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 چکیده

های حسگر، پردازش  های علمی، شبکه های مختلفی مانند پردازش زمینهدر   گستردهبصورت  اطالعات جوشی همهای  امروزه سیستم

هاای چندعاملاه خودتطبیاق     اطالعات در آن کاربرد دارد سامانه جوشی همهای مهمی که  روند. یکی از زمینه تصویر و ویدئو بکار می

هاا   های توزیع شاده در برخای زمیناه    نند و این سیستمک هایشان تقسیم می های چندعامله، وظایف خود را بین عامل هستند. سامانه

تنهاایی   های خودتطبیق این است که خود سیساتم باه   های متمرکز عمل کنند. ویژگی منحصر بفرد سامانه توانند بهتر از سیستم می

 گیری کند. هایش تصمیم توانند برای خود و عامل می

 جوشای  هام م شده در این زمینه بررسی خواهند شد. در این راساتا سیساتم   در این سمینار، ادبیات موضوع و برخی از کارهای انجا

یاک روش  های چندعامله براساس معیار قابلیات اطمیناان،    اطالعات در سامانه جوشی همی پویا،  اطالعات توزیع شده و کنترل شده

اطالعاات بارای    جوشای  هام امله با ع سیستم کنترلی چنداطالعات چندعامله و یک  جوشی همارزیابی وضعیت انفجار سنگ براساس 

 باه  زمیناه،  درایان  انجاام شاده   کارهاای  بررسای  باا  مورد بررسی قرار خواهند گرفت. های هوشمند براساس مدل آسایش ساختمان

 .دست یابیم آتی کارهای ی زمینه در پیشنهاداتی

 اطالعات، خودتطبیقی، ترکیب اطالعات جوشی همهای چندعامله،  سیستم: واژگان کلیدی
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 مقدمه-6-6

ها برای انجام بخشی از وظایف و در راساتای   از چندین عامل هستند که هریک از این عامل ترکیبی MASیا  1های چندعامله سامانه

هایی که نیاز به استفاده از محاسابات پیییاده داشاته     های چندعامله در زمینه کنند. سامانه رسیدن به یک هدف سراسری عمل می

های متمرکز وظایفی را انجاام دهناد. زیارا     وانند بهتر از سیستمت های چندعامله می خوبی عمل کنند. گاهی سامانه توانند به باشد می

 کنند. حل میها بخشی از مسئله را  گیرد که هریک از این عامل این سیستم از چندین عامل بهره می

ان خودتطبیقی تو را بر روی آن اعمال کرد، بنابراین می ها توان انواع کنترل ن است که میهای چندعامله ای های سامانه یکی از ویژگی

های تحت کنترل خود را پایش و تحلیال کناد، درماورد آن     ی خودتطبیق باید بتواند مولفه را بر این سامانه اعمال نمود. یک سامانه

گیری کند و نتایج را در اختیار بخش اجرا قرار دهد تا این بخش تغییرات الزم را بر روی هریک  مولفه براساس دانش موجود تصمیم

 ها اعمال نماید. از مولفه

های ادراکی، ابزارهای حساگر متفااوت و موقعیات مکاانی متفااوتی دارناد و قاادر         های چندعامله توانایی ها در سامانه هریک از عامل

 هاا  عامال هایی که در تجمیع اطالعات این  آوری کنند. یکی از چالش ها، اطالعاتی را درمورد پیرامون خود جمع هستند با این توانایی

کنناد. بناابراین ایان     آوری مای  هاای مشاترج جماع    ها درمورد بخش هایی است که هریک از این عامل وجود دارد، متضاد بودن داده

 شود.  های آن حل می و استراتژی 2اطالعات جوشی هممشکل توسط 

 تعریف مساله-6-2

در ایان تحقیاق ابتادا    اسات.   خودتطبیاق  لاه هاای چندعام  اطالعاات در ساامانه   جوشی همی  تحقیق درباره هدف اصلی این سمینار

هاای   اطالعاتی که  هریاک از عامال   جوشی همدهیم، سپس به بررسی  های چندعامله را مورد بررسی قرار می خودتطبیقی در سامانه

 پردازیم. کنند می آوری می ی سیستم جمع دهنده تشکیل

 ی تحقیق محدوده-6-9

اطالعاات را در   جوشای  هام هاای چندعاملاه و    چندعاملاه، خاودتطبیقی در ساامانه    هاای  در این تحقیق قصد داریم مفاهیم ساامانه 

 نیز مد نظر هستند.  اطالعاتی  جوشی همهای  های چندعامله را مورد بررسی قرار دهیم. همینین سیستم سامانه

هاا در   داریام از نتاایج ایان بررسای    ها ارائه شده و مورد بررسی قرار خواهند گرفت. در نظر  بنابراین کارهای انجام شده در این زمینه

 های چندعامله بهره بگیریم. اطالعات در سامانه جوشی همهایی درخصوص  جهت ایده

 

 

                                                           
1
 Multi Agent Systems 

2
 Information Fusion 
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 های تحقیق پرسش-6-4

 :داد خواهد پاسخ زیر پرسشهای به تحقیق این

 گردد؟ های چندعامله اعمال می پذیری در سامانه چرا و چگونه تطبیق .1

 های چندعامله چیست؟ اطالعات و سامانه جوشی همارتباط  .2

 های چندعامله چیست؟ اطالعات در بهبود عملکرد سامانه جوشی همنقش  .3

 اطالعات ممکن شود؟ جوشی همسازی کرد تا  های منابع مختلف را یکپارچه توان داده چگونه می .4

 های چندعامله کدامند؟ ها در سامانه داده جوشی همها و مشکالت موجود  چالش .5

 پذیر است؟ های چندعامله امکان اطالعات سامانه جوشی هماعمال خودتطبیقی بر  آیا .6

 انگیزه ناشی از تحقیق-6-5

هاای   ی سیساتم  د هماه های چندعامله است.  اطالعات و کنترل آن در سامانه جوشی همی اصلی از این تحقیق بررسی مفهوم  انگیزه

 بنابراین بررسی و کسب دانش در این زمینه برای ما بسیار مفید خواهد بود.ای مواجه هستیم.  شده با مشکل تضاد داده توزیع

هاا و ابعااد مختلاف آنهاا را      های چندعامله بررسی کنیم و چاالش  اطالعات را در سامانه جوشی همفهوم مدر این تحقیق قصد داریم 

 تحلیل کنیم.

 ساختار سمینار-6-1

 اهد شد:صورت زیر ارائه خو در ادامه ساختار سمینار به 

 .فصل دوم شامل کلیات و ادبیات موضوع خواهد بود 

 .فصل سوم شامل کارهای انجام شده در این زمینه است 

 .در فصل چهارم موضوع پیشنهادی سمینار و روش تحقیق ارائه خواهد شد 

 گیری و پیشنهاد کارهای آینده خواهد بود. فصل پنجم نیز شامل نتیجه 
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  فصل دوم: ادبیات موضوع
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 مقدمه-2-6

پاذیری و   های چندعامله، تطبیاق  مفاهیم سامانه خصوص در دقیقی تعاریف معتبر منابع از استفاده با شد خواهد تالش فصل این در

 اطالعات ارائه گردد. جوشی همهای آن، و  جنبه

 های چندعامله سامانه-2-2

 هاا  عامال  نیاز  آنهاا ی  دهناده  هستند و عناصر تشاکیل  چندعامله های سامانه میشود، اعمال آن روی بر پذیری تطبیق که اصلی واحد

 ادامه در. دارد کاربرد ،1وسیع مقیاس فوق های سیستم مانند پیییده، بسیار های سیستم در چندعامله های سامانه از استفاده. هستند

 .شد خواهد تشریح موارد این از یک هر

 عامل-2-2-6

 هار  در کاه  هساتند  افازاری  نرم یا افزاری سخت واحد یک ها عامل. آیند می حساب به چندعامله های سامانه اجزاء کوچکترین ها عامل

 یک به را نتیجه و کنند پردازش را آن کنند، دریافت را وظیفه یک که است این هم آن و دارند عمومی ی وظیفه یک باشند که قالبی

 توانناد  می گیرند می قرار آن در که سازماندهی نوع به بسته ، ها عامل. کنند استفاده آن از تا بدهند سیستم خروجی به یا دیگر عامل

 باه  توجاه  باا  کاه  گیرند می عهده بر را نقشی بگیرند قرار که سازمانی هر در ها عامل این بر عالوه. باشند داشته پیییده یا ساده انواع

 .داشت خواهند برعهده نیز را خاصی نقششان وظایف سطح

  [5]شود: های زیر تعیین می ویژگیهر عامل با 

 های سنجش محدود توانایی 

 ها امکان ارتباط با تعداد محدودی از دیگر عامل 

 هایی که یک عامل قادر است انجام دهد. ای از فعالیت مجموعه 

 ی اقدامات براساس دانش خودش استدالل درباره 

 کوچاک  ی سافینه  هازاران  از ناسا ی پروژه ، در[18]کنیم. براساس  یهای چندعامله ارائه م ها مثالی در سامانه برای درج بهتر عامل

 ساه  هاا  سفینه این. آیند می حساب به عامل یک که هستند ها سفینه این اینجا در. میشود استفاده مشتری کمربند در اکتشاف برای

 کاار  کاه  رساان  پیاام  و میکند، روز به و وضع را تیم تشکیل و عملیات قوانین که گذار، قانون کند، می جمع را اطالعات که کارگر، نوع

 .هستند دارد عهده بر زمینی های ایستگاه و گذاران قانون با هم، با کارگرها ارتباط

 های چندعامله سامانه-2-2-2

 سامت  باه  تأکیدمعموال  اما. . اند شده گرفته نظر در ها جامعه و ها عامل از ترکیبی ها سامانه این چندعامله، های سامانه ظهور زمان از

 محاور  عامال  ی چندعاملاه ی هاای  سیساتم  هاا،  ساامانه  ایان . است بوده عامل کلی رفتار و حاالت این ارتباط و آن حاالت و عامل خود

 خاود  توانند می که خودمختار، محاسباتی های سیستم ی توسعه برای مناسب ی حیطه یک چندعامله های سامانه همینین، .هستند

                                                           
1
 Ultra large scale systems (ULS) 
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 باشاد  پیییده و همزمان محاسبات از استفاده به نیاز که ای زمینه هر در چندعامله های سامانه[. 19] میکند فراهم کنند، مدیریت را

 با یا و گرفت نظر در آنها برای ثابت قوانین یکسری تواند می مثال برای. کرد اعمال آنها روی بر را کنترل انواع میتوان و دارند کاربرد

 .کند تغییر نیز آنها ساختار محیطی، شرایط تغییر به توجه با که کرد کاری خودتطبیقی، اعمال

 پذیری تطبیق-2-9

 پاذیری،  تطبیاق  ادامه در. است محیطی تغییرات اساس بر کنترل، تحت موجودیت یک در تغییر معنای به پذیری تطبیق کلی طور به

 .شد خواهد داده شرح یکدیگر با آنها تفاوت و خودتطبیقی

 پذیری تطبیق-2-9-6

 کاه  حاالی  در که دارد، چندعامله محیط یک رفتار و ساختار در تغییر به اشاره چندعامله محیط یک در پذیری تطبیق[ 20] اساس بر

 توساط  کاه  دارد، سیساتم  یک در تغییر گونه هر به اشاره پذیری تطبیق کلی صورت به اما. شود می انجام است اجرا حال در سیستم

 اصالی  ویژگای  جدیاد  شارایط  باا  یاافتن  وفق بنابراین  .سیستم خود توسط نه و پذیرد، می صورت سیستم ولئمس و متخصص افراد

 .شود می انجام ها انسان دست به پذیرد می صورت یافتن وفق این برای که تغییراتی برای تصمیم اما. است پذیری تطبیق

 خودتطبیقی-2-9-2

 سیساتم  یاک  .دهاد  انجام خود کنترل تحت ی مولفه یک روی بر را مرحله چهار بتواند باید خودتطبیق سیستم یک ،[21] براساس

 اختیاار  در و کارده  بنادی  دسته را آنها الزم اطالعات کسب از پس و ندک 1پایش را خود کنترل تحت ی مولفه بتواند باید خودتطبیق

 بخاش  ایان  در. دهاد  مای  قارار  3گیاری  تصامیم  بخش اختیار در را نتایج اطالعات تحلیل از پس بخش این. دهد قرار 2تحلیل بخش

 تحات  ی مولفاه  روی بار  تغییار  یک انجام عدم یا انجام برای الزم تصمیم دارد، قرار دانش پایگاه بخش در که موجود، دانش اساس بر

. کند اعمال مولفه روی بر را الزم تغییرات عملگرها از استفاده با تا گیرد می قرار 4اجرا بخش اختیار در نتایج و شود می گرفته کنترل

 دهد. ها را نمایش می این مولفه 1-2شکل

                                                           
1
 Monitor 

2
 Analyze 

3
 Plan 

4
 Execute 



 

7 
 

 

 لی خودتطبیقیری کنت .حلقه1-2شکل

 نظرگرفتاه  در خودمختااری  بارای  بلاوغ  ساطح  پنج[ 18] در. گرفت نظر در خودمختاری از بلوغ سطح یک توان می را خودتطبیقی

 خاار   متخصاص  افاراد  کنترل و دستی حالت از اجرا و گیری تصمیم تحلیل، پایش، های قسمت از یکی کدام، هر در که است شده

 ساطح  درواقاع  خاودتطبیقی . است مشاهده قابل 2-2 شکل در بلوغ سطوح این تمامی. گیرد می قرار سیستم خود اختیار در و شده

 .شود محسوب می بندی رتبه این چهارم

 

 .سطوح بلوغ خودمختاری2-2شکل 
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، 1اناد از خودپیکربنادی   شاود کاه عباارت    ی دیگار تقسایم مای    ی خودتطبیقی به چهار زیرمجموعاه  دیگر، مقولهبندی  دز یک طبقه

 [18][21]شرح خواهیم داد.بصورت مختصر که در ادامه  4خودمحافظتیو ، 3سازی ، خودبهینه2خودالتیامی

 خودپیکربندی 

 پایگااه  در که قوانینی اساس بر را خود میافتد، اتفاق پیرامونشان محیط در که تغییراتی به نسبت توانند، می خودپیکربند های سیستم

