شکست سیستم اینکه از اطمینان براي

 است، برده دو با سازمان یک ،ارباب که ، 3T در 1 دوربین سناریو، این در. کنیممی تعریف شدهداده نشان 3-6-1

 سازيبیهش براي. یابدمی بهبود شکست از سیستم و کنندمی انتخاب را جدید ارباب یک بردگان نتیجه، در. استشدهخراب

 اصلی هدف. استشده معرفی مدل این در را مجازي محیط یک وارسی، هنگام در حالت فضاي کاهش و هاسیستم رفتار
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 دوربین جمله از است،شده توصیف 1 شکل در که همانطور 3 و 2 ،1 هايدوربین براي ترافیکی شرایط ایجاد مدل این

 .2T در 1 خراب

 که امخودالتی هايکنندهکنترل ابتدا. است بخش سه از متشکل کندمی وارسی را خراب هايگره استحکام که هاییویژگی

 هاندوربی نهایت در و دهندمی تطبیق را سازمان وضعیت که سازمان هايکنندهکنترل سپس دهند،می تشخیص را خرابی

 .شوندمی مجدد سازماندهی

 .دهندمی تشخیص را خرابی 3 و 2 دوربین سپس شود، خراب 1 دوربین که هنگامی •

A < > SelfHealingController(1) .Failed  imply 

    SelfHealingController(2) .FailureDetected  &&   

    SelfHealingController(3) .FailureDetected 

 ،)شود تعویض ارباب یا( داده تشخیص را آن 3 یا 2 سازمان کنندهکنترل و شود خراب 1 سازمان کنندهکنترل اگر •

 .شودمی برده دیگر دوربین و کنندمی پیدا تغییر ارباب به برده از 3 یا 2 دوربین سازمان کنندگانکنترل سپس

OrganizationController(1) .Failed  && 

   ( (OrganizationController(2) .Master  && 

          OrganizationController(3) .Slave)  || 

      (OrganizationController(3) .Master && 

         OrganizationController(2) .Slave)) - -> 

OrganizationController(1) .Failed && 

    ((OrganizationController(2) .MasterWithSlaves  && 

          camera[2] .slaves[3])  || 

      (OrganizationController(3) .MasterWithSlaves  && 

          camera[3] .slaves[2])) 

 .دهدمی تشکیل را سازمان یک 3 و 2 دوربین نهایت در و شود خراب 1 دوربین که هنگامی •

A < > Camera(1) .Failed imply 

    ((Camera (2) .MasterWithSlaves  &&  camera[2].slaves[3])  || 

    (Camera (3) .MasterWithSlaves  &&  camera[3] .slaves[2])) 
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 گیري. نتیجه3-6-5
 ارائه یقخودتطب هايسیستم صوري تحلیل و تجزیه براي یکپارچه رویکردي براي اولیه شناسایی مرحله یک مقاله این در

 یندهايفرآ. است خودتطبیقی کیفی هاينیازمندي تضمین براي ساختاري یا رفتاري هايجنبه از ترکیبی که استشده

 استفاده کیفی هايویژگی توصیف براي TCTL از و استشده سازيمدل دارزمان آتاماتاي یک صورت به برنامه یک اصلی

 .دهدمی را استحکام و پذیريانعطاف هايویژگی وارسی و سیستم سازيشبیه و سازيمدل امکان Uppaal ابزار. کنیممی

 MACODOمدل سازماندهی . 3-7
شده است قابلیت خودتطبیقی و سازماندهی مجدد  ارائهو همکاران  Weynsکه توسط آقاي  MACODOمدل سازماندهی 

. توسعه ]33[پیشنهاد شده است  MACODOافزار نیز براي . در کنار این مدل یک معماري میان]32[کندرا پشتیبانی می

دائماً در حال تغییر هستند و یک راه  هاآنها و روابط میان ي امروزي مؤلفههاستمیسن این مدل معتقدند که در دهندگا

داراي مسئولیت دوگانه هستند:  هاعاملی طیشراسازماندهی است. در چنین  هاعاملمناسب براي کنترل تعامالت میان 

 . هاسازماناند، و تشکیل و مدیریت انجام وظایف محوله در سازمانی که به عضویت آن درآمده

