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د

چکیده

هاي هاي فناوري اطالعات و متغیر بودن فضاي کاري، استفاده از سامانهامروزه با افزایش پیچیدگی در تمام سامانه
ا حرکت ء نبوده و در این راستها نیز از این امر مستثناسازمان. پذیر به یک امر حیاطی تبدیل شده استتطبیق

یک .هاي متخصصین امر استپذیر براي اداره یک سازمان از جمله چالشي راهکاري تطبیقامروزه ارائه. نمایندمی
هاي سازمانی، خود را بر اساس سیاستال در هر لحظه، با توجه به تغییرات محیطی و درونپذیر ایدهسازمان تطبیق

دارد که در راستاي هاعاملاي از مان در این زمینه اشاره به مجموعهي سازکلمه. دهدموجود با شرایط جدید وفق می
.نمایندرسیدن به یک هدف واحد با هم همکاري می

در  این راستا . ادبیات موضوع و برخی کارهاي انجام گرفته در این زمینه بررسی خواهد شداین سمینار، در
منظوره براي هاي پیاده شده و خاصنیز برخی نمونهپذیر وهاي تطبیقهاي ارائه شده براي سازمانمعماري
هاي مختلف مورد بررسی قرار خواهد گرفت تا در ادامه و براي تز کارشناسی ارشد، با استفاده از این بررسی محیط

.پذیر تالش شودهاي تطبیقي مدلی جدید براي سازماناجمالی، در راستاي ارائه

دهی، خودسازمانتطبیقی، خودپذیريهاي چندعامله، تطبیقذیر، سیستمپهاي تطبیقمانساز:واژگان کلیدي
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فصل اول مقدمات

شامل

تعریف مسأله
ي تحقیقمحدوده
هاي تحقیقپرسش
...
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مقدمه. 1-1

هر . استفاده از چندین عامل براي انجام وظایفی خاص به طور همزمان است1هاي چندعاملههدف اصلی سیستم
دهد و سپس نتیجه  را در نجام میکند، آن را پردازش نموده و اعامل یک وظیفه را به عنوان ورودي دریافت می

هاي گیرد و یک طیف، از عاملهاي مختلفی را در بر میها روشهماهنگی بین این عامل. [5]دهد خروجی ارائه می
در این تحقیق تمرکز اصلی بر روي آن .شودهاي قرار گرفته درون یک سازمان، را شامل میکامالً خودمحور تا عامل

.شوندندعامله است که در درون یک سازمان با هم هماهنگ میهاي چدسته از سیستم

گیرد، حرکت به هاي چندعامله را نیز دربر میهاي اطالعاتی که سیستمي انواع سیستمبا گسترش اندازه
ها باشند که بر سازمان به این صورت که این خود عامل. شدت گرفته است2سمت استفاده از محاسبات خودمختار

، سطح بلوغی [9]بر اساس . ت داشته باشند و تغییرات در سیستم، با توجه به تغییرات محیطی صورت پذیردخود نظار
است که در آن تمام 3از خودمختاري که به طور عملی تا کنون به آن دست یافته شده است، سطح خودتطبیقی

. شودگیري و اعمال تصمیم توسط خود سیستم انجام میپایش، تحلیل، تصمیممراحل 

تعریف مسأله. 1-2

.ي سازمان محور استهاي چندعاملهي اعمال خودتطبیقی بر روي سیستمهدف اصلی در این سمینار تحقیق درباره
تطبیقی و برخی نیز به اعمال هاي زیادي در این باب ارائه شده است که برخی به اعمال خودها و چارچوبمدل
پس نتایج اعمال خودتطبیقی بر روي . مه تفاوت این دو وادي بیان خواهد شداشاره دارد که در ادا4سازماندهیخود

.هاي چندعامله و مزایا و معایب این روش بررسی خواهد شدسیستم

ي تحقیقمحدوده. 1-3

هاي چندعامله، و استفاده از خودتطبیقی و دهی سیستمهاي چندعامله، سازماندر این تحقیق مفهوم سیستم
همچنین مفهوم خودتطبیقی و تفاوت آن با . هاي چندعامله بررسی خواهد شددر سیستمدهی خودسازمان

.دهی مد نظر خواهد بودخودسازمانپذیري و نیزتطبیق

1 Multi agent systems (MAS)
2 Autonomous computing
3 Self-adaptive
4 Self-organizing
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نتایج این . ها ارائه شده و تا حدي نقد و بررسی خواهند شداي از کارهاي انجام شده در این حیطههمچنین مجموعه
محور مورد استفاده قرار خواهد ي سازمانهاي چندعاملهپذیري بر روي سیستمبیقها در راستاي اعمال تطبررسی
.گرفت

هاي تحقیقپرسش. 1-4

:هاي زیر پاسخ خواهد داداین تحقیق به پرسش

ي سازمان محور چیست و چه کاربردي دارد؟هاي چندعاملهعامل و سیستم
خودتطبیقی چیست و چه کاربردي دارد؟
پذیرد؟عامله انجام میهاي چندو چگونه در سیستمپذیري چراتطبیق
پذیري و خودتطبیقی چیست؟تفاوت تطبیق
هاي چندعامله چیست؟مزایا و معایب اعمال خودتطبیقی بر سیستم

انگیزش ناشی از تحقیق. 1-5

صوص ارائه هاي مختلفی در این خروش. ها استهاي عاملي اصلی در این تحقیق پیچیدگی کنترل سازمانانگیزه
دهند و ها قرار میي خود عاملگیرند و برخی نیز آن را به عهدهبرخی کنترل را کامالً مرکزي در نظر می. شده است

گیري محاسبات خودمختار و خصوصاً خودتطبیقی، اما از زمان شکل. کنندبرخی نیز یک روش میانه را انتخاب می
هاي استفاده ها و پیامدها، چالشام گرفته است و در این تحقیق برآنیم راههاي گوناگونی انجها در حیطهاستفاده از آن

.هاي چندعامله را مورد بررسی قرار دهیماز خودتطبیقی براي سیستم

ساختار سمینار. 1-6

:در ادامه ساختار سمینار به شکل زیر ارائه خواهد شد

فصل دوم شامل کلیات تحقیق و ادبیات موضوع خواهد بود.
 مروري بر کارهاي انجام گرفته در این وادي انجام خواهد شدفصل سوم در.
نهادي سمینار و روش تحقیق خواهد بودفصل چهارم شامل موضوع پیش.
گیري کلی و پیشنهاد کارهاي آتی را دربر خواهد گرفتفصل پنجم نیز نتیجه.
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فصل دوم ادبیات موضوع

شامل 

 ملههاي چندعاسیستمتعریف
 پذیريتطبیقتعریف
...
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مقدمه. 2-1

در این فصل تالش خواهد شد تا با استفاده از منابع معتبر تعریف دقیقی در خصوص سازمان مورد نظر در این تحقیق، 
.پذیري و خودتطبیقی ارائه شودي آن سازمان و تطبیقهاي تشکیل دهندهعامل

هاي چندعاملهسیستم. 2-2

ها هستند و عناصر تشکیل MASعامله یا هاي چندشود، سیستمپذیري بر روي آن اعمال میواحد اصلی که تطبیق
هاي هاي بسیار پیچیده، مانند سیستمهاي چندعامله در سیستماستفاده از سیستم.ها هستندها نیز عاملي آندهنده

.ددر ادامه هر یک از این موارد تشریح خواهد ش.، کاربرد دارد5فوق مقیاس وسیع

تعریف عامل. 1- 2- 2

ها یک واحد عامل.آیندهاي چندعامله به حساب میء سیستمها کوچکترین اجزاهمانطور که گفته شد عامل
هم این است که یک ي عمومی دارند و آنافزاري هستند که در هر قالبی که باشند یک وظیفهافزاري یا نرمسخت

جام انجام دهند و نتیجه را به یک عامل دیگر یا به خروجی سیستم بدهند وظیفه را دریافت کنند، آن را پردازش و ان
توانند انواع ساده یا پیچیده داشته گیرند میدهی که در آن قرار میها، بسته به نوع سازمانعامل. تا از آن استفاده کنند

گیرند که با توجه به سطح نقششان ها در هر سازمانی که قرار بگیرند نقشی را بر عهده میعالوه بر این عامل. باشند
.وظایف خاصی را نیز برعهده خواهند داشت

، [10]بر اساس . شودهاي چندعامله در ادامه ارائه میها مثالی از استفاده از سیستمبراي درك بهتر از عامل
ها جا این سفینهدر این.شودي کوچک براي اکتشاف در کمربند مشتري استفاده میي ناسا از هزاران سفینهدر پروژه

