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چکیده
امروزه با توجه به توسعهی روزافزون سامانههای فناوری اطالعات و افزایش پیچیدگی آنها کنترل دستی و نظارت انسانی بر
آنها بسیار سخت شده است و استفاده از خود سامانه در کنترل و راهاندازی خود بسیار مورد بحث قرار میگیرد .مبحث
خودتطبیقی از این جهت ارائه شده است که سامانه بتواند خودش را پایش کرده و با توجه به حضور در محیطهای نامطمئن
خود را با تغییرات محیطی وفق دهد .بنابراین سامانههای خودتطبیق با یک مدیریت متمرکز مولفهی تحت کنترل خودرا پایش
کرده ،اطالعات را تحلیل نموده ،با توجه به پایگاه دانش خود تصمیماتی را گرفته و تغییرات را با استفاده از عملگرهای خود
اعمال میکنند.
به عالوه ،سامانههای چندعامله به عنوان یک راه اساسی برای کنترل مولفههای بزرگ فناوری اطالعات مورد استفاده قرار
گرفتهاند .با توجه به حرکت از سامانههای کوچک به سمت استفاده از سامانههای فوق مقیاس وسیع و نیز وجود کالن دادهها،
توزیع فرآیند کنترل سامانه و استفاده از عاملها به عنوان یک راه حل مطرح شده است .بنابراین مبحث خودسازماندهی برای
سامانههای چندعامله مورد بحث قرار گرفته است .در این مبحث این خود عاملها هستند که به صورت خودمختار سازمانی را
به دست آورده و هدف سامانه را پدیدار میکنند .بنابراین سامانههای چندعاملهی خودسازمانده ،توزیع شده هستند .اما پدیداری
لزوماً نتیجهی مطلوب سامانه را به دست نمیدهد.
وجود مقولهی خودتطبیقی که در آن یک چرخهی کنترل متمرکز سامانه را کنترل میکند ،این راه حل را به ذهن متبادر
میکند که شاید بتوان با استفاده از خودتطبیقی ،به صورت متمرکز ،پدیداری در سامانههای چندعاملهی خودسازمانده را تحت
کنترل قرار داد و در عین حال بتوان عملکرد نامتمرکز و توزیع شده در سامانههای چندعامله را نیز حفظ کرد .بنابراین ،استفاده
از خودتطبیقی را میتوان به عنوان راه حل کنترل پدیدهی پدیداری در سامانههای چندعاملهی خودسازمانده استفاده کرد.
در این تحقیق تالش شده است با بررسی ادبیات موضوع و نیز بررسی چند کار صورت گرفته در این زمینه ،یک مدل
سازماندهی برای سامانههای چندعامله ارائه شود تا بر اساس آن بتوان خودتطبیقی را در کنار خودسازماندهی قرار داد .در
این مدل عاملها خود به صورتی سازماندهی میشوند که امکان نظارت متمرکز بر کل سامانه ،در عین توزیع شده بودن
سامانه ،فراهم میشود.
کلمات کلیدی :خودتطبیقی ،خودسازماندهی ،سامانههای چندعامله ،مدل سازماندهی ،سازمان ،عامل

ن

فصل اول  :کلیات تحقیق

3

 -3-3مقدمه
در سالهای اخیر و با توجه به رشد روزافزون پیچیدگی سامانههای رایانهای ،بحث کنترل و نگهداری این سامانهها مورد توجه
متخصصان قرار گرفته است .یکی از راه حلهایی که در این زمینه ارائه شد مبحث خودتطبیقی 3بود .یعنی سامانه بتواند
خودش ،بدون نیاز به دخالت خارجی ،خودش را با تغییرات محیطی تطبیق بدهد .براساس ] [8معماری یک سامانه خودتطبیق
دارای چهار بخش اصلی است شامل :پایش ،2تحلیل ،1برنامهریزی 4و اجرا.5
از طرفی ،از زمانی که سامانههای توزیع شده به عنوان راه حلی اساسی برای حل مسائل بسیار پیچیده مطرح شده
است ،بحث کنترل این سامانهها به یک چالش اساسی تبدیل شده است .مبحث خودسازماندهی 6از سالیان گذشته به عنوان
روش کنترل سامانههای توزیع شدهای مانند سامانههای چندعامله ،مطرح شده است .در این نوع از کنترل عوامل در سطح
پایین سامانه ،با توجه به اطالعات محلی ،در راستای هدف کل سامانه عمل میکنند .در واقع رفتار کلی سامانه پدیدار 7میشود.
سامانههای خودسازمانده پدیدارشونده 8دارای مزیتهایی از جمله مقیاسپذیری ،استحکام ،انعطاف و تطبیقپذیری هستند.
اما اشکال اصلی آنها در این است که زمانی که سامانه با استفاده از پدیداری به خودسازماندهی دست پیدا میکند ،کنترلی
روی کلیت رفتاری خود ندارد و ممکن است به رفتاری نامطبوب دست پیدا کند و این امر ممکن است بهرهوری 3کافی را از
سامانه بگیرد .منظور از این که کلیت سامانه کنترلی روی رفتار خود ندارد این است که پدیدهی پدیداری ممکن است به جای
این که به رفتار مطلوبی که سامانه برای آن طراحی شده است دست پیدا کند ،یک هرج و مرج 32را نصیب سامانه نماید.
انگیزهی اصلی تحقیق حاضر از همین موضوع ناشی میشود .برای این که بتوان بهرهوری را در سامانههای
خودسازمانده باال برد ،میتوان روند کنترلی باال به پایین خودتطبیقی را در میان عاملها برقرار ساخت .این تحقیق بر آن
است تا با استفاده از معماری سامانههای خودتطبیق که یک معماری متمرکز دارد به کنترل سامانههای خودسازمانده ،به طور
خاص سامانههای چندعامله ،بپردازد .درواقع اضافه کردن چرخهی خودتطبیقی به یک سامانهی خودسازمانده در راستای
کمک به آن سامانه برای رسیدن به اهداف اصلی خود است .با این شرایط سامانه با استفاده از خودسازماندهی به هدف خود
میرسد و با استفاده از خودتطبیقی نیز به کنترل پدیداری و جلوگیری از هرجومرج میپردازد.
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با توجه به موارد مطرح شده و پس از تحقیقات بسیار نتیجه این شد که ارائهی مدلی با استفاده از حیطه یا پارادایم
سازماندهی فدراسیونی و سلسلهمراتبی که در ] [2معرفی شده است راهحل مطلوبی خواهد بود .پیادهسازی این نوع از
سازماندهی نیز به کمک میانافزار  JADEو در یک سناریوی خاص انجام شده است.