مدلی باید از سازماندهی  . چنینهاستعاملارائه یک مدل سازماندهی پویا و مبتنی بر زمینه براي  MACODOهدف 

(مانند عاملی  1سازمانیهاي مجدد پویا به دو دسته درونبه صورت پویا در زمان اجرا حمایت کند. سازماندهی هاعاملمجدد 

(مانند یک شبکه متحرك 2سازمانیگردد) و برونشود یا از چنین محیطی خارج میکه وارد یک تجارت الکترونیکی می

 گردند.شوند) تقسیم میکه در آن یک گروه از حسگرها با گروهی دیگر ادغام می 3سیمحسگر بی

از مفاهیم انتزاعی متفاوتی کمک گرفته شده است. ارتباط بین این مفاهیم در شکل  MACODOدر مدل سازماندهی 

مل نشانگر اطالعاتی در است. زمینه عا 4شود هر عاملی داراي یک زمینهکه در شکل مالحظه می گونههمانشود. دیده می

ظایف براي انجام و هاعاملکند مرتبط است.  قابلیت، به توانایی محیط عامل است که به سازمانی که عامل در آن فعالیت می

یک عامل براي شرکت در یک سازمان هستند. این ز ي مورد انتظار اهاییتوانابیانگر  هاتیقابلمختلف اشاره دارد. در واقع 

اي است که کامالً به خود کند که وظایف محوله را انجام دهنده مسئلهي خود استفاده میهاتیقابلچگونه از  که یک عامل

 شود.عامل مربوط می

                                                           
1 Intra-Organization  
2 Inter-Organization  
3 Mobile Wireless Sensor Network 
4 Context 
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 ]MACODO ]32مدل سازماندهی1-2شکل 

که براي انجام یک کارکرد مفید در سازمان الزم هستند. یک موقعیت  هاستتیقابلتعریف از نقش یک مجموعه خوش

به عامل اجازه  2به معناي یک پست خالی در یک سازمان مشخص براي یک نقش مشخص است. یک قرارداد کاري 1کاري

ودیت فعال توان گفت که عامل یک موجدهد که یک نقش محض را در سازمان مورد نظر ایفا نماید.  با این تعاریف میمی

 اي از قراردادهاي کاري است. ، یک زمینه، مجموعههاتیقابلاي از در محیط است که داراي نام، مجموعه

وابسته است. زمینه سازمان شامل حالت  هاآنگیرد که فعالیت سازمان به زمینه سازمان، تمام اطالعات مرتبطی را در بر می

که ممکن است با سازمان مورد نظر تعامل داشته باشند. حالت سازمانی شامل یی است هاسازماناي از سازمانی و مجموعه

اي از اطالعات مختص دامنه است که به فعالیت سازمان مرتبط هستند. بنابراین یک سازمان داراي یک نام، مجموعه

در یک سازمان تا زمانی  ي کاريهاتیموقعاي از قراردادهاي کاري، و یک زمینه سازمانی است. ي کاري، مجموعههاتیموقع

آیند. زمانی که یک موقعیت کاري توسط یک عامل که توسط عاملی اشغال نشده باشند، موقعیت کاري باز به حساب می

 شود.شود، موقعیت کاري بسته نامیده میاشغال می

                                                           
1 Role Position 
2 Role Contract 
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نند کقوانین تعیین میکنند. قوانین هستند که رفتار کلی سیستم را تعیین می MACODOهاي یکی از مهمترین مؤلفه

فعالیت و دینامیک سازمانی به   MACODOکه سازمان با تغییرات تطبیق داده شود و پایداري خود را حفظ نماید. در 

شوند. براي این منظور دو نوع قانون وجود اندازي میي عضو سازمان راههاعاملوسیله رخدادهاي خارجی و تغییر در زمینه 

در یک سازمان و ترك آن را توضیح  هاعاملسازمانی اشاره دارد که چگونگی عضویت یی دروندارد: یک دسته به پویا

ین شود. این قوانسازمانی را پوشش میدهد که شامل چگونگی ادغام و تجزیه سازمانها میدهد. دسته دیگر پویایی برونمی