گذار، که کند، قانونها سه نوع کارگر، که اطالعات را جمع میاین سفینه.آیندهستند که یک عامل به حساب می
گذاران و رسان که کار ارتباط کارگرها با هم، با قانونکند، و پیامروز میقوانین عملیات و تشکیل تیم را وضع و به

.هستندعهده داردهاي زمینی بر گاهایست

5 Ultra large scale systems (ULS)
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هاي چندعاملهتعریف سیستم. 2- 2- 2

اما معموالً . . اندها در نظر گرفته شدهو جامعهها ها ترکیبی از عاملهاي چندعامله، این سیستماز زمان تولد سیستم
هاي یستمها ساین سیستم. تأکید به سمت خود عامل و حاالت آن و ارتباط این حاالت و رفتار کلی عامل بوده است

محور شده است که مفاهیم ي سازمانهاي چندعاملهاي به سیستماخیراً توجه ویژه. محور هستندعامله عاملچند
. [4]لکرد و نقش در آن نقش مهمی دارند سازمان، گروه، ارتباطات، عم

ار، که هاي محاسباتی خودمختي سیستمي مناسب براي توسعهیک حیطههاي چندعاملههمچنین، سیستم
اي که نیاز به استفاده توانند در هر زمینههاي چندعامله میسیستم. [5]کند ود را مدیریت کنند، فراهم میتوانند خمی

براي مثال . ها اعمال کردتوان انواع کنترل را بر روي آناز محاسبات همزمان و پیچیده باشد کاربرد دارند و می
ها در نظر گرفت و یا با اعمال خودتطبیقی، کاري کرد که با توجه به تغییر تواند یکسري قوانین ثابت براي آنمی

.ها نیز تغییر کندشرایط محیطی، ساختار آن

هاي چندعاملهسازمان در سیستم. 3- 2- 2

ها با هم تأثیر زیادي بر ها با یکدیگر و ارتباط آندر یک محیط چند عامله و توزیع شده هماهنگی عامل
مدیریت و هماهنگی در یک محیط چند عامله از نوع غیر مرکزي و توزیع .م داردتاي این سیسوظیفههاي نیازمندي

یک روش مدیریت و .سیستم دارد) ايهاي غیر وظیفهنیازمندي(هاي کیفی شده است که تأثیر زیادي بر روي ویژگی
ها یک نقش را در سازمان هرکدام از عاملتواند استفاده از سازمان باشد، به این معنی کهها میهماهنگی این محیط

.[6]برعهده گیرند

ها که بر اساس تعدادي اي از عاملاست از مجموعههاي چندعامله عبارتبه طور کلی سازمان در سیستم
، سازمان در [7]بر اساس . کنند تا به هدف کلی سیستم دست پیدا کنندبا یکدیگر ارتباط برقرار می6نقش

استفاده از سازمان ، [2]شود و بر اساس ها اعمال میچندعامله به عنوان راه حل کنترل این سیستمهاي سیستم
هاي هاي ساده بتوانند کارهاي بزرگ و پیچیده انجام دهند و از پیچیدگی عاملکند گروهی از عاملکمک می

.تر نیز کاسته شودپیشرفته

6 Role
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پیچیدگی خود وهاها، تعدد عاملچیدگی در خود عاملهاي چندعامله به دلیل پیدهی در سیستمسازمان
به صورت دستی و با یک نظارت مرکزي غیر ممکن است و همانطور که گفته شد بر اساس یک کنترل سیستم 

توان قوانین و قراردادهاي سازمان را از پیش تعیین کرد تا بر در یک روش ساده می. پذیردتوزیع شده انجام می
.ها، با یکدیگر ارتباط برقرار کنندها با بر عهده گرفتن نقشسازمانی شکل گرفته و عاملاساس آن ساختار 

. شوندبه کار گرفته می7هاي نامطمئنهاي چندعامله عموماً در محیطاما مشکل این جا است که در سیستم
. م نقش داشته باشدمحیط براي یک عامل هر آن چیزي است که غیر از خود عامل باشد و در سیست[6]بر اساس 

در یک محیط نامطمئن، تغییر امري اجتناب . آیندها هم براي یک عامل محیط به حساب میبنابراین سایر عامل
گاهی این تغییرات ممکن است شرایطی را ایجاد کند که ساختار فعلی سازمان حاکم بر سیستم کاربرد و . ناپذیر است

رو استفاده از قوانین ثابت براي ساختار سازمان پاسخگو نخواهد بود و باید از این . وري الزم را نداشته باشدبهره
هاي دهی براي سیستمبنابراین امر خودسازمان. سیستم را قادر سازیم با توجه به تغییرات محیطی خود را وفق دهد

. انداز آن جمله[5]و [4]چندعامله مطرح شده است که 

استفاده از خودتطبیقی است ،از خودکار بودن سیستم در مقابله با تغییراتسازي این سطحاما راه دیگر پیاده
دهی با خودتطبیقی در اما تفاوت اصلی خودسازمان. هاي بعدي توضیح داده خواهد شدهاي آن در بخشکه ویژگی

به تغییرات به این صورت که تصمیمات مربوط. تغییرات پایین به باال استدهی جریان این است که در خودسازمان
شود اما در خودتطبیقی این جریان باال به شود و به کل سیستم اعمال میها گرفته میبه طور محلی و توسط عامل

.هاي چندعامله پرداخته شده استدهی در سیستمدر ادامه به انواع سازمان.پایین است

هاي چندعامله را، به همراه ر سیستمدهی داند تمامی انواع سازمانتالش کرده[2]هورلینگ و همکاران در 
.دهی ارائه دهند که در ادامه هر یک از این انواع شرح داده خواهد شدي شکلها و نحوهویژگی

هاي سلسله مراتبیسازمان

ها در یک درخت با در این سازماندهی عامل. هاي چندعامله استشاید اولین نوع سازماندهی براي سیستم
در . تر از خود داردهر عامل باالتر دید بیشتري از محیط سیستم، نسبت به عوامل پایینهم ارتباط دارند و 

یک شماي کلی 1- 2شکل .جریان داده پایین به باال و جریان دستورات باال به پایین استاین نوع سازمان
.دهدمان را نشان میسازنوعاز این

7 Uncertain environments
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هاویژگی

هاي با وظایف ي وظایف در محیطامکان تجزیهدهی این است که به جهت هاي این نوع از سازماناز جمله ویژگی
امکان اعمال روش عالوه بر این، به دلیل همین تجزیه و . یابد، کاربردپذیري سیستم افزایش میمتعدد و متفاوت

رگتر ها، کاراتر و براي حل مشکالت بزهاي بزرگتر از عاملهشود سیستم از گروکه سبب می8تقسیم و شکست
که به  نسبت کل سیستم استهاروابط محدود عاملي دیگر نکته. یابد، کارایی سیستم نیز افزایش میاستفاده کند

شاید بتوان یکی . شودکوچک است و باعث کنترل بهتر، افزایش کار موازي و دقت و هدفمندي بیشتر اطالعات می
خرابی یک عامل ممکن ها شکننده هستند؛ ا که این سازماندانست چر9دهی را کمبود استحکاماز معایب این سازمان

. است خرابی سراسري به بار بیاورد

دهیشکل

تواند خود آن وظیفه را به انجام برساند و یا آن زسد، عامل میي جدید به سیستم میوقتی که یک وظیفه
مند به انجام آن بپردازد و قههاي دیگر عالها تقسیم کرده و به جستجوي عاملرا به زیروظایف یا قرارداد

خواهند ها که میدهد و آني خود مینهاد به زیرمجموعهقرارداد کننده یک پیش. ها تقسیم کندبین آن
گیرد کدام میدهند و او تصمیمهاي خود به قراردادکننده مینهاد شامل قابلیتانجام دهند یک پش

این . ها نیز تکرار شودتواند براي قراردادشوندهین جریان میهم. قرارداد شونده در انجام وظیفه کمک کنند
آورد و مشکل آن نیز این است که قرارداد کننده عملکرد سلسله مراتبی عدم نظارت کلی را به ارمغان می

.شودها هستند محروم میي دیگر عاملتر که زیرمجموعههاي توانمنداز دیگر عامل

[2]مراتبییک سازمان سلسله. 1-2شکل 

8 Divide and conquer
9 Robustness
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مراتبی تودرتوهاي سلسلهسازمان

اند که با هم متفاوت هستند و هر کدام از این ها در این روش از چندین سیستم تشکیل شدهسیستم
تواند ادامه پیدا توانند از چندین سیستم دیگر تشکیل شوند و این روند تا هرجایی میها نیز میسیستم

.شودتواند باشد و هر زیرگروه با یک مرز مشخص میجا در هر جهتی میاي در اینروابط زیرمجموعه.کند
ها شود دیگر عاملشود و این روش باعث میبه عنوان یک سطح انتزاع دیده می10جا هر گروهدر این