 -2-3طرح مسأله
زمانی که یک سامانهی چندعاملهی خودسازمانده به سمت یک هدف خاص حرکت میکند ،درواقع با استفاده از مفهوم
پدیداری سعی میکند به آن هدف برسد .به این شکل که عاملها وظایفی را با توجه به نقش و گروهی که در آن قرار دارند
دریافت کرده و انجام میدهند اما تنها به صورت محلی و از عاملهای گروه خود اطالع دارند .مجموع این رفتارها در سطح
عاملها ،سبب بروز یک رفتار کلی در سطح کل سامانه میشود .عاملها از این رفتار کلی خبر ندارند بلکه دارای اهداف خاص
محلی هستند که مدل سازماندهی استفاده شده برای آنها تعیین کرده است .با این وجود ،عاملها در این سامانه خودمختارند.3
به این معنی که با توجه به تغییرات محیطی میتوانند در رفتار و ساختار خود و نیز در ارتباطات خود با سایرین تغییر ایجاد
کنند .در حقیقت جهت حرکت کنترل در سامانههای خودسازمانده از پایین به باال است .یعنی عاملها به صورت محلی
تصمیماتی را اتخاذ میکنند که نتیجهی آن در سطح باالی سامانه مشاهده میشود.
اما مفهوم پدیداری همواره نتیجهی مطلوب به همراه ندارد .در مواقعی ممکن است این رفتار کلی از آن چیزی که
انتظار داشتیم فراتر رفته و نتایج نامطلوبی در پی داشته باشد .بر اساس ] ،[13در پدیداری رفتار کلی سامانه در سطح باال از
مجموع رفتار عاملها در سطح پایینِ سامانه بیشتر است .یعنی اگر رفتار سامانه را تجزیه کنیم به رفتار تک تک عاملها
نخواهیم رسید .به عبارت دیگر ممکن است پدیداری سامانه را از ساختار یا رفتار اصلی خود دور کند .بنابراین اگرچه راه حل
رسیدن به اهداف در یک سامانهی چندعاملهی خودسازمانده استفاده از مفهوم پدیداری است ،اما این پدیده باید تحت کنترل
قرار بگیرد.
همانطور که گفته شد ،سامانههای خود تطبیق دارای یک کنترل مرکزی هستند .در این سامانهها یک عنصر
مدیریت کننده که شامل حلقهی خودتطبیقی است ،یک عنصر تحت مدیریت را کنترل و نگهداری میکند و مرتب آن را
پایش کرده ،اطالعات به دست آمده را تحلیل میکند و اگر بر اساس دانش خود نیازی دید ،آن را تغییر میدهد تا با تغییرات
محیطی سازگار شود .درواقع جهت حرکت دستورات در سامانههای خودتطبیق باال به پایین است .یعنی حلقهی خودتطبیقی
کلیت سامانه را تحت کنترل خود دارد و رفتار کلی سامانه را پایش کرده و اگر نیازی به تغییر باشد آن را اجرا میکند.
همین ویژگی این موضوع را به ذهن متبادر میکند که شاید بتوان با استفاده از این چرخه ،مشکلی را که در کنترل
پدیداری در سامانههای خودسازمانده وجود دارد حل کرد .درواقع اضافه کردن یک چرخهی خودتطبیق در راستای کمک به
Autonomous Agents
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یک سامانهی خودسازمانده است تا به هدف خود برسد .اما شاید این ابهام پیش بیاید که کنترل متمرکز چرخهی خودتطبیق
در مقابل کنترل نامتمرکز سامانهی خودسازمانده قرار بگیرد .و یا این ابهام مطرح شود که جهت حرکت باال به پایین دستورات
در سامانههای خودتطبیق ،ویژگی پایین به باال بودن جریان اطالعات و خودمختاری عاملها در سامانهی خودسازمانده را
تحت تأثیر خود قرار داده و نقض کند.
در پاسخ به این ابهامات باید به یک نکتهی اساسی توجه داشت .با افزوده شدن چرخهی خودتطبیقی به یک سامانهی
خودسازمانده ،سامانه همچنان خودسازمانده باقی میماند و یک سامانهی خودتطبیق نخواهد شد .درواقع نیل به اهداف اصلی
سامانه همچنان از طریق خودسازماندهی و پدیداری صورت خواهد گرفت و نه از طریق خودتطبیقی .به عبارت دیگر ویژگی
خودتطبیق سامانه با نظارت بر کلیت سامانه اطالعاتی را در اختیار عاملها در سطوح پایین قرار میدهد تا عاملها طوری
عمل کنند که رفتار سامانه به سمت مطلوب پدیدار شود .پس با توجه به این نکته ،کارکرد سامانه همچنان نامتمرکز و جهت
حرکت دستورات پایین به باال خواهد بود .درواقع چرخهی خودتطبیق از خود سامانه مراقبت خواهد کرد.
در این پایاننامه سعی شده است تا یک مدل انتزاعی برای افزودن چرخهی خودتطبیقی به سامانههای چندعاملهی
خودسازمانده ارائه شود .بر اساس این مدل ،سازماندهی و دستهبندی عاملها بر اساس حیطهی سازماندهیِ فدراسیونی و
سلسلهمراتبی انجام میشود .بر این اساس عاملها به صورت خودسازمانده در گروههایی قرار گرفته و نقشهایی را دریافت
میکنند .یکی از این نقشها نقش نماینده بودن است که عامل دارای این نقش وظیفهی انتقال اطالعات مربوط به گروه خود
به سایر عاملها در سطوح باال را بر عهده دارد .این مدل با جزییات کامل در فصل چهارم شرح داده شده است.
در نتیجه سؤاالت زیر به عنوان سؤاالت این تحقیق مطرح میشود:
 آیا اضافه شدن چرخهی خودتطبیق به سامانهی خودسازمانده امکان پذیر است؟
 آیا ترکیب خودتطبیقی با خودسازماندهی در تناقض نیست؟
 چه نوع خودسازماندهی برای این مدل مناسب خواهد بود؟
 آیا افزودن چرخهی خودتطبیقی لزوماً پدیداری را کنترل میکند؟
 چه اشکالی در پدیداری وجود دارد که نیاز به کنترل دارد؟
 در این مدل ،چه زمانی نیاز به خودسازماندهی و چه زمانی نیاز به خودتطبیقی وجود خواهد داشت؟
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 -1-3اهداف تحقیق
هدف اصلی در این تحقیق ارائهی مدلی برای خودسازماندهی در سامانههای چندعامله است که بتواند خصوصیات خودتطبیقی
را برای کنترل مفهوم پدیداری به آن اضافه کند .هدف اصلی دیگر ارائهی یک مدل معمارانه است .کارهای انجام شده در
زمینهی سامانههای چندعاملهی خودسازمانده توجه خاصی به معماری این سامانهها نداشتهاند .پیشنیاز اصلی در ارائهی
معماری نیز ارائهی مدلها از منظرهای گوناگون است .وجود نیازمندی غیروظیفهمندی کنترل پدیداری ضرورت وجود معماری
را تبیین میکند .در انتها درستییابی این مدل مدنظر خواهد بود .تالش شده است تا درستییابی و پیادهسازی این مدل در
یک مورد مطالعه صورت پذیرد .بنابراین این اهداف را به طور خالصه در موارد زیر میتوان دستهبندی کرد:
 ارائهی مدلی برای اضافه کردن چرخهی خودتطبیقی به سامانههای چندعاملهی خودسازمانده
 ارائهی مدل معمارانه برای خودسازماندهی در سامانههای چندعامله
 درستییابی و پیادهسازی این مدل در یک مورد مطالعه

 -4-3محدودهی پایاننامه
محدودهی این پایاننامه شامل خودسازماندهی ،پدیداری و خودتطبیقی در سامانههای چندعامله است .در این پایاننامه هدف
ارائهی یک مدل است .بر اساس ]« [29یک مدل انتزاعی ،نمایشی انتزاعی از عناصر و روابط موجود در یک سامانه را ارائه
میکند که شامل قوانین و الگوریتمهای شکلدهی این روابط نیز هست ».به همین جهت ،مدل ارائه شده در این پایاننامه
یک مدل انتزاعی از نوع سازماندهی خواهد بود که توصیف کنندهی چگونگی سازماندهی در سامانههای چندعامله است و
امکان اضافه کردن ویژگیهای خودتطبیق به این سازمانها را فراهم میکند .این مدل در نهایت با استفاده از پیادهسازی،
درستییابی و آزمایش شده است.

 -5-3مراحل انجام تحقیق
برای انجام این تحقیق ،ابتدا تحقیقات در رابطه با مباحث تطبیقپذیری ،خودتطبیقی ،خودسازماندهی و سامانههای چندعامله
صورت گرفت .سپس و در مرحلهی تهیهی سمینار ،بر روی سازمانهای تطبیقپذیر تحقیقاتی صورت گرفت که تمرکز اصلی
آن بر روی مبحث سازماندهی در سامانههای چندعامله بود .در ادامه کارهای متعددی که در این زمینه صورت گرفته بودند
بررسی شد و نتایج و چالشها در دو مقاله ،در دو کنفرانس معتبر ملی ،ارائه شد ] .[31,32از بین این چالشها ،تمرکز اصلی
بر روی بحث پدیداری و کنترل آن قرار گرفت .در همین راستا و با توجه به ویژگیها و تفاوتهای دو مبحث خودسازماندهی
و خودتطبیقی ،استفاده از ویژگیهای خودتطبیقی برای کنترل پدیداری مدنظر قرار گرفت .در نهایت نیز ،با مشورت استاد
راهنمای محترم ،تصمیم بر ارائهی مدلی برای افزودن این ویژگیها به سامانههای چندعامله گرفته شد .نتایج و معرفی اولیهی
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این مدل نیز در یک ژورنال به چاپ رسیده است ] .[28برای ارزیابی و درستییابی این مدل نیز ،یک پیادهسازی از آن صورت
گرفت و نتایج در قالب نمودارها و جداول مختلف ارائه شد.

 -6-3ضرورت تحقیق
مبحث خودتطبیقی ،و از آن پیشتر مبحث خودسازماندهی ،مدتها است که مطرح شده است .در این بین تحقیقات زیادی
در رابطه با سامانههای خودتطبیق و خودسازمانده صورت گرفته است که بسیاری به طور انتزاعی به آنها پرداختهاند .در
اینجا الزم به تصریح است که منظور از خوتطبیقی معماری ارائه شده توسط  IBMدر ] [8است که شامل چرخهی MAPE-
 Kمیشود .چرا که اگر یک سامانهی خودسازمانده را از منظر مفهومی بررسی کنیم به طور ذاتی خودتطبیق نیز هست .یعنی
میتواند خود را در برابر تغییرات محیطی تغییر دهد .مبحث معماری در سامانههای خودسازمانده تا حدودی مغفول مانده
است .معموالً محققان در این عرصه به ارائهی مدلهای پیادهسازی و یا ارائهی الگوریتمهای تطبیقپذیری قناعت کردهاند.
به همین جهت ارائهی مدلهای معمارانه یک چالش در این عرصه به نظر میرسد .منظور از مدل معمارانه مدلی است که
بتواند عالوه بر نیازمندیهای وظیفهمندی سامانه ،نیازمندیهای غیروظیفهمندی آن را نیز در نظر داشته باشد .برای مثال،
یکی از نیازهای غیروظیفهمندی که در همین مدل در نظر گرفته شده است ،کنترل پدیداری است که در گروه ویژگیهای
خودالتیامی قرار میگیرد .در کل با ارائهی این مدل معمارانه میتوان بسیاری از نیازمندیهای غیروظیفهمندی را در قالب چهار
دستهی انواع خودتطبیقی (خودالیتامی ،3خودحفاظتی ،2خودبهینگی 1و خودپیکربندی )4طبقهبندی نموده و برطرف کرد .از
طرفی طی تحقیقاتی که در این کار صورت گرفت ،این نتیجه حاصل شد که کنترل پدیدهی پدیداری در سامانههای
خودسازمانده نیز یک چالش به حساب میآید .به همین جهت ارائهی مدلی که بتواند این مهم را به ثمر رسانده و با القای
دستورات غیر کنترلی به سامانه ،پدیداری را کنترل کند ،در دستور کار قرار گرفت .پس دو مسألهی ارائهی مدل معمارانه و
ارائهی مدلی برای کنترل پدیداری در خودسازماندهی ،ضرورت این تحقیق را نمایان میسازد.

 -7-3دستاوردهای تحقیق
در این تحقیق یک مدل برای افزودن چرخهی خودتطبیقی به سامانههای چندعاملهی خودسازمانده ارائه شده است .این مدل
از طریق پیادهسازی مورد راستیآزمایی قرار گرفته و نتایج مقایسهای به عنوان نتایج تحقیق ارائه شدهاند .در همین راستا تا
کنون دو مقالهی کنفرانسی ] [27،28و یک مقالهی ژورنال ] [19از این تحقیق استخراج شده است.
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 -8-3ساختار پایاننامه
در ادامهی این پایاننامه ادبیات موضوع و مفاهیم اساسی مرتبط با خودتطبیقی و خودسازماندهی در فصل دوم بررسی میشود.
در فصل سوم مهمترین تحقیقات و کارهای صورت گرفته در این زمینهها بررسی شده و در فصل چهار مدل پیشنهادی با
جزییات مربوط به آن شرح داده خواهد شد .در فصل پنجم یک سناریوی خاص بر اساس این مدل پیاده شده و نتایج آن ارائه
داده خواهد شد .در نهایت و در فصل ششم خالصهای از کار به همراه نتیجهگیری ارائه خواهد شد.
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 -3-2مقدمه
در این فصل مطالبی در رابطه با ادبیات موضوع تحقیق ارائه خواهد شد .این مطالب شامل تعریف و توضیحاتی در رابطه با
تطبیقپذیری و خودتطبیقی ،سازمان ،خودسازماندهی و پدیدهی پدیداری و عامل و سامانههای چندعامله خواهد بود.