 MACODOتوسعه دهندگان مدل سازماندهی کند. به صورت پویا را پشتیبانی می هاعاملساختاردهی مجدد گروهی از 

گر ها با یکدیبه یک سازمان را به عنوان یک قانون درون سازمانی و قانون ادغام سازمان هاعاملدر مقاله خود قانون پیوستن 

ا ت ذکر شده هاانتزاعاند. همچنین کلیه سازمانی مثال زده و با توصیفات صوري نمایش دادهرا به عنوان یک قانون میان

 .اندکنون با توصیفات صوري نمایش داده شده

افزار مناسب از قدرت باالیی برخوردار یک مدل سازماندهی بسیار قدرتمند است که با پشتیبانی میان MACODOمدل 

هاي خودتطبیقی در کنار خودسازماندهی است. با این حال در این مدل است. از مزایاي مهم این مدل درنظر گرفتن قابلیت

دتطبیقی، دهی خویگر با وجود در نظر گرفتن امکان سازمانبینی نشده است. به عبارت دساز و کاري براي نحوه تطبیق پیش

اند. این مطلب حتی در مطالعات موردي و ارزیابی مربوط به این مدل هایی براي انجام تطبیق در نظر گرفته نشدهموجودیت

 نیز مبهم است.

 شدهتوزیع خودمختار هوشمند هايسامانه براي سازمانی مدل . ارائه یک3-8
 این به را خودمختاري که دهندمی ارائه چندعامله هايسامانه براي سازمانی مدل یک ،] 34[ در همکاران و رفیع یعقوبی

 خودمختاري آوريفراهم براي هم را هایینقش خود، عادي هاينقش بر عالوه هاعامل مدل، این در. کندمی اعطا هاسامانه

 .گیرندمی عهده بر سامانه در

 استشده سازيپیاده مدل این بدون بار یک و مدل این با بار یک NASA ANTS يپروژه شده،ارائه مدل ارزیابی براي

. شودیم استفاده مشتري کمربند در اکتشاف براي کوچک يسفینه هزاران از ناسا يپروژه در. اندشده مقایسه باهم نتایج و

 روزهب و وضع را تیم تشکیل و عملیات قوانین که گذار،قانون کند،می جمع را اطالعات که کارگر، ؛نوع سه هاسفینه این

*  -خود هايویژگی. دارد عهده بر زمینی هايایستگاه و گذارانقانون با هم، با کارگرها ارتباط کار که رسانپیام و کند،می

 .استشده لحاظ جمعیتی و تیمی فردي، سطوح تمام در پروژه این در

. شود فراهم سامانه براي خودتطبیقی هايقابلیت تا باشد دوباره سازماندهی به نیاز محیطی تغییرات اثر در است ممکن

 مختلف هايعامل میان همکاري طریق از چندعامله، هايسامانه مانند شدهتوزیع هايسامانه در خودمختارانه هايقابلیت
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 طبیقیخودت به مربوط هاينقش معمولی، هاينقش کنار در که باشند داشته را این قابلیت باید هاعامل پس. یابدمی تحقق

 .گیرند برعهده هم را

 . مدل ارائه شده3-8-1
 عامل یک نیاز مورد هايصالحیت شکل، در هاقابلیت. است مالحظه قابل 1-8-3 شکل در مقاله این در شده ارائه مدل

 هايسازمان از نگهداري لمسئو مدل در) راست سمت( خودمختار هايسازمان. دهدمی نشان سازمان یک در شرکت براي

 رد پویا صورت به یا اجرا زمان از قبل توانندمی خودمختار هايسازمان. هستند محیطی تغییر زمان در )چپ سمت( واقعی

 .ندهست غیره و سازيبهینه التیام، نیازمند که است تغییراتی بر غلبه خودمختار هايسازمان هدف. شوند ایجاد اجرا زمان

 

 نقش صیتخص و خودمختار يسازمانها يبرا شده ارائه مدل 1-8-3شکل 

 مرتبطکارهاي هاي ویژگی. مقایسه 3-9
 گرفتند. قرارمورد بررسی  هاي صوريروش و خودتطییقی با مرتیط کارهاي از برخی فصل این در
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 به یابیدست در نظر مورد مسیر در باالیی سهم خود نویه به و بودند خود خاص هايویژگی داراي هریک هامدل این