هر گروه از سطحی از خودمختاري برخوردار .هم به طور کاراتر، ارتباط داشته باشندبتوانند با یک گروه، آن
ي ارتباط چنینی اجازههاي اینبسیاري از سازمان،همچنین. هاي دیگر متفاوت باشدکه شاید با گروهاست 

اگر .دهددهی منعطف و متغیر در طول زمان را نتیجه میدهند که شکلها را در عرض سازمان میهگرو
دهیم شاید بتوان این برا یمراتبسلسلههايسازماني ارتباط عرضی و خودمختاري محلی درقدري اجازه

.دهدها را نشان مییک شماي کلی از این نوع سازمان2- 2شکل .مراتبی تشبیه کردنوع را به سلسله

هاویژگی

پذیري در نوع ها انعطافهبه دلیل سطحی از خودمختاري و کپسوله بودن گرودهی، در  این نوع سازمان
این موضوع بار دانش روي دوش .شودمیسر می،رفتار و حل مشکالت با پیچیدگی و تداخل بیشتر

دهد رفتار سیستم بدون هماهنگی بیشتر، به طور خودکار تطبیق اجازه میدرخواست کننده را کاهش و
بینی کارایی کلی سیستم کم عیب این موضوع هم این است که با کمبود دانش مذکور پیش.پیدا کند

.است

دهیشکل

ها انتخاب عامل مناسب براي قرار گرفتن در یک گروه خاص است تا ازمانچالش اصلی در طراحی این س
روش .هاي ایستا استیک راه استفاده از گروه.کارایی افزایش یابد و اهداف کلی سیستم به دست بیایند

.در یک روش دیگر از الگوریتم ژنتیک استفاده شده است.دیگر استفاده از یک روش آنتروپی فازي است

10 Holon
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[2]مراتبی تودرتو یک سازمان سلسله. 2-2ل شک

11هاي ائتالفیسازمان

ها را به عنوان یک مجموعه در نظر بگیریم، بنابراین هر زیرمجموعه از این مجموعه اگر ما جمعیت عامل
در درون یک .گیرندها براي یک هدف خاص و با عمر کم شکل میي آنیک ائتالف خواهد بود که همه

ساختار سازمانی مسطح است؛ هرچند یک عامل به عنوان سرگروه و واسط براي ارتباط با ائتالف معموالً
توان شوند، میها به عنوان جزئی تجزیه ناپذیر تصور میچون ائتالف.شودبیرون در نظر گرفته می

که نتایج ینافتد، مگر ایهماهنگی تنها درون ائتالف اتفاق م.ها اعمال کردساختارهاي دیگر را هم روي آن
یک 3-2شکل .ي سرگروه ائتالف خواهد بودبراي دیگري مهم باشد که هماهنگی بر عهدهکار یک ائتالف

.دهدها ارائه میشماي کلی از این نوع سازمان

هاویژگی

.آیداي است که در ائتالف به  دست میو کاهش هزینهائتالف ارزش افزودهاستفاده ازي اصلی در انگیزه
ها و در حقیقت منابع در دسترس را ن است به نظر بیاید همین انگیزه باعث شود بخواهیم تمام عاملممک

داري باالتري خواهد داشت و در ي تشکیل و نگهاما همین ائتالف بزرگ هزینه.در یک ائتالف قرار دهیم
د بود که کارایی و هایی خواهبنابراین هدف اصلی تشکیل زیرمجموعه.دنیاي واقعی عملی نخواهد بود

.ي حداکثر را منجر شونداستفاده

11 Coalition
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دهیشکل

شرایط و هدف تشکیل ائتالف، کار در محیط پویا و : ناشی ازهادر این نوع سازمانپیچیدگی شکل دهی
یک روش استفاده از یک الگوریتم حریصانه است .نامطمئن و حضور یک عامل در بیش از یک ائتالف است

ها را پیدا کند که با هم شامل هر عضو از مجموعه هدف ترین تعداد زیرمجموعهکند کمکه تالش می
هاي خودمحور بر اساس تصمیمات محلی یک ائتالف یک روش دیگر وجود دارد که در آن عامل.شوندمی

ي ها به طور پویا در پاسخ به وظایف رصد شده در یک شبکهدر یک روش دیگر ائتالف.دهندتشکیل می
.شوندکیل میحسگر تش

[2]یک سازمان ائتالفی . 3-2شکل 

هاي تیمیسازمان

اند با هم براي دستیابی به یک هدف مشترك ها شامل تعدادي عامل است که قبول کردهیک تیم از عامل
جا تالش براي افزایش کارایی خود تیم است تا خود هر همکاري نمایند و در مقایسه با ائتالف در این

توانند هر الگویی داشته باشند که بر اثر اتفاقات گوناگون ها و ارتباطات میون یک تیم نقشدر در.عامل
یک شماي کلی از این نوع 4- 2شکل . ماندکنند اما هدف نهایی تیم همچنان ثابت میتغییر هم می

.دهدها ارائه میسازمان

هاویژگی

توان به اهداف بزرگتري دست پیدا ار یکپارچه میکیکاین است که درهااستفاده از تیماولین سودمندي
.وجود دارندنیزهاي عمومی و  اقتصاد در مقیاسمزایاي دیگر مانند افزونگی، رعایت محدودیت.کرد
.بینی هستندئن و تحت شرایط غیرقابل پیشهاي نامطمداراي انعطاف براي کار در محیطها تیم
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دهیشکل

ها چگونه براي حل مشکالت که عاملتعیین این: شامل این موارد استهادهی به تیمچالش اصلی شکل
ها در زمان انجام کار حفظ شود و بازبینی تیم پس از تغییر یابند، ثبات بین این عاملسطح باال اختصاص 

ها بستگی به اهداف و ها و تخصیص نقش به آنانتخاب عامل.ها صورت پذیرددر محیط و جمعیت عامل
دهی استفاده از یک راه شکل.هاي کاندید و دانش مربوط به فرآیند انتخاب دارداي خود عاملهویژگی

.دهداست که یک روش منعطف براي ارائه و تطبیق رفتارهاي تیم ارائه میSTEMمعماري 

[2]یک سازمان تیمی . 4-2شکل 

12هاي جماعتیسازمان

دهی ها هستند که در یک سازمانهایی از عاملوههاي جماعتی هم گرهمانند ائتالف و تیم، سازمان
زمان ها براي مدتاما تفاوت این است که جماعت.اندمسطح براي دستیابی به سود بیشتر قرار گرفته

هاي مشابه یا مکمل ها بین عاملآن. گیرندتر و نه براي تنها یک هدف خاص مقطعی شکل میطوالنی
جا با افزایش کاربري در این.شوندهاي مناسب تشکیل میکنندهملبراي تسهیل فرآیند پیدا کردن تعا

این کاربري محلی است که منجر به . ها هستند که منطق باالیی دارندها، این عاملمحلی براي خود عامل
تواند توسط اعضاي جماعت فراهم شود چرا که این همان کارایی وکاربري است که میانتخاب جماعت می

توانند اضافه یا حذف شوند ها میعامل.کند که چقدر براي خود عامل مفید خواهد بودمیشود و تعیین
ها هم پس عامل.اما یک تعداد ثابت شرکت کننده براي هر جماعت خواهد بود تا بتواند درست کار کند

تعامل .ران شوداند جباي که گذاشتهاند ببرند تا زمان و هزینهباید سود کافی از جماعتی که در آن شریک
یک شماي 5-2شکل .تواند عضو بیش از یک جماعت باشدبین جماعات وجود ندارد اما یک عامل می

.دهدها ارائه میکلی از این نوع سازمان

12 Congregation
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هاویژگی

هاي شریک، با استفاده از کاهش جمعیت تحت ، تسهیل کشف عاملهاماناین نوع از سازویژگی اصلی
تر هایی که اعضایشان ارتباطات قويهر افزایش کاربري و اطمینان با ساخت گروویژگی دیگ.جستجو است

هم عدم استفاده از عاملی دیگر در یک جماعت هاي جماعتیسازماني منفیجنبه.تري دارندو مستحکم
پس ساخت جماعت نوعی مصالحه بین کیفیت و .دیگر است که شاید بتواند کارایی بیشتري را ایجاد کند

.عطاف است، براي کاهش زمان، پیچیدگی و هزینهان

دهیشکل

ها به آن هاي مناسب براي پیوستن عاملههمانند ائتالف، تشکیل جماعت نیز شامل انتخاب و ایجاد گرو
تشکیل جماعات بیشتر بر اساس .برداست و از مشکالت پیچیدگی در هنگام افزایش جمعیت رنج می