 کااری  باار  شادید  کااهش  یاا  افزایش یا و جدید عامل یک شدن اضافه یا حذف میتوان تغییرات این. دهند تطبیق دارد وجود دانش

 .کند کمک سیستم وری بهره و افزایش به میتواند اتوماتیک تطبیق این. باشد سیستم

 خودالتیامی 

 مشاکل  ایجاد بدون موجود، قوانین اساس بر را اقداماتی و داده تشخیص را خود در موجود اشکاالت توانند می خودالتیام های سیستم

 عامال  یاک  سااختن  خاار   دور از شاامل  دتوانا  می اصالحی اقدامات. دهند انجام اشکاالت این اصالح برای سیستم، کلی روند برای

 .باشد دیگر عامل یک با آن ساختن جایگزین و معیوب

 سازی خودبهینه 

 در تغییار  شاامل  تواناد  می کردن میزان این. کنند 5میزان سیستمی اهداف اساس بر را خود ندهست قادر ساز  خودبهینه های سیستم

 نیااز  است ممکن مثال، برای. باشد ها عامل بین سازماندهی در دیگر روشی از استفاده یا کارایی، افزایش برای منابع از استفاده روش

 از اساتفاده  و عملکرد در هم تغییراتی باید محیطی تغییرات به توجه با بنابراین،. بماند باقی مجاز حد یک در سیستم کاری بار باشد

 هام  را سیسارو  کیفیات  از باالیی استاندارد ساز خودبهینه های سیستم. شود حفظ مجاز کاری بار این تا پذیرد صورت سیستم منابع

 .کنند می فراهم کاربران برای هم و سیستم برای

 خودمحافظتی 

 کاار  باه  خود پذیری آسیب کاهش برای را الزم اقدامات کرده شناسایی را متخاصمانه رفتارهای توانند می خودمحافظتی های سیستم

 آن حذف و شناسایی هم متقابل اقدام و سیستم، به نفوذ برای عامل یک از سوءاستفاده شامل تواند می خصمانه اقدامات این. ببندند

 .آورند می ارمغان به خود برای را الزم خصوصی حریم و امنیت خودمحافظتی های سیستم. باشد عامل
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 پذیری و خودتطبیقی تفاوت تطبیق-2-9-9

 سیساتم  یک در .است سیستم در تغییرات اعمال برای گیری تصمیم نوع در اصلی تفاوت آید، می بر مقوله دو این نام از که همانطور

 سیساتم  یاک  در اماا . پذیرد می صورت افراد توسط گیری تصمیم و دارد وجود تغییرات کنترل برای خارجی نظارت یک پذیر تطبیق

 ی چندعاملاه  سیساتم  یاک  در مثاال  بارای . ناه  یاا  بپاذیرد  صورت تغییری گیرد می تصمیم که است سیستم خود این خودتطبیق،

 باا  توانناد  مای  نیاز  قاوانین  هماین  کاه  موجود، قوانین اساس بر تا داشت خواهد نظارت سیستم بر انسانی غیر ناظر یک خودتطبیق،

 .نمایند ایجاد سیستم در را الزم تغییرات یابند، توسعه سیستم یادگیری

 تاوان  می را پذیری تطبیق .است پذیری تطبیق ی شونده پدیدار و اجتماعی ذات گرفت، نظر در میتوان دو این برای که دیگری تفاوت

 درواقاع  و دارد شاده  مهندسای  ذات یک خودتطبیقی اما[. 20] کرد مشاهده اجتماعی مسائل انواع در و روزمره زندگی در راحتی به

 .است گرفته شکل کامپیوتری های سیستم برای

 

 های چندعامله در سامانه اطالعات جوشی هم-2-4

هاای حساگر، پاردازش     های علمی، شابکه  ای در محتواهای مختلفی مانند پردازش اطالعاتی بصورت گسترده جوشی همهای  سیستم

 روند. بکار میهای چندعامله  های توزیع شده مانند سامانه و همینین سیستمتصویر و ویدئو 

شاود. بسایاری    یت )عامل( توزیع میبین چندین موجود ی اصلی که سیستم در نظر دارد اجرا کند، های چندعامله، وظیفه در سامانه

هاای متمرکاز انجاام دهناد. یکای از       توانناد آن را خیلای بهتار و ماوثرتر از سیساتم      های چندعامله مای  از کارها هستند که سامانه

بینای هساتند،    ی مشکالت پیییده که گااهی غیرقابال پایش    است. حتی دامنه 1بندی های چندعامله، پیمانه امانههای مهم س ویژگی

 [9]های ساده حل شوند. توانند توسط تعدادی از عامل می

ل از امهای پردازشی، حسگرهای متفاوت و موقعیت مکانی متفاوتی را دارند. گاهی ممکن است دو یا چند ع ها توانایی هریک از عامل

متفاوتی کاه هرکادام از ایان     های پرداشی و موقعیتی یک موقعیت مکانی و زمانی مشترج، اطالعاتی را دریافت کنند. بدلیل توانایی

 کنند ممکن است متفاوت باشد.   آوری می ها درخصوص یک مکان مشترج جمع ها دارند، اطالعاتی که این عامل عامل

آوری  ی مشترج و توسط چندین عامل جماع  ی یک حوزه های متفاوتی است که درباره اطالعات درواقع فرایند ادغام داده جوشی هم

  [1]رود. های چندعامله بشمار می ی مهم در سامانه طالعات یک دغدغها جوشی همشده است. 
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 ها داده جوشی هم-2-4-6

و جاو از مناابع داده، ترکیاب     دهاد. پارس   ای به کاربران یک دید واحد از چندین منبع اطالعاتی ناهمگن می سیستم اطالعاتی رابطه

ی  گاناه  شود. در این رویکرد یاک ساناریوی تجمیاع باا یاک فرایناد ساه        انجام می  1نتایج و ارائه آن به کاربر توسط سیستم تجمیع

 [12] [10]وجود دارد. 3-2سازی داده مانند شکل  یکپارچه

 2ی این کاار نگاشات طارح    روند را شناسایی کنیم. نتیجه در مرحله اول باید صفاتی که برای شرح عناصر اطالعاتی در منابع بکار می

رود. در مرحله دوم، اشیا مختلاف   ی مشترج )تغییر نام، تغییر ساختار( بکار می ی کنونی در منبع، به داده ل دادهاست که برای انتقا

ی احتمااال   ، چناد نمایناده  3شوند. با بکاارگیری تکنیاک تشاخیص همتاا     اند، شناسایی می که با صفاتی که در هر منبع تشریح شده

ی  ی دوگانه باهم ترکیاب شاده و در یاک ارائاه     ی آخر پس از حل تناقضات، ارائه مرحلهشود. در   ای پیدا می متنافض از عناصر داده

 [3]شود. نامیده می "اطالعات جوشی هم"گردد. این مرحله  واحد بیان می

 

 فرایند ترکیب داده: 3-2شکل 

 ها تبدیل داده-2-4-2

منابع باید برای مطابقت با شمای کلی سیستم اطالعاتی  های وجوها در یک طرح واحد بیان شوند، داده ی پرس برای آنکه نتایج همه

و  4سازی طرح های ناهمگن و سپس تبدیل داده وجود دارد: یکپارچه یکپارچه تبدیل شوند. دو رویکرد برای برقراری ارتباط بین داده

 نگاشت طرح.
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یکپارچگی طرح، باه طارح فاردی توجاه     ی شناخته شده مدنظر است.  سازی یک مجموعه سازی طرح ، یکپارچه در رویکرد یکپارچه

 کند طرح جدیدی را تولید کند که کامل باشد، با توجه به طرح منبع صحیح باشد، حداقل و قابل درج باشد. کند و تالش می می

 .شوند می داده تطبیق طرح آن طبق ها داده و شود می گرفته درنظر هدف طرح یکدر رویکرد نگاشت طرح، 

. اما پیدا کردن برای طرح جدید یا بطوریکه با طرح عمومی مطابقت داشته باشداست، های منابع  تبدیل دادههدف از این رویکردها 

تواند بصورت آفالین  یک طرح یکپارچه، پیدا کردن یک تبدیل کامل و صحیح یک مشکل قابل توجه است. فرایندتبدیل داده می

های یکپارچه شده بصورت مجازی. پس از  ها یا بصورت آنالین مانند پایگاه داده برای انباره داده ETLصورت گیر. مثال بعنوان فرایند 

[16]شوند. ی اشیا در پایگاه داده همگن و از یک نوع مشخص ارائه می اینکه این مرحله انجام شود، همه

 های منابع سازی داده یکپارچه-2-4-9

به ایان   ها باشند. های عامل داده تواند پایگاه این منابع می سازی شوند. یکپارچهای وجود دارند باید  هایی که در منابع مختلف داده داده

 [2]های منابع مختلف را بتوانیم تجمیع کنیم و درنهایت برای یک هدف مشترج بکار ببریم.  دادهدلیل که 

 سازی داده دو هدف عمده دارد: یکپارچه

 گیرد. های کاربردی قرار می ای که در دسترس کاربر و برنامه داده 2و مختصر بودن 1افزایش میزان کامل بودن

برای آنکه سطح کامل بودن منبع را باال ببریم الزم است منابع بیشتری افازوده شوند)اشایا بیشاتر و صافات بیشاتری کاه اشایا را        

های افزونه دو ورودی  برای حذف داده های افزونه را حذف کنیم. کنند(. برای افزایش سطح مختصر بودن، الزم است داده توصیف می

 دهیم. کرده و صفات مشترج آنها را درون یک صفت قرار می جوشی همیکسان را 

 داده جوشی همپاسخ -2-4-4

 تواند یکی از موارد زیر باشد: شود. پاسخ می نامیده می 3ی اطالعاتی پاسخ ی یک گزارش برای یک سیستم یکپارچه نتیجه

  :ی صفاتی است که در منبع حضور دارند. ی اشیا است و همینین همینین شامل همه امل همهیک پاسخ کامل شکامل 

 :ی اشیای دنیای واقعی که از نظر سمانتیکی برابرند، فقط یکبار توصیف گردند. یک پاسخ خالصه است اگر همه خالصه 

 :هاای   ی مشخص شده از محادودیت  هایی از منابع است که با توجه به یک مجموعه پاسخ سازگار شامل تمام تاپل سازگار

 یکپارچگی، با یکدیگر سازگار هستند.

 :یک پاسخ کامل و مختصر مزایای کامل بودن و مختصر بودن را باهم داراسات. ایان پاساخ شاامل تماام       کامل و مختصر

های دنیای واقعای بار آن اعماال شاده      IDمنابع است، که یک محدودیت کلیدی بر برخی توصیفات اشیای دنیای واقعی 

 است.
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 اطالعات، با هدف تولید یک پاسخ کامل و سازگار است. جوشی همفرایند 

 بندی تضاد قهبط-2-4-5

 ی بر سه دسته است:ا های مختلفی برای نمایش اشیا مشابه در منابع مختلف وجود دارد. بطور کلی تضاد در منابع داده راه

 های مختلف صفات و منابع داده با ساختارهایی متفاوت ، مانند نام1تضاد شماتیک .1

 : ممکن است روش تشخیص اشیای دنیای واقعی در منابع داده متفاوت باشد.2تضاد هویتی .2

 شود و دلیل آن چندین نمایش از اشیا است. داده انجام نشود، این تضاد برطرف نمی جوشی همکه تا وقتی  3ای تضاد داده .3

ای، بیاانگر اشایا یکساان در دنیاای      شاوند. تضااد داده   ها برطرف می سازی داده تضاد شماتیک و تضاد هویتی در طی دو فاز یکپارچه

یا چند منبع هستند، و بر مقادیر صفاتشان توافاق دارناد.    آموزان( که بطور سمانتیکی صفات یکسانی دارند، از یک واقعی)مثال دانش

 کند. گزارش می 25میانگین سن دانشجویان را  2و منبع  21میانگین سن دانشجویان را  1بطور مثال منبع 

 ای بر دو دسته است: تضاد داده

 ی مقدار یک صفت بدلیل از دست دادن اطالعات. عدم قطعیت درباره 

  مختلف برای یک صفت.تناقضات بدلیل مقادیر 

ی ایان مقاادیر بارای توصایف      : عدم قطعیت یک تضاد میان یک مقدار غیر تهی و یک یا چند مقدار تهی است که همهعدم قطعیت

روند. در برخی سناریوها عدم قطعیت معلول ازدست رفتن اطالعات است. یعنی یک مقدار  یک خصوصیت مشابه از یک شی بکار می

 ن است یک مقدار ازدست رفته باشد.تهی برای یک صفت ممک

ی این مقادیر برای توصیف یک ویژگی مشابه از یاک شای    : تضادی میان دو یا چند مقدار غیر تهی و مختلف است که همهتناقضات

دو اید این است که دو یا چند منبع داده، برای یک صفت خاص  ای که بوجود می روند. در یک سناریوی ترکیب داده، مسئله بکار می

اطالعات  جوشی همی  یا چند مقدار متقاوت ثبت کرده باشند، کدام یک از این صفات را باید انتخاب کرد. این انتخاب درواقع برعهده

 [4]است.
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 سازی داده یکپارچه -2-4-1

 

 داده جوشی همی  : چهار مرحله4-2شکل 

شی متماایز   4گیرد. در این جدول  ی اشیا قرار می ، شناسهIDدهد. در ستون  را نشان می Tو  Sچگونگی ادغام دو منبع  4-2شکل 

را دارد. مقادیر صفات هریک از این اشایا در   ID,B,Cصفات  Tرا دارد و منبع  A,B,IDصفات  Sوجود دارند. منبع  ID=1,2,3,4با 

شوند.  ه یکدیگر نگاشت میاز هر دو منبع ب B، صفت ID، طبق صفت مشترج bی  اند. در مرحله از شکل نمایش داده شده aمرحله 

گیارد و   صاورت مای   ID، نگاشت جزئی بار مبناای صافت مشاترج     cاما در این نگاشت توجهی به شناسایی اشیا نداریم. در مرحله 

شود، یعنی مرحلاه ی قبال کامال     ، نگاشت کامل انجام میdی  شوند. در مرحله ی صفات اشیا به ترتیب در یک سطر نوشته می همه