 .اندنموده ایفا خودتطبیق هايسیستم

، کاربردي و علمی بودن و استفاده از چرخه احتمال، زمانهایی مانند کارهاي مرتبط را براساس ویژگی توانمی کلی طور به

 مقایسه نمود.و ...  MAPE-Kبازخوردي 

 شدهمقایسه کارهاي انجام 1-9-3 جدول
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1 FORMS: Unifying Reference Model for Formal Specification of Distributed Self-Adaptive Systems 
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3 ActivFORMS: Active Formal Models for Self-Adaptation 



 
 

۷۸ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 موضوع پیشنهادي و روش تحقیق فصل چهارم:. 4
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 . تعریف دقیق صورت مسئله4-1
 

دهد به خودتطبیقی ارائه میتوان ویژگی خودتطبیقی را به یک سیستم اضافه کرد. روشی که هاي مختلف میبه شکل

هاي هاي محیط و دیگر خصوصیات سیستم بستگی دارد بنابراین، به مدلهاي مختلفی مثل نیازهاي کاربر، ویژگیجنبه

مان هاي زتر باشد، بهتر از تحلیلهاي مهم سیستم خودتطبیق را نشان دهند. هرچه مدل دقیقدقیقی نیاز است تا جنبه

 ] .14کند[گیري حمایت مییندهاي تصمیمافزار و فرااجراي نرم

 هاییها در قالب سازمانشده نامتمرکز سبب شده است که سازماندهی عاملهاي توزیعها در محیطپیچیدگی رفتار عامل

هاي چندعامله واقع شود. در این ها انجام برخی از وظایف سیستم است، مورد توجه محققان حوزه سیستمکه هدف آن

ه هاي مذکور نیاز به دستیابی باست. از سوي دیگر پیچیدگی سیستماي سازماندهی مختلفی پیشنهاد شدههراستا مدل

است. دستیابی به خصوصیات مذکور که باید زمندي غیرقابل اجتناب تبدیل کردهخصوصیات خودتطبیقی را به یک نیا

در  هاي تکمیلیی خودتطبیق و انتساب نقشهاي موجود در سیستم صورت پذیرد، خود نیازمند یک سازماندهتوسط عامل

اي ها در راستیک مدل صوري براي سازماندهی عامل تحقیقکننده در سیستم است. در این هاي مشارکتاین راستا به عامل

 . خواهدشددستیابی به خصوصیات خودتطبیقی ارائه 

 هاي تحقیق)حل پیشنهادي(روشنحوه ارزیابی راه .4-2
 

 موضوع پیشنهادي دو شیوه وجود دارد:براي ارزیابی 

  شدهاستفاده از مطالعات موردي جهت نشان دادن کاربردپذیري خروجی ارائه. 4-2-1
 

دهد. مطالعه موردي یکی از پرکاربردترین در مورد پدیده پاسخ می "چگونه"و  "چرا"هاي مطالعه موردي به پرسش

همچنین در مورد موضوعات جدید و موضوعاتی که تحقیقات کمتري هاي تحقیق کیفی است. روش مطالعه موردي روش

 است، مناسب است.ها صورت گرفتهبر روي آن

ست قادر ا ديموره مطالعنقطه قوت مطالعه موردي این است که قادر به تولید و پیوند چندین منبع از شواهد است. درواقع، 

موردي به  است را، باهم یکپارچه کند. مطالعهشدهداده گردآوري آوريانواع متنوعی از داده که از طریق چندین روش جمع

 آوریم.تدسبهکند تا اطالعات غنی و جزئی در مورد تعداد وسیعی از ابعاد در رابطه با یک مورد خاص را ما کمک می

روش خود ی ي موردي براي نشان دادن درستها از یک مطالعههمان طور که در فصل قبل هم مشاهده شد اکثر مقاله

براي ارزیابی ي موردي مطالعهبه عنوان  NASA ANTSسناریویی از ماموریت نامه پایان این در اند. ما نیزاستفاده کرده

 کنیم با استفاده از آن درستی کارمان را اثبات کنیم.انتخاب کرده و سعی میاین مدل 
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 صورياستفاده از روش هاي . 4-2-2
 

توان در نظر گرفت ، توصیف صوري ویژگی کیفی پایداري براي سیستم خودتطبیق تحقیق می معیار ارزیابی که براي این

 مورد نظر است.

