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  چکیده
 .اندجلب کردهتوجه بسیاری را به خود  ها خود پیچیده هستندآن  که اجزای سازنده  های پیچیدهسامانه از ایاخیرا رده

های نظامی، امنیتی، هوافضا، فضا، حوزه. دهندنشان می های ناهمگون و در حال رشد توجهسامانههای بسیاری به این حوزه

  .ها هستندهای مدیریت بحران از این دست حوزهمحیطی و سامانه هایکارخانجات تولیدی، صنایع خدماتی، سامانه

با این  کنند یاکه بزرگ، پیچیده، مستقل و ناهمگون هستند و با هم کار میرا هایی سامانهمحققین بر این باور اند که  

ها دلیل اصلی نگرش به سامانه .کردسازی و تحلیل پیاده SoSفناوری  توسط طور مؤثرتریبه توانمی ،اندشدههدف ساخته

  .قابل دستیابی نیستای سنتی دید سامانه وسیلهبهکه  است های باالتر و عملکرد بهتربه توانایی ، نیلSoS دید با

را نیز  FoSsها و و در کنار آن سامانه SoSsوسیله آن است که بتوان به سمیفرمال کیاین پژوهش به دنبال توسعه 

تعریف رسمی و  SoSsآورد تا بتوان برای مشخصات سپس با استفاده از مدل استخراجی بستری فراهم  .سازی کردمدل

 FoSsو  SoSsها، ای قرار دادن سامانهای برپس از نیل به دو هدف قبلی با استفاده از این تعاریف شیوه. دقیقی ارائه داد

  .شودمعرفی می نیز درون این طیف SoSsبندی خود همچنین طیف شود،ارائه می روی یک طیف

نامه معرفی این مفهوم برای اولین بار در این پایان .سامانه استپژوهش شبهکلیدی در این  یکی از مفاهیم معرفی شده

را به صورت صوری  SoSهای تعاریف مشخصهآورد تا بتوان این بستر را فراهم می ،واع آنسامانه و انتعریف شبه .استشده

کل این تعاریف  بنابر. بندی کردرا دسته SoSsشود می هامشخصهبه دست آمده برای همچنین بر اساس مقادیر  ،بیان کرد

  . بر روی آن طیف قرار دادرا  FoSsو  SoSs انواع ها،سامانه وجود آورد وطیفی را بهتوان میها بندیو دسته

  .ASSAFسازی روش مدل سامانه،شبه ، فرمالسیم،SoS ،FoSسامانه،  :عبارات کلیدی
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 مقدمه 1-1

 .هستندمرتبط و به هم وابسته  اجزاییشود که شامل می اطالق یو هدفدار 2مندعموما به ساختارهای سازمان 1سامانه

به هدف یا اهداف مشخص شده برای سامانه، به صورت مستقیم یا غیر مستقیم  نیلاین اجزا همواره با هدف بقای سامانه و 

 هایینمونه ملیاتیهای تولیدی و عسامانه .گیرندها انواع مختلفی را در بر میسامانه .]1[دهندیکدیگر را تحت تأثیر قرار می

نظارت  برایهای عملیاتی سامانهپردازند و های تولیدی به ایجاد محصول یا ارائه خدمات میسامانه. ها هستنداز انواع سامانه

  .گیرندمورد استفاده قرار میو کنترل بر عملیات خاص یا ویژه 

سفارشی،  ها به سبب تولیداین چالش .هستندرو های جدیدی روبهبا چالش و عملیاتی های تولیدیهم اکنون سامانه

های سامانهدر  یهای نوینفناوری ،برای حل این مشکالت. آیندبه وجود میفرایندها  3و بازمهندسیکوتاه کردن چرخه تولید 

از  »متن باز های عاملسامانه«و یا  »جایی اطالعات بر روی اینترنتارتباطات و جابه« برای مثال. اندشدهبه کار گرفتهسنتی 

 است ها شدهسامانهیدگی در معماری و ارتباطات باعث افزایش پیچ های نویناستفاده از فناوری. ها هستنداین دسته فناوری

که اجزای   های پیچیدهسامانه این از ایخیرا ردها .]2[شودها میگونه نوینی از سامانه نوجود آمدمنجر به این خود که

و در  ناهمگون یهاسامانه اینهای بسیاری به حوزه .اندهکردجلب توجه بسیاری را به خود ،دپیچیده هستنها خود آن  سازنده

 هایسامانه های نظامی، امنیتی، هوافضا، فضا، کارخانجات تولیدی، صنایع خدماتی،حوزه. دهندنشان می توجه حال رشد

 بیشتر مورد توجهها در این نوع سامانههایی که از بخش. ستندها هاز این دست حوزه مدیریت بحرانهای سامانهمحیطی و 

 هابه این بخش بیشتر توجه قصد از. اشاره کردسازی عملکرد، توانمندی و قابلیت اعتماد  بهینه توان بهمی ،گیرندقرار می

افزایی همایجاد  باکه  وجود داردتمایلی  ،با توجه به مسائلی که ذکر شد. است هامیان این سامانه دستیابی به هدفی مشترک

محققین  علمی،ادبیات در . سود جستها هماهنگی میان تمامی این سامانهاز  کارایی حاصلاز  ،لهای مستقمیان این سامانه
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 که فناوری محققین بر این باور اند. شناسندمی» SoS(1(هاای از سامانههماهنگی و تعامل در سامانه«را به نام  مفهوماین 

SoS ده، است که بزرگ، پیچی هاییسامانه منظور .سازی و تحلیل کندها را پیادهطور مؤثرتری این گونه سامانهتواند بهمی

 ،SoS دید با هاسامانه نگرش بهدلیل اصلی  .اندشدهتهکنند یا با این هدف ساخمستقل و ناهمگون هستند و با هم کار می

  ].3[نیستقابل دستیابی ای سنتی دید سامانه وسیلهبهکه  است عملکرد بهترهای باالتر و به توانایی نیل

 طرح مسئله 1-2

ناهمگن، شبکه محور،  شده، عیتوز(اند  دهیچیها اغلب پ سامانه نیا. به همراه داردرا  یاریبس هایشچال SoSs توسعه

و  2پذیرامکان یبندزمان یبند فهم، فرمول. داشته باشند ییاالب نانیت اطمیقابل دیحال با نیبا ا یول .)رافزا ته به نرمسبوا

ها و رویکردهای   تکنیک به دو دلیل .مشکل است اریها بس سامانه گونه  نیا یمنیا یها یازمندین توصیف وآن  3یساز برآورده

  :]4[اند اغلب به خوبی درک نشده SoSبرای توسعه مورد استفاده 

  .های متفاوتی هستند از سازمان SoSsدهندگان  مالکین و توسعه −

  .مختلفی از چرخه حیات خود قرار دارند مراحلدر  SoSاجزای اصلی سازنده  −

. دهندگان است ها و ابزار برای کمک به توسعه کمبود مدل SoSهای مهندسی روش اصلی در حال حاضر چالش

هایی دارند تا بتوانند به قراردادهایی های حساس درطی مراحل طراحی و توسعه نیاز به ابزارها و مدل مهندسین برای تصمیم

شود که طراحی  کمبود ابزار باعث می. حل مناسبی برای آن داشته باشندبرسند و راه SoSدقیق بین اجزای اصلی و کل 

همچنین . ]5[شودهای اضافه می منجر به هزینه SoS رسانی و خدمت 4سازییکپارچهباشیم که به هنگام ای داشته غیربهینه

به علت حضور عوامل  در نتیجه. کندهای کاری مختلفی را درگیر خود میهمواره افراد و تیم SoSsقابل ذکر است توسعه 

  . بودپذیر خواهدنااجتناب هادر توصیفوجود تناقضات  ،نظرات متفاوتنقطهانسانی و 
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- های مدلمانند کمبود روش  پیش از این بیان شد،که  منظور رفع برخی از مشکالتیاین پژوهش سعی شده است بهدر 

دو  SoSsبرای مدلسازی در حال حاضر . ارائه شود SoSsسازی روشی برای مدل اجتناب از تناقض در توصیفات، سازی و

را  SoSsسازی ها هستند که قابلیت استفاده برای مدلسازی سامانههای سنتی مدلروشدسته اول . وجود دارددسته روش 

هستند که به طور مشخص  SoSsهای مختص دسته دوم روش.  2Vو روش مدل 1مانند روش قطعات سازنده ؛نیز دارند

 4یهاتعریف مشخصه ، روش3فرهنگ معانی مرتبطبندی و دهر مانند روش شوند؛استفاده می SoSsسازی برای مدل

  .های ترکیبی که حاصل استفاده از چند روش با هم استها و روشروش تعریف رابط

ها این مشخصه .است SoSsو توصیف  سازیهای مدلیکی از روش ،SoS هایهصبیان شد تعریف مشخبق آنچه که اطم

- مشکالت وکاستی SoSهای روش کنونی تعریف مشخصه .هستند 9و برآیش 8، تنوع7اتصال، 6، تعلق5شامل خودمختاری

- ی در بازه صفر تا بیخودمختاری عدد. اندها به صورت ناهمگن مدل شدهمشخصه .نیاز است مرتفع شوندکه  هایی دارد

) درست یا غلط(قدار منطقی استتنوع یک م. دارد» 1«تعلق به صورت نسبت بیان شده و مقداری بین صفر تا . نهایت است

وش کنونی در رSoS و  سازی سامانهمدل. به جز مجموعه اهداف دارد SoSو اتصال نیز مقداری منطقی برای هر دو عضو 

ی این همچنین هیچ تحلیلی بر روی مقدار کمّ .تر شوندکامل SoSs هایمشخصه  تعریف نیاز به بازبینی دارد؛ بهتر است

آمده برای بر اساس مقادیر به دست  SoSsبندی ای برای ردهنگرفته و نیاز است برای ایجاد سنجهها صورت مشخصه

  .های مقتضی صورت بپذیردتحلیل ،هامشخصه
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 اهمیت پژوهش 1-3

ای برای تمایز ایجاد شیوه. شودچند مزیت حاصل می هاهای آنو تعریف مشخصه SoSs سازیبا ایجاد روشی برای مدل

گیری ای برای اندازهاد شیوهو ایج SoSهای مند، تعریف دقیق از مشخصهبه صورت رسمی و قاعده SoSsو  هابین سامانه

مه به در ادا  .یا هستندااز این مز های موجود،بندیده از گروهبا استفا SoSsبندی برای رده ها و ایجاد بستریاین مشخصه

های آنها به و تعریف مشخصه SoSsسازی نامه جهت مدل این پایانکه در  پردازیمهای صوری میفاده از روشاست اهمیت

 .اندکار گرفته شده

 یصور فیتوص ندیفرآ. کند یم فیبه وضوح و دقت توص یانیکمک شا یصور یها و روش 1هافرمالیسم استفاده از

تناقضات،  ها، یازمندین وبیع کهطوریبه بدهد شود یم فیکه توص یا از سامانه یتر قیدهندگان درک عم تواند به توسعه می

کرد تا  لیتحل یبه صورت صور توان یم ،هستند ندیفرآ نیا خروجیکه  را یمحصوالت .ها را آشکار کند ات و نقصابهام

امکان  نیهمچن یصور فیتوص. ها استخراج کرد شده را از آنتوصیفسامانه  گریدخواص  ایشود  یتناقضات وارس

همچنین کنترل سازگاری  .]6[آورد یرا فراهم م 2 به موارد استثنا یدگیرس زمان اجرا و یآزمون، کشف خطا یخودکارساز

ایجاد . تر استها سادههای اجزای یک سامانه و توصیف کل آن به شکل صوری نسبت به دیگر روشتوصیف نیازمندی

 SoS ،FoS3در تشخیص میان سامانه، توان اشتباه یک مزیت این است که می. های فوق مزایایی داردفرمالیسمی با ویژگی

های حمل و نقل برای مثال یک اشتباه متداول این است که مجموع سامانه. ها را تا حد بسیاری مرتفع ساختو مانند آن

 یک تفاوت ظریف. است FoSهای حمل و نقل شهری یک مجموع سامانهدانند، اما در حقیقت می SoSشهری را یک 

افزایی هیچ هم FoSدر  SoSارد که به راحتی قابل تشخیص نیست و آن این است که برخالف وجود د SoSو   FoSبین

مزیت دیگر در این است که همانطور که . شوندهایی تصحیح میذکور چنین تشخیصبا وجود فرمالیسم م. ]10[وجود ندارد

                                                 

 

 
به دلیل متداول نبودن در ادبیات است، بنابراین گرایی است که البته هنوز به تصویب فرهنگستان درنیامدهمعادل فارسی فرمالیسم برابر صوری 1

  .شودعلمی کنونی از همان فرمالیسم استفاده می
2Exception Handling 
3Family of Systems 
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 SoSsمثال در . ها نیز در این انواع فرق داردانواع دارند؛ مقادیر مشخصه SoSsدر ادامه تحقیق و در فصل دوم بیان شده 

های که در حوزه فناوری SoSیک  فرض شود که در پروژه توسعه. شده استبرآیش بسیار کنترل ه مشخصهشد هدایت

باشیم که در داشته SoS یک برآیش به حداقل برسد؛ پس نیاز است کند نیاز باشد مخاطره حاصل از مشخصهفضایی کار می

  .تواند بسار مفید باشدنیز می SoSs اینفرمالیسم مذکور در تشخیص . باشدش بسیار کنترل شدهآن برآی

 محدوده پژوهش 1-4

  :این تحقیق دو محدوده اصلی دارد

− SoS ها، سامانه: و مفاهیم مرتبطSoSs  وFoSsهای قابل تعریف برای آنها و روابط مابین این ، مشخصه

 .مفاهیم

و منطق  های فازیها، مجموعهمجموعه عمومی ئوریاز ت صوری پژوهش برای توصیفدر این : های صوریوشر −

 .مرتبه اول استفاده شده است

و ایستا که  1برگرفتیبه توصیف  خاصطور  به حل مختلفی وجود دارد که رویکرد این تحقیقمرا SoSs در چرخه حیات

 و SoSs گیری و مقایسه مشخصاتواند معیاری برای اندازهتاین توصیف می. پردازدگرفته شده می SoSدر حالت پایدار از 

 .باشد SoSsخود  ای برای سنجشدر نتیجه ایجاد شیوه

 اهداف پژوهش 1-5

 هدف اصلی ا 1- 1-5
ها و و در کنار آن سامانه SoSs برگرفت وسیله آنبتوان به که است ایستا سمیفرمال کیبه دنبال توسعه  این پژوهش

FoSs  آورد تا بتوان برای مشخصات سپس با استفاده از مدل استخراجی بستری فراهم . سازی کردمدلنیز راSoSs  و

پس از نیل به دو هدف قبلی با استفاده از این  .تعریف رسمی و دقیقی ارائه داد SoS برگرفتگیری آنها در شیوه اندازه

                                                 

 

 
1Snapshot 
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درون این  SoSsبندی خود همچنین طیفو طیف  روی یک FoSsو  SoSsها، ای برای قرار دادن سامانهشیوه ،تعاریف

  .شودطیف معرفی می

 اهداف فرعی 2- 1-5
  :شودبه طور ضمنی نتایج دیگری نیز حاصل می ،برآورده شوند اهداف اصلی که هنگامی

برای  SoSهای شود که گروهی از مشخصهدر ادامه بیان می: SoSدهنده های تشکیلپذیر کردن سامانهمقایسه −

توان با در نظر ها میسازی آنیها و کمّهاند؛ بنابراین با تعریف این مشخصدهنده آن هم قابل تعریفتشکیلهای سامانه

 .ها را با هم مقایسه کردنآ ،دهندههای تشکیلگرفتن مقدار هر مشخصه برای سامانه

- مشخصه یاندازه کمّد که در ادامه خواهیم دی: آن سامانه با خود است SoSرصد و مقایسه یک سامانه که عضو چند  −

است که در آن عضو است و با توجه به اینکه  SoSوابسته به  SoSدهنده های تشکیلهای قابل تعریف برای سامانه

 شود، میSoSهای سامانه در هر مشخصه یمقدار کمّ با نگاه بهآنگاه  ،باشد SoSممکن است یک سامانه عضو چند 

  .سامانه را با خودش مقایسه کرد

توان با در نظر گرفتن مقدار هر مشخصه ها میسازی آنیو کمّ SoSهای با تعریف مشخصه: SoSs پذیر کردن مقایسه −

 .ها را با هم مقایسه کردآن SoSsبرای

های پویایی ایستا، مدلتوان بستری فراهم آورد تا بر پایه این مدلمی FoSو  SoS، ای سامانهبا توصیف تصویر لحظه −

 .توسعه دادرا نیز 

 های پژوهشپرسش 1-6

  :پاسخ داده شودهای زیر به پرسش در این تحقیق سعی شده

  ؟سازدرا از یکدیگر متمایز می FoSsو  SoSsها، چه چیزی سامانه −

نیز  SoSsهای از آن برای تعریف مشخصه دتا بتوان سازی کندرا مدل SoSsبه چه نحوی باید فرمالیسم پیشنهادی  −

  ؟سود بجوید

 د؟سازی کنها را مدلچگونه باید آنپیشنهادی  فرمالیسم چیست و SoSهای مشخصه −
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  یکدیگر مقایسه کرد؟ را با FoSsو  SoSsها، ای باید به کار برد تا بتوان سامانهچه شیوهدر فرمالیسم پیشنهادی  −

باید چه  SoSs خود بندیطیفدر کنار هم و نیز  FoSsو  SoSsها، بندی سامانهبرای طیفدر فرمالیسم پیشنهادی  −

  ؟کاری را در نظر گرفتراه

 ساختار پژوهش 1-7

و های آن و مشخصه SoS تعاریف اولیه مانند سامانه، .شودبه طرح ادبیات حوزه پژوهش پرداخته می 2فصل  در

ترین از مهم .اختصاص داردبه تشریح کارهای انجام شده در این زمینه  3فصل  .شوددر این فصل بیان می FoSهمچنین 

به  4فصل  در .اشاره کرد SoSشناسی و پژوهشی در باب زیست .B.Sتوان به مدلسازی های بررسی شده میاین پژوهش

ابتدا تعاریف اولیه مورد  .و مفاهیم پیرامون آن پرداخته شده است SoSsبرای توصیف صوری  پیشنهادی فرمالیسمتشریح 

های مطرح شده سپس خود این تعاریف؛ در ادامه تعاریفی برای مشخصه FoSو  SoSبرای تعاریف صوری سامانه، نیاز برای 

SoS ها بندی سامانهای برای ردهشیوه انجام شده و در نهایتSoS  وFoS نیز مطالعه موردی  5در فصل  .مطرح شده است

سازی شده و در هش مدلمطالعه موردی به دو شیوه قدیمی و شیوه پیشنهادی در این پژو گیری صورت گرفته استو نتیجه

    .ها پرداخته شده استسازیگیری از نتایج حاصل از این مدلنهایت به مقایسه و نتیجه



 

 مروری بر مفاهیم بنیادی و ادبیات موضوع: فصل دوم 2
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 مقدمه 2-1

پس از آن  شده،تعریف  ابتدا سامانه. شودپیرامون موضوع تحقیق پرداخته میت به مرور کلی مفاهیم و ادبیا صلدر این ف

 ؛گردندتشریح میا با یکدیگر هروابط آنو  SoS هایمشخصه در ادامه. معرفی خواهد شد SoSبر اساس تعریف سامانه، 

   .شودمی مطرح SoSمورد  الت متحده درابندی وزارت دفاع ایگروه سپس

 سامانهتعریف  2-2

خود جزئی  که »یمنظومه شمس«چون  یبزرگ یاربس هایسامانه .شوندمیدیده یگوناگون هایپیرامون سامانه نیاید در

 یهانیشمار کیبی کهکشان هایسامانه از یز یکین شیریراه خود کهکشانهمچنین ؛ است »شیریراه کهکشان سامانه«از

 بزرگ و کوچک ایههسامان .یزیکف یدر قلمرو »یاتمهای مولکولی و سامانه«مانند  یکوچک یاربس هایسامانه و یا است

های الکترونیکی و سامانه«برق،  یمولدها مثل موتورها و »و الکتریکی یکیمکان هایسامانه« .وجود دارند دیگری نیز مختلف