شاوند. در ایان    مشترج هستند، با هم ادغام می Tو  Sاشیا که در دو منبع  Bشود که صفت  ر بدین صورت انجام میشود. این کا می

شاود. در ایان    در  می Bبرای صفت  n، مقدار dی  . در مرحله T.B=nو  S.B=nullدو مقدار دارد،  Bدر صفت  ID=2مثال شی با 

وجود دارد. یعنی یاک مقادار تهای و یاک      "عدم قطعیت"ای از نوع  د( تضاد دادهمرحله )با توجه به آنیه در ادبیات موضوع گفته ش

 است. مقدار غیرتهی برای یک صفت ثبت شده
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آیاد کاه کادام مقادار بایاد       . حال در این شی تضاد بوجود می T.B=kو  S.B=xدو مقدار دارد،  Bدر صفت  ID=3همینین شی با 

وجود دارد. یعنی دو مقدار غیرتهی برای یاک صافت ثبات     "تناقضات"برای این شی ثبت گردد. در این مرحله تضاد داده ای از نوع 

 [10]گزیند. ها برمی داده جوشی همای است که  شود وابسته به استراتژی اند. اینکه کدام مقدار انتخاب می شده

 داده است.  جوشی همها که در آن دو منبع با هم همپوشانی دارند، بخش جدایی ناپذیر  تداخل داده

 داده جوشی همهای  استراتژی -2-4-7

 جوشای  همهای  استراتژی  بندی طبقه 5-2کنیم. شکل  های سطح باال را اعمال می های از منابع مختلف، استراتژی داده جوشی همدر 

 [.Bleiholder and Naumann 2006] دهد. ا نمایش میداده ر

 

 ای ها برای کنترل تضاد داده بندی استراتژی : یک طبقه5-2شکل 

 [17]داده تعریف شود. جوشی همهای مختلف  تواند بعنوان سمانتیک بندی می های مختلف این طبقه کالس

 :کند که در رابطه با مقابله با تضاد چه تصمیمی بگیریم. حتای   این استراتژی کمکی نمی استراتژی نادیده گرفتن تضاد

اسات کاه    pass-it-onگارفتن تضااد     ای از استراتژی نادیده . نمونهکند میگاهی این استراتژی ما را از وجود تضاد آگاه ن

 ID=3بکار ببریم، هر دو مقداری در  6-3شکل  برای رااستراتژی  کند. بطور مثال اگر این ی مقادیر متضاد را ثبت می همه

 شوند. ثبت می Bکه با هم در تضاد هستند برای صفت 

 :کناد.   دانشی عمومی درباره ی تضادها دارد، ولی تضادهای منفرد موجود را کشف و حل نمای  استراتژی دوری از تضاد

کنناد. مانناد    هاا کنتارل مای    ی داده های متضاد را با بکارگیری یک تصمیم واحد بطور معاادل بارای هماه    در عوض داده

اگار ایان   دهد. بطور مثاال   جیح میهای آن را تر که منبع خاصی را انتخاب کرده و داده Trust your friendاستراتژی 

شود، یعنای   ثبت شده است انتخاب می Sمقداری که در منبع  ID=3، برای شی با کار ببریم 5-2برای شکل را استراتژی 

 اعتماد کرده است. Sدر واقع به منبع 
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 :کند. این  گیری حل می های قبل از تصمیم ها و فراداده این استراتژی تضاد را با استفاده از تمام داده استراتژی حل تضاد

 شوند.  بندی می واسطه تقسیم–گیری و  تصمیم–استراتژی به دو استراتژی 

o کند.   گیری، یکی از مقادیر موجود را انتخاب می در استراتژی تصمیم 

o شود که لزوما در میان مقادیر موجود نیست.  ب میدر استراتژی واسطه، مقداری انتخا 

  



 

16 
 

 

 

 

 

 شده فصل سوم: مروری بر کارهای انجام
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 مقدمه-9-6

های چندعامله را بررسای کنایم. باا     اطالعات در سامانه جوشی همی  در این فصل درنظر داریم برخی از کارهای انجام شده در زمینه

کنند، چگاونگی   آوری می ی نقاط مشترج جمع ها اطالعاتی متفاوت را درباره توجه به اینکه در سامانه های چندعامله هریک از عامل

ا و رویکردهایی در این زمیناه  ه مدلکند.  ای پیدا می اطالعات اهمیت ویژه جوشی همدرواقع مبحث و گیری از این اطالعات  اشتراج

 ی مهم بررسی خواهد شد. اطالعات در هرکدام به عنوان یک مسئله جوشی هماند که  ارائه شده

 

 (CDDIFS) 1ی پویا شده و کنترل شده اطالعات توزیع جوشی همسیستم -9-2

Benoit  ی پویاا   شده نترلکشده و  اطالعات توزیع جوشی همبرای یک سیستم  2یک مدل زمان اجرا [8]و همکاران در(CDDIFS) 

 3ی پویاا  اطالعااتی توزیاع شاده    جوشای  هام یک چارچوب زمان اجرا برای سیستم  اند. در واقع هدف از این مدل، تعریف ارائه نموده

(DDIFS) .کنند سیستم  دو مدل زیر به ما کمک می  استDDIFS :را کنترل کنیم 

 کند. خطای زمان اجرا  بازیابی می سیستم وضعیت درست را بعد از 

 توانناد اساتقرار    کند، بدین معنا که با جزئیات مای  که پیکربندی بهتری را کشف کرد، خودش را تصحیح می سیستم وقتی

 یابند.

شاده نامیاده    ی پویا و کنتارل  شده اطالعاتی توزیع جوشی هم، سیستم  DDIFSدهند که چرا سیستم  این دو رفتار تطبیقی شرح می

تغییارات ممکان    گیارد.  شود که تغییرات در زمان اجرا را تا جای ممکن برعهاده مای   شود. این مدل از این جهت پویا نامیده می می

شکست یاک بخاش از   ، و یا  5ای میان چارچوب اجرا ، یا تغییرات ارتباطات شبکه4جوشی همی اجرای یک نود  است بروزرسانی شده

 باشد.   6اطالعات جوشی همسیستم 

 این دو سطح شامل:است.  DDIFSی دو سطح از معماری رویکرد کنترل  نمایش دهنده 1-3شکل 

  هاای ورودی و خروجای را نشاان     ( و ارتباطات میاان پاورت  جوشی هم)یا همان توابع جوشی هم، نودهای جوشی همگراف

 دهد. می

  زمان اجرا. جوشی همناصر سیستم به ع جوشی همتخصیص توابع 

کناد. ایان سیساتم بادین      شود را کنتارل مای   در زمان اجرا، آنیه را که مربوط به بازیابی خطا و بهبود کیفیت می DDIFSسیستم 

های زمان اجارا   ی ارتباطی میان زیرسیستم پذیری شبکه کند؛ یعنی دسترس را بررسی می IFSصورت طراحی شده که سازگار بودن 

                                                           
1
 ControlledDynamic Distributed Information Fusion System 

2
 Run Time 

3
 Dynamic Distributed Information Fusion System 

4
 Fusion Node 

5
 Executionframework 

6
 Information Fusion  System (IFS) 
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گیاری   افزاری درون سیستمی کاه انادازه   های نرم بدین منظور سنسورشوند.  ها بررسی می پذیری هریک از این زیرسیستم و دسترس

هاا کشاف   2 هاا و شکسات  1افازاری، خطاا   های نارم  سنسوری این  گردد. بوسیله کنند، نصب می های کمی و کیفی را فراهم می ویژگی

 دهد. ربندی خود را تغییر میشوند و سیستم درجهت رفع آنها، پیک می

 

 (IFS)اطالعاتی جوشی همو سیستم  (IFP)اطالعاتی جوشی همی فرایند  .رابطه1-3شکل

 

 DDIFSپیکربندی مجدد -9-2-6

 (IFS)اطالعااتی   جوشای  هم( در سیستم IFP) 3اطالعات جوشی هم، بروزرسانی فرایند DDIFSبا توجه به روند پیکربندی مجدد در 

 [14]فاز تشکیل شده است: 3از 

 تنظیم استراتژی پیکربندی مجدد 

 انتخاب یک پیکربندی جدید 

 گسترش و شروع پیکربندی جدید 

 بطور کلی پیکربندی مجدد سیستم دوگانه است:

 پس از شکست اجرا یا خطا در اجرا،  جوشی هممنظور بازگرداندن فرایند  پیکربندی به 

 بهبود پیکربندی کنونی 

                                                           
1
 Error 

2
 Failure 

3
 Information Fusion Process 
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انتساب عملکرد چارچوب زمان اجرا، و یا به نگاشت ورودی ، جوشی همهای تابع  سازی اصالحات ممکن برای یک پیکربندی، به پیاده

 و خروجی مربوط است. 

 ها: پیکربندی خطاها یا شکست 

ک شکست کاه منجار   ای تولید کند. مانند ی هایش نتواند نتیجه یک سیستم زمانی در وضعیت شکست قرار دارد که یکی از خروجی

 کند. شود. سیستم ما با کشف خطاها قبل از آنکه منجر به شکست شوند، از بروز شکست سیستم جلوگیری می به یک خطا می

 :بهبود پیکربندی 

در ایان منظاور،    کند بطور دائم سیستم زمان اجرا را بهبود دهاد. باه   حتی اگر خطایی وجود نداشته باشد، سیستم کنترلی تالش می

های مرتبط با مادل را محاسابه    کند و پاداش ای پارامترهای مدل را از سیستم اجرایی دریافت می سیستم کنترلی بصورت دوره ابتدا

کند. اگر اختالف قابل توجهی بین دو یا چند محاسبه بوجود آید، سیستم کنترلی جستجویی را برای پیکربنادی جدیاد و بهتار     می

ی یک اختالف در محیط زمان اجرا کشف کند، اقدام به جستجوی یاک پیکربنادی جدیاد    کند. سپس سیستم کنترلی وقت فعال می

 [13]کند. بطور مثال بدلیل وجود یک چارچوب زمان اجرای جدید. می

 مثال رهگذر-9-2-2

ویادئوی اول  دهناد.   دو ویدئو را نمایش می 2و اتاق 1ترتیب در اتاق نشان داده شده، کامپیوترها به 3-3و  2-3همانطور که در شکل 

ی فیلم اول است.  نمایش اصلی از سر کاربر است )که گوشی هوشمندش این تصاویر را گرفته است(. ویدئوی دوم، نمایش فیلتر شده

است و گوشی هوشمندش از سار   1کاربر در اتاق t1شود. در پیکربندی اول  انتخاب می 1این فیلتر توسط کاربر و از طریق پد لمسی

پاردازش شاده و هار دو ویادئو در صافحه نماایش        3کند. این ویدئو توسط کامپیوترهای قوی موجود در اتاق او یک ویدئو تولید می

د از دست رفتاه  فهمد که ارتباط با گوشی هوشمن شود، سیستم می جا می به شوند. اکنون کاربر بین دو اتاق جا نمایش داده می 1اتاق

نیاز   t2محض اینکه ارتباط توسط گوشی هوشمند بازیاابی شاد، پیکربنادی دوم     بهکند خود را مجددا پیکربندی نماید.  و سعی می

 t2هستند. در واقع در پیکربندی  2برد متعلق به کامپیوتر دوم در اتاق کند؛ اما توابعی که بکار می را اجرا می جوشی همهمان فرایند 

 شود.   جدیدی استفاده می جوشی هم از توابع

                                                           
1
 Touch Pad 
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 دیدگاه معماری -.مثال پیکربندی مجدد رهگذر2-3شکل 

 

 

 دیدگاه فرایندی -. مثال پیکربندی مجدد رهگذر3-3شکل 
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 1امله براساس معیار اعتبارهای چندع اطالعات در سامانه جوشی هم-9-9

وری عملکرد کل سیساتم   ها به تنهایی دانش پردازشی دارند، بهره هریک از عامل (MAS)های چندعامله  در یک سامانهکه  از آنجایی

های ادراکای، ابزارهاای حساگر     ها توانایی اطالعات است. هریک از عامل جوشی همبطور مستقیم وابسته به یک تکنیک مناسب برای 

 دسات  باه  د اطالعاتی را با یک میزان اعتبارمنحصر بفرهای  متفاوت و موقعیت جغرافیایی متفاوتی دارند و قادر هستند با این توانایی

آوری شاده توساط    اطالعاات جماع   جوشای  هام های چندعامله یعنای   های مرتبط با سامانه ترین دغدغه این مقاله یکی از مهم آورند.