 .شد خواهد اجرا سازيشبیه صورت به صوري هايمدل اجراي ابزارهاي توسط NASA ANTSاموریت م سناریوي
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 و پیشنهاد کارهاي آتی گیرينتیجهفصل پنجم: . 5
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 . خالصه تحقیق5-1
 

خودتطبیق، سیستماهیم مفامل شاستفاده قرار گرفتند،  در این گزارش در فصل دوم، مفاهیم بنیادین که در این تحقیق مورد

ي این گزارش در ادامه سایر مفاهیم مطرح گردید.هاي صوري و هاي چندعامله، چرخه خودتطبیقی و روشعامل، سیستم

در فصل همچنین  پرداختیم.هاي خودتطبیق سازي صوري براي سیستممدلشده در زمینه در فصل سوم کارهاي انجام

رد و توضیحاتی در مو ردیمکف ق تعریدقیورت صایم را بهیافتهاي که در طول این پژوهش به آن دستچهارم صورت مسئله

 یم.اههاي ارزیابی آن را مطرح نمودو روشموضوع انتخاب شده 

و سپس  ،شودآتی پیشنهاد میهاي کار آنپس از  و. نماییممیاستخراج تحقیق را  هايمسیرپنجم فصل  نهایت دردر 

 یم.کنمطرح میبندي کارها را زمان

 . مسیر تحقیق5-2
 

 با تحلیل سؤال هاي باال دو مسیر عمده براي ادامه ي تحقیق مشخص شدند:

 هاي صوري مختلف شناخت روش •

ترند. در ها مناسبهستند. هرکدام نقاط قوت و ضعفی دارند و براي برخی سیستمهاي صوري مختلفی موجود روش

است. مهم است که تشخیص دهیم هاي دیگر بودهها بیش از روشهاي خودتطبیق گرایش به سمت بعضی از روشسیستم

طبیقی را در نوع است. همچنین اگر قصد داریم خصوصیت خودتها باعث جذب محققان شدهکه چه قابلیتی در این روش

مناسب  صوريهاي هاي جاسازي شده ادغام کنیم باید بررسی شود که کدام روشها مثل سیستمدیگري از سیستم

هاي جاسازي شده هستند. بنابراین خیلی مهم است که قبل از تحقیق مشخص شود که آیا خودتطبیقی در سیستمی سیستم

 خاص براي ما مطرح است یا نه.

 ي کاريحیطهکردن مشخص •

تم یک سیس از صوريي مدل و توصیف هاي خودتطبیق انجام دهیم؟ آیا قصد ارائهي سیستمخواهیم در زمینهچه کاري می

هاي وارسی سیستم ارائه دهیم؟ اگر قصد صوريهاي خواهیم چارچوبی براساس روشخودتطبیق را داریم یا نه؟ می

وارسی خصوصیات این است که  اهیم وارسی کنیم؟ یکی از نکات کلیدي درخوهایی را میخودتطبیق را داریم چه ویژگی

  باشد.محقق خود درك کاملی از خصوصیات داشته
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ب انتخاب مناس شود یا نه و اگر تصمیم به استفاده از ابزار است باید ابزارالزم است تعیین شود که آیا از ابزاري استفاده می

ي موردي مناسب با حیطه يآید. همچنین باید در صورت نیاز، یک مطالعهدستبه شود و مهارت کامل در استفاده از آن

 گردد.ها روي آن بررسیکاري انتخاب شود و نتایج پژوهش

 کارهاي آتی. 5-3
 در آتی تحقیقات رايب وعیمتن هاديپیشن وعاتموض د،ش مطرح که سؤاالتی و گزارش این در ذکرشده مباحث به توجه با

 نامهپایان موضوع ابانتخ ايبر الی،احتم هايگزینه دتوانمی اهآن از هریک که کرد پیشنهاد توانمی موردنظر زمینه