 -2-2تطبیقپذیری
به طور کلی تطبیقپذیری به معنای تغییر در یک موجودیت تحت کنترل ،بر اساس تغییرات محیطی است .در ادامه
تطبیقپذیری ،خودتطبیقی و تفاوت آنها با یکدیگر شرح داده خواهد شد..
 -3-2-2تعریف تطبیقپذیری
بر اساس ] [7تطبیقپذیری در یک محیط چندعامله اشاره به تغییر در ساختار و رفتار یک محیط چندعامله دارد ،که در حالی
که سامانه در حال اجرا است انجام میشود .اما به صورت کلی تطبیقپذیری اشاره به هر گونه تغییر در یک سامانه دارد ،که
توسط افراد متخصص و مسؤل سامانه صورت میپذیرد ،و نه توسط خود سامانه .بنابراین وفق یافتن با شرایط جدید ویژگی
اصلی تطبیقپذیری است .اما تصمیم برای تغییراتی که برای این وفق یافتن صورت میپذیرد به دست انسانها انجام میشود.
 -2-2-2تعریف خودتطبیقی
براساس ] ،[8یک سامانه خودتطبیق باید بتواند چهار مرحله را بر روی یک مولفهی تحت کنترل خود انجام دهد .یک سامانه
خودتطبیق باید بتواند مولفهی تحت کنترل خود را پایش کند و پس از کسب اطالعات الزم آنها را دستهبندی کرده و در
اختیار بخش تحلیل قرار دهد .این بخش پس از تحلیل اطالعات نتایج را در اختیار بخش تصمیمگیری قرار میدهد .در این
بخش بر اساس دانش موجود ،که در بخش پایگاه دانش قرار دارد ،تصمیم الزم برای انجام یا عدم انجام یک تغییر بر روی
مولفهی تحت کنترل گرفته میشود و نتایج در اختیار بخش اجرا قرار میگیرد تا با استفاده از عملگرها تغییرات الزم را بر روی
مولفه اعمال کند .تمامی این مراحل را میتوان در شکل  7-2مشاهده کرد.
خودتطبیقی را میتوان یک سطح بلوغ از خودمختاری در نظر گرفت .در ] [8پنج سطح بلوغ برای خودمختاری در
نظرگرفته شده است که در هر کدام ،یکی از قسمتهای پایش ،تحلیل ،تصمیمگیری و اجرا از حالت دستی و کنترل افراد
متخصص خارج شده و در اختیار خود سامانه قرار میگیرد .تمامی این سطوح بلوغ در شکل  8-2قابل مشاهده است .خودتطبیقی
درواقع سطح چهارم این سطحبندی به حساب میآید.

3

حسگر

عملگر

تحلیل

اجرا

مدیر

برنامه ریزی

خودمختاری

عامل خودمختار

پایش

کنترل

حسگر

عملگر
مؤلفه

مؤلفه ی تحت

دانش

شکل  .3-2حلقهی کنترلی خودتطبیق ][8

در یک طبقهبندی دیگر که در] [8,10قابل مشاهده است ،مقولهی خودتطبیقی به چهار زیرمجموعهی دیگر تقسیم
میشود که عبارتاند از خود پیکربندی ،خود التیامی ،خودبهینهسازی و خودمحافظتی که در ادامه هر کدام بهطور خالصه شرح
داده خواهند شد.
خودمختار

تطبیق پذیر

پیشبینی کننده

مدیریت شده

پایه

سطح 5

سطح 4

سطح 1

سطح 2

سطح 3

مؤلفه ها می توانند به

مؤلفه های منسجم

صورت تکی یا با

مؤلفه می توانند

به صورت تعاملی و

همکاری دیگران کار

محیط را پایش و

پویا توسط قوانین و

پایش ،تصحیح ،تحلیل

تحلیل کنند و

اصول کسب و کار

و انجام وظیفه را بدون

توصیه هایی برای

مدیریت می شوند.

کمترین دخالت دست

کاربران داشته باشند.

انسان انجام دهند.

از یک نرم افزار
مدیریت برای فراهم
آوری راحتی و
خودکاری وظایف
فناوری اطالعات
استفاده شده است.

خودکار

متکی به گزارشات،
اسناد محصول و
اقدامات دستی برای
پیکربندی ،بهینه
سازی ،بهبود و
محافظت از مؤلفه
های تحت کنترل
دستی

شکل  .2-2سطوح بلوغ خودمختاری ][8
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 خودپیکربندی
سامانههای خودپیکربند میتوانند ،نسبت به تغییراتی که در محیط پیرامونشان اتفاق میافتد ،خود را بر اساس قوانینی که در
پایگاه دانش وجود دارد تطبیق دهند .این تغییرات میتواند حذف یا اضافه شدن یک عامل جدید و یا افزایش یا کاهش شدید
بار کاری سامانه باشد .این تطبیق اتوماتیک میتواند به افزایش بهرهوری سامانه کمک کند.
 خودالتیامی
سامانههای خودالتیام میتوانند اشکاالت موجود در خود را تشخیص داده و اقداماتی را بر اساس قوانین موجود ،بدون ایجاد
مشکل برای روند کلی سامانه ،برای اصالح این اشکاالت انجام دهند .اقدامات اصالحی میتواند مواردی مانند از دور خارج
ساختن یک عامل معیوب و جایگزین ساختن آن با یک عامل دیگر باشد.
 خودبهینهسازی
سامانههای خودبهینهساز قادرند خود را بر اساس اهداف سامانه میزان 3کنند .این میزان کردن میتواند شامل تغییر در روش
استفاده از منابع برای افزایش کارایی ،یا استفاده از روشی دیگر در سازماندهی بین عاملها باشد .برای مثال ،ممکن است نیاز
باشد بار کاری سامانه در یک حد مجاز باقی بماند .بنابراین ،با توجه به تغییرات محیطی باید تغییراتی هم در عملکرد و استفاده
از منابع سامانه صورت پذیرد تا این بار کاری مجاز حفظ شود .سامانههای خودبهینهساز استاندارد باالیی از کیفیت خدمت را،
هم برای سامانه و هم برای کاربران فراهم میکنند.
 خودمحافظتی
سامانههای خودمحافظتی میتوانند رفتارهای خصمانه را شناسایی کرده و اقدامات الزم را برای کاهش آسیبپذیری خود به
کار ببندند .این اقدامات خصمانه میتواند شامل سوءاستفاده از یک عامل برای نفوذ به سامانه ،و در مقابل هم شناسایی و
حذف آن عامل باشد .سامانههای خودمحافظتی امنیت و حریم خصوصی الزم را برای خود به ارمغان میآورند.
 -1-2-2تفاوت تطبیقپذیری و خودتطبیقی
همانطور که از نام این دو مفهوم بر میآید ،تفاوت اصلی در نوع تصمیمگیری برای اعمال تغییرات در سامانه است .در یک
سامانه تطبیقپذیر یک نظارت خارجی انسانی برای کنترل تغییرات وجود دارد و تصمیمگیری توسط افراد خارج از سامانه
صورت میپذیرد .اما در یک سامانه خودتطبیق ،این خود سامانه است که تصمیم میگیرد تغییری صورت بپذیرد یا نه .برای

Tune
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1

مثال در یک سامانه چندعاملهی خودتطبیق ،یک ناظر غیر انسانی بر سامانه نظارت خواهد داشت تا بر اساس قوانین موجود،
که میتوانند با یادگیری توسعه یابند ،تغییرات الزم را در سامانه ایجاد نماید.
تفاوت دیگری که برای این دو میتوان در نظر گرفت ،ذات اجتماعی و پدیدار شوندهی تطبیقپذیری است .تطبیقپذیری
را میتوان به راحتی در زندگی روزمره و در انواع مسائل اجتماعی مشاهده کرد ] .[7اما خودتطبیقی یک ذات مهندسی شده
دارد و درواقع برای استفاده در سامانههای رایانهای شکل گرفته است.

 -1-2خودسازماندهی و پدیداری

3

دو مفهوم پدیداری و خودسازماندهی در بسیاری از سامانههای چندعامله و به طور عام در سامانههای پیچیدهی تطبیقپذیر
دیده میشوند .بنابراین بسیاری از کارهای صورت گرفته در این زمینه ،این دو مفهوم را با هم برابر میدانند که اشتباه است.
این دو مفهوم به دو جنبهی کامالً متفاوت از سامانه اشاره دارند و میتوانند به طور مستقل و یا در کنار هم وجود داشته باشند
(وجود یکی وابسته به وجود دیگری نیست) ].[13
 -3-1-2خودسازماندهی
در ] [13خودسازماندهی این گونه تعریف شده است :بر اساس یک تعریف اولیه خودسازماندهی دقیقاً به آنچه نامش بیان
میکند اشاره دارد .به این معنی که یک سامانه خودسازمانده میتواند خود را بدون هدایت ،دستکاری و کنترل بیرونی
سازماندهی کند .بر اساس خودسازماندهی ،همکاری و ایجاد گروه در سامانههای چندعامله آنها را سازمانیافتهتر میکند
که این کارها توسط خود عاملها انجام میشود .خودسازماندهی یک فرآیند پویا و تطبیقپذیر است که در آن سامانهها
خودشان بدون دخالت خارجی ساختاری را بهدست آورده و نگهداری 2میکنند .البته ،عدم وجود دخالت خارجی شامل ورود
دادهها به سامانه نمیشود و تا زمانی که دستورات کنترلی در آن نباشد مجاز خواهد بود.
همچنین بر اساس ] ،[14خودسازماندهی به یک سازماندهی (دوباره) پویا و خودبهخودی 1اشاره دارد .یک سامانهی
خودسازمانده قوی سامانهای است که بتواند سازمان خود را بدون نیاز به دخالت مستقیم داخلی و خارجیِ متمرکز تغییر دهد.
یک سامانهی خودسازمانده ضعیف سامانهای است که در آن تغییر بر اساس کنترل مرکزی داخلی اتفاق میافتد .بنابراین
خودسازماندهی مدنظر این پایاننامه خودسازماندهی قوی است .همچنین ،خود سازماندهی در دو مفهوم رفتار و ساختار
اتفاق میافتد .در ادامه ویژگیهای خودسازماندهی آورده شده است:

