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 چکيده

هایي که یابند و ممکن است نيازمندیهای سازماني، در بيشتر موارد در مقياسي بزرگ توسعه ميسامانه

به ماهيت  توجههای سازماني با ی استفاده از این سامانهها بوده در دراز مدت تغيير یابد. دورهی آنپيشران توسعه

ها، طوالني مدت بوده و در طول مدت فعاليت خود ممکن است با سایر ها برای سازمانری از آنراهبردی بسيا

ها ها یکپارچه شده و یا ارتباط برقرار نمایند. نکاتي مانند این، باعث افزایش نياز به ایجاد تغيير در این سامانهسامانه

 شود.ها با شرایط جدید ميو تطبيق آن

های ارهایي که امروزه برای مقابله با چنين مشکلي ارائه شده است، استفاده از سامانهیکي از مهمترین راهک 

به اهداف  توجهتواند رفتار و کارکردهای خود را در زمان اجرا و با ی خودتطبيق ميباشد. یک سامانهخودتطبيق مي

باالتر و صرف هزینه و تالش کمتری پذیری از پيش تعریف شده از سوی کاربران تغيير دهد و بدین ترتيب با انعطاف

های ی سامانههای مختلفي برای توسعه. تاکنون چارچوب[9]اهداف مورد نظر کاربران خود را تأمين نماید 

های خاص های مختلف دارای مزایا، معایب و ویژگيبندیبه طبقه توجهخودتطبيق ارائه شده است که هرکدام با 

برداری های مشخصي به منظور استفاده و بهرهها دارای راهنمایياز این چارچوب کدامباشند؛ ولي هيچخودشان مي

 باشند:باشند. در این راستا سؤاالت زیر قابل طرح مينمي

 باشند؟ها ميها و مزایایي نسبت به سایر چارچوبها دارای چه ویژگيهر کدام از این چارچوب -9

های معرفي شده، چارچوب مناسبي را جهت ميان انواع چارچوبتوانند از دهنده چگونه ميهای توسعهسازمان -2

 برداری انتخاب نمایند؟بهره

های سازماني ی مناسب برای توليد سامانهگيری جهت انتخاب چارچوب توسعهیک مدل تصميمدر این پژوهش 

ی توسعههای های چارچوبات و ویژگيی این مدل نيازمند تعيين صف. توسعهارائه شده استخودتطبيق 

های رایج ازميان چارچوب -گيری و انتخاب چارچوب ی تصميمو در نهایت ارائه یک شيوهافزارهای خودتطبيق نرم

 . باشدمي -موجود 

افزار ی نرمهای بزرگ در فرآیند توسعهمند سازمانمشارکت روشگيری امکان با استفاده از این مدل تصميم

برای استفاده در  -های مختلف را بندی چارچوبین مدل، امکان ارائه رتبهشود. همچنين بکارگيری افراهم مي

به شرایط و نيازهای گوناگون سازماني و فني فراهم آورده و  توجهبا  -های سازماني خودتطبيق ی سامانهتوسعه

 بخشد.فرآیند طراحي معماری را شتاب مي

مورد ارزیابي قرار گرفته  آزمایشگاهي ی موردیگيری طراحي شده به کمک دو مطالعهدر انتها مدل تصميم

های مختلف را با توجه به نظر بندی چارچوبمدل پيشنهادی امکان رتبهدهد که است. ارزیابي انجام گرفته نشان مي

های آورد و همچنين از اعمال نظر مدیریتي کارفرما در خصوص عدم استفاده از چارچوبگيرندگان فراهم ميتصميم

 نماید.شتيباني ميمشخصي پ

 گيری، مدل تصميمافزاریخودتطبيق، خودتطبيقي، چارچوب، چارچوب نرمهای سامانه – های کليدیواژه

 دهچهار
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 مقدمه -9-9

باا اساتفاده از  هاساامانهی ایان چناان توساعه یافتاه اسات کاه امکاان توساعه های ساازمانيسامانهامروزه ابعاد 

و تعاداد افاراد درگيار در  هااآنپيچيادگي  هاساامانهایان چارا کاه باا گساترش ابعااد  ؛وجود ندارد تيسنهای روش

-هاای تاوان بطاور یکنواخات و متمرکاز و باا تايمنماي ایان بادان معناسات کاهیاباد. افازایش ماي ،توسعهفرآیند 

باعااث  هاسااامانهدر ایاان  ارافاازنرممهندسااي  ساانتيهااای را توسااعه داد. اسااتفاده از روش هاسااامانهیکپارچااه ایاان 

 توجاهجاا شاکننده نااظر بار ایان ایاده اسات کاه باا . در ایاني غير منعطف و شکننده خواهاد شادهایسامانهایجاد 

هایي باه هاا، نيااز باه تغييار رفتاار یاا عملکارد چناين ساامانهها و محايط اجرایاي آنبه ماهيت پویای ایان ساامانه

ای های رایاناهنمایاد. ایان پيچيادگي ساامانها را مرتباا  دچاار نقاص مايدهاد و ساامانه در حاال اجارتناوب رخ ماي

هاا در جهات فعاال باودن و کاار کاردن، نيازمناد تاالش انسااني بسايار به حدی رسايده اسات کاه نگهاداری از آن

 .[2]باشد زیادی است که در حال خارج شدن از کنترل مي

انطباق با شرایط جدید است. بنابراین یکي از اهداف نوین ، هاسامانههای مربوط به این ترین جنبهیکي از مهم

ي است که در صورت نياز به تغييرات با سرعت و سادگي قابل تغيير باشند. از این هایسامانهطراحي  افزارنرممهندسي 

راحي نویسي سطح باال، تحليل و طهای برنامهها، زبانتوصيف مشخصه یهاهایي مثل استفاده از زبانروی تکنيک

 باشند. هایي در این راستا ميگرا تالشگرا و معماری سرویسشي

اند حلي مناسب برای مشکالت نگهداری سامانه مطرح شدهافزارهای خودتطبيق به عنوان راههای اخير نرمدر سال

های نهکاهش وابستگي شدید به منابع انساني و واکنش سریع به رویدادهای مختلف از جمله مزایای ساما .[3]

ای را از خطاهای داخلي زمان اجرا تا حمالت توانند طيف گستردهروند. این مشکالت ميخودتطيبق به شمار مي

و پيکربندیشان را در پاسخ  [4]های خودتطبيق قادرند تا رفتار سامانهافزار را دربر بگيرد. نرم 9یخارجي و تغيير زمينه

های کاربر و یا ه برای یک سامانه خودتطبيق قابل نظارت باشد مثل ورودیبه تغييرات در محيط عملياتي )هر آنچه ک
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ند شامل افزودن، حذف و اتو( تغيير دهند. این تغييرات در پيکربندی مي2یا کاوشگرها 9هاحسگرهای دریافتي از داده

. تغيير در مدل باشد دیگریو موارد مختلف  تغيير در مدل استقرار برنامه ، تغيير قوانين سامانه،یا جایگزیني مؤلفه

افزاری و های نرمکه در آن ساختار منطقي برنامه ثابت مانده ولي نگاشت بين مؤلفه استقرار تغييری در سامانه است

دهندگان از افزارها تمرکز توسعهبا بزرگ شدن مقياس نرمدهد . این ویژگي نشان ميیابدافزاری تغيير ميسخت

 ها منتقل شده است.و چارچوب [5]ها ی داده به معماریهاها و ساختمانالگوریتم

خاص  یا دانش بخش یا عنصر اصلي تشکيل شده است که اطالعات چهارهر سامانه خودتطبيق به طور کلي از 

 کی يکل یاجزا و ساختار: 1-9شکل در ) که گذارندزمان و ماهيت تطبيق سامانه را به اشتراک مي مانند تطبيق

های سامانه به عنوان سياست 3مدیردهنده یا . این دانش معموال  توسط توسعهاند( نشان داده شدهقيخودتطب یسامانه

 .[6]شود تطبيق سطح باال تعيين مي

 

 

 [4] قيخودتطب یسامانه کی يکل یاجزا و ساختار: 1-9شکل 
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 مورد بررسي قرار خواهند گرفت. فصل آیندهجزای مشخص شده در شکل در ا

 هدف -9-2

يرند گمورد استفاده قرار مي ایجاد قابليت خودتطبيقيیي که برای هاچارچوبسعي شده است تا  پژوهشدر این 

ازماني های سی سامانهاز منظرهای متفاوت بررسي و تشریح شده و در انتها مدلي برای انتخاب چارچوب توسعه

 شوند.ها، اهداف و ساختار تحقيق معرفي ميدر این فصل مسئله، پرسش خودتطبيق ارائه گردد.

 تعریف مسئله -9-3

ی های سامانهگيری برای انتخاب چارچوب توسعهی حاضر عبارت است از طراحي یک مدل تصميممسئله

ترین راهکارها برای مواجهه از اميدوارکننده همانطور که پيشتر نيز مورد اشاره قرار گرفت، یکيسازماني خودتطبيق. 

هاست. در این گيری از ویژگي خودتطبيقي در این سامانه، بهرهسازمانيهای نگهداری سامانه و با افزایش پيچيدگي

های موجود، یک چارچوب توان از ميان چارچوبشود که با استفاده از آن ميگيری ارائه ميپژوهش یک مدل تصميم

 ی سازماني خودتطبيق انتخاب نمود.ی یک سامانهوسعهرا جهت ت

 باشند:در این راستا سؤاالت زیر قبل طرح مي

ها ها و مزایایي نسبت به سایر چارچوبها دارای چه ویژگيهر کدام از این چارچوب -9

 باشند؟مي

وب های معرفي شده، چارچتوانند از ميان انواع چارچوبدهنده چگونه ميهای توسعهسازمان -2

 ؟برداری انتخاب نمایندمناسبي را جهت بهره

 مراحل پژوهش -9-4

های اساسي زیر طي شده است که الزاما  ترتيبي نبوده است:در انجام این پژوهش گام  

 افزارشناسایي و بيان کامل مسئله، ویژگي خودتطبيقي در نرم -9

 های خودتطبيقبررسي کاربردهای کنوني و موارد استفاده از سامانه -2

 يسازمان یهاسامانه هایاجزا و مؤلفه ياجمال يو بررس يیشناسا -3
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 9يابیصفتهای خودتطبيق و ارائه ی سامانههای مورد استفاده در توسعهشناسایي و تشریح چارچوب -4

 هادر خصوص آن ها(تدیو محدو ها)تعيين ویژگي

 مدل ها بر اینی اثرگذاری آنگيری و نحوهشناسایي معيارهای مؤثر بر مدل تصميم -5

ی مشارکت ایشان های سازماني و نحوهی سامانهگيرندگان کليدی در خصوص توسعهشناسایي تصميم -6

 گيری برای انتخاب چارچوب توسعهدر فرآیند تصميم

ی نحوه يصورت گرفته و معرف يابیها و صفتسازمان یازهايها، نسامانه یازهاين نيب ينگاشت جادیا -7

 گيریهای تصميمتفاده از روشانتخاب چارچوب مورد نظر با اس

 ی موردی آزمایشگاهيانجام دو مطالعه -8

 های پژوهشمحدودیت -9-5

های باشد. برای طراحي مدلگيری ميهمانطور که پيشتر اشاره شد، هدف این پژوهش ارائه یک مدل تصميم

ها در حلشوند. این راه گيری شناسایيهای مورد استفاده در مسئله تصميمحلای از راهگيری بایستي مجموعهتصميم

های این پژوهش باشد. یکي از محدودیتهای خودتطبيق ميی سامانههای توسعهی حاضر مجموعه چارچوبمسئله

هایي که به طور متناوب در حال ارائه که تعداد چارچوب باشد؛ چراهای موجود ميعدم امکان بررسي تمام چارچوب

ها در این پژوهش وجود ندارد. باشد و امکان بررسي تمام آنحال افزایش مي ای درباشند به طور فزایندهشدن مي

 های جدید را فراهم خواهد آورد.البته مدل ارائه شده امکان پشتيباني از چارچوب

باشد. بدین منظور برای ارزیابي از دو محدودیت دوم مربوط به عدم وجود محيط واقعي برای ارزیابي مدل مي

 کاربردپذیری مدل بررسي گردیده است. ها،آزمایشگاهي استفاده شده است و از طریق آن ی موردیمطالعه

 ساختار تحقيق -9-6

 در ادامه این متن، فصول زیر ارائه خواهند شد:

                                                   
9 Charact eri zat i on 
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 افزاری های نرم: ادبيات پژوهش؛ در این فصل به بررسي ویژگي خودتطبيقي در سامانهفصل دوم

 گيرد.لفي مورد بحث و بررسي قرار ميپرداخته شده و این ویژگي در ابعاد مخت

  :های خودتطبيق ی سامانههای توسعههای چارچوببندیها؛ در این فصل دستهچارچوبفصل سوم

ها مورد ارزیابي گيرند. در انتها این چارچوبمعرفي شده و در ادامه چند چارچوب مورد بررسي قرار مي

 گيرند.قرار مي

  های انجام گرفته در فصول ها و تحليلبه بررسي توجهاین فصل با : مدل پيشنهادی؛ در چهارمفصل

گيری مورد نظر طراحي شده و در پایان با استفاده از دو مورد کاوی، کاربردپذیری آن قبل مدل تصميم

 نشان داده خواهد شد.

  بندی؛ در این فصل نتایج، خالصه پژوهش و مراحل آن و همينطور کارهای پژوهشي: جمعپنجمفصل 

 شود.آینده ارائه مي



 

 

 

 

 

 

 

 فصل دوم: ادبيات پژوهش -2
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 مقدمه -2-9

ها و های آنهای خودتطبيق و ویژگيسامانه افزاری،های نرمچارچوب در این فصل مفاهيم بنيادی در خصوص

 های سازماني معرفي خواهند شد.همچنين سامانه

 ی موضوعو مفاهيم اوليه تعاریف -2-2

 افزاریچارچوب نرم -2-2-9

ای خاص ی مجدد برای دستهای است که یک طرح قابل استفادهای از عناصر همکاری کنندهجموعهچارچوب م"

-باشد که نيازمند تعدادی مؤلفهی مجدد ميیک چارچوب یک طراحي قابل استفاده .[5] "آوردافزارها فراهم مياز نرم

های مورد نياز افزار باید این مؤلفهمهندس نرمسازی از یک چارچوب، باشد. برای نمونهافزاری برای کارکردن ميی نرم

کننده از یک . در حقيقت استفاده[7]ها نيز بایستي کامال  تعریف شده باشد را فراهم آورد. از این رو واسط مؤلفه

ها را از ی استفاده، چارچوبآورد. این نحوههای آن را فراهم ميباشد که مؤلفهافزار ميچارچوب، یک مهندس نرم

 سازد.افزاری متفاوت ميهای نرمها یا کتابخانه9ابزارجعبه

 افزارمعماری نرم -2-2-2

یک برنامه یا سيستم محاسباتي،  ،افزارعماری نارمافزار، مبر اساس تعریف ارائه شده از مؤسسه مهندسي نرم

ها را تباطات بين آنریت از بيرون عناصر و اؤساختار یا ساختارهای آن سيستم محااسباتي است که خصوصيات قابل ر

 باشد.مي ها به صورت جعبه سياهمؤلفه هایهتمرکز بر رفتار و محاور. در این تعریف دهدنشان مي

 پردازش خودمختار -2-2-3

ی سامانه زیستي بدن انسان بکار گرفته شده است. سامانه عصبي ی پردازش خودمختار نخستين بار دربارهواژه

نماید. بر ضربان قلب، قند خون و دمای بدن نظارت نموده و آن را تنظيم مي درون بدن انسان، بدون آگاهي شخص،

                                                   
 1Toolkit  
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بيني نموده و شرایط بدن را با آن این سامانه قادر است در صورت لزوم از طریق راهکارهای خاصي، آینده را پيش

آل در الت ایدهها و فشار خون در حالت اضطراب(. به طور مشابه در حتطبيق دهد )مانند افزایش توان ماهيچه

تواند بر اثر تغييرات محيطي یا داخلي، خود را های فناوری اطالعات مبتني بر پردازش خودکار، خودِ سامانه ميسامانه

ها اقدامات الزم را با حداقل تالش زده و برای پوشش آنبا آن منطبق نموده و یا حتي نيازهای آتي خود را حدس

های سطح پایين فني از دو جهت برای آزادسازی نيروی انساني از انجام فعاليتنيروی انساني به انجام برساند. 

 :[8]ها فایده دارد سازمان

 یابد.تعداد نيروی انساني مورد نياز برای نگهداشت سامانه کاهش مي -9

ی بيشاتری بارای ساازمان باه هاای ساطح بااالتری کاه ارزش افازودهتواناد باه فعالياتنيروی انساني مي -2

 ند، بپردازد.همراه دار

ی خودمختار فناوری اطالعات( با این وجود تفاوت محسوسي بين این دو ساختار )سامانه عصبي بدن و سامانه

کند غيرداوطلبانه هستند درحاليکه در وجود دارد. بسياری از تصميماتي که سامانه عصبي بدن انسان اتخاذ مي

توانند بخشي از وظایف اوری اطالعات با آگاهي و اختيار ميهای خودمختار فناوری اطالعات، کارشناسان فنسامانه

ای که گونهشود بهپذیر ميها امکانای از سياستخود را به سامانه منتقل نمایند. این کار از طریق تصویب مجموعه

انه پردازشي توان یک سامگيری بپردازد. ميتواند به تصميمها ميها و عدم نقض آنسامانه با راهنمایي این سياست

ها و اهداف حرفه و اتفاقات درون و خودمختار را یک سامانه با قابليت مدیریت خود دانست که به تغييرات سياست

 دهد.ها واکنش نشان ميبيرون خود حساس بوده و به آن

 9سامانه خودمدیریت -2-2-4

افزار یا عامل، ميانيستمافزاری مانند سدر یک محيط پردازشي خودمدیریت، عناصر سامانه، خواه عناصر نرم

سازی و سرورها، قادرند با استفاده از یک های ذخيرهافزاری مانند دستگاههای سختکاربردهای حرفه، عناصر و مؤلفه

 ی زیر را از خود بروز دهند:ی بازخوردی چهار ویژگي عمدهحلقه

                                                   
 1management -Self 
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؛ ایاان باادان و درونااي : قابلياات فااراهم نمااودن ساارویس تحاات هاار شاارایط محيطااي9خودپيکربناادی -

ها و اهاداف ساطح بااالی حرفاه معناست که ساامانه قاادر اسات پيکربنادی خاود را بار اسااس سياسات

که از سوی کاربر تعریاف شاده، تغييار دهاد. ایان ویژگاي بيشاتر بار قابليات خاودتطبيقي ساامانه نااظر 

غيياار های تحاات اختيااارش را حااذف کنااد، تتوانااد برخااي از مؤلفااهاساات کااه از طریااق آن سااامانه مااي

های ی جدیادی را اساتخدام نمایاد. ایان دسات تغييارات مؤلفاهدهد، جاایگزین نمایناد یاا حتاي مؤلفاه

 تواند منجر به تغيير رفتار کل یا بخشي از سامانه شود.یک سامانه مي

از طریاق  هاا و تصاحيح چناين ماواردی در صاورت وقاوعو کماي هاکاساتي: جلاوگيری از 2التياميخودد -

ی های سااامانههااا. باارای ایاان منظااور مؤلفااههااای سااامانه و برطاارف سااازی آنتشااخيص خودکااار نقااص

دهنااد تااا اقاادامات الزم در قبااال آن صااورت پااذیرد. باادین مربوطااه، سااؤِ عماال سااامانه را تشااخيص مااي

ی خاود، کمتار دچاار ترتيب ساامانه از انعطااف و اساتحکام بيشاتری برخاوردار شاده در عملياات روزاناه

 شود.مي 3شکست

. بار ایان اسااس ساامانه مرتباا  : نگهداشت کيفيت خادمت بار اسااس تغييارات محيطاي4سازیهنخودبهي -

هااا ی اسااتفاده از آنکنااد تااا از کارآماادی نحااوههااا را خااود را نظااارت ماايمنااابع و الگااوی اسااتفاده از آن

یاک  5تواناد در صاورت تشاخيص تغييار در بارکااریاطمينان حاصل نمایاد. بار ایان اسااس ساامانه ماي

 ی خاص از حرفه یا تمایالت کاربر سياست تخصيص منابع خود را بروزرساني نماید.هحوز

ی تواناایي ساامانه دهناده. ایان ویژگاي نشاانهاا یاا حماالت خاارجي: مقابلاه باا مزاحمات6خودحفاظتي -

کاااه توساااط ویژگاااي  – 7در شناساااایي و جلاااوگيری از حماااالت خاااارجي و یاااا خطاهاااای آبشااااری

باشااد. باارای تشااخيص و مقابلااه بااا مخاااطرات خااارجي از مي – [1]نيسااتند خودالتيااامي قاباال ردیااابي 
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 3Failure  
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 3یاا حمااالت رد ساارویس 2ماننااد دسترساي غيرمجاااز، نفااوذ و توزیاع باادافزارها 9بررساي رفتااار متخاصام

 شود.استفاده مي

 4ی کنترلحلقه -2-2-5

ی کنترل به لقهافزار، اعطا نمودن یک حی مهندسي نرمی ساخت یک سامانه خودمختار در جامعهروش عمده

های کنترل در خارج از سامانه قرار گرفته و یک نوع کنترل متمرکز را . به طور سنتي این حلقه[93]باشد سامانه مي

نماید. گيری ميی تغييرات سامانه تصميمخارجي بر سامانه مسلط شده و درباره 5آورند. برای مثال یک ناظرپدید مي

 شوند:ح طراحي ميهای کنترلي در دو سطچنين حلقه

: در ایان ساطح یاک حلقاه بارای کال ساامانه وجاود دارناد کاه نشاانگر یاک کنتارل مرکازی 6سراسری -9

عمال کناد. اماا  7تواناد باه صاورت همنواساازی ساامانه داشاته باشاد ماياست که اگر دانش کامل درباره

 .[99] بردپذیری رنج ميپذیری و عدم مقياسی کنترلي از مشکل عدم انعطافچنين حلقه

)در یااک سااامانه مقياااس فااوق وساايع( یااا هاار بخااش  : در ایاان سااطح هاار عنصاار خودمختااار8محلااي -2

عمااوال  دانااش تمااام یااک مجااا کااه ی کنتاارل اساات. از آنصاااحب یااک حلقااه مشااخص از یااک سااامانه،

هااای کنتاارل محلااي آوری بااه صااورت متمرکااز نيساات، هماااهنگي ایاان حلقااهسااامانه باازرگ قاباال جمااع

پاذیری بااالتری نسابت باه ماورد قبلاي هاا از انعطاافنه الزم اسات. ایان حلقاهبرای حفاظ صاحت سااما

 برخوردارند.