زرگی هم در تشکیل یک جماعت وجود ندارد و باید راهی براي تفاوت ها است و هدف اصلی و بویژگی
یک روش استفاده از برچسب است که هر جماعت را از دیگري .قائل شدن بین این جماعات پیدا کرد

.کندهاي مورد نیازش را هم به دیگران اعالم میهاي عاملکند و ویژگیمتمایز می

[2]یک سازمان جماعتی . 5-2شکل 

13ايهاي جامعهزمانسا

توانند به جامعه پیوسته یا باشند میها اگر عالقه داشتهعامل. یک جامعه یک ساختار پایاي اجتماعی است
کنندگان از طریق آن با هم ارتباط برقرار از آن بروند اما جامعه پا برجا است و مانند محیطی که شرکت

هاي ختلف، سطوح مختلف از منطق و استدالل و قابلیتها اهداف مدر جامعه عامل.کندکنند عمل میمی

13 Society
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هاي دیگر قرار بگیرند و یا به طور کامل توانند در قالب سازمانها میدر داخل جامعه عامل.ناهمگون دارند
کنند که به عنوان ها اعمال میهایی است که بر عاملها محدودیتتفاوت دیگر جامعه.باهم نامرتبط باشند

باید به قدري . این قوانین باید یک تعادل بین اهداف سازمان برقرار کنند.شونده شناخته میقوانین جامع
.قدر که دیگر سود حاصل از این قوانین از بین برودمنعطف باشند تا بتوان به اهداف رسید و البته نه آن

.دهدها را نشان مییک شماي کلی از این نوع سازمان6- 2شکل 

هاویژگی

. تواند برخوردها را کم کند و نه یک کنترل کامالً توزیع شدهامعه نه یک کنترل کامالً مرکزي میدر یک ج
ها، با اعمال قوانین بر عامل.حال چالش طراحی این قوانین خواهد بود. پس نیاز به قوانین ترافیکی داریم

نند و در نتیجه تعامالت و ها را محدودتر کهاي موجود براي رفتار سایر عاملتوانند گزینهها میآن
ها نیز الزم برخی تشویق و تنبیه،عالوه بر این.تر و قابل پیگیري بیشتر خواهد بودها راحتهماهنگی

.خواهد بود تا بتوان این قوانین را اعمال کرد

دهیشکل

ي جنبه، ارائهها، قراردادها و قوانین اجتماعی و  دیگر یکی تعریف نقش. دهی به جامعه دو جنبه داردشکل
یک چارچوب سه بخشی شامل .تر از جامعه مانند چگونگی اتصال و جدا شدن یک عاملاطالعاتی دقیق

ها و ها، نُرمهاي سازمانی، اجتماعی و تعامل در این راستا وجود دارد که مدل سازمانی نقشمدل
کند، مدل اجتماعی ریف میهاي تعامالت و ارتباطات را که در محیط در دسترس خواهند بود تعچارچوب

ها و ها و مشوقها برسد و مدل تعامالت که تعامل بین عاملها به کدام عاملکند کدام نقشکه تعیین می
.گیرنددو مورد دوم در زمان اجرا شکل می. کندها را کنترل میجریمه

[2]اي یک سازمان جامعه. 6-2شکل 
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پذیريتطبیق. 2-3

در ادامه . ري به معناي تغییر در یک موجودیت تحت کنترل، بر اساس تغییرات محیطی استپذیبه طور کلی تطبیق
..ها با یکدیگر شرح داده خواهد شدپذیري، خودتطبیقی و تفاوت آنتطبیق

پذیريتعریف تطبیق. 1- 3- 2

که عامله دارد،چندتغییر در ساختار و رفتار یک محیطپذیري در یک محیط چندعامله اشاره به تطبیق[7]بر اساس 
پذیري اشاره به هر گونه تغییر در یک اما به صورت کلی تطبیق.شودا است انجام میدر حال اجردر حالی که سیستم

بنابراین وفق . پذیرد، و نه توسط خود سیستمدارد، که توسط افراد متخصص و مسول سیستم صورت میسیستم
اما تصمیم براي تغییراتی که براي این وفق یافتن صورت . پذیري استیافتن با شرایط جدید ویژگی اصلی تطبیق

.شودها انجام میپذیرد به دست انسانمی

تطبیقیخودفیرعت. 2- 3- 2

. ي تحت کنترل خود انجام دهدرا بر روي یک مولفه، یک سیستم خودتطبیق باید بتواند چهار مرحله[9]براساس 
ها را کند و پس از کسب اطالعات الزم آن14ي تحت کنترل خود را پایشیک سیستم خودتطبیق باید بتواند مولفه

این بخش پس از تحلیل اطالعات نتایج را در اختیار بخش . قرار دهد15بندي کرده و در اختیار بخش تحلیلدسته
الزم در این بخش بر اساس دانش موجود، که در بخش پایگاه دانش قرار دارد، تصمیم. دهدقرار می16گیريتصمیم

قرار 17شود و نتایج در اختیار بخش اجراي تحت کنترل گرفته میبراي انجام یا عدم انجام یک تغییر بر روي مولفه
- 2توان در شکل تمامی این مراحل را می. ها تغییرات الزم را بر روي مولفه اعمال کندگیرد تا با استفاده از عملگرمی

.مشاهده کرد7

پنج سطح بلوغ براي [9]در . یک سطح بلوغ از خودمختاري در نظر گرفتتوان تطبیقی را میخود
گیري و اجرا از حالت هاي پایش، تحلیل، تصمیمیکی از قسمت،خودمختاري در نظرگرفته شده است که در هر کدام

- 2شکل تمامی این سطوح بلوغ در. گیردقرار میدستی و کنترل افراد متخصص خارج شده و در اختیار خود سیستم
.آیدبندي به حساب میخودتطبیقی درواقع سطح چهارم این رتبه.قابل مشاهده است8

14 Monitor
15 Analyze
16 Plan
17 Execute



١٦

[9]ي کنترلی خودتطبیق حلقه. 7-2شکل 

ي ي خودتطبیقی به چهار زیرمجموعهقابل مشاهده است، مقوله[9]و [8]بندي دیگر که در در یک طبقه
که در ادامه 21و خودمحافظتی20سازيبهینه، خود19، خود التیامی18بندياند از خود پیکرشود که عبارتدیگر تقسیم می

[9]سطوح بلوغ خودمختاري . 8-2شکل 

18 Self-configuration
19 Self-healing
20 Self-optimization
21 Self-protection
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.ند شدهطور خالصه شرح داده خواکدام بههر

خودپیکربندي

نینی افتد، خود را بر اساس قواتوانند، نسبت به تغییراتی که در محیط پیرامونشان اتفاق میهاي خودپیکربند میسیستم
جدید و یا افزایش عاملیک شدنتوان حذف یا اضافه این تغییرات می. که در پایگاه دانش وجود دارد تطبیق دهند

.وري سیستم کمک کندتواند به افزایش و بهرهاین تطبیق اتوماتیک می.یا کاهش شدید بار کاري سیستم باشد

خودالتیامی

جود در خود را تشخیص داده و اقداماتی را بر اساس قوانین موجود، بدون توانند اشکاالت موهاي خودالتیام میسیستم
توان شامل از دور اقدامات اصالحی می. ایجاد مشکل براي روند کلی سیستم، براي اصالح این اشکاالت انجام دهند

.خارج ساختن یک عامل معیوب و جایگزین ساختن آن با یک عامل دیگر باشد

سازيخودبهینه

تواند شامل این میزان کردن می. کنند22ساز قادرند خود را بر اساس اهداف سیستمی میزاناي خودبهینههسیستم
براي . ها باشددهی بین عاملتغییر در روش استفاده از منابع براي افزایش کارایی، یا استفاده از روشی دیگر در سازمان

بنابراین، با توجه به تغییرات محیطی باید . ز باقی بماندمثال، ممکن است نیاز باشد بار کاري سیستم در یک حد مجا
هاي سیستم.تغییراتی هم در عملکرد و استفاده از منابع سیستم صورت پذیرد تا این بار کاري مجاز حفظ شود

.کنندساز استاندارد باالیی از کیفیت سروس را هم براي سیستم و هم براي کاربران فراهم میخودبهینه

خودمحافظتی

پذیري توانند رفتارهاي متخاصمانه را شناسایی کرده اقدامات الزم را براي کاهش آسیبهاي خودمحافظتی میسیستم
تواند شامل سوءاستفاده از یک عامل براي نفوذ به سیستم، و اقدام متقابل این اقدامات خصمانه می.خود به کار ببندند

دمحافظتی امنیت و حریم خصوصی الزم را براي خود به ارمغان هاي خوسیستم. هم شناسایی و حذف آن عامل باشد
.آورندمی