1

Self-Organization and Emergence
Acquire and maintain
3
Spontaneous
2
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 افزایش در مرتبه :3سازمان در خودسازماندهی به معنی یک چینش خاص از اجزاء است تا سامانه بتواند یک کارکرد
خاص را به انجام برساند .این موضوع فضای حالت سامانه را به یک فضای کوچکتر تقلیل میدهد .این فضای جدید
کوچکتر یک جذبکننده 2نامیده میشود .از این دیدگاه سازمان به عنوان یک عامل افزایش در درجهی سامانه به
حساب میآید و سامانه میتواند بر اساس آن یک ساختار جدید را به خود بگیرد.
 خودمختاری :بخش خود در خودسازماندهی ویژگی عدم وجود کنترل بیرونی را به ارمغان میآورد .این مفهوم به
معنی عدم وجود ورودی به سامانه نیست .ورودیهای دادهای برای سامانه تا زمانی که دارای دستورات کنترلی نباشد
مجاز است .اما تصمیم گیری برای مرحلهی بعد کامالً در درون سامانه صورت میگیرد .در اینجا نیز تعیین مرز
سامانه و جدا کردن درون و بیرون سامانه کامالً ضروری است.
 تطبیقپذیری و استحکام :1در سامانههای خودسازمانده استحکام با استفاده از تطبیقپذیری بر اساس اختالل و تغییر
در سامانه تعریف میشود .یک سامانه خودسازمانده باید خود را با آن تغییر وفق داده و سازمان خود را حفظ کند.
این موضوع نیازمند وجود رفتارهای مختلف برای سامانه و درحقیقت وجود جذب کنندههای متنوع در فضای حالت
سامانه است.
 پویایی به معنی دور بودن از موازنه و تعادل :4یک سامانه خودسازمانده در یک محیط متغیر قرار دارد و در این
شرایط برای حفظ سازمان خود باید بر اساس تغییرات محیطی خود را تغییر دهد و درواقع از تعادل به دور باشد.
 -2-1-2پدیداری
بر اساس ] ،[13بسیاری پدیداری را به عنوان رفتار کلی برخاسته از رفتارهای محلی تعریف میکنند .مفهوم پدیداری در
مقابل مفهوم کاهش قرار میگیرد .بر اساس مفهوم کاهش میتوان یک سامانه را طوری تکه تکه کرد تا به عناصر سازندهی
آن رسید .در پدیداری ،بحث اصلی بر سر این است که ورودیهای سطح پایین چگونه به خروجیهای سطح باال منجر
می شوند .به طور خالصه ،مفهوم پدیداری به دو ویژگی مهم اشاره دارد :اول یک رفتار کلی که از تعامالت بین قسمتهای
محلی برمیخیزد و دوم اینکه اثر آن رفتار کلی را در ریشههای آن در رفتارهای محلی نمیتوان دنبال کرد .مفهوم پدیدار

5

که در این تعریف برای نشان دادن نتیجهی پدیداری استفاده شده است ،شامل مواردی مانند ویژگیها ،رفتارها ،ساختارها و
الگوها است .همچنین ،مفهوم سطح به نوع دید از سامانه اشاره دارد .دید سطح باال سامانه را به عنوان یک کل در نظر میگیرد
اما دید سطح پایین سامانه را به عنوان مجموعهای متشکل از قسمتهای مختلف در نظر میگیرد.
1

Increase in order
Attractor
3
Adaptability and robustness
4
Dynamical i.e. far-from-equilibrium
5
Emergent
2
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همچنین بر اساس ] ،[14پدیداری به عنوان یک پدیده مطرح میشود که میتواند یک ساختار یا چارچوب ،یک
رفتار و یا یک کارکرد از یک سامانه باشد .یک پدیدهی پدیداری دارای حداقل دو سطح است (سطح باال یا ماکرو و سطح
پایین یا میکرو) که باید حداقل در سطح ماکرو قابل رؤیت باشد .سطوح ماکرو و میکرو وابستگیهای متقابل دارند .سطح
ماکرو سطح میکرو را محدود میکند و سطح میکرو علت به وجود آمدن سطح ماکرو است .از آنجایی که یک پدیدهی
پدیداری در طول زمان قابل رصد است ،به یک سازوکار خودنگهدار 3تعادل نیاز دارد.
پدیداری در یک سامانهی مصنوعی به طور مفهومی به محاسبات پدیداری 2نزدیک است .این تعریف شامل موارد زیر است:
 مجموعهای از عاملهای تعاملکننده :فرآیند مربوطه؛
 عالئم ثانویهای که توسط این فرآیند در سطح ماکرو تولید میشود؛
 تفسیری طبیعی از این عالئم ثانویه مانند محاسبات یا نتایج محاسبات.
همچنین ،در ] [16یک تعریف فنی از پدیداری وجود دارد که بسیار با علوم رایانه مرتبط است و بر دو نکته استوار است:
 موضوع :هدف یک سامانهی محاسباتی این است که یک کارکرد 1را تا حد قابل قبولی به انجام برساند ،که ارزیابی
انجام آن بر عهده ی یک کاربر مرتبط است .این کارکرد ،که ممکن است در طول زمان نمو کند ،همانی است که
باید پدیدار شود.
 شرایط :این کارکرد پدیداری است ،اگر ساختار کد سامانه به هیچ دانشی از آن کارکرد وابسته نباشد .این ساختار کد
باید شامل سازوکارهایی باشد که امکان تطبیقپذیری سامانه با محیط را در طول زمان فراهم کند تا در هر زمانی
بتواند به سمت انجام قابل قبول کارکرد پیش برود.
بر همین اساس ،وقتی که یک عامل برای یک سامانهی چندعامله طراحی میشود ،ساختار کد آن نباید هیچ دانشی از کارکردی
که ما از کل سامانه انتظار داریم انجام دهد ،داشته باشد .در نتیجه ،هیچ عاملی کلیت سامانه را کنترل نمینماید.
مثالهایی از پدیداری در عالم واقع وجود دارد .پدیداری را میتوان در جامعهی مورچهها دید .زمانی که یک مورچهی
کاوشگر غذایی را پیدا میکند ،از طریق فرومونهایی که در مسیر رفت آزاد کرده است به النه باز میگردد و سایر مورچهها
به سمت غذا حرکت میکنند .در طول زمان کوتاهترین مسیر به اصطالح «پدیدار» میشود .این مسیر کوتاه از دید خود
مورچهها (سطح پایین سامانه) قابل رؤیت نیست .اما یک فرد در بیرون از کل سامانه (سطح باالی سامانه) میتواند آن را
مشاهده کند .در ادامه ویژگیهای پدیداری آورده شده است:

1

Self-Maintained
Emergent Computation
3
Function
2
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 تأثیر سطح باال-سطح پایین :3اشاره به ویژگیها ،رفتارها ،ساختارها یا الگوهایی دارد که در سطح باالی سامانه
مشاهده میشود اما نشأت گرفته از تعامالت بین بخشهای مختلف سامانه (عاملها) در سطح پایین سامانه است.
این ویژگیها پدیدار خوانده میشوند.
 ظهور ریشهای :2بر اساس این ویژگی قسمتهای میکرو در یک سامانه به هیچوجه نشاندهندهی بخشی از رفتار
کلی سامانه نیستند .به عبارت دیگر رفتار سامانه در سطح ماکرو را نمیتوان در رفتار سطوح میکروی سامانه دنبال
کرد و یا به عبارت دیگر رفتار کلی بزرگتر از جمع رفتار بخشهای میکروی سامانه است .البته باید در نظر گرفت
که این به این معنی نیست که رفتار کلی سامانه از رفتار بخشهای مختلف آن نشأت نمیگیرد .بلکه نکته در این
جا است که در این حالت نمیتوان از اصل کاهش استفاده کرد و با شکستن سامانه به اجزای تشکیل دهندهی آن
رفتار کلی آن را تحلیل نمود.
 وابستگی :1اشاره به یک همبستگی منطقی و پیوسته بین بخشهای یک سامانه دارد .وابستگی بخشهای جدا از
هم در سطح پایین را با هم پیوند میدهد تا به یک کل در سطح باال دست پیدا کند.وابستگی با عنوان «بستار
سازمانی» 4نیز شناخته میشود.
 بخشهای تعاملکننده :5بخشها نیاز به تعامل دارند و موازیکاری کافی نیست .بدون تعامل ،رفتارهای سطح باالی
مورد نظر شکل نمیگیرند .پدیدارها از تعامل بین بخشهای سازندهی سامانه شکل میگیرند.
 در سامانههای دارای پدیداری ،پدیدارها در طول زمان شکل میگیرند .یک چنین پدیداری نوعی رفتار جدید است
که در یک نقطهی مشخص زمانی ممکن میشود .بنابراین به عنوان یک ساختمان پویا میتوانیم ظهور پدیدارها را
به ظهور جذبکنندههای جدید در سامانههای پویا ربط دهیم.
 کنترل نامتمرکز :6تنها از سازوکارهای محلی برای تأثیر بر رفتار کلی سامانه بهره میبرد .اعمال اجزاء و بخشها
قابل کنترل هستند اما کل رفتار سامانه به صورت مستقیم قابل کنترل نیست .این ویژگی یک نتیجه از ویژگی ظهور
ریشهای است.
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 ارتباط دوطرفه :3همانطور که گفته شد بر اساس تأثیر سطح باال-سطح پایین ،قسمتهای سامانه در سطح پایین بر
روی رفتار کلی سامانه تأثیر میگذارند .اما عالوه بر این پدیدار ظهور یافته در سطح باالی سامانه نیز میتواند در
یک ارتباط دو طرفه بر قسمتهای مختلف سامانه در سطح پایین تأثیر بگذارد.
 استحکام و انعطافپذیری :2نیاز به کنترل نامتمرکز و این حقیقت که یک بخش از سامانه در سطح پایین
نشاندهندهی رفتار سامانه در سطح باال نیست ،سبب میشود تا از کارافتادن یک بخش نتواند به از کار افتادن کل
سامانه منجر شود .در صورت بروز خطا در بخشهایی از سامانه و با افزایش آن ،به تدریج کیفیت سرویس کاهش
مییابد اما شکست ناگهانی در سامانه رخ نمیدهد .این امر انعطافپذیری خاصی را به وجود میآورد که بر اساس
آن میتوان با حفظ پدیدار کلی حاکم بر سامانه بخشهای مختلف آن را تعویض نمود.