های حسابداری سامانهمانند » افزاریهای نرمسامانه«های کنترل نیروگاهی، ای و سامانهافزارهای رایانهمانند سخت» ایرایانه

 »یاجتماعهای سامانه« ،یسلولهای و سامانه باتاتن، یواناتح ،مانند انسان »یولوژیکیب هایسامانه« اداری، یهاسامانهو 

و ها مانند جنگلد؛ کنن یکه بدون دخالت انسان کار م »یعیطب هایامانهس« و و خانواده یاسیاحزاب س ،مانند کارخانه ها

 ،آمیزدنوع دیگری درهم باها سامانه ی از انواعیککه  یهنگام .است یمستقل و خاص سامانه ،از آنها یکها که هر رودخانه

ترکیب مکانیکی  سامانه یک با یولوژیکیبسامانه  یک که وقتی مثال .دآیپدید می 1های ترکیبیمفهوم جدیدی به نام سامانه

اطالق  »ینعالوه ماشانسان به هایسامانه«به آن  که کندمیهدایترا  یماییهواپ یا یلومبات یکه انسان هنگامی مانند شود؛

  . های ترکیبی استای از سامانهو گونه شودمی

 ینو ا شوند یمرتبط م یابه هم وابسته  ین،مع های یژگیست که توسط وا ها آن  یاناز اجزا و روابط م یا مجموعه سامانه

  .]7[دهند یم یلکل را تشک یک شانیطاجزا با مح

                                                 

 

 
1Hybrid 
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ها و موجودات ها، خانوادهها، ملتسازمان. یردگیم یشاجزابین است که انسجام و شکل خود را از تعامل  یزیچ سامانه

شوند که عناصر یم یفتعر یتواقع ینها با اسامانه .هستند سامانه یها همگافراد و اتم یزیونی،تلو یهاها، برنامهزنده، بدن

هدف  یردر مس است که آنها ینرفتار مشترک ا ینعلت ا .کنندیرفتار م یبه شکل مشابه کهدارند  یهدف مشترکآنها 

  .]8[کنندیمشترکشان حرکت م

ها نیز تعریف منحصر های مختلفی از علم کاربرد داشته و در هر یک از حوزهمفهوم سامانه در حوزههمانطور که دیدیم 

ها این هشت مورد مشترک بین تمام سامانه ]9[ ساسبر ا .ها مشترکاتی وجود داردان تمام آناما می. به فرد خود را دارد

  :است

 مرز میان سامانه و محیط −

 ورودی −

 خروجی −

 فرایند −

 حالت −

 1سلسله مراتب −

 2دار بودنهدف −

  اطالعات −

 SoSحوزه تعریف سامانه در   1- 2-2
ت تعریفی که مبنای در نهای و مطرح شده و کاربرد دارد معرفی شده SoSsدر این بخش تعاریفی از سامانه که در حوزه 

  .مطرح خواهد شد ،این تحقیق استکار 

                                                 

 

 
1Hierarchy 
2Goal-directedness 
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شود که به سامانه به گروهی از عناصر اطالق می«. است آمده ]10[ که در شودبیان میتعریف وزارت دفاع آمریکا  ابتدا

رفتاری با  یا/، فیزیکی، و2از لحاظ کارکردیاین گروه  دارند؛ املمندی تعقاعده اند یا با یکدیگر به طرز 1همدیگر وابسته

  .»دهندیکتا را تشکیل می یک کل و اند یکدیگر مرتبط

ها است که در ها و روابط متقابل آنای از موجودیتسامانه گردایه«: کنداست بیان می آمده ]11[ در که تعریف بعدی

   .»ها بیشتر استتک آنتشکیل دهند که از جمع تککنار هم قرار گرفته اند تا یک کل را 

گروه یا  «که سامانه به  دکناولین تعریف بیان می. شوندمی مرور که به ترتیب ،چند تعریف ذکر شده است ]12[ در 

» اندهای خود برای رسیدن به یک سری اهداف مرتبط و غیره که در کنش 4مانند افراد، دستگاه) جزء(3ترکیبی از چند پاره

و  6منظورهای به هم مرتبط است که برای رسیدن به 5ای از مؤلفهسامانه مجموعه« :گویددومین تعریف می. شودگفته می

اینکه سامانه از  اول: رسددر این تعاریف سه مورد، مشترک به نظر می ».کنندمیی مشترک با یکدیگر کار 7مقصود

ترکیب اند و سوم اینکه  مرتبط هم دوم اینکه این عناصر به. انجام کنش هستندهایی تشکیل شده که قادر به )پاربن(عنصر

ای از عناصر که مجموعه« :سامانه به این شرح است در نهایت تعریف. دنرک داشته باشیا مقصودی مشت ها باید هدفمؤلفه

  ».کنندبرای دستیابی به اهدافی مشترک کنش و واکنش می

تر است و در بخش مدل پیشنهادی مطرح به این تعریف آخر نزدیک شوداساس آن کار می در این تحقیق بر تعریفی که

  .دشدخواه

                                                 

 

 
1Interdependent 
2Functional 
3Part 
4Machine 
5Component 
6Objective 
7Purpose 
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 SoSتعریف  2-3

از همین رو طراحی بیرونی . ها بیشتر حول طراحی داخلی، اجزا و روابط آنها است است که تفکرات در مورد سامانه دیری

از آن که در  یفقط موارد شده یالکیت و تطبیق نادیده گرفتهشود مانند اثر خارجی، ما که شامل می را و تمامی مفاهیمی

تقریبا همه افراد متخصص در این حوزه، مانند فرماندهان نظامی یا . است طراحی داخلی سامانه مؤثر است درنظر گرفته شده

ف بیشتر به توانایی من به عنوان هد«: کنند که های تحت اختیارشان به این نکته اشاره می مدیران عامل در مورد سامانه

محیطی . است چطور ساخته شدهسامانه دهم تا اینکه  تحمل شرایط و کامیابی سامانه در محیط های نامطمئن اهمیت می

ی  ، کمر به از بین بردن سامانه رسد مصرانه ای دارند و به نظر می که همواره در حال تغییر است؛ تغییراتی که انواع ناشناخته

  .]11[»اند هتحت اختیار من بست

ید با. باید مفاهیمی فراتر از ساختار و اجزا را مورد توجه قرار داد. ها توجه به کلیت آن استترین مورد در این سامانهمهم

دهنده مفهومی چیزی بیش از ماهیت اصلی خود را دارند و تشکیل ،ل یکدیگرکنتر از طریق این مفهوم را درک کرد که اجزا

که خود این اجزا  هایی وجود دارند، تشکیل یافته از اجزا، کند که سامانهاین مفهوم اشاره می به SoS. سطح باالتر هستند

هرکدام بر اساس قوانینی در کنار هم قرار  هااین سامانه .خود را دارند مربوط بهسامانه بوده و طراحان خود و قوانین 

در سطح باال دارند و به دنبال انجام فعالیت خاصی هدفی  ؛این هستند اما فراتر از SoSs. گیرند و با یکدیگر ارتباط دارند می

شاید مثالی این موضوع . فرای اجزایشان شخصیتی دارند،. توانایی عمل دارند دهند و ابلیت تغییر از خود نشان میق. هستند

چیزی فراتر از بازیکنان یا  ...) آنجلس لیکرز در بسکتبال و بارسلونا در فوتبال یا لس(یک تیم ورزشی معروف. را روشن کند

ها  اما سیر توسعه و پیشرفت این تیم ؛ها نیست کسی منکر تأثیر شگرف بازیکنان یا مربیان در این تیم. مربیان آن تیم است

 که فرای اجزای آنان است و بیشتر اندا در سیر زمان شخصیتی پیدا کردهه توانید درک کنید که این تیم می ،را که ببینید

باید به دنبال شناسایی و به کارگیری بنابراین  .آن ها هستند نه اجزای شخصیت اصلی این تیمداران آنها نیز به دنبال هوا

  .ادتعالی ادامه د به سوی را و حرکت های آنها سود برد بود تا بتوان از قابلیتها  مفاهیم در این حوزه

  .آوریممی منابع مختلف ن تعاریف را به نقل ازگروهی از ای .ذکر شده است SoSتعاریف مختلفی برای 
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مجموعه « :مده استآ SoSدر این سند در تعریف . ]10[شودارجاع میابتدا به سند منتشر شده وزارت دفاع آمریکا در 

-بزرگبا یکدیگر یکپارچه شدند و به صورت سامانه  هااین سامانه هنگامی که ؛استهای مستقل و مفید سامانه از 1یا ترتیبی

  .»فردی را از خود بروز دهدهای منحصر بهتری درآمدند، قابلیت

 :شوندمی در ادامه بیاناست که ذکر شده SoSموارد متعددی برای تعریف  ]3[ در

آید که اکثریت این پنج خصوصیت استقالل عملکردی و  ها زمانی به وجود می هایی از سامانه سامانه: تعریف یکم −

  .]13[و توسعه تکاملی در سامانه حضور داشته باشند 2برآیندهشدگی جغرافیایی، رفتار  مدیریتی، توزیع

ند و تشکیل اشده  عیان و توززم هستند که هم وسیعیهای مقیاس  ها، سامانه هایی از سامانه سامانه: تعریف دوم −

  .]14[و ] 13[دهند می تری های پیچیده سامانه

ی سنتی با  های مهندسی سامانه فعالیت سازیهای سازمانی، بر روی هماهنگ ای از سامانه مهندسی سامانه: تعریف سوم −

  .]14[گذاری در سازمان تمرکز دارد ریزی و تحلیل سرمایه های راهبردی، برنامه فعالیت

تعامل و  سازی، ای است که در آن به دنبال توسعه، یکپارچه ها شیوه ای از سامانه سازی سامانهیکپارچه: تعریف چهارم −

  .]15[های اجرایی آتی بهبود بخشیم ها هستیم تا عملکرد را در حوزه بهینگی در سامانه

کند تا به صورت  ها می هایی از سامانه هها را وارد سامان مفهوم یکپارچگی سامانه )SoSمهندسی ( oSES3: تعریف پنجم −

  .]16[های اجتماعی کمک کند زیرساخت دهیشکل به ای بسیار عمده

های  افزایی میان سامانه ها ایجاد تعامل و هم ای از سامانه هدف سامانه درموضوع نبردهای نظامی :تعریف ششم −

  .]17[است) ISR5(دی، مراقبت و شناساییو هوشمن) C4I4(ها، ارتباطات و اطالعات فرماندهی، کنترل، رایانه

                                                 

 

 
1Arrangement 
2Emergent behavior 
3SoS Engineering 
4Command, Control, Computers, Communications, and Information 
5Intelligence, Surveillance, And Reconnaissance 
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های از سامانه] خود[است که ] ها[از سامانه ایگونه SoS« .است ]11[ از شودمی آخرین تعریفی که در این بخش ارائه

-متمایز می] از دیگر انواع آن[های خودمختاری، تعلق، اتصال، تنوع و برآیش وسیله پویایی مشخصهسنتی تشکیل شده و به

های معرفی شده در در بند بعدی مشخصه .در این تحقیق است SoSهای مربوط به این تعریف پایه اصلی توصیف .»شود

  .تعریف باال را تشریح خواهیم کرد

 SoSمشخصات   2-4

در ادامه به ترتیب این  .خودمختاری، تعلق، اتصال، تنوع و برآیش: هایذکر شد به نام پنج مشخصه SoS در تعریف

گروه  1خودمختاری، تعلق و اتصال به عنوان مجموعه شایستگیسه مشخصه ابتدایی یعنی . ند شدمعرفی خواه مشخصات

در ادامه خواهیم دید که سه . کنندمی 2جوییشوند و درحالی که تنوع و برآیش از سه مشخصه ابتدایی بهرهشناخته می

در  .است SoSمورد خود  در حالی که دو مشخصه دیگر در ،هستند SoSدهنده های تشکیلمشخصه اول در مورد سامانه

 .خواهد شدپس آن مختصری در مورد هر کدام بحث . شوندآورده می 1جدول  به صورت خالصه درابتدا تمام مشخصات 

 
   

                                                 

 

 
1Competency 
2Exploit 
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  ]18[های صهخاساس و تشریح مش :1جدول 

  1منشأ  انگیزه  تعریف  مشخصه

  خودمختاری

 ،مستقل یهاتوانایی انجام انتخاب
حق داشتن دلیل وجودی و 

خود از طریق  مقاصدرسیدن به 
  .]ی مناسب[بروز رفتارها

. ضروری است  SoS در موروثیهای سامانهحضور 
- های تشکیلمقاصدی فراتر از سامانه SoSاما 

آنچه  ، به طور مستقل یا مضاف برخود دارد دهنده
  .که هست

و استقالل عملیاتی 
  مدیریتی

رضایتی که در یک رابطه امن   تعلق
  .شودیافت می

ممکن  SoS برای خدمت در موروثیهای سامانه
  مأموریت مشترک  .شوند) ایریشه(است دستخوش تغییرات 

  اتصال
  

توانایی یک سامانه برای برقراری 
 .هابا سایر سامانه پیوند

در نظر گرفته  SoSکه برای  موروثیهای سامانه
- پروتکل با وبوده  اند احتماال بسیار ناهمگونشده

. ندارند 2مطابقت شده بینیهای اتصال پیش
SoSs به  متکی  ،در تهدیدهای پویای عملیات

 .هستند اتصال مؤثر

شدگی، توزیع ،3وابستگی
های حلشدن، راهشبکه
  4پذیریتعامل، متعدد

  تنوع

 مشهود، داشتن عناصر ناهمگونی
و متفاوت   5متمایز  هایا کیفیتب

 در هویت تنوع در یک گروه؛
افراد که در  فرهنگی و اجتماعی

  .مجموعه عملیاتی قرار دارند

با اولویت  با یکدیگر کاربرای  موروثیسامانه های 
SoS اندطراحی نشده مورد نظر .SoS  فقط از

دهنده های تشکیلطریق استفاده از تنوع در سامانه
  .واالتر خود دست یابدتواند به مقاصد می

، تنوع ، استقالل
  ناهمگونی

 های جدید درمشخصهظهور   برآیش
  6تکاملتوسعه یا  دوره

 هاهمه سامانه .ضروری است یامر مرز برای سامانه
برای به وجود  برآیشمشخصه . هستند 7برآینده
با وجود  SoS .تعریف نیاز داردخوش به مرز آمدن 
این  ولی در عین حال ،داردهای پویایی مرز اینکه
شود در توصیه می. خوش تعریف نیز هستند مرزها
SoS   بهبودیافته  ابکیوسیله چبرآیش بهمشخصه

 .بیابدتوسعه  پذیریو تطبیق

- ، همی، هوشمندتکامل
- یی، تطبیقافزایی، پویا

  یپذیر

                                                 

 

 
1Provenance 
2Conform 
3Interdependence  
4Interoperability 
5Distinct 
6Evolution 
7Emergent 
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 خودمختاری 2-4-1
توانایی نیل به اهداف درون محدوده «: شودنقل می ]12[ از در این تحقیق خودمختاری تعریف مورد پذیرش از

آمده تحقق خودمختاری در سامانه بسته  ]12[و  ]11[طور که در همان. »بدون کنترل موجودیتی دیگر) هستار(موجودیت

اهدافی که به طور  آن دسته از .است به توانایی اجرای یک سری کنش در راستای نیل به اهداف مشخص شده سامانه

های تشکیل این مشخصه با این هدف در سامانه. سامانه است و مربوط به موجودیت دیگری نیستمشخص متعلق به خود 

افزایش  SoSآمده تا از طریق ارتقای عملکرد سامانه مشارکت سامانه را در رسیدن به اهداف سطح باالی  SoSدهنده 

 .]19[و ] 2[دده

 تعلق 2-4-2
 «:شود به این شرح استنقل می ]12[ تعریف آن که از است که SoSهای تشکیل دهنده تعلق دومین مشخصه سامانه

توانایی  یعنی اینکه سامانه .»)SoSمانند (توانایی پذیرش و نیاز به مشارکت ارزشمند در نیل به اهداف موجودیت بزرگتر 

این . را به اهداف خود بیافزایدداشته باشد یا اهداف آن  ،که در آن قرار دارد SoS آن گسترش اهداف خود را به اهداف

اگر به  .است SoSمیزان تعلق آن به  تعیین کننده SoSسازد که میزان اشتراک اهداف سامانه با اهداف تعریف روشن می

چرا که با افزایش . دارندکه تعلق و خود مختاری رابطه معکوس با یکدیگر  قابل درک است ،شود نگریستهبه موضوع دقت 

. یابدسهم اهداف سامانه در کل اهداف کاهش می و افزایش یافته هستند، SoSهداف ای نیز که در راستای اهدافسهم تعلق 

 SoSبخشی از استقالل سامانه در جهت منفعت  خودمختاری و درخواست واگذاری طور معمول تعلق با متعادل کردنبه

 .  ]12[داردگام برمی

 اتصال 2-4-3
ارتباط در  های سنتی معموال بین عناصر تشکیل دهندهدر سامانه .»سامانه است ای بنیادین برای آیندهاتصال مشخصه«

 SoSاما در . ممکن آن نباید بیشتر شود% 15به طوری که تعداد ارتباطات از  ،شودداشته میسطح خود نگاه )کمینه(حداقل

های جدید ها به سامانهموروثی و منابع آن یهاچراکه نیاز است سامانه ،]11[این موضوع به دالیل بنیادین قابل اعمال نیست
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-ا دیگر سامانهتوانایی سامانه برای ارتباط ب«:ازدر این تحقیق از اتصال عبارت است  مورد پذیرشتعریف . متصل شوند

 ،باشد SoSوقتی این سامانه عضو . ]12[ است 1این توانایی برای رفع نیاز و در راستای سود رسانی به موجودیت. ]18[»ها

میزان  پس در نهایت آنچه تعیین کننده. ]19[ است SoSنی متوجه اهداف عمومی متعلق به آنگاه بخشی از این سودرسا

  .آنها ارتباط داردمورد نظر با  هایی است که سامانهسامانه ،است SoSاتصال سامانه در 

 تنوع 2-4-4
 و متفاوت در یک گروه؛ تنوع  متمایز  هاییا کیفیت مشهود، داشتن عناصر ناهمگونی«: این شرح است تعریف تنوع به

دید، فرایند، تنوع از طریق گوناگونی در زاویه .»افراد که در مجموعه عملیاتی قرار دارند فرهنگی و اجتماعی در هویت

. ]18[باشد باید توانایی سود جستن از این مشخصه را داشته SoSو  کندغنای سامانه را حفظ می ،پذیریو کاربردفناوری 

های پس آشفتگی سامانه از کننده بیشتر باشد،کنترل های قابل انجام برای سامانهکنش هر چه گوناگونی به این صورت که

های خود های سنتی تنوع بیشتری در قابلیتباید در مقایسه با سامانه طور ضروریبه SoSدر واقع  .]11[آیدبیشتری بر می

و  هاگونی در کنشکه که تنوع ضامن گونهتوان گفت می ،شودنحوه ارتباط تنوع با خودمختاری بیان  اگر. ]12[داشته باشد

ا در راستای هن این است که این قابلیت ها و کنشاما خودمختاری متضم ؛است SoSتشکیل دهنده های ی سامانههاقابلیت

های تعداد سامانهاول . دو عامل در میزان تنوع دخیل است با توجه به آنچه در اینجا شرح دادیم. ]12[اهداف سامانه باشند

امل دوم ع. تنوع در سامانه رو به افزایش است ،ها بیشتر باشد؛ به این معنی که هرچه تعداد این سامانهSoSدهنده تشکیل

 تعداد با افزایش ،بیشتر باشدها با یکدیگر یعنی هر چه میزان شباهت سامانه. یکدیگر است ها بهمیزان شباهت سامانه

 .توان تابعی از سه مشخصه خودمختاری، تعلق و اتصال نیز دانستمی را شباهت میزان .کندها تنوع رشد کمتری میسامانه

یعنی از سه مشخصه  ،بردار استمشخصه تنوع یک مشخصه بهره ،الزم به ذکر است همانطور که پیش از این بیان شد

  .کندبرداری میبهرهوجود آمدنش شایستگی برای به

                                                 

 