ی کنترل در بخش مؤلفه خودتطبيق بيان خواهند ی عملکرد یک حلقهمباحث تکميلي در خصوص اجزا و نحوه

 شد. 
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 مؤلفه خودتطبيق -2-2-6

انست. باید توجه داشت که عنوان توان مغز اصلي یک سامانه خودتطبيق دیک مؤلفه )عنصر( خودتطبيق را مي

سازی مؤلفه خودتطبيق نيست و این افزاری مشخص برای پيادهمؤلفه در اینجا الزاما  به معنای وجود یک مؤلفه نرم

ی در حال فعاليت اضافه نمود توان به یک سامانهها را ميمؤلفه خود از اجزای گوناگوني تشکيل شده است. این مؤلفه

ی بازخوردی سازی حلقهها اضافه نمود. در حقيقت این مؤلفه مسئول پيادهای خودتطبيقي را به آنهتا برخي ویژگي

 نماید:سازی ميباشد. این مؤلفه چهار کارکرد اصلي زیر را پيادهیک سامانه خودتطبيق مي

ز هااای دریااافتي اهااای الزم باار روی دادهپردازشآوری، تصاافيه و سااایر پااایش )نظااارت(: شااامل جمااع -

 شود.حسگرها مي

دهنده تفسااير اطالعااات ورودی اساات کااه بااا اسااتفاده از انااواع تحلياال: ایاان کااارکرد در حقيقاات نشااان -

باشااد. یکااي از مهمتاارین سااازی ميبينااي و ... قاباال پيادههای ریاضااي، هااوش مصاانوعي، پيشماادل

فتي )در حکاام هاای دریاااشااود، امکاان یااادگيری بار اساااس دادهمساائلي کااه در ایان کااارکرد مطارح مي

 باشد.بازخورد( مي

ها یاا قاوانين تعریاف شاده بارای ساامانه و جهات ریزی: این کارکرد با توجاه باه مجموعاه سياساتبرنامه -

ای از راهکارهااای از پاايش طراحااي شااده را باارای ایجاااد تغيياار در یابي بااه اهااداف آن، مجموعااهدساات

سااخت اعماال ماورد نياز بارای طاي فرآیناد نمایاد. ایان راهکارهاا بارای عنصر مدیریت شونده اتخاذ مي

 شوند.تطبيق سامانه استفاده مي

ای از راهکارهاایي )از جملاه زمانبنادی اعماال( بارای کنتارل فرآیناد اجرا: ایان کاارکرد شاامل مجموعاه -

تطبياق ساامانه در حاين اجارای اعماالي کاه بااالتر اشااره شاد را در اختياار دارد و تغييارات ماورد نظار 

 نماید.گرها در عنصر مدیریت شونده اعمال ميرا به کمک عمل

گيرد به نحوی که اجزای آن با انتقال ی کنترل شکل ميبا فعاليت این چهار کارکرد در کنار یکدیگر، یک حلقه

 نمایند.دانش مورد نياز به یکيگر، با هم همکاری مي
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 عنصر مدیریت شونده -2-2-7

ی های خودتطبيقي به کمک یک حلقهاست که ویژگيفناوری اطالعات  یعنصر مدیریت شونده همان سامانه

 تواند یک سامانه معمولي یا یک سامانه یکپارچه سازماني باشد.شود. این عنصر به لحاظ ميکنترل به آن افزوده مي

 حسگر -2-2-8

شود وظيفه کسب اطالع و سازی ميافزاری جداگانه پيادهیک حسگر که معموال  به صورت یک مؤلفه نرم

 شود:ر خصوص وضعيت یک عنصر مدیریت شونده را بر عهده دارد. یک حسگر شامل دو بخش زیر ميدهي دگزارش

 دهندی عنصر مدیریت شونده، ارائه ميهایي که اطالعاتي را دربارهای از ویژگيمجموعه -

هااای عنصاار ماادیریت شااونده ای از رویاادادهای ماادیریتي کااه در قبااال تغيياار وضااعيت ویژگيمجموعااه -

 ندشوفعال مي

 عملگر -2-2-1

 شود:یک عملگر وظيفه ایجاد تغيير در عنصر مدیریت شونده را بر عهده دارد و  دو بخش زیر مي

 آورندای از عمليات که امکان تغيير وضعيت عنصر مدیریت شونده را فراهم ميمجموعه -

ای از عمليااات کااه امکااان ارائااه درخواساات از سااوی عنصاار ماادیریت شااونده بااه مؤلفااه مجموعااه -

 آورندق را فراهم ميخودتطبي

های هر دو را داشته باشد اگر حسگر و عملگر در یک سامانه خودتطبيق یکي باشند و یک عنصر مشخص قابليت

 آنگاه کاوشگر ناميده خواهد شد.

 های تطبيققوانين و سياست -2-3

ينه های از مشخص شده بههای خودتطبيق و خودمدیریت رفتارشان را بر اساس اهداف و محدودیتسامانه

ها و قوانين ای از سياستها در قالب مجموعهها، بيان آنهای تبيين این اهداف و محدودیتنمایند. یکي از راهمي

 .[94] "توان نوعي راهنمایي برای تشخيص اعمال و تصميمات بهينه دانستها را ميسياست". [93]باشد مي
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 های خودتطبيقيطيف -2-4

ی کارکرد به سه ویژگي نحوه توجههای خودتطبيق با را برای سامانه در این بخش قصد داریم سه طيف مختلف

های داخلي یا افزار و همينطور استفاده از روشی کنترل یا مهندسي نرمریزی، گرایش به نظریهواحد تحليل و برنامه

 خارجي معرفي نمایيم.

 افزار و نظریه کنترلگرایش به مهندسي نرم -2-4-9

بندی نمود. روش تطبيق توان از دیدگاه روشي کلي برخورد با وقایع سامانه دستههای خودتطبيق را ميسامانه

. اگر این [93]سازی شود افزار پيادههای صرفا  مبتني بر مهندسي نرمو یا روش 9ی کنترلتواند با استفاده از نظریهمي

-کنند. در روشین طيف پيدا ميهای ترکيبي جایگاهي بر روی ادو روش را در دو سر یک طيف در نظر بگيریم روش

ها هستند که پارامترهای رفتاری منبع دار از سيگنالی ادامهی کنترل، اعمال کنترلي، یک دنبالههای مبتني بر نظریه

ها غيرقابل تغيير است دهند. معموال  ساختار منبع مدیریت شونده در این روشمدیریت شونده را تحت تأثير قرار مي

افزار عموما  های مبتني بر مهندسي نرم. در مقابل روش[96]سازی ریاضي نمود ها را مدلوان رفتار آنتدر حاليکه مي

: 1-2شکل تواند ساختار یا معماری منبع مدیریت شونده را تغيير دهد. )باشند که ميدارای اعمال کنترلي گسسته مي

 دهد.( این طيف را نشان ميافزار و نظریه کنترلمهندسي نرم فيط

 افزار و نظریه کنترلمهندسي نرم فيط: 1-2شکل 

 

                                                   
  1 Control theory 
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نمایند، معموال  از اعمال کنترلي گسسته که های ترکيبي استفاده ميهای خودتطبيق موجود که از روشدر سامانه

های سامانه دهد و یا تغييری در مجموعه پردازشریت شونده را تحت تأثير قرار ميی سامانه مدیزیرساخت اجراکننده

 . [93]شود کند، استفاده ميمدیریت شده اعمال مي

 های داخلي و خارجيروش -2-4-2

های ها یا به طور کلي روشها، چارچوبها، معماریی مدلی توسعههای انجام شده در زمينهمجموعه تالش

 بندی نمود:ی بزرگ طبقهتوان در دودستهای خودتطبيق را ميهی سامانهتوسعه

-هاای خاودتطبيقي را فاراهم مايهاایي کاه ویژگيهاا مااژولهاای خاارجي: در ایان دساته از روشروش -9

 گيرند.کنند اساسا  خارج از سامانه اصلي یا همان عنصر مدیریت شونده قرار مي

-ده عمااال  حاااوی کااد الزم باارای خودتطبيااقهااا عنصاار ماادیریت شااونهااای داخلااي: در ایاان روشروش -2

 دهندگي بوده و این دو قسمت به روشني قابل تفکيک نيستند.

های خارجي به دليل جداسازی مناسب صفات خودتطبيقي از منطق برنامه و قرار دادن رسد که روشبه نظر مي

ها اشاره خي مزایای این دسته از روشهای مؤثرتری باشند. در زیر به برهای دیگر روشها در ماژولکد مربوط به آن

 نمایيم:مي

هاا در کنناده، بتاوان از آنهاای کنتارلکنناد تاا باا جداساازی مااژولها این امکان را فراهم مياین روش -

 ها مجددا  استفاده نمود.سایر سامانه

-تاری امکاانهای ساامانه باا آثاار جاانبي کمها یاا ساایر مؤلفاهدر این حالت مدیریت و تغيير ایان مؤلفاه -

 پذیر است. زیرا این دو دسته مؤلفه عمال  ارتباط سستي با هم دارند.

های هاا بارای ساامانهباه ماهيات مستقلشاان ایان قابليات را دارناد کاه از آن توجاههای خارجي با روش  -

هاا را جداگاناه باه یاک ساامانه در حاال عملياات تاوان عناصار آنبارد زیارا مايموروثي فعلاي نياز بهاره

 باشد.نمود که در این صورت سامانه در حال عمليات نيازمند تغيير مي اضافه

شکل شود. در واقع همانطور که در )های ترکيبي نيز استفاده ميهای خودتطبيق کنوني از روشالبته در سامانه

شده را باید دو سر یک طيف در نظر ( نشان داده شده دو دسته روش اشاره يخارج و يداخل یهاروش فيط: 2-2



16 

 

های معرفي شده در این سمينار باشد. چارچوبهای خارجي ميها به سوی استفاده از روشگرفت. روند تکاملي سامانه

 باشند.های خارجي ميهمگي مبتني بر روش

 

 

 يخارج و يداخل یهاروش فيط: 2-2شکل 

 

 گيریمدل تصميم -2-5

گيرندگان برای انتخاب های مورد استفاده تصميمای از فرآیند، معيارها و روشگيری مجموعهیک مدل تصميم

 باشد.ی مشخص ميهای موجود در خصوص یک مسئلهحلای از راهزیرمجموعه

 گيریفرآیند تصميم -2-5-9

گيرندگان های تصميمداف و نيازمندیتوان فرآیندی دانست که یک مسئله مشخص و اهگيری را ميتصميم

های اساسي برای شود. در زیر گامحل مشخص به عنوان خروجي توليد ميورودی آن به شمار رفته و در انتها یک راه

 [:42گيری تشریح شده است ]اجرای یک فرآیند تصميم

 تعریف مسئله 

یابي به باشد. برای دستو مطلوب مي هدف این گام ارائه یک تعریف مشخص و شفاف از مسئله، شرایط موجود

گيری بر روی تعریف مسئله اتفاق نظر داشته باشند. چنين تعریف شفافي نياز است تا تمامي ذینفعان فرآیند تصميم

 شود:مهمترین اقداماتي که در این گام انجام مي
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 یابي(ای وجود مسئله )ریشهشناسایي دالیل ریشه -

 و فرضياتهای گوناگون شناسایي محدودیت -

 شناسایي مسائل مربوط به ذینفعان -

 هاتعيين نيازمندی 

ها برطرف نماید. حل قابل تصور برای حل مسئله باید آنها شامل مجموعه شرایطي هستند که هر راهنيازمندی

 ها به صورت کمي تعریف شوند.ی نيازمندیبسيار ضروری است  که تا حد امکان مجموعه

 دهي به اهدافشکل 

گيری نمایند. در حقيقت اهداف تصميمها هستند که حاالت مطلوب را تعریف ميای از ارزشمجموعهاهداف 

 دهند.نمایند و وضع مطلوب را به صورت کيفي نمایش ميها را جمع ميهای نيازمندیمجموعه

 هاحلشناسایي راه 

ه وضع مطلوب )اهداف به دست های مختلف راهکارهای گوناگوني را برای تبدیل وضع موجود مسئله بحلراه

 شوند.کنند از ادامه فرآیند حذف ميهای تعریف شده را برطرف نميهایي که نيازمندیحلنمایند. راهآمده( ارائه مي

 تعریف معيارها 

شود. این آروند. تعریف معيارها با کمک اهداف انجام ميها را فراهم ميحلمعيار امکان جداسازی و مقایسه راه

هایي که معيارها را به شکل حلمعناست که معيارهای تعریف شده باید در جهت تحقق اهداف وضع شوند. راهبدان 

نمایند، باید عمال  اهداف را به بيشتر محقق نمایند. به ازای هر هدف یک یا تعداد بيشتری معيار بهتری ارضا مي

 گردد. تعریف مي

 گيریانتخاب روش تصميم 

 اند.معرفي شده 9ها در پيوست گيری را انتخاب نمایند. این روشيرندگان باید روش تصميمگدر این گام، تصميم

 هاحلارزیابي راه 
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شود. ارزیابي ممکن است به صورت گيری و با استفاده از معيارها انجام ميها توسط روش تصميمحلارزیابي راه

گيری رایج های قابل اندازهستگي دارد. ارزیابي مقياسعيني یا ذهني انجام شود که این مسئله به ماهيت ارزیابي ب

گيری انتخاب شده در پذیرد. پس از انجام ارزیابي، روش تصميم)مثل پول، زمان، طول و ...( به صورت عيني انجام مي

 شود. گرفته ميها به کار حلای از راهها یا انتخاب مجموعهحلبندی راهحل برتر، اولویتی قبل برای انتخاب راهمرحله

 ارزیابي 

های تعریف شده مورد ارزیابي قرار داد. در بعضي حل باید آن را در برابر اهداف و نيازمندیپس از انتخاب یک راه

گيرندگان به اهداف یا شود که نظر تصميمی حاصل از برگزیدن آن باعث ميحل انتخاب شده و نتيجهموارد راه

 ر مورد غفلت قرار گرفته بوده است.هایي جلب شود که پيشتنيازمندی

 گيریهای تصميمبندی مدلدسته -2-5-2

 بندی نمود:های مختلف دستهتوان از دیدگاهگيری مورد استفاده را ميهای تصميممدل

 تعداد معيارها 

o تک معياره 

o 9چند معياره 

 حلتعداد راه 

o متناهي 

o نامتناهي 

 گيرندگانتعداد تصميم 

o گيرندهیک تصميم 

o 2ندهگيرچند تصميم 

                                                   
 1Criteria Decision Making (MCDM) -Multi 

 2Person Decision Making (MPDM) -Muti  
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های متناهي و حلی چند معياره، راهگيری طراحي شده در دستهبه توجه به مسئله مورد پژوهش، مدل تصميم

 گيرد. گيرنده قرار ميچند تصميم

 گيری گروهيتصميم -2-5-3

شود تا نظرات و ترجيحات افراد مختلف در ارزیابي و انتخاب معيارها و گيری گروهي تالش ميدر تصميم

گيرندگان، ی واحد در آید. معموال  هر یک از تصميمی به هم پيوستهناگون، به صورت یک مجموعههای گوحلراه

ها در قبال برخي از حلتواند در ارزیابي بخشي از راهای از تجارب و دانش مخصوص به خود را دارند که ميمجموعه

ای صالحيت شان در فرآیند ی حرفهزمينه معيارها به کار گرفته شود. بنابراین الزم است تا افراد با توجه به

 شود:گيری مشارکت داده شوند. این مشارکت در دو زمينه انجام ميتصميم

 تعيين وزن به ازای هر معيار -

 حل به ازای هر معيارتعيين کارایي هر راه -

 :باشدهای مختلفي قابل اعمال ميگيرندگان نيز به صورتی تأثير صالحيت هر یک از تصميمنحوه

 گيرندگان در خصوص اوزان معيارهاهای تصميماعمال ضریب مستقيم به تحليل -

 ها حلگيرندگان در خصوص کارایي راههای تصميماعمال ضریب مستقيم به تحليل -

ی حلااي کااه در حااوزهگيرنده باارای نظردهااي در خصااوص معيااار یااا راهاسااتفاده از هاار تصااميم -

 باشدصالحيت وی مي

 های سازمانيسامانه -2-6

افزارها مسئوليت اجرا و یا نمایند. این نرمبه سازمان در جهت رسيدن به اهدافشان کمک مي های سازمانيسامانه

شوند را بر عهده دارند و معموال  بر بستر اینترنت و تسهيل انجام مراحل مختلف کارهایي که در یک سازمان انجام مي

سازی فرآیندهای عمده سازماني یکپارچه ها،م این سامانهشوند. یکي از اهداف مهاینترانت )هر دو( اجرا مي

های سازماني یک جز صحيح از یک سامانه باشد. سامانه)حسابداری، فروش، مالي، منابع انساني، انبار، توليد و ...( مي

د مشخص از آیند و برای حل مسائلي که در حوزه سازمان و نه یک یا چند واحاطالعاتي مبتني بر رایانه به حساب مي
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ها معموال  به کمک یابد. این سامانهوری و بازدهي توأمان افزایش ميشوند؛ بدین ترتيب بهرهآن وجود دارد استفاده مي

 خورند و مدیریت متمرکزی دارند.ها پيوند ميیک واسط به سایر سامانه

 ماید:نهای سازماني را به شرح زیر مطرح ميهای اصلي سامانهمؤسسه گارتنر ویژگي

 افزارهای مختلف نرماستفاده از یک نگهدارنده برای اجرای مؤلفه 

o نمایدها ارائه ميرا به مؤلفه 9نویسي کاربردیهای برنامهای از واسطنگهدارنده مجموعه 

o طوالني مدت سيستم عامل اجرا  3و به عنوان یک وظيفه 2نگهدارنده معموال  به صورت مقيم

 شودمي

o های به مؤلفه 4های فراهم شده نگهدارنده به صورت از راه دوریستوان به کمک سرومي

 دسترسي داشت

o دهد در کنترل نگهدارنده بوده و نگهدارنده این منابعي سيستم عامل در اختيار سامانه قرار مي

 دهدها قرار ميمنابع را در اختيار مؤلفه

o آورداهم ميها فرنگهدارنده امکان دسترسي به سيستم فایب را برای مؤلفه 

o آوردنگهدارنده امکان دسترسي به پایگاه داده را فراهم مي 

 پشتيباني از محاسبات توزیع شده 

 انجام تأیيد هویت و دسترسي توسط نگهدارنده 

 نگهدارنده 5هایارائه امکان پایش و مدیریت حداقلي وضعيت نمونه 

 ها وجود داردمؤلفه 6امکان فراخواني 

 نماید:های سازماني مشخص ميخصات دیگری را برای سامانهمش [23]همچنين فاولر در 

 های ماندگارحجم زیاد داده 

                                                   
 1Application programming Interface (API)  

 2Resident   

 3Task  

 4Remote  

  5Instance  

  6Invoke  
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 هادسترسي همزمان و چندکاربره به داده 

 های کاربریتعداد زیاد و تنوع زیاد واسط 

 گيردها که معموال  تراکنش محور یا زمان محور صورت ميیکپارچگي با سایر سامانه 

  گيریسازی یا گزارشها برای اموری چون یکپارچهقالب دادهتعداد زیاد ترجمه و تغيير 

 ی باالنياز به قابليت توسعه 

 :روندبه شمار ميهای سازماني سامانه هایي ازنمونههای زیر سامانهبا توجه به تعاریف باال، 

 ی حسابداریسامانه -

 ی هوش تجاریسامانه -

 9ی مدیریت فرآیندهای حرفهسامانه -

  2ارتباط با مشتری ی مدیریتسامانه -

 ی تأمين ی مدیریت زنجيرهسامانه -

 های مشترک پروژهی مدیریت دارایيسامانه -

 ی مدیریت محتوا سامانه -

  3رساني سازمانيی پيامسامانه -

 کارهای مشابه -2-7

گيری برای انتخاب چارچوب اشاره شد، تا کنون هيچ راهنمایي کلي یا مدل تصميمهمانطور که پيش از این نيز 

ی انتخاب گيری ارائه شده پر شماری در حوزههای تصميماما مدلهای خودتطبيق ارائه نشده است. ی سامانهسعهتو

 اند:گيری ارائه شدههای تصميمهایي از این مدلهای دیگر وجود دارند. در زیر نمونهها در زمينهچارچوب

اند. در این چوب معماری سازماني ارائه نمودهگيری برای انتخاب چار[ یک مدل تصميم46فتحيان و محمدی در ]

ی پيمایش دلفي، معيارهای ارزیابي و انتخاب چارچوب مذکور گيری از نظرات خبرگان و به واسطهمدل نخست با بهره

                                                   
 1ent Suits (BPMS) Business Process Managam 

 2Customer Relationship Managament System (CRM)  

 3Enterprse Messaging System (EMS)  
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گيری های تصميمهای مورد توجه به عنوان گزینهها چارچوباز بين معيارهای شناسایي شده، برگزیده و بر مبنای آن

فرآیند تحليل سلسله مراتبي ارزیابي شده و پس از تأیيد اعتبار تصميمات اخذ شده در خالل این فرآیند، یق از طر

 گر مجازی معرفي شده است.های بيمهبرای سازمانچارچوب مناسب معماری سازماني 

ری استفاده شده گيها و معيارهای مدل تصميمحلای برای شناسایي راهدر این مدل از روش مطالعات کتابخانه 

این  گيری چند معياره مورد استفاده قرار گرفته است.است. سپس این مجموعه به عنوان ورودی یک روش تصميم

ها نسبت به حلبندی و ارزشيابي نسبي راهمدل با توجه به استفاده از فرآیند سلسله مراتبي تحليلي امکان رتبه

 آورد.یکدیگر را فراهم مي

گيری دانست. در این پژوهش گرچه فرآیند توان عدم تعریف دقيق فرآیند تصميمن مدل را ميیکي از مشکالت ای

ی استفاده از مدل و فرآیند آن ارائه نشده طراحي مدل به خوبي تشریح شده است اما راهکار مشخصي برای نحوه

 است.

افزار با کمک عماری نرمگيری را برای انتخاب سبک مدر مدلي دیگر، جليلي و شاه محمدی یک مدل تصميم

زار ارمافان اریامعم بکاس اباانتخ برای روشي پژوهش در این [.47اند ]فرآیند تحليلي سلسله مراتبي معرفي کرده

 ارائه مراتبي سلسله تحليل فرایند از استفاده با و افزارنرم کيفي صفات تقدم به توجه با کاندیدهای سبک انامي از

 از افزار نرم اصالح قابليت کيفي صفت و افزار نرم مجدد استفاده قابليت کيفي صفت ارزیابي در آن بر عالوه. شده است

 سازی بعد اتصال در این دو صفت کيفي.کمي برای است راهي که است شده استفاده اتصال معيار

ف توصي -9شود که عبارتند از: گيری مورد استفاده در این مدل شامل شش گام اساسي ميفرآیند تصميم

های کاندید معماری توصيف سبک -AHP 3تعيين الویت صفات کيفي با استفاده از روش  -2افزار های نرمخواسته

بندی رتبه -6های کاندید تشکيل ماتریس مقایسه سبک -5های کاندید ارزیابي صفات کيفي سبک -4افزار نرم

 های معماری کاندید.سبک

نماید و سپس با توجه به الگوی افزار را طراحي ميعماری یک بار نرمدر این مدل پژوهشگر به ازای هر سبک م

 نماید.افزار، صفات کيفي مختلف را به کمک فرآیند تحليلي سلسله مراتبي ارزیابي ميهای نرماز مؤلفه بدست آمده

 نماید.در این مدل پژوهشگر نتوانسته دالیل دقيقي برای انتخاب معيارهای ارزیابي هر صفت کيفي ارائه 



23 

 

 گيرینتيجه -2-8

های خودتطبيق و افزار و نيز سامانهگيری، مهندسي نرمی تصميمای مورد نياز از نظریهدر این فصل عناصر پایه

های اساسي بکار های سازماني پرکاربرد و مؤلفهویژگي خود تطبيقي معرفي شد. همچنين برخي از مهمترین سامانه

 گيری در بخش کارهای مشابه ارائه و بررسي گردید.انها نيز دو مدل تصميمدر  رفته در ایشان نيز ارائه گردید.

 



 

 

 

 

 

 

 هاچارچوب: سومفصل  -3
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 مقدمه -3-9

این  تعداد پردازیم. شایان ذکر استهای خودتطبيق ميی سامانههای توسعهدر این فصل به بررسي چارچوب

های خودتطبيق را های طراحي شده یا سامانهبچارچو مجموعهابتدا  باشد.همواره در حال افزایش مي هاچارچوب

 .چارچوب خواهيم پرداخت هفتبندی خواهيم نمود و در ادامه به بررسي طبقه

های معروف گيرندگان و روشگيری شامل فرآیند، معيارها، تصميمهمچنين در این فصل اصول تصميم

 گردد.روهي تشریح ميگيری به صورت گی تصميمگيری معرفي شده و در پایان شيوهتصميم

باشد. گيرنده ميها و ترجيحات تصميمهای جایگزین بر اساس ارزشگيری شامل مطالعه و شناسایي راهتصميم

های جایگزین و گوناگون قابل اجرا برای حل یک مسئله حلی وجود راهدهندهگيری به طور ضمني نشانتصميم

حلي که به های جایگزین و انتخاب راهحلر چه بيشتر راهگيری شناسایي همشخص است. پس در هنگام تصميم

گيرندگان را ارضا نماید، امری مهم گيرنده یا تصميمها و نيازهای تصميمبهترین شکل ممکن اهداف، تمایالت، ارزش

 است.