 -4-2سامانههای چندعامله
واحد اصلی که تطبیقپذیری بر روی آن اعمال میشود ،سامانههای چندعامله یا MASها هستند و عناصر تشکیل دهندهی
آنها نیز عاملها هستند .استفاده از سامانههای چندعامله در سامانههای بسیار پیچیده ،مانند سامانههای فوق مقیاس وسیع،1
کاربرد دارد .در ادامه هر یک از این موارد تشریح خواهد شد.
 -3-4-2تعریف عامل
همانطور که گفته شد عاملها کوچکترین اجزاء سامانههای چندعامله به حساب میآیند .عاملها یک واحد سختافزاری یا
نرمافزاری هستند که در هر قالبی که باشند یک کارکرد عمومی دارند و آنهم این است که یک وظیفه را دریافت کنند ،آن
را پردازش و انجام دهند و نتیجه را به یک عامل دیگر یا به خروجی سامانه بدهند تا از آن استفاده کنند .عاملها ،بسته به
نوع سازماندهی که در آن قرار میگیرند میتوانند انواع ساده یا پیچیده داشته باشند .عالوه بر این عاملها در هر سازمانی که
قرار بگیرند نقشی را بر عهده میگیرند که با توجه به سطح نقششان وظایف خاصی را نیز برعهده خواهند داشت.
برای درك بهتر از عاملها مثالی از استفاده از سامانههای چندعامله در ادامه ارائه میشود .بر اساس ] ،[9در پروژهی
ناسا از هزاران سفینهی کوچک برای اکتشاف در کمربند مشتری استفاده میشود .در اینجا این سفینهها هستند که یک عامل
به حساب میآیند .این سفینهها سه نوع کارگر ،که اطالعات را جمع میکند ،قانونگذار ،که قوانین عملیات و تشکیل تیم را
وضع و بهروز میکند ،و پیامرسان که کار ارتباط کارگرها با هم ،با قانونگذاران و ایستگاههای زمینی بر عهده دارد هستند.
1

Two-way link
Robustness and flexibility
3
)Ultra large scale systems (ULS
2

61

 -2-4-2تعریف سامانههای چندعامله
از زمان تولد سامانههای چندعامله ،این سامانهها ترکیبی از عاملها و جامعهها در نظر گرفته شدهاند .اما معموالً تأکید بر روی
خود عامل و حاالت آن و ارتباط این حاالت و رفتار کلی عامل بوده است .این سامانهها ،سامانههای چندعامله عاملمحور
هستند .اخیراً توجه ویژهای به سامانههای چندعاملهی سازمانمحور شده است که مفاهیم سازمان ،گروه ،ارتباطات ،عملکرد و
نقش در آن بسیار مطرح میشوند ].[4
همچنین ،سامانههای چندعامله یک حیطهی مناسب برای توسعهی سامانههای محاسباتی خودمختار ،که میتوانند
خود را مدیریت کنند ،فراهم میکند ] .[5در ] [12نیز سامانههای چندعامله به عنوان یک سازمان از عاملهای خودمختار
که برای رسیدن به اهداف مشترك با هم تعامل میکنند تعریف شده است .سامانههای چندعامله میتوانند در هر زمینهای که
نیاز به استفاده از محاسبات همزمان و پیچیده باشد استفاده شوند و میتوان انواع کنترل را بر روی آنها اعمال کرد .برای
مثال میتوان یکسری قوانین ثابت برای آنها در نظر گرفت و یا با اعمال خودتطبیقی ،کاری کرد که با توجه به تغییر شرایط
محیطی ،خود را تطبیق دهند.
 -1-4-2سازمان در سامانههای چندعامله
در یک محیط چند عامله و توزیع شده هماهنگی عاملها با یکدیگر و ارتباط آنها با هم تأثیر زیادی بر نیازمندیهای وظیفهای
این سامانه دارد .مدیریت و هماهنگی در یک محیط چند عامله از نوع غیر مرکزی و توزیع شده است که تأثیر زیادی بر روی
ویژگیهای کیفی (نیازمندیهای غیر وظیفهای) سامانه دارد .یک روش مدیریت و هماهنگی این محیطها میتواند استفاده از
سازمان باشد ،به این معنی که هرکدام از عاملها یک نقش 3را در سازمان برعهده گیرند ].[6
به طور کلی سازمان در سامانههای چندعامله عبارت است از مجموعهای از عاملها که بر اساس تعدادی نقش با
یکدیگر ارتباط برقرار میکنند تا به هدف کلی سامانه دست پیدا کنند .بر اساس ] ،[7سازمان در سامانههای چندعامله به
عنوان راه حل کنترل این سامانهها اعمال میشود و بر اساس ] ،[2استفاده از سازمان کمک میکند گروهی از عاملهای
ساده بتوانند کارهای بزرگ و پیچیده انجام دهند و از پیچیدگی عاملهای پیشرفتهتر نیز کاسته شود .در ] [12نیز گفته شده
است :سازمان یک موجودیت جامعهای است که به طور آگاهانه هماهنگ شده است .این موجودیت دارای یک مرز مشخص
است که در بر اساس یک سری اصول پایه عمل میکند تا به یک هدف یا مجموعه اهداف مشترك دست پیدا کند.
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سازماندهی در سامانههای چندعامله به دلیل پیچیدگی در خود عاملها ،تعدد عاملها و پیچیدگی خود سامانه به
صورت دستی و با یک نظارت مرکزی غیر ممکن است و همانطور که گفته شد بر اساس یک کنترل توزیع شده انجام
میپذیرد .در یک روش ساده میتوان قوانین و قراردادهای سازمان را از پیش تعیین کرد تا بر اساس آن ساختار سازمانی شکل
گرفته و عاملها با بر عهده گرفتن نقشها ،با یکدیگر ارتباط برقرار کنند.
اما مشکل این جا است که سامانههای چندعامله عموماً در محیطهای نامطمئن 3به کار گرفته میشوند .بر اساس
] [6محیط برای یک عامل هر آن چیزی است که غیر از خود عامل باشد و در سامانه نقش داشته باشد .بنابراین سایر عاملها
هم برای یک عامل محیط به حساب میآیند .در یک محیط نامطمئن ،تغییر امری اجتناب ناپذیر است .گاهی این تغییرات
ممکن است شرایطی را ایجاد کند که ساختار فعلی سازمانِ حاکم بر سامانه کاربرد و بهرهوری الزم را نداشته باشد .از این رو
استفاده از قوانین ثابت برای ساختار سازمان پاسخگو نخواهد بود و باید سامانه را قادر سازیم با توجه به تغییرات محیطی خود
را وفق دهد .بنابراین ،مفهوم خودسازماندهی برای سامانههای چندعامله مطرح شده است که در ] [4,5قابل مشاهده است.
اما راه دیگر پیادهسازی این سطح از خودکار بودن سامانه در مقابله با تغییرات ،استفاده از خودتطبیقی است که
ویژگیهای آن در بخشهای قبل توضیح داده شد .اما تفاوت اصلی خودسازماندهی با خودتطبیقی در این است که در
خودسازماندهی جریان تغییرات پایین به باال است .به این صورت که تصمیمات مربوط به تغییرات به طور محلی و توسط
عاملها گرفته میشود و به کل سامانه اعمال میشود اما در خودتطبیقی این جریان باال به پایین است .یعنی تصمیمات توسط
یک حلقهی کنترلی مرکزی گرفته شده و در کل سامانه اعمال میشود .در ادامه به انواع سازماندهی در سامانههای چندعامله
پرداخته شده است.
هورلینگ و همکاران در ] [2تالش کردهاند تمامی انواع سازماندهی در سامانههای چندعامله را ،به همراه ویژگیها
و نحوهی شکلدهی ،ارائه دهند که در ادامه هر یک از این حیطههای سازماندهی به طور خالصه شرح داده خواهد شد.
 -3-1-4-2سازمانهای سلسله مراتبی
شاید اولین نوع سازماندهی برای سامانههای چندعامله است .در این سازماندهی عاملها در یک درخت با هم ارتباط دارند و
هر عاملِ باالتر ،دید بیشتری از محیط سامانه ،نسبت به عوامل پایینتر از خود دارد .در این نوع سازمان جریان داده پایین به
باال و جریان دستورات باال به پایین است .شکل  3-2یک شمای کلی از این نوع سازمان را نشان میدهد.
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 ویژگیها
از جمله ویژگیهای این نوع از سازماندهی این است که به جهت امکان تجزیهی وظایف در محیطهای با وظایف متعدد و
متفاوت ،کاربردپذیری سامانه افزایش مییابد .عالوه بر این ،به دلیل همین تجزیه و امکان اعمال روش تقسیم و شکست 3که
سبب میشود سامانه از گروههای بزرگتر از عاملها ،کاراتر و برای حل مشکالت بزرگتر استفاده کند ،کارایی سامانه نیز افزایش
مییابد .نکتهی دیگر روابط محدود عاملها است که به نسبت کل سامانه کوچک است و باعث کنترل بهتر ،افزایش کار
موازی و دقت و هدفمندی بیشتر اطالعات میشود .شاید بتوان یکی از معایب این سازماندهی را کمبود استحکامدانست چرا
که این سازمانها شکننده هستند؛ خرابی یک عامل ممکن است خرابی سراسری به بار بیاورد.
 شکلدهی
وقتی که یک وظیفهی جدید به سامانه میرسد ،عامل میتواند خود آن وظیفه را به انجام برساند و یا آن را به زیروظایف یا
قراردادها تقسیم کرده و به جستجوی عاملهای دیگر عالقهمند به انجام آن بپردازد و بین آنها تقسیم کند .قرارداد کننده
یک پیشنهاد به زیرمجموعهی خود میدهد و آنها که میخواهند انجام دهند یک پیشنهاد شامل قابلیتهای خود به
قراردادکننده میدهند و او تصمیم میگیرد کدام قرارداد شوندهها در انجام وظیفه کمک کنند .همین جریان میتواند برای
قراردادشوندهها نیز تکرار شود .این عملکرد سلسله مراتبی موجب عدم نظارت کلی میشود که مشکل آن این است که قرارداد
کننده از دیگر عاملهای توانمندتر که زیرمجموعهی دیگر عاملها هستند محروم میشود.