22 Tune
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پذیري و خودتطبیقیتفاوت تطبیق. 3- 3- 2

. گیري براي اعمال تغییرات در سیستم استآید، تفاوت اصلی در نوع تصمیمطور که از نام این دو مقوله بر میهمان
گیري توسط افراد صورت رل تغییرات وجود دارد و تصمیمپذیر یک نظارت خارجی براي کنتدر یک سیستم تطبیق

براي . گیرد تغییري صورت بپذیرد یا نهاما در یک سیستم خودتطبیق، این خود سیستم است که تصمیم می. پذیردمی
ي خودتطبیق، یک ناظر غیر انسانی بر سیستم نظارت خواهد داشت تا بر اساس قوانین مثال در یک سیستم چندعامله

.توانند با یادگیري سیستم توسعه یابند، تغییرات الزم را در سیستم ایجاد نمایندود، که همین قوانین نیز میموج

. پذیري استي تطبیقتوان در نظر گرفت، ذات اجتماعی و پدیدار شوندهت دیگري که براي این دو میتفاو
اما خودتطبیقی . [7]مسائل اجتماعی مشاهده کرد توان به راحتی در زندگی روزمره و در انواع پذیري را میتطبیق

.هاي کامپیوتري شکل گرفته استیک ذات مهندسی شده دارد و درواقع براي سیستم

گیرينتیجه. 2-4

پذیري و خودتطبیقی و در هاي چندعامله و نیز مفهوم تطبیقدر این فصل تالش شد تا مفهوم سازمان در سیستم
ي سازمان محور داراي هاي چندعاملهشد، سیستمهمانطور که گفته. ر ارائه شودپذیهاي تطبیقنهایت سازمان

سازي محاسبات توانند شرایط الزم براي پیادهها از یک منظر، میاین ویژگی. هاي خاص خود هستندویژگی
از خودتطبیقی و یا ها باید سازي این سیستمخودمختار و خودتطبیقی را فراهم کنند و از یک منظر دیگر، براي پیاده

ي هاي چندعامله و مقولههاي سیستمهمین موضوع ارتباط تنگاتنگ سازمان. دهی استفاده کردخودسازمان
.در ادامه نیز برخی کارهاي انجام شده در این زمینه ارائه خواهد شد.دهدخودتطبیقی را نشان می
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مروري بر کارهاي انجام شدهسومفصل 

امل ش

 فرامدلی به نامAALAADIN

افزار میانMACODO

...
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مقدمه. 3-1

هاي دهی و خودتطبیقی براي سازماني خودسازماندر این فصل تالش خواهد شد تا برخی از کارهایی که در زمینه
عامله هاي چندبه طور کلی، پیش از این در سیستم. هاي چندعامله ارائه شده است مورد بررسی قرار گیردسیستم

هاي در حالی که در سال. هستند23گراها در واقع عاملاست و بیشتر این سیستمتوجه اصلی بر روي خود عامل بوده
بنابراین تحقیقات ارائه شده در این . هاي چندعاملی شده استدهی در سیستماي به سازمان و سازماناخیر توجه ویژه

.فصل مشتمل بر گروه دوم خواهد بود

AALAADINامدلی به نام فر. 3-2

دهند که ارائه میAALAADINهاي چندعامله به نام یک فرامدل عمومی براي سیستم، [1]فربر و همکاران در 
هاي ي استفاده از عاملاین مدل اجازه. کندها و ساختارها عمل میها، نقشبر اساس مفاهیم سازمانی مانند گروه

.دهدا میناهمگون در زبان، کاربرد و ساختار ر

هاي چندعامله انجام شده است دهی در سیستمي استفاده از مفاهیم سازمانکارهایی که تا کنون در زمینه
شود که جا ناشی میاین کمبود از این. افزار، نیستها از لحاظ مهندسی نرمپاسخگوي مشکل طراحی این سیستم

این دیدگاه را . شوندقل و گاه خودخواه در نظر گرفته میهاي کامالً مستهاي چندعامله موجودیتها در سیستمعامل
ها شکل بگیرد، ناشی از رفتار خود در این دیدگاه اگر جامعه و سازمانی هم بین عامل.گرا نامیدتوان مسیر عاملمی

هاي سیستمگرا معموالً مناسب براي طراحی اما استفاده از دیدگاه عامل.ها در ارتباط با یکدیگر خواهد بودعامل
:هم به دالیل زیرپیچیده نیست، آن

سازي شده وجود ندارد که بر اساس آن بر اساس معلومات نویسنده، هنوز یک سیستم پیاده: ناهمگونی زبان
ها براي معرفی زبان استاندارد هم برخی تالش. هاي گوناگونی براي ارتباط داشته باشندها بتوانند زبانعامل

.موضوع داردنشان از اهمیت این
سازي شده براي برقراري پیادهبر اساس معلومات نویسنده، هیچ سیستم: چندگونگی کاربردها و ساختارها

چندین کاربرد با اهداف و ساختارهاي درونی مختلف که بتوانند به طور همزمان روي یک سکو کار کنند 
.وجود ندارد

ها قادرند با هر ویژگی و اهدافی با وجود تمام عاملهاي مبر اساس معلومات نویسنده، در سیستم: امنیت
.ها ارتباط برقرار کنند که مشکالت امنیتی در پی داردتمام دیگر عامل

23 Agent oriented
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در این مقاله ادعا شده است استفاده از مفاهیم سازمانی مانند نقش، گروه و ساختارها به عنوان 
هاي ها کلید طراحی سیستمرفتار عاملها بههاي چندعامله و ربط دادن آنمفاهیم اصلی در سیستم

ها ها و نقشدر این دیدگاه سازمان به عنوان راه و روشی براي چینش گروه. وسیع استپیچیده و مقیاس
ها بر اساس آن رفتار در کنار هم براي تشکیل یک موجودیت کلی، بدون در نظر گرفتن روشی که عامل

ها با هم در این هاي ارتباط آنها و راهاي ساختار خود عاملپس هیچ راه حلی بر. شودکنند تلقی میمی
هایی که باید براي ها هم از طریق نقشی که در سازمان دارند و محدودیتعامل. مقاله ارائه نخواهد شد

.شوندعضویت در سازمان رعایت کنند تعریف می

مدل مفهومی

در این مدل در رابطه . مشاهده کرد1-3در شکل توانرا میAALAADINي مدل مفاهیم پایه و تشکیل دهنده
هاگروه. شودشود و عامل بر اساس نقشش در سازمان تعریف میبا ساختار داخلی خود عامل هیچ تصمیمی ارائه نمی

ترین کنند و در پیچیدهترین حالت فقط مرز چند عامل را مشخص میها هستند که در سادهاي از عاملمجموعهنیز،
ي نکته. تواند عضو چندین گروه باشدیک عامل می. شونددهند تفکیک میاساس نقشی که به هر عامل میحالت بر

یک همیک نقش.توانند به طور آزادانه اشتراك داشته باشندهاي مربوط به این مدل این است که میهاصلی در گرو
تواند چند هر عامل می. ن در یک گروه استي عضویت آنمایش انتزاعی از کارکرد عامل، خدمات آن و یا نشانه

یک نقش مهم نقش . نقش داشته باشد و هر نقش که به یک عامل اختصاص داده شده، براي آن گروه محلی است
و کار قبول یا عدم قبول یک نقش یارسدي گروه میفرض به ایجاد کنندهمدیریت گروه است که به طور پیش

.عامل را برعهده دارد

AALAADIN[1]مدل مفهومی مدل . 1-3شکل 
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مفاهیم متدولوژیکال

زمان گرا ي ساعاملههاي چندبه جز مفاهیم اصلی نقش، گروه و عامل مفاهیم دیگري هم در تعریف سیستم
. شونددیده می2- 3وجود دارد که در شکل 

تعریف S={R,G,L}یک انتزاع از گروه است و بر اساس چندتایی موجودیت ساختار گروه در این شکل،
گراف تعامل و Gدهد، را نشان میهاي ممکن در گروهیک مجموعه از تمام نقشRدر این چندتایی . شودمی

تمام البته .زبان تعامل در گروه استLدهد و نشان میکندکه تعامالت معتبر بین دو نقش را بیان میراارتباط
.از آن گروه به کار گرفته نشوندمونهک نهاي موجود در ساختار گروه ممکن است در ینقش

شود ها تعریف میهاي از ساختارهاي گروبه عنوان مجموعهشود، ساختار سازمانی هم که در شکل دیده می
یک ساختار سازمانی بر اساس دوتایی .دهدهاي چندعامله را نمایش میکه طراحی یک سازمان سیستم