 [5]کند. چندین عامل را بررسی می

اند و قصد دارند تعاداد ناامعلومی از    ن پزاکنده شدهچارچوب اصلی این رویکرد یک فضای کاری محدود است که تعدادی عامل در آ

ت در طول های منحصربفرد خود را دارد و قادر اس ی اصلی در این فضا این است که هر عامل توانایی آوری کنند. دغدغه اشیا را جمع

 دسات  باه  Pick-up-and-collectionرا از روش  دخاو  اعتباار خود را ارزیابی کند. در اینجا هر عامال میازان    عملکردش، اعتبار

 ی اصلی این سیستم است. بیانگر ایده 4-3شکل  [6]آورد. می

 

 MAS.سازماندهی 4-3شکل

 

 

توانناد باا یکادیگر ارتبااط برقارار       ها می عاملکه  است. از آنجایی" عامل"این سیستم شامل تعداد مشخصی واحدهای رباتیک بنام  

بادنبال   داند با هم مبادله کنند. ایان رویکار   ی اشیائی که با ابزارهای حسگر خود دریافت کرده ارهکنند، قادر هستند اطالعاتی را درب

 کرده و دانش سراسری را بهبود بخشد.  جوشی همروشی است تا بتواند اطالعات دریافت شده توسط حسگرهای عامل را 

                                                           
1
 Reliability 
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شاود.   هستند تعیین می 1تا  1ی  های مشخصی که در بازهفاکتوررزیابی کند. این کیفیت با تواند کیفیت کشف خود را ا هر عامل می

 دارد. یها به دو فاکتور بستگ اطمینان از تشخیص هریک از عامل

 ی میان عامل  های ادراکی، که فاصله فاکتور اول: تواناییi  و شیk دهد. را کاهش می 

 سنجد. می فاکتور دوم: تاثیر اطمینان، یک فرایند تصادفی که میزان دقت حسگر را 

سازی کنیم.   ها را شبیه عامل توانیم میزان اعتبار ز این ضرایب میدهی شده است. با استفاده ا وزن   و    میزان تاثیر فاکتورها با 

    
 آید: می دست به 1است و از فرمول iتوانایی ادراکی عامل   

(1) 

     
  =  (1-

 

   
       

       
) 

 ها اطالعات عامل جوشی هم-9-9-6

هاای متفااوت    ها توانایی است. بدلیل اینکه هریک از عامل ی پردازش انجام شده، در چندین عامل توزیع شده درباره  MASاطالعات 

کاه   تواناد متفااوت باشاد. از آنجاایی     های مشاترج مای   ی بخش های ممکن ابزارهای حسگر، اطالعات درباره ادراکی، مکانی و خرابی

شود. بناابراین اطالعاات متفااوت     اطالعاتی مطرح می جوشی همار کنند و داده مبادله کنند، توانند با یکدیگر ارتباط برقر ها می عامل

 موثر باشد.  ها و اطمینان از تشخیص درست حقایق عامل در افزایش اعتبارتواند  مشترج فرایند می یها ی بخش درباره

تواند توسط چندین عامل کشف شود. حال این  میهای مشترکی را پایش کنند، شی یکسانی  ها ممکن است بخش همانطور که عامل

، هر عامل قادر است میازان  شود که چگونه این اطالعات متفاوت را با یکدیگر ادغام کنیم؟ همانطور که فرض کردیم سوال مطرح می

سات. باا اساتفاده از    ا kآماده درماورد شای     دسات  بهبرای هر عامل، حقایق    خود را با وضعیت واقعی فرایند ارزیابی کند.  اعتبار

هاا   مشترج عامال  اعتبارکنیم. از این رو  جوشی همرا  اعتمادتوانیم میزان  ها، می های فراهم شده توسط هریک از عامل متوسط داده

 [7]شود. محاسبه می 2از فرمول  kدرمورد شی 

(2) 

     
    

 

∑         

∑            

    

 

آوری  عامل باالتر باشد، تاثیر بیشتری در اطالعاات جماع   اعتباردار است. بنابراین هرچه ضریب  هر عامل یک تابع ضریبی وزن اعتبار

تر بوده و تاثیر بیشتری در اطالعات نهاایی   ها دارد. به بیانی دیگر، هرچه عامل ضریب باالتری داشته باشد، مطمئن شده توسط عامل

 دارد.

 تواند کیفیت عملیات سیستم را بهبود دهد. می  MASاطالعات مناسب در  جوشی همتکنیک در نتیجه، 
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 چندعاملهاطالعات  جوشی هم اساس بر سنگ انفجار وضعیت ارزیابی روشیک -9-4

 باا  عاملاه  چناد  سیساتم  از اساتفاده  باا  سانگ  زغاال  معاادن  در سنگ انفجار وقوع احتمال ارزیابی برای ارزیابی روش یک[ 22] در

 دقت بهبود برای سنسور چند یها داده جوشی هم برای بهینه یالگوریتم در این بخش. است شده ارائه ها داده جوشی همهای  تکنیک

 یاک  و شاوند  مای  داده شرح مدل بر مبتنی تدریجی وضعیت های روش از برخی. شود میپیشنهاد  منبع یها داده اطمینان قابلیت و

 Auto هاای  مادل . اسات  یافتاه  بهباود  Dempster-Shafer نظریاه  از اساتفاده  باا  انفجاار سانگ   وضعیت از کمی ارزیابی مدل

Regressing، Moving Average و Holt-Winters شوند می استفاده بینی پیش صحت عدم و نادرست تعریف بررسی برای  . 

 موجاب  و اسات  سنگ زغالمعادن  ایمنی بر نظارت مشکالت دشوارترین از یکی ،بالقوهانفجارات سنگی در معادن بصورت  شناسایی

 از اساتفاده  باا  را عملای  هشادار  های سیستم از ای مجموعه متخصصین و مهندسین. است شده صنعت و دانشگاه در گسترده نگرانی

 این. اند کرده ایجاد غیره و سقف های الیهریزش  الکترومغناطیسی، تابش ،صوت انتشار سنگ، فشار ،کوچک های لرزه زمین بر نظارت

 زغاال  معاادن امن باودن   از اطمینان حصولباعث  و کنند میهای انفجار ایفا  حادثه از پیشگیری در مهمی نقش نظارت های سیستم

. اسات  نشاده  سااخته  موفقیت با داده منابع ترکیببرای  ،اطالعاتی منابع تنوع به توجه با یکپارچه چارچوباما یک . شوند می سنگ

 هاای  آستانه ها سیستم اکثر و نیافته توسعه کامل طور به اطالعات پردازشهای  تکنیک و اولیه هشدار بنیادی های روش این، بر عالوه

 یی هستند.باال خطای نرخ دارای موجود های سیستمها در هشدار بنابراین،. کنند میتنظیم  تجربهروی  از را هشدار زنگ

 باا ( MAS) عاملاه  چناد  هاای  سیساتم  ساازی  یکپارچاه  از استفاده با سنگی انفجار موقعیت ارزیابی روش یک ،برای حل این مشکل

 [23]. گیرد را دربر می نظارتی سیستم هر شدگی توزیع و پیییدگی های ویژگی است که شده پیشنهاد ها داده جوشی هم

 عامله چندهای  ها بر مبنای سیستم داده جوشی هممدل -9-4-6

خطاا   دلیال  به وجود، این با. گیرد می قرار استفاده مورد ای گسترده طور به انفجار معدن هشدار و بینی پیشبرای  1منبعی روش چند

 سیساتم  یاک . بخش نیست رضایت عملکرد این واقعی، انفجار از قبل هشدار بودن ناگهانیهمینین  و مختلف دالیل بهدر هشدارها 

 و تشاخیص حاواد    نقال،  و حمال  نظاامی،  زمیناه  درایان سیساتم   . اسات  شده پیشنهاد وضعیت ارزیابی نظریه بر مبتنی هشدار

 انفجاار سانگی   موقعیات  ارزیاابی  سیساتم  یاک  اصالی  وظاایف . گیرد می قرار استفاده مورد ای گسترده طور به کامپیوتری های شبکه

(RBSA )از عبارتند: 

 نظاارت  غیاره  و الکترومغناطیسی تابش صوتی، انتشار سنگ، فشار ،جزئی  های لرزه مینبر ز که منبع چند یها داده جوشی هم( الف)

 ؛کنند می

 ؛هاسنسور از نوع هر میان در اطالعات تکمیل و اتصال ایجاد( ب)

 ؛امنیت با فضایی مرتبط عناصرزمان و  آوردن دست به و شناسایی(  )

 .  آینده روند بینی پیش و انفجار وضعیت تشخیص( د)

                                                           
1
 multi-source method 
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 .است شده داده نشان 5-3 شکل در RBSA سیستم یک کلی ساختار

 

 RBSA: ساختار کلی یک سیستم  5-3شکل

 :است عملکردی بخش چهار دارای سیستماین 

 .متناظر ی داده پایگاه در سازی ذخیره و ینظارت های سیستم از بالدرنگ یها داده آوردن دست به: اطالعات به دستیابی( الف)

 ذخیاره  داناش  پایگااه  در است که ای دامنه دانش. سیستم عملیات از شده تولید log های فایل : بررسی1گزارشی فایل بازرسی( ب)

 .می باشد مربوطه نظارت پارامترهای و هشدار های پرونده و شامل شود می

 .منبع چند یها داده جوشی هم: ها داده جوشی هم(  )

 کاربری رابط( د)

RBSA هاای  موتور و دانش پایگاه مختلف، یها داده های پایگاه با متناظر که شود می تقسیم نظارت تحت های دامنه ای از مجموعه به

 ها کااهش  حوزه این میان در پیام هماهنگی و ها داده پیییده ارتباطاتهای مختلف نظارتی،  حوزه توزیع با. است اطالعات جوشی هم

 .است یافته بهبود توجهی قابل طور به RBSA سیستم استحکام و توسعه قابلیت عملکرد، بنابراین. یابد می

                                                           
1
 log file 
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 RBSA. کناد  می استفاده سنگ انفجار موقعیت آوردن دست به برای خود ای دامنه دانش از مستقل صورت به ی،نظارت زیرسیستم هر

، کناد  مای  شناساایی  مختلاف  هاای  حاوزه  باین  روابط به توجه با را خطاها ونظارتی را با یکدیگر هماهنگ کرده  های سیستمزیر این

 تولیاد  را هاای متناقضای   بینای  پایش  هاا  دامنه که هنگامی. کند می جلوگیری های دیگر دامنه به دامنه یک از خطا انتقال از بنابراین

 .شوند می ارسال RBSA به بیشتر بررسی برای ،کنند می

 هاای  حاوزه  از ای مجموعاه  باه  ینظاارت  سیستم ،عامله چند چارچوب در .است شده داده نشان 6-3 شکل در عامله چند RBSA مدل

 کاه  اسات  نظارتی سیستم یک با مطابق محلی نظارت عامل هر. شوند مینامیده  محلی های نظارت عامل که شود می تقسیم مستقل

 و هاا  داده جوشای  هام  طی عملیات در. کند اعمال سنگی انفجار موقعیت دست آوردن هبرای ب مستقل طور به را دامنه دانش تواند می

. کناد  مای برطارف   را تناقضاات باین آنهاا    وبرعهاده دارد   را محلای  ی نظارتها عاملهماهنگی  RBSA ناظر عامل وضعیت، ارزیابی

 یهاا  عامال  توساط  سانگ  انفجاار  وضاعیت  ارزیابی که حالی در ،شود می انجام ها عامل اطالعات جوشی هم بوسیله ها داده جوشی هم

 مرحلاه  ساه  باه  توان می راشدگی  توزیع مشکل حل برای هعاملچند چارچوب مدل از استفاده روند. آید می دست به وضعیت ارزیابی

 [.24: ]کرد تقسیم

 

 RBSA: یک چارچوب باز برای  6-3شکل
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یاک عامال    باه  را کدام هر و کند می تجزیه مسالهچند زیر را مساله تمام RBSA 1ناظر عامل وظایف: تخصیص و مساله تجزیه( الف)

 .دهد می اختصاص محلی ناظر

 .شود می حل مربوطه دامنه دانش با خود محلی نظارت عامل توسط مسالهزیر هر :لهمسا حل( ب)

 شاده  توزیاع  مسااله  از کلی شکل یک تا شوند می جوشی هم هم با وآوری شده  جمع ها مساله زیراین  نتایج :اطالعات جوشی هم(  )

 .آورند دست به

 محلی نظارتی عامل اساس بر سنسور چند یها داده جوشی هم -9-4-2

 کاه با توجه به این. شود می گیری اندازه مختلف سنسورهای و توسط مختلف های جنبه از ی مشابهپارامتر معموال ،ینظارت سیستم در

دسات   باه مشاابه  هریاک از ایان سنساورها بارای پاارامتر      متفاوت بودن مقادیری که  آید، می دست به مختلف سنسورهای از مقادیر

 معرفی سنسورها اطمینان قابلیت و دقت بهبود برای سنسور چند یها داده جوشی هم برایی الگوریتم. است ناپذیر اجتناب آورند می

 .است شده

 سنسور چند یها داده جوشی هم برای بهینه الگوریتم 9-4-2-6

. کنناد  تبعیات  Gaussian توزیع از آنها کنید فرض. کنیم می مشخص Xj و Xi با راآورند  دست می به j و i هایحسگری که مقادیر

 مشاخص  زماانی  نقطاه  یاک  در Xi شاده  مشااهده  مقدار یک xi که است، pi(x|xi)احتمال  تراکم تابع سنسور،تابع مشخصات یک 

 بدین صورت است:  مطمئن فاصله اندازه. است

(1) 

     ∫     |        
  

  

 

(2) 

     ∫     |        
  

  

 

(3) 

    |    
 

√    

      
 

 
[
    

  
]
 

  

(4) 

                                                           
1
 supervisor agent 
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    |    
 

√    
      

 

 
[
    

  
]
 

                  

dij و dji سنسورهای از مطمئن فاصله اندازه i و j دهناد  مای  نشاان  را سنساور  دو خوانادن  بین موافقت میزان این مقادیر هستند؛ .

 .است سنسور دو جوشی هم درجه dij بنابراین،. بالعکس و است j از نزدیکتر i سنسور دهد مینشان  dij بودن کوچکتر

A  و Bهای  حوزهpi(x|xi)  وpj(x|xj) ی  در فاصله(xi,xj)  .هستند 

 ؛ dij = dji = 0باشد، بنابراین  xi=xjتوجه داشته باشید اگر 

 . dij = dji =1باشد، بنابراین  xi << xjیا  xi >> xjاگر 

 زیار  شارح  به سنسور چند یها داده جوشی هم الگوریتم. باشد داشته وجود سنسور Mگیری یک شی مشابه،  برای اندازه کنید فرض

 :است

ی  و بصورت زیر در یک مااتریس فاصاله   ،شود میمحاسبه  dij (i,j = 1,2,…,m)( اندازه فاصله مطمئن 2( و )1: از معادله )1مرحله 

 :شود میمطمئن سازماندهی 

(5) 

    
       

   
       

   

 .دهد می نشان را سنسورها تطابق میزان که

 :شود میصورت زیر تعریف  به رابطه ماتریس: 2 مرحله

(6) 

    {
                  

       
 

 است. dijمقدار آستانه ی  δ در آنکه 

 پاارامتر  گیاری  اندازه برای یمتعدد سنسورهای ازکه  یهنگام. بهینه جوشی هم تعداد و جوشی هم مجموعه آوردن دست به: 3 مرحله

 مجموعاه  در ای داده نقااط  تعداد و شود می نامیده جوشی هم ی مجموعه معتبر، یها داده تمام از ای مجموعه ،شود میاستفاده  مشابه

 ،rij = 1 اگر. کنند مین پشتیبانی یکدیگر ازمین سنسور  j ومین سنسور  iپس  ،rij = 0 اگر. است بهینه جوشی هم تعداد ،جوشی هم

 سنسور یک اگر. کنند می پشتیبانی یکدیگر از j و i سنسور پس ،rij = rji = 1 اگر. کند می پشتیبانی راام  j سنسورام  i سنسور سپ

 تماام  توساط  سنساور  یاک  اگار . اسات  معتبار  سنساور  ایان  خواندن که کنیم میفرض  شود، پشتیبانی سنسورها از یگروه توسط



 

28 
 

 و دانایم  مای  نامعتبر را سنسور این ،شود می پشتیبانی هاسنسور تعداد کمی از توسط فقط یا و شود مین پشتیبانی دیگر سنسورهای

 .شود حذف جوشی هم مجموعه از باید آن مربوط به اطالعات

 ماا است.  ɸ{x1,x2,…,xi}= آن متناظر جوشی هم ی مجموعهو  ،است l (l <= m) بهینه جوشی هم تعداد که کنید فرض: 4 مرحله

 وباوده   ɸ درهای اصالی  حسگر یها داده جوشی هم برای که کنیم میرا معرفی  MLEF جوشی همتخمین حداکثر احتمال  الگوریتم

 آورد. می دست به را بهینه جوشی هم ی نتیجه

 بصورت زیر است: ɸ{x1,x2,…,xi}= جوشی همی بهینه مجموعه  نتیجه

(7  ) 

 ̂  
∑

  

  

 
   

∑
 
  

 
   

 

ارائاه   [25]آید کاه جزئیاات آن در    دست به( MTPالگوریتم حداکثر احتمال کلی )تواند با استفاده از  بهینه می جوشی همی  نتیجه

 شده است.