شکل  .1-2یک سازمان سلسلهمراتبی ][2

Divide and conquer
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 -2-1-4-2سازمانهای سلسلهمراتبی تودرتو
سامانهها در این روش از چندین سامانه تشکیل شدهاند که با هم متفاوت هستند و هر کدام از این سامانهها نیز میتوانند از
چندین سامانه دیگر تشکیل شوند و این روند تا هرجایی میتواند ادامه پیدا کند .روابط زیرمجموعهای در اینجا در هر جهتی
میتواند باشد و هر زیرگروه با یک مرز مشخص میشود .در اینجا هر گروه 3به عنوان یک سطح انتزاع دیده میشود و این
روش باعث میشود دیگر عاملها بتوانند با یک گروه ،آنهم به طور کاراتر ،ارتباط داشته باشند .هر گروه از سطحی از
خودمختاری برخوردار است که شاید با گروههای دیگر متفاوت باشد .همچنین ،بسیاری از سازمانهای اینچنینی اجازهی
ارتباط گروهها را در عرض سازمان میدهند که شکلدهی منعطف و متغیر در طول زمان را نتیجه میدهد .اگر قدری اجازهی
ارتباط عرضی و خودمختاری محلی در سازمانهای سلسلهمراتبی را بدهیم شاید بتوان این نوع را به سلسلهمراتبی تشبیه کرد.
شکل  2-2یک شمای کلی از این نوع سازمانها را نشان میدهد.
 ویژگیها
در این نوع سازماندهی ،به دلیل سطحی از خودمختاری و کپسوله بودن گروهها ،انعطافپذیری در نوع رفتار و نیز حل
مشکالت با پیچیدگی و تداخل بیشتر ،میسر میشود .این موضوع بار دانش روی دوش درخواست کننده را کاهش و اجازه
میدهد و رفتار سامانه بدون هماهنگی بیشتر ،به طور خودکار تطبیق پیدا کند .عیب این موضوع هم این است که با کمبود
دانش مذکور پیشبینی کارایی کلی سامانه کم است.
 شکلدهی
چالش اصلی در طراحی این سازمانها انتخاب عامل مناسب برای قرار گرفتن در یک گروه خاص است تا کارایی افزایش یابد
و اهداف کلی سامانه به دست بیایند .یک راه استفاده از گروههای ایستا است .روش دیگر استفاده از یک روش آنتروپی فازی
است .در یک روش دیگر از الگوریتم ژنتیک استفاده شده است.
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شکل  .4-2یک سازمان سلسلهمراتبی تودرتو ][2

 -1-1-4-2سازمانهای ائتالفی

3

اگر ما جمعیت عاملها را به عنوان یک مجموعه در نظر بگیریم ،هر زیرمجموعه از این مجموعه یک ائتالف خواهد بود که
همهی آنها برای یک هدف خاص و با عمر کم شکل میگیرند .در درون یک ائتالف معموالً ساختار سازمانی مسطح است؛
هرچند یک عامل به عنوان سرگروه و واسط برای ارتباط با بیرون در نظر گرفته میشود .چون ائتالفها به عنوان جزئی تجزیه
ناپذیر تصور میشوند ،میتوان ساختارهای دیگر را هم روی آنها اعمال کرد .هماهنگی تنها درون ائتالف اتفاق میافتد ،مگر
اینکه نتایج کار یک ائتالف برای دیگری مهم باشد که هماهنگی بر عهدهی سرگروه ائتالف خواهد بود .شکل  1-2یک
شمای کلی از این نوع سازمانها ارائه میدهد.
 ویژگیها
انگیزهی اصلی در استفاده از ائتالف ارزش افزوده و کاهش هزینهای است که در ائتالف به دست میآید .ممکن است به نظر
بیاید همین انگیزه باعث شود بخواهیم تمام عاملها و در حقیقت منابع در دسترس را در یک ائتالف قرار دهیم .اما همین
ائتالف بزرگ هزینهی تشکیل و نگهداری باالتری خواهد داشت و در دنیای واقعی عملی نخواهد بود .بنابراین هدف اصلی،
تشکیل زیرمجموعههایی است که کارایی و استفادهی حداکثری را منجر شوند.
 شکلدهی
پیچیدگی شکل دهی در این نوع سازمانها ناشی از شرایط و هدف تشکیل ائتالف ،کار در محیط پویا و نامطمئن و حضور
یک عامل در بیش از یک ائتالف است .یک روش استفاده از یک الگوریتم حریصانه است که تالش میکند کمترین تعداد
زیرمجموعهها را پیدا کند که با هم شامل هر عضو از مجموعه هدف میشوند .یک روش دیگر وجود دارد که در آن عاملهای
Coalition
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خودمحور بر اساس تصمیمات محلی یک ائتالف تشکیل میدهند .در یک روش دیگر ائتالفها به طور پویا در پاسخ به
وظایف رصد شده در یک شبکهی حسگر تشکیل میشوند.

شکل  .5-2یک سازمان ائتالفی ][2

 -4-1-4-2سازمانهای تیمی
یک تیم از عاملها شامل تعدادی عامل است که قبول کردهاند با هم برای دستیابی به یک هدف مشترك همکاری نمایند و
در مقایسه با ائتالف در اینجا تالش برای افزایش کارایی خود تیم است تا خود هر عامل .در درون یک تیم نقشها و ارتباطات
میتوانند هر الگویی داشته باشند که بر اثر اتفاقات گوناگون تغییر هم میکنند اما هدف نهایی تیم همچنان ثابت میماند.
شکل  4-2یک شمای کلی از این نوع سازمانها ارائه میدهد.
 ویژگیها
اولین سودمندی استفاده از تیمها این است که در یک کار یکپارچه میتوان به اهداف بزرگتری دست پیدا کرد .مزایای دیگر
مانند افزونگی ،رعایت محدودیتهای عمومی و اقتصاد در مقیاس نیز وجود دارند .تیمها دارای انعطاف برای کار در محیطهای
نامطمئن و تحت شرایط غیرقابل پیشبینی هستند.
 شکلدهی
چالش اصلی شکلدهی به تیمها شامل این موارد است :تعیین اینکه عاملها چگونه برای حل مشکالت سطح باال اختصاص
یابند ،ثبات بین این عاملها در زمان انجام کار حفظ شود و بازبینی تیم پس از تغییر در محیط و جمعیت عاملها صورت
پذیرد .انتخاب عاملها و تخصیص نقش به آنها بستگی به اهداف و ویژگیهای خود عاملهای کاندید و دانش مربوط به
فرآیند انتخاب دارد .یک راه شکلدهی استفاده از معماری  STEMاست که یک روش منعطف برای ارائه و تطبیق رفتارهای
تیم ارائه میدهد.
00

شکل  6-2یک سازمان تیمی ][2

 -5-1-4-2سازمانهای جماعتی

3

همانند ائتالف و تیم ،سازمانهای جماعتی هم گروههایی از عاملها هستند که در یک سازماندهی مسطح برای دستیابی به
سود بیشتر قرار گرفتهاند .اما تفاوت این است که جماعتها برای مدتزمان طوالنیتر و نه برای تنها یک هدف خاص مقطعی
شکل میگیرند .آنها بین عاملهای مشابه یا مکمل برای تسهیل فرآیند پیدا کردن تعاملکنندههای مناسب تشکیل میشوند.
در اینجا با افزایش کاربری محلی برای خود عاملها ،این عاملها هستند که منطق باالیی دارند .این کاربری محلی است که
منجر به انتخاب جماعت میشود چرا که این همان کارایی وکاربری است که میتواند توسط اعضای جماعت فراهم شود و
تعیین میکند که چقدر برای خود عامل مفید خواهد بود .عاملها میتوانند اضافه یا حذف شوند اما یک تعداد ثابت شرکت
کننده برای هر جماعت خواهد بود تا بتواند درست کار کند .پس عاملها هم باید سود کافی از جماعتی که در آن شریکاند
ببرند تا زمان و هزینهای که گذاشتهاند جبران شود .تعامل بین جماعات وجود ندارد اما یک عامل میتواند عضو بیش از یک
جماعت باشد .شکل  5-2یک شمای کلی از این نوع سازمانها ارائه میدهد.
 ویژگیها
ویژگی اصلی این نوع از سازمانها ،تسهیل کشف عاملهای شریک ،با استفاده از کاهش جمعیت تحت جستجو است .ویژگی
دیگر افزایش کاربری و اطمینان با ساخت گروههایی که اعضایشان ارتباطات قویتر و مستحکمتری دارند .جنبهی منفی
سازمانهای جماعتی هم عدم استفاده از عاملی دیگر در یک جماعت دیگر است که شاید بتواند کارایی بیشتری را ایجاد کند.
پس ساخت جماعت نوعی مصالحه بین کیفیت و انعطاف است ،برای کاهش زمان ،پیچیدگی و هزینه.

Congregation

02

1

 شکلدهی
همانند ائتالف ،تشکیل جماعت نیز شامل انتخاب و ایجاد گروههای مناسب برای پیوستن عاملها به آن است و از مشکالت
پیچیدگی در هنگام افزایش جمعیت رنج میبرد .تشکیل جماعات بیشتر بر اساس ویژگیها است و هدف اصلی و بزرگی هم
در تشکیل یک جماعت وجود ندارد و باید راهی برای تفاوت قائل شدن بین این جماعات پیدا کرد .یک روش استفاده از
برچسب است که هر جماعت را از دیگری متمایز میکند و ویژگیهای عاملهای مورد نیازش را هم به دیگران اعالم میکند.