 هاچارچوب بندیطبقه -3-2

فراگير را برای  بندیطبقهیک  [1]و سایرین در  9، خالد در فصل اول های ارائه شدهها و طيفبندیعالوه بر دسته

شود. البته باید به این ی زیر ميخودتطبيق ارائه داده اند که شامل هفت دسته هایسامانههای و معماری هاچارچوب

ها ممکن است صرفا  به یک دسته متعلق نباشند. به عبارت یا معماری هاچارچوبداشت که هرکدام از این  توجهنکته 

ها را ای از آنتواند مجموعهمي یا معماری باشد که یک چارچوبدسته نشانگر هفت ویژگي خاص ميدیگر این هفت 

 در آن واحد داشته باشد.

 ی عصبي بدن انسانهای سامانه: استفاده از ویژگيشناسيالهام گرفته شده از زیست -

 شدههای توزیع: قابل استفاده برای سامانهو مقياس وسيع شدهتوزیع -

                                                   
  1 Amina Khalid 
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 ی کننترل خود را دارد.ی کنترل هر عامل حلقه: استفاده از چند حلقهبر عاملمبتني  -

 ی مبتني بر مؤلفههاچارچوب -

 : استفاده از یک تکنيک خاص ریاضي یا هوش مصنوعي یا نظایر آنمحور 9فن -

 گراسرویس -

 های موروثي موجود: ایجاد امکان  افزودن رفتار خودتطبيق به سامانهافزودني -

ی افزودني قابل جایدهي یي مورد بحث و بررسي قرار بگيرند که در دستههاچارچوبسعي شده  در متن حاضر

باشند. این ها ميدر اختيار دارند که نيازمند ارتباط بين آن يهایسامانههای کنوني باشند چراکه بسياری از سازمان

شود یي ميهاچارچوبها به استفاده از سازمانفعلي سبب گرایش  هایسامانهدورریزی  ها بهتمایل سازماننياز و عدم 

 موجود )موروثي( اضافه نمایند. هایسامانهقابليت خودتطبيقي را به  بتوانند که

 (Ranibowگارالن و دیگران ) چارچوبچار -3-3

و سایرین ارائه شد. این چارچوب  3، شانگ ون چنگ2ميالدی توسط دیوید گارلن 2334این چارچوب در سال 

ی مجدد را به همراه راهکارهایي برای اختصاصي نمودن آن برای یک کاربرد مشخص ارائه ابل استفادهیک ساختار ق

سازی و های مختلف را برای مدلدهد که جنبهانطباق اجازه مي ی قابليتدهندهدهد. این راهکارها به توسعهمي

انتخاب نماید. در واقع این چارچوب  ی تطبيق رانظارت تعيين و سپس شرایطي که محرک انطباق هستند و نحوه

ی یک ها فراهم نموده به نحوی که اکثر اجزای اصلي برای توسعهی سایر چارچوبای را برای توسعهبستر و زمينه

 را در خود جای داده است. ی خودتطبيقسامانه

ور ارزیابي مدل برای و همينط سامانهی زمان اجرای هاویژگياین چارچوب از یک مدل معماری برای نظارت بر 

انطباق  قابليت، این چارچوب تخطينماید. در صورت بروز استفاده مي سامانهها و شروط از محدودیت تخطيتشخيص 

به عنوان یک  افزارنرماز معماری  سنتيکند. در واقع برخالف استفاده را فراهم مي مؤلفهو همينطور  سامانهدر سطح 

شود. در زمان اجرا نيز نگهداری مي سامانهتوسعه، در این چارچوب مدل معماری ی مختص زمان طراحي و فرآورده

                                                   
 1Technique  

 2  David Garlen 

 3  Wen Cheng-Shang 
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ها و همينطور ی اتصال آن، سرورها و نحوههامؤلفهها، مثل واسط سامانهی اجزای اصلي یک این مدل دربرگيرنده

مایش این مدل معماری در شود. به نیي از قبيل بار پردازشي سرورها، پهنای باند و زمان پاسخ و غيره ميهاویژگي

ها مواردی مثل سرورها، گردد که گرهها و اتصاالت استفاده ميای از گرهزمان اجرا از یک نمودار به صورت مجموعه

دهد. برای هر ها را نشان ميباشند و اتصاالت مسير تعامالت بين گرههای کاربر ميها و واسطهای داده، مشتریپایگاه

تعامل  نامهتوافقی آن مثل توان عملياتي مورد انتظار، ميزان تأخير و هاویژگيوضيحاتي برای بيان توان از تگره مي

ی یک زیر نمودار دیگر باشد. بدین ترتيب امکان استفاده از ها ممکن است نشان دهندهاستفاده نمود. هر کدام  از گره

 (خدمتگذار –مثال مدل معماری مشتری  :9-3 شکل)شود. چندین مدل معماری به صورت سلسله مراتبي فراهم مي

-خدمت - دهد. در این شکل معماری مشتریمثالي از یک مدل معماری استفاده شده در این چارچوب را نشان مي

شکل زیر نشان  در سامانهبه یک زیر نمودار دیگر توسعه یافته است. صفات  "9گروه سرور"دهد. گره گذار را نشان مي

 داده شده است:

 

 [37] خدمتگذار – یمشتر یمعمار مدل مثال: 9-3شکل 

 



28 

 

 نماید. عالوه برارائه مي سامانهعملکرد و صفات  یو سطح باال از نحوه کلياستفاده از چنين مدل انتزاعي یک دید 

در هر لحظه یک  باالشکل  در ل نشان داد. برای مثالرا نيز در این مد سامانههای توان برخي از محدودیتاین مي

باشند؛ مي سامانهی تغييرات مجاز برای کنندهها مشخصتواند فعال باشد )شکل دایره(. این محدودیتگروه سرور مي

 شوند. ارضاها کماکان به این معنا که یک تغيير معتبر است اگر پس از اجرای آن محدودیت

 چارچوب طرح کلي -3-3-9

ی سامانه نشانگر یک شود. الیهی سامانه ميکلي این چارچوب شامل دو بخش زیرساخت تطبيق و الیهبطور 

ی معمولي در حال اجراست که قرار است خواص خودتطبيقي به آن افزوده شود. این کار به کمک بخش سامانه

معماری و ترجمه. این الیه  شود:پذیرد. زیرساخت تطبيق در دو الیه پياده سازی ميزیرساخت تطبيق انجام مي

( RAINBOW چارچوب يکل طرح: 2-3شکل آورد. )تطبيق را فراهم ميهای عمومي یک سامانه خودمندیوظيفه

 دهد: ساختار کلي این چارچوب را نمایش مي

 

 RAINBOW [37] چارچوب يکل طرح: 2-3شکل 
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 سامانهی الیه -3-3-9-9

هستند بر  سامانهگيری هایي برای اندازهراهکاراست. کاوشگرها که  سامانهاین الیه شامل واسط دسترسي به 

ها را ارائه وجو آننمایند. این اطالعات توسط کاوشگرها منتشر شده و یا هنگام پرسدر حال اجرا نظارت مي سامانه

تغييرات را در گيرد. عملگران نيز وجو قرار ميکشف منبع در خصوص وجود منابع جدید مورد پرس راهکارکنند. مي

 نمایند.اعمال مي سامانه

 ی معماریالیه -3-3-9-2

 اجرا،در حال  یسامانهآوری نموده و در صورت تغيير در اطالعات را از کاوشگرها جمع ،گيریهای اندازهدستگاه

دیر را نشان دهد. دستيابي به مدل معماری از طریق م سامانهت جدید نمایند تا وضعيسامانه را بروز ميمدل معماری 

ها را از آن تخطينماید تا ای بررسي ميهای مدل معماری را به صورت دورهمحدودیت ،شود. ارزیابمدل فراهم مي

کند. سپس موتور تطبيق روال تطبيق را یافته و را آغاز مي سامانهفرآیند تطبيق  تخطيکشف نماید. در صورت بروز 

 نماید.اجرا مي

 زیرساخت ترجمه -3-3-9-3

یک مخزن ترجمه که برای این منظور شود. ی باالیي از این الیه کمک گرفته ميبين دو الیهدر نگاشت اطالعات 

 باشد.است برای این کار الزم مي های گوناگونی نگاشتحاو

 2و تيلور 9چارچوب جورجس -3-4

هدف اصلي این چارچوب معرفي یک روش مبتني بر "ارائه شده است. ميالدی  2334این چارچوب در سال 

 "پذیریستپذیری به عنوان محرک اصلي انطباققيطبتهای ر محور معماری، برای تعيين و ایجاد سياستدانش و ب

آورد. در های انطباق سامانه را فراهم مي[. استفاده از این چارچوب امکان تغيير و تحول پویا و مستقل سياست36]

[ 4در ] (تغيير معماری)ی ایده این اجراست کهحقيقت بنيان اصلي این چارچوب بر تغيير معماری سامانه در زمان 

 تشریح شده است.

                                                   
 1John C. Georgas  

 2 Richard N. Taylor 
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 طرح کلي چارچوب -3-4-9

های ی زمان و طبيعت یک انطباق بخصوص بر مبنای سياستگيری دربارهدر این چارچوب استدالل و تصميم

دانش مرتبط با  ها شاملدانش عالوه بر این سياستشوند. این پایگاهذخيره مي 9دانشانطباقي است که در یک پایگاه

های استفاده از این ی ميزان منابع سامانه و سياستتواند دربارهشود. این دانش برای مثال ميخود سامانه نيز مي

های انطباق و دانش مرتبط با سامانه را بعنوان  عناصر سطح اول معماری در نظر منابع باشد. این چارچوب سياست

ی مجزای آن و همينطور اعمال سازی سامانه، امکان توسعهاین اجزا از پياده [. با جدا در نظر گرفتن36گيرد ]مي

 گردد.بطور پویا مدیریت مي 2دانش توسط یک سامانه خبرهی این پایگاهیابد. مجموعهتغييرات در آن افزایش مي

شوند. ازی ميسمدل 3ها توسط توضيحات معمارانههای اصلي این چارچوب و همينطور اتصاالت ميان آنمؤلفه

 شود:ی انطباق به سه عنصر مختلف استفاده ميها برای تجزیهسپس از این مدل

 .ی نياز به انطباق هستنددهندههایي که نشانانواع داده یا دانش -9

 .شودها فرآیند انطباق عملي مياعمالي معمارانه که از طریق آن -2

 .آوردهم ميهای انطباقي که ارتباط بين دو مورد قبل را فراسياست -3

توان با استفاده از فنون مربوط به پایگاه دانش، به استدالل پویا پرداخت. با داشتن دانش در خصوص موارد باال مي

 نمای کلي این چارچوب نشان داده شده است. (لوريت و جرجس چارچوب در اطالعات انیجر و اجزا: 3-3شکل )در 

 

                                                   
  1Knowledge base  

  2Expert system  

  3ectural Archit 
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 [36] لوريت و جرجس چارچوب در اطالعات انیجر و اجزا: 3-3شکل 

 

 پردازیم:در ادامه به تشریح عناصر تصویر باال مي

 سازی آن در سامانه است.مدیر تکامل معماری: مسئول حفظ همخواني مدل معماری و پياده

دهای گرفته شده از سامانه در زمان اجرا و همينطور رویدادهای گرفته شده رویدااین پایگاه، دانش تطبيق: پایگاه

آوری ی این رویدادها را در یک منبع مشاهدات جمعنماید. این پایگاه دانش مجموعهاز ابزارهای نظارتي را جمع مي

ها بر اید. این استداللنممي 9خودتطبيق را کپسوله یها دانش مرتبط با سامانهنماید و با استدالل بر روی آنمي

پذیرد که از آن برای تشخيص زمان و ماهيت تطبيق سامانه استفاده های تطبيق معماری انجام ميمبنای سياست

به   "اصالحات"داند بعنوان هایي را که جهت تطبيق سامانه ضروری ميگردد. در انتها این پایگاه دانش واکنشمي

 ها شامل دو نوع هستند:. این واکنشنمایدمدیر تغيير معماری اعالم مي

 های تطبيق جاریتغيير سياست -9

 تغيير ساختار در مدل معماری -2

                                                   
  1Encapsulate  
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شود که تغييرات اعمال شده در عمليات و ساختار در پایان هر تغيير )تطبيق( مدیر تکامل معماری مطمئن مي

 اجرایي سامانه نيز اعمال شده باشد.

دانش تطبيق مستقيما  اعمال های انطباق توليد شده توسط پایگاهمدیر تطبيق معماری: در این چارچوب پاسخ

 شوند. شوند بلکه توسط مدیر تطبيق هماهنگ و اعمال مينمي

 دهد.افزار را نشان ميیک نرم و معماری دانست که ساختار یتوان این مدل را یک تجریدمدل معماری: مي

 دانشی انطباق در پایگاههاسياست -3-4-2

ی شوند که حقایق دانسته شده دربارهآوری ميای از مشاهدات، جمعبا تطبيق بصورت مجموعهاطالعات مرتبط 

ی قوانيني هستند که ممکن است توسط کنندههای تطبيق تعریف[ درحاليکه سياست36دهند ]سامانه را تشکيل مي

ی اجرا توسط مدیر تطبيق را برا 2شده و در نتيجه یک یا چند پاسخ تطبيق 9هر یک از مشاهدات سامانه تحریک

ی شناسایي و توضيح متني )اختياری( است. به هر های تطبيق دارای شمارهتعيين نمایند. هر یک از این سياست

ی قانون عمل کنندهی تحریکشوند تا به عنوان مشاهدهقانون تطبيق یک یا چند رویداد به عنوان محرک مرتبط مي

ی شناسایي خاص خود هستند تا به طور جداگانه های تطبيق نيز دارای شمارهنمایند. هر یک از مشاهدات و پاسخ

 قابل دسترسي و تغيير باشند.

به طور کلي دو منبع برای دریافت مشاهدات وجود دارد: اول، خود سامانه و دوم، اطالعات خارجي منتقل شده به 

یا از طرف زیرساخت نظارت باشد. نوع دوم نيز سامانه. نوع اول ممکن است ناشي از نتيجه یک عمليات جاری سامانه 

باشد. این مجموعه مشاهدات صرف نظر از ناشي از رویدادهای صادر شده از طرف یک سامانه خارجي و یا کاربر مي

 باشند:ظ محتوایي نيز به دو دسته قابل تقسيم ميامنبعشان به لح

 (3ی معماری سامانه )مستقل از معنااطالعات ساختاری درباره -9

 .های مورد نظر رفتاری ارتباط دارددانش وابسته به معنا که با ویژگي -2

                                                   
  1Trigger  

  2Adaption response  

  3Semantic  
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[ ولي نوع 36افزار تعيين گردد ]نوع دوم وابستگي زیادی به هر سامانه مشخص دارد و بایستي توسط معمار نرم

باشد. ن دست ميی از ایاافزاری و موارد داخل سامانههای نرماول شامل اطالعاتي عمومي مثل خطا در اجرای مؤلفه

ها و ی الزم را برای اظهار و نمایش تغييرات مرتبط با عناصر سطح باالی معماری شامل مؤلفهاین اطالعات زمينه

ها مشابه هستند امکان استفاده جا که این اطالعات عمومي در بيشتر سامانهآورد. از آنها را فراهم مياتصاالت بين آن

 ها باالست.مجدد از آن

 های تطبيقپاسخ -3-4-3

[ که 36ی نياز به تطبيق سامانه بایستي اعمال شوند ]های تطبيق تغييرات مشخصي هستند که در نتيجهپاسخ

های های وابسته به معنا ناظر بر تغيير در سياستمانند مشاهدات ممکن است وابسته یا مستقل از معنا باشند. پاسخ

های باشد و در مقابل پاسخهای تطبيق از پایگاه دانش( ميياستتطبيق سامانه )افزودن، حذف و تغيير مشاهدات و س

ها( است. هر ها و اتصاالت آنمستقل از معنا ناظر بر تصحيح ساختاری معماری )افزودن، حذف و یا جایگزیني مؤلفه

 [.36ها از کارکدهای اصلي سامانه مستقل هستند ]دوی این نوع پاسخ

 9AOAچارچوب  -3-5

ارائه شده است. در این چارچوب سعي شده الگویي  3و جوسن 2تروینتوسط  ميالدی 3382این چارچوب در سال 

ی این [ ارائه شود. مهمترین مشخصه37های مطرحي مانند ]گرا و بر مبنای چارچوبنویسي جنبهبر اساس برنامه

پذیری، کارایي و دسترسهای کيفي سامانه مانند های سامانه به ویژه نيازمندیچارچوب تمرکز باالی آن بر دغدغه

گيرد به طوریکه یک کد چراکه عمال  هر نياز کيفي را به عنوان یک دغدغه در نظر مي ؛باشدمواردی از این دست مي

 باشد.جنبه مسئول نگهداری و مدیریت آن مي

 طرح کلّي چارچوب -3-5-9

 این چارچوب دارای سه بخش اصلي است:

                                                   
 1Aspect Oriented Architecture  

 2 Eddy Truyen 

 3 Wouter Joosen 
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های تطبياق خااصس ساامانه را بارای اجارای سياسات یک واسط خودتطبياق کاه تماام ماوارد ماورد نيااز -9

 نماید.فرموله و اجرا مي

 نماید.ی خاصس کاربرد که آن را به واسط خودتطبيق متّصل ميیک شيرازه -2

تواناد نقاض و در عاين حاال ماي شاودگر یا ارزیاب کاه باين اناواع رویادادها تماایز قائال مايیک تحليل -3

 یي یک مؤلّفه تا یک حدس مشخّص را تشخيص دهد.های تطبيق مثل کاهش کاراشدن سياست

 دهد:ساختار کلّي این چارچوب را نشان مي شکل زیر

 

 

 AOA [37] چارچوب ياصل عناصر: 4-3شکل 
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 واسط خودتطبيق -3-5-9-9

نماید. این اطالعات کند، ارائه ميمي ی انتزاعي که فقط اطالعات مرتبط با چارچوب را منعکساین واسط یک الیه

دهد که هرکدام دارای خواص )نوع اطالعات مورد نياز برای ها را نشان ميای از اتصاالت و مؤلّفهشامل مجموعه

سازی انواع تطبيق( هستند. محتوای واسط به دو هایي )تسهيل پيادهتشخيص زمان و ماهيّت انواع تطبيق( و روش

-های سامانه مثل کارایي، دسترس[: اول، سبک معماری مورد استفاده در کاربرد و دوم، دغدغه6مورد بستگي دارد ]

 تواند واسط خودتطبيق را مشخص نماید.دهنده ميتوسعه ،پذیری و .... بر اساس این دو مورد

 گر یا ارزیابتحليل -3-5-9-2

 شود: در این چارچوب از دو نوع رویداد متفاوت استفاده مي

سااز اسات کاه ی نقاض یاک محادودیت یاا باروز یاک وضاعيت مشاکلوع رویداد باه منزلاه: این ن9نشانه -9

 لزوما  نيازمند تطبيق فوری سامانه نيست.

 نماید.تطبيق: این نوع رویداد سامانه را وادار به اجرای فوری تطبيق مي -2

باشد. همچنين مي ی این عنصر در تمييز دادن این دو نوع رویداد و فرستادن هرکدام به قسمت مربوطهوظيفه

ها این سياستنقض صفات سامانه یا رویدادهای دریافتي  بررسيگيرند تا با های تطبيق در این عنصر قرار ميسياست

 گيرد:هایش در پيش ميروش برخورد با ورودی دوتشخيص داده شود. بنابراین این عنصر 

تاوان باه صاورت ها را مايسياساتایان  :شاوندهای تطبيق که با یاک رویاداد تطبياق فعّاال مايسياست -9

تاوان یاک کاد جنباه پاذیری مايی دساترسساازی نماود. بارای مثاال در رابطاه باا دغدغاهجنبه پياده

نوشات باه صاورتي کااه باا از کارافتاادگي یااک سارور یاک سارور جدیااد در گاروه سارورها جااایگزین آن 

 شود.

باا باروز یاک رویاداد نياازی باه : گااهي شاوندکاه باا یاک رویاداد نشاانه فعّاال مي های تجمّعايسياست -2

ای از نيااز باه تطبياق احتماالي در تواناد نشاانهتطبيق رفتار ساامانه وجاود نادارد ولاي ایان رویاداد ماي

                                                   
  1Indication  
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ریازی بارای آوری و نگهاداری شاده تاا امکاان برناماهآینده باشد. بناابراین الزم اسات تاا رویادادها جماع

 دد.آینده بر اساس الگوی ورودی این رویدادها فراهم گر

 ی خاصس کاربردشيرازه -3-5-9-3

گردد. این شيرازه دارای چهار واسط خودتطبيق از طریق این شيرازه به یک سامانه یا کاربرد مشخّص متّصل مي

 دهند:بخش اصلي است که وظایف زیر را انجام مي

 نماید.مي 9افزاری سامانه را به نوع خاصّي از مؤلّفه یا اتّصال نگاشتهرکدام از عناصر نرم -9

 نماید.با استفاده از کاوشگرهایش به این عناصر دسترسي دارد و صفات سامانه را محاسبه مي -2

 نماید.از طریق عملگرهای تطبيق، تغييرات را در سامانه اعمال مي -3

 آورد.خدمات زیرساختي رایج مثل یافتن منبع را فراهم مي -4

 2DSCBچارچوب  -3-6

. فرض اساسي در ارائه شده است 5و تامبورلي 4گيني، 3بارِسي توسط ميالدی 2338این چارچوب در سال  

از آن به صورت استفاده  باشد که البته امکانهای توزیع شده ميطراحي این چارچوب بکارگيری آن برای محيط

 .وجود دارد متمرکز نيز

این  آید.هایي همگن بدست مي6افزاری در خوشهبندی اجزای نرمدر این چارچوب عدم تمرکز از طریق گروه

ی مشخص به عنوان سرپرست شود. هر خوشه دارای یک مؤلفهبندی بر اساس معيارهای خاص سامانه انجام ميگروه

-آوری اطالعات از سایر قسمتی خود و همينطور جمعی سرپرست مسئول سرپرستي خوشهآن خوشه است. مؤلفه

پذیر شده است. ی ارتباطي امکاناز طریق یک شبکهبا یکدیگر  پرستهای سرباشد که با ارتباط مؤلفهميهای سامانه 

-سازی منطق حرفه، حسگر یا عملگر را ایفا مياند سه نقِش پيادههای مختلف توزیع شدهها که در خوشهسایر مؤلفه

 نمایند.

                                                   
 1Map  

 2based -adaptive component-Decentralized Self 

 3 Luciano Baresi 

 4 Sam Guinea 

 5 lliGiordano Tamburre 

  6Cluster  
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 سازی است:پذیری در این چارچوب قابل پيادهسه سطح مخلف تطبيق

های سرپرساات اطالعاات گاردآوری شااده از مؤلفاه ساطح اول ساطح کلااي اسات کاه در آن بااا توجاه بااه -

 شود.گيری ميدر خصوص اعمال تطبيق در سطح کلي سامانه تصميم

ی خاود، ی سرپرسات باا توجاه باه اطالعاات خوشاهسطح دوم سطح محلي اسات کاه در آن یاک مؤلفاه -

مؤلفاه را تواناد رفتاار یاک یاا چناد نمایاد. در ایان حالات سرپرسات مايتغييرات را در خوشه اعمال ماي

 تغيير دهد.