 کمی وضعیت ارزیابی مدل -9-4-9

باه   عامال  هر که همانطور. است اطمینان عدم و پیییدگی تنوع، دارای عامله چند سیستم از آمده دست به خام اطالعات کلی، طور به

 باه  مرباوط  اطالعاات  تماام  بتواناد  به تنهاایی  عامل یک که است غیرممکن تقریبا است، خود خاص وظایف و عملکرد دارای تنهایی

 ،عاملاه  چناد اطالعاات   جوشای  هم دامنه در. است ضروری اطالعات جوشی هم رویکرد بنابراین. آورد دست به را سنگ انفجار وضعیت

 .ندارد پیشین های احتمال به نیازی و کند جبران را نادیده یا گمشده اطالعات تواند می شواهد نظریه

 شواهد نظریه اساس بر اطالعات جوشی هم -9-4-9-6

 محلی نظارت عامل برای اطالعات سازی طبیعی -9-4-9-6-6

 انفجار سنگ: وقوع احتمال. کند می دریافتمحلی  نظارت یها عامل از tدر زمان  را x مقدار اطالعات جوشی هم عامل

(1) 

       {

 

 
           

            
 

و  Pid(A) ϵ[0,1]. دهاد  میرا نشان  "عدم رخداد انفجار سنگ" Āو  "رخداد انفجار سنگ" A. دهد میمقدار هشدار را نشان  Uکه 

Pid(Ā) = 1 – Pid(A) . 
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 اطالعات عامل نظارت محلی جوشی هم -9-4-9-6-2

 شاواهد  بارای  ترکیبای  روش D-S نظریاه . است [11] شافر قبلی کار گسترش که دهد می پیشنهادرا  1شواهد نظریه[ 11] دامپستر

 فارد  به منحصر متقابل عناصر از تهیغیر و محدود مجموعه یک ،Ѳ،تشخیص چارچوببراساس  D-S در نظریه. دهد می ارائه مربوطه

 m ها شبکه زیر در توده عقیده توزیع. 2ᶱداریم  ،A گزاره هر برای. دهد می تشکیل را ها گزاره از ای مجموعه Ѳ توانی مجموعه. است

 و اگر 2ᶱ      [0,1] :است 

(9) 

{

      

∑       

   

 

 یتماام  سانگ،  انفجاار  وقاوع  احتماال  آوردن دسات  باه  بارای . شاود  می نامیده A از ای توده تابع یا و پایه اعتقاد درجه m( A) پس

 2ᶱ ={ɸ,{A},{Ā},H}و  Ѳ={A, Ā} بنابراین،. شوند جوشی همیکدیگر  با باید عامله چند های سیستم یها داده

 رخ سانگ  انفجاار  ؛دهاد  مای  رخ سنگ انفجار ؛دهد میرا نشان  غیرممکن رویداد یک ɸ: دهستن بدین صورت ترتیب به اصطالحات

 .  دهد مین رخ یا دهد می رخ سنگی انفجار H و ؛دهد مین

 و حقاوقی  وتاو  یاک  پارادوکساها،  مانند مشکالت، از برخی است ممکن شواهد تضادهای با مقابله برای D-S نظریه از استفاده هنگام

 شاده  معرفای  کارآماد  ترکیب قانون از و کنیم می اتخاذ را D-S یافته بهبود تئوری ما بنابراین،. باشد داشته وجود[ 26] توانایی عدم

 وقوع انفجار سنگ: پشتیبانی احتمال. کنیم می استفاده[ 27] در

(11 ) 

{
 
 

 
 

      

     ∏              

 

    

           

      

 

λکه در آن     ∏        
     ∏        

     و      
 

 
∑        

اسات و احتماال پشاتیبانی از         

 .         وقوع انفجار سنگ برابر است با 

                                                           
1
 theory of evidence 
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 1بازرسی گزارشات -9-4-9-2

هریاک   هبا  مربوط گیری گزارش مجموعه LSd و محلی باشد نظارت یها عامل اولیه هشداری گزارشات  مجموعه LSp که کنید فرض

. شاود  مای  محاسبهبررسی گزارشات  توسط محلی عامل نظارت هر تحت نظارت سنگ انفجار وقوع احتمال ابتدا. است ها عامل این از

 رود. میبکار  این گزارشات اطالعات جوشی هم برای است،قبلی ذکر شده  بخش در که D-S یافته بهبود نظریه سپس،

متنااظر   گزارش مجموعه LSd(id,α,ω) و است محلی نظارت عامل هر اولیه هشدارگزارش  ی مجموعه (id,α,ωتایی ) سه LSp یک

 هشدار های وزن انگربی ω و است هشدار نوع α ،ینظارت سیستم فرد به منحصر ی شناسه idدر آن،  که است ها عامل این از با هریک

 :است صورت این روند کار به. شود می ارائه حوزه متخصصین توسط معموال که است

عناصار گازارش در   . آید می دست بهبازرسی گزارشات  با استفاده از تحت نظارت هرعامل محلی سنگ انفجار وقوع: احتمال 1مرحله 

LSp  باLSd ی مجموعهتا  شوند میداده  مطابقت ( گزارشات منطبقid,α,ω)LSs در  عنصار  هار  وزن اگرآید.  دست بهLSs   برابارiω 

 .آوریم دست بهرا  تحت نظارت هرعامل محلی سنگ انفجار وقوعاحتمال  توانیم میپس  …,i=1,2,3 که ،باشد

(11) 

       ∑  

 

   

 

r ،و  تعداد عناصر همسان استPid(A) ϵ [0,1]  وPid(Ā) = 1 - Pid(A) . 

اطالعاات   جوشای  هام بارای   یافتاه  بهباود  D-S . نظریهشوند می جوشی همبا یکدیگر  ها عاملگزارشی هر یک از  اطالعات: 2مرحله 

 . la = m(A)δرود  با یکدیگر بکار می ها عاملگزارشی هریک از 

 جامع برآورد-9-4-9-9

 امنیتی وقایع گزارش و کشف و محلی،ی نظارت ها عامل برای همبستگی تحلیل بالدرنگ، اطالعات بازرسی گزارشات در واقع کسب

 وضاعیت  بینای  پایش  بارای به تنهاایی   گزارشات بازرسی حال، این با. دارد ییباال نسبتا اطمینان قابلیت بنابراین،. کند می تسهیل را

جاامعی بارای تولیاد وضاعیت درسات انفجاار        برآورد 2-3-4-3و  1-3-4-3 های بخش سازی یکپارچه با. نیست کافی سنگ انفجار

 .کنیم می پیشنهادسنگ 

(12) 

    (  ξ)      ξ      

 .دهد می نشان را محاسبه در بازرسی گزارشات نسبت ϵ [0,1]ξ که در آن

                                                           
1
 Log audit 
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 سنگ انفجار مورد در گیری تصمیم -9-4-4

 ARMA مدل اساس بر انفجار سنگ وضعیت بینی پیش -9-4-4-6

 زماانی  ساری  مقاادیر  x1, x2,…,xn اگار  .اسات  شاده  ارائاه  همکاران و Box توسط زمانی های سری بینی پیش برای ARMA مدل

 :است زیر شرح به ARMA مدل اساس بر بینی پیش الگوریتم سپس ،میانگین آن باشد مقدار ̅  و باشد سنگ انفجار وضعیت

 وضاعیت  زماانی  ساری  مقاادیر  آیاا  کاه  کنیم بررسی تا بریم را بکار می MATLAB از  dfARTest تابع .پایداری بررسی: 1مرحله 

 صااف  کافی اندازه به زمانی سری اگر. بروید 2 مرحله به سپس است،و ساده  پایدار زمانی سری اگر. خیر یا است پایدار سنگ انفجار

 .کنید بررسی ،شود صاف که زمانی تا راها  تفاوت توالی نیست،

 .  کنید محاسبه را kk ̑фجزئی همبستگی ضریب و k ̑ρخودکار  همبستگی ضرایب: 2مرحله 

(13) 

 ̂  
∑      ̅        ̅    

   

∑      ̅   
   

 

 

 

(14) 

 ̂   {

 ̂                                                    

 ̂  ∑  ̂       ̂   
   
   

  ∑  ̂       ̂ 
   
   

        
 

 .    j = 1,2,…,k-1و         ̂    ̂     ̂     ̂ که 

 مادل  ،باشاد  آن p ساازی  مرتاب  kk ̑ф و باشاد،  دنبالاه  یک k ̑ρ اگر. کنید تعیین را آن ترتیب و زمانی سری ریاضی مدل: 3 مرحله

AR(p) اگر. کنید اتخاذ را k ̑ρ دنباله مرتب براساس  یکq  باشد وkk ̑ф مدل دارد، قرار آن انتهای در MA (q) اگار . کنید اتخاذ را 

 .کنید انتخاب را ARMA (p,q) مدل هستند، دار دنباله kk ̑ф و k ̑ρ دو هر

 .کند می فراهم را بینی پیش مدل که کنید محاسبه را زمانی سری مدل پارامترهای: 4مرحله 

 .کنید استفاده سنگ انفجار وضعیت بینی پیش برای مدل بینی پیش از: 5 مرحله
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 کاه  دهاد  مای  نشانرا  زمانی های سری همبستگی خود ،روش این. کرد بینی پیش ARMA مدل با توان می را سنگ انفجار وضعیت

 مشاکالت  از برخای  است ممکن مدت، بلند های بینی پیش برای حال، این با. است مناسب مدت کوتاه های بینی پیش برای مخصوصا

 [28] .باشد داشته وجود

 Holt-Winters مدل اساسبر وضعیت انفجار سنگ بینی پیش -9-4-4-2

 روناد  توصایف  بارای . است تغییرات فصلی و گرایشی مناسب که استگسترده  و ساده روش یک Holt-Winters بینی پیش روش

 داریم: ،بینی پیش و رسانی بروز

St  =زمان در شده برآورد میانگین t؛ 

It =زمان در شده برآورد فصلی فاکتور t؛ 

Tt  =زمان در شده برآورد روند t؛ 

L  =فصلی چرخه یک در مشاهدات تعداد. 

 آماده  دسات  باه ( t -1) دوره تاا  فصلی فاکتورهای و( t -1) دوره در شده برآورد روند و میانگین که کنید فرض ،رسانی بروز روش در

 ،Xt جدیاد،  یک مشاهده سپس. است موردنیاز L فصلی فاکتورهای آخرین و نیامده دست به روند و میانگین پیشین برآوردهای. است

. شاوند  مای  رساانی  باروز  c و a، b ثابات سااده   ساه  از اساتفاده  ترتیاب باا   باه  روند و فصلی میانگین، شرایط و شود می دسترس در

 :هستند ساده بصورت زیر های فرمول

(15) 

                               

(16) 

                        

 (17) 

                      

 :با توان می را t زمان ها از بینی پیش

 (11) 

 ̂                       

 بصورت زیر است: Holt-Wintersبراساس مدل  بینی پیشسری زمانی از مقادیر وضعیت انفجار سنگ باشد، الگوریتم   Xtاگر 
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 .کنید محاسبه را اول دوره دو برای سنگ انفجار وضعیت زمانی سری  ̅   ̅  , میانگین مقادیر: 1 مرحله

(19) 

 ̅  ∑   
 
    ,   ̅  

 

 
∑     

 
    . 

 و     ̅   ̅    به ترتیب  را ساده کردن آنها اولیه مقادیر و اول دوره دو افزایش میانگین: 2 مرحله

 .آورید دست به            ̅    

 .کنید محاسبه را اول دوره دو فصلی فاکتورهای: 3 مرحله

(21) 

    
  

 ̅               
 

(21) 

    
    

 ̅               
 

̅  از  آن اول دوره دو در را میانگین فصلی فاکتور: 4 مرحله            (t = 1,2,…,L )کنید محاسبه. 