O={S,Rep}در آن شود کهتعریف میSهاي گروه معتبر است و اي از ساختارمجموعهRep گراف نمایش
یک عامل ، Bو Aدهنده بین دو گروه یک ساختار نمایش،بنابراین. دهدي ساختار سازمانی را نشان میدهنده

، به طور کلی سازمان یک سیستمپس.داردBرا در گروه Rb,jو نقش Aرا در گروه Ra,iاست که همزمان نقش 
.هاي معتبر را شامل نشودنمونه از این ساختار خواهد بود و ممکن است تمامی گروهیک 

AALAADIN[1]مدل متدلوژیکال براي مدل . 2-3شکل 
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هاي هوشمند خودمختار توزیع شدهیک مدل سازمانی براي سیستم. 3-3

دهند که بر این اساس ائه میهاي چندعاملی ار،یک مدل سازمانی براي سیستم[3]یعقوبی رفیع و همکاران در 
هایی را هم هاي عادي خود، نقشها عالوه بر نقشدر این مدل عامل. کندها اعطا میخودمختاري را به این سیستم

.گیرندمختاري در سیستم بر عهده میبراي فراهم آوري خود

بدون این مدل پیاده یک بار با این مدل و یک بارNASA ANTSي براي ارزیابی مدل ارائه شده، پروژه
ي کوچک براي اکتشاف در کمربند مشتري ي ناسا از هزاران سفینهدر پروژه. اندشده است و نتایج باهم مقایسه شده

گذار، که قوانین عملیات و تشکیل کند، قانونها سه نوع کارگر، که اطالعات را جمع میاین سفینه. شوداستفاده می
هاي زمینی بر عهده گاهگذاران و ایسترسان که کار ارتباط کارگرها با هم، با قانون، و پیامکندروز میتیم را وضع و به

.در این پروژه در تمام سطوح فردي، تیمی و جمعیتی لحاظ شده است2425*-هاي خود ویژگی. دارد

یقی براي سیستم هاي خودتطبدهی دوباره باشد تا قابلیتممکن است در اثر تغییرات محیطی نیاز به سازمان
هاي چندعامله، از طریق همکاري میان شده مانند سیستمهاي توزیعهاي خودمختارانه در سیستمقابلیت. فراهم شود

هاي معمولی، ها باید قابلیت این را داشته باشند که در کنار نقشپس عامل. یابدهاي مختلف تحقق میعامل
.گیرندهاي مربوط به خودتطبیقی را هم برعهده نقش

مدل ارائه شده

هاي مورد نیاز یک عامل ها در شکل، صالحیتقابلیت. قابل مالحظه است3-3مدل ارائه شده در این مقاله در شکل 
از 26در مدل مسول نگهداري) سمت راست(هاي خودمختار سازمان. دهدمیبراي شرکت در یک سازمان نشان

توانند قبل از زمان اجرا یا هاي خودمختار میسازمان. حیطی هستنددر زمان تغییر م) سمت چپ(هاي واقعی سازمان
هاي خودمختار غلبه بر تغییراتی است که نیازمند التیام، هدف سازمان. به صورت پویا در زمان اجرا ایجاد شوند

.سازي و غیره هستندبهینه

24 Self-*
.شودهاي خودتطبیقی که پیش از این ارائه شد اطالق میي زیرمجموعهبه مجموعه* -اصطالح خود٢٥

26 Maintaining
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[3]هاي خودمختار و تخصیص نقش مدل ارائه شده براي سازمان. 3-3شکل 

دههاي خودسازمانسازمان. 3-4

روش ارائه .دهنددهی ارائه میپذیري ساختاري بر اساس خودسازمان، مدلی را براي تطبیق[5]کوتا و همکاران در 
.یابندیف دستر دهند تا به تخصیص بهتري از وظاها ساختار روابط خود را تغییکند عاملشده در این مقاله کمک می

یک سازوکار یا فرآیند قادر ساختن سیستم به تغییر ساختار خود بدون دستود مستقیم خودسازماندهی شامل
هاي چندعامله عموماً تا به حال کارهاي صورت  گرفته براي خودسازماندهی در سیستم. خارجی در زمان اجرا است

ز بهترین راه براي دستیابی به پذیري ساختاري نامتمرکنویسنده اعتقاد دارد تطبیق. اندداراي کنترل نامتمرکز نبوده
ها و در نتیجه مسیردهی دوباره تعامالتشان پذیري در ساختار شامل تغییر روابط عاملتطبیق. خودسازماندهی است

بگیرند چه ها در آن قرار دارند تا تصمیمجا، یک فرآیند پیوسته و متمرکز است که تمام عاملروش در این. خواهد بود
.ابط خود را تطبیق دهند، آن هم فقط بر اساس اطالعات در دسترس محلیزمانی و چگونه رو
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و 27هاي سازماندهند، ویژگیهایی که سازمان را شکل میسازي عاملسازي سازمان شامل مدلمدل
ي مشکل هاي همکاري کننده و حل کنندهها شامل گروهی از عاملدر این مدل سازمان عامل. است28محیط وظایف

هایی هستند که یک وظیفه را به ي مشکل هم عاملمنظور از حل کننده. یک محیط وظیفه قرار دارنداست که در
.دهندعنوان ورودي دریافت، آن را انجام و نتیجه را به عنوان خروجی می

هایی هستن که یک سرویس خاص و میزان ، که دوتایی29هاسرویساي از نمونهمدل هر وظیفه از مجموعه
ها در یک ترتیب اولویتی و در یک درخت انجام SIاین . کنند، تشکیل شده استرد نیازش را تعیین میمحاسبات مو

ها از ریشه شروع SIاجراي . شود که تمام نودهاي این درخت انجام شوندشوند و زمانی یک وظیفه انجام میمی
الف - 4- 3شکل . شوندي انجام مینودهاي همسطح هم به صورت مواز. رودها میشود و به ترتیب به سمت برگمی

.دهداین ساختار را به خوبی نشان می

هر عامل یک دوتایی از . کنندها را فراهم میهایی تشکیل شده است که این سرویسیک سازمان از عامل
ب نیز ساختار سازمانی مد -4- 3شکل . کند و قابلیت محاسباتی عامل استهایی که فراهم میي سرویسعهمجمو

.دهدرا نشان مینظر

شود ها به یک عامل که تصادفی هم انتخاب میSIي درخت شروع انجام یک وظیفه با تخصیص ریشه
بعدي را به یک عامل دیگر تخصیص SIپس از انجام کار این خود عامل انتخاب شده است که . شودانجام می

.انجام وظیفه و تخصیص: دهدپس هر عامل دو کار انجام می. دهدمی

31داند اما تعاملی ندارند، همتابه عامل میکه راجع30آشنا: ها وجود دارددر این مدل، سه نوع رابطه بین عامل

ها را به SIیک عامل بیشتر . که تعامل با فرکانس باال دارند32زیردست-که تعامل با فرکانس پایین دارند و مافوق
.دهد تا یک همتازیردستش می

[5]ساختار سازمانی. ب- 4- 3شکل [5]ساختار وظایف. لفا-4- 3ل شک

27 Organizational characteristics
28 Task environment
29 Instance of service (IS)
30 Acquaintance
31 Peer
32 Superior-subordinate
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ها استفاده دهی تنها از اطالعات تاریخی عاملبراي خودسازماننیزپذیري ساختاريروش ارائه شده براي تطبیق
نیز انواع 5- 3شکل .آینده به وجود خواهد آمد نداردکند، چرا که عامل هیچ اطالعاتی از وظایفی که در می

به این معنی است که ارتباط form-subr(ii)1براي مثال . دهدجا نشان میدهی دوباره را به طور یکسازمان
.کندزیردست تغییر پیدا می- دوعامل از آشنایی به مافوق

[5]نمودار تغییر حاالت . 5-3شکل 

MACODO33افزار میان. 3-5

. دهندهاي چندعامله ارائه میدهی در سیستمافزاري براي خودسازمان، یک معماري میان[6]وینز و همکاران در 
عامله هاي چندي سیستم34گراافزار براي کمک به طراحی سازماندرواقع به عنوان یک میانMACODOمعماري 
ها جدا کرده و هاي عاملي عمر را از نقشت چرخهافزار مدیریاین میان.ارائه شده است35محورهاي زمینهدر محیط

پس . شودعامله میهاي چندتر، طراحی و مدیریت بهتر در محیط، فهم آسان36مجددهاي استفاده سبب ایجاد قابلیت
.دهدوجود آمدن تغییر در سیستم، سازمان را تغییر و تطبیق میافزار خواهد بود که با بهاین میان