 
1Entity 
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 رآیشب 2-4-5
تمام ] پس.[آید سامانه استمیها برآنآنچه که از  آیندمیگردهمها طبق تعریف وقتی که قطعات و روابط بین آن«

توانند برآینده شوند نیز میها، رفتارها و مقاصد که به یک سامانه نسبت داده میمشخصه. »ها برآینده هستندسامانه

. ]11[»سطح باالتر است 1برآیندگی حرکت از قوانین سطح پایین به کمال«. ها استدگی در ذات سامانهبرآین. ]18[باشند

های جدید مشخصهظهور  «برآیش عبارت است از : به این ترتیب است شودن اقدام میدر این تحقیق بر اساس آ تعریفی که

-ها وجود دارد این است که در سامانه SoSدر های سنتی با برآیش برآیش سامانهتفاوتی که در . »تکاملتوسعه یا  دوره در

ذات رآنچه که طراحی شده برآیندگی از عالوه ب SoSها طراحی شده ولی در های معمولی برآیش به قصد و به عمد در آن

غنی کردن اتصال و ، SoSهای تشکیل دهنده، با انتخاب تعلق به با حفظ خودمختاری سامانه: آیدهای دیگر نیز برمیعامل

و خواستگاه برآیندگی در سامانه است چراکه تمام  نکته مهم، منشأبنابراین . ]SoS]11با تعهد به تنوع در رفتارها و ظواهر 

  .ا برآینده هستندههسامان

 SoSهای تحلیل مشخصه 2-4-6
ها برای این مشخصه. گیرندقرار می SoSو  بین سامانه نیستند به این معنی که در طیفی درمطلق  SoSهای مشخصه

 .شوندمعرفی می 2جدول  در هااین طیف .گیرندهای خود قرار میهای متفاوت در جاهای متفاوتی از طیفسامانه

   

                                                 

 

 
1Sophistication 
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 ]11[و ] 18[های آن و طیف های  مشخصه :2جدول 

  هاای از زیرسامانهسامانه  مشخصه  هاای از سامانهسامانه
  استقالل

دهنده در های تشکیلتوسط سامانهخودمختاری 
  .شودبه کار گرفته می SoSجهت نیل به اهداف 

 انطباق  خود مختاری
شود تا واگذار می اجزا خودمختاری توسط

  .شودمین تأ خودمختاری سامانه
 تمرکززدایی

هزینه، نیل بهتر به اهداف  /سودبر اساس سامانه 
تعلق را   SoSخود و باور به اهداف باالدستی 

  .کنندانتخاب می

  تعلق
  تمرکزگرایی

خود  اجزا به والدین خود وابسته اند و به خواست
ها تعلق جزئی از ذات آن. اندبه وجود نیامده

 .است
  1مرکزشبکه

های تشکیل دهنده به صورت پویا توسط سامانه
همراه با تمامی هزاران اتصال . شودتأمین می

ممکن که به وسیله معماری شبکه مرکز میسر 
  .را بهبود دهد SoSهای شود تا قابلیتمی

  اتصال
  2مرکزبستره

با توجه به اجزا  برای مثال طراحی آگاهانه،
اجزا و  درون با ارتباطات زیاد پنهان در ،سازنده

  های اصلیزیرسامانه بین ارتباطات کم در

 ناهمگون
به واسطه آزاد گذاشتن  SoSتنوع در 

باز قابل  خودمختاری، تعلق متعهدانه و اتصال
 .دستیابی است

  تنوع

  همگون
- وسیله سلسله، برای مثال بهمدیریت شدهتنوع 

سازی ای کاهش یافته یا کمینهمراتب پیمانه
های تنوع اجزا در درون پیمانه. استشده
به  ،استشده 3اردشده و مجزا پوشینهشناخته

ها به صورتی ذاتی طوری که این پیمانه
-شده را به سطح بعدی سلسلهمفاهیمی ساده

 .مراتب بازتاب دهد
  پذیریتطبیق

 بینی بودنی غیر قابل پیشبه واسطه
این حال  با .یابد، برآیش بهبود میخودخواسته

مناسب  فضای وجود بسیار حیاتی است که با
رفتارهای نامناسب را به برای مشخصه برآیش، 

  .را از بین برد هاسرعت آشکار ساخت و آن

  برآیش
  شدهبینیپیش

 شدهبینیتمام رفتار های بد و خوب سامانه پیش
شده یا مورد آزمایش طراحی  طور مناسبی و به 

 .اندقرار گرفته

                                                 

 

 
1Network-centric 
2Platform-centric 
3 Encapsulate 
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 SoS هایرابطه میان مشخصه 2-4-7
هایی که این طهراب. دنیعنی بر روی یکدیگر اثر دار. جدا از یکدیگر نیستند SoSی هامشخصه که این است موضوع واضح

 .استشدهارائه ها تحلیلی بر روی آن در ادامه .آمده است  3ول جدبه طور خالصه در  ،ها دارندمشخصه

  ]18[های مشخصه روابط میان :3ول جد

ای که بر مشخصه  .است کنندهتعیینمفهومی که در آن   مشخصه
  .آن اثر دارد

  خودمختاری
  تنوع استقالل آنها از یکدیگرها و دورنمای سامانهمیزان نگهداری از 

  برآیش درگیر کندرا هم ها سامانهبقیه  ی که ممکن استاشتباهاتنوع 
 تعلق و عمومی بودن  ها بین اختصاصیسامانه 1کاریمجموعهتوازن 

 تعلق

  خودمختاری شودهای ضروری تحمیل میبه سامانه ی کهانطباقمقدار 
  تنوع شودحاصل می SoSکنترل شده به  تعلق ی که ازمسئولیتمیزان 
مفهوم  مناسب را از غیرمناسب تشخیص دهد؛حل سازد راههایی که سامانه را قادر میقابلیت

  برآیش  »2بقای اصلح«

  اتصال

  تعلق  خودسازماندهی و تمرکززدایی
  خودمختاری  و استقالل 3شخصینفع

 و  ها از طرفیمیزان هماهنگی فعالیتچه کسی، چه چیزی، کجا، چه زمانی و چگونه؟ 
 .چگونگی حل مشکالت مختلف از طرفی دیگر

  تنوع

 تنوع
  خودمختاری  از استقالل مجاز حفاظتحد 

  تعلق  )»تفکر گروهی«برای مثال (شودمیمشخصه ای مخرب  تبدیل به 4اصول اشتراکیحدی که  
  اتصال  .باشدن زائد موجودهای های جدید برای سامانهمیراث سامانهحدی که 

 برآیش
  تنوع  .های مختلفی در اختیار استو دانستن اینکه مهارت میزان دانایی

 اتصال  یابی به هدف مورد نظربرای دست های بهینهتالش برای یافتن سامانهحد 
روابطی . ها از یک جنس نیستنداما این رابطه. با هم رابطه دارند SoSهای مشخصه 3ول جد طبق توضیحات موجود در

ابط اثر مستقیم یا معکوس کنند از نوع رورا به هم متصل میکه چهار مشخصه اول یعنی خودمختاری، تعلق، اتصال و تنوع 

                                                 

 

 
1 Porfolio 
2 Survival of the Fittest 
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اما ماهیت روابط این چهار مشخصه با . شودکاهش آن می باعث عکسزایش یکی باعث افزایش دیگری یا بهی افنیع. اند

طبق توضیحات ارائه . باشدتواند وجود داشته وجود این چهار مشخصه است که می برآیش با. کندفرق می مشخصه برآیش

اتصال و تنوع توسط برآیش مورد  مشخصه دیگر یعنی رآیش نقش دارند و دوبشده خودمختاری و تعلق در ایجاد زمینه 

زیر که در  2شکل و  1شکل در  ،استخراج شده اند 3ول جداز  که این روابط. به اهداف خود برسدگیرند تا استفاده قرار می

» E«نماد تنوع و » D«نماد اتصال، » C«نماد تعلق، » B«نماد خودمختاری، » A«ها این شکل در .آمده مشخص هستند

و  »رابطه معکوس« به معنی ها به ترتیباین نماد. شده استاستفاده » +«و » -«از نمادهای 1شکل  در .نماد برآیش است

-و به یابدمیکاهش ، دیگری ابتدای بردار است که با افزایش مشخصه به این معنیرابطه معکوس . است »طه مستقیمبرا«

و با کاهش مشخصه ابتدای  افزایشنیز ابتدای بردار، دیگری  با افزایش مشخصه رابطه مستقیم به این معنی است که .عکس

  . یابدبردار دیگری نیز کاهش می

A B

C D

+

-

-

-

+

-
+ -

+

+  
  به جز برآیش های روابط بین مشخصه :1شکل 

A B

C D

E
فراهم کننده زمینه

فراهم کننده زمینه

استفاده

 استفاده
  هاو ماهیت آن های برآیش با دیگر مشخصه های رابطه: 2شکل 
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 وزارت دفاع ایاالت متحدهتوسط  SoSsبندی گروه 2-5

  .شوندمعرفی کرده که در ادامه بررسی می SoSsبندی خاصی را برای وزارت دفاع ایاالت متحده گروه

2-5-1 SoSs مجازی 
رفتارهای . اندمتمرکز توافق نکرده SoSهدف خاصی برای  در موردمرجع مدیریت مرکزی ندارند و  SoSsاین گونه از «

به سازوکاری نسبتا واضح برای  SoSsاما این گونه از  که ممکن است پسندیده هم باشد، ،آیدها برمیاز آنمقیاس وسیع 

 SoSsآید که در این گونه از  صورت تعریف برمی آنچه که به صورت واضح از. ]20[و ]10[»نگهداری از آن وابسته است

برآیش نیز . ؛ اما وجود داردترین حد خود قرار گرفته استخودمختاری درجه بسیار باالیی دارد و تعلق در پایین مشخصه

  .حضوری واضح دارد ،طبق خود تعریف

2-5-2 SoSs مشارکتی 
شده سیدن به مقاصد توافقبرای رداوطلبانه دهنده کم و بیش به صورت های تشکیلمشارکتی سامانه SoSsدر «

این ی [بر روی استانداردها» 1نیروی وظیفه مهندسی اینترنت«. ای مشارکتی استاینترنت سامانه. کنندتعامل می مرکزی

 چگونه خدمتیگیرند که گران مرکزی مشترکا تصمیم مییباز. ها ندارداما قدرتی برای اجباری کردن آن ،کندکار می] حوزه

با . ]20[و ]10[»کنندبرقرار میبار و نگهداری از استانداردها ای برای اجرا فراهم یا آن را منع کنند؛ که به این وسیله شیوه

مجازی  SoSخودمختاری به اندازه  SoSsکه در این گونهکند این است دقت در این تعریف موضوعی که جلب توجه می

 SoSsمثال این . است بیشتر شده اما هنوز هم خیلی زیاد نشده تعلق کمی. نیست اما باز هم مقدار نسبتا باالیی دارد

دلیل آن چیست؟ به این دلیل . های اتصال و تنوع  مقدار نسبتا باالیی دارنددانیم که در اینترنت مشخصهمی. اینترنت است

در مورد تنوع هم . اند ها به هم متصلتعداد نسبتا زیادی از آنباز هم اما  ،متصل نیستند ها موجود به همتمام سامانه که

  .داردباالیی نسبتا مقدار  این مشخصه SoSsگفت که در این گونه  توانمی

                                                 

 

 
1 Internet Engineering Task Force 
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2-5-3 SoSs آگاه 
-د سامانهبا این وجو ؛SoS مورد نیاز مدیریت برگزیده و منابع ،اهداف ،سه چیز شناخته شده هستند آگاه SoSsدر «

تغییرات در . دنکنمالکیت مستقل، اهداف، سرمایه و رویکردهای تقویت و توسعه خود را حفظ می SoSدهنده های تشکیل

به صورت مستقیم  از تعریف ارائه شده. ]20[و ]10[»پذیردو خود سامانه انجام می SoSها بر اساس مشارکت بین سامانه

کند اما تعلق نیز سطحی متعادل پیدا می. قریبا متعادل دارد شاید کمی کمترتوان دریافت که خودمختاری سطحی تمی

  . کمی بیشتر

2-5-4 SoSs شدهدایته 
»SoSs به  شدههدایتSoSs شوندمشخصی ساخته و مدیریت می برای نیل به مقاصدشود که ای اطالق میارچهیکپ. 

شوند تا از این طریق به کار خود ادامه داده و به در طی عملیات بلند مدت خود به صورت متمرکز مدیریت می SoSsاین 

های تشکیل دهنده سامانه. ها است، دست یابندمقاصد ذکر شده و همچنین به اهداف جدیدی که مد نظر مالکیت سامانه

مقاصد مدیریت مرکزی  و هدافها تابع اا حالت عملیاتی عادی آندارند امتوانایی عملیات مستقل خود را نگه می

همچنین از تعریف ارائه . ترین سطح خود بوده ولی هنوز وجود داردخودمختاری در پایین SoSsدر این . ]20[و ]10[»است

  .  یابیم مشخصه تعلق مقدار بسیار زیادی داردشده در می

 (FoS1)ها ای از سامانهمعرفی خانواده 2-6

برای رسیدن  از طریق رویکردهای مختلف را های مشابهیکه قابلیت است هاای از سامانهمجموعه هاای از سامانهخانواده

 آن .یک جنگنده نظامی به قابلیت رهگیری اهداف متحرک نیاز داردبرای مثال  .دکنفراهم می به اثرات مشابه یا مکمل

FoS گری سرنشین با حسگرهای متناسب، بستره حسدار و بیه سرنشینیوسایل نقلشامل کند که این قابلیت را تأمین می

د اما آورمیایی رهگیری اهداف متحرک را فراهم ها توانهر کدام از این سامانه. های عملیاتی خاص استیا قابلیت 2فضابنیان
                                                 

 

 
1Family of Systems 
2Space-based 
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تفاوت اصلی  .های دوام، دقت و خطوط زمانی در آنها متفاوت استمتفاوتی دارند مثال ویژگی هایویژگی ،هااین توانایی

FoS  باSoS تاس 1افزایینبود هم .FoS در واقع  .بردنمی سود ،باشدچند سامانه گروه شدن که نتیجه هم هاییاز ویژگی

که در تفاوت اینجا است دیگر  از دید. ]21[، ]10[را تشکیل ندهندیک کل منسجم  اصال های عضو ممکن استسامانه

SoSمیان اجزا بسیار بیشتر از  2پیوستگی، همFoS در واقع]. 21[است FoS های مجموعه یا ترتیبی است از سامانه

آمیزه  به. های مختلفی را فراهم کنندقابلیت به این وسیله  تا ،ارندصال به طرق مختلف دتوانایی اتکه ) وابستهنه ( مستقل

 های نوین امروزیدر جنگ .شودفراهم  های مطلوبیابلیتق ،د تا بسته به موقعیتهای مختلف داتوان طرحها میسامانه

 هاای عمومی از نیازمندیاست که بر اساس مجموعه 3موقتی و برای موانع احتمالی در ابتدانیر مرتب کردن و فراهم کردن

-تعاملبنابراین  .برای موانع احتمالی مشخص و ریزی از پیش انجام شده نیروهای خاصنه بر اساس برنامه ،پذیردانجام می

چیزی که قابل بحث  .]22[است FoSکاراندازی و استقرار موقتی لیدی برای بهمالحظات ک ءجز ،های مستقلبستره پذیری

ار دارد چرا که دیگر هدف مشترکی وجود رخودمختاری در باالترین حد ممکن ق. است FoSدر  SoSهای است مشخصه

ها ای مختلف از آنهبترتیها یا ایجاد برای استقرار سامانه. به همین دلیل نیز تعلق وجود خارجی ندارد و صفر است. ندارد

 FoSدر نیز  تنوع به دالیل ماهیتی. الترین حد ممکن قرار داردپس اتصال نیز در با نیاز است که تماما به هم متصل باشند

از نوع آنچه که در  اما برآیش. موجود باشد ههای مختلفی در آن خانوادباال است چرا که برای اهداف مختلف باید سامانه

SoSs های آن یعنی تعلق دیگر وجود خارجی نداردپایهبه دلیل عدم حضور یکی از  موجود است.  

 خالصه 2-7

ای هستند از عناصر که برای مجموعه هاسامانه گفته شد .بررسی شدند FoSsو  SoSsها، سامانهدر این فصل سه گروه 

های از سامانه] خود[است که ] ها[ز سامانها ایگونه  SoSهمچنین .کننددستیابی به اهدافی مشترک کنش و واکنش می
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-متمایز می] از دیگر انواع آن[های خودمختاری، تعلق، اتصال، تنوع و برآیش وسیله پویایی مشخصهسنتی تشکیل شده و به

انواع . یابندتغییر می SoSs ها در این انواعبعضی از این مشخصهچگونه که شد و بیان  گردیده نیز بررسی SoSsانواع . شود

SoSs عبارت اند از :SoSs  ،مجازیSoSs ،مشارکتی  SoSs  آگاه وSoSs برای تعریف  .شدههدایتFoSs بیان شد: 

متصل شوند تا  یکدیگر توانند به طرق مختلفی مرتب یا بهکه می) نه وابسته(های مستقلمجموعه یا ترتیبی است از سامانه

که شامل خودمختاری، تعلق، اتصال، تنوع و  شدندمعرفی  SoSs هایمشخصه مچنینه .های مختلفی را فراهم کنندابلیتق

و  SoSsها، سامانه از سه گروه اصلی نیز تحلیلی. مورد بررسی قرار گرفتنیز ها هروابط ما بین این مشخص. بودندبرآیش 

FoSs شد ارائه هابر اساس این مشخصه.  



 

 شدهبر کارهای انجام مروری: فصل سوم  3
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 مقدمه 1- 3

تکمیلی مطالبی  حاوی یا بوده SoS سازیدر مدل صوریهای در حوزه استفاده از روشبه کارهایی که در این فصل 

وجه به موارد با ت. ها بحث خواهدشدو مختصری در مورد آن شوداشاره می هستند، SoSصوری سازی پیرامون موضوع مدل

 .شوندبین کارها مطرح میماترتیب زمانی و پیوستگی 

 مرور کارهای انجام گرفته 2- 3

 SoSsایجاد و ارزشیابی توصیف صوری برای توسعه  3-2-1
در . است SoSs توسعه به منظور آن یشود مربوط به ایجاد روشی برای توصیف و ارزشیاباولین موردی که بررسی می

 سازدفراهم میای را ارتقا یافته کند که قابلیتمعرفی میهای موجود و درحال توسعه را اجتماعی از سامانه SoSابتدا  ]23[

از فزاینده به استفاده  تمایلوجود سپس . استSoS های درون مانهتمام ساهای مجموع قابلیتاز  میزان این قابلیت بیشتر و

و  کارکردیهای در این روش نیازمندی .دگردمطرح می SoSsبرای توسعه  UML1در کنار زبان گرا ءهای شیتحلیل

به همین دلیل ممکن . شود که اغلب به زبان طبیعی نوشته شده استهای مورد کاربری استخراج میاز تحلیل کارکردیغیر

  .ابهامات و تناقضاتی وجود داشته باشد که تا اواخر چرخه حیات در فرایند توسعه کشف نشوند ،است در توصیف

است که  5رفتار زمانی 4ردگیریهای ای از روشرده ،ی توصیف صوری3عابرای اثبات اد) REM( 2پایش در زمان اجرا

های از روش ها،سنجی نیازمندیمنظور درستیبهREM های دامنه روش. مورد استفاده است 6های اساسیاغلب برای برنامه

های توصیف صوری و روش. گسترده است هاردگیری حین اجرای نیازمندیهای پیچیده روشتا  نگاری ساده کاغذیدرویدا

دهندگان را توسعه ،هافرایند توصیف صوری نیازمندی. افزایدها میو دقت توصیف نیازمندی صوری سبک وزن به شفافیت
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ها را های نیازمندیو نقص ها، ابهاماتسازد که درک بهتری از سامانه مورد نظر داشته باشند و عیوب، ناهمخوانیقادر می

  .کنندکشف 

توان برای این فرایند را می های1ماندپردازش .شوددنبال می »توسعه زودهنگام توصیف صوری صحیح«رویکرد  ]23[ در

توصیف  .مورد نظر سود جست های سامانهها تحلیل کرد یا از آنها برای استخراج مشخصهنیازمندی وارسی ناهمخوانی

فرایندی که در . سازدرا فراهم می Exeption Handlingدر حین اجرا و کشف خطا  ،ات آزمون خودکارصوری مقدم

از اثبات ادعای شود مشاهده می 3شکل  همانطور که در. است SoSsآمده است مکمل رویکردهای توسعه کنونی  ]23[

وارسی مدل در حین  ها بوده، همچنیننیازمندی ءریت سامانه که جزو ضروریات مأمو 2نقاط بحرانیانی برای استخراج زم

های گروهی این فرایند با بیان نیازمندی. سازی سامانه استهدف این کار ارزشیابی طراحی و پیاده .اجرا استفاده شده است

مأموریت منتخب به ادعاهای های ایمنی و ضروریات شاخص سپس .شودیهای مشخص به زبان طبیعی آغاز م3از فرانامه

یا  DBRoverساز منطق زمانی ادعاها توسط شبیه از آن به منظور یافتن صحت آنها، پس. شوندزمانی صوری ترجمه می

یا  DBRoverادعاهای صحیح ورودی مولد کد . شوندارزشیابی می StateRover/JUnitساز ادعای نمودار حالت شبیه

StateRover دهای قابل اجرا برای سنجش سامانهاین ک. بندی قابل اجرا تولید شودهستند تا از این طریق توصیفات زمان 

 .شودزمان اجرا استفاده می در یا سامانه هدف به هنگام پایش و وارسی مدل 4نمونهپیش
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  ]23[ر توسعه اثبات ادعای مورد استفاده د: 3شکل 

 SoSهای توصیف مشخصه 3-2-2
تعریف . تنوع و برآیش هستند که شامل خودمختاری، تعلق، اتصال،شده پرداخته SoS هایبه توصیف مشخصه] 12[در 

در  این عناصر . هستند SoSاند یا خود متشکل از عناصری است که یا سامانه SoS. بررسی شد 2در فصل  هااین مشخصه

=  :تعریف شده انداین گونه  { , , }, ≠ ∅, ∈ ℤ . 
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مجموعه اهداف و  Giهمچنین . قادر به انجام است Siهایی است که عنصر دهنده مجموعه کنشنشان Aiدر این تعریف 

Ei  دیگر متغیرهای متعلق بهSi یف این منجر به این تعارتفسیر . اندی و تنوع در این مرحله تعریف شدهخودمختار. هستند

ها بیشتر باشد این خودمختاری وقتی عنصری قادر باشد کنش انجام دهد خودمختاری دارد و هر چقدر این کنش :گونه است

دهد و هر عنصر نسبت به عنصر دیگر شود که هر عنصر بیش از یک کنش انجام میمفهوم تنوع نیز باعث می. بیشتر است

≡  .های متفاوتی داردمجموعه کنش | |. 
 ≡ ≠ ∅ ∧ | | > 1, ∈ ℤ > 1. 