گرایاي امکاان هاای جنباهباشاد. در ایان چاارچوب باا اساتفاده از تکنياکسطح ساوم ساطح مؤلفاه ماي -

ساازد باا توجاه باه ی را قاادر مايتغيير رفتار برای هر مؤلفه به طور مجازا فاراهم آماده اسات کاه مؤلفاه

 اطالعات بدست آمده از کاوشگرها درصورت نياز خود را تطبيق دهد.

 چارچوب کلي طرح -3-6-9

-ی توزیع شده را بر مبنای یک شبکههامؤلفه مبتني بر هایاین چارچوب قابليت پشتيباني از خودتطبيقي سامانه

 گيرد:رود که دو دسته مؤلفه را  در بر ميها بکارميی نظير به نظير دارد. این شبکه برای اتصال و ارتباط بين مؤلفه

سااازی منطااق حرفااه را دارنااد. همچنااين ی پيااادههااا وظيفااههای تحاات سرپرسااتي: ایاان مؤلفااهمؤلفااه -

گاار نيااز ظاااهر شااوند. قابلياات ممکاان اساات بااا توجااه بااه محتااوای اسااتقرار در نقااش حسااگر یااا عماال

شااود. در نظاار گرفتااه مااي ایمداخلااهی ها بااه صااورت یااک دغدغااهدهناادگي در ایاان مؤلفااهخودتطبيااق

توانناد شاود کاه مايگارا اساتفاده مايهاای جنباهگرها از کاوشابرای ایجاد امکان تطبياق در ایان مؤلفاه

در ایاان  قيهمزمااان نقااش حسااگر و عملگاار را ایفااا نماینااد. باادین ترتيااب سااطح سااوم خااودتطبي

 شود.چارچوب عملي مي

-ها باه کاار مايها بارای نظاارت بار عملکارد و رفتاار ساایر مؤلفاههای سرپرست: این دست مؤلفاهمؤلفه -

ها ی ایاان مؤلفااهعهاادهتطبيااق سااطح اول و دوم نيااز بااه  ورددر مااگيااری رونااد. همچنااين تصااميم

 .باشدمي
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ای از هاست که هرکدامشان مجموعهای از خوشههمانطور که اشاره شد در یک نگاه کلي این چارچوب مجموعه

ی جدید قصد شوند. در هنگاميکه یک مؤلفههای تحت نظارت را شامل شده و توسط یک سرپرست، مدیریت ميمؤلفه

ای را بيابد که معيارهای خاص سامانه را بهينه نماید. آن وظيفه دارد خوشه 9فه شدن به سامانه را دارد، کد آگاهياضا

های همکار ساده و یا هر جزء اطالعاتي دیگر در سامانه باشد. پس از ی فيزیکي مؤلفهتواند مثل فاصلهاین معيار مي

گشاید. هرگونه پيوستن، خروج یا اطالعاتي با سرپرست خوشه ميپيوستن مؤلفه به خوشه، کد آگاهي آن یک جریان 

این امکان را  ،رسد. رویداد مربوط به شکستاطالع سرپرست مي هها با الگوی رویداد محور بشکست در اجرای مؤلفه

ی جدیدی دهد تا در صورت شکست در اجرای سرپرست، از آن آگاه شده و خوشههای تحت سرپرستي ميبه مؤلفه

 رای خود بيابند.ب

[ خود را از 31رساني ]اشتراک و اطالع ینامهتوافقتوانند با استفاده از یک های این چارچوب ميتمامي مؤلفه

ای . هر سرپرست با اشتراک در مجموعهگردندشوند، مطلع وقوع رویدادهایي خاص که توسط کاوشگرها شناسایي مي

تواند با استفاده از این سرپرستيش از رویدادهای آن آگاه شده و ميی تحت از رویدادهای مرتبط با منطق حرفه

 [.43حجم اطالعات دریافتي را به صورت پویا تنظيم نماید ] نامهتوافق

های سرپرست با یکدیگر ارتباط برقرار نموده تا امکان داشتن سطح اول نياز است تا مؤلفه تطبيقبرای انجام 

 ینامهتوافقآیند و با همان گردهم مي 2نابراین سرپرستان نيز در قالب یک اتحادیهتصویری از سامانه فراهم شود. ب

ی رویداد محور نمایند. برای ورود و خروج سرپرستان جدید نيز از همان شيوهبرقرار مي طرساني ارتباالعطاشتراک و ا

 [.43دهد ]نمای کلي این چارچوب را نشان مي (ونيفدراس و هاخوشه: 5-3شکل )شود. معرفي شده استفاده مي

 

                                                   
 1 Advice code 

 2 Feeration 
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 [43] ونيفدراس و هاخوشه: 5-3شکل 

 

 9ی خوشهتطبيق در گستره -3-6-2

دوم )خوشه( در قسمت قبلي در خصوص تطبيق در سطح سوم )مؤلفه( توضيح داده شد. در این قسمت به سطح 

ی الگویي هایي را که قبال  مشترک شده( را برای مشاهدهپردازیم. سرپرست رویدادهای رخ داده در سامانه )آنمي

 های درون خوشه را تغيير دهد.تواند مؤلفهتصميم به تغيير بگيرد، مي سرپرست نماید. در صورتيکهبررسي مي خاص

                                                   
 1  wide adaption-Cluster 
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 سامانهی تطبيق در گستره -3-6-3

شود که بر تمام سامانه اثرگذار است. برای تحليل و استنتاج در هایي اعمال مييق سياستدر این نوع تطب

آوری گردد که این امر از طریق جریان رویدادهای خصوص لزوم تطبيق سامانه الزم است اطالعاتي از سراسر آن جمع

اشتراک و  ینامهتوافقز طریق شود. در حقيقت توزیع دانش در سامانه اها امکان پذیر ميمعرفي شده بين خوشه

 [.43پذیرد ]رساني صورت مياطالع

 های کنترلحلقه -3-6-4

-، متراکم2دهي، ارتباط9آوریباشد؛ جمعی اصلي ميمرحله 5ی کنترل معرفي شده در این چارچوب شامل حلقه

 .های این چارچوب امکان اجرای این حلقه را دارندمؤلفه هر یک از، تحليل و واکنش که 3سازی

هااای محاادودی از رویاادادهایي اساات کااه در تمااام آوری: شااامل دریافاات رویاادادها و توليااد تااواليجمااع -

 روند.ها به گام بعدی ميی کنترل مد نظر هستند. این تواليحلقه

رویادادهای مارتبط باا هار  4دهايی ارتبااطدهي: در این گام ساامانه باا اساتفاده از یاک مشخصاهارتباط -

رویااداد  5هااایچناادتایيدهااي یااک تااوالي جدیااد از ی ارتباااطمشخصااههااد. هاار دتااوالي را تطااابق مااي

 نماید.نماید که یک مشخصه را ارضا ميتعریف مي

هااای باقيمانااده بااازآرایي شااده تااا باارای هااای اضااافي حااذف، و دادهسااازی: در ایاان گااام دادهمتااراکم -

 ماده شوند.آتحليل 

کنناد یاا خيار. را ارضاا ماي ا، مجموعاه مشخصاههاشاود کاه آیاا تاواليتحليل: در این گام مشاخص ماي -

 شوند.ها به گام بعدی ارسال ميطور نباشد توالياگر این

 شود تا رفتار مؤلفه تغيير یابد.واکنش: واکنش مناسب در این گام انجام مي -

                                                   
 1  Collection 

 2  Correlation 

 3  Aggregation 

 4  Correlation property 

 5Tuple   
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جود داشته ی کنترل نيز در سامانه وتوان انتظار داشت که سه حلقهپذیری در سامانه ميبا توجه به سطح تطبيق

رویدادهای خاص  یشود. هر مؤلفه با اشتراک برای مجموعهی کنترل در سطح یک مؤلفه اجرا ميباشد. اولين حلقه

های تواند در صورت نياز در رفتارش تغيير ایجاد کند. فرضا  با بروز خطا در اجرای سرپرست، مؤلفهمورد نظرش مي

 ،ی جدیدی بيابند. در اینجا مؤلفه به کمک کاوشگرهای سامانهی مربوطه این امکان را دارند تا خوشهخوشه

ی کنترل را خود مؤلفه و از های حلقهنماید. سایر گامآوری ميرویدادهای مورد نظرش را دریافت و اطالعات را جمع

 نماید.گرایي آن اجرا ميطریق منطق پياده سازی شده در کد جنبه

باشند چارچوب مشابه بوده و فقط در منبع دریافت رویداد متفاوت ميپذیری در این سطوح دوم و سوم تطبيق

شود که از جانب یک ی کنترل با دریافت رویدادی خاص توسط یک سرپرست آغاز مي[. در این سطوح حلقه43]

باشد. در حالت اول انجام روال تطبيق ممکن همگام یا ناهمگام ی تحت سرپرستي یا یک سرپرست دیگر ميمؤلفه

ماند تا تطبيق انجام رویداد را به سرپرست خوشه داده منتظر مي ،آن ای که کاوشگرِشد. در تطبيق همگام مؤلفهبا

دهد. در این حالت تطبيق باید بالفاصله انجام شود ولي در حالت منطق حرفه را ادامه مي اجرای شود و سپس

دهد و روال تطبيق در زمان دیگری انجام خواهد شد. در ای که رویداد را فرستاده به اجرایش ادامه ميناهمگام مؤلفه

 [.43این چارچوب ارتباطات بين سرپرستان تماما  از نوع ناهمگام در نظر گرفته شده است ]

ی ی کنترل دیگر، حلقهی اجرای یک حلقهسطح اول اولویت باالتری داشته و اگر در ميانه ها،در بين این تطبيق

 6-3شکل )اجرا شود، بایستي حلقه اول متوقف شده و بعدا  از ابتدا اجرا شود.  )سطح اول( نکنترل در سطح فدراسيو

 دهد.های کنترل را نشان ميساختار این حلقه (DSCBچارچوب  ی کنترلحلقه

 DSCB [43] چارچوب کنترل یحلقه: 6-3شکل 
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 MOCASچارچوب  -3-7

هایي رچوبدود چاعم که جزءِشده رائه ا 3و باالگني 2، همورلين9باربير توسط ميالدی 2331این چارچوب در سال 

ی است. این چارچوب در حقيقت یک مدل مؤلفه شده است که به تفصيل در خصوص جزئيات عناصرش توضيح داده

باشد. در این چارچوب هر پذیری ساختاری ميپذیری رفتاری به جای تطبيقبوده و متکي بر تطبيق 4بر مبنای حالت

. این باشدميشود، هنگاميکه در سامانه اجرا مي ،ارشبخشي به رفت برای عينيت UMLمؤلفه حاوی یک ماشين حالت 

سامانه را در طول  6نماید و سازگاریشود که فرآیند تطبيق را مدیریت مينصب مي 5ماشين حالت در یک نگهدارنده

هایي نقض شدن ثابت ،در این چارچوب محرک اصلي آغاز فرآیند تطبيق سامانه"[. 99نماید ]این فرآیند تضمين مي

بدین معنا که قوانين مشخصي در ازای هر مؤلفه تعریف شده و هر  [99] "باشدها ميی مؤلفهبط با صفات حرفهمرت

 .گيردمؤلفه در برابر این قوانين مورد نظارت قرار مي

 طرح کلي چارچوب -3-7-9

7ی ماشين حالت ها بوسيلهدر این چارچوب رفتار مؤلفه
UML ها هرکدام در یک شود. مؤلفهمشخص مي

ای برای تغيير رفتار مؤلفه که از محيط بيرون به عنوان واسطه 8محوری حالتهدارنده قرار گرفته و این نگهدارندهنگ

 نماید.ناآگاه است عمل مي

 UMLماشين حالت  -3-7-9-9

-مشخص مي - نام دارد 1MOCASرفتار که – UMLدر این چارچوب رفتار هر مؤلفه توسط یک ماشين حالت 

های . در طراحي این ماشين حالت شباهت زیادی به شبکهرا داردلت مخصوص به خود شود. هر مؤلفه ماشين حا

ای از حاالت متصل از طریق انتقاالت است. هر انتقال دارای یک خورد. هر ماشين حالت مجموعهپتری به چشم مي

                                                   
 1Franck Barrier  

 2 Nabil Hameurlain 

 3 Cyril Ballagny 

 4based -State 

 5Container  

 6Consistency  

 7L state machine UM 

 8based -State 

 9  MOCASBihavior 
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رودی فعال باشد و و پذیرد که سيگنالباشد. انتقال وقتي صورت ميمي 2و یک تأثير 9سيگنال ورودی، یک محافظ

ارزیابي شود. هر اثر نيز یک عمل دروني و یک سيگنال  "درست"محافظ که در حقيقت یک عبارت شرطي است به 

برای ارسال است. هر حالت دارای عمليات دروني برای ورودی، انجام و خروجي است که مشابه نمودار حالت در 

UML ی زبان هایي است که مربوط به صفات حرفه بوده و به وسيلهنمایند. در نهایت هر حالت دارای ثابتعمل مي

حالت فعال  یک شوند. این صفات نيز به صورت عبارات شرطي بيان شده و هنگاميکهتشریح مي 3محدودیت شيء

 د.نارزیابي شو "درست"بایستي هميشه به صفات مربوط به آن نيز  ،است

پس از رسيدن به مؤلفه در  شود. هر سيگنالیق سيگنال برقرار ميو از طر 4ها به صورت نامتقارنارتباط بين مؤلفه

 ها یکي یکي پردازش شوند.ماند تا سایر سيگنالانتهای صف پردازش سيگنال باقي مي

 هامؤلفهمدل  -3-7-2

MOCAS گيردمي را دربر زیر یک مدل مؤلفه بر مبنای حالت است که این مدل سه نوع مؤلفه: 

 ی حرفههامؤلفه -3-7-2-9

 ها دارای صفات حرفه  هستندها ارسال و دریافت سيگنال است. این مؤلفهمؤلفه ني ایی اصلوظيفه

رسانند شوند( به انجام ميمشخص مي MOCAS"6اعمال" و اعمال داخلي حرفه را )که در واسط 5(MOCAS)صفات

درون مؤلفه انجام  هاست. کالسي که این اعمال راکه این اعمال شامل محاسبات روی صفات حرفه و تغيير )شکل( آن

 نام دارد. MOCAS"7اجرایيیزمينه"دهد مي

 پذیری تطبيقهامؤلفه -3-7-2-2

                                                   
 1Guard  

 2Effect   

 3Object Constraint Language (OCL)  

 4Asynchronous  

 5MOCASProperties  

 6 MOCASAction 

 7MOCASFunctionalContext  
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آید.  این پذیر بدست ميهای حرفه در داخل یک نگهدارنده، مؤلفه تطبيقدر این چارچوب با قرار دادن مؤلفه

 UMLوب دارای ماشين حالت های این چارجنگهدارنده واسط بين مؤلفه و محيط خارجي آن بوده و مانند سایر مؤلفه

ی تا فرآیند تطبيق را مدیریت نماید. تطبيق مؤلفه توسط نگهدارنده (MOCAS ینگهدارنده: 7-3شکل ) دروني بوده

سيگنال مانند سایر  نجا که ایگردد. از آنآغاز مي MOCAS"1مؤلفهتطبيق" شود و با دریافت سيگنالآن انجام مي

ها این امکان را دارند تا از تطبيق احتمالي آگاه ها بایستي در صف پردازش سيگنال قرار بگيرد، سایر مؤلفهسيگنال

 شوند.

 نماید:ماشين حالت نگهدارنده از موارد زیر استفاده مي

-هااداری ماايی درون نگهدارنااده را نگی حرفااهیااک زیرماشااين حالاات کااه ماشااين حالاات رفتااار مؤلفااه -

 کند.

 بااين حاااالت مختلااف آن کااه انتقااال داخلااي 2هااایتخصاايصو  "MOCASمؤلفااهتطبيق"ساايگنال   -

 ست:ا نماید. این سيگنال دارای سه ویژگيرا تحریک مي "MOCASینگهدارنده"

                                                   
 1  AdaptMOCASComponent 

 2Specialization  

 MOCAS [99] ینگهدارنده: 7-3شکل 
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 رفتاااار"رجااااعي باااه یاااک مجموعاااه اMOCAS"  یمؤلفاااهتطبيق"و یااااMOCAS"  و یاااا

 جدید "MOCASصفات"

 ی مؤلفاه"داخلاي کاه ساازگاری عناصار  یاک محاافظ انتقاالMOCAS" ی جدیاد را باا نموناه

 نماید.قبلي بررسي مي

  مؤلفاااهتطبيق"رفتاااارMOCAS"  یمؤلفاااهتطبيق"کاااه ارجاعاااات سااايگنالMOCAS"  را

 نماید.عوض مي

 شود:از صف پردازش سيگنال برداشته شد مراحل زیر دنبال مي "MOCASمؤلفهتطبيق"پس از اینکه سيگنال 

کنااد. اگاار محااافظ پااذیری تطبيااق را بررسااي ماايشااين حالاات نگهدارنااده بااا بررسااي محااافظ، امکااانما -9

باشااد، پااس از  یااک تخصاايص MOCAS"1مؤلفااهتطبيقتعویق" ارزیااابي شااود و ساايگنال "نادرساات"

ارزیاابي شاود، عماال  "درسات"گيارد. اگاار محاافظ تغييار حالات مؤلفاه ایان بررسااي مجاددا  انجاام ماي

 گردد.اجرا مي "MOCASفهمؤلتطبيق"داخلي 

ی صاافات را بااا مقااادیر جدیااد درون ساايگنال ابتاادا مجموعااه "MOCASمؤلفااهتطبيق"عماال داخلااي  -2

نمایااد. ی جدیاد آن در ساايگنال تعاویض مايی ارجااعي را بااا نموناهروزرسااني کارده و ارجاااع زميناهباه

دیااد درون ساايگنال عااوض ی جدر اختيااار نگهدارنااده را بااا نمونااه در نهایاات نيااز ارجاااع ماشااين حالااتِ

پذیرناد کند. البته با جدا بودن منطقاي ایان ماوارد لزوماا  هرباار ایان ساه تعاویض باا هام انجاام نمايمي

[99.] 

کند تا در حال اجرای این فرآیند اعمال مربوط به حالت فرآیند تطبيق از حالت فعال مؤلفه نگهداری مي

 )ورود، اجرا، خروج( اجرا نشوند. 

 مختاری خودهامؤلفه -3-7-2-3

                                                   
 1DefferedAdaptMOCASComponent  
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آورد. این ی کنترل بوده که امکان خودتطبيقي را فراهم ميدارای یک حلقه "MOCASی خودمختار مؤلفه"هر 

 .(MOCAS خودمختار یمؤلفه: 8-3شکل ) آیندپذیر به حساب ميهای تطبيقها یک تخصيص از مؤلفهمؤلفه

 

 MOCAS [99] خودمختار یمؤلفه: 8-3شکل 

 

  MOCASی کنترل در حلقه -3-7-3

های خودمختار ایجاد شده و امکان نظارت، ارزیابي با اتصال عناصر مختلفي به مؤلفه MOCASی کنترل در حلقه

 آورند.و تطبيق را برای آن فراهم مي

ی خودمختار متصل ذیر است. هر حسگر در زمان اجرا تنها به یک مؤلفهپی تطبيقیک مؤلفه "MOCASحسگر "

ی توانند موارد مختلفي از قبيل بار پردازنده، حافظهشود که ممکن است دارای چندین حسگر باشد. حسگرها ميمي

دارد ولي سازی رفتار حسگرها وجود مصرفي، دریافت سيگنال، تغيير در صفات را نظارت نمایند. گرچه امکان خاص

 آمده است. (MOCAS حسگر کی رفتار: 1-3شکل )طرح کلي آن در 
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 MOCAS [99] حسگر کی رفتار: 1-3شکل 

 

ر فعاالنه باشد، حسگر به طور مستمر از تواند فعاالنه یا منفعالنه باشد. اگر رفتار یک حسگرفتار یک حسگر مي

سامانه سرکشي نموده که ممکن است سربار زیادی تحميل نماید. ولي در رفتار منفعالنه سيگنال تنها زماني فعال 

ی خود مختار یک استثنا شود که سيگنال به خصوصي رخ دهد. اگر در هنگام پردازش یک سيگنال توسط مؤلفهمي

شود. هنگاميکه حسگر متوجه یک رویداد غيرطبيعي ت به حسگر متصل به آن ارسال ميرخ دهد، یک سيگنال شکس

ی خودمختار متصل به آن ارسال مؤلفه و )جلوتر تشریح خواهد شد( MOCAS"1مجتمعیمؤلفه" شود سيگنالي را به

 فعال نمود.حسگر را جهت آزادسازی منابع غير MOCAS"2حسگرتوقف" توان با سيگنالنماید. همچنين ميمي

تواند این اطالعات اطالعات دریافتي از حسگرهای متصل به آن را متمرکز نموده و مي "MOCASمجتمعیمؤلفه"

یک  "MOCASی مجتمعمؤلفه"جا که خود از آن قرار دهد. "MOCASی مجتمعهامؤلفه"را در اختيار سایر 

های جدید احتمالي در زمان پشتيباني از سيگنالاست، امکان تکامل رفتارش برای  "MOCASپذیری تطبيقمؤلفه"

های دریافتي را به فراض تمام سيگنالبه طور پيش "MOCASی مجتمعمؤلفه"آینده وجود دارد. 

های خودمختار بتوانند در صورت نياز به آن دسترسي داشته نماید تا سایر مؤلفهمنتقل مي MOCAS"3ارزیاب"

 باشند.

                                                   
 1MOCASAggregator  

 2StopMOCASSensor  

 3MOCASAnalyser  
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ی خودمختار متصل های تطبيق مؤلفهاست که سياست "MOCASپذیری تطبيقمؤلفه"یک  "MOCASارزیاب"

-کند. در این چارچوب هر سياست تطبيق به صورت یک ماشين حالت پيادهها نظارت ميبه آن را نگهداری و بر آن

یک که نماید. پيش از آنی خودمختار را بر اساس شرایط محيطي تعریف ميعمل مؤلفه 9شود که طرزسازی مي

گيرد تا بررسي شود که آیا قرار مي "MOCASارزیاب "ی خودمختار پردازش شود در اختيار سيگنال توسط مؤلفه

جا دهد. از آننباشد تغيير رخ مي چنين ی خودمختار کماکان برای محيط مناسب است یا خير که اگرطرز عمل مؤلفه

های تطبيق جدید به آن وجود دارد. رفتار ودن سياستاست امکان افز "MOCASپذیری تطبيقمؤلفه"که ارزیاب یک 

 نشان داده شده است. (MOCAS ابیارز رفتار: 93-3شکل )در  "MOCASارزیاب "

 

 

 MOCAS [99] ابیارز رفتار: 93-3شکل 

 

ی به صفات مؤلفه "MOCASمجری "دهد. شيئي است که اعمال تطبيق را انجام مي "MOCASمجری "

شوند دسترسي خودمختاری که به آن متصل شده و همينطور صفاتي از سيگنال که باعث شروع فرآیند تطبيق مي

یي نيست و اگر خطای در فرآیند تطبيق رخ دهد توسط حسگرها قابل شناسا 2قابل وقفه "MOCASمجری "دارد. 