 بصورت زیر است: نرمال فصلی عوامل از ای مجموعه. کنید عادی را فصلی عوامل این: 5 مرحله

(22) 

 ́  ∑  ̅

 

   

         ́    ̅             

 و سوم؛ دوره برای سنگ انفجار وضعیت از اولیه بینی پیش: 6 مرحله

(23) 

 ̂                              

 مقادار  باین  اختالف که است این اصل. کنیم تعیین را ساده شده های ثابت توانیم می 6 مرحله در شده بینی پیش مقدار از: 7 مرحله

 .رسانده شود حداقل به واقعیمقدار  و شده بینی پیش
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 بارای  اخصوصا  روش ایان . اسات  گرفتاه  قارار  بررسای  ماورد  کامال  طاور  باه  تصادفی و فصلی تنوع زمانی، سری مورد در روش این

 [.28] نیست معتبر مدت دراز بینی پیشبرای  ،ARMA مدل همانند حال، این با. است مناسب فصلی مدت کوتاه های بینی پیش

 

های هوشمند براساس مدل  اطالعات برای ساختمان جوشی همعامله با  سیستم کنترلی چند -9-5

 1آسایش

 رانادمان ها آسایش ساطح بااال،    های آینده هستند. مزایای این ساختمان ی جدیدی از ساختمان هوشمند گونههای سبز و  ساختمان

 هوشامند  سااختمان  تأسیس اصلی منبع عنوان به که تجدیدپذیر انرژی منابع بر عالوهاست.  زیست محیط با سازگاری وی برق باال

 آسایش در سطح بااال  موثر، کنترل سیستم یک ایجاد با باید گیرند، می قرار مورداستفاده محیطی زیست نیازهای به پاسخگویی برای

 اکتشاافی  ساازی  بهیناه  باا  عامله چند تکنولوژیشود که  اثبات می ،[29]آید. برای این منظور در مقاله  دست به ی برقباالراندمان  و

 عملیااتی  شارایط  در بارق  مصارف  حاداقل  باا  باال سطح در آسایش حفظ کنترل هدف و شود اتخاذ ساختمان کنترل برای تواند می

 .است مختلف

 از برخی آنها هستند، مختلف توابع دارای مختلف یها عامل چه اگر. است شده تشکیل یمتعدد عوامل از عامله چند کنترل سیستم 

 آنهاا  باشاند؛  داشاته  خودمختااری  از مشخصای  ساطح  باید ها عاملی  همه مثال، برای. گذارند می اشتراج به را مشترج های ویژگی

 نهایی هدف به رسیدن برای خود رفتارهای تمام تعیین به قادر ها عامل و کنند؛ برقرار ارتباط یکدیگر با خود زبان از طریق توانند می

 مختلاف  هاای  زمیناه  در پیییاده  بسیار سیستم بکارگیری در برای موثر روش یک عامله چند تکنولوژی که است شده ثابت. هستند

 [31] [30] .است

 شاخص آسایش-9-5-6

 . شاود  مای  گرفتاه  نظار  در آساایش  اصلی فاکتورهای عنوان به هوا کیفیت و بصری آسایش ،حرارتی آسایش ساختمان، سیستم در

 هاای  روش. روناد  بکار می مطالعه این در آسایش اصلی عامل سه این دادن نشان برای CO2 غلظت و روشنایی میزان حرارت، درجه

 تهویاه  و تهویاه  گرماایش،  سیساتم  به هوایی و آب بینی پیش با بینی پیش کنترل. است شده پیشنهاد آسایش کنترل برای متعددی

 یاک [ 32] همکاران و دونیس. گرفت قرار بحث مورد انرژی در جویی صرفه پتانسیل با ریاضی مدل آن در که است، شده اعمال هوا

 الم و لای  توسط روشنایی کنترل سیستم روشنایی مرتبط با ارزیابی. ندکرد ایجاد بصری آسایش برای فازی منطقی ی کننده کنترل

 و دویان . دادناد  قارار  بررسای  ماورد  را هاوا  جریان سرعت برای قوی کنترل استراتژی یک[ 34] خو و وانگ .است شده ارائه[ 33]

 یاا  خوب عملکرد دهد می نشان تحقیقات تمام. ندکرد استفاده هوا کیفیت کنترل برای فازی با استدالل دستگاه یک[ 35] همکاران

 آساایش  اما ؛حاصل گردد انرژی مصرف حداقل است تا آسایش فاکتور یک کردن کنترل برای، کنترل های استراتژی این قبول قابل

  .گیرد قرار بررسی مورد بیشتر باید و است، فاکتور سه تمام شامل کلیبطور

                                                           
1
 Comfort model 
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 مادل  ایان . اسات  شده طراحی آسایش فاکتور سه به توجه با کلیبطور آسایش دادن نشان برای بعدی سه فازی مدل یک[ 36] در

 باا  را آساایش  فااکتور  سه چگونه که نگرفت نظر در اما کرد، فراهم را انسانی های گیری تصمیم سازی مدل برای احتمالی رویکرد یک

 جملاه  از چندگانه، آسایش فاکتورهای ترکیب از استفاده با کلی آسایش را برای کلی مدل یک پیشنهادی، سیستم. کند ترکیب هم

 بارای  پیشانهادی  کنترل سیستم در ازدحام سازی بهینه این، بر عالوه. گیرد میرا بکار  CO2 غلظت و روشنایی سطح حرارت، درجه

 .گیرد می قرار استفادهمورد  زیست محیط اطالعات و مشتری ترجیحات با مطابق بهینه تنظیم نقاط کردن پیدا

آسایش  فاکتور سه در رابطه با که اطالعاتی به توجه با. است آسایش فاکتور سه این از اطالعات بندی جمع یک کلی رضایت شاخص

بارای رفاع ایان چاالش      بناابراین  ،شاود  مای  زیاد بسیار ساختمان سیستم در ها داده حجم و متغیر بوده زمانهمینین  ،وجود دارد

 ادغاام  بارای  مناساب  بکاارگیری یاک عامال تجمعای     برای فرایند یک اطالعات جوشی هم.  شود میبکار گرفته  اطالعات جوشی هم

 اطالعاات  ترکیاب  بارای  کاه  هستند اطالعات جوشی هم ابزارهای از یکیتجمعی،  یها عامل. است مختلف منابع از مختلف یها داده

 .گیرد میقرار  استفادهمورد  گیری تصمیم فرآیند درصورت یک مقدار واحد بکار رفته و  به و نمایش آن ورودی

 ، معرفای کناد  مای که میزان آسایش را بیاان   شاخصی تعیین برای( OWA)متوسط وزن مرتب شده  تجمعی عملگر مطالعه، این در

  بعناوان   OWAشاود، و نماودار وزنای     نامیاده مای   nدر بعاد   OWAعملگار تجمعای        یک نگاشت از  .است شده

 :کند برآورده را زیر روابط باید OWA تجمعی عملگرتعریف شده است.         و             

(1) 

                                  

(2) 

                                  

(3) 

                                  

(4) 

                                       

 است.           امین بزرگترین عدد از  iدر آن  biکه 

 '' میازان  تواناد  مای  OWA و دارد قارار  MIN عملگار  و MAX عملگر بین جایی OWAکه عملگر  شود می( به آسانی نتیجه 4از )

and '' و '' or '' عملگر اجرای. کند تنظیم تجمع در را OWA است زیر شرح به: 

 .کنید مرتب بصورت نزولی را           های ورودی( 1)
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 .کنید پیدارا  OWA عملگر به وابسته وزن تعیین برای مناسب روش( 2)

 کنید. عیجمرا ت OWA وزن با شده مرتب اشیاء( 3)

برای نمایش مقادیری که در ذات خود وابسته به  Qسنج متناسب بنام  ، یک کمیتبشری زبان تنوع به توجه با و(، 2ی ) برای مرحله

یک ظهور از کمیات سانج در فرایناد تجمیاع      x = [x1, x2, ..., xn]. ثابت شده است که نمودار وزنی شود میهم هستند معرفی 

 است.

بکاار   OWA مارتبط  وزن آوردن دسات  باه  برای( BUM) یکنواخت پایه تابع یک به معروف مناسب سنج کمیت یک مطالعه این در

 :است زیر های ویژگی دارای BUM تابع[. 11] کند تغییر OR نوع و AND نوع بین مداوم طور به تواند می که، شود میگرفته 

        

        

                           

 توساعه  OWA تجمع عملگر با اطالعات جوشی هم از استفاده با را آسایش شاخص ریاضی مدل و مفهوم مطالعه، این در مجموع، در

 انارژی  مصارف  کاهش و در عین حال باال آسایش حفظ برای را اکتشافی سازی بهینه با عامله چند کنترل سیستمیک  و داد خواهیم

 .کنیم می پیشنهاد

 مدل توضیحات و سیستم معماری-9-5-2

 هاای  تاوربین  و خورشایدی  هاای  پانال  شامل که تجدیدپذیر، انرژی منابع. است شده داده نشان 7-3شکل در سیستم کلی معماری

 و اسات  ناکاافی  تجدیدپاذیر  انارژی  کاه  زماانی . شاود  می استفاده ساختمان سیستم برای اولیه تغذیه منبع عنوان به هستند، بادی

 هاا  بااتری  از ای مجموعه. شود می گرفته درنظر پشتیبان تغذیه منبع عنوان به برق انرژی شبکه، است متصل برق شبکه به ساختمان

 کاه  هنگاامی  ها، با بکارگیری باتری. دهد افزایش را تغذیه منبع اطمینان قابلیت تواند می که شود می استفاده شده توزیع مخازن برای

 کمباود باا   نیازهاا  بارآوردن  برای که وقتی . همینینکند می ذخیره را اضافی انرژی است مشتری های خواسته از باالتر انرژی تولید

ساطح   چهاار در ایان سیساتم از منظار عملکارد و هادف باه        هاا  عامل تمامی .کند می آزاد را شده ذخیره انرژی مواجه شود، انرژی

 دو .شاوند  مای  بنادی  تقسایم  باار  عامال  و محلای  کنناده  کنتارل  عامل مرکزی، کننده هماهنگ عامل سوئیچ، عامل شاملعملکردی 

 سلساله  معماری .شوند می معرفی OWA های وزن و تنظیم نقاط سازی بهینه برای ترتیب به W-PSO و S-PSOهای با نام ساز بهینه

 [29].است زیر شرح به عامل هر از مفصلی شرح. است قابل مشاهده 7-3 شکل در سازها بهینه همینین ها عامل تعامل و مراتبی
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 طراحی کلی سیستم کنترلی پیشنهادی: 7-3 شکل

 عامل سوئیچ -9-5-2-6

 سیستم که کند می انتخاب عامل این. گیرد می قرار ساختمان سیستم و قدرت برق شبکه بین و دارد قرار اول سطح در سوئیچ عامل

 انتخااب  عملیااتی  حالات  کادام  کاه  کند می تعیین دیگر، عبارت به. شود جدا آن از یا شود متصل برق قدرتمند شبکه به ساختمان

 عامال  ایان،  بر عالوه. است 2ای جزیره حالت و 1شبکه متصل به حالت که است شده پیشنهاد عملیاتی حالت دو مطالعه این در. شود

 .کند می تعیینرا  ساختمان سیستم و قدرت برق شبکه وردنیاز برای مبادله میانم انرژی میزان ،زمانی دوره هر در سوئیچ

 تجدیدپاذیر  انارژی  و باشاد  بااال  مشاتری  تقاضاای  که صورتی در. شود می انتخاب عادی عملیاتی وضعیت در شبکه به متصل حالت

 تقاضاای  از بایش  تجدیدپذیر انرژی که زمانی ترتیب، همین به. کرد خواهد تامین برق شبکه از را انرژی سوئیچ، عامل باشد، ناکافی

 گیارد  مای  قرار استفاده مورد زمانی تنها ای جزیره حالتبازگرداند.  برق شبکه به را اضافی انرژی تواند می سوئیچ عامل باشد، مشتری

 منباع . باشد مشتریان تر از مقدار موردپذیرشباال بسیار مصرفی برق نرخ یا و اتفاق بیافتد برق شبکه در شدید اختالالت از برخی که

 زماانی،  هاای  دوره از برخای  در بارق  کمبود. بنابراین به دلیل بود خواهدای  جزیره حالت در انرژی برای تامین منبع تنهاپذیر تجدید

 .شد خواهد حفظبه سختی  سطوح تمام در آسایش شاخص ارزش

                                                           
1
 Gridconnectedmode 

2
 islanded mode 
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 مرکزی کننده هماهنگ عامل -9-5-2-2

 باا  همکااری . دارد قارار  دوم ساطح  در کاه  اسات  سراساری  کنترل سیستم در کلیدی عناصر از یکی مرکزی کننده هماهنگ عامل

 اعازام  کاارآیی  همیناین  و مشتری آسایش شاخص بهبود مسئول مشتری، اولویت و باز فضای در اطالعات اساس بر دیگر،ی ها عامل

 باه  دساتیابی  بارای  توانند می مرکزی کننده هماهنگ یها عامل ،ازدحام سازهای بهینه کمک با. است پایین سطح یها عامل به نیرو

 .باشند داشته توجهی قابل سهم انرژی، کم مصرف به همراه مشتری آسایش شاخص رساندن حداکثر به یعنی ، کنترلنهایی  هدف

 اطالعاات  جوشای  هم روش توسط ،دهد می نشان را ساختمان سیستم داخلی محیط که ،(CI) 1آسایش شاخص مقدارمطالعه، این در

 حارارت،  درجه: از عبارتند ی آسایش اولیه فاکتورهای. شود می تعیین (OWA)توسط وزن مرتب شده م تجمعی عملگر از استفاده با

 کاه  آساایش  شااخص  ریاضای  مدل سپس. کند می ایجاد را آسایش کلی شاخص ،فاکتورها این از ترکیبی و هوا، کیفیت و روشنایی

 :است زیر شرح به کند می استفاده تجمع عملگر با اطالعات جوشی هم از آسایش مقدار آوردن دست به برای

(5) 

                        ∑    

 

   

 

CI ای است که بیانگر هر مقدار منفارد آساایش از ساه     شی تجمیع شده   .قرار دارد [0,1]ی  شاخص آسایش است که در محدوده

 است. اهمیت هر فاکتور آسایشاست. این مقدار بیانگر میزان ام  jبرای فاکتور  OWAمقدار وزن    فاکتور آسایش است. 

∑و                  
 است.           امین بزرگترین از سه مقدار  jدر واقع    و   

 باین  خطاای  کاه  کناد  می استفاده "آسایشعدم " تابع از مدل اولین. است شده ارائه یفرد آسایش مختلف مدل دو مطالعه، این در

 آساایش  اول مادل  ریاضای  فرماول  ادامه در. است گرفته درنظر را مشتریشده توسط  تعیین نقطه و شده گیری اندازه واقعی مقدار

 .شود میبیان  فردی

 (6) 

                 

 (7) 

                           
          

 کیفیات  و( lux) روشنایی ،(F̊) دما از عبارتندبه ترتیب  که هستند آسایش فاکتورهای واقعی ی شده گیری اندازه مقادیر T، L، A که

 آساایش  فاکتور هر تنظیم نقطه      د،آور دست به محلی کننده کنترل مختلف های املع از توان می این فاکتورها را(. ppm) هوا

                                                           
1
 comfort index 
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 ساازی  بهیناه  S-PSO توسط آسایش و محدوده به توجه با یا و شده تنظیم مستقیم طور به مشتریان توسط تواند مینقطه  این. است

 شود.