و  ها که پیش از این معرفی شدندSiای است از موعهمج SoS :کندشود که بیان میارائه می SoSپس از این تعریفی از 

∗  .نمایش داده شده است *Gو اهداف متعلق به آن با  *S باSoS نماد  .SoSمجموعه اهداف متعلق به خود  = { , … , , ∗}, ∈ ℤ > 1, ∗ ≠ ∅ 

  :گرددشود و به صورت زیر تعریف میگفته می SoSعنصر در اهداف تعلق به میزان مشارکت 

≡ | ( ) ∩ ∗|| | ≥ > 0 

کمترین حد قابل قبول  βiشود و آنها منجر میبه  Aiدهنده مجموعه اهدافی است که مجموعه نشان f(Ai) که در آن

  .آن است

دو . هستند jو  iدو سامانه  متعلق بهبه ترتیب ها و دهندهاز اتصال ایزیر مجموعه Cjو  Ci :شوددر مورد اتصال بیان می

  یعنی. اتصال دهنده مشترک داشته باشند هنگامی متصل هستند که jو  iسامانه 

, ≡ : ∃ 〈 , 〉 ∈ ×: ∀ 〈 , 〉 ∉ ×  

سازی ها و پیادهتعاریف دیگر مشخصه بنا بر شود کهبرآیش تعریف مستقیم صورت نگرفته اما بیان می مشخصه در مورد

  . برآیش تضمین خواهد شد مشخصه وجود ،این مدل
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 1مرکب SoSsاستدالل درباره طراحی   3-2-3
به دالیلی به نتیجه  این دید ممکن است. زده شده استهای مرکب به عنوان سامانه SoSsدست به بررسی  ]24[در 

معرفی  -است UNITYارتقایافته زبان که  -  X-UNITYزبان توصیف صوری  ،برای رفع این مشکل. نرسد و عقیم بماند

این زبان صوری . گرددتبی استفاده میی مرکب با قالبی سلسله مراهاسامانه برایشده که به عنوان ابزار توصیف و استدالل 

 .د، توصیف کندانمثال به طور کامل و صحیح یکپارچه نشده و دارند 2را که سازوکارهای منفرد SoSs آن دسته از قادر است

مفاهیمی چون  بر روی شود،می SoSsشدن  منفرد که باعث ییهابا وجود سازوکار توان حتیمی هاین شیواستفاده از با 

هدف گذاری و  3گراییمفهوم خدمت استفاده مجدد از طریق کپی کردن و  ،در درون روابط سلسله مراتبی SoSsتوصیف 

توان ارتباطات اگر نیاز بود می و از حالت منفرد خارج شدند طعیت یافتق SoSsکه موجودیت هنگامی .ها تمرکز کردمتغیر

 . را مشخص کرد SoSsاین 

 SoSشناسی زیست  3-2-4
شوند تعاریف مختلف و متفاوتی استفاده می ،متفاوت 4بر اساس قطعات سازنده عریف یک سلول زنده یا یک رایانهبرای ت

اند ها در آن مشترکآن چیزی که تمام سامانه. توان سود جستانه از مفاهیم یکسانی میاما برای تشریح آنها به عنوان سام

 آوردفراهم می این امکان رامهندسی سامانه طبق فرایندی مشخص  شدبراین طبق آنچه گفتهبنا. نها استآ وجود معماری در

هنوز پاسخی برای اینکه مهندسی سامانه علم  با این وجود اما توسعه داد و مدیریت کرد؛ ،ای را طراحی کردهسامانه که بتوان

بودن یعنی در کنار باهم .است» 5بودنباهم«ماهیت سامانه  باور بر این است که] 9[در . اند نداردها از چه درست شدهسامانه

کلیتی جدید که ساختار، عملکرد و چرخه حیات  تشکیلبه هدف  روابط،های مختلف و شکل دادن هم قرار گرفتن قسمت

هستند که  SoSsاین پنج عنصر همان پنج مشخصه . پنج عنصر است ماهیت این با هم بودن تحث تأثیر. خاص خود را دارد
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 sysDNAیا  ی سامانهDNAدهنده تشکیلعناصر را  این توانمی. خودمختاری، تعلق، اتصال، تنوع و برآیش: اند ازعبارت 

- دهنده سامانههای تشکیل2پارماهیت سامان ،این شناخت ؛گویند 1شناسیبنسامان ،sysDNAشناخت  علم به .نیز دانست

تحت تأثیر وجود دارد که  سازنماهایینیروهای متعارض و ناهم ،ام از این عناصردر مورد هر کد .کندمشخص می را ها

. مخصوص به خود قرار دارند در تعادل ،گیرند و در نهایت در هنگام پایدار بودن سامانهجریانات ایجاد یک سامانه قرار می

مشخص نیز بودن سامانه و در راستای آن ماهیت خود سامانه را همها است که میزان باین آناین نیروها و روابط ماب جریان

این فرمالیسم برای تشریح . ماهیت فراگیر سامانه فراهم کندقصد بر این است که فرمالیسم بزرگتری را برای  ]9[ در. کندمی

ین آگاهی انتزاعی را نگه کند تا طراحان و مدیران یک سامانه مشخص بتوانند حساب اای انتزاعی را ایجاد میسامانه شیوه

بلکه به دلیل وجود  ،نام سامانهداشتن سازند یقینا سامانه است؛ نه به خاطر دارند و از این طریق اطمینان یابند آنچه که می

ا آنهاز اجزا و ارتباطات میان  ایبر این مفهوم است که سامانه گردایه تکیه .هایی که ماهیت سامانه به دنبال خود داردنشانه

کننده تفاوت بین این اجزا، شد مشخصعناصری که معرفی . اند تا به مقصودی نایل شونداست که در کنار هم قرار گرفته

- آنها، تفاوت فرایند در کنار هم قرار گرفتنشان و تفاوت شیوه به هدف رسیدنشان است؛ این تعیین تفاوت ارتباطات میان

سعی در تشریح این  4شکل  در. باشدهای سامانه مورد نظر مربوط میصهکنندگی انتزاعی است اما به طریقی به مشخ

تگی پار شامل مجموعه هسته مرکزی یا مجموعه شایسساختار سامان. ا شده استهشناسی سامانهشناسی یا زیستبنسامان

تواند پار میبه این معنی که چقدر سامان ؛پار تحت تأثیر خودمختاری استکلیت این سامان. و دو پوشش تو در تو است

-بیرونی نشانپوششی درونی میزان تعلق اجزای درونی و الیه پوششی الیه . بدون حضور ناظر باالسری به فعالیت ادامه دهد

پارهای مختلف و وجود تفاوت در سه عنصر قبلی تنوع وجود سامان .دیگر است پارهایدهنده میزان اتصال آن به سامان

 .پارها در کنار یکدیگر و تغییرات آنها در طول چرخه حیات استنحوه قرار گیری این سامان ،در نهایت برآیش. است
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  ]9[هاشناسی سامانهزیست: 4شکل 

دست پیدا کند و شامل سه گام اصلی  SoSsاست تا به فهم بهتری از شناسی بیان شده بنطرحی برای سامان آخردر 

  :است

 .سازی مفید برای پشتیبانی از طرحهای مدلشناسایی روشگان −

 .پارهاشناخت فضای حالت ممکن برای سامان −

 .حالتپارها در فضای نحوه قرارگیری سامان به منظور شناخت sysDNAتحلیل چندمتغیره بر روی  −
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 SoSسازی برای های مدلروشبررسی انواعی از  3-2-5
های مختص های سنتی و روشمانهاس روش: بندی شدهدسته SoSsدو نوع روش کلی برای مدلسازی  ]19[و ] 2[ در

SoS .  

 سازی سامانههای سنتی مدلروش 2-5-1- 3
های سپس روششود های سنتی هستند تجزیه مینهبه عناصر خودش که همان ساما SoSهای سنتی در روش

  . شوندبرای نمونه معرفی می دو روش. ها نیز قابل اعمال استشدند برای آنها به کار برده میمهندسی سنتی که برای سامانه

 :]25[روش قطعات سازنده −

SoS سپس . دها خود یک سامانه منفرد شونو آنقدر ادامه داد تا تمام زیر سامانهها تجزیه کرد توان به زیرسامانهرا می

سازی نمایش داده شده ن روش مدلروند ای 5شکل در  .کارگیری استها قابل بههای مهندسی سامانه سنتی برای آنروش

  .است

 
  ]25[ دهندهاجزای تشکیل: 5شکل 

 :]V]25روش مدل  −

-شکل بودن بازنمایی تصویری گام »V«نام روش به خاطر . کنداین روش تقریبا تمام چرخه حیات سامانه را تشریح می

 چرخه حیات در این روش، مشهود است، 6شکل همانطور که در  .متوالی فرایند مدلسازی سامانه انتخاب شده است های
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سازی برای مدل. یابدبا فرایند نیازمندی آغاز شده و با فرایند اعتبارسنجی پایان می سامانه سازی هرمدل وسیلهبه سامانه

  .هایش اعتبارسنجی شودبرد تا زمانی که هر سامانه با توجه به نیازمندی توان برای هر زیرسامانه به کاراین روش را می

 
  ]V]2مدل : 6شکل 

مانند  SoSsهای ضروری و شیوه اجرایی کارآمدی دارند آما مشخصهبازنمایی شفاف سازی سامانه های سنتی مدلروش

 SoSsسازی های نوینی برای مدلکه شیوه همین امر باعث شد. شوندته میارتباطات و مشارکت اجزا در آن نادیده گرف

 .پدید آید

 :]SoS]26 سازی حالتروش مدل −

دهنده قابل عناصر تشکیل »حالت«وسیله رود که کارکرد آن بههایی به کار میمدلسازی حالت برای بازنمایی سامانه

این شیوه به  .های موجودیت در نظر گرفت1شاخصهمقادیر اختصاص داده شده به توان حالت را می .دتوصیف باش
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سازی هدف با ایجاد یک محیط مدلاین . به وجود آمده است SoSسازی و تحلیل مدل پیچیده هدف رفع نیازهای

  .سازی یکپارچه قابل دستیابی استو شبیه

 
  ]D]26به حالت  Sانتقال از حالت  :7شکل 

جاز مهای باشند آنگاه انتقال Sدر حالت ) یا اجزای آن(وقتی که سامانه. شودمشاهده می 7شکل طور که در همان

مقدار درست  G 2و محافظ T 1اگر چکانه ،Xدر این حالت تابع انتقال . گیرندبرای آن حالت در حالت فعال قرار می

  .دهدتغییر می Dحالت سامانه را به  ،داشته باشند

 SoSهای مختص روش 2-5-2- 3
و را فقط همایشی از چند سامانه دانست  SoSsکه نباید  بر این عقیده اند SoSهای مختص طرفداران روشگان

در ادامه به . دانندب نمینتی را مناسای سهبه همین دلیل روش ؛بر اساس رویه خاصی تجزیه کردرا ها آن همچنین نباید

  .شودرداخته میپ SoSمختص  ند روشمعرفی چ

 :]SoS]27با آن برای مدلسازی  طاستفاده از معناشناسی و فرهنگ معانی مرتب −

ارائه شده  SoSsسازی حلی برای طراحی و مدلراه SoSبه آن در حوزه  فرهنگ معانی مرتبطبندی و با استفاده از رده

نوع سامانه، درجه کنترل و : سه بعد دارد ،در این روش SoSsبندی رده. دارد SoSکه نظر به ویژگی استقالل عملیاتی 
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ها که آخری بر سه تای دیگر مشیمنابع، ذینفعان، عملیات و خط: همچنین فرهنگ معانی شامل چهار دسته است. اتصال

  .انی وجود داردها نیز در فرهنگ معسامانهازماندهی همچنین سلسله مراتب س. تأثیرگذار است

 )توضیح داده شد 2-2- 3  که در بند(SoSسازی ها برای مدلاستفاده از تعریف مشخصه −

 :]SoS]28سازی برای مدل اتصاالت و تعهداتاستفاده از تعریف  −

این . دنپردازمی SoSsسازی دهنده به مدلهای تشکیلبین سامانه اتصاالتدر این روش با استفاده از تعریف مشروح 

شود که تصویر می ای چند عاملیبه عنوان سامانه SoS. برآورده شوند توسط طرفین ی است که باید1تعریف شامل تعهدات

این تعهدات یا توسط خود عامل یا با دستوراتی که به دیگر . د خاصی از تعهدات را برآورده سازدهر عامل قادر است تعدا

  .شوددهد برآورده میها میعامل

  :یاد شده در این دستهدیگر های روش ترکیبی از روشی عمومی بر اساس −

ارتباطات میان اجزا را روش تعریف رابط کند و را مشخص می ءهای هر جزویژگی SoS یهاروش تعریف مشخصه 

  .تری برای فرایند تولید حاصل شودفرض محتمل بر این است که با ترکیب این دو روش مدل کامل. کندتعیین می

 SoSsها در معماری توصیف رابط 3-2-6
ضعیف ) SysMLو  UMLعمدتا (گذاری کنونی توصیف رابط برای توصیف معماری های تشریح و نشانروش ]29[در 

موضوع استفاده از قرارداد . داندتر میو طراحی بر پایه قرارداد را مناسب »های رابط2قرارداد«ای به نام اند و شیوهتلقی شده

ترین یکی از فعال به طور خاص. گرا استای فعال در تحقیقات محاسبات سرویسحوزه ،خدمت 3در انتخاب و اشتراک

دو مزیت عمده  ،استفاده از قراردادهای رابط. است کارکردیهای غیرژگیقراردادها برای توصیف وی از استفاده های آنبخش

 دادن تعاریف دقیق حاصله در اختیار با قرار وم،د کند ورا فراهم می SoSهای سطح امکان تحلیل ویژگی اول، :به دنبال دارد

  . کندها راحت میط سامانههای مورد نیاز در رابخیال طراحان را از بابت تأمین ویژگی ،دهندگان سامانهتوسعه
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در توصیف رابط نهفته  ،SoSکند که روش مناسب برای تعریف معماری شود بیان میدنبال می ]29[ که در رویکردی

تغییر  SoSدهنده دهد تا جایی که قرارداد توصیف رابط نقض نشود، تعریف درونی سامانه تشکیلچراکه اجازه می. است

توان از آن برای تشریح هایی دارد که میبا وجود اینکه برای مهندسی سامانه طراحی شده اما قابلیت 1SysMLزبان . کند

در پشتیبانی از توصیف صوری قابلیت  ،های تشریح معماریالبته این زبان به مانند بسیاری از زبان. بهره برد SoSمعماری 

ودن زبان استفاده از یک زبان توصیف صوری موجود و ترکیب یکی از رویکردها برای ارتقای سطح صوری ب. ی داردمحدود

درکنار ابزار  سعه داده شده برای آن فرمالسیمهای تواست که از این طریق امکان استفاده از ابزارها و روش SysMLآن با 

  .است  VDMهای صوری مناسب این کار یکی از زبان. شودفراهم  SySMLهای موجود برای ها و روش

 SoSsزبان مدلسازی صوری برای  CMLزبان معرفی  3-2-7
پیشرفته یا به اختصار  SoSsبرای  جامعسازی مدل. پرداخته شده است CML2 زبان هایبه ویژگی ]5[ در

COMPASS3معماری و  ،در این زبان. ددهسازی خاصی ارتقا میبا زبان مدلها و ابزارهای صنعتی کنونی را ، روش

گردایه ای از تعاریف فرایند است؛ هر فرایند  CMLمدل . است CMLنام این زبان  .هستندبیان بل اق SoSقراردادهای 

ا محیط بوسیله ارتباطات همزمان بهکرده و  4داردر خود پوشینه نوشته شده، VDMیک حالت و عملیات را که به زبان 

  7.پذیردیانجام م Circus6به مانند آنچه که در . کندمی 5کنشبرهم

همراهی  آن هایصوری و ابزار و روش 8معناشناسی وسیلهاست که به CMLشود بر پایه دنبال می ]5[ که در رویکردی

در این رویکرد . کنداستفاده می CMLو  SysMLهای مدلسازی سامانه، سازی زباناین رویکرد از یکپارچه. شودمی

  .ر کنند که درک آن برای ذینفعان آسان استشروع به کامعماری  1ایتوانند از دید نگارهدهندگان میتوسعه
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شود راهی را این مفهوم که منجر به پاالیش رفتاری می. ها استتطابق بین مدل CMLسازی در اصلی مدل مایهدرون

های موجود، ترکیب آنها برای ساخت یک توان برای مدل کردن سامانهرا می CML انزب .کندبرای تعریف قراردادها باز می

SoS، های قرارداد کلی ویژگی. تعریف قراردادهای مناسب برای این ترکیب و وارسی انجام شدن این قراردادها استفاده کرد

دهنده و های تشکیلها برای هماهنگ ساختن سامانهها و محدودیتمشیکند؛ همچنین خطمیرا بازگو  SoSرفتاری 

       .شوددهنده تشریح میهای تشکیلکنش میان سامانهو برهم SoSژی در معماری نیز توپولو. شودمیکاری آنها بیان جریان

  گیریتحلیل و نتیجه 3- 3
دالیل انجام این همچنین مواردی که  .شودپرداخته می کارهای صورت گرفته در مورد یدر این بخش به تحلیل مختصر

مفهوم است؛  بررسی شده در این فصل وجود دو اشتراک تمام موارد .اندکند نیز مورد بررسی قرار گرفتهتحقیق را توجیه می

این . استفاده شده است SoSهای صوری در مفهوم اولین کاری است که در آن از روش 1-2-3 بند . SoSفرمالیسم و 