پذیر بودن مجری مثال  در صورت رسيدن تواند آن را اصالح نماید. طراح باید از پایاناست و فرآیند تطبيق جدیدی مي

 [.99های ممکن اطمينان حاصل نماید ]حلبه سقف مجاز شکست یا امتحان کردن تمام راه

                                                   
  1Mode  

  2 Interruptible 
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 2و بابو 9چارچوب کریشنامورتي -3-8

با  خودتطبيق هایسامانه معماریالگوهای  ،چارچوبدر این  است.ارائه شده  ميالدی 2393این چارچوب در سال 

از پيش  معماریدهد بر اساس الگوهای اجازه مي سامانهتطبيق ترکيب شده و به خود هایسامانهچارچوب اصلي 

ر حال د سامانهاین تغييرات سپس به  ، معماری خود را تغيير دهد.[5]اند که کارایي خود را اثبات نموده تعریف شده

ارائه شده است  خودتطبيق هایسامانهمتفاوتي برای عناصر مختلف  معماریتاکنون الگوهای  شوند.اجرا منعکس مي

  دوازده مورد مختلف از این الگوها مورد بررسي قرار گرفته است. [99]که در 

 طرح کلي چارچوب -3-8-9

آوری شده و در حال اجرا جمع هسامانهای 3ی کار این چارچوب به این صورت است که ابتدا مشخصهشيوه

ها توسط ناظر خارجي و این خصيصه گردد.بروزرساني مي در زبان توصيف معماری 4گر خصيصهی نگاشتبوسيله

گيری اقدام به . هر وقت قانوني نقض شده باشد، واحد تصميمگيرندقوانين تعریف شده در آن مورد بررسي قرار مي

نماید که این بازپيکربندی بر اساس الگوهای معماری انجام خواهد گرفت. بنابراین مي سامانهتغيير در پيکربندی 

در پایان تغييرات انجام گرفته در زبان توصيف معماری  حياتي است. سامانهانتخاب الگوهای معماری مناسب در این 

ساختار پيشنهادی  (بابو و يشنامورتیکر چارچوب يکل ینما: 11-3شکل )در  شود.يمدر حال اجرا نگاشت  سامانهبه 

 شده است. نشان دادهاین چارچوب 

 

                                                   
 1 Vallidevi Krishnamurthy 

 2 Chitra Babu 

 3 Property 
4 Property mapper 
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 [5] بابو و يشنامورتیکر چارچوب يکل ینما: 11-3شکل 

 

باشد. در مي سامانهای هآوری مشخصهای مشخص برای جمعاین چارچوب عدم تعيين شيوه هایمشخصهز ایکي 

 هيچ عنصری برای این منظور در نظر گرفته نشده و این مسئله در اختيار طراح است.این چارچوب  کليطرح 

 و همکاران 9چارچوب یانگ -3-1

ی ارائه شده هاچارچوبتفاوت اصلي این چارچوب با سایر  ارائه شده است.ميالدی  2393در سال  چارچوب این

ی مرکزی فازی در کنندهیک کنترل این چارچوبسازی در پياده باشد.مي 2آن از منطق فازیی در این متن استفاده

استفاده  سامانههای کنترل برای ساخت استراتژی 3به اینکه از اطالعات اکتشافي توجهنظر گرفته شده است که با 

ماید. کنترل فازی بسيار شبيه استنتاج در های غير دقيق یا به عبارتي مبهم نيز پشتيباني نتواند از دادهنماید، ميمي

                                                   
 1Qiliang Yang  

 2Fuzzy logic  

 3Heuristic  
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کنند با اطالعات مبهم و نامطمئن کار مي خودتطبيقي که هایسامانهنماید، بنابراین برای استفاده در انسان عمل مي

 .[9]بسيار مفيد است 

ک سازی و همينطور ییک معماری پياده -که به عنوان مدل عمومي مطرح شده  – برای این چارچوب [9]در 

خودتطبيق با استفاده از این چارچوب پيشنهاد شده است که ما بر روی  سامانه یمتدولوژی پيشنهادی برای توسعه

 نمایيم.چارچوب تمرکز مي

 چارچوب کلي طرح -3-1-9

پذیر. این دو الیه توسط گذرگاه تطبيق سامانهی ی منطق انطباق و الیهشامل دو الیه است: الیه چارچوباین 

 رتباط هستند.در ا افزارنرم

 الیه منطق انطباق -3-1-9-9

هدف است. راهبردهای  افزاریی نرمسامانه تحولاین الیه شامل موتور انطباق و منطق مورد نياز برای تغيير و 

 راهکارشوند. موتور انطباق با بکارگيری انطباق توسط قوانين فازی عينيت یافته و در یک پایگاه قواعد فازی ذخيره مي

 گيری نماید.تصميم سامانهتواند برای انطباق روی این قوانين ميبر استنتاج فازی 

 ورودی مجزا وجود دارد: دسته دواین الیه 

 د.نکه معموال  نرخ تغيير پایيني دار سامانهاهداف  -9

 شوند.دریافت مي سامانههای حسگرکه از  9های ماشينورودی -2

اگر بين این دو دسته از دهند. ارچوب تشکيل ميتوان گفت این دو دسته ورودی محيط عملياتي را در این چمي

-. نهایتا  خروجي این الیه بصورت غيرفازینمایده و داوری ميشد قضي پيدا شود موتور انطباق فعالاها تنورودی

 باشد.های موتور انطباق مينتاجی است2شده

                                                   
  1Plant  

  2Defuzzified  
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 پذیرتطبيق یسامانهی الیه -3-1-9-2

تواند دارای که برای مثال مي باشدمي افزاریی نرمسامانهاصلي های 9ی کارکردکنندهاین الیه در حقيقت فراهم

ها و 2ها باشد. عالوه بر این موارد، این الیه شامل حسگرهای واسط کاربر، منطق حرفه و دسترسي به دادهقسمت

 سامانهدر خصوص وضعيت  انطباقدارند تا هر آنچه که موتور استنتاج برای  هشود. حسگرها وظيفها نيز مي3عملگر

ی ی منطق انطباق را اجرایي نموده و تغييرات را به الیهعملگرها دستورات الیه الزم دارد را در اختيار آن قرار دهند.

 نمایند.پذیر اعمال ميتطبيق یسامانه

-شود. این گذرگاه به مانند واسطي عمل ميبرای ارتباط اجزای مختلف این دو الیه از یک گذرگاه استفاده مي

 اجرا نمود. سامانهبصورت جداگانه و در دو  حتيید که بتوان در صورت نياز این دو الیه را نما

 این چارچوب نشان داده شده است. کلينمای  (قيخودتطب سامانه یفاز چارچوب يکل ینما: 12-3شکل )در 

                                                   
  1Functionality  

  2Sensor  

  3ctuator A 
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 [9] قيخودتطب سامانه یفاز چارچوب يکل ینما: 12-3شکل 

 

و ميزان توانایي عملگرها به اعمال  سامانه پذیریتطبيقیکي از نقاط ضعف این چارچوب تعریف نشدن سطح 

 باشد.مي سامانهغييرات در ت

 گيرینتيجه -3-93

دتطبيق پرداخته شد و های خوهای معرفي شده در حوزه سامانهبندی انواع چارچوبدر این فصل ابتدا به دسته

توان نشان داد تطبيق های خودتطبيق مورد بررسي قرار گرفت. ميی سامانههای توسعههفت چارچوب از چارچوب

 باشد.های مورد بررسي برخوردار ميساختاری )در مقابل تطبيق رفتاری( از پشتيباني بيشتری در ميان چارچوب



 

 

 

 

 

 

 

 پيشنهادی مدل: چهارمفصل  -4
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 مقدمه -4-9

های سازماني خودتطبيق ارائه خواهد شد. ی سامانهگيری برای انتخاب چارچوب توسعهمدل تصميم بخشدر این 

ها مورد ارزیابي های مختلف بر اساس آنای از معيارها معرفي شده و چارچوببدین منظور نياز است در ابتدا مجموعه

معرفي شده و در پایان با استفاده  ،گيری طراحي شدهيمهای اصلي مدل تصمبخش ی این فصلدر ادامهقرار بگيرند. 

 شود.از موردکاوی، کاربردپذیری این مدل بررسي مي

 هایابي چارچوبصفت -4-2

های خودتطبيق بهبود و گسترش زیادی داشته است. از همين های پویای سامانهی گذشته، قابليتدر طول دهه

ها در زمان طراحي و همينطور های خودتطبيقي این سامانهارزیابي ویژگيها و ابزارهایي برای روی نياز زیادی به شيوه

های جامع و واسعي برای ارزیابي این ها، معيارها و چارچوبزمان اجرا وجود دارد. با این حال هنوز ابزارها، روش

ر مهندسي های خودتطبيقي دها و تکنيکها توسعه نيافته است. در حقيقت گرچه راهکارها، چارچوبسامانه

های پویا مورد تحقيق و بررسي قرار گرفته است اما به کارگيری این موارد در مسائل واقعي به علت فقدان سامانه

 [.93کماکان محدود است ] 2سنجيو صحت 9های اعتبارسنجيروش

تطبيق های های خودتطبيق الزم است راهکارها و مزایای سامانهگيری از قابليتواضح است که برای بهره

ها اطمينان نمایند. باید به ها اطمينان حاصل شود و کاربران سامانه به آناعتبارسنجي شوند تا از صحت عملکرد آن

های در حال استفاده قابل ها برای سامانههای رایج و مبتني بر معيارها و شاخصاین نکته توجه داشت که ارزیابي

 پردازیم.های معرفي شده ميیابي چارچوبروش مورد استفاده برای صفتباشند. بنابراین در اینجا ما به انجام مي

                                                   
 1  Validation 

 2  Verification 
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 یابيروش صفت -4-2-9

[ ارائه شده است؛ توسط طراحان آن به عنوان یک 93در ] 3و کاساالس 2، تامورا9این روش که توسط ویلِگاس

توان آن را یک رسد که بی ابزار برای این روش به نظر نميچارچوب مطرح شده است که با توجه به عدم ارائه

های رود. در این روش ویژگيهای خودتطبيق به کار ميیابي سامانهچارچوب قلمداد نمود. این روش برای صفت

افزار هدایت ی مهندسي نرمی صفات کيفي معرفي شده توسط مؤسسهخودتطبيقي به صراحت تعریف شده و بوسيله

 [:93آورد]شوند. این روش موارد زیر را فراهم ميمي

 های خودتطبيقبندی سامانهبندی و طبقهابعادی سودمند برای دسته -

 شوندی کنترل نظارت ميمختصری از صفات خودتطبيقي که توسط حلقه -

 های کيفي برای ارزیابي این صفاتنگاشت صفات تطبيق به ویژگي -

یااف ایاان هااای کيفااي؛ باارای تعرای از معيارهااای کيفااي باارای ارزیااابي صاافات تطبيااق و ویژگيمجموعااه -

هااای مااورد هااای خااودتطبيقي موجااود و همينطااور ویژگيای باار روی روشصاافات تطبيااق، مطالعااه

 ی کنترل صورت گرفته استاستفاده در نظریه

های خودتطبيق مورد استفاده قرار گرفته بندی و ارزیابي سامانهدر این روش ارزیابي، دو بعد اساسي برای طبقه

سازی خودتطبيقي در منبع مدیریت شونده و همينطور خود مؤلفه اده برای فراهماست و آن راهبرد کلي مورد استف

ها اشاره شوند که قبال  نيز به آنباشد. این دو راهبرد کلي راهبردهای ساختاری و رفتاری ناميده ميخودتطبيق مي

یابند تا سامانه خود را با يها و مواردی از این دست تغيير می اتصال مؤلفهشد. در نوع اول معماری سامانه، نحوه

ماند و تنها رفتار یا عملکرد اجزا یا نخورده باقي ميشرایط جدید تطبيق دهد و در نوع دوم ساختار کلي سامانه دست

 گردد.عناصری از سامانه اصالح مي

نمایيم. ي ميهای خودتطبيق معرفی این روش را برای تحليل ابعاد مختلف سامانههای مورد استفادهجلوتر گزینه

کند. در هر بعد تحليل یک افزار فراهم مينمایي جامعي را خصوصيات کيفي نرمی این ابعاد امکان منشمجموعه

                                                   
 1  Villegas 

 2  Tamura 

 3  Casallas 
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ی کنترل ها از نظریهشود. تمام این گزینههای مرتبط به آن استفاده ميای از گزینهمجموعهسامانه خودتطبيق از 

 :[49]اند استخراج شده

های هاای ساامانهیاابي باه یاک یاا چناد ویژگاي از ویژگياین هادف معماوال  دسات :(AG) هدف تطبيق -

هااای خودتطبيااق، نگهداشاات یااک کيفياات خاادمات مشااخص یااا بااه طااور کلااي، تنظاايم نيازمناادی

 باشد.مندی ميغيروظيفه

هااای متناظرشااان باارای تشااخيص ای مشااخص از مقااادیر و نااوع: مجموعااه(RIهااای مرجااع )ورودی -

نبااع ماادیریت شااونده بایااد از طریااق راهکارهااای خااودتطبيقي بااه آن دساات یابااد. حالاات مطلااوبي کااه م

 توانند در قالب یکي از اشکال زیر حاضر باشند:ها مياین ورودی

 (9RI )گيااری بااه صااورت فيزیکااي یااا مقاادار مرجااع منفاارد مثاال یااک صاافات قاباال اناادازه

 منطقي

 (2RI )نوعي قرارداد مانند کيفيت خدمات درخواستي 

 (3RI )افق در سطح سرویستو 

 (4RI )نماینااد کااه مبتنااي هااایي کااه وضااعيت یااا حالاات پردازشااي را مشااخص ماايمحاادودیت

 شوندبر یک تعریف واضح از حالت ارائه مي

 (5RI )شوندهای منطقي بيان ميمندی که مثال  به شکل عبارتنيازهای وظيفه 

هااا کااه در منبااع هااای آنی مقااادیر خروجااي و نااوع: مجموعااه(MOشااده )گيااریهااای اناادازهخروجااي -

هاای مرجاع بارای بررساي دساتيابي باه شاوند؛ ایان مقاادیر باا ورودیگياری مايمدیریت شاونده انادازه

گياری و هاایي بارای انادازهشاوند. در ایان زميناه، ذکار مشخصاات خروجايحالت مطلاوب مقایساه ماي

شااامل مااوارد زیاار توانااد هااا ماايهااا اهمياات دارد. مشخصااات خروجاايی نظااارت باار آنهمينطااور نحااوه

 باشد:

 (9MO )یا سيگنال خاص دار از یک دادهجریاني دنباله 

 (2MO )های قراردادعبارات شرطي یا منطقي برای وضعيت 

 (3MO )باشندی سوءِ عمل سامانه ميکنندهشروطي که بيان 
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 شود:ها شامل موارد زیر ميی نظارت بر این خروجينحوه

 (4MO )افزار مانند دمای پردازندهاز سختگيری صفات فيزیکي اندازه 

 (5MO ) ساانجش عناصاار منطقااي محاسااباتي ماننااد بااار پردازنااده یااا زمااان پااردازش یااک

 درخواست

 (6MO )ی خارجي مانند مکان جغرافيایي کاربر یا وضع آب و هواسنجش شروط زمينه 

ماهياات  ی کنتاارل و بااه ویااژه طبيعاات و: ایاان گزینااه در حلقااه(CA)شااده اعمااال کنترلااي محاساابه -

شااود و شااامل مااوارد زیاار گر مؤلفااه خودتطبيااق مشااخص ماايریزی یااا تحلياالخروجااي واحااد برنامااه

 است:

 (9CA) های رفتاری منبع مدیریت شونده اثرگذار استدار که بر ویژگيسيگنال دنباله 

 (2CA) اعمالي گسته کاه بار زیرسااخت محاساباتي مجاری منباع مادیریت شاونده اثار ماي-

ساامانه ميزباان یاا تغييار  9گيارت تغيير انادازه و اختصااص حافظاه در مياانگذارد مانند عمليا

 ها در پردازندهبندی اجرای پردازهزمان

 (3CA) هااای منبااع ماادیریت شااونده اثرگذارنااد اعمااالي گسسااته کااه مسااتقيما  باار پااردازش

هااای سااطح پااردازه یااا توقااف، ازساارگيری، خواباناادن، تکثياار، تغيياار ماننااد احضااار ساارویس

 هایت پردازهاولو

 (4CA) اثرگذارنااد  منبااع ماادیریت شااونده ای کااه باار معماااری یااا ساااختاراعمااال گسسااته

 مانند تغيير پيکربندی آن

ساازی ساامانه دارد کاه هام بارای مؤلفاه خودتطبياق : ایان گزیناه اشااره باه مادل(SSساختار ساامانه ) -

ی منباع مادیریت شاونده انجاام آورد و هام باراکه قابليات خاودتطبيقي را بارای ساامانه باه ارمغاان ماي

هاا شاامل دو دساته شود تاا روشاي کاه بارای خاودتطبيقي اساتفاده شاده مشاخص شاود. ایان روشمي

 شود:مي

                                                   
 1  Buffer 
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 (9SS )سااازی منبااع ماادیریت شااونده باارای اثرگااذاری باار رفتااار آن از طریااق تغيياار ماادل

 ساختارش

 (2SS )آن سازی منبع مدیریت شونده برای اثرگذاری مستقيم بر رفتارمدل 

سازی رفتار و ساختار منبع مدیریت شونده وجود دارد. در برای دستيابي به چنين هدفي نياز به مدل

 توان موارد زیر را نام برد:سازی ساختار یک مؤلفه خودتطبيق ميهای موجود برای مدلخصوص گزینه

 (3SS )ی بازخورد شامل عناصر مؤلفه خودتطبيقیک حلقه 

 (4SS )رفتاار منباع مادیریت  9هاای شناساایيباه هماراه ارجااع یاا مادل تطبياقکنترل قابال

 شونده

 (5SS کنتاارل قاباال بازپيکربناادی شااامل ساااختار )بااا الگااوریتم کنتاارل مؤلفااه خودتطبيااق-

افازار مبتناي بار بازپيکربنادی معمااری نرم مؤلفاه خودتطبياقتغييار مانناد یاک ی قابالکننده

 قانون

 های زیر وجود دارند:نده گزینهسازی ساختار منبع مدیریت شوبرای مدل

 (6SS )غيرقابل تغيير 

 (7SS )تغيير، همراه یا بدون توانایي استنتاجقابل 

هااایي هسااتند کااه در فرآینااد (: ایاان صاافات در حقيقاات ویژگيAPصاافات تطبيااق قاباال مشاااهده ) -

شااامل هااا در مؤلفااه خودتطبيااق باشااند. ایاان ویژگيگيااری ماايتطبيااق سااامانه قاباال شناسااایي و اناادازه

 شود:موارد زیر مي

 (9APثباات و پایاداری: اشااره باه درجاه ) ی همگرایااي و متمرکاز شادن یاک فرآیناد تطبيااق

پابااان بااه یااک هاادف کنترلااي دارد. یااک فرآینااد تطبيااق ناپایاادار ممکاان اساات بااا اجاارای بااي

عمل کنترلي، وضاعيت ساامانه را باا توجاه باه شارایط محيطاي بهباود نبخشاد یاا حتاي بادتر 

 نماید.

                                                   
  1Identification  
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 (2APدقت: این ویژگي نشاان )ی دساتيابي باه هادف تطبياق باا قباول توجاه باه حاد دهناده

 ی نزدیکي سامانه به حالت مطلوبست.دهندهقابل قبول خطاست و نشان

 (3APزمااان سااکون )گاار زمااان مااورد نياااز سااامانه در رساايدن بااه حالاات مطلوبساات. : بيااان9

هااای و قاارار گاارفتن در وضااعيتافاازایش ایاان زمااان ممکاان اساات باعااث ناپایااداری سااامانه 

 بسيار نامطلوب شود. 

 (4AP )ی کاارایي اساتفاده دهناده: ایان ویژگاي نشاان2باالزدن یا از حد خاارج شادن کوچاک

باشااد. چنانچااه اسااتفاده از منااابع پردازشااي سااامانه در زمااان اجاارای فرآینااد تطبيااق مااي

ری اسااتفاده از باااالزدگي وجااود داشااته باشااد، در هنگااام اجاارای فرآینااد تطبيااق سااامانه، بهاارو

 یابد.منابع کاهش مي

 (5AP )بيناي : یاک فرآیناد تطبياق نيرومناد اسات اگار حتاي تحات شارایط پايش3نيرومندی

 نشده عمل نماید.

 (6AP )پااذیر گاار پایااانی تضااميندهناادهپایااان یااا فسااخ فرآینااد تطبيااق: ایاان ویژگااي نشااان

يااق سااامانه نبایااد بااودن فرآینااد تطبيااق اساات. همچنااين قااوانين مااورد اسااتفاده باارای تطب

بست آن شوند ماثال  نبایاد تنااقض باين دو قاانون منجار باه توقاف اجارای فرآیناد منجر به بن

 تطبيق شود.

 (7AP )باشااد. گاار جامعياات ساااختار و رفتااار سااامانه، پااس از تطبيااق ماايهمخااواني: نشااان

 برای این منظور در صاورت شکسات فرآیناد تطبياق ساامانه بایاد باه حالات پيشاين باازگردد،

این فرآیند باید در انزوا انجام شاود و نتاایج آن پايش از پایاان کاار بارای ساایر اجازای ساامانه 

 قابل مشاهده نباشد و در صورت موفقيت، نتایج آن در سامانه پایدار بماند.

 (8AP قابلياات توسااعه: ایاان ویژگااي توانااایي مؤلفااه خودتطبيااق در پشااتيباني از تقاضاااهای )

 دهد.جدید نشان مي نو را با بکارگيری منابع

                                                   
 1Settling  

 2overshoot Small  

 3 Robustness  
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 (1APامنياات: ایاان ویژگااي زماااني قاباال دسااتيابي اساات کااه تمااام داده )های هااا، مؤلفااه

مشااترک و همينطااور منبااع ماادیریت شااونده از شاانود، تغيياار غيرمجاااز یااا تخریااب در امااان 

 باشند.

 هایابي چارچوبنتایج صفت -4-2-2

رابطه با هدف تطبيق ذکر این نکته مهم  پردازیم. درهای معرفي شده ميیابي چارچوبدر این بخش به صفت

برداری های چهارگانه خودتطبيقي قابل بهرههای مطرح شده برای پشتيباني از ویژگياست که تمام چارچوب

دهنده تمرکز اصلي چارچوب و گرایش آن به شوند نشانباشند و مواردی که به عنوان هدف تطبيق در زیر بيان ميمي

 .هاستیکي از این ویژگي

 ( گارالن و همکارانRainbow) 

های گيری و ساخت چارچوبهمانطورکه پيشتر اشاره شد، این چارچوب حالتي عمومي داشته و امکان نمونه

 نماید.یابي پشتيباني ميهای مورد استفاده برای صفتجدید از آن وجود دارد. بنابراین این چارچوب از اکثر ویژگي

AGخودتطبيقي : 

RI( :RI1  تاRI5.بدون محدودیت قابل پشتيباني هستند ) 

MO( :MO1  تاMO6.بدون محدودیت قابل پشتيباني هستند ) 

CA( :CA1  تاCA4.بدون محدودیت قابل پشتيباني هستند ) 

SS( :SS1, SS2, SS5, SS7همگي به عنوان ویژگي ).های برتر هر رده قابل پشتيباني هستند 

APسامانه بستگي دارد.سازی های این رده به پياده: ویژگي 

 کریشنامورتي و بابو 

AG :خودپيکربندی بر اساس الگوهای معماری از پيش تعریف شده 
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RIمحدودیت :( های تعریف شده بر روی معماری سامانه امکان پشتيباني ازRI4را فراهم مي ).آورد 

MO :"ی سوءِ عمل سامانه کنندهو شروط بيان "ی در حال اجراهای سامانهمشخصه( امکان پشتيباني ازMO3 )

 کنند.را فراهم مي

CAاعمال گسسته تغييردهنده :( ی معماری سامانه به کمک واحد بازپيکربندیCA4) 

SS( حفظ مدل معماری سامانه در حال اجرا برای تغيير آن امکان پشتيباني از :SS1را فراهم مي ) کند. عدم

و در عين حال استفاده از  قوانين، امکان استنتاج پویا در  های شناسایي رفتار منبع مدیریت شوندهوجود مدل

(، امکان تغيير معماری با تغيير زبان توصيف معماری زمان اجرا و SS5آورد )خصوص وضعيت سامانه را پدید مي

 گردد.( ميSS7ساز پشتيباني از )مدلسازی برای ایجاد تغييرات ساختاری در منبع مدیریت شونده زمينه

APکنندهاده از زبان توصيف معماری تضمين: استف( ی تطبيق دقيق خواهد بودAP2 همچنين امکان تعریف .)