شکل  .7-2یک سازمان جماعتی ][2

 -6-1-4-2سازمانهای جامعهای

3

یک جامعه یک ساختار پایای اجتماعی است .عاملها اگر عالقه داشته باشند میتوانند به جامعه پیوسته یا از آن بروند اما
جامعه پا برجا است و مانند محیطی که شرکتکنندگان از طریق آن با هم ارتباط برقرار میکنند عمل میکند .در جامعه
عاملها اهداف مختلف ،سطوح مختلف از منطق و استدالل و قابلیتهای ناهمگون دارند .در داخل جامعه عاملها میتوانند
در قالب سازمانهای دیگر قرار بگیرند و یا به طور کامل باهم نامرتبط باشند .تفاوت دیگر جامعهها محدودیتهایی است که
بر عاملها اعمال میکنند که به عنوان قوانین جامعه شناخته میشوند .این قوانین باید یک تعادل بین اهداف سازمان برقرار
کنند .باید به قدری منعطف باشند تا بتوان به اهداف رسید و البته نه آنقدر که دیگر سود حاصل از این قوانین از بین برود.
شکل  6-2یک شمای کلی از این نوع سازمانها را نشان میدهد.
 ویژگیها
در یک جامعه نه یک کنترل کامالً مرکزی میتواند برخوردها را کم کند و نه یک کنترل کامالً توزیع شده .پس نیاز به قوانین
ترافیکی داریم .حال چالش طراحی این قوانین خواهد بود .با اعمال قوانین بر عاملها ،آنها میتوانند گزینههای موجود برای
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رفتار سایر عاملها را محدودتر کنند و در نتیجه تعامالت و هماهنگیها راحتتر و قابل پیگیری بیشتر خواهد بود .عالوه بر
این ،برخی تشویق و تنبیهها نیز الزم خواهد بود تا بتوان این قوانین را اعمال کرد.
 شکلدهی
شکلدهی به جامعه دو جنبه دارد .یکی تعریف نقشها ،قراردادها و قوانین اجتماعی و دیگر جنبه ،ارائهی اطالعاتی دقیقتر
از جامعه مانند چگونگی اتصال و جدا شدن یک عامل .یک چارچوب سه بخشی شامل مدلهای سازمانی ،اجتماعی و تعامل
در این راستا وجود دارد که مدل سازمانی نقشها ،نُرمها و چارچوبهای تعامالت و ارتباطات را که در محیط در دسترس
خواهند بود تعریف میکند ،مدل اجتماعی که تعیین میکند کدام نقشها به کدام عاملها برسد و مدل تعامالت که تعامل بین
عاملها و مشوقها و جریمهها را کنترل میکند .دو مورد دوم در زمان اجرا شکل میگیرند.

شکل  .8-2یک سازمان جامعهای ][2

 -7-1-4-2سازمانهای فدراسیونی

3

گروهی از عاملها که مقداری خودمختاری را به گروهی که نمایندگی آنها را بر عهده دارد میبخشند .در فدراسیونهای
سیاسی نیز میبینیم که هرکدام از ایاالت تا حدی دارای خودمختاری محلی هستند اما تحت کنترل یک دولت مرکزی فعالیت
میکنند .هر گروه یک نماینده دارد که یکی از عاملهای خود گروه است و عاملهای دیگر برای ارتباط با بیرون فقط از طریق
آن نماینده میتوانند عمل کنند.
 ویژگیها
ویژگی اصلی فدراسیونها وجود نمایندهها است که میتوانند با عاملهای درون و بیرون از گروه ارتباط برقرار کنند .خود
نماینده میتواند فعالیتهای گوناگونی را انجام دهد .برای مثال میتواند به عنوان مترجم باشد ،وظایف را به دیگر عاملها
تخصیص دهد یا ناظر بر پیشرفت دیگر عاملها باشد .که البته ممکن است خود نماینده تبدیل به گلوگاه شود.
Federation
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 شکلدهی
تمام عاملها باید از یک زبان ارتباطی عاملها  3برای ارتباط استفاده کنند .نمایندهها یا میاندارها نیز مسؤلیت هر گروه
را به عهده دارند و تصمیمات الزم در خصوص قبول یا حذف یک عامل و ارتباط گروه با دیگر گروهها را بر عهده دارند.
فدراسیونها ممکن است بر اساس تغییرات محیطی و با رسیدن وظایف جدید شکل پیدا کنند و یا بر اساس یک طرح
ایستا شکل گرفته و به کار خود ادامه دهند .شکل  7-2یک شمای کلی از این نوع سازمانها را نشان میدهد.

شکل  .3-2یک سازمان فدراسیونی ][2

 -8-1-4-2سازمانهای بازارشکل

2

عدهای از عاملها در این نوع سازماندهی خریدار و عدهای نیز فروشنده هستند .کاالی مورد معامله هم میتواند شامل منابع
به اشتراك گذاشته شده ،وظایف یا خدمات باشد .خرید و فروش به صورت مزایده انجام میشود و تعیین برندهی خرید بر
عهدهی فروشندهها است .خریداران درخواستهای خود را به فروشندهها میدهند و آنها بر اساس قانون خاصی میتوانند
خریدار برنده را تعیین کنند .مشابه فدراسیونها ،در بازارها نیز یک نفر عهدهدار مسؤلیت یک گروه است .اما تفاوت در این
است که عاملها در بازار به صورت رقابتی عمل میکنند.

)Agent Communication Language (ACL
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 ویژگیها
بازارها فرآیند تخصیص و قیمتگذاری را سرعت میبخشند .اگر خریداران قیمتهای خود را به درستی (بر اساس سودی که
در صورت برنده شدن به دست میآورند) پیشنهاد دهند ،یک تخصیص مناسب از کاالها بین سایر عاملها صورت میگیرد.
تمام ویژگیهای ذکر شده برای بازارها آنها را کامالً شبیه به حراجیها میکند .یک ضعف بازارها این است که فرآیند
پیچیدهای برای استدالل دربارهی روش پیشنهاد قیمت و تعیین خروجی فرآیند نیاز است .مشکل دیگر در امنیت است .عالوه
بر مشکالت امنیت شبکه که برای هر سامانه باز وجود دارد ،یک عامل خود باید معتبر بودنِ راهبردِ حراجِ در حال انجام را
تشخیص دهد .برای مثال روشهایی وجود دارد که میتواند عاملهای خریدار را گول زده و در خرید خود دچار اشکال کند.
 شکلدهی
بازارها دارای یک ساختار ایستا هستند و به غیر از فرآیند شروع کار بازار ،نیاز به فرآیند فرمال دیگری ندارند .بازارها باید
صداقت زمانی داشته باشند .به این معنی که به پیشنهادات باید بر اساس ترتیب زمانی گذاشته شدن در بازار رسیدگی شود و
تأخیراتی که ممکن است در خود سامانه رخ دهد نیز مدنظر قرار گیرد .همچنین همانطور که گفته شد ،مالحظات امنیتی نیز
باید در بازارها رعایت شود تا اطالعات شرکتکنندگان حفظ شود .بازارها با استفاده از مکانیزم سازمانهای جماعتی شکل
میگیرند .به این صورت که هدف مشترك طوالنی مدت در بازارها تبادل کاال یا خدمات بر اساس قیمت است.

شکل  .32-2یک سازمان بازاری ][2
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 -5-2خالصه و جمع بندی
در این فصل مطالب مربوط به مفاهیم و ادبیات موضوع تحقیق ارائه شد .ابتدا در بخش  -2-2به معرفی و تعریف خودتطبیقی
پرداخته شد .تطبیقپذیری به هر نوع تغییر در ساختار و رفتار یک سامانه مربوط میشود که توسط یک عامل انسانی در بیرون
از سامانه ،برای وفق دادن سامانه با تغییرات محیطی ،صورت میپذیرد .اما در مقابل خودتطبیقی شامل همین روند است ولی
این خود سامانه است که خود را با تغییرات محیطی تطبیق میدهد .این نوع تطبیقپذیری خودبهخودی مدنظر این پایان نامه
است .خودتطبیقی و تعاریف مربوط به آن از این بابت ارائه شده است که در این تحقیق هدف اضافه نمودن ویژگیهای آن
به سامانههای چندعاملهی خودسازمانده است.
در ادامه و در بخش  -1-2تعریف خودسازماندهی ارائه شده است .در این بخش گفته شده است که خودسازماندهی
به تغییر در سازماندهی اجزای تشکیل دهندهی یک سامانهی توزیع شده گفته میشود که بدون دخالت دست انسان و در
ارتباط این اجزاء با یکدیگر صورت میپذیرد .نتیجهی این ارتباط عاملها در سطح پایین سامانه ،بروز یک رفتار کلی در سطح
باالی سامانه است که به آن پدیداری میگویند .درواقع این رفتار پدیدار میشود .این تعاریف از این بابت ارائه شده است که
هدف ما ارائهی یک مدل سازماندهی جدید برای سامانههای خودسازمانده است.
در نهایت و در بخش  -4-2تعاریف مربوط به عامل ،سامانههای چندعامله و سازمان در این سامانهها ارائه شده
است .عامل یک موجودیت سختافزاری یا نرمافزاری است که وظیفهای را به عنوان ورودی دریافت نموده ،آن را انجام
میدهد و نتیجهی آن را به خروجی تحویل میدهد .سامانههای چندعامله نیز متشکل از عاملهایی هستند که برای رسیدن
به اهدافی با یکدیگر تعامل میکنند .همچنین سازمان در سامانههای چندعامله نیز به عنوان ابزاری برای کنترل عاملها مورد
استفاده قرار میگیرد .سامانههای چند عامله از این بابت در این فصل معرفی شدهاند که نوع خاص سامانههای خودسازمانده
مدنظر در این تحقیق این سامانهها هستند.
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 -3-1مقدمه
در این فصل تالش خواهد شد تا برخی از کارهایی که در زمینهی خودسازماندهی و خودتطبیقی برای سازمانهای سامانههای
چندعامله ارائه شده است مورد بررسی قرار گیرد .به طور کلی ،پیش از این در سامانههای چندعامله توجه اصلی بر روی خود
عامل بوده است و بیشتر این سامانهها در واقع عاملگرا 3هستند .در حالی که در سالهای اخیر توجه ویژهای به سازمان و
سازماندهی در سامانههای چندعاملی شده است .بنابراین تحقیقات ارائه شده در این فصل مشتمل بر گروه دوم خواهد بود.