در بند  .کندیش مطابقت سامانه در حال توسعه با آنچه که از آن سامانه مورد انتظار است معرفی میای برای پاپژوهش شیوه

سازی سامانه است و های عمومی مدلدسته اول شیوه ؛کندرا به دو دسته تقسیم می SoSسازی های مدلروش 5- 3-2 

یعنی اینکه نه کامال عمومی است و نه  ای بینابین معرفی شده استشیوه 3-2- 3 در بند . SoSهای مختص دسته دوم شیوه

های نظر انداخته و با ترکیب زبان SoSگرایی به موضوع از زاویه دید سرویس 6-2- 3  کار موجود در .SoSکامال مختص 

فرمالسیمی  7- 2-3 در بند . داشته است SoSsای نوین در توصیف سعی در ارائه شیوه SySMLهایی مانند صوری با زبان

های صوری مورد استفاده را باز این فرمالیسم همچنین ترکیب زبان .پردازدمی SoSsشود که به توصیف پویایی یمعرفی م

سازی شده وجود دارد و آن وجود یک شیوه مدلتا اینجا تنها یک حلقه گم. کندرا نیز دنبال می SySMLهایی مانند زبان

شود، ها جا به جا میمابین آن SoSپویا را برای توصیف حاالتی که  سازیهای مدلهای شیوهایستا است که بتواند نیاز

شناسی بنپاسخ به این سؤال در بحث سامان. در ضمن باید رویکردی را نیز برای شیوه توصیف ایستا برگزید. برطرف نماید

با رویکرد تعریف  SoSسازی در این بند دلیل اصلی اینکه چرا و به چه دلیل مدل. مطرح است 4- 2-3 موجود در بند 
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البته این .آمده است اولین تالش در این حوزه 2- 2-3 در بند  در نهایت. استقابل توجیه است، بیان شده SoSهایمشخصه

گروهی از این تعاریف نیاز به پاالیش و . مبنای تعریف صوری تعاریف به زبان طبیعی هستند. با اشکاالتی نیز مواجه است کار

عریف زبان طبیعی انتخاب شده تأثیر سه مشخصه خودمختاری، تعلق و اتصال را بر ت ،نوعد؛ مثال در مورد تگزینی دارنبه

ناشی از تعاریف  یشود که بخشدر خود تعاریف صوری مشکالتی نیز مشاهده می .مشخصه تنوع در نظر نگرفته است

ندارند با اینکه همگی به طور مثال این تعاریف بازه تغییرات یک دست . تشریحی و بخشی نیز مربوط به خود تعاریف است

در نهایت این . شودها صورت نگرفته و نیاز به آن مشاهده میتحلیل ماهوی روی این مشخصه. هستند SoSهای مشخصه

سازی هنوز در حوزه مدل SoSsسازی نتیجه کلی قابل تحصیل است که با وجود انجام کارهای مختلف در زمینه مدل

تر سازی مناسبهای این تحقیق برای دستیابی به مدلو این توجیه کننده تالشکمبود هایی وجود دارد  SoSایستای 

  .است

به ایجاد  4- 2-3  بند رح شده درهای مطبر اساس گام سعی داردنامه این پایان وجه به موارد مطرح شده در این فصل،با ت

  . بپردازد هابا رویکرد تعریف مشخصه SoSsمدلی ایستا برای توصیف 



 

 

 پیشنهادی فرمالیسمتشریح : فصل چهارم 4
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 مقدمه 4-1

ها ایجاد از بیان شده و بستری برای مقایسه سامانهپیشنهادی تشریح شده، تعریف های مورد نی فرمالیسمدر این فصل 

در  .ها بیان شده استی انواعی از سامانهبندای برای ردهشوند و با استفاده از آنها شیوهمفاهیم جدیدی معرفی می. شده است

رفی سازی این فرمالیسم معنحوه مدلانتهای فصل تا  3-4 تعاریف مورد استفاده در فرمالیسم پیشنهادی و از بند  2- 4 بند 

 .شودمی

 تعاریف  4-2

اند که بتوانند این مفاهیم به این دلیل تعریف شده. انداریف و مفاهیم انتزاعی و جدیدی بیان شدهتع در این بخش

 2 در فصل شده مفاهیم معرفیهمچنین در این بخش  .ایجاد کنند FoSsو  SoSsها، سامانهبستری مناسب برای توصیف 

  .هستند 2 این تعاریف صوری مطابق تعاریف موجود در فصل . اندستفاده از این تعاریف به صورت صوری تعریف شدهانیز با 

ته اند با با تعریفی جدید به کار رفمعرفی شده اند یا  تحقیقمفاهیمی که برای اولین بار در این  فصلدر این  : توضیح

 .مشخص شده است» *«عالمت 

 * 1سامانهشبه 4-2-1
=  :های زیر استدرآیهکه شامل  تبی استچندتایی مر دهندنشان می PSSiرا که با  سامانهشبه ( , , , , , ) 
− Subi :سامانه استشبهدهنده مجموعه تمام اجزای تشکیل.  

− Coni :های دو عضوی ای از زیرمجموعهمجموعهSubi دهنده است و نشان دهنده وجود اتصال بین اجزای تشکیل

⊇ : یعنی.سامانه استشبه { , ′}|	 , ′ ∈  
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− Acti :سامانه قادر به انجام آن استهایی است که شبهکنش تمام مجموعه.  

− Goli :کندسامانه آنها را دنبال میمجموعه تمام اهدافی است که شبه.  

− AGi :ای از ضرب دکارتی زیرمجموعهActi  درGoli  ها و اهداف میان کنش تمامی روابطاست و نشان دهنده

ک بار به باید حداقل ی Actiدر این رابطه تمام اعضای . کندرا دنبال می یعنی هر کنش چه هدف یا اهدافی. است

باید حداقل یک بار به عنوان درآیه دوم در  Goliهمچنین همه اعضای . های رابطه بیایندعنوان درآیه اول دوتایی

حداقل یک  هدف نباشد و برای هر هدفاین شرط متضمن این است که هیچ کنشی بی. های رابطه بیاینددوتایی

⊇ :یعنی .کنش برای رسیدن به آن وجود داشته باشد ×  ∧ ∀ ∈ 	. ∃ ∈ 	. ( , ) ∈  ∧ (∀ ′ ∈ 	. ∃ ′ ∈ . (( , ) ∈ )) 
− Eqsi :سامانه در هیچ دو شبه ناتهی بوده و وعهماین مج. سامانه استشبهای از تمام شرایط حاکم بر مجموعه

  .برابر نیست نایکسان

≠  :یعنی ∅ 

∀  و , ∈ 	. ( ≠ ⇔ . ≠ . ) 
  .باشدها میسامانهمجموعه تمام شبه PSSکه در آن 

شاره ورد ام PSSiسامانه  Eqsدرآیه  سامانه باشد مثال وقتییه خاصی از شبهدرآ هنگامی که قصد اشاره به :قرارداد

.  : دهندگیرد آن را به این صورت نمایش میقرار می  

   همچنین نمادگذاری

 
  .نیز به همان معنی است
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 * 1گردآیه 4-2-2
گویند و  گردآیهن تهی نباشد در آ Subiتهی بوده و درآیه  Goli و  Actiهای درآیهدر آن که  PSSi سامانهبه شبه

=  :یعنی. دهندنمایش می COLiآن را با  ( , , , , , )∧ . = ∅∧ . = ∅∧ . ≠ ∅ ⟺ ∈  

  .گویند COLها مجموعه تمام گردآیهبه 

 * 2سامانه همبندشبه 4-2-3
گویند و با  سامانه همبندشبه ،همبند باشد (Subi,Coni)های در آن گراف متشکل از درآیهکه را  PSSi سامانهشبه

CPSi یعنی. دهندنمایش می:  = ( , , , , , )∧ ∀ , ∈ . . ( ≠ → ∃ ∈ ℕ. ({ , }, { , }, { , }, … , { , } ∈ . ))⇔ ∈  

  .گویند CPSهای همبند سامانهبه مجموعه تمام شبه

 * گردآیه همبند 4-2-4
. دهندنمایش می CCLiگویند و با  همبندگردآیه آنگاه آن را  ،همبند هم ،باشد گردایه هم PSSi سامانهشبه اگر

∧∋  :یعنی ∈ ⇔ ∈  

  .گویند CCLهای همبند به مجموعه تمام گردآیه
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∩ =  

 * 1مندسامانه هدفشبه 4-2-5
-نمایش می DPSiگویند و آن را با  ندسامانه هدفمشبهتهی نباشد را  Actiو  Goliهای که درآیه PSSi سامانهشبه

=  :یعنی. دهند ( , , , , , )∧ . ≠ ∅∧ . ≠ ∅ ⇔ ∈  

  .گویند DPSند دفمهای هسامانهبه مجموعه تمام شبه

 * سامانه همبند هدفمندشبه 4-2-6
 DCPiگویند و با  همبند هدفمند سامانهشبهآنگاه آن را  ،هم هدفمند باشد هم همبند PSSi سامانهاگر شبه 

∧∋  :یعنی. دهندنمایش می ∈ ⇔ ∈  

∩  .گویند DCPهای همبند هدفمند سامانهبه مجموعه تمام شبه =  

 * پارهاسامان مجموعه 4-2-7
باشد شامل اجزای آن  PSSjخود  Subiاگر عضوی از  بوده و Subiای که شامل تمام اعضای به مجموعه ،PSSi به ازای

*Subاین مجموعه را با  .شودگفته می پارهامجموعه سامان، باشدالی آخر نیز طور همینو 
i  یاPSSi.Sub*

- نشان می 

  .دهند
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∗ = . ∗ = ∪ ( ∈ ∗ ) 
 *ها سامانهای از شبهسامانهشبه 4-2-8

Subi  موعهجماعضای  تمام هرگاه
-ای از شبهسامانهشبه را  PSSiسامانه باشند آنگاهشبهخود  PSSiسامانه شبهدر *

*Subتواند خود عضوی از  نمی PoPiالزم به ذکر است  .دهندنمایش میPoPi و آن را با گویند  هاسامانه
i یعنی باشد:  	 = ( , , , , , )∧ ∉ . ∗∧ ∀	 ∈ . ∗. ∈ ⇔ ∈  

  .نامند PoPرا  PoPis مجموعه تمام 

 * 1های کاملسامانهای از شبهسامانهشبه 4-2-9
Subiاعضای مجموعه  نیز باشد و همچنین DCPعضو مجموعه  PoPiهرگاه 

 دو مجموعههمگی عضو  PoPiدر  *

DCP  وPoP آن بوده و اشتراک مجموعه اهدافشان با مجموعه اهداف DCPj  عضو مجموعه کهDCPj.Sub  ،آن هستند

∋  .دهندنمایش می PPPiبوده و آن را با  های کاملسامانهشبه از ایسامانهشبهیک PoP  آنگاه ،تهی نباشد 	∧	∀ ∈ . ∗. ( ∈ ∩∧ ∀ ′ ∈ . ∗. ( ∈ . → ( . ∩ . ) ≠ ∅))⇔ ∈  

  .نامند PPPرا  PPPisمجموعه تمام 

 مجموعه کهطوریبه ،است PSSj.Subحتما عضو  PPPiآنگاه  ،تهی باشد PPPi.Subهرگاه مجموعه  :قرارداد

PPPi.Gol مجموعهزیر PSSj.Gol باشد.  ( . = ∅) ⇒ ∃ . ( ∈ . ∧ ( . ⊆ . )) 
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 1زیرسامانه  4-2-10
 ،باشد  PSSi.Golزیرمجموعه درآیه Gol.DCPj درآیهو باشد  PSSiسامانه شبه Subعضو درآیه  PPPj اگر

 PPSi-SBSjاست و آن را با  PSSiسامانه شبه سامانهزیریک  PPPjآنگاه  نباشد، *PPPj.Subعضو  PSSi همچنین اگر

∋  :یعنی .دهندنمایش می .	∧ . ⊆ .∧ ∉ . ∗ ⇔ ∈ −  

  .نامندمی PSSi-SBSرا  PSSiی هامجموعه تمام زیرسامانه

یعنی هم هدف دارند هم  ،اندها در نظر گرفته شدهسامانه مفهوم ها شبیهزیرسامانهمفهوم در این فرمالیسم  :توضیح

 PSS آن ازکامال اهدافشان متعلق به خودشان نیست و  یک، ها در این است کهها با سامانهتفاوت آن. قابلیت انجام کنش

   .و دو، ممکن است از هیچ جزئی تشکیل نشده و قابل تجزیه نباشند هستند دریافت شده که عضو ش

 * 2بنسامان 4-2-11
-PSSiگویند و آن را با  بنساماندر آن تهی باشد  Conj درآیه و بالطبع Subj که درآیه PSSi-SBSj زیرسامانهبه 

SOMj یعنی. دهندنمایش می:  − . = ∅ ⇔ − ∈ − 	 
  .گویندمیPSSi ، PSSi-SOMی هابنبه مجموعه تمام سامان

  .ای است که قابل تجزیه نباشدبن همان زیرسامانهسامان :توضیح
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 سامانه 4-2-12
عضو   PPPi همچنین و  دنباش PPPi-SBSعضو همگی  ،که بیش از یک عضو دارد PPPi  در Subاگر اعضای درآیه 

سامانه شبه Golوجود داشته باشد که عضو درآیه  PPPi.Golعضوی از  کهطوریبه باشد PSSjسامانه شبه Sub درآیه

PSSj تعداد اعضای درآیه  همچنین، نباشدPPPi.Con کمتر یا برابر (| . | − 1	, 0.15 × | . |×(| . | یک  PSSjدر  PPPi در این صورت نباشد، *PPPi.Subعضو  PSSj همچنین باشد و ((

|  : یعنی .دهندنمایش می PSSj-SYSiبوده و آن را با  سامانه . | > 1∧ ∀ ∈ . . ( ∈ − )∧ ∃ . ( ∈ . ∧ ( . − . ≠ ∅))∧ | . | ≤ | . | − 1	, 0.15 × | . | × (| . | − 1)2∧ ∉ . ∗⇔ ∈ −  

 .نامندمی PSSj-SYSرا  PSSj در های موجودمجموعه تمام سامانه

 PPPiکه  شودفرض می است، یPSSj.Subعضو چه  PPPiاگر به هنگام مدلسازی به طور واضح ذکر نشود  :قرارداد

  . نیز نمایش داد SYSiتوان به صورت میها را گونه سامانهاین  .تهی باشد PSSj.Golکه طوریبه ،است PSSj.Sub عضو

  .است 1-2-2 های موجود در بند مطابق با تعریف پذیرفته شده و تحلیلتعریف این بند  :توضیح

 هاای از سامانهسامانه  4-2-13
عضو   PPPiد و همچنین  نباش PPPi-SBSکه بیش از یک عضو دارد، عضو  PPPi در  Subاگر یکی اعضای درآیه 

سامانه شبه Golته باشد که عضو درآیه وجود داش PPPi.Golعضوی از  کهطوریباشد به PSSjسامانه شبه Subدرآیه 

PSSj تعداد اعضای درآیه همچنین . نباشدPPPi.Con بیشتر از (| . | − 1	, 0.15 × | . |×(| | در  نباشد، *PPPi.Subعضو  PSSj باشد و همچنین ((

  : یعنی. دهندنمایش می PSSj-SoSiبوده و آن را با  هااز سامانه ایسامانهیک  PSSjدر  PPPiاین صورت 
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| . | > 1∧ ∃ ∈ . . ( ∉ − )∧ ∃ . ( ∈ . ∧ ( . − . ≠ ∅))∧ | . | > | . | − 1	, 0.15 × | . | × (| . | − 1)2∧ ∉ . ∗⇔ ∈ −  

  .نامندمی PSSj-SoSرا  PSSjهای موجود در سامانهای از سامانهمجموعه تمام 

 PPPiشود که فرض می است، PSSj.Sub عضو کدام PPPiاگر به هنگام مدلسازی به طور واضح ذکر نشود  :قرارداد

نیز  SoSiتوان به صورت میها را سامانهای از سامانهگونه این . تهی باشد PSSj.Golکه طوریاست به PSSj.Subعضو 

  . نمایش داد

البته دو فرض دیگری به  .است 3- 2 های موجود در بند تعریف این بند مطابق با تعریف پذیرفته شده و تحلیل :توضیح

 است که  فرض دوم این. توانند زیرسامانه داشته باشندهم می SoSsفرض اول این است که . این تعاریف اضافه شده است

SoSs نیز توانند اجزایی داشته باشند که خود آن اجزا بر داشتن اجزائی که سامانه هستند، میعالوهSoS باشند .  

 * 1وارهاسامانهمجموعه  4-2-14
 آن را با  توانمی شود ومیگفته PSSjی وارهاسامانهوعه ممج PSSj-SoSو  PSSj-SYSبه اجتماع دو مجموعه 

PSSj-SSL نمایش داد.  − ∪ − = −  

                                                 

 

 
1System-like 
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 هاای از سامانهخانواده 4-2-15
 درآیه و باشند CCLi-SSL عضو دارد همگی عضو که بیش از یک CCLi همبند در گردآیه Subهرگاه اعضای درآیه 

Con  گردآیه همبندCCLi های دوتایی درآیه شامل همه زیر مجموعهSub  گردآیه همبندCCLi آنگاه گردآیه ،باشد 

|  : یعنی .دهندمی نمایش FoSiبوده و آن را با  هاهای از سامانهخانوادیک  CCLi ندهمب . | > 1∧ (∀	S ∈ . 	. ( ∈ − SSL))∧ . = {{ ′, ′′}| ′, ′′ ∈ . } ⇔ ∈  

  .گویند FoSis، FoSبه مجموعه تمام 

البته فرض دیگری در نظر  .است 6- 2 های موجود در بند تعریف این بند مطابق با تعریف پذیرفته شده و تحلیل :توضیح

  .هستند SoSتواند اجزایی داشته باشد که اند میاجزایی که سامانه بر عالوه FoSگرفته شده که 

 PoPsهای خودمختاری، تعلق،اتصال و تنوع در تعریف مشخصه 4-2-16
 شوند هم برایدهنده تعریف میای تشکیلهسامانهشبه گروهی از لق و اتصال هم برایسه خاصیت خودمختاری، تع

  .شودتعریف می PoPis گروهی از اما مشخصه چهارم که تنوع باشد فقط برای ؛PoPisخود  گروهی از

  دهندهتشکیل PSSjsدر  خودمختاری 1- 4-2-16
 DPSjباشد آنگاه خودمختاری  PoPiهای سامانهشبهای از سامانهشبه Subعضو درآیه  DPSjسامانه هدفمند اگر شبه

و  است PoPiدهنده خودمختاری در نشان این مجموعه فازی. است A-PoPiمیزان عضویت آن در مجموعه فازی  PoPiدر 

−  :تعریف آن مطابق زیر است = , ( ) | ∈ , ( ) ∈ 0,1  = { ∈ . | ∈ )} ( ) = |{ ∈ . |( , ) ∈ . ∧ ∉ . }|| . |  

های در راستای اهداف خود به برابر نسبت تعداد کنش DPSسامانه هدفمند برای شبه PoPiدر  یعنی خودمختاری

  .  ها استتعداد کل کنش

  .است 1-4-2 های موجود در بند پذیرفته شده و تحلیل تعریف این بند مطابق با تعریف :توضیح
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 * PoPisخودمختاری در خود  2- 4-2-16
سامانه هدفمند باشند آنگاه خودمختاری خود شبه PoPiهای سامانهای از شبهسامانهدر شبه Subاگر تمام اعضای درآیه 

=  :تعریف این مجموعه مطابق زیر است. است ATفازی مجموعه پذیر بوده و برابر میزان عضویت آن در عریفت PoPiبرای  , ( ) | ∈ , ( ) ∈ 0,1  = { ∈ | ∈ ∧ ∀ ∈ . ( ∈ )} ( ) = ∑ ( ( ))∈ .| . |  

  دهنده تشکیل PSSjsتعلق در  3- 4-2-16
 به DPSjباشد آنگاه تعلق  PoPiهای سامانهای از شبهسامانهشبه Subعضو درآیه  DPSjسامانه هدفمند اگر شبه