 .کناد  مای  استفاده آسایش سطح دادن نشان برای کاربر تنظیمات از trapezoidal عضویت تابع یک از فردی آسایش مدل دومین

 :است زیر شرح به مدل این

(1) 

            (
     

       
   

     

       
)     

(9) 

             

 

(11) 

                     

 پایاه  تاابع  یاک  ،OWA وزن باه  رسایدن  بارای توسط مشتری تنظایم شاود.   تواند میی آسایش است که  محدوده [    ,   ] 

 .شود می معرفی Q(r)بنام ( BUM) واحد یکنواخت

(11) 

               

(12) 

                            

W-PSO تعیین برای k تابع این رساندن حداکثر ، بهسازی بهینه هدف .است شده تعریف( 5) بصورت هدف تابع و شود می استفاده 

 .است شده داده نشان 1-3 شکل در مرکزی کننده هماهنگ اجرای ی نحوه .است هدف
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مرکزی کننده : فلوچارت اجرای عامل هماهنگ1-3لشک

 محلی کننده کنترل یها عامل-9-5-2-9

 ساه  در کاه  اسات  یافتاه  توساعه  محلای  کنناده  کنتارل  عامال  سه هوا، کیفیت و بصری آسایش حرارتی، آسایش کنترل منظور به

 محاسبه برای فازی های کننده کنترل. دهد می نشان را محلی های کننده کنترل ساختار 9-3 شکل. شوند می توزیع محلی زیرسیستم

 تنظایم  نقااط  و بیرونی حسگر یها داده میان خطاهای. روند است، بکار می موردنیاز سیستم زیر در باال آسایش حفظ برای انرژی که

 کننده هماهنگ از حاصل شده تنظیم انرژی و موردنیاز انرژی مقایسه. شود می استفاده فازی کننده کنترل های ورودی عنوان به شده

 اساتفاده  سااختمان  سیساتم  کنتارل  بارای  هاا  کنناده  فعال اندازی راه برای که آورد دست به توان میرا  واقعی مصرفی توان ،یمرکز

 حرارتای،  آسایش کنترل برای تهویه و الکتریکی نورپردازی ،سرمایش/ گرمایش ی کمک کننده ترتیب به ها فعال کننده این. شود می

 انرژی بارق  اگر. شود می استفاده داخلیی محیط پارامترهای کردن کنترل برای PID کنترل. باشند می هوا کیفیت و بصری آسایش

برابر با مقداری هساتند کاه حااکی از مناساب      داخلیی محیط پارامترهای باشد، کافی مرکزی کننده کنترل عامل توسط شده داده

 .است افتاده خطر به محیط در آسایش سطح صورت، این غیر در ؛بودن سطح آسایش است
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محلی کننده ی کنترلها عامل: ساختار 9-3شکل

 عامل بار -9-5-2-4

. کناد  مای  مادیریت  را ندارناد  آسایش شاخص با مستقیم ارتباط که شده قطع بارهای تمام و قرار دارد سطح ترین پایین در بار عامل

سراساری باا    سیساتم  که زمانیهای خود هر بار را از طریق عامل بار انتخاب کنند.  می توانند برمبنای ترجیحات و اولویت مشتریان

مشاتری صاورت    اولویات  باه  توجاه  باا  باار  تخلیاه  ترتیب و مقدار کردن تعیین ،بار عامل ی اولیه عملکردمواجه شود،  انرژی کمبود

 تاوان  مای  را بیشاتری  انارژی  آن افازایش  یا راحتی سطح حفظبرای  که شود حاصل اطمینان تا گیرد میصورت  بار تخلیه. گیرد می

 .داد ارائه ی آسایش فراهم کننده های گاهدست به

 ازدحام ذرات سازی بهینه -9-5-9

 الگاوریتم  یاک  ایبرهاارت  و کندی ،1995 سال در. رود می کار به مطالعه این در ساز بهینه عنوان به( PSO)ذراتازدحام  سازی بهینه

تلاه   مثال  حیاوانی  رفتارهای از PSO[. 37] کردند پیشنهاد را( PSO) ذرات ازدحام سازی بهینه بر مبتنی و جمعیت بر مبتنی جدید

 پیییاده  غیرخطی مشکالت سازی بهینه برای موثر ابزار یک رسد می نظر به و است شده گرفته الهام ماهیگیری و پرندگانانداختن 

 [.37] است

 ذرات تماام  ،L در خاود  فعلای  موقعیت حفظ و v سرعت رسانی روزب مداوم طور به با. شود می نامیده ذره ممکن حل راه هر ،PSO در

 خاود  محلای  های موقعیت بهترین از ،جهانی موقعیت بهترین سمت به حرکت و پیییده جستجو فضای کل در پرواز برای توانند می

 باه  رسایدن  بارای  و یاباد  رهایی مای  محلی مطلوب حل راه از تر آسان PSO اکتشافی، های الگوریتم دیگر با مقایسه در. پیروی کنند

 :است زیر شرح به رسانی بروز قانون. است تر سریع ،سراسری حل راه بهترین

(13) 
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             [     
    ]      [     

    ] 

 (14) 

             

 (15) 

                           

 شاتاب  ثابات  دو    و   . هساتند  اینرسای  وزن مقدار حداقل و مقدار حداکثربه ترتیب       و      است، اینرسی وزن  

      هستند؛[ 0,1] در محدوده تصادفی عدد دو r2 و r1 هستند؛مثبت 
      بهترین موقعیت محلای اسات؛    

بهتارین موقعیات    

 .است تکرارها تعداد حداکثر      و است، فعلی تکرار تعداد kn است، تکرار شاخص kسراسری است. 

 :است شده داده نشان زیر مراحل در PSO روند

 .کنید تنظیم را تکرار تعداد( 1)

 .کنید مقداردهی اولیه تصادفی صورت به را ذرات( 2)

 ارزیابی کنید. ذره هر برای را ناسبم مقدار ،هدف تابع به توجه با( 3)

 .کنید محاسبه را gbest و pbest ذره، هر برای( 4)

 تنظیم کنید. قوانین رسانی روز به اساس بر را ذره هر موقعیت و سرعت( 5)

 .باشد کننده راضی معیارکردن  متوقف که زمانی تا( 5) تا( 3) تکرار( 6)

 .شود حاصل تعامل تعداد که زمانی تا( 6) تا( 3) تکرار( 7)

. گیارد  مای  قرار استفاده مورد هستند، OWA های وزن و شده تعیین نقاط که پارامتر نوع دو سازی بهینه برای PSO مطالعه، این در

 تاابع  عنوان به( 7) و( 6) در که است اول راحتی مدل و( 5) از ترکیبی S-PSO. هستند W-PSO و S-PSO ترتیب بهساز  بهینه دو

 تنظایم  مشاتریان  توساط  که[ Amin، Amax] و[ Tmin، [Tmax، Lmin]، Lmax] آسایش محدوده به توجه با. است شده مشخص هدف

 ازطریاق  OWA هاای  وزن تنظایم  بارای  W-PSO. رسااند  می حداکثر به شده تعیین نقاط تنظیم با را هدف تابع S-PSO ،شود می

 شاود  می بهینهبطور کامل  کلی سیستم ذرات،ازدحام  سازهای بهینهدو  این طریق از. شود می اعمال BUM تابع از k پارامتر تنظیم

 .حاصل شود موثر طور به تواند می کنترل هدف و
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 گیری نتیجه-9-1

های چندعاملاه را ماورد بررسای قارار دادیام. در       اطالعات در سامانه جوشی همی  شده در زمینه در این فصل برخی از کارهای انجام

که یک سیستم کنترل شده و پویاست، ذات خودتطبیقی در آن جریان دارد. یعنی مراحل خاودتطبیقی در ایان    CDDIFSسیستم 

کناد و پاس از    کند، آنها را تحلیال مای   سیستم بصورت محسوسی وجود دارد. زیرا این سیستم اطالعات هریک از نودها را پایش می

 گیرد. های اجرایی مورد اجرا قرار می شد، توسط مولفهصادر  جوشی همآنکه در مورد آنها تصمیمی براساس توابع 

های خودمختاری هساتند   ها، موجودیت ، هریک از عاملمعیار اعتبارهای چندعامله براساس  اطالعات در سامانه جوشی همدر رویکرد 

ات را برحساب دانشای کاه از    این اطالع اعتباردهند و درصد  که در هر لحظه با دریافت اطالعات محیطی، آن را مورد پایش قرار می

اند با یاک ضاریب در اطالعاات     ، اطالعاتی که کسب کردهاعتبارآورند. درنهایت برحسب این میزان  می دست بهشده  قبل به آنها داده

ا ها  آوری شده توسط عامال  یک عامل باالتر باشد، تاثیر بیشتری در اطالعات جمع اعتبارگذارد. یعنی هرچه میزان  سراسری تاثیر می

 دارد.

اطالعاات   جوشای  هام ، الگوریتمی برای بهبود دقات  چندعامله اطالعات جوشی هم اساس بر سنگ انفجار وضعیت ارزیابیدر رویکرد 

سنگ وجود دارند که وضعیت  های نظارتی متعددی در معدن زغال ها یا سیستم در این رویکرد، عاملچند منبع پیشنهاد شده است. 

هاا و گزارشاات    کنند. رویکرد ارائه شده، پردازش کمای از نظاارت بار داده    بینی می ورهای مختلف پیشانفجار سنگ را براساس فاکت

 کند. ارائه می D-Sهای نظارتی را براساس تکنولوژی چندعامله و نظریه اثبات شده  هریک از عامل

هاای کااربرد    نیز از دیگر نموناه  آسایش مدل براساس هوشمند های ساختمان برای اطالعات جوشی هم با عامله چندسیستم کنترلی 

ساازی   شاود کاه تکنولاوژی چندعاملاه باا بهیناه       های چندعامله است. در رویکرد ارائه شده اثبات می هاطالعات در سامان جوشی هم

 توان برای کنترل ساختمان سبز بکار برد که هدف آن حفظ آسایش سطح باال و کاهش مصرف انرژی است. همینین اکتشافی را می

ساازها سیساتم کنترلای     ساز استفاده شده است. با بکارگیری بهینه عنوان بهینه ( بهPSOسازی ازدحام ذرات) در این رویکرد از بهینه

 گیرد. ساختمان بهینه شده و هدف سیستم یعنی کنترل موثر صورت می

ها و رویکردهاا   اند. همینین مدل ه قرار گرفتهاطالعات وجود دارد که کمتر مورد توج جوشی همهای بسیاری از  عالوه بر اینها، جنبه

های چندعامله وجود دارناد کاه هرکادام در موقعیات هاای گونااگون و        اطالعات در سامانه جوشی همهای بسیاری برای  و استراتژی

، معماوال در  جوشای  همها و رویکردهای ارائه شده، بدلیل پیییدگی مسئله ی  گیرند. اما مدل وابسته به شرایط مورد استفاده قرار می

 زنند. بنابراین کارهای انجام شده در این زمینه بسیار محدود هستند. سازی سر باز می مانند و از بخش پیاده حد نظری باقی می
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 ها و مشکالت موجود چالش-9-7

  [11],[9]کنیم: ها اشاره می های بسیاری وجود دارد که به برخی از عمده ترین این چالش ها چالش داده جوشی همدر 

 آوری کنند، یا متناوع باودن صافات و     توانند جمع ها می ای که هریک از عامل : بدلیل متنوع بودن انواع دادهها تنوع داده

 شاود.  داده باا مشاکل روبارو مای     فات همگون در دو عامل یا دو پایگاهو ص ها دادهها، پیدا کردن  اشیا موجود در پایگاه داده

 شود. سازتر می تر و مشکل ای گسترده تر شود، این تنوع داده ها و حوزه ی محیط گسترده همینین هرچه تعداد عامل

 کند. کلید  زایش پیدا میها روز به روز اف کنند و این داده ها را دریافت می ها حجم زیادی از داده هریک از عامل :حجم زیاد

توانند با یکدیگر ترکیب شوند تاا از نگهاداری اطالعاات     حل مشکل در اینجا این است که بدانیم کدام یک از اطالعات می

 غیرضروری اجتناب کنیم.

 کنناده   تواناد بسایار تعیاین    کار می شوند، سرعت انجام این می جوشی همکه اطالعات دو یا چند عامل باهم  زمانی :سرعت

تار   تار و حیااتی   کنند بیشاتر باشاد، مسااله ی سارعت مهام      ها و اطالعاتی که تولید می باشد. همینین هرچه تعداد عامل

 شود. شود. بنابراین نیاز به راهکارهایی برای افزایش سرعت احساس می می

 آورند بسیار مهم است. این مساله در کارهای انجام شاده   می دست بهها  ریک از عاملمیزان درستی اطالعاتی که ه :صحت

ی اطالعاات   ها از طریق یک استراتژی ضاریب اطمیناانی دربااره    ذکر شده است. در کار انجام شده ی آخر، هریک از عامل

ضریب اطمینان باالتر باشد اطالعات ها با هم مقایسه شده و هرچه  ی عامل آورند و درنهایت اطالعات همه می دست بهخود 

 تر است. مطمئن

 هایی است که موثر و قوی باشند تا قادر به حال مساائل یاا     های موجود، طراحی سیستم یکی از چالش :طراحی سیستم

برخی وظایف خاص که اجرایشان نیازمناد سااخت و عملکارد پیییاده و واحادهای رباتیاک قاوی        اجرای وظایف باشند. 