 سازی سامانه بستگي دارد.ها به پياده(. سایر ویژگيAP5بيني نشده وجود دارد )قوانين خاصي برای حاالت پيش

 یانگ و همکاران 

AGخودتطبيقي، با توجه به عدم محدودیت بر روی عملگرها : 

RIامکان پشتيباني از ) "اهداف سامانه"در قالب  "الیه منطق انطباق"های : با توجه به تعریف ورودیRI2, 

RI3( وجود دارد. امکان پشتيباني از )RI1های فازی ( نيز از طرق حسگرها و ماهيت فازی سامانه وجود دارد. سامانه

 د دارند. ها کاربربرای نظارت بر روی انواع مقادیر و تکي یا سيگنال

MOهای فازی در این چارچوب مي: با توجه به امکان پردازش( تواند ازMO1 برای ورودی )" سازوکار استنتاج

( وجود ندارد. چون نوع عمل مشخصي برای سامانه تعریف MO2بهره جست. محدودیتي جهت پشتيباني از ) "فازی

 ه به ماهيت فازی سامانه قابل پشتيباني هستند.( با توجMO6تا  MO4( قابل پشتيباني نيست. )MO3شود، )نمي

CA امکان اعمال "سازیغيرفازی": با توجه به عدم تعریف دقيق عملگرها و استفاده از یک واحد ،CA1  تا

CA4 .وجود دارد 
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SSافزاری هدفسامانه نرم"سازی : محدودیتي برای مدل" ( تعيين نشدهSS1, SS2 با توجه به قابليت ،)

( نيز SS5, SS7از ) "افزاری هدفسامانه نرم"یک موتور استنتاج فازی و امکان تأثير آن بر ساختار  بازپيکربندی

 شود. پشتيباني مي

AP با توجه به بکارگيری یک پایگاه قواعد فازی، امکان پایداری سامانه در برابر حاالت تعریف نشده بسيار :

 زی سامانه بستگي دارد.ساها به پياده(. سایر ویژگيAP5یابد )افزایش مي

 جُرجِس و تيلور 

AG با توجه به ذخيره دانش در خصوص مصرف منابع و همينطور امکان تغيير در مدل معماری، این چارچوب از :

 نماید.سازی و خودپيکربندی پشتيباني ميخودبهينه

RI رویدادهای خارجي": با توجه به پشتيباني از "( ازRI1پشتيباني مي )شود. ویژگي( هایRI2  تاRI4 از )

 باشند.قابل پشتيباني مي "پایگاه دانش" "های تطبيقِسياست"طریق 

MO( با توجه به عدم تعریف دقيق حسگرها امکان پشتيباني از :MO1  تاMO6.وجود دارد ) 

CA مدیر تطبيق": با توجه به وظيفه" ( در تغيير مدل معماری مؤلفه مدیریت شونده، ازCA4در این چارچ ) وب

 شود.پشتيباني مي

SS( امکان تغيير در مدل معماری بر اساس قوانين پویا دیده شده است :, SS5, SS79SS.) 

APسازی آن را تضمين مي: مدیر تکامل معماری همخواني مدل معماری و پياده( نمایدAP2, AP7 با توجه .)

سازی سامانه ها به پيادهشود. سایر ویژگي( پشتيباني ميAP5به امکان جستوجوهای کارآمد در پایگاه دانش از )

 بستگي دارد.

 AOA 

AGباشد های سامانه و توافقات سطح سرویس مي: در این چارچوب تمرکز اصلي بر روی حفظ کيفيت سرویس

 سازی(.)خود بهينه
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RIبرای حفظ کيفيت سرویس :( ها ازRI2, RI3پشتيباني مي )( شود. پشتيباني ازRI5از طریق اعمال )  کدهای

 پذیر است.سامانه امکان "های عموميسرویس"جنبه بر 

MO( از :MO2, MO3برای حفظ کيفيت سرویس و توافقات سطح سرویس پشتيباني مي ).شود 

CA( حفظ کيفيت سرویس و توافقات سطح سرویس از طریق اعمال تغييراتي در سامانه به کمک :CA2, 

CA3نيز در چارچوب در نظر گرفته شده  "کاربرد" "ها و اتصاالتِ واع مؤلفهان"پذیر است. امکان تغييرات ( امکان

 (.CA4است )

SS از ) "کاربرد"و همينطور ساختار  "های عموميسطح سرویس": با توجه به اعمال تغييرات درSS1, SS2, 

SS7مي های رفتاری کاربرد را پدید، امکان بررسي مدل"های تجمعيجنبه"شود. وجود ( پشتيباني مي( آوردSS4.) 

APو  "رویدادهای نشانه"بيني رفتار کاربرد با جداسازی : افزایش کارایي محاسبات و امکان بررسي الگوها و پيش

های اعمال تطبيق (. جداسازی محلAP4, AP5که حجم پردازش متفاوتي دارند ) "رویدادهای تطبيق"

ها(، قابليت توسعه سامانه افزایش گرایي )جداسازی دغدغهها و اتصاالت( از طریق جنبههای عمومي و مؤلفه)سرویس

 سازی سامانه بستگي دارد.ها به پياده(. سایر ویژگيAP8یافته است )

 MOCAS 

AGهای آن.رساني رویدادهای سامانه بين مؤلفهسازی، خودالتيامي و خودحفاظتي از طریق پيام: خودبهينه 

RIماشين حالت "دهد که توسط یک رویدادهای مختلفي رخ ميها بر اثر جاکه تطبيق مؤلفه: از آنUML"  قابل

 قابل پشتيباني هستند. (RI5تا  RI1پشتيباني است، )

MO( :MO1( از طریق رویدادهای غيرهمزمان متعدد و )MO2  تاMO5 از طریق قوانين مربوط به هر مؤلفه )

 قابل پشتيباني هستند.

CA( :CA1از طریق تغيير رفتار هر مؤ ) ی اجرایي زمينه"لفه به کمکMOCAS" شود. تغيير پشتيباني مي

 آورد.( را فراهم ميCA2امکان پشتيباني از ) "MOCASی اجرایي در زمينه
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SSنگهدارنده"ها به کمک : رفتار مؤلفه" ( قابل تغيير استSS2ولي ساختار منبع مدیریت شونده ثابت مي ،) ماند

(SS6با تعيين یک سری مدل .)های ( رفتاری برای هر مؤلفه امکان پشتيباني ازSS4.وجود دارد ) 

APها و یا استفاده از یک روش سلسله مراتبي برای رساني در خصوص تطبيق، بين مؤلفه: با توجه به اطالع

 امکان قرار UML( فراهم شده است. استفاده از ماشين حالت AP1, AP6ها امکان پشتيباني از )دهي به تطبيقاولویت

سازی سامانه ها به پياده(. سایر ویژگيAP2, AP7برد )های غير تعریف شده را از بين ميگرفتن مؤلفه در حالت

 بستگي دارد.

 DSCB 

AGهای مختلف خودتطبيقي نگاه یکساني دارد.: خودتطبيقي؛ این چارچوب به ویژگي 

RIآوری اطالعات در سطح سامی جمع: محدودیتي بر روی حسگرها و نحوه( انه وجود نداردRI1  تاRI4 .)

 ( نيز وجود دارد.RI5ها امکان پشتيباني از )مندیشدگي وظيفهبندی و توزیعهمچنين با توجه به خوشه

MO برای رویدادهای خاص( امکان پشتيباني از ) "سرپرست": با توجه به وابستگي به رویدادها )اشتراکMO1, 

MO2( .وجود دارد )MO3پذیر است. امکان "فدراسيون"و  "سرپرست"لگوی رویدادها در ( از طریق بررسي ا

( با توجه به عدم تمرکز مؤلفه MO6( در این چارچوب وجود ندارد. )MO4, MO5محدودیتي برای پشتيباني از )

 قابل پشتيباني است. "رسانيی اشتراک و اطالعنامهتوافق"خودتطبيق و پشتيباني از یک 

CA( :CA2, CA3 از طریق )"گرایي قابل پشتيباني است. با به کمک جنبه "ی مؤلفهتطبيق در گستره

 (.CA4ها، امکان تغيير در مدل استقرار سامانه وجود دارد )ها بين خوشهجایي مؤلفهجابه

SS( :SS2با اجرای کدتطبيق و جابه )ها بين خوشهجایي مؤلفه( ها وSS1, SS7از طریق تطبيق در گستره ) ی

 ی خودتطبيقي در هر مؤلفه قابل پشتيباني است.سازی چرخه( نيز با پيادهSS3پذیر است. )خوشه امکان

APبستي در اجرای آن رخ نميدهي به انواع تطبيق، بن: با توجه به اولویت( دهدAP6ماهيت توزیع .) شده و

ها به (. سایر ویژگيAP8دهد )امکان رسيدگي به وقایع مهم در سطح فدراسيون، قابليت توسعه را افزایش مي

 سازی سامانه بستگي دارد.پياده
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 یابيی نتایج صفتخالصه -4-2-3

باشد. گانه مورد بررسي ميهای هفتیابي صورت گرفته بر روی چارچوبجدول زیر حاوی خالصه نتایج صفت

معرفي روش( مورد استفاده قرار  -9-2-4های جدول بر اساس موارد تعریف شده در )کدهای استفاده شده در خانه

 اند.گرفته

 قيخودتطب یهاسامانه یهاچارچوب يابیصفت جینتا یخالصه: 1-4جدول

صفات تطبيق 

قابل مشاهده 

(AP) 

ساختار 

سامانه 

(SS) 

اعمال کنترلي 

محاسبه شده 

(CA) 

های خروجي

ری شده گياندازه

(MO) 

های ورودی

مرجع 

(RI) 

 چارچوب (AGهدف تطبيق )

AP2,AP5 
SS1,SS5,

SS7 
CA4 MO3 RI4 خودپيکربندی 

کریشنامورتي 

 [5و بابو ]

AP5 
SS1,SS2,

SS5,SS7 
MO1,MO2,MO همه موارد

4,MO5,MO6 

RI1,RI2,

RI3 
 همه موارد

یانگ و 

 [9همکاران ]

AP2,AP5,A

P7 

SS1,SS5,

SS7 
CA4 همه موارد RI1,RI2,

RI3,RI4 

سازی، خودبهينه

 خودپيکربندی

جرجس و 

 [36تيلور ]
AP4,AP5,A

P8 

SS1,SS2,

SS4,SS7 

CA2,CA3,

CA4 
MO2,MO3 

RI2,RI3,

RI5 
 AOA [37] سازیخودبهينه

AP1,AP2,A

P6,AP7 

SS2,SS4,

SS6 
CA1,CA2 

MO1,MO2,MO

3,MO4,MO5 
 همه موارد

سازی،خودخودبهينه

 حفاظتي،خودالتيامي
MOCAS 

[99] 

AP6,AP8 
SS1,SS2,

SS3,SS7 
CA2,CA3,

CA4 
 همه موارد همه موارد همه موارد

DSCB 
[43] 

 

 گيرندگانتصميم -4-3

اند، پرشماری تشکيل شده هایاز تعداد مؤلفه های سازمانيسامانهاشاره شد،  ،فصل دوم:  -2همانطور که در 

ها ی آنی منطق حرفهفرآیند دشواری باشد و الیه ممکن استها تعداد کاربران زیادی دارند، استقرار و نگهداری آن

حضور نمایندگان کارفرما در محيط توسعه بسيار به چشم  ،های این سامانهباشد. در طول فرآیند توسعهپيچيده مي

ای مشخص دارای نمایند که هر کدام در حوزهها اظهار نظر ميدر خصوص این سامانهآید. ذینفعان متعددی مي

این مسئله به دو بخش تقسيم گيرندگان به این مطالب تصميم توجهنمایند. با صالحيت بوده و مقاصدی را دنبال مي

 شوند:مي
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های ار سااامانهشااود کااه در توسااعه و اسااتقرکارفرمااا: شااامل افاارادی ميی گيرندگان حااوزهتصااميم -

 دارند: مهمي سازماني نقش

o (CIO )9باالترین مقام فناوری اطالعات 

o (CTO )2باالترین مقام فني فناوری اطالعات 

o (CSO )3باالترین مقام امنيت فناوری اطالعات 

بناادی شااود کااه تااأثير بساازایي در زمان: شااامل افاارادی ميدهندهتوسااعهی گيرندگان حااوزهتصااميم -

 افزاری دارند:ول نرمو کيفيت نهایي محص

o (PM )مدیر پروژه 

o (SA )افزارمعمار نرم 

های گروهي تشریح شد. از گيری، راهکارهای مشارکت افراد در تصميمگيری گروهيتصميم -3-5-2در بخش 

گنجد، ی حاضر هم نميی مسئلهيق قابل انجام بوده و در حوزهها به صورت فني و دقی چارچوبآنجا که ارزیابي اوليه

به یکسان بودن ماهيت  توجهگيرندگان در قالب تعيين وزن معيارها خواهد بود. همچنين با نوع نظردهي تصميم

به  توجهگيرنده )با های خودتطبيق هستند( و گوناگوني تخصص افراد تصميمها )همگي چارچوب سامانهحلراه

گيرندگان با مشخص نمودن معيارهای قابل نظردهي برای هر شخص ی تأثير صالحيت تصميماهشان(، نحوهجایگ

گيرندگان دارای صالحيت در خصوص هر معيار گيری و تصميمدر بخش بعدی معيارهای تصميم شود.انجام مي

 معرفي خواهند شد.

 معيارها -4-4

ها یابي چارچوبهای مورد استفاده برای صفتده از ویژگيگيری با استفامعيارهای مورد استفاده در مدل تصميم

و یا به عبارت دیگر  ای از این صفات را داشته باشدتواند مجموعههر چارچوب ميشوند. ، استخراج ميسومدر فصل 

ای . چنانچه چارچوبي برشوندهای خاصي ارضا ميها را ارائه نماید که در اثر آن نيازمندیای از ویژگيمجموعه

از صفات مورد نياز را فراهم نکرده باشد، معمار  ی خودتطبيق انتخاب شود و یک یا تعداد بيشتریمانهی یک ساتوسعه

                                                   
 1Chief Information Officer (CIO)  

 2Chief Technical Officeer (CTO)  

 3cer (CISO) Chief Information Security Offi 
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. این راهکار باعث تغيير در چارچوب افزار مجبور به طراحي راهکاری برای جبران این نقطه ضعف خواهد بودنرم

  رجوع شود. ،هایابي چارچوبصفت -2-4معيارها به بخش جزئيات . جهت مرور خواهد شد

 و دليل انتساب هر معيار به افراد مختلف هاگيرنده در خصوص وزن آنها و افراد تصميممعيار ،ی بعدصفحهجدول 

 دهد:را نشان مي
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 گيریگيرندگان مدل تصميم: معيارها و تصميم2-4جدول 

 معيار
گيرندگان در تصميم

 خصوص وزن معيار
 دليل

AG CIO, CTO, CSO  پوشش آن امکان ناپذیر است بدوناین معيار بسيار کليدی بوده و تقریبا  امکان توسعه چارچوب 

RI1 SA سازیکامال  فني و در سطح پياده 

RI2 CTO, PM, SA ت خدمات درخواستي بر کل پروژه به لحاظ فني تأثيرگذار استکيفي 

RI3 CTO, PM, SA توافق سطح سرویس بر کل پروژه به لحاظ فني تأثيرگذار است 

RI4 SA سازیکامال  فني و در سطح پياده 

RI5 CTO, PM, SA گذارندمندی توسط سازمان قابل شناسایي هستند و بر ماهيت پروژه نيز اثرنيازهای وظيفه 

MO1 SA سازیکامال  فني و در سطح پياده 

MO2 CTO, SA که توسط کارفرما قابل ردیابي است سازیکامال  فني و در سطح پياده 

MO3 CTO, CSO نياز امنيتي کارفرما 

MO4 SA سازیکامال  فني و در سطح پياده 

MO5 SA سازیکامال  فني و در سطح پياده 

MO6 CIO, CTO اجرایي سامانه توسط ذینفعان کليدی آن قابل شناسایي استی زمينه 

CA1 SA سازیکامال  فني و در سطح پياده 

CA2 SA سازیکامال  فني و در سطح پياده 

CA3 CTO, SA که توسط کارفرما قابل ردیابي است سازیکامال  فني و در سطح پياده 

CA4 SA سازیکامال  فني و در سطح پياده 

SS1 SA سازیمال  فني و در سطح پيادهکا 

SS2 SA سازیکامال  فني و در سطح پياده 

SS3 SA سازیکامال  فني و در سطح پياده 

SS4 SA سازیکامال  فني و در سطح پياده 

SS5 CTO, SA, PM 
تگي به همکاری کارفرما در طراحي هستند )وابسموتورهای قانون تأثير زیادی بر ماهيت پروژه دارند و نيازمند 

 دامنه مسئله در محيط کارفرما(

SS6  این معيار عمال  نقيضSS7 شودبوده و حذف مي 

SS7 SA سازیکامال  فني و در سطح پياده 

AP1 CSO, SA باشدمعيار فني و مؤثر بر امنيت مي 

AP2 CTO, SA ستمعيار فني بوده و جزئيات آن )حد قابل قبول خطا( توسط کارفرما قابل شناسایي ا 

AP3 CTO, SA معيار فني بوده و جزئيات آن )زمان مورد نياز برای تطبيق( توسط کارفرما قابل شناسایي است 

AP4 SA سازیکامال  فني و در سطح پياده 

AP5 CTO, SA باشدمعيار فني و مؤثر بر ایمني مي 

AP6 SA سازیکامال  فني و در سطح پياده 

AP7 CTO, CSO  بر قابليت اعتماد سامانهمعيار فني مبتني 

AP8 CTO, SA معيار فني قابل ارزیابي توسط کارفرما 

AP9 CSO, SA باشدمعيار فني و مؤثر بر امنيت مي 
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 معيار
گيرندگان در تصميم

 خصوص وزن معيار
 دليل

AP10  شود()حذف مي گيری استقابل اندازهدر حال اجرا خودتطبيق  "هایسامانه"در خصوص. 

AP11  شود()حذف مي گيری استاندازهقابل در حال اجرا خودتطبيق  "هایسامانه"در خصوص. 

 

 فرآیند -4-5

ها ور کارفرما در مراحل مختلف توسعه بسيار جدی است؛ چراکه این سامانهحضهای سازماني، ی سامانهدر توسعه

مطابق آنچه که در فصل سوم نيز مورد اشاره قرار گرفت، عمدتا  در سرتاسر سازمان و یا حداقل در چندین واحد 

های حياتي کسب گيرند، طول عمر نسبتا  زیادی دارند، احتماال  حجم باالیي از دادهبرداری قرار ميسازماني مورد بهره

قرار  توجهها مورد ی آننمایند و باید نيازمندی ذینفعان پرشماری در توسعهو کار را توليد، استفاده و یا نگهداری مي

ی این با متخصصين فناوری اطالعات در امر توسعه سبب همکاری باالی متخصصين حرفهگيرد. این مجموعه عوامل 

 شود.ها ميسامانه

گيرندگان گيری انجام خواهد شد. نخست تصميمتخاب چارچوب در دو گام تصميمبه مطالب باال فرآیند ان توجهبا 

در بخش  با استفاده از معيارهایي کهها را معدودی از چارچوب ( تعدادCSOو  CIO ،CTO)شامل  ی کارفرماحوزه

له حاضر یعني چهار ئهای موجود برای مسحلکل راه %83. این تعداد شامل گزینندبرميقبل تعریف شده است 

های ، از ميان این چارچوب(PMو  SA)شامل  ی سامانهتوسعهی گيرندگان حوزهتصميمدر گام دوم  باشد.حل ميراه

 کل زیر(.باقيمانده، چارچوب نهایي را شناسایي خواهد نمود )ش
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 گيری انتخاب چارچوب: فرآیند تصميم9-4شکل 

 

 دهد:دهنده را نشان ميجدول زیر معيارهای کارفرما و توسعه

 

 دهندهی کارفرما و توسعه: معيارهای حوزه3-4جدول 

 (ic) معيارها گيرندگانتصميم حوزه

 کارفرما
CIO AG, MO6 

CTO AG, RI2, RI3, RI5, MO2, MO3, MO6, SS5, AP2, AP3, AP5, AP7, AP8 

CSO AG, MO3, AP1, AP7, AP9 

 SA دهندهتوسعه

RI1, RI2, RI3, RI4, RI5, MO1, MO2, MO4, MO5, CA1, CA2, CA3, CA4, 

SS1, SS2, SS3, SS4, SS5, SS7, AP1, AP2, AP3, AP4, AP5, AP6, AP8, 

AP9 

PM RI2, RI3, RI5, CA3, SS5 
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 گيریروش تصميم -4-6

گيری به ( نشان داده شده، از دو روش تصميمگيری انتخاب چارچوب: فرآیند تصميم9-4شکل همانطور که در )

( 9شود که با ترکيب این دو روش، یک روش عطفي )رجوع شود به: پيوست يصورت سِری در این مدل استفاده م

با استفاده از روش  –گيرندگان تصميم -2-4که در بخش  – ی کارفرماگيرندگان حوزهآید. تصميمبدست مي

گيری دهنده با استفاده از روش تصميمی توسعهگيرندگان حوزه( و همينطور تصميمMگيری کارفرما )تصميم

 نمایند.( چارچوب نهایي را انتخاب ميM’دهنده )توسعه

گيری های مختلف تصميمهای واضحي بين روشتفاوت"نماید که به صراحت اعالم مي [43]در  9پسونمسي

 [44]و همکاران در  2گيتونيهمچنين  ."ها قائل شدتوان به وضوح برتری خاصي ميان روشوجود دارد ولي نمي

گيری و های ماتریس تصميمبندی نوع ورودیاند که با طبقهگيری معرفي کردهتخاب روش تصميمرا برای ان چارچوبي

این چارچوب که  شوند.گيری شناسایي ميهای مطلوب تصميم، روشگيریدر فرآیند تصميم نوع خروجي مورد نظر

ی عدم تفاوت دهندها نشانهاین خانه باشد.های خالي نيز ميدر قالب یک جدول ارائه شده است، دارای خانه

مشخص  چارچوببا بررسي این  باشد.گيری برای آن حالت )خانه( خاص ميهای مختلف تصميمچشمگير بين روش

به تحليل  توجهبنابراین با  گيرد.های خالي این چارچوب قرار ميگيری حاضر در یکي از خانهشد که مسئله تصميم

 نمایيم.نتخاب ميرا ا M’و  Mگيری های تصميمزیر روش

 دهد.گيری را نمایش ميهای تصميمو کاربرد کلي روش نقاط ضعف و قوت ی بعدصفحهجدول 

                                                   
 9 Simpson 

 2 Guitouni 
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 گيریهای تصميم: مزایا و معایب روش4-4جدول   

 توضيح گيریروش تصميم

مزایا، "و  "تحليل هزینه، فایده"

 "معایب

دو روش متکي بر قدرت تحليل و شهود شخصي بوده و عمدتا  در مسائلي مانند این 

 گيرند.های کالن اجتماعي مورد استفاده قرار ميگذاریسياست

ی ها و بيشينهی کمينهبيشينه"

 "نگاریرتبه"و  "هابيشينه

ای گيرانهاین دو روش متکي بر سنجش و مقایسه یک معيار در هر لحظه بوده و روش سخت

 برای رسيدن سریع به بهترین حالت یا اجتناب از بدترین حالت دارند.