PoPi  میزان عضویت آن در مجموعه فازیB-PoPi تعلق به میزان دهندهاین مجموعه فازی نشان. است PoPi  است و

−  :تعریف آن مطابق زیر است = , ( ) | ∈ , ( ) ∈ 0,1  = { ∈ . | ∈ } ( ) = | . ∩ . || . |  

 .است 2-4-2 های موجود در بند تعریف این بند مطابق با تعریف پذیرفته شده و تحلیل :توضیح

 * PoPisتعلق در خود  4- 4-2-16
سامانه هدفمند باشند آنگاه تعلق برای خود شبه PoPiهای سامانهای از شبهسامانهدر شبه Subاگر تمام اعضای درآیه 

PoP فازی پذیر بوده و برابر میزان عضویت آن در مجموعه عریفتBT تعریف این مجموعه مطابق زیر است. است:  = , ( ) | ∈ , ( ) ∈ 0,1  = { ∈ | ∈ ∧ ∀ ∈ . ( ∈ )} ( ) = ∑ ( ( ))∈ .| . |  
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 دهندهتشکیل PSSjsاتصال در  5- 4-2-16
آنگاه اتصال برای اعضای درآیه  بیش از یک عضو داشته باشد PoPiهای سامانهای از شبهسامانهدر شبه Subاگر درآیه 

Sub ها در مجموعه فازی ر میزان عضویت آنبرابC-PoPi تعریف این مجموعه فازی از قرار زیر است. است. − = , ( ) | ∈ , ( ) ∈ 0,1  = { . || . | > 1} ( ) = |{( , ) ∈ . | = }|| . | − 1  

 .است 3-4-2 های موجود در بند تعریف این بند مطابق با تعریف پذیرفته شده و تحلیل :توضیح

 * PoPisاتصال در خود  6- 4-2-16
برابر  PoPاتصال برای  بیش از یک عضو داشته باشد آنگاه PoPiهای امانهسای از شبهسامانهدر شبه Subاگر درآیه 

= .تعریف این مجموعه فازی از قرار زیر است. است CTدر مجموعه فازی  میزان عضویت آن , ( ) | ∈ , ( ) ∈ 0,1  = { ∈ || . | > 1} 
( ) = ∑ ( ( ))∈ .| . | = ×| . || . || . | = | . || . |×(| . | )  

  PoPis تنوع در 7- 4-2-16
تعریف  PoPiه قبلی برای مشخص و همچنین سه تهی نباشد PoPiهای سامانهای از شبهسامانهدر شبه Subاگر درآیه 

= .تعریف این مجموعه فازی از قرار زیر است. است DTدر مجموعه فازی  برابر میزان عضویت آن PoPiاتصال برای  آنگاه شود , ( ) | ∈ , ( ) ∈ 0,1  = { ∈ | ∈ ∧ ∈ ∧ ∈ ∧ . ≠ ∅} ( ) = | . | − | . || . | , = 1 − ( ) + (1 − ( ))+ ( )3  

  .است 4-4-2 های موجود در بند تعریف این بند مطابق با تعریف پذیرفته شده و تحلیل :توضیح
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 هادر مورد تعاریف صوری مشخصه توضیحاتی 8- 4-2-16
تابع عضویت در مجموعه فازی تعریف شده برای مشخصه حاصل ها در واقع همان مقداری است که از مقدار مشخصه 

-این خود یک مزیت برای تعاریف محسوب می. باشد] 0,1[های فازی باید در بازه برد توابع عضویت در مجموعه. شودمی

در صورت  در این توابع همواره بزرگترین مقدار ممکن برای متغیری که. شوندشود، چون به صورت خودکار مقادیر نسبی می

  .گیردبین صفر و یک قرار میب همواره مقدار این توابع به این ترتی .توابع آمده، در مخرج کسر قرار گرفته است

 * پذیرسنجش PoPiتعریف  4-2-17
 ی خودمختاری، تعلق، اتصال و تنوع قابل تعریف بودهامشخصه PoPiهای سامانهای از شبهسامانههرگاه برای شبه

. دهندنمایش می MPPiو آن را با  خوانندمی 1پذیرآنگاه آن را سنجش نباشد PSSkخود زیرسامانه هیچ PoPi همچنین 

  .شودپرداخته میسه مورد در ادامه به بررسی این . ستندپذیر هسنجش PoPsهر سه از دسته  FoSو  SoS، سامانه

 .دهندنشان می MPPرا با  MPPiمجموعه تمامی 

 پذیری در سامانهو سنجش هابررسی مشخصه 4-2-17-1

 خودمختاری 4-2-17-1-1
 همچنین طبق تعریف. پذیر استها تعریفبنابراین خودمختاری برای آن .ها هدفمند هستندزیرسامانه ،طبق تعریف

∀  :دهنده سامانه زیر مجموعه اهداف سامانه است یعنیهای تشکیلاهداف زیر سامانه ∈ − . ( . ⊆ . ) 
یعنی . صفر خواهد بود هاآن برای تمام −دهنده تشکیل PSSjsخودمختاری برای  ،طبق تعریف بنابراین

∀  :خودمختاری ندارند  SYSiهای تشکیل دهنده تمام زیر سامانه ∈ − . ( . ⊆ . ) ⇒ ∀ ∈ − . ( ( ) = 0) 
                                                 

 

 
1Measurable 
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وقتی تمام . پذیر استاین خودمختاری برای سامانه تعریفبنابر ؛اجزای تشکیل دهنده سامانه زیرسامانه هستندتمام 

) مقدار تابع ،دهنده خودمختاری نداشته باشدهای تشکیلزیرسامانه ای هیچ سامانهدر  یعنی ؛نیز صفر است (

∀  : دهنده خودمختاری ندارنداجزای تشکیل ∈ − . ( . ⊆ . ) ⇒ ∀ ∈ − . ( ( ) = 0) ⇔ ( ) = 0) 
 تعلق 4-2-17-1-2

همچنین طبق تعریف اهداف . استپذیر ها تعریفها هدفمند هستند بنابراین تعلق برای آنطبق تعریف زیرسامانه

∀  :نه است یعنیمجموعه اهداف ساما، زیردهنده سامانههای تشکیلسامانهزیر ∈ − . ( . ⊆ . ) 
یعنی تمام زیر . یک خواهد بود آنها برای تمام − دهندهتشکیل PSSjs طبق تعریف، تعلق بنابراین

∀  :به سامانه تعلق کامل دارند  SYSiهای تشکیل دهنده سامانه ∈ − . ( . ⊆ . ) ⇒ ∀ ∈ − . ( ( ) = 1) 
-وقتی تمام زیرسامانه. پذیر استبرای سامانه تعریف تعلقتمام اجزای تشکیل دهنده سامانه زیرسامانه هستند بنابراین 

)مقدار تابع  داشته باشد؛ تعلق کامل  به سامانه دهندههای تشکیل اجزای  هاسامانههمه  در یک است یعنینیز  (

∀  : تعلق کامل به سامانه دارند دهندهتشکیل ∈ − . ( . ⊆ . ) ⇒ ∀ ∈ − . ( ( ) = 1) ⇔ ( ) = 1) 
 اتصال 4-2-17-1-3

. تعریف استیشان قابل ه اتصال برای خودشان و اجزاصاین مشخبنابر. سامانه دارندش از یک زیرها بیطبق تعریف سامانه

دهنده آنها حداقل به یک شکیلهای تسامانهاین هر کدام از زیربنابر. همبند هستند  PSSiایگونه ،هاسامانهدیگر  از طرف

∀  : بنابراین. سامانه دیگر متصل استزیر ∈ − . (0 < ( ) ≤ 1) 
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|برابر  SYSiمشخص  سامانهدر  هابرای زیرسامانه حداقل اتصال . سامانه و برای مابقی برای دو زیر |

| .    )(SYSi.Sub, SYSi.Con) گراف در صورت خطی بودن ساختار.(است |

)از اتصال برخوردار هستند تابع  SYSi های سامانهبه دلیل اینکه تمام زیر سامانه ∀  :مقداری غیر صفر دارد ( ∈ − . (0 < ( ) ≤ 1) ⇔ (0 < ( ) ≤ 1) 
|برابر ) (SYSi.Sub, SYSi.Con)ساختار گراف  بودن درختیدر صورت (آن  مقدارکمترین  . و  است |

|)بیشترین مقدار آن هم برابر  . | ,   ).طبق تعریف(است  (0.15

  تنوع 4-2-17-1-4
اند و طبق بندهای قبل سه خاصیت خودمختاری، تعلق و اتصال برای سامانه تشکیل شدهزیرها از بیش از یک سامانه

  . باشدپذیر میها تعریفشود پس تنوع برای آنمیها تعریف آن

( ) = | . | − | . || . | , = 1 − ( )3  

)مقدار کمینه   )در حالتی است که  ( 	:در کمینه خود باشد یعنی ( ( ) =
| . |		.  

 SoSiپذیری در ها و سنجشبررسی مشخصه 4-2-17-2

 خودمختاری 1- 4-2-17-2
تعاریفی که  اب بقاطم به بیان دیگر و  زیرسامانه آن نیست؛ SoSisدهنده اجزای تشکیل  یکی از حداقل طبق تعریف

ها همانطور که پیشتر برای زیر سامانه. وار استسامانه SoSiحداقل یکی از اجزای تشکیل دهنده  ،پیش از این معرفی شد

. شودپرداخته میها وارحال به بررسی سامانه. پذیر اما برابر صفر استفخودمختاری تعری شدبررسی  1-1- 17- 2-4 در بند 

هستند که  نیز هاییکنش ی غیر مشترک نیز دارند؛اهداف SoSiعالوه بر اهداف مشترک با  SoSiهای عضو یک وارسامانه

	مقدار تابع د بنابراین نکناین اهداف غیر مشترک را تأمین می زرگتر از صفر و کوچکتر از ب −

∀  :خواهد بود» 1« ∈ 	 − . (0 < ( ) < 1) 



57 

 

قابل  SoSisخودمختاری برای  ،هایی هدفمند هستند بنابراین طبق تعریفسامانهها شبهزیرسامانههم ها و وارهم سامانه

 ،یک است و مابین صفر SoSهای عضو وارها صفر و برای سامانههبرای زیرسامان  تابع تعریف است و چون مقدار

)بنابراین مقدار  ∀  : یعنی. نیز مابین صفر و یک خواهد بود ( ∈ 	 − . 0 < ( ) < 1 ∧ ∀ ∈ − . ( ( ′) = 0) ⇔ 0 < ( 	 ) < 1 

 علقت 2- 4-2-17-2
تعاریفی که  ازیرسامانه آن نیست؛ به بیان دیگر و  مطابق ب SoSisدهنده طبق تعریف حداقل یکی از اجزای تشکیل 

 ها همانطور که پیشتر دربرای زیر سامانه .وار استسامانه SoSiپیش از این معرفی شد حداقل یکی از اجزای تشکیل دهنده 

-سامانه. شودپرداخته میها وارحال به بررسی سامانه. است »1«برابر  وپذیر تعریف تعلق شدبررسی  2-1- 17- 2-4 بند 

داف چون اشتراک اه مشترک نیز دارند؛ بنابراینغیری اهداف SoSiمشترک با  عالوه بر اهداف SoSiهای عضو یک وار

	مقدار تابع  .تهی نیست SoSiو اهداف  وارسامانه خواهد » 1«زرگتر از صفر و کوچکتر از ب −

∀  :بود ∈ 	 − . (0 < ( ) < 1) 
قابل تعریف  SoSisبرای  تعلق ،بنابراین طبق تعریف ،هایی هدفمند هستندسامانهها شبهزیرسامانه هم ها ووارهم سامانه

یک است بنابراین مقدار و مابین صفر  SoSiهای عضو وارها صفر و برای سامانهبرای زیرسامانه است و چون مقدار  ( ∀  : یعنی. نیز مابین صفر و یک خواهد بود ( ∈ 	 − . 0 < ( ) < 1 ∧ ∀ ∈ − . ( ( ) = 1 ⇔ 0 < ( ) < 1 

 اتصال 3- 4-2-17-2
تعریف قابل ه اتصال برای خودش و اجزایش بنابراین مشخص. دش از یک عضو داربی SoSiدر  Subدرآیه  طبق تعریف

-شکیلتسامانه  ها یا سامانهاین هر کدام از زیربنابر ؛همبند است PSSiای گونهها سامانه ای ازسامانه دیگر از طرف. است

∀  : بنابراین. دیگر متصل است یا سامانه  سامانهدهنده آنها حداقل به یک زیر ∈ 	 − . 0 < ( ) ≤ 1 ∧ ∀ ∈ − . (0 < ( ′) ≤ 1) 
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|برابر  SoSi ) هاها و زیرسامانهوارهمان سامانه( دهندهبرای اجزای تشکیل حداقل اتصال . برای دو  |

|و برای مابقی  یا سامانه زیرسامانه .   ) (SoSi.Sub, SoSi.Con)در صورت خطی بودن ساختار گراف .(است |

)از اتصال برخوردار هستند تابع  SoSiدلیل اینکه تمام اجزای به  ∀  :مقداری غیر صفر دارد ( ∈ . . (0 < ( ) ≤ 1) ⇔ (0 < ( ) ≤ 1) 
|)و  کمترین میزان آن برابر  . | ,   .است (0.15

 تنوع 4- 4-2-17-2
اند و طبق بندهای قبل سه خاصیت تشکیل شده واریا سامانه ها از بیش از یک زیرسامانهسامانهای از سامانه

  . باشدیر میشود پس تنوع برای آن تعریف پذها تعریف میخودمختاری، تعلق و اتصال برای آن

( ) = | . | − | . || . | , = 1 − ( ) + (1 − ( ))+ ( )3  

 FoSپذیری در ها و سنجشبررسی مشخصه 4-2-17-3

 خودمختاری 1- 4-2-17-3
بنابراین خودمختاری هم . هدفمند اندها واربوده و همه سامانه وارسامانه FoSiدر  Subطبق تعریف تمام اعضای درآیه 

بنابراین هیچ . تهی است FoSiدر  Golدرآیه . قابل تعریف است FoSiو هم برای خود  FoSiهای عضو مانهابرای س

وارها، در راستای اهداف خود های سامانهوجود ندارد بنابراین تمام کنش FoSiها با اهداف واراشتراکی میان اهداف سامانه

» 1«برابر  FoSهای موجود در واربنابراین با توجه به تعریف خودمختاری مقدار این مشخصه برای تمام سامانه .است آنها

∀  :است ∈ − . (S. ∩ . = ∅) ⇒ ∀ ∈ − . ( (S) = 1) 
است بنابراین » 1«شود و برابر تعریف می FoSiهای عضو وارهمانطور که ذکر شده خودمختاری برای تمام سامانه

∀  . است» 1«هم برابر  FoSiخودمختاری برای  ∈ . . ( . ∩ . = ∅) ⇒ ∀ ∈ . . ( ( ) = 1)⇔ ( ) = 1) 
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 تعلق 2- 4-2-17-3
بنابراین خودمختاری هم . وارها هدفمند اندوار بوده و همه سامانهسامانه FoSiدر  Subطبق تعریف تمام اعضای درآیه 

بنابراین هیچ . تهی است FoSiدر  Golدرآیه . قابل تعریف است FoSiو هم برای خود  FoSiهای عضو برای سامانه

بنابراین با توجه به تعریف تعلق مقدار این مشخصه برای تمام . وجود ندارد FoSiوارها با اهداف اشتراکی میان اهداف سامانه

∀  :برابر صفر است FoSiهای موجود در وارسامانه ∈ − 	. (S. ∩ . = ∅) ⇒ ∀ ∈ − 	. ( (S) = 0) 
شود و برابر صفر است بنابراین تعریف می FoSiهای عضو وارخودمختاری برای تمام سامانه همانطور که ذکر شد

∀  . ر صفر استهم براب FoSiخودمختاری برای  ∈ . . ( . ∩ . = ∅) ⇒ ∀ ∈ . . ( ( ) = 0)⇔ ( ) = 0) 
 اتصال 3- 4-2-17-3

طبق تعریف گراف کامل است بنابراین اتصال تعریف  FoSiهای تشکیل شده از درآیه(Sub,Con) از آنجا که گراف 

∀  . است» 1«برابر  FoSiهای عضو و خود وارپذیر و برای سامانه ∈ − . ( ( ) = 1) ⇔ ( ) = 1 

 تنوع 4- 4-2-17-3
اند و طبق بندهای قبل سه خاصیت خودمختاری، تعلق و تشکیل شده وارسامانهها از بیش از یک ای از سامانهخانواده

  . باشدذیر میشود پس تنوع برای آن تعریف پها تعریف میاتصال برای آن

( ) = | . | − | . || . | , = 1 − ( ) + (1 − ( ))+ ( )3  

  :بیشترین حد ممکن قرار دارد یعنی FoSبرابر صفر است در نتیجه مقدار تنوع برای  θ طبق تعاریف قبلی مقدار

( ) = | . | − 1| . |  
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 * ASSAF1طیف   4-3

ر این سه را با توجه به مقدا توانحال می بررسی شد، FoSو  SoS، برای سامانه های ذکر شدهجه به اینکه مشخصهبا تو

قرار  SoSو در میانه  FoSدر سمت دیگر  ،سامانهآن که در یک سمت  ها، در طیفی قرار دادها برای هر کدام آنمشخصه

رات یاین طیف و تغی. شودمینامیده ASSAFیا به اختصار   FoSو  SoS، ارزیابی سامانهاین طیف را طیف . دارد

محلی که با . مورد نظر است PoPدر  Subبه معنی تعداد اعضای  در این شکل» n« .آمده است 8شکل  ها درمشخصه

ها اجازه دو مشخصه اتصال و تنوع برای سامانهبیشتر باشد،  13از » n«که اگر دهنده این است مشخص شده نشان» *«

این مقادیر برای اتصال برابر . کمتر شوند مقادیرها نباید از این این مشخصه SoSsدارند تا آن مقدار افزایش بیابند و در 

ای تنوع برابر و بر 0.15
.