 .شود گرفته نظر در ارشد، کارشناسی

 : از عبارتند پیشنهادي موضوعات این از برخی

 هااین سیستمهاي هاي خودتطبیق و وارسی ویژگیتوصیف سیستم •

 را پذیريانعطاف مثل اندتاکنون بررسی نشده هستند ولی  مهم خودتطبیق هايسیستم براي کهی هایویژگی توانمی

 دلیل به اما هستند خودتطبیق هايسیستم مخصوص که اندشده تعریف نیز هاییویژگی البته . داد بررسی قرار مورد

 یکی اند. بنابراینگرفته قرار بررسی مورد کاري کمتر در ندارد، وجود دقیقی تعریف هاآن از براي بسیاري هنوز کهاین

 .هاستآن وارسی و هاویژگی این از تعریفی يارائه در آینده تحقیقاتی مهم هايزمینه از

 بندي کارها. زمان5-4
 بندي کارهازمان 1-4-5 جدول

 9 8 7 6 5 4 3 2 1 هاشرح فعالیت ردیف

جستجوي مقاالت مرتبط و  1

 هاآن يمطالعه

X  X         

        X   مطالعه و استخراج مفاهیم 2

     X  X  X    شدهمطالعه کارهاي انجام 3

    X       گیرينتیجه 4

    X       پیشنهاد راه حل 5

   X        نگارش اولیه گزارش 6

  X         اصالح و ویرایش نهایی گزارش 7
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 فرهنگ واژگان
 

Abstract State Machine (ASM)                                                                    ماشین حالت انتزاعی 

 Agent                                                                                                                                 عامل 

 Analyze                                                                                                                 تجزیه و تحلیل 

Animation                                                                                                                       تقلید 

Attributtes صفات                                                                                                                        

Autonomic Manager    مدیریت خودمختار                                                                                      

Autonomic Computing   پردازش خودمختار                                                                              

Business                                                                                                                    وکارکسب  

Computational Reflection                                                                                 عملیات انعکاسی 

Context    زمینه، محیط                                                                                                                 

Context –Awareness                                                                                          آگاهی از محیط 

Conveyor Belt                                                                                                            نوار نقاله 

Equivalence Checking                                                                                       ارزيبررسی هم  

Execute                                                                                                                            اجرا 

Formal Methods                                                                                                هاي صوريروش  

General Level                                                                                                          سطح کلی 

Goal Policies                                                                                                   هاي هدفسیاست  

Interface    رابط                                                                                                                         

Inter-Operable                                                                                                        رابط تعاملی 

Local Camera System                                                                                سیستم دوربین محلی 

Major Level                                                                                                            سطح اصلی 

Model checking                                                                                                     بررسی مدل  

Monitor                                                                                                                 نظارتپایش ،  
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Multi Agent Systems (MAS)                                                                      هاي چندعاملهسیستم  

Petri Networks                                                                                                         شبکه پتري 

Plan    ریزيمهبرنا                                                                                                                          

Primitive Level    سطح ابتدایی                                                                                                      

Process                                                                                                                           فرایند 

Process Algebra                                                                                                     جبر فرایندي 

Proof Theory                                                                                                           اثبات هقضی  

Real-Time Agent                                                                                                  عامل بالدرنگ 

Safety                                                                                                                            امنیت 

Self-*                                                                                                                        تارهسخود  

Self-Awareness                                                                                                       خود آگاهی 

Self-Configuring    بنديخود پیکر                                                                                                

Self-Control       کنترلیخود                                                                                                        

Self-Evaluating                                                                                                       ارزیابیدخو  

Self-Healing     التیامیخود                                                                                                          

Self-Maintenance      نگهداريخود                                                                                              

Self-Managing Systems                                                                             مدیریتیدسیستم خو  

Self-Monitoring     خودنظارتی                                                                                                    

Self-Optimizing      گیخود بهین                                                                                                 

Self-Repairing                                                                                  خودبهبودي                      

Semantics                                                                                                                   معنایی 

Syntax       نحوي                                                                                                                      

Theorem                                                                                                                       قضیه 

Theorem proving                                                                                                  اثبات قضیه 

Ultra Large Scale Systems (ULS)   هاي فوق مقیاس وسیعسیستم                                                

Verification                                                                                                                  وارسی 
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