 های بسیار تخصصی اجرا شوند. نند توسط رباتتوا هستند، می
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 کارهای انجام شده بررسی-9-8

های چندعامله را بررسی کردیم. هدف ما از این تحقیاق   اطالعات در سامانه جوشی همی  در قسمت قبل سه کار انجام شده در زمینه

های چندعامله اعمال کنیم. بدین منظاور کارهاای    اطالعات را بصورت یک فرایند خودتطبیق در سامانه جوشی هماین بوده است که 

 کنیم تا ببینیم آیا ویژگیهای خودتطبیقی را دارد یا خیر. انجام شده را طی جدول زیر بررسی می

 خودتطبیق اجرا گیری تصمیم تحلیل پایش 
سیستم -1

اطالعات  جوشی هم

CDDIFS  

 جوشی همسیستم 

اطالعات توزیع شده 

هر زمان توسط 

سنسورها پایش 

شود تا خطا را  می

 بیابد.

بروز خطا یا شکست 

 کند. را تحلیل می

در مورد پیکربندی 

جدید سیستم 

 گیری تصمیم

 .کند می

سیستم وضعیت درست را 

بعد از خطای زمان اجرا  

 کند. بازیابی می

خودتطبیق 

 است.

 جوشی هم-2

اطالعات براساس 

معیار قابلیت 

 اطمینان

محیط را  ها عامل

برای یافتن اطالعات 

 کنند. پایش می

هر عامل میزان 

اطمینان خود را با 

 & pickupروش 

collection 
 آورد. می دست به

میزان اطمینان 

ها با یک تابع  عامل

وزنی باهم مقایسه 

شود و  می

ترین انتخاب  مطمئن

 .شود می

با ضریب   اطالعات عامل

باالتر برای شی  اطمینان

 شود. ثبت می

خودتطبیق 

 است.

ارزیابی وضعیت -3

افجار سنگ 

 جوشی همبراساس 

 اطالعات چندعامله

های متعددی  عامل

در نقاط مختلف 

معدن اطالعات 

محلی را پایش 

 کنند. می

های نظارت  عامل

محلی فاکتورهای 

مختلف محیط خود 

سنجند تا بروز  را می

انفجار سنگ را 

 ند.بینی کن پیش

سیستم با در دست 

داشتن 

های  بینی پیش

های مختلف  عامل

شرایط اضطراری 

معدن را تعیین 

 کند.  می

سیستم درمورد انفجار 

اطالعاتی دارد و زنگ 

هشدار را با اطالعات 

صدا در  مربوط به آن به

 آورد. می

خودتطبیق 

 است.

سیستم کنترلی -4

چندعامله با 

اطالعات  جوشی هم

های  برای ساختمان

 هوشمند

ها فاکتورهای  عامل

مختلف درجه 

 CO2حرارت، غلظت 

گیری و  و... را اندازه

 کنند. ثبت می

میزان مناسب بودن 

هریک از فاکتورهای 

آسایش تعیین 

 شود. می

در صورت مناسب 

نبودن شاخص 

آسایش سیستم برای 

بهبود آن 

گیری  تصمیم

 کند. می

هریک از فاکتورهای 

آسایش برابر با نقاط 

تنظیم بهینه )با توجه به 

ترجیحات مشتری( قرار 

 گیرد. می

خودتطبیق 

 است.

 کارهای انجام شده.1-3جدول

 کنند و ویژگی های خودتطبیقی را دارند. کار انجام شده بصورت ذاتی خودتطبیق عمل می چهاربینیم که هر  می
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 مسالهصورت تعریف دقیق -4-6

شود که یاک عامال    گیری می های چندعامله متشکل از چندین عامل هوشمند تعاملی است که از آنها برای حل مسائلی بهره سامانه

 هاا کاه هادف پاردازش     ی یکپارچه نتواند آن را حل کند یا حل آن مشکل باشد. امروزه در بسایاری از سیساتم   منفرد یا یک سامانه

هاایی کاه در    یکای از دغدغاه  شاود.   هاای چندعاملاه اساتفاده مای     شده و انجام یک وظیفه بصورت مشارکتی است، از ساامانه  توزیع

بناابراین ایان   هاسات.   موقعیت مکانی هریک از عامال  های ادراکی و ی متفاوت بودن توانایی های چندعامله وجود دارد، مسئله سامانه

آوری کنند. حل ایان مسااله توساط     ی خود جمع ی اشیاء مشترکی در حوزه ات متفاوتی را دربارهها هرکدام ممکن است اطالع عامل

 کند.   تجمیع میاطالعات این اشیا مشترج را  جوشی همگردد.  اطالعات ممکن می جوشی هم

کند. زیرا محیط پیرامون را پایش نماوده، صافات یاا     های چندعامله بصورت ذاتی خودتطبیق عمل می اطالعات در سامانه جوشی هم

هاا   درنهایات از طریاق مولفاه    کند و درموردشان تصمیمی صادر می یابد، آنها را تحلیل کرده و هایی می اشیاء مشترج را طی تکنیک

 د.کن اجرایی، تصمیم صادر شده را عملی می

ای درخصاوص   گیری از آنها بتوان به ایاده  ها و رویکردهای موجود در این زمینه است، تا با بهره هدف اصلی این تحقیق بررسی مدل

 تحقیقات آینده برای تز کارشناسی ارشد اقدام نمود.

 دالیل انتخاب موضوع سمینار-4-2

 شوند: برای انتخاب این موضوع سمینار دالیل زیر برشمرده می

 های چندعامله بسیار معدود است. اطالعات در سامانه جوشی همی  های انجام شده در زمینهکار 

  تاری در آیناده    های گساترده  اطالعات یک عنوان تحقیق جدید و بروز است که از آن می توان در زمینه جوشی هممبحث

 بهره جست.

 عالقه شخصی 

 ... 

 ها ها و نوآوری ها، تفاوت شباهت-4-9

در ساامانه هاای    هاا  عامال ای در میاان   ، موضاوع تضاادهای داده  شباهت اصلی این تحقیق با سایر کارهای انجاام شاده  در حقیقت 

اند تا بتوانند این مشکل را حل کنند. اماا ایان    هایی ارائه شده ها رویکردها و مدل ی گوناگونی است که برای هرکدام از این چندعامله

ها برای یک بخش مشترج  شوند. یعنی اینکه اگر در یک سامانه با تضاد اطالعات در عامل یپذیری اعمال م رویکردها بصورت تطبیق

 کند. هایی را برای برطرف کردن این تضاد انتخاب می ی اصلی رویکردها و استراتژی مواجه شدند، هسته

صورت گیارد.   ها بصورت خودتطبیق لها در هریک از عام اما نوآوری در این تحقیق بدین صورت است که این رویکردها یا استراتژی

شود( بصورت خودتطبیاق در   جهت تجمیع اطالعات انجام می اطالعات )که به جوشی همگیری و اجرای  یعنی پایش، تحلیل، تصمیم

 ها و مطابق با شرایط موجود انجام شود. هریک از عامل
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 گیری بندی و نتیجه جمع-4-4

ی فعالیت و صورت مساله را معرفی کردیم. در ادامه ادبیاات موضاوع، مفااهیم     ین حوزهدر این تحقیق ابتدا کلیات تحقیق شامل تعی

مطرح و هرکدام را معرفی نماودیم. ساپس برخای از کارهاای     اطالعات را  جوشی همچندعامله، و  های مرتبط با خودتطبیقی، سامانه

هاا   اناد. بناابراین ایان ایاده     یی برای کار آیناده باه ماا داده   ها هایی ایده شده در این زمینه را معرفی کردیم که هرکدام از جنبه انجام

 تواند ما را در انجام تحقیقات آینده در این زمینه یاری رساند. می
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  گیری و پیشنهاد کارهای آتی نتیجه فصل پنجم:
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 مقدمه-5-6

تحقیاق را بیاان بصاورت خالصاه بیاان      شده ارائه خواهد شد. در ابتدا شارحی بار    بندی کلی از تحقیق انجام در این فصل یک جمع

کنایم. در اداماه باه ساواالت      ایم را روشان مای   هایی که انجام داده خواهیم کرد. پس از آن در چند بند مسیر کلی تحقیق و مطالعه

ی که از این های دهیم. درنهایت کارهای آتی و ایده گردیم و آنها را مورد بررسی قرار می اند بازمی تحقیقی که در فصل اول مطرح شده

 کنیم. شود را بیان می تحقیق حاصل می

 ی تحقیق خالصه-5-2

هاای چندعاملاه را    معرفی کردیم و هریک از ابعاد آن را مورد بررسی قرار دادیم. سامانه های چندعامله را در این تحقیق ابتدا سامانه

ای که نیازمند محاسابات همزماان و پیییاده     هر زمینه های چندعامله در ایم. سامانه ترکیبی از چندین عامل و جامعه در نظر گرفته

کنناد، در اداماه باه موضاوع      ی مناسبی را برای محاسبات خودمختار  فراهم می ها زمینه باشد کاربرد دارد. از آنجایی که این سامانه

گیری و اجرا را در  تضمیم ی خودتطبیق چهار مرحله خودتطبیقی یعنی پایش، تحلیل، های چندعامله خودتطبیقی پرداختیم. سامانه

ها موجودیت خودمختاری است که در شرایط مشخص در زمان اجرا خود را تطبیق  کنند. بدین منظور هریک از عامل خود اعمال می

 دهد. می

 کنند و این اطالعات ممکن است درمورد یاک شای   آوری می ها اطالعاتی را از محیط پیرامون خود جمع از طرفی هریک از این عامل

آماده و متنااقض،    دسات  باه آید این است که چگونه از این اطالعات  یا محیط مشترج باشد. بنابراین مشکلی که در اینجا بوجود می

 جوشای  هام هاای مختلفای بارای     ها و استراتژی اطالعات است. رویکردها و مدل جوشی همی  گیری کنیم. این فرایند مساله اشتراج

ی بسایار کمای    اطالعات وجود دارد که در طی کارهای انجام شده به بررسی آنها پرداختیم. البته در این زمینه کارهای انجاام شاده  

های چندعامله بررسی کنیم  اطالعات را که ذاتا امری خودتطبیق است، در سامانه جوشی هموجود دارد. در این تحقیق قصد داشتیم 

 هایی جدید حاصل کنیم. گاهی یابیم و ایدههای مختلف آن آ و از جنبه

 مسیر تحقیق-5-9

هاای   های خودتطبیقی آغااز گردیاد. پاس از بررسای خاودتطبیقی باا مزایاای آن در ساامانه         ابتدا با هدف بررسی جنبه این تحقیق

شود، به مطالعه در این زمینه  می های چندعامله استفاده که امروزه در بسیاری از کاربردها از سامانه چندعامله روبرو شدیم. از آنجایی

هاا   ها و کمبودهایی مواجه هستند. یکی از ایان دغدغاه   ها با چالش های چندعامله دریافتیم این سامانه ی سامانه پرداختیم. با مطالعه

دعامله ظهور های چن ها از جمله سامانه اطالعات است که در بسیاری زمینه جوشی همکه در طی مطالعات با آن روبرو شدیم موضوع 

هاای خودتطبیاق موجاب بهبودهاای      تواند در ساامانه  اطالعات که موضوع بروز و مطرحی است، می جوشی همکرده است. از طرفی 

ی کارهاای انجاام شاده در ایان      خوبی گردد و در این زمینه کارهای کمی انجام شده است. بنابراین با بررسی این مفهاوم و مطالعاه  

 کارهای آینده از آنها استفاده کنیم. ای دریافت کرده و در کارها ایده زمینه، سعی داریم از این
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 بازگشت به سواالت تحقیق-5-4

ایم. در این قسمت پاساخ هاا را مجاددا     هایی که در ابتدا مطرح شدند بوده در راستای این تحقیق بدنبال پاسخ مناسبی برای پرسش

 کنیم. بررسی کرده و پاسخ آنها را مشخص می

 گردد؟ های چندعامله اعمال می پذیری در سامانه گونه تطبیقچرا و چ .1

 های چندعامله چیست؟ اطالعات و سامانه جوشی همارتباط  .2

 های چندعامله چیست؟ اطالعات در بهبود عملکرد سامانه جوشی همنقش  .3

 اطالعات ممکن شود؟ جوشی همسازی کرد تا  های منابع مختلف را یکپارچه توان داده چگونه می .4

 های چندعامله کدامند؟ ها در سامانه داده جوشی همها و مشکالت موجود  چالش .5

 پذیر است؟ های چندعامله امکان اطالعات سامانه جوشی همآیا اعمال خودتطبیقی بر  .6

پرداخته شده است. سوال  4-2بررسی نمودیم. به سوال دوم در فصل دوم و بخش  3-2پاسخ به سوال اول را در فصل دوم در بخش 

 است. تشریح شده 2-4-2بخش در ادبیات موضوع کارهای انجام شده بررسی شده است. پاسخ سوال چهارم  و درسوم در فصل سوم 

 بررسی شده است. 1-3در بخش  ششمو پاسخ سوال  7-3در بخش  پنجمپاسخ سوال 

 کارهای آتی-5-5

هاا در   داده جوشای  هام ی خاودتطبیقی و   هاا و رویکردهاایی در زمیناه    های پیشین ذکر شد، چاالش  با توجه به مباحثی که در فصل

دهند. از طرفی کارهای انجاام شاده    های چندعامله مورد مطالعه قرار گرفتند که ایده هایی را در این زمینه در دست قرار می سامانه

 تواند موضوع خوبی برای تحقیقات آینده باشد. و می در این زمینه بسیار محدود است

اعمال شده اند و باعث باروز مزایاایی در زمیناه    های چندعامله  های اخیر، مفهوم خودتطبیقی به سامانه همانطور که گفتیم طی سال

اطالعاات اسات.    جوشای  هام های چندعاملاه   های مطرح در سامانه های علم و فناوری شده اند. همینین یکی از موضوعات و دغدغه

 یی ارائه شده است. ها و استراتژیها  مدلرویکردها،  های چندعامله در سامانه اطالعات جوشی همبرای 

 جوشای  هام ی هاا  بدین صورت است که این رویکردها یا اساتراتژی  ،توان در تحقیقات آتی از آن بهره جست هایی که می یکی از ایده

اطالعاات )کاه    جوشی همگیری و اجرای  صورت گیرد. یعنی پایش، تحلیل، تصمیم ورت خودتطبیقها بص هریک از عامل در اطالعات

 ها و مطابق با شرایط موجود انجام شود. شود( بصورت خودتطبیق در هریک از عامل جهت تجمیع اطالعات انجام می به
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