  .است 

SoS

Autonomy

Belonging

Sy
st

em
FoS

Connectivity

Diversity

0 1

1 0

2/n 1

(n-1)/n(n-n^(1-(2/(3n))))/n
*

0.15

(n-n^0.95)/n

  ASSAFطیف : 8شکل 

 :شودنتایج زیر حاصل می 8- 16- 2- 4 های صورت گرفته در بند طبق بررسی

یعنی  قرار دارد (0,1) در بازه باز SoSو برای » 1«برابر  FoSمشخصه خود مختاری برای سامانه برابر صفر، برای  −

 .یابدطبق نمودار از چپ به راست افزایش می

                                                 

 

 
1 Assessment of System,SoS And FoS 
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قرار دارد یعنی طبق  (0,1)در بازه باز  SoSبرابر صفر و برای  FoS، برای »1«رابر مشخصه تعلق برای سامانه ب −

 .یابدنمودار از چپ به راست کاهش می

,مشخصه اتصال برای سامانه در بازه بسته  − ( , در بازه باز  SoSو برای  1برابر  FoS، برای (0.15 , 0.15 , 1 

, بسته هبازمشخصه تنوع برای سامانه در  − ( , .  و  برابر  FoSبرای  (

,در بازه باز  SoSبرای  .   .قرار دارد ,

ن پرداخته شده تطابق به آ 2ل پیشنهادی با آنچه در فصل این نتایج به دست آمده حاکی از این موضوع هستند که مد

ها را در این مدل با ادبیات موضوع و موارد آن هماهنگ است و به راحتی آن آمدهنتایج به دستکامل دارد چرا که تمام 

  .شودمیل مدل پیشنهادی در چند گام مییات موضوع سعی در تکدر ادامه با استفاده از همان مفاهیم ادب. کندتوجیه می

 * ASSAFتکمیل طیف  4-4

 رآیشگام اول افزودن مشخصه ب 4-4-1
نادیده گرفته شده  رسد در مدل نگاه اول به نظر میکه در  معرفی شد مشخصه برآیش 5-4-2 در فصل دوم در بند 

دانیم مشخصه برآیش حاصل حضور دو مشخصه تعلق و خودمختاری همانطور که می. اما در حقیقت اینگونه نیست. است

در واقع این مشخصه به صورت ضمنی با . ور دو مشخصه دیگر یعنی اتصال و تنوع دارد تا برقرار گردداست و نیاز به حض

های مذکور را به بنابراین چون ما در مدلمان مشخصه. شود و خود نیاز به تعریف نداردتعریف مشخصات دیگر حاصل می

م چرا که نتیجه حاصل از این تعاریف خود به خود صورت مستقیم تعریف کردیم دیگر نیازی به تعریف مشخصه برآیش نداری

طبق تعریف برآیش تنها با حضور هر چهار مشخصه قبلی یعنی خودمختاری، تعلق، . شودبندی برآیش میمنجر به مدل

به علت صفر (آمده است این مشخصه در سامانه  9شکل  بنابراین طبق آنچه که در  ؛یدآبه وجود می اتصال و تنوع است که

حاضر است مشخصه  SoSوجود ندارد اما چون هر چهار مشخصه در ) به علت صفر بودن تعلق( FoSو ) بودن خودمختاری

  . آیدبه وجود می SoSبرآیش نیز در 
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 * SoSsاز  DoDبندی گام دوم افزودن رده 4-4-2
در بند مذکور به تحلیل . شدپرداخته  SoSsبندی وزارت دفاع آمریکا از انواع هبه معرفی گرو 5-2  در فصل دوم بند

ته هستند پرداخ شدههدایتمجازی، مشارکتی، آگاه و  SoSsکه شامل  SoSsدر انواع  SoSهای از مشخصه مختصری

یابد و رکتی و مجازی افزایش می، آگاه، مشاشدههدایت SoSsکه مشخصه خودمختاری به ترتیب در  گفته شد. تشده اس

بررسی  SoSهای روابط میان مشخصه 7- 4-2  همچنین در بند. یابدعکس مشخصه تعلق به ترتیب ذکر شده کاهش میبه

یعنی زمان قابل توجهی از آخرین تغییر در (در حالت پایدار باشد  SoS یک که اگر شودنتیجه می ها از این بررسی. شدند

های آنگاه طبق تعریف های انجام شده مشخصه) باشد هآن گذشته باشد و زمان قابل توجهی به تغییر بعدی در آن باقی ماند

SoS یعنی . ها نیز با هم مرتبط انددر ضمن خود مشخصه .گیرند و بازه مشخصی خواهند داشتهم در حالت پایدار قرار می

 ASSAFبه طیف  توانبندی را میاین رده .خصی قرار دارندشها نیز بازه مای در بازه خاص باشد دیگر مشخصهاگر مشخصه

  .است مشخص 9شکل  که در نمود اضافه 

SoS

Autonomy

Belonging

Sy
st

em

FoS

Connectivity

Diversity

0 1

1 0

2/n 1

(n-1)/n(n-n^(1-(2/(3n))))/n

*
0.15

(n-n^0.95)/n

Emergence
yes yes

no no

Vi
rt

ua
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ct
ed

  ASSAFشده طیف  تکمیل: 9شکل  

  . شوداین عمل پرداخته می به توجیهحال 
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به ترتیب میانه بازه  αو  α ،α ،αفرض کنیم  :توان این مطالب را استخراج کردیم آمده 5-2 از آنچه که در بند 

αشده آنگاه طبق مطالب گفته ،باشد شدههدایت، مشارکتی، آگاه و مجازی SoSsبرای خودمختاری  < α < α < α کنیم فرض می همچنین. استβ′ ،β′ ،β′  وβ′  به ترتیب میانه بازه تعلق برایSoSs  مجازی، مشارکتی، آگاه و

′βآنگاه  باشد شدههدایت > β′ > β′ > β′ بنابراین اگر ،استβ = 1 − β′ ،β = 1 − β′  ، β = 1 − β′  وβ = 1 − β′  آنگاهβ < β < β < β .  

رفتار  در مورد توانمی ها خودمختاری و تعلق گفته شدمشخصهها و طبق آنچه که در مورد طبق روابط مابین مشخصه

  .داشت بینی قابل قبولیپیش SoSsدو مشخصه دیگر در 

باشد؛  شدههدایتمجازی، مشارکتی، آگاه و  SoSsبه ترتیب میانه بازه اتصال برای  γو  γ ،γ ،γ فرض کنیم 

 شدههدایتمجازی، مشارکتی، آگاه و  SoSsبه ترتیب میانه بازه اتصال برای  δو  δ ،δ ،δهمچنین فرض کنیم  

γآنگاه . باشد < γ < γ < γ  وδ < δ < δ < δ.   

 * MPPisبندی ای برای ردهشیوه 4-5

- قرار می ASSAFها را در طیف است که آن MPPisبندی ردهای برای ایجاد شیوه پیشنهادیآخرین قسمت از مدل 

ها از مکمل آن در ضمن برای مشخصه تعلق برای هماهنگی با بقیه مشخصه ؛شونداخص معرفی میحال این شش ش. دهد

  :.باشدمی 1مکمل برابر تفریق مقدار مشخصه از عدد . استاستفاده شده

 . است FoSsبرای  SoSهای که برابر میانگین مقادیر مشخصه: MFها ای از سامانهشاخص خانواده -1

= 1 + 1 + 1 +4  

 .مجازی است SoSبرای  SoSهای های مشخصهکه برابر میانگین میانه: MVمجازی  SoSشاخص  -2

= + + +4  

 .مشارکتی است SoSبرای  SoSهای های مشخصهکه برابر میانگین میانه: MCمشارکتی  SoSشاخص  -3

= + + +4  

 .آگاه است SoSبرای  SoSهای های مشخصهکه برابر میانگین میانه: MAآگاه  SoSشاخص  -4
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= + + +4  

 .است شدههدایت SoSبرای  SoSهای های مشخصهکه برابر میانگین میانه: MD شده هدایت SoSشاخص  -5

= + + +4  

 . است سامانهبرای  SoSهای که برابر میانگین مقادیر مشخصه: MSشاخص سامانه  - 6

= 0 + 0 + +4  

کنند یعنی شوند که از تعاریف مطلق پیروی نمیاین است که همواره مواردی در طبیعت پیدا میاشاره نیازمند  هنکت

د های معرفی شده نباشکدام از شاخصهای آن دقیقا منطبق بر هیچیافت شود که مشخصهMPPi ای گونهممکن است 

  .دهدپوشش تمامی این موارد را  کهشود میگرفتهپی ای بنابراین در ادامه شیوه

:  :شودمیتعریف  MPPبر روی مجموعه   FMحال تابع  ⟶ 0,1  ( ) = ( ) + 1 − ( ) + ( ) + ( )4 =  

انتهای طیف باشد  MFابتدای طیف و  MSاگر  .کندرا بر روی طیف مشخص می MPPiجای حاصل این تابع  ( عیین حال برای اینکه ت .کندرا مشخص می در طیف MPPiکه حتما مابین این دو است محل قرارگیری  (

)میزان عضویت . شودهای فازی زیر معرفی میمجموعه ؛است MPPچه رده از  MPPi شود در هر یک از این  (

  :کندرا مشخص می MPPiها میزان آن نوع بودن مجموعه

=  :ها استکه نشان دهنده سامانه P1مجموعه فازی  -1 , ( ) 	 ∈ , ( ) ∈ 0,1  

( ) = ≤ ≤ 	, 1 − −−, 0  

= : است شدههدایت SoSsکه نشان دهنده  P2مجموعه فازی  -2 , ( ) 	 ∈ , ( ) ∈ 0,1  
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( ) = ≤ ≤ 	, −−< ≤ , 1 − −−, 0  

= : آگاه است SoSsکه نشان دهنده  P3مجموعه فازی  -3 , ( ) 	 ∈ , ( ) ∈ 0,1  

( ) = ≤ ≤ 	, −−< ≤ , 1 − −−, 0  

= : مشارکتی است SoSsکه نشان دهنده  P4مجموعه فازی  -4 , ( ) 	 ∈ , ( ) ∈ 0,1  

( ) = ≤ ≤ 	, −−< ≤ , 1 − −−, 0  

= : مجازی است SoSsکه نشان دهنده  P5مجموعه فازی  -5 , ( ) 	 ∈ , ( ) ∈ 0,1  

( ) = ≤ ≤ 	, −−< ≤ , 1 − −−, 0  

= : ها استای از سامانهکه نشان دهنده خانواده P6مجموعه فازی  - 6 , ( ) 	 ∈ , ( ) ∈ 0,1  

( ) = ≤ ≤ , −−, 0  

  . شودبندی مشاهده میخالصه شیوه رده 10شکل  در
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   بندی رده: 10شکل 

   .بیان شده است SoSsها در انواع های مشخصهمقادیر پیشنهادی برای میانه 4جدول در  در نهایت
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α  انواع در هامشخصه هایانهیم یبرا یشنهادیپ ریمقاد: 4جدول  = 0.2 α = 0.4 α = 0.6 α = 0.8 β = 0.2 β = 0.4 β = 0.6 β = 0.8 γ = 0.2 × (1 −	2) γ = 0.4 × (1 −	2) γ = 0.6 × (1 − 2) γ = 0.8 × (1 −	2) δ = 0.2 × ( −
	 )  

δ = 0.4 × ( −
	 )  

δ = 0.6 × ( −
	 )  

δ = 0.8 × ( −
	 )  

 بندیجمع 4-6

که آن معرفی شدند تا بستری فراهم شود  سامانه و انواع مختلف مفاهیمی مانند شبهدر این فصل ابتدا تعاریف صوری 

ها  پس از انجام این تعاریف و با استفاده از آن. دست انجام شودی یکابه گونه FoSو  SoS ،سامانه مفاهیمتعاریف صوری 

گیری آنها در  ها و اندازه استفاده از مشخصهدر مرحله بعد با . های خودمختاری، تعلق، اتصال و تنوع تعریف شدند مشخصه

بندی به  این رده. بندی کرد را رده MPPiآن توان با استفاده از  طیفی تشکیل شد که می FoSو انواع آن و  SoS،  سامانه

بر  MPPامتیاز محل قرار گرفتن . گیرد صورت می MPPهای محاسبه شده برای هر  وسیله محاسبه میانگینی از مشخصه

  .است MPPکننده نوع  تعیین ASSAFطیف  روی

و  SoSهای  گیری مشخصه اندازه، FoSو  SoSها،  سازی سامانه فرمالیسمی که در این فصل بیان شد به منظور مدل

سازی های عمومی حوزه سامانه  توان آن را در دسته مدلتواند مورد استفاده قرار بگیرد؛ از این رو میمی MPPsبندی رده

کند و به پویایی و سازی میاز موجودیت مورد بررسی را مدل  برگرفتیاین فرمالیسم تنها به توصیف دیگر از طرف  .قرار داد

  .های ایستا قرار دادسازی زمره مدلتوان آن را در از این نظر می. تغییرات در طول زمان کاری ندارد

چیست و اصوال چه مشکالتی باعث شده  .B.S الیسمپاسخ به این پرسش که این برتری این فرمالیسم پیشنهادی به فرم

  .استآمده 2-6 بند  در ،شود معرفی ASSAF فرمالیسماست 
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  مطالعه موردی: پنجمفصل  5
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 مقدمه 5-1

 موجود در وسیله روشبه ترتیب به سپس. شودارائه میدر این فصل ابتدا توضیح مختصری درباره مورد مطالعه شده 

 ).شودبه آن اشاره می ASSAFنام  اکه ب(و روش معرفی شده در این تحقیق  )شودنامیده می .B.Sکه در اینجا ( ]12[

سه روش قدیمی، نوین و شهودی با  سازی بهمدل حاصل از موارد در مرحله آخر. سازی مورد مطالعه خواهدشدمدلسعی در 

  .بیان شده است] 18[روش شهودی در . شوندمیو نتایج تحلیل  یکدیگر مقایسه

 ای درباره مورد مطالعهالصهخ 5-2

در به طور مستقیم  تنها به نقل توضیحاتی بسنده شده که .شودشرح داده میبه طور خالصه مورد مطالعه  در این بخش

] 18[توان به بیشتر می برای اطالع از جزئیات. رای آشنایی بیشتر با سامانه هستندب یا مواردی اندها دخیل بودهسازیمدل

  .1مراجعه کرد

SoS این .  بخشی مهمی از شبکه حمل ونقل این شهر است 2نیویورک )زرد(مدالیون های تاکسیSoS  شامل بیش از

-میلیاردی خلق می 82/1و صنعتی  میلیون مسافر را جا به جا کرده 240دود ساالنه حکه مجوزدار است تاکسی  13,000

-ونقل در نیویورک را به خود اختصاص میهای پرداختی برای حمل تمام هزینه% 30رانی شهر نیویورک سامانه تاکسی. کند

- نیویورک هدف مشترکی را دنبال میهای زرد تاکسی SoSکل . رسدمی% 45به حدود  3این درصد در منطقه منهتن. دهد

شهر  4گروه تاکسی و لیموزینبه نام  در این سامانه توسط یک بنگاهتنظیم مقررات  .رسانی به مشتریان استکند که خدمت

این گروه بنیادی است . هستندها موظف به رعایت این قوانین پذیرد و تمام تاکسیصورت می TLCنیویورک یا به اختصار 

 .است این شهر رانی درگذاری و ارتقای خدمات تاکسیدار قانونکه عهده ،شهر نیویورک رانییسسامانه تاک ادارهبرای 

بازرسی ایمنی وسایل نقلیه، صدور ها، ها یا مواردی مانند تعیین کرایهنامهتنظیم آیین: اند ازعبارت  TLCوظایف اصلی 

                                                 

 

 
  .بیان شده است ASSAFاین مورد مطالعه تنها موردی تا کنون است که در آن نتایج قابل مقایسه با نتایج فرمالیسم 1

2NYC Medallion (Yellow) Cabs 
3Manhattan 
4Taxi and Limousine Commission 
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 صدور احضاریه و تعلیق و بررسی شکایات مسافرین، اعمال جریمه،  مجوز تاکسی، تنظیم قوانین ومقررات محلی، دریافت و

  .مجوز تاکسی به علت تخلف یا لغو

 آنها. کننددر هر صورت به طور مستقل کار می که نها هستندآهایی مالک ها یا مالکین شخصی دارند یا شرکتتاکسی

است که درصد بسیاری  این استقالل تا حدی مهم .هستندرسانی تابع خود ، انتخاب مسیر، استراحت و خدمتبندیدر زمان

های های اجتماعی و شبکههای در حال کار از طریق شبکهتاکسی. دانندتر از درآمد میاستقالل کاری را مهم هااز تاکسی

اقات مهم مسیرهای با آمدوشد سنگین یا خلوت، اتف اطالعات که از این طریقبه همدیگر متصل اند  ونقلیاطالعات حمل

 .گذارندیکدیگر در میان می با شهری و تجمع مسافرین و غیره را

 .B.S سازی با روشمدل 5-3

  .شودتوصیف  SoSاین  .B.Sکه با روش  شودمیدر این بخش سعی 

  .استصورت گرفته 2-2-3 طبق تعاریف موجود در بند  سازیمدل :توضیح

  .گرفتها را سامانه در نظر در این مدل باید تاکسی .شودها آغاز میابتدا از تاکسی

	 = { 	 , 	 , 	 } 
  :عبارت اند از 	اعضای 

	 = ℎ  	 =  	 = 	  	 =  	 = 	  
  :عبارت اند از 	و اعضای 

	 = 	 	  	 = 	 	 	 = 	 ( 	 ) 
=  .گرفتاین بنگاه را نیز باید سامانه در نظر . شودپرداخته میاکسی و لیموزین بنگاه تحال به تعریف  { , , } 
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  :عبارت اند از عضای ا

	 = 	  	 = 	 ℎ  	 = 	  	 = ℎ 	  	 = 	  	 = 	 	 	  	 = 	 	 	  
g  :عبارت اند از و اعضای  	 = Serve	NYC	Customers 

  :طبق این تعاریف برای خودمختاری و تنوع

≡  :هابرای تاکسی 5 

≡  :TLCبرای  7 

≡  و در کل  
∗  :شودیتوصیف م تاکسیرانی زرد نیویورک SoSحال  = { 	 , … , 	 , , ∗ } 

  :عبارت اند از ∗که اعضای  

	 = 	 	  

اما تابع استفاده شده در تعریف تعلق ابهام دارد و . توان خاصیت تعلق را تعریف کردتوجه به تعریف مطرح شده میبا 

  .گذاشته شوداین تابع داری برای ر ادامه سعی شده است مقادیر معناد. هیچ شیوه مدونی برای تشخیص آن وجود ندارد

  .دنشونامیده می  ر آنها به اختصا .با یکدیگر برابر اند 	و  	و  	

=  .مقادیر زیر را دارد تابع  هابرای تاکسی {( 	 , ), ( 	 , ), ( 	 , ), ( 	 , )} 
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  : بنابراین

≡ | ( 	 ) ∩ ∗ || 	 | = 15 

  .مقادیر زیر را دارد تابع  TLCبرای

= {( 	 , ), ( 	 , ), ( 	 , ), ( 	 , ), ( 	 , ), ( 	 , ), ( 	 , )} 
  : بنابراین

≡ | ( ) ∩ ∗ || | = 17 

	∀  :های درحال کارو تاکسی TLC هر بین برای اتصال در نهایت , 	( ≠ 	⋀(( = ⋁ = 	 )⋀( = ⋁ = 	 ))⇒ , = ) 
 ASSAF سازی با روشمدل 5-4

 ASSAFروش  در .ها استفرض در مورد موجودیتپیشعدم  ،قابل توجه است ASSAFنکته ای که در مورد روش 

های آن ، سپس با توجه به ویژگیشوندسازی میهای آن مدلسامانه یا جزئی از درآیهها را به صورت شبهتمام موجودیت

سامانه شبهوع نسه  هبا توجه به موارد مطرح شده در توضیحات مورد مطالع .شودسامانه در مورد نوع آن  اظهار نظر میشبه

ها به سامانهاین شبه .سامانه تاکسیرانیشبهبنگاه تاکسی و لیموزین و سامانه ، شبهسامانه تاکسیشبه :شوندشناسایی می

  .اندترتیب معرفی شده

  .است 1-2- 4 بند  تعریف سامانه معادلتعریف شبه :توضیح

	 = ( 	 , 	 , 	 , 	 , 	 , 	 ) = ( , , , , , ) = ( , , , , , ) 
   .شوندپرداخته میهای هرکدام حال به تشریح اعضای درآیه

  :تاکسی
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های مختلفی تاکسی از راننده و سامانهدانیم که هر به طور واضح در تشریح مسئله نیامده ولی می 	اعضای 

ای مختلفی تشکیل هسامانهراننده هم به عنوان انسان از . شده استتعلیق، سامانه انتقال قدرت و غیره تشکیل  مانند سامانه

هستند که ای گونههم به 	اعضای  همچنین .عصبی، سامانه بینایی و غیرهمانند سامانه گوارش، سامانه شده 

  .بر قرار است 	شرط همبندی برای 

  .تر بیان شده استکه اجزای آنها در تشریح مورد مطالعه واضحشود پرداخته میهایی درآیهبه  حال

  :به شرح زیر اند 	اعضای درآیه 

	 = ℎ  	 =  	 = 	  	 =  	 = 	  
  :	اعضای درآیه 

	 = 	 	  	 = 	 	 	 = 	 ( 	 ) 
  :در نهایتو 

	 = {( 	 , 	 ), ( 	 , 	 ), ( 	 , 	 ), ( 	 , 	 ), ( 	 , 	 ), ( 	 , 	 ), ( 	 , 	 ), ( 	 , 	 ), ( 	 , 	 ), ( 	 , 	 ), ( 	 , 	 )} 
TLC: 

 PPPsاز  ت که این بنگاهاضح در تشریح مسئله نیامده ولی تقریبا واضح اسنیز به طور و در مورد اعضای 

هم  همچنین اعضای  .بخش تحقیقات و بازرسی و غیره ها،تعیین قیمت بخششده است مانند مختلفی تشکیل 

  .بر قرار است ای هستند که شرط همبندی برای گونهبه 
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  .تر بیان شده استکه اجزای آنها در تشریح مورد مطالعه واضحشود پرداخته میهایی به درآیه حال

  :از قرار زیر اند اعضای درآیه 

	 = 	  	 = 	 ℎ  	 = 	  	 = ℎ 	  	 = 	  	 = 	 	 	  	 = 	 	 	  

  : اعضای درآیه 

	 = 	 	  
  :و در نهایت

= {( 	 , 	 ), ( 	 , 	 ), ( 	 , 	 ), ( 	 , 	 ) , ( 	 , 	 ), ( 	 , 	 ), ( 	 , 	 )} 
 :های مدالیون نیویورکتاکسی

= :اعضای  { 	 , … , 	 , } 
نیز به در اینجا یک فرض . ارتباط دارند TLCها با تمام تاکسی: گونه گفتاین توانمی در مورد اعضای 

-ها عملیاتی اند و کار میتاکسی% 95و آن این است که به طور متوسط  شودموارد تشریح شده در مورد مطاله اضافه می

شرط همبندی برای  شدهشرح دادطبق آنچه که . جتماعی با یکدیگر ارتباط دارندهای ابنابراین از طریق شبکه کنند

  .برقرار است 

  : اعضای 

	 = 	  
  :اعضای 
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	 = 	 	  
= :و در نهایت {( 	 , 	 )} 

  :شودپرداخته میها PSSحال به ارائه برخی توضیحات در مورد این 

ها یا زیرسامانهها وارچرا که از دیگر سامانه. هم هست PoPطبق توضیحات . شرط همبندی را دارد 	 −

 ینهمچن. فمندی را هم داردشرط هد. نیز نامید 	آن را  توانپس می .تشکیل شده است

که عضو نیز دارد  اما اهدافی است؛ بربرا 	در آن با هدف  	هدف. هم هست عضو

_توان آن را با می و است SoS ،13- 2-4  بند طبق تعریفبنابراین . نباشند  نیز  	

  ).شوداستفاده می 	در این مثال برای اختصار از همان (نشان داد 

پس . ه استتشکیل شد PPPsچرا که از دیگر . هست هم PoPطبق توضیحات . شرط همبندی را دارد  −

. هم هست عضو همچنین. شرط هدفمندی را هم دارد. نامیدنیز  آن را  توانمی

 ،10-2-4 بند بنابراین طبق تعریف. است؛ اما هدف دیگری ندارد بربرا 	در آن با هدف  	هدف

در این مثال برای اختصار از همان ( نیز نشان داد −توان آن را با میو است  زیرسامانه

  .)شوداستفاده می 

 هایا زیر سامانه وارهاهچرا که از دیگر سامان. هم هست PoPتوضیحات طبق . شرط همبندی را دارد  −

 عضو همچنین. شرط هدفمندی را هم دارد. نامیدنیز  آن را  توانپس می. تشکیل شده است

-4 بند  بنابراین طبق تعریف ؛دیگری هم نیست PSSهیچ   Subدرفضای مورد مطالعه هم عضو درآیه . هم هست

2-13، SoS نیز نشان داد توان آن را با می و است.  