33 Middleware Architecture for COntext-driven Dynamic agent Organizations
34 Organization-oriented
35 Context-driven
36 Reusability
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دهد، ارائه شده را نشان میMACODOهاي اولیه و اساسی افزار، که بلوكمعماري نرمدر این مقاله یک
سازي انجام گرفته و به طور عملی هم از آن براي مدیریت ترافیک استفاده شده است و با استفاده از آن یک نمونه

دید با هم داشته باشند، در ي مطرح شده تعدادي دوربین، به صورتی که کمترین تالقی را از لحاظدر نمونه. است
تواند تراکم خودرو و سرعت متوسط اند که هر داراي یک پردازشگر است که در یک زمان میطول جاده پراکنده شده

ها تشخیص سنگینی ترافیکی در یک پردازش غیر ي دوربینوظیفه. ي دید خود را اندازه بگیردها در محدودهخودرو
ي آن کم یا زیاد شود ي دید چندین دوربین گسترده باشد و اندازهتواند در محدودهیمشکل ترافیکی م. متمرکز است

زمانی که دوربینی مشکل ترافیک را تشخیص داد با دیگر . کندکه همین موضوع بحث پویا بودن محیط را مطرح می
شکل مشخص شود و یک تا سر و ته م) مدیریت مرکزي نیست و توزیع شده است(کند ها ارتباط برقرار میدوربین

.دهدرا نشان میMACODOمدل سازمانی 6- 3شکل . دوربین مسول رساندن داده به هدف مورد نظر خواهد بود

MACODO[6]مدل سازمانی. 6-3شکل 
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.در ادامه هر یک از اجزاء این مدل سازمانی شرح داده خواهند شد

هاي در این مثال نام دوربین. آوردبه دست میعامل مجموع اطالعات محیطی که یک :محیط یا زمینه
.همسایه و اطالعات مربوط به ترافیک

مشاهده، ترکیب و ارسال : در این مثال. ي خود دارداشاره به توانایی یک عمل براي انجام وظیفه: 37قابلیت
.اطالعات براي هدف

در این مثال . کندتوصیف میها براي به انجام رساندن هدف یک سازمان رااي از قابلیتمجوعه: نقش
ي اطالعات را داشته باشند، در حالی که فقط یک عامل توانند همزمان نقش مشاهده کنندهچندین عامل می

.آوري کننده را داردنقش جمع

یک نقش عامل اگر . کندجایگاه قرارگیري یک نقش در یک سازمان را مشخص می: 38جایگاه نقش
اشد، با بستن قرارداد نقش با سازمان، جایگاه خود را در سازمان به دست هاي خاصی را داشته بقابلیت

.آوردمی

کند و قرارداد دوطرفه بین عامل و سازمان که نقش عامل را در سازمان مشخص می: 39قرارداد نقش
.کند و وظایفی را هم بر عهده داردبراساس آن عامل خدماتی را از سازمان دریافت می

یک عامل در . شوندي فعال در سازمان را شامل میهاموجودیت: عاملMACODO ،داراي اسم
.هاي نقش استاي از قراردادها، زمینه و مجموعهاي از قابلیتمجموعه

در این مثال این اطالعات . ي یک سازمان استشامل اطالعات مربوط به حوزه: زمینه یا محیط سازمان
.هاي همسایه استسازمانشامل وضعیت ترافیکی در هر سازمان و اسم

یک سازمان در . سازد تا با هم تعامل کنندها را قادر میعامل: سازمانMACODOي شامل اسم، زمینه
.اي از قراردادهاي نقشها و مجموعهاي از جایگاه نقشسازمان، مجموعه

37 Capability
38 Role position
39 Role contract
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تواند بر اساس میهاپذیرياین تطبیق. کندهاي پویاي یک سازمان را توصیف میپذیريتطبیق: 40قانون
توان از از کار ایستادن یک عامل و در این مثال می. تحریک خارجی و یا تغییر در محیط یک عامل باشد

.سازمانیقوانین بین سازمانی و درون: دو نوع قانون داریم شامل. تغییر در ترافیک نام برد

 سیستمMACODO41 :ها است که از مدل آنبین ها و قوانینها، سازماناي از عاملشامل مجموعه
.کنندتبعیت میMACODOسازمانی 

داده شده است، شرح دادهتوسعهMACODOافزار افزاري که براي پشتیبانی از میاندر ادامه معماري نرم
:ايهاي وظیفهنیازمندي. اي سیستم مطرح شونداي و غیروظیفههاي وظیفهبنابراین ابتدا باید نیازمندي. خواهد شد

است که توضیح داده MACODOسازي مدل سازمانی ها فراهم آوردن شرایطی براي پیادهمهمترین این نیازمندي
.ي سازمان در شرایط مدیریت توزیع شدهمدیریت جایگاه و قرارداد نقش، اعمال قوانین، حفظ زمینه: شد شامل
.و قابلیت انتقال43پذیريمقیاس، 42پذیري، استحکامتطبیق: ايهاي غیروظیفهنیازمندي

اي شامل کپسوله کردن مدیریت دالیل اصلی طراحی الیه. دهداي این معماري را نشان میدید الیه7- 3شکل 
افزار آن در هر نود به صورت جدا پیاده این معماري و نرم.استافزار سازماني میانقابلیت جابجایی الیهسازمان و

: ز این قرار استها اتوضیحات مربوط به الیه.شودمی

افزاريي زیرساخت میزبان براي پنهان کردن پیچیدگی زیرساخت سختالیه: ترین الیهپایین.

کندهاي چندعامله را فراهم میافزار عامل خدمات اولیه در محیط سیستمي میانالیه.

افزاري اصلی معماري نرمهدف . (کندهاي پویا پشتیبانی میسازي سازمانافزار سازمان از پیادهي میانالیه
)که در این مقاله توصیف شده است

کنندها ارتباط برقرار میها با استفاده از الیه قبلی با سازمان و دیگر عاملي عامل، عاملدر الیه.

40 Law
41 MACODO system
42 Robustness
43 Scalability
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MACODO[6]اي از یک سیستم دید الیه. 7-3شکل 

وضیحات مربوط به اجزاي مختلف این ت. دهدنیز دید مولفه و اتصال این معماري را نشان می8- 3شکل 
:دید نیز به این شرح است

هاي همسایه شامل وضعیت سازمان استقرار یافته بر روي یک نود و سازمان: ي سازماني زمینهپایگاه داده
.شودبا واسط مدیریت زمینه کنترل می. ها تعامل داردکه با آن

ها بر روي نود حاضر استي عاملته شدن به وسیلههاي آزاد براي گرفشامل نقش: پایگاه جایگاه نقش.

اکنون بر روي نود فعال هستندهایی که همشامل قراردادهاي نقش: پایگاه قرارداد نقش.

کنندشامل توصیفی از قوانین که روابط پویا بین و داخل سازمان را مدیریت می: پایگاه قوانین.

هایی ي نودها و عاملاي نقش، قراردادهاي نقش و زمینههکل یک سازمان شامل ترکیبی از تمام جایگاه
.است که بر روي نودهاي تحت کنترل آن سازمان قرار دارند
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درواقع . ي عمر یک نقش را برعهده داردمسولیت مدیریت چرخه: 44ي عمر یک نقشنماي خارجی چرخه
ند تا نقش جدیدي به آن عامل بدهد یا کي سازمان برقرار میي باال، با کنترل کنندهارتباط عامل را در الیه

.آن نقش را بگیرد

کند که بر اساس نقشی که یک عامل در آن زمان دارد، یک واسط با عامل برقرار می: نماي خارجی نقش
.بتواند نقش خود را انجام دهد

ردي سازمان و پایگاه قرارداد دسترسی دابه زمینه. هاي عامل استمیانجی فعالیت: 45میانجی نقش.

ها، اعمال قوانین سازمان و مسولیت توزیعشروع و پایان قرارداد نقش: کننده سازمانکنترل.