 "عطفي و فصلي"

آورند که برای ای را فراهم ميگيری دو یا چند مرحلهاین دو روش امکان اعمال تصميم

ی حاضر مناسب ها در شرایط خاص مناسب است و برای مسئلهتأمين حداقل خواسته

 باشد.مي

 گيرد.باشد. این روش تأثير متقابل معيارها را در نظر نميمزیت این روش در سهولت آن مي تغيره سادهروش سنجش چند م

 های عموميروش ميانه
شود. این روش تأثير متقابل معيارها را سازی استفاده مياز این روش بيشتر در مسائل بهينه

 گيرد.در نظر نمي

 فرآیند سلسله مراتبي تحليلي

آورد که ها یا معيارها را فراهم ميحلهای تک به تک راهروش امکان مقایسه تحليلي: این

ی حاضر(. همچنين دیگر برای مسائلي با تعداد معيارهای زیاد مناسب است )مانند مسئله

 مزیت این روش ماهيت فازی آن است که برای مشارکت افراد مناسب است.

ELECTRE 

ها را که از حلای از راهگيرندگان زیرمجموعهد تا تصميمآوراین روش این امکان را فراهم مي

سایر مجموعه برتر هستند شناسایي نمایند به طوریکه این اندازه این زیر مجموعه قابل 

ی این زیرمجموعه وجود ندارد. باشد؛ با این وجود روش دقيقي برای تعيين اندازهتغيير مي

باشد ی ناهمخواني برای مسئله حاضر مينمایهی مشکل دیگر استفاده از این روش، محاسبه

 برد.های مختلف را از بين ميحلبندی راهکه همواره برابر صفر شده و امکان رتبه

PROMETHEE 

این روش عالوه بر سادگي محاسبات، امکان مقایسه تک به تک معيارهای مختلف هر دو 

ی حاضر که تعداد ائلي مانند مسئلهآورد که از این نظر برای مسحل مختلف را فراهم ميراه

 باشد.معيارها در آن زیاد است، مناسب مي

TOPSIS 

سازی اعداد پيش از مقياسی آن در انواع صنایع و بيمزیت این روش در کاربرد گسترده

+ی به محاسبه توجهباشد. در عين حال با انجام محاسبات مي
jv و -jv  در این روش )رجوع

ی حاضر، ها در مسئلهحلصفر یا یک کارایي راه( و همچنين ماهيت TOPSIS 3شود به 

 شود.عمال  مزیت استفاده از این روش خنثي مي

  

از روش نظرسنجي خبرگان  ی حاضرگيری مناسب برای مسئلههای تصميمبندی و انتخاب روشبرای اولویت

استفاده شده است. در این روش یک گروه ده نفره از متخصصين علوم ریاضي کاربردی و فناوری اطالعات کمک 

 گرفته شده است.
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کنندگان ها برای مشارکتگيری و جزئيات مربوط به آنهای تصميمدر ابتدا طي دو جلسه یک ساعته روش

گيری را با توجه به معيارهای تعریف شده )در ادامه های مختلف تصميمنندگان روشکتشریح گردید. سپس مشارکت

برای انجام این نظرسنجي از روش  گيری با یکدیگر مقایسه نمودند.های مختلف تصميمشود( روشتشریح مي

را مشابه با  ایکننده در نظرسنجي پرسشنامهپرسشنامه استفاده شده است؛ به نحوی که هر یک از افراد مشارکت

ای از معيارها برای مقایسه گيری( مجموعههای تصميمی روش: مقایسه6-4جدول جدول بعدی ) (6-4)جدول 

به  توجهدهد. این معيارها با نشان مي و همچنين نتایج حاصل از انجام نظرسنجي را گيریهای مختلف تصميمروش

های سازماني( انتخاب ی سامانهگيری جهت انتخاب چارچوب توسعهضر )ارائه یک مدل تصميمی حانيازهای مسئله

بندی نظرات، ميانگين امتياز اند. در انتها برای جمعگيری را مقایسه نمودههای تصميماند و روشتکميل نمودهاند.شده

 داده شده به هر روش به ازای هر معيار محاسبه گردید.

 ي در زیر آمده است:جزئيات این نظرسنج

 

 گيریکنندگان در نظرسنجي انتخاب روش تصميم: مشارکت5-4جدول 

 رشته
 کنندگانمشارکت

 )نفر(
 گيریبازه تصميم سطح تحصيالت

 کارشناسي ارشد 5 ریاضي کاربردی
 زیاد -متوسط  –کم 

 رشدکارشناسي ا 5 فناوری اطالعات

 

های ای از معيارها برای مقایسه روشگيری( مجموعههای تصميمی روش: مقایسه6-4جدول جدول بعدی )

به نيازهای  توجهدهد. این معيارها با نشان مي و همچنين نتایج حاصل از انجام نظرسنجي را گيریمختلف تصميم

 اند.های سازماني( انتخاب شدهی سامانهگيری جهت انتخاب چارچوب توسعهضر )ارائه یک مدل تصميمی حامسئله

 دهد.ساده و شهودی: این معيار ميزان سهولت محاسبات و امکان تجسم ذهني از آن را نشان مي -

به  توجه ها را بابندی: یکي از اهداف این پژوهش، ارائه مدلي است که چارچوبی رتبهامکان ارائه -

 بندی نماید.معيارهای مختلف نسبت به هم رتبه
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های سازماني معموال  توسط چند تيم و با حضور نمایندگاني از ی سامانهگيرنده: توسعهچند تصميم -

 باشند.ها دارای ذینفعان متعددی ميگيرد. همچنين این سامانهمالک نهایي آن صورت مي

ی سازماني با نگاه غير فني برخي از ذینفعان یک سامانه پشتيباني از افرد غير فني: ممکن است -

گيری امکان ی یک سامانه بنگرند. بنابراین الزم است تا روش تصميم)مدیریتي و ...( به پروژه توسعه

 پشتيباني از این افراد را نيز داشته باشد.

هایي يری است. روشگی دقيق و قطعي بودن روش تصميمدهندهعيني به جای ذهني: این معيار نشان -

 روند.گيرد معموال  ذهني به شمار ميهای شخصي انجام ميکه محاسباتشان با اتکا بر تحليل

رود معيارهای متعددی برای به مطالب فصل دوم، انتظار مي توجهپشتيباني از معيارهای متعدد: با  -

 توجهگری با های تصميموشهای مختلف مورد استفاده قرار گيرند. در برخي از رهای چارچوبمقایسه

 توان استفاده نمود.به نوع محاسباتشان از تعداد اندکي معيار جهت مقایسه مي

ی استفاده از تمام معيارها و روابطشان در فرآیند محاسبات دهندهها: این معيار نشانجامع بودن مقایسه -

 باشد.مي

تفاده به عنوان ابزاری جهت تعيين وزن دهي: این معيار توانایي روش را برای اساستفاده جهت وزن -

 دهد.ای دیگر نشان ميمعيارها در مسئله

دهد. این ها را توسط روش نشان ميحلی تک به تک: این معيار امکان مقایسه تک به تک راهمقایسه -

 رود.ها بکار ميحلحل نسبت به سایر راهویژگي برای نمایش ميزان برتری هر راه
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 توسط خبرگان یريگميتصم یهاروش یسهیمقانتایج : 6-4جدول 

 روش
ساده و 

 شهودی

امکان 

ارائه 

 بندیرتبه

چند 

تصميم

 گيرنده

پشتيباني 

از افراد 

 غير فني

عيني به 

جای 

 ذهني

پشتيباني 

معيارهای 

 متعدد

جامع 

بودن 

 هامقایسه

استفاده 

جهت 

 دهيوزن

هامقایسه

ی تک به 

 تک

 * * *** * *** *** * * *** فایده تحليل هزینه

 ** * ** * *** *** * * *** مزایا، معایب

 *** * * *** ** *** * *** *** ها و ...بيشينه کمينه

 ** * *** *** *** *** ** ** *** عطفي و فصلي

 ** * * *** ** *** * *** *** نگاریرتبه
روش سنجش چند 

 ی سادهمتغيره
*** *** *** ** *** *** ** * * 

 * * *** *** *** ** *** *** *** های عموميميانه
فرآیند سلسله 

 مراتبي تحليلي
*** *** *** *** ** ** *** *** *** 

ELECTRE * *** *** * * *** *** * ** 

PROMETHEE *** *** *** * ** *** *** ** *** 

TOPSIS ** *** *** * * *** *** * ** 

 

، فرآیند سلسله مراتبي تحليليگيری های تصميمنشان داده شد، روش باال جدولهمانطور که در 

PROMETHEE ،  ،بيشترین ارزش را  به ترتيب يعموم یهاانهيمو  ساده یرهيروش سنجش چند متغعطفي و فصلي

خش قبل( گيری معرفي شده )بجا که ماهيت فرآیند تصميماز آناند. به معيارهای انتخاب شده کسب نموده توجهبا 

سازی آن استفاده نمود؛ بدین ترتيب که توان از روش عطفي برای پيادهباشد، ميحذفي مي –ای به صورت دو مرحله

 گيری مناسب بهره برد:ی آن از یک روش تصميمبرای هر مرحله

ند شود نيازمپيگيری مي (ی مياني و باالترکارکنان رده)فرما ری اول: این مرحله که توسط کامرحله -

باشد. در این مرحله تعيين نسبتا  شهودی و با قابليت پشتيباني از نظرات مدیریتي )غير فني( ميروشي 

تواند به کمک ها، ميگيرندگان نسبت به چارچوببه عدم آشنایي عميق تصميم توجهوزن معيارها با 

 .های تحليل و یا فازی انجام پذیردروش



77 

 

شود، نيازمند روشي کار )کارکنان رده عملياتي( پيگيری ميماناین مرحله که توسط پي ی دوم:مرحله -

ها نسبت به یکدیگر یابي چارچوبعيني با پشتيباني از معيارهای متعدد و همچنين بررسي و برتری

 باشد.)مقایسه تک به تک( مي

ه تک معيارها را به های تک بکه امکان مقایسه "فرآیند سلسله مراتبي تحليلي"باال، از روش  به مطالب توجهبا 

به عنوان روش  "PROMETHEE"ی کارفرما و از برای تعيين وزن معيارهای حوزهکند، شکلي فازی فراهم مي

( M’دهنده )گيری توسعهبه عنوان روش تصميمبه تنهایي  "PROMETHEE"( و از روش Mگيری کارفرما )تصميم

 دهد:رد استفاده در این مسئله را نشان ميگيری موجزئيات مدل تصميمشود. جدول زیر استفاده مي

 

 گيری: جزئيات مدل تصميم7-4جدول 

ی شماره

 گام

روش 

 گيریتصميم

در  گيرندگانتصميم

 خصوص وزن هر معيار
 معيارها

9 
فرآیند سلسله 

و  مراتبي تحليلي
PROMETHEE 

CIO AG, MO6 

CTO 
AG, RI2, RI3, RI5, MO2, MO3, MO6, SS5, AP2, 

AP3, AP5, AP7, AP8 
CSO AG, MO3, AP1, AP7, AP9 

2 PROMETHEE 
SA 

RI1, RI2, RI3, RI4, RI5, MO1, MO2, MO4, MO5, 

CA1, CA2, CA3, CA4, SS1, SS2, SS3, SS4, SS5, 

SS7, AP1, AP2, AP3, AP4, AP5, AP6, AP8, AP9 
PM RI2, RI3, RI5, CA3, SS5 

 

. بر این [45]شود استفاده مي 9ایبرای تعيين وزن هر معيار در گام دوم از روش متداول مقياس دو قطبي فاصله

وزن  نمایند.ی صفر تا ده تعيين ميافزار و مدیر پروژه، اهميت معيارهای مربوط به خود را در بازهاساس معمار نرم

 گيرندگان استخراج خواهد شد.ات تصميمنهایي هر معيار نيز از ميانگين نظر

                                                   
 9scale  –Interval bipolar  
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 ی اهميت معيارهابازه :2-4شکل 

 

 9 آزمایشگاهي ی موردیمطالعه -4-7

 رفته،  رگيرندگان در خصوص وزن هر معيار بکاتوضيح: تمام اعدادی که به عنوان نتایج ارزیابي تصميم

 فزاری و تصادفي توليد شده است.ابه کمک یک ابزار نرم

 سازخودبهينه سازمانيی ی یک سامانهمسئله: توسعه

  در گام نخستCIO ،CTO  وCSO  باید در خصوص وزن معيارهای مختلف نظردهي کنند. به کمک

 گردد.ها فراهم مينظردهي این افراد وزن معيارها مشخص شده و سپس امکان ارزیابي چارچوب

فرآیند سلسله "ی کارفرما را در خصوص وزن هر معيار به روش گيرندگان حوزهرزیابي تصميما صفحه بعدجداول 

 دهد:نشان مي "مراتبي تحليلي

 

CIO: 

 AG MO6 معيار

AG 9 19/9 

MO6 52/3 9 
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CTO: 

 AG RI2 RI3 RI5 MO2 MO3 MO6 SS5 AP2 AP3 AP5 AP7 AP8 معيار

AG 9 85/3 39/9 79/9 335/3 96/3 42/9 37/3 62/3 8/3 61/3 52/9 62/9 

RI2 96/9 9 59/3 31/3 71/3 88/3 38/3 75/9 37/9 17/9 98/9 38/3 27/9 

RI3 76/3 12/9 9 98/3 34/3 45/3 44/3 62/9 96/3 6/3 97/3 59/9 44/3 

RI5 58/3 54/2 44/5 9 59/9 44/3 7/9 42/9 92/9 38/3 57/3 36/9 37/9 

MO2 84/974 26/9 22/23 66/3 9 85/3 9/9 78/9 94/9 84/3 55/3 13/9 22/3 

MO3 16/5 92/9 98/2 24/2 97/9 9 73/9 87/3 16/9 69/9 83/3 77/3 33/3 

MO6 7/3 58/2 23/2 58/3 1/3 36/9 9 53/9 16/9 79/9 17/3 75/3 46/3 

SS5 67/2 56/3 69/3 7/3 55/3 94/9 65/3 9 2/3 59/3 39/3 97/9 334/9 

AP2 58/9 12/3 29/6 88/3 87/3 5/3 5/3 14/4 9 14/9 38/9 46/9 26/9 

AP3 24/9 5/3 65/9 6/2 98/9 62/9 58/3 13/9 59/3 9 37/9 5/3 19/3 

AP5 44/9 84/3 6/5 73/9 89/9 2/9 32/9 77/66 12/3 72/3 9 99/3 23/9 

AP7 65/3 36/99 66/3 13/3 59/3 21/9 33/9 85/3 68/3 17/3 48/8 9 96/3 

AP8 69/3 78/3 22/2 13/3 42/4 55/26 93/2 11/3 71/3 31/9 8/39 16/5 9 

 

CSO: 

 AG MO3 AP1 AP7 AP9 معيار

AG 9 64/3 46/3 49/9 65/3 

MO3 54/9 9 62/3 67/9 17/3 

AP1 95/2 58/9 9 99/9 1/3 

AP7 7/3 51/3 1/3 9 46/9 

AP9 53/9 32/9 9/9 68/3 9 

 

 فرمول زیر شناسایي نمود. با استفاده از این فرمول وزن هر  توان وزن هر معيار را بر اساسحال مي

گيری استفاده شود. برای محاسبه وزن نهایي معيارها، از ميانگينمعيار به ازای هر جدول محاسبه مي

 شده است:

o iPوزن معيار : 

o ijRمقادیر وارد شده در جداول باال : 
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 [42فرآیند سلسله مراتبي تحليلي ]ها در : محاسبه اولویت 9-4فرمول 

 

 دهد:نشان ميگيرندگان به ارزیابي انجام شده توسط تصميم توجهبا جدول زیر وزن نهایي هر معيار را 

 

 AG RI2 RI3 RI5 MO2 MO3 MO6 SS5 AP1 AP2 AP3 AP5 AP7 AP8 AP9 معيار

 337/3 33/3 33/3 33/3 /32 32/3 336/3 96/3 32/3 37/3 32/3 32/3 9/3 34/3 37/3 وزن

 

 

  تا این مرحله وزن معيارها در گام نخست شناسایي شده است. حال با استفاده از روشPROMETHEE 

 های این روش در زیر آمده است:فرمول شوند.های مختلف با یکدیگر مقایسه ميچارچوب

 

ikijkji

ikijkji

aaAAP

otherwise

aaifAAP





),(

:

0,0),(

 

 [42ی تابع ترجيح ]: محاسبه2-4فرمول 
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 شود:استفاده مي (πی ترجيح )حل بر دیگری )در جميع معيارها( از نمایهی ترجيح کلي یک راهبرای محاسبه
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 [42ی ترجيح ]: نمایه3-4فرمول 

 

شود که بندی مثبت و منفي و ساده استفاده ميهای مختلف از جمع توابع جریان رتبهحلبندی راهبرای رتبه

 فرمولشان در زیر آمده است:
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 [42] : توابع جریان4-4فرمول 
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 :"PROMETHEE"با اجرای روش  نتایج حاصل از گام نخست

 ی ترجيح:نمایه

 

 AOA MOCAS DSCB جرجس و تيلور یانگ و همکاران کریشنامورتي و بابو حلراه
 98/3 96/3 98/3 3 31/3 - کریشنامورتي و بابو

 26/3 29/3 23/3 3 - 45/3 یانگ و همکاران

 24/3 29/3 37/3 - 92/3 48/3 جرجس و تيلور

AOA 56/3 99/3 35/3 - 36/3 33/3 

MOCAS 566/3 946/3 996/3 356/3 - 356/3 

DSCB 56/3 99/3 35/3 3 35/3 - 

  

 :های گام دوم خواهند بود(حلراه 4تا  9های )اولویت تابع جریان

 

 اولویت تابع ترجيح منفيجریان تابع  مثبتجریان تابع  حلراه

 6 -4392/3 5232/3 922/3 کریشنامورتي و بابو

 2 9948/3 9952/3 23/3 یانگ و همکاران

 9 9838/3 3432/3 224/3 جرجس و تيلور

AOA 962/3 9372/3 3548/3 3 

MOCAS 9883/3 938/3 35/3 4 

DSCB 958/3 9552/3 332/3 5 

 

 گيرندگان ميمرسد. در گام دوم تصگيری در اینجا به پایان ميای تصميمگام نخست فرآیند دو مرحله

 نمایند.حوزه پيمانکار وزن معيارهای مربوط به خود را با استفاده از روش مقياس دوقطبي تعيين مي

دهد:گيرندگان گام دوم نشان ميبه نظرات تصميم توجهوزن هر معيار را با  بعد یصفحهجدول 
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 هایي(ميانگين )وزن ن PMوزن انتساب داده شده  SAوزن انتساب داده شده  معيار

RI1 4 - 4 

RI2 4 8 6 

RI3 4 6 5 

RI4 5 - 5 

RI5 6 2 4 

MO1 4 - 4 

MO2 2 - 2 

MO4 9 - 9 

MO5 2 - 2 

CA1 4 - 4 

CA2 2 - 2 

CA3 6 6 6 

CA4 8 - 8 

SS1 8 - 8 

SS2 1 - 1 

SS3 4 - 4 

SS4 7 - 7 

SS5 8 2 5 

SS7 3 - 3 

AP1 2 - 2 

AP2 3 - 3 

AP3 2 - 2 

AP4 2 - 2 

AP5 5 - 5 

AP6 6 - 6 

AP8 6 - 6 

AP9 9 - 9 

 

 

 ادامهها در گام دوم وجود دارد که در با توجه به بدست آمدن وزن هر معيار، امکان مقایسه چارچوب 

 نشان داده شده است:
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 :"PROMETHEE"نتایج حاصل از گام دوم با اجرای روش 

 ی ترجيح:نمایه

 

 حلراه
یانگ و 

 همکاران
 AOA MOCAS لورجرجس و تي

 35 23 29 - یانگ و همکاران

 21 92 - 8 جرجس و تيلور

AOA 91 21 - 38 

MOCAS 27 23 24 - 

  

 تابع جریان:

 

 اولویت تابع ترجيح تابع جریان منفي تابع جریان مثبت حلراه

 2 33/7 98 33/25 یانگ و همکاران

 3 -7 33/23 33/96 جرجس و تيلور

AOA 66/28 66/98 93 9 

MOCAS 66/23 64 34/93- 4 

 

اولویت تيم  AOAگيرندگان، چارچوب ی تعریف شده و با توجه به نظر تصميمبا توجه به جدول باال، برای مسئله

 دهنده خواهد بود.توسعه

 2 آزمایشگاهي ی موردیمطالعه -4-8

 خودپيکربند و خودحفاظی سازماني ی یک سامانهمسئله: توسعه
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فرآیند سلسله مراتبي "ی کارفرما را در خصوص وزن هر معيار به روش گيرندگان حوزهيمجداول زیر ارزیابي تصم

 دهد:نشان مي "تحليلي

 

CIO: 

 AG MO6 معيار

AG 9 85/3 

MO6 97/9 9 
 

CTO: 

 AG RI2 RI3 RI5 MO2 MO3 MO6 SS5 AP2 AP3 AP5 AP7 AP8 معيار

AG 9 27/9 61/9 38/9 89/9 5/3 93/9 17/3 77/3 88/9 79/3 33/9 16/9 

RI2 78/3 9 17/9 18/9 19/9 12/9 43/9 42/3 88/9 67/3 87/3 53/9 2/3 

RI3 58/3 5/3 9 77/9 79/9 59/9 37/3 27/9 15/3 11/9 7/9 53/3 39/3 

RI5 12/3 5/3 21/9 9 38/9 24/3 71/3 13/9 86/9 36/9 54/3 94/9 38/3 

MO2 54/3 52/3 58/3 72/3 9 73/9 18/3 58/9 1/3 7/9 56/9 63/3 22/3 

MO3 16/9 52/3 65/3 99/4 57/3 9 37/3 35/3 92/9 52/9 47/9 73/9 41/9 

MO6 87/3 61/3 66/2 26/9 39/9 67/2 9 39/3 9/3 11/3 76/3 61/9 89/9 

SS5 32/9 38/2 78/3 59/3 63/3 31/97 2/3 9 81/3 39/9 8/3 15/9 51/3 

AP2 21/9 51/3 34/9 53/3 9/9 88/3 39/1 99/9 9 74/9 92/9 18/9 57/9 

AP3 52/3 47/9 336/9 73/3 58/3 65/3 338/9 18/3 57/3 9 35/9 34/9 52/9 

AP5 38/9 93/9 58/3 82/9 63/3 67/3 39/9 24/9 81/3 14/3 9 71/3 8/9 

AP7 74/3 64/3 87/9 87/3 57/9 57/3 58/3 59/3 5/3 74/3 25/9 9 29/9 

AP8 5/3 89/4 89/65 68/99 5/4 67/3 55/3 61/9 63/3 65/3 55/3 82/3 9 

 

CSO: 

 AG MO3 AP1 AP7 AP9 معيار

AG 9 4/3 69/3 77/3 18/9 

MO3 48/2 9 7/3 94/9 63/9 

AP1 69/9 42/9 9 28/9 33/9 

AP7 21/9 87/3 78/3 9 4/3 

AP9 5/3 69/3 74/3 47/2 9 
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 دهد:جدول زیر وزن نهایي هر معيار را نشان مي

 AG RI2 RI3 RI5 MO2 MO3 MO6 SS5 AP1 AP2 AP3 AP5 AP7 AP8 AP9 معيار

 39/3 34/3 36/3 34/3 34/3 33/3 331/3 34/3 37/3 9/3 35/3 38/3 27/3 35/3 34/3 وزن

 

 

 :"PROMETHEE"نتایج حاصل از گام نخست با اجرای روش 

 ی ترجيح:نمایه

 AOA MOCAS DSCB يلورجرجس و ت یانگ و همکاران کریشنامورتي و بابو حلراه
 99/3 92/3 99/3 3 93/3 - کریشنامورتي و بابو

 38/3 22/3 91/3 48/3 - 48/3 یانگ و همکاران

 97/3 91/3 24/3 - 23/3 23/3 جرجس و تيلور

AOA 44/3 92/3 38/3 - 38/3 34/3 

MOCAS 691/3 981/3 271/3 931/3 - 311/3 

DSCB 6/3 21/3 96/3 49/3 95/3 - 

 

  

 های گام دوم خواهند بود(:حلراه 4تا  9های ابع جریان )اولویتت

 اولویت تابع ترجيح تابع جریان منفي تابع جریان مثبت حلراه

 6 -3718/3 4738/3 314/3 کریشنامورتي و بابو

 4 3932/3 9198/3 232/3 یانگ و همکاران

 3 9332/3 9998/3 292/3 جرجس و تيلور

AOA 9522/3 2978/3 3656/3 5 

MOCAS 265/3 952/3 993/3 2 
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 اولویت تابع ترجيح تابع جریان منفي تابع جریان مثبت حلراه

DSCB 322/3 3118/3 2222/3 9 

 

 

 دهد:گيرندگان گام دوم نشان ميبه نظرات تصميم توجهوزن هر معيار را با  زیرجدول 

 

 ميانگين )وزن نهایي( PMوزن انتساب داده شده  SAوزن انتساب داده شده  معيار

RI1 2 - 2 

RI2 3 5 4 

RI3 6 6 6 

RI4 5 - 5 

RI5 1 7 8 

MO1 4 - 4 

MO2 9 - 9 

MO4 9 - 9 

MO5 2 - 2 

CA1 2 - 2 

CA2 2 - 2 

CA3 5 7 6 

CA4 7 - 7 

SS1 8 - 8 

SS2 7 - 7 

SS3 4 - 4 

SS4 2 - 2 

SS5 9 3 2 

SS7 3 - 3 

AP1 6 - 6 

AP2 8 - 8 

AP3 8 - 8 

AP4 2 - 2 

AP5 2 - 2 

AP6 1 - 1 

AP8 2 - 2 
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 ميانگين )وزن نهایي( PMوزن انتساب داده شده  SAوزن انتساب داده شده  معيار

AP9 9 - 9 

 

 

 

 :"PROMETHEE"نتایج حاصل از گام دوم با اجرای روش 

 ی ترجيح:نمایه

 

 MOCAS DSCB جرجس و تيلور یانگ و همکاران حلراه

 6 32 93 - یانگ و همکاران

 92 22 - 93 جرجس و تيلور

MOCAS 33 27 - 27 

DSCB 28 37 33 - 

 

 

 تابع جریان:

 اولویت ابع ترجيحت تابع ترجيح منفي تابع ترجيح مثبت حلراه

 3 -33/5 66/24 33/98 یانگ و همکاران

 4 -34/99 27 66/95 جرجس و تيلور

MOCAS 28 28 3 2 

DSCB 66/39 33/6 33/25 9 
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اولویت تيم  DSCBگيرندگان، چارچوب ی تعریف شده و با توجه به نظر تصميمبا توجه به جدول باال، برای مسئله

 دهنده خواهد بود.توسعه

 



 

 

 

 

 

 

 بندیجمع: پنجمفصل  -5
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 مقدمه -5-9

ای از مجموعه مطالب این شود. در ابتدا خالصهبندی مطالب این پژوهش پرداخته ميدر این فصل به جمع

گيری ارائه خواهد شد. قسمت انتهایي این فصل به کارهای شود و نتایج حاصل از آن در بخش نتيجهپژوهش ارائه مي

 آتي خواهد پرداخت.