حاسبات تمامی م .شودمحاسبه می کاربرد دارندسازی هایی که برای مدلبرده مشخصهنام PSSsحال برای هرکدام از 

−  . اندعددی تا دو رقم اعشار گرد شده 	: 

}|  :شودمحاسبه می 1-16- 2-4 مطابق تعریف بند   در اول خودمختاری آن  ∈ − 	 . |( , ) ∈ 	 . ∧ ∉ . }|| 	 . |  
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= |{ 	 , 	 , 	 , 	 }|| 	 . | = 45 = 0.80 

|  :زیر است به صورت 3-16-2- 4 مطابق تعریف بند   به 	 تعلقمحاسبه  	 . ∩ . || 	 . | = |{ 	 }|| 	 . | = 13 = 0.33 −: 

}|  :شودمحاسبه می 1-16-2-4 مطابق تعریف بند  در اول خودمختاری آن  ∈ . |( , ) ∈ . ∧ ∉ . }|| . |  

= |∅|| . | = 05 = 0.00 

|  :به صورت زیر است 3-16-2- 4 د مطابق تعریف بن به  محاسبه تعلق  . ∩ . || . | = |{ 	 }|| . | = 11 = 1.00 

: 

∑  :شودبه شیوه زیر محاسبه می 2- 16-2- 4 مطابق بند  خودمختاری مشخصه   ( )∈	 .| . | = (13000 × 0.80) + (1 × 0)13001 = 0.80 

∑  :شودبه نحو زیر محاسبه می 4- 16- 2-4  ابق بندمط مشخصه تعلق  ( )∈ .| . | = (13000 × 0.33) + (1 × 1)13001 = 0.33 

	|  :شودبه نحو زیر محاسبه می 6- 16- 2-4  مطابق بند مشخصه اتصال  . ||	 . |×(|	 . | ) = ( . × )×(( . × ) ) + 13000× = 0.90 

|  :شودبه صورت زیر محاسبه می 7-16- 2-4 مطابق بند  تنوع و در نهایت مشخصه  	. | − | 	. || 	. | , 
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= 1 − ( 	) + 1 − ( 	) + ( 	)3  

= 1 − 0.80 + (1 − 0.33) + 0.903 = 0.21 13001 − 13001 .13001 = 1.00 

  .تشخیص داد ASSAFرا با استفاده از طیف  نوع  توانها، حال میپس از محاسبه مشخصه

  :د مقادیر زیر محاسبه شوندبرای این کار بای

)مقدار تابع    :)5- 4 مطابق باتعریف بند ((	

( 	) = ( 	) + 1 − ( 	) + ( 	) + ( 	)4= 0.80 + 1 − 0.33 + 0.90 + 1.004 = 0.84 

  :SoSها برای انواع مشخصه بازه ایهمیانه مقادیر

1 −	2 = 1 − 213001 = 1.00 − 1 −	 − = 130013001 − 13001 − 13001 ×13001 1.00 − 0.00 = 1.00 

  .)4جدول مطابق با تعاریف (است n=13001 مورد در این. آمده است 5جدول مقادیر محاسبه شده در 

= با ها برای انواع های بازه مشخصهمقادیر محاسبه شده برای میانه: 5جدول  13001   α = 0.20 α = 0.40 α = 0.60 α = 0.80 β = 0.20 β = 0.40 β = 0.60 β = 0.80 γ = 0.20 γ = 0.40 γ = 0.60 γ = 0.80 δ = 0.20 δ = 0.40 δ = 0.60 δ = 0.80 
  )است n=13001در اینجا ( :)5- 4 مطابق با تعاریف بند (MPP های انواعو مقادیر شاخص

= 1 + 1 + 1 +4 = 1.00 

= + + +4 = 0.80 
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= + + +4 = 0.60 

= + + +4 = 0.40 

= + + +4 = 0.20 

= 0 + 0 + +4 = 0.00 

مطابق  .است MPPsتوان نتیجه نهایی را محاسبه کرد که تعیین کننده نوع حال با محاسباتی که صورت گرفت می

)  : ع برابر اند بامقادیر خروجی توابع عضویت تشخیص نو 5-4 باتعریف بند  	) = 0.00 ( 	) = 0.00 ( 	) = 0.00 ( 	) = 0.00 ( 	) = 0.80 ( 	) = 0.20 

   .بودن متمایل است FoSبه سمت  مجازی است که SoSنوعی   این نتایج به معنی آن است که 

 بندیجمع 5-5

سازی سپس با استفاده از دو شیوه مدل. رانی شهر نیویورک معرفی شددر این فصل ابتدا مورد مطالعه یعنی تاکسی

B.S.  وASSAF  د به تحلیل این در فصل بع .سازی استخراج شدو نتایج حاصل از هر مدل سازیمدلاین مورد مطالعه

  .شودمیپرداختهنتایج حاصل شده 



 

 

  گیری و کارهای آتیبندی، نتیجهجمع 6
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  مقدمه 6-1
نیاز به  .شودمیپرداخته 5ی فصل هاسازیمدلآمده از دستهای بهگیری از دادهبه تحلیل، مقایسه و نتیجه فصلدر این 

سازی به روش مقادیر حاصل از مدل. استو روش شهودی مقایسه شده .B.Sبا دو روش  ASSAFتوضیح است که روش 

B.S. سازی به روشقابل مقایسه با مقادیر حاصل از مدلASSAF   های مذکور در سازی به روشمطابق با مدل(نیستند

یکی نیستند یا مقادیر  به دست آمده در دو روش جنس و واحد یکسانی های مقادیر بازه یا چرا که)4-5 و  3- 5 بندهای 

اما در  .سازی پرداخته شده استبیشتر به مقایسه نحوه مدل .B.Sو  ASSAFرند؛ از همین رو در مقایسه دو روش ندا

سازی در نظر در روش شهودی فقط نتایج موجود هستند و شیوه مدونی برای مدل. مورد روش شهودی قضیه متفاوت است

شده با مقادیر به ، مقادیر حاصلاندبه صورت نسبی بیان شده از آنجا که تمام نتایج حاصل از روش شهودی. استگرفته نشده

  .قابل مقایسه هستند ASSAFآمده از روش دست

 ASSAFآن با روش  و مقایسه .B.S روش بحث در مورد 6-2

ها از طریق تعریف مشخصه SoSsسازی در حوزه مدل اولین تالش )3-5 مطابق با بند (.B.Sسازی با اینکه روش مدل

  :به این شرح استها کمبود. پوشی نیستقابل چشم اما کمبودهایی دارد کهبوده 

- هایی را از نظر فرمالیسم ایجاد میمحدودیت استفاده کرده است که »مجموعه«و سامانه از  SoSسازی در مدل −

این عمل ممکن است  د؛گیردر نظر می SoSدهنده نشان را عضو مجموعه SoSمثال هم اهداف و هم اجزای . کند

مجموعه با ماهیت  SoSدهنده ماهیت اعضای تشکیل مفهومی، اما از نظر ،از نظر ریاضی اشکالی نداشته باشد

دهند نه مفاهیمی سازی مفاهیم با ماهیت یکسان را در یک مجموعه قرار میما در مدلاهداف متفاوت است و عمو

بهتر است هم سامانه و هم . کارگیری استسازی سامانه نیز قابل بههمین دالیل برای نحوه مدل .با ماهیت متفاوت

SoS به صورت چندتایی مرتب مدل شوند.  

مثال در مورد . مفید هستند را در خود ندارد سازیدر مدلاهیمی که یعنی برخی از مف ،غنای مفهومی پایینی دارد −

 .شده استیرسامانه، سامانه در نظر گرفتهاین ز سازی به اشتباهانجام مدلبرای  به اجبار TLCزیرسامانه 
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تعلق به صورت . نهایت استی در بازه صفر تا بیخودمختاری عدد. اندهمگن مدل شدهها به صورت نامشخصه −

و اتصال نیز ) درست یا غلط(تنوع یک مقدار منطقی است. دارد» 1«نسبت بیان شده و مقداری بین صفر تا 

این  این موارد به خودی خود ایرادی ندارند اما .به جز مجموعه اهداف دارد SoSمقداری منطقی برای هر دو عضو 

- ها است، بسیار دشوار میی بر روی این مشخصهمحاسباتکه مبتنی بر را های فراتر گیریانجام اندازه تعاریف شیوه

 .سازد

مثال در تشخیص خودمختاری و تعلق . شودها هم آشکار میهایی مشکالت مفهومی نحوه محاسبه مشخصهدر بخش −

TLC  بهSoSNMC ییو تعلق باال که این زیرسامانه خودمختاری اندکدرحالی  .رسدکامال اشتباه به نتیجه می 

در نتیجه داند؛ خودمختاری را باال و تعلق را اندک می دهد، یعنیمی تشخیص وارونه در این مورد .B.S روش ،دارد

 .دارند اند نیاز به بازنگریانتخاب شده هاهف صوری مشخصتعری ی که به عنوان مرجعتعاریف

همین ر کند که داکتفا می نبود SoSندارد و فقط به تشخیص  SoSاین مدل سازوکاری برای تشخیص نوع  −

شود در حالی که از  SoSمثال باید تمام اجزا  سامانه باشند تا یک سامانه . رو به رو است تشخیص هم با اشکاالتی

 .صحیح نیستلحاظ مفهومی 

 .سازی مشخصه برآیش را ندارداین مدل به دلیل ایستایی توانایی مدل −

مشاهده شد به جز مورد آخر که در تمام  )4- 5 مطابق با بند ( ASSAFسازی به روش همان طور که در بخش مدل

  .اندهای ایستا مشترک است در مدل جدید تمامی دیگر مشکالت تا حد مطلوبی مرتفع شدهمدل

 ASSAF شهودی و مقایسه آن با روش بحث درمورد روش 6-3

با روشی است که  آن همقایس ASSAFسازی به روش بهترین روش برای تحلیل نتایج حاصل از مدل رسدمی به نظر

تنها روش موجود با این مشخصات روش شهودی . داشته باشد ASSAF با نتایج حاصله روش نتایجی قابل مقایسه ،حداقل

موجود  ]18[ در که مورد مطالعه نتایج این تحلیل شهودی خالصه .است که تا حدی توانسته نتایج قابل مقایسه ایجاد کند

  .شوده میمشاهد 11شکل است در 
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  ]18[موجود در مطالعه موردی سازی و تحلیل شهودی نتایج حاصل از مدل: 11شکل 

طور که همان. آمده است 12شکل  هم در )4-5 مطابق با بند ( ASSAF سازی به شیوهاز مدل لرتب حاصتنتایج م

این  هم البته در مورد تعلق. در مورد تعلق تقریبا با نتایج مدل شهودی مطابقت داردشود نتایج حاصله به جز مشاهده می

 از این هدف. است» یالت شخصیتما«ها سازی یکی از اهداف تاکسیدر مدل .اردحل دراهموضوع قابل توجیه است و چند 

به چندین  مسئله اینجا است که این هدف در واقع یک هدف ساده نیست واما . شده استبرداشت  هتشریح مورد مطالع

. ی این موضوع وجود داردهایی براحلراه .استاطالعاتی از آن مطرح نشده در متن مورد مطالعه شود کههدف تجزیه می

حل راه. حل عملی مناسبی نیستبه نظر راهدر اینجا که  مجزا شوندت که این تجزیه انجام و اهداف ها این اسز آنیکی ا

توان میان اهداف ساده و از این طریق می. شوددرنظرگرفته های بعدی مدل برای اهداف وزندیگر این است که در توسعه

در مورد مشخصه تنوع نیاز به توضیح است که در شیوه . هداف تفاوت گذاشتمهم یا غیر مهم بودن ااهداف ترکیبی و 

به جای پرداختن به تفاوت میان اهداف و . شوداشکاالت اساسی دیده می )]18[موجود در(محاسبه آن در روش شهودی

تاکسی پرداخته که در واقع تفاوت در سطح  های مالکو غیره، تفاوت میان رانندگان یا شرکت هاهای اتصال و کنششیوه

برای  با وجود نتیجه درست اما از راه نادرستیبنابراین در شیوه شهودی  .شودها نمیدیگری است و مربوط به سطح تاکسی

  .استفاده شده است تحصیل نتایج
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  ASSAF روش به مطالعه موردی سازی و تحلیلنتایج حاصل از مدل :12شکل  

 ASSAFنتایج نهایی روش  6-4

 13 شکلکه در  آنچهطبق  .شودپرداخته می ASSAFتوصیف مورد مطالعه با روش نتایج دیگر حاصل از به  ،در ادامه

 ASSAF روشتشخیص نکته قابل توجه اینجا است که . مجازی قرار داد SoSsرا در دسته  SoSتوان میآمده است 

نیاز  SoS نوع که اینآمده  1-5- 2 مجازی در بند SoSsدر تعریف . با شواهد موجود هم مطابقت دارد) 4-5 مطابق با بند (

  .است که در توصیف نیز آمده است TLCاین سازوکار در واقع همان زیرسامانه  .به سازوکاری برای حفظ حیات خود دارد
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 توسعه داد ASSAF توان در روشو مواردی که می هامحدودیت 6-5

دلیل ماهیتی دارد به این معنی که به دلیل ایستا بودن  محدودیتاین . شودمطرح می اصلی این مدل محدودیتابتدا 

گیری برای اندازهای شیوهعدم توانایی در تعریف  محدودیتاین . شوددر آن یافت نمی مورد نظر قابلیت ،سازیاین نحوه مدل

 کنونی روش با را و منطق زمانی SoSسازی های پویای مدلباید روش محدودیتبرای رفع این  .مشخصه برآیش است

  .ترکیب کرد تا توانایی این روش برای تعریف مشخصه برآیش افزایش یابد

های توان طی پژوهشمی در مواردی قابلیت توسعه دارد کهASSAF  طور که پیش از این هم اشاره شد روشهمان

  :شوداشاره می در ادامه به این موارد. به بررسی و توسعه آنها پرداخت آینده

توان با اضافه کردن مواردی مانند پیش می. اندد و ساده مدل شدهها به صورت مجریا همان کنش Actاعضای درآیه  −

 .گسترش داد را آنها ،ها و غیرهنیازمندی ،هاشرط

 مرکبو  سادههای توان با وزن قائل شدن یا دادن صفتمی. اندساده مدل شده Actنیز مانند درآیه  Golاعضای درآیه  −

 .تر کردیا مانند آن، اعضای این درآیه را از نظر مفهومی غنی

ا نیز در توان آنها رمی. ها در نظر گرفته نشده استنوع خاصی ندارند و وزنی هم برای آن. ها در این روش ساده انداتصال −

 .ها گسترش داداین حوزه

ه مشخصه برآیش را بتوان به صورت توان قابلیتی به وجود آورد کبا اضافه کردن منطق زمانی به روش کنونی می   −

 .صوری تعریف کرد

شده که تغییر مقدار یک مشخصه بر یعنی پذیرفته. شده است ها پذیرفتهدار میان مشخصهدر این پژوهش ارتباط معنی −

دلیل این عدم استخراج این . روابط ریاضی این تأثیرات هنوز استخراج نشده استاما . ها تأثیر دارددار دیگر مشخصهمق

توان در نظر از این رو نمیثال در تعریف مشخصه اتصال، دلیل و هدف ایجاد اتصال هنوز مطرح نشده ماست که به طور 

و همانطور که پیش از این هم بیان ختن چه هدفی برقرار شده است گرفت که اتصال برای انجام چه کنش یا برآورده سا

توان بر روی ارتباط ها در کارهای آتی میبا تکمیل تعاریف مشخصه. تواند توسعه بیشتری بیابدشد این مشخصه می

تغییر دیگر ها در اثر تحلیلی نیز بر روی نحوه تغییرات مشخصه سپس های ریاضی انجام داد وها با هم تحلیلمشخصه

 .ها داشتمشخصه
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با انتخاب و یا تکمیل یک زبان صوری مناسب و تبدیل تعاریف از زبان ریاضی به زبان صوری مذکور امکان استفاده از  −

 .شودآوردهفراهم  سازی، برای فرمالیسمهای وارسی یا ابزارهای پیادهبرای آن زبان، مثال ابزار ابزارهای موجود
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Abstract 
Lately a category of complicated systems which their components are complicated 

themselves has dragged a lot of attention. Many fields are taking these heterogeneous and 

growing systems into attention. Military, security, aerospace, space, manufacturing 

factories, service industries, environmental and crisis control systems are some examples of 

these fields. 

Researchers believe that systems which are vast, complicated, independent and 

heterogeneous and work together or have been built to fulfill this purpose, can be 

implemented an analyzed more efficiently with SoS technology. The main reason for 

considering systems with the SoS approach is to reach higher abilities and better 

performances that cannot be reached with the means of conventional systems. 

This research is looking for propagating a formalism that modeling SoSs and also 

systems and FoSs will be possible with it and then make a basis with extracting model to 

make an exact and formal definition for SoSs characteristics. After reaching these purposes, 

with these definitions a method will be provided for systems, SoSs and FoSs on a spectrum. 

Also categories of SoSs will be presented on this spectrum. 

One of the main presented definitions in this research is pseudo-system. This 

concept is presented for the first time in this thesis. Definitions of pseudo-systems and its 

sorts, will make it possible to represent the definitions of SoSs' properties, also SoSs can be 

categorized with these contents. With all these definitions and categories, it will be possible 

to make a spectrum and setsystems, FoSs and sorts of SoSs on this spectrum. 

Key words: System, SoS, FoS, Formalism, Pseudo-System, ASSAF 
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