[6]افزار سازمانی در یک نود ي میاندید مولفه و اتصال از الیه. 8-3شکل 

44 Role life cycle facade
45 Role mediator
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گیرينتیجه. 3-6

هاي بیق در سیستمده و خودتطهاي خودسازماني سازماندر این فصل برخی از مطالعات انجام شده در زمینه
ترین کار ارئه شده را که با جزییات کافی ارائه شده است، شاید بتوان کامل. چندعامله مورد بررسی قرار گرفت

ي سازي شود، زمینهها پیادهافزار که باید در عاملي یک معماري نرمدانست که با ارائهMACODOافزار میان
همچنین، محققین در این مقاله معماري خود را به صورت عملی . دکندهی را فراهم میگیري خودسازمانشکل
پردازند و هاي کلی میي مدلاما به طور کلی مطالعات انجام شده به ارائه. اندسازي نموده و نتایج را ارائه دادهپیاده

ه در این حوزه را زنند که همین موضوع کمبود کارهاي انجام شدآزمایش سر باز میسازي و معموالً از بخش پیاده
.دهدنشان می
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نهادي سمینار و روش تحقیقفصل چهارم موضوع پیش

شامل

تعریف دقیق مسأله
دالیل انتخاب موضوع سمینار
هاها و نوآوريها تفاوتشباهت
...
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تعریف دقیق مسأله. 4-1

ها که هدف پردازش توزیع شده و انجام بسیاري از سیستمطور که پیش از این هم گفته شده است، امروزه در همان
در ابتداي کار مطرح شدن این . شودهاي چندعامله بهره گرفته میجمعی است، از سیستمیک وظیفه به صورت دسته

اما . کردندها به صورت خودمحور عمل میها وجود نداشت و عاملدهی و ارتباط خاصی بین عاملها، سازمانسیستم
ي استفاده از سازمان به عنوان روشی براي کنترل ها، ایدهگذشت زمان و ایجاد مشکل در کنترل این سیستمبا 

ي تحقیقاتی جدیدي تبدیل هاي چندعامله به زمینهدهی سیستمبنابراین سازمان. عامله شکل گرفتهاي چندسیستم
.شد

یع شده، مفهوم کنترل مورد بحث و تحقیق وسیع و توزهاي مقیاساز طرفی، همواره در بسیاري از سیستم
به این شکل که . ها روشن شدگونه سیستمي خودتطبیقی افق جدیدي در کنترل اینگیري مقولهبا شکل. بوده است

هاي چندعامله نیز، که از گستردگی باالیی این ایده در سیستم. کنترل سیستم به دست خود سیستم انجام شود
.برخوردارند مطرح شد

شود که با توجه به تغییرات محیطی، هاي چندعامله از این بعد مطرح میدتطبیقی در سیستمخو
پس، هدف . دهی سیستم، صورت پذیردها، ساختار و سازمانپذیري در سطوح مختلف، از جمله خود عاملتطبیق

ها و تالش استفاده از آناصلی در این تحقیق بررسی برخی کارهاي انجام گرفته در این زمینه، در این سمینار، و 
.ي روشی جدید در تز کارشناسی ارشد، در گام بعدي، استبراي توسعه

دالیل انتخاب موضوع سمینار. 4-2

:توان به موارد زیر اشاره کرداز جمله دالیل انتخاب این موضوع می

ههاي چندعاملي خودتطبیقی در سازمان سیستممعدود بودن کارهاي انجام شده در زمینه
انددر دسترس بودن اساتید و دانشجویانی که مطالعاتی در این زمینه داشته
 نبود کار خاص در این زمینه در گروه تحقیقاتی سلف استار که این تحقیق تحت نظر این گروه انجام

شودمی
ي شخصیعالقه
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هاها و نوآوريها، تفاوتشباهت. 4-3

اما اکثر مقاالت ارائه شده . سازي خودمختاري دانستر تحقیقات را پیادهشاید بتوان شباهت اصلی این تحقیق با سای
در اما تالش من. اندامله ارائه دادههاي چندعدهی براي سیستمهاي خود را بر اساس خودسازماندر این زمینه مدل

همین . له بهره ببرندمعرفی کنم تا از مزایاي این مقوهاي چندعاملهپذیري را به سیستماین خواهد بود که تطبیق
.توان به عنوان نوآري این تحقیق بیان کردموضوع را نیز می

گیريبندي و نتیجهجمع. 4-4

هاي چندعامله و در این تحقیق ابتدا کلیات و ادبیات موضوع مطرح شد که شامل تعاریف و توضیحاتی از سیستم
هاي چندعامله ي کنترل خودمختار در سیستمر زمینهپس از آن برخی کارهاي انجام گرفته د. مفهوم خودتطبیقی بود

رسد کار زیادي به طور طور که قبالً هم گفته شد، به نظر میهمان. ارائه شد و هرکدام به طور خالصه شرح داده شد
. هاي چندعامله انجام نشده استي اعمال خودتطبیقی بر سیستمخاص در زمینه
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نهاد کارهاي آتیگیري و پیشیجهفصل پنجم نت

شامل

ي تحقیقخالصه
مسیر تحقیق
سواالت تحقیق
...
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مقدمه. 5-1

ابتدا یک خالصه از تحقیق و مسیر کلی . بندي کلی از تحقیق صورت گرفته انجام خواهد شددر این فصل یک جمع
ها است مطرح خواهد شد، در پایان هم تحقیق ارائه خواهد شد، سپس بار دیگر سواالتی که این تحقیق ناشی از آن

.ارزیابی نتایج و نتایج تحقیقات ارائه خواهد شد

ي تحقیقخالصه. 5-2

هاي چندعامله هاي حاکم بر سیستمهاي خودتطبیق به بررسی خودتطبیقی در سازماناین تحقیق با موضوع سازمان
ي خودتطبیقی، دهی و مقولهدعامله، انواع سازمانهاي چناي از سیستمپس از ادبیات موضوع و خالصه. پرداخته است

در نهایت نیز یک . ها و ابتکارات هر کدام شرح داده شدبرخی کارهاي انجام شده در این زمینه مطرح شد و ویژگی
.بندي از مطالب مطرح شده صورت گرفتجمع

مسیر تحقیق. 5-3

پس از عضویت در این گروه تحقیقاتی بر روي . ل گرفتي این تحقیق در گروه تحقیقاتی سلف استار شکي اولیهپایه
اي هاي چندعامله و عدم انجام پروژهي سیستمهاي خودتطبیق صورت گرفت و پس از آشنایی با مقولهسیستم

موضوع، تصمیم گرفته شد بر روي مشخص در این گروه در این زمینه، و نیز کمبود کارهایی انجام شده در این 
ي مقاالتی در این زمینه و کسب پس از مطالعه. هاي چندعامله مطالعه شودپذیر در سیستمهاي تطبیقسازمان

.اطالعات بیشتر نیز نگارش این سمینار آغاز شد

سواالت تحقیق. 5-4

: این سواالت به شرح زیر بودند. در این تحقیق تالش شد به سواالتی که در فصل اول مطرح شدند پاسخ داده شود

ي سازمان محور چیست و چه کاربردي دارد؟هاي چندعاملهمعامل و سیست

خودتطبیقی چیست و چه کاربردي دارد؟

پذیرد؟عامله انجام میهاي چندپذیري چرا و چگونه در سیستمتطبیق

پذیري و خودتطبیقی چیست؟تفاوت تطبیق

هاي چندعامله چیست؟مزایا و معایب اعمال خودتطبیقی بر سیستم
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.نیز پاسخگوي سوال دوم است1-3- 2بخش .مراجعه شود2-2سوال اول و پاسخ به آن باید به بخشدر رابطه با 
پاسخ 3-2نیز در بخش چهارمسوال . و نیز کل فصل سوم ارائه شده است1- 3- 2نیز در بخش سومپاسخ سوال 

.ته استو نیز فصل سوم پاسخ خود را گرف3- 2- 2در بخش پنجمداده شده است و در نهایت سوال 

هاي تحقیقبازگشت به هدف. 5-5

هاي چندعاملی خودتطبیق بود ي سیستمهدف اصلی در این تحقیق جستجو در رابطه با کارهاي انجام گرفته در زمینه
اما هدف ثانویه از این تحقیق، استفاده از نتایج آن براي . که برخی از این مطاالعات در فصل سوم بررسی شد

هاي هاي سیستمي خودتطبیقی در سازمانجانب است که در زمینهکارشناسی ارشد اینتحقیقات بعدي در تز
.چندعامله خواهد بود
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فرهنگ واژگان

Multi agent systemهاي چندعاملهسیستم

Autonomous computingمحاسبات خودمختار

Self-adaptiveخودتطبیقی

Self-organizingدهیخودسازمان

Ultra large scale systemsهاي فوق مقیاس وسیعسیستم

Roleنقش

Uncertain environmentsهاي نامطمئنمحیط

Divideتقسیم و شکست and conquer

Robustnessاستحکام

Holonگروه

Coalitionائتالف

Congregationجماعت

Societyجامعه

Monitorپایش

Analyzeتحلیل

Planگیري                                                                                                                     تصمیم

Executeاجرا

Self-healingخودالتیام
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Self-protectionخودمحافظتی

Self-configurationخودپیکربند

Self-optimizationسازخودبهینه

Tuneسازيمیزان

Agent orientedگراعامل

Instance of serviceنمونه سرویس

Acquaintanceآشنا

Peerجفت

Superior-subordinateزیردست- مافوق

Organization orientedگراسازمان

Context-drivenمحورزمینه

Scalabilityپذیريمقیاس

Role life cycle façadeي عمر یک نقشنماي خارجی چرخه
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