 وهشی پژخالصه -5-2

 شود:که در طول این پژوهش مورد بررسي قرار گرفته است، شامل سه بند زیر ميآنچه

 های و سامانه افزارینرمهای خودتطبيق های سامانهها و قابليتی کارکرد، ویژگينگاهي بر نحوه

 سازماني

ای برای پرداختن به نهزميهای اساسي مورد استفاده در آن ی خودتطبيقي و مؤلفهدر این قسمت با معرفي چرخه

های خودتطبيق های سامانهسازیهای خودتطبيق فراهم گردید و در انتها موارد موفقي از پيادهادبيات موضوع سامانه

 معرفي شد.

ها نيز ی آندهندههای اصلي تشکيلهای سازماني و مؤلفهای از مهمترین سامانههمچنين در این قسمت مجموعه

 معرفي گردید.

 افزارینرمهای خودتطبيق سامانه یهای مورد استفاده برای توسعهیابي چارچوب، بررسي و صفتارائه 

گيرن ها مورد استفاده قرار ميبندی این چارچوبهایي که برای طبقهبندیها و دستهدر این قسمت انواع چارچوب

های ار گرفت. در ادامه، چارچوبمعرفي گردید و در ادامه شش چارچوب مطرح و متمایز مورد بحث و تحليل قر

 مورد ارزیابي قرار گرفتند. [93]یابي معرفي شده در معرفي شده به کمک یک روش صفت

 خودتطبيق سازمانيهای ی سامانهگيری برای انتخاب چارچوب توسعهطراحي یک مدل تصميم 
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خته است. برای این منظور، های زیر پرداگيری با ویژگيقسمت پایاني این پژوهش به طراحي یک مدل تصميم

ی مشارکت گيرندگان و نحوهگيری معرفي شده و در انتها مجموعه معيارها، تصميمتصميم یازده روش عمدهدو

 اند:گيری معرفي شدهگيری مرد استفاده در مدل تصميمگيری و روش تصميمایشان، فرآیند تصميم

 چندمعياره: برای ارزیابي چند بعدی و جامع -

 به ماهيت مسئله توجهگيرنده: با يمچند تصم -

 به نياز مسئله توجهای: با دو مرحله -

 در انتها کاربرد مدل طراحي شده به کمک دو مورد کاوی مورد بررسي قرار گرفته است.

 گيرینتيجه -5-3

های خارجي دهد که گرایش به استفاده از روشهای خودتطبيق نشان ميی سامانهروند پژوهشي در حوزه

های مختلفي برای اضافه افزار( رو به رشد است. در این راستا چارچوبدهنده در نرمی تطبيقاز یک مؤلفه )استفاده

های مختلفي در سراسر جهان باشند که در آزمایشگاهدر حال معرفي شدن مي هان قابليت خودتطبيقي به سامانهنمود

 اند.و با اهداف مشخصي توسعه یافته

های معرفي توان چنين برداشت نمود که هر یک چارچوبمي در فصل دوم ورت گرفتهص یابيصفتبه  توجهبا 

باشند. برخي از این های خودتطبيق ميهای مختلف سامانهسازی نيازهای مشخصي برای برآوردهشده دارای توانایي

در مقابل برخي دیگر و  داشتهسازی برای عنصر مدیریت شونده ها گرایش زیادی به ایجاد خواص خودبهينهچارچوب

ها امکان برخي از چارچوب مدیریت شونده در زمان اجرا متکي هستند. مؤلفهبر تغييرات ساختاری و تغيير پيکربندی 

آورند و برخي امکان ایجاد تغييرات خاصي را های مختلفي از عنصر مدیریت شونده را فراهم ميدسترسي به ویژگي

 شود.صورت گرفته به طور خالصه ارائه مي یابيتصفسازند. در ادامه نتایج ممکن مي

گيری شامل فرآیند، معيارها، ها در فصل پنجم یک مدل تصميمی این ویژگيبا استفاده از مجموعه

های فني مختلف ارائه گردید. به نيازمندی توجهگيری برای انتخاب یک چارچوب با گيرندگان و روش تصميمتصميم

 باشد:یر برخوردار ميهای زاین مدل از ویژگي
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 گيری چندمعياره و چندشاخصهاستفاده از روش تصميم -

 به نيازهای مدیریتي کارفرما توجه -

 های خودتطبيقهای فني سامانهتوجه به ویژگي -

 گيریی سامانه و دخالت مدیر پروژه در فرآیند تصميمهای توسعهبه جنبه توجه -

 های جدیدبی مجدد از مدل با ظهور چارچوقابليت استفاده -

هااای مختلااف اسااتفاده نمااود. ایاان بناادی چارچوبتااوان از آن باارای رتبهارزیااابي ایاان ماادل نشااان داد کااه مي

ماادل نيازهااایي کااه باارای آن در نظاار گرفتااه شااده بودنااد را پوشااش داده و امکااان پشااتيباني از تعااداد بيشااتری 

هااا ابتاادا در ماادل بایسااتي ایاان چارچوب هااای جدیاادآورد. باارای اسااتفاده از چارچوبچااارچوب را نيااز فااراهم مااي

 حل جدید در مدل اضافه گردند.یابي معرفي شده ارزیابي شوند و سپس به عنوان راهبه کمک روش صفت

 مخاطبان و موارد استفاده -5-4

 د:شوزیر مي مواردگيری شامل این مدل تصميم و موارد استفاده از مخاطبان

ها رگ سازماني: معماران و طراحان ارشد این سازمانهای بزی سامانههای توسعه دهندهسازمان -9

گيری استفاده نموده و از آن در های معماری به عنوان ورودی این مدل تصميمتوانند از پيشرانمي

 معماری استفاده نمایند. طراحيمرحله 

های هتوان به سامانهای مورد بحث را ميکه چارچوبجایيبرداری کننده: از آنهای بهرهسازمان -2

های ها فراهم شود، سازمانموروثي در حال اجرا اضافه نمود تا امکان خودکارسازی نسبي آن

گيری، چارچوب توانند با استفاده از این مدل تصميمهای بزرگ ميکننده از سامانهبرداریبهره

 برای این منظور انتخاب نمایند. به نيازهای خود توجهبا  مناسبي را

 کارهای آتي -5-5

هایي که های سازماني، موارد زیر به عنوان حوزههای فني سامانهگيری به ویژگيبه تمرکز این مدل تصميم جهتوبا 

 گردد:ها وجود دارد معرفي ميی این مدل در آنامکان توسعه
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 افزار به عنوان عامل تأثيرگذار بر مدلهای کيفي نرماستفاده از ویژگي -

افزارهای خودتطبيق مانند ی نرمهای توسعهزمينه سایری در بردارعموميت بخشي به مدل جهت بهره -

 بالدرنگ و نظایر آنهای سامانه

 سازی مدل طراحي شدهافزاری مورد نياز برای پيادهی ابزارهای نرمتوسعه -

ی سازماني در حال توسعه بر فرآیند، معيارها یا سایر ایجاد راهکاری برای افزودن تأثير نوع سامانه -

 گيریتصميم اجزای مدل
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 چندشاخصه گيریهای تصميم: روش 9 پيوست

ها و معيارها شناسایي و دقيقا  تعریف شده باشند. حلشوند که راهگيری، زماني استفاده ميهای تصميمروش

آرود. یک ماتریس گيرندگان فراهم ميگيری را برای تصميمشناسایي این موارد امکان تشکيل ماتریس تصميم

دهد. جدول ها را در کنار هم نمایش ميها، معيارها و اوزان مربوط به آنحلی راهی به سادگي مجموعهگيرتصميم

 دهد:گيری را نمایش ميزیر کليت یک ماتریس تصميم

 گيریماتریس تصميم

nA . . 1A - - 

1na . . 11a 1C 1w 

. . . . . . 

. . . . . . 

mna . . m1a mC mw 

 

حل را در قبال هر یا امتياز هر راه ارزشها ijaها و حلها راهiAها معيارها، iCها وزن هر معيار، iwدر جدول باال، 

شود. در ادامه گيری مورد نظر استفاده مينمایند. از این ماتریس به عنوان ورودی روش تصميممعيار توصيف مي

 شوند.[ ارائه مي42گيری معرفي شده در ]های تصميممهترین روش

 های ابتدایيروش -9

گيرنده و با های اندک، تک تصميمحلهایي است که در مسائلي با تعداد راههای ابتدایي، روشمنظور از روش

 گيرند.تعداد معيارهای اندک مورد استفاده قرار مي

 تحليل هزینه فایده

جرای آن است. اخيرا  حل انتخاب شده و فواید ناشي از ای راهگيری مهترین مسئله هزینهدر این روش تصميم

ها گنجانده شوند. مهمترین مورد ها یا فایدههایي شده تا تأثيرات محيطي و جانبي یک تصميم نيز در هزینهتالش

 ها بکار گرفت.توان آن را در ترکيب با سایر روشباشد. همچنين مياستفاده از این روش در حوزه سياست مي
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 مزایا، معایب9

های رود. در این روش تمام جنبهگيری تحليلي و غير محاسباتي به شمار ميتصميم معایب، یک روش –مزایا 

حلي که بيشترین مزایا و کمترین معایب را داشته باشد انتخاب های گوناگون شناسایي شده و راهحلمثبت و منفي راه

 شود.مي

 بيشينهی کمينهها2 و بيشينهی بيشينهها3

حل شناسایي ترین معيار هر راهباشد. بدین منظور ضعيفترین نتایج ممکن ميدر روش اول، هدف دوری از بد

شود. روش دوم راهکاری کامال  اش داشته باشد، برگزیده ميحلي که بيشترین مقدار را در معيار برگزیدهشده و راه

حلي که بيشترین مقدار راه ها شناسایي شده وحلنماید و در آن بيشترین مقدار معيارهای مختلف راهبرعکس ارائه مي

حداقل به کمک  –شود که معيارها ها زماني استفاده ميشود. بدیهي است که از این روشرا داشته باشد برگزیده مي

 قابل مقایسه باشند. –یک مقياس مشخص 

 روشهای عطفي و فصلي

هاست. در روش عطفي، بودن آن بخشها به جای تمرکز بر بهترین مقادیر معيارها، تمرکز بر رضایتدر این روش

حل منتخب باید عالوه بر حل منتخب باید به ازای هر معيار، حداقل قابل قبولي را ارائه نماید. در روش فصلي، راهراه

ها به حلای از راهها باشد. معموال  از این روش برای انتخاب زیر مجموعهمحدودیت قبلي، در یک معيار فراتر از حداقل

 شود. گيری دیگر استفاده ميودی یک روش تصميمعنوان ور

 رتبهنگاری4

حلي که بيشترین مقدار را در مهمترین بندی شده و راهدر این روش معيارهای مورد نظر به لحاظ اهميت رتبه

معيار  حل مقدار برابری به ازای مهمترین معيار داشته باشند، دومينشود. چنانچه دو راهمعيار داشته باشد انتخاب مي

 شود.پر اهميت بررسي مي

                                                   
 1Pros and cons  

 2Maximin  

 3Maximax  

 4Lexticographic  
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 9معياره ی کارایي چندنظریه -2

گيرد. مورد استفاده قرار مي 2گيری به عنوان ورودی یک تابع مطلوبيتها، ماتریس تصميمدر این دسته از روش

ای يوهحل را با توجه به اوزان تعریف شده به ازای هر معيار با شاین توابع مطلوبيت مقادیر خام معيارهای هر راه

( ارائه jxحل )مشخص ترکيب کرده و در نهایت عددی بين صفر تا یک و یا صفر تا صد را به عنوان کارایي راه

 حل نيز بيشتر خواهد بود.نمایند. هر چه این عدد ببشتر باشد، کارایي راهمي

 3ی سادهروش سنجش چندمتغيره

 شود:در این روش از تابع مطلوبيت زیر استفاده مي

...1,x

1

1 nj

w

aw

m

i

i

ij

m

i

i

j 









 

 [42ی ساده ]تابع مطلوبيت سنجش چند متغيره

 

 4های عموميميانه

 شود. تابع مطلوبيت آن عبارت است از:سازی استفاده مياز این روش بيشتر در مسائل بهينه

 

                                                   
 1Multiattribute Utility Theory (MAUT)  

 2Utility function  

 3Simple Multiattribute Rating Technique (SMART)  

 4Generalized Means  
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 [42] يعموم یهاانهيم روش تيمطلوب تابع

 

 9ه مراتبي تحليليفرآیند سلسل

ها و ای از وزنبندی مسائل به مجموعههای ذهني در خصوص اولویتی اصلي در این روش تبدیل ارزیابيایده

ها و یا تعيين وزن معيارها بکارگرفته شود، حلتواند برای راهبندی که ميباشد. برای انجام این اولویتامتيازات مي

شود. برای این هم مقایسه شده و ميزان اهميت هر کدام نسبت به دیگری مشخص مي ها یا معيارها دو به دو باحلراه

شود. برای مثال در ی ارزش یک معيار نسبت به دیگری است انتخاب ميدهندهمنظور عددی بين یک تا نه که نشان

و عدد نه  2cبه  1cی ی اهميت باالدهدهنشان 5ی اهميت برابر، عدد دهندهعدد یک نشان 2cبا  1cمقایسه معيار 

های الزم، باشد. بدین ترتيب با انجام تمام مقایسهمي 2cبه  1cی اختالف بسيار زیاد در مهم بودن دهندهنشان

 ماتریسي مشابه جدول زیر تشکيل خواهد شد:

 های دو به دو در فرآیند سلسله مراتبي تحليليمقایسه

nc 1-nc … 2c 1c  

θ β … α 1 1c 

π µ … 1 α1/ 2c 

… … 1 … … … 

ω 1 … 1/µ β1/ 1-nc 

1 1/ω … 1/π θ1/ nc 

 

                                                   
 1Analytic Hierarchy Process (AHP)  The 
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ترین روش ها مورد مقایسه پرداخت. متدوالحلبندی معيارها یا راهتوان به اوليتپس از تشکيل این ماتریس مي

ضریب  iPباشد. در فرمول زیر های دو به دو ميدر این مرحله استفاده از ارزش مجموعه امتيازات حاصل از مقایسه

 .(jc به ic یمقادیر حاصل از مقایسه: ijRدهد )را نشان مي icحل اولویت معيار یا راه

 





 




n

i

n

j

ij

n

j

ij

i

R

R

P

1 1

1

 

 [42فرآیند سلسله مراتبي تحليلي ]ها در محاسبه اولویت

 

 9های برتری یابيروش -3

ELECTRE2 

حل یا معيار دو راهباشد. به ازای هر زیر ميهای همخواني یا ناهمخواني تعریف شده در مبنای این روش بر نمایه

jc  وkcنمایه ،( ی همخوانيjkc:برابر است با ) 

 





ikij aai

ijk kjnkjwc
:

.,,..,1, 

 [42ی همخواني ]نمایه

 

                                                   
 1Outranking  

 2Elimination and Choice Expressing Reality  
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( به صورت زیر تعریف jkdی ناهمخواني )واضح است که این نمایه عددی بين صفر و یک خواهد بود. نمایه

 شود: مي

.,,..,1,
minmax

:

.,,..,1,0

max
,..,1

kjnkj
aa

aa
d

otherwise

kjnkjaaifd

ijij

ijik

mi

jk

ikijjk











 

 [42ی ناهمخواني ]نمایه

 

حل در یک معيار مشخص و بين اختالف مقدار دو راه(، jkd)ی ناهمخواني نمایهبا توجه به فرمول باال، مقدار 

ی ( و آستانه*cی همخواني )حل در همان معيار، محاسبه خواهد شد. سپس یک مقدار آستانهحداکثر امتياز یک راه

باشند، معيار یا  d*jkd>و  c*jkc<گردد. در این مرحله چنانچه تعریف مي *c*<10<d>( به صورت *dناهمخواني )

  برتری دارد. kc بر jc حلراه

حل یا معيار مشخص برتری دارند که این ها و یا معيارها بر یک راهحلی مشخص از راههمواره یک مجموعه

 تر نمود.تر یا کوچکن این مجموعه را بزرگتواها ميباشد. با تغيير در آستانهمجموعه بسيار ارزشمند مي

PROMETHEE1 

شود. در این از این روش تنها پس از تعيين اوزان معيارها و به شرطي که مجموع اوزان برابر یک باشد استفاده مي

 صورت به ic در معيار،  kA نسبت به jAحل شود که ميزان ترجيح راه( استفاده ميAiP)k,Aj(روش از یک تابع ترجيح )

 :دهدنشان مي زیر

 

 

                                                   
 1 Preference Ranking Organization Method for Enrichment Evaluation 
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 تابع ترجيح

)<1k,Aj(Ai0< P 

 0k,Aj(AiP=( عدم ترجيح

 0k,Aj(AiP≈( ترجيح ضعيف

 1k,Aj(AiP≈ ( ترجيح قوی

 1k,Aj(AiP=( ترجيح اکيد

 

 شود:مقدار تابع ترجيح به صورت زیر محاسبه مي

 

ikijkji

ikijkji

aaAAP

otherwise

aaifAAP





),(

:

0,0),(

 

 [42ی تابع ترجيح ]محاسبه

 

 شود:استفاده مي (πی ترجيح )حل بر دیگری )در جميع معيارها( از نمایهترجيح کلي یک راهی برای محاسبه

 

1),(),(0
1

 


m

i

kjiikj AAPwAA 

 [42ی ترجيح ]نمایه

 

شود که فرمولشان بندی مثبت و منفي و ساده استفاده ميهای مختلف از توابع جریان رتبهحلبندی راهبرای رتبه

 در زیر آمده است:
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 [42توابع جریان ]

 

باشد و اگر توابع جریان حل ارجح ميحل از دیگری بزرگتر باشد، این راهی یک راهچنانچه تابع جریان ساده

 باشند.حل یکسان باشند، هر دو راه حل دارای ارجحيت برابر ميی دو راهساده

TOPSIS1 

مفهوم  نیبر ا روش نیباشد. اساس ايچند شاخصه م یريگميتصم هایروش پر کاربردتریناز  يکی روش نیا

 نیشتريحالت ممکن( و ب نیآل مثبت )بهتر دهیفاصله را با راه حل ا نیکمتر يستیبا يانتخاب نهیاستوار است که گز

 حالت ممکن( داشته باشد. نی)بدتر يآل منف دهیفاصله را با ا

بر اندازه  رمقادی از کدام هرکه  بيترت نیبه اشوند؛ ( ميjirگيری نرمال )در ابتدا مقادیر درون ماتریس تصميم

 شوند.مقياس ميگيری بي. با این کار عمال  اعداد درون جدول تصميمشوديم متقسي شاخص مانهبردار مربوط به 





m

i

ij

ij

ij

a

a
r

1

2
 

 TOPSIS [42]سازی در نرمال

 

                                                   
 1 Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution 



103 

 

حل اثر مثبت دارند( و بدترین ان برای کارایي نهایي راهسپس بهترین مقدار )برای معيارهایي که مقادیر بيشترش

+شده برای معيارها )حل اثر منفي دارند(  نرمالمقدار )برای معيارهایي که مقادیر بيشترشان برای کارایي نهایي راه
jv 

در انتها  شود.( شناسایي ميid)ي منفو آل مثبت  دهیاز ا حلراههر  يدسيفاصله اقل( شناسایي شده و سپس jv- و

 دهد:حل را نشان مي( ميزان کارایي هر راهiCLنزدیکي نسبي )
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Abstract 

Today, the the use of the IT in pulic and private sector has propagated in every 

dimension of planning, decision making and operation. Considering that and the 

background of enterprise applications, we believe using enterprise applications hase 

been of the most successful usage of software for delivering the organization goals. 

Such softwares are usually developed in large scale, composed of various components, 

carring out multiple functions. It is also very common that the drivers for developing 

these systems change over time. Their lifetime can be very long with respect to their 

strategic value to the businesses and they may get linked or become integrated with 

other systems. These points cause the needs for changing and adapting them to new 

situations. 

One of the most promising solutions to this problem is applicating the self-adaptive 

softwares. A self-adaptive software can change its functions and behavior in run time, 

conforming its goals that where defined by users, so they can deliver these goals with 

less expenses and effort [1]. Up to now, there are several frameworks introduced to 

develop self-adaptive systems. Any of them hase different features, pros and con with 

respect to different classifications but none them has a clear help for exploition. We 

discus these questions here: 

1- Which features and advantages does any of these frameworks have? 

2- How can developers adopt a framework? 

In this research, we introduce a decision making model for selecting the 

development framkwork of self-adaptive enterprise softwares. Designing this model 

needs appointment of the characteristics and features of these frameworks and also it 

needs introducing a decision making method for evaluating the framework.  

Keywords – Self-adaptive systems, Self-adaptation, Framework, Software 

framework, Decision making. 
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