 -2-1فرامدلی به نام AALAADIN
فربر و همکاران در ] ،[1یک فرامدل عمومی برای سامانههای چندعامله به نام  AALAADINارائه میدهند که بر اساس
مفاهیم سازمانی مانند گروهها ،نقشها و ساختارها عمل میکند .این مدل اجازهی استفاده از عاملهای ناهمگون در زبان،
کاربرد و ساختار را میدهد.
کارهایی که تا کنون در زمینهی استفاده از مفاهیم سازماندهی در سامانههای چندعامله انجام شده است پاسخگوی
مشکل طراحی این سامانهها ،از لحاظ مهندسی نرمافزار ،نیست .این کمبود از اینجا ناشی میشود که عاملها در سامانههای
چندعامله موجودیتهای کامالً مستقل و گاه خودخواه در نظر گرفته میشوند .این دیدگاه را میتوان مسیر عاملگرا نامید .در
این دیدگاه اگر جامعه و سازمانی هم بین عاملها شکل بگیرد ،ناشی از رفتار خود عاملها در ارتباط با یکدیگر خواهد بود .اما
استفاده از دیدگاه عاملگرا معموالً مناسب برای طراحی سامانههای پیچیده نیست ،آنهم به دالیل زیر:
 ناهمگونی زبان :بر اساس معلومات نویسنده ،هنوز یک سامانه پیادهسازی شده وجود ندارد که بر اساس آن عاملها
بتوانند زبانهای گوناگونی برای ارتباط داشته باشند .برخی تالشها برای معرفی زبان استاندارد هم نشان از اهمیت
این موضوع دارد.
 چندگونگی کاربردها و ساختارها :بر اساس معلومات نویسنده ،هیچ سامانه پیادهسازی شده برای برقراری چندین
کاربرد با اهداف و ساختارهای درونی مختلف که بتوانند به طور همزمان روی یک سکو کار کنند وجود ندارد.
 امنیت :بر اساس معلومات نویسنده ،در سامانههای موجود تمام عاملها قادرند با هر ویژگی و اهدافی با تمام دیگر
عاملها ارتباط برقرار کنند که مشکالت امنیتی در پی دارد.
در این مقاله ادعا شده است استفاده از مفاهیم سازمانی مانند نقش ،گروه و ساختارها به عنوان مفاهیم اصلی در سامانههای
چندعامله و ربط دادن آنها به رفتار عاملها ،کلید طراحی سامانههای پیچیده و مقیاسوسیع است .در این دیدگاه سازمان به
عنوان راه و روشی برای چینش گروهها و نقشها در کنار هم برای تشکیل یک موجودیت کلی ،بدون در نظر گرفتن روشی
Agent oriented
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که عاملها بر اساس آن رفتار میکنند تلقی میشود .پس هیچ راه حلی برای ساختار خود عاملها و راههای ارتباط آنها با
هم در این مقاله ارائه نشده است .عاملها هم از طریق نقشی که در سازمان دارند و محدودیتهایی که باید برای عضویت
در سازمان رعایت کنند تعریف میشوند.
 مدل مفهومی
مفاهیم پایه و تشکیل دهندهی مدل  AALAADINرا میتوان در شکل  3-1مشاهده کرد .در این مدل در رابطه با ساختار
داخلی خود عامل هیچ تصمیمی ارائه نمیشود و عامل بر اساس نقشش در سازمان تعریف میشود .گروهها نیز ،مجموعهای
از عاملها هستند که در سادهترین حالت فقط مرز چند عامل را مشخص میکنند و در پیچیدهترین حالت بر اساس نقشی که
به هر عامل میدهند تفکیک میشوند .یک عامل میتواند عضو چندین گروه باشد .نکتهی اصلی در گروههای مربوط به این
مدل این است که میتوانند به طور آزادانه اشتراك داشته باشند .یک نقش هم یک نمایش انتزاعی از کارکرد عامل ،خدمات
آن و یا نشانهی عضویت آن در یک گروه است .هر عامل میتواند چند نقش داشته باشد و هر نقش که به یک عامل اختصاص
داده شده ،برای آن گروه محلی است .یک نقش مهم نقش مدیریت گروه است که به طور پیشفرض به ایجاد کنندهی گروه
میرسد و کار قبول یا عدم قبول یک نقش یا عامل را برعهده دارد.

شکل  .3-1مدل مفهومی مدل [1] AALAADIN
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 مفاهیم روششناختی
به جز مفاهیم اصلی نقش ،گروه و عامل مفاهیم دیگری هم در تعریف سامانههای چندعاملهی سازمان گرا وجود دارد که
در شکل  2-1دیده میشوند.
موجودیت ساختار گروه در این شکل ،یک انتزاع از گروه است و بر اساس چندتایی } S={R,G,Lتعریف میشود.
در این چندتایی  Rیک مجموعه از تمام نقشهای ممکن در گروه را نشان میدهد G ،گراف تعامل و ارتباط را که
تعامالت معتبر بین دو نقش را بیان میکند نشان میدهد و  Lزبان تعامل در گروه است .البته تمام نقشهای موجود در
ساختار گروه ممکن است در یک نمونه از آن گروه به کار گرفته نشوند.
ساختار سازمانی هم که در شکل دیده میشود ،به عنوان مجموعهای از ساختارهای گروهها تعریف میشود که
طراحی یک سازمان سامانههای چندعامله را نمایش میدهد .یک ساختار سازمانی بر اساس دوتایی } O={S,Repتعریف
میشود که در آن  Sمجموعهای از ساختارهای گروه معتبر است و  Repگراف نمایش دهندهی ساختار سازمانی را نشان
میدهد .بنابراین ،یک ساختار نمایشدهنده بین دو گروه  Aو  ،Bیک عامل است که همزمان نقش  Ra,iرا در گروه A

و نقش  Rb,jرا در گروه  Bدارد .پس ،به طور کلی سازمان یک سامانه یک نمونه از این ساختار خواهد بود و ممکن است
تمامی گروههای معتبر را شامل نشود.

شکل  .2-1مدل روششناختی برای مدل [1] AALAADIN
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 -1-1یک مدل سازمانی برای سامانههای هوشمند خودمختار توزیع شده
یعقوبی رفیع و همکاران در ] ،[3یک مدل سازمانی برای سامانههای چندعاملی ارائه میدهند که خودمختاری را به این
سامانهها اعطا میکند .در این مدل ،عاملها عالوه بر نقشهای عادی خود ،نقشهایی را هم برای فراهم آوری خودمختاری
در سامانه بر عهده میگیرند.
برای ارزیابی مدل ارائه شده ،پروژهی  NASA ANTSیک بار با این مدل و یک بار بدون این مدل پیاده شده
است و نتایج باهم مقایسه شدهاند .در پروژهی ناسا از هزاران سفینهی کوچک برای اکتشاف در کمربند مشتری استفاده
میشود .این سفینهها سه نوع کارگر ،که اطالعات را جمع میکند ،قانونگذار ،که قوانین عملیات و تشکیل تیم را وضع و
بهروز میکند ،و پیامرسان که کار ارتباط کارگرها با هم ،با قانونگذاران و ایستگاههای زمینی بر عهده دارد .ویژگیهای خود
 * 3در این پروژه در تمام سطوح فردی ،تیمی و جمعیتی لحاظ شده است.ممکن است در اثر تغییرات محیطی نیاز به سازماندهی دوباره باشد تا قابلیتهای خودتطبیقی برای سامانه فراهم
شود .قابلیتهای خودمختارانه در سامانههای توزیعشده مانند سامانههای چندعامله ،از طریق همکاری میان عاملهای مختلف
تحقق مییابد .پس عاملها باید قابلیت این را داشته باشند که در کنار نقشهای معمولی ،نقشهای مربوط به خودتطبیقی را
هم برعهده گیرند.
 مدل ارائه شده
مدل ارائه شده در این مقاله در شکل  1-1قابل مالحظه است .قابلیتها در شکل ،صالحیتهای مورد نیاز یک عامل برای
شرکت در یک سازمان نشان میدهد .سازمانهای خودمختار (سمت راست) در مدل مسؤل نگهداری از سازمانهای واقعی
(سمت چپ) در زمان تغییر محیطی هستند .سازمانهای خودمختار میتوانند قبل از زمان اجرا یا به صورت پویا در زمان اجرا
ایجاد شوند .هدف سازمانهای خودمختار غلبه بر تغییراتی است که نیازمند التیام ،بهینهسازی و غیره هستند.

*Self-
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شکل  .1-1مدل ارائه شده برای سازمانهای خودمختار و تخصیص نقش ][3

 -4-1سازمانهای خودسازمانده
کوتا و همکاران در ] ،[5مدلی را برای تطبیقپذیری ساختاری بر اساس خودسازماندهی ارائه میدهند .روش ارائه شده در
این مقاله کمک میکند عاملها ساختار روابط خود را تغییر دهند تا به تخصیص بهتری از وظایف دست یابند.
خودسازماندهی شامل یک سازوکار یا فرآیند قادر ساختن سامانه به تغییر ساختار خود بدون دستود مستقیم خارجی
در زمان اجرا است .تا به حال کارهای صورت گرفته برای خودسازماندهی در سامانههای چندعامله عموماً دارای کنترل
نامتمرکز نبودهاند .نویسنده اعتقاد دارد تطبیقپذیری ساختاری نامتمرکز بهترین راه برای دستیابی به خودسازماندهی است.
تطبیقپذیری در ساختار شامل تغییر روابط عاملها و در نتیجه مسیردهی دوباره تعامالتشان خواهد بود .روش در اینجا ،یک
فرآیند پیوسته و متمرکز است که تمام عاملها در آن قرار دارند تا تصمیم بگیرند چه زمانی و چگونه روابط خود را تطبیق
دهند ،آن هم فقط بر اساس اطالعات در دسترس محلی.
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مدلسازی سازمان شامل مدلسازی عاملهایی که سازمان را شکل میدهند ،ویژگیهای سازمان 3و محیط وظایف
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است .در این مدل سازمان عاملها شامل گروهی از عاملهای همکاری کننده و حل کنندهی مشکل است که در یک محیط
وظیفه قرار دارند .منظور از حل کنندهی مشکل هم عاملهایی هستند که یک وظیفه را به عنوان ورودی دریافت ،آن را انجام
و نتیجه را به عنوان خروجی میدهند.
مدل هر وظیفه از مجموعهای از نمونهسرویسها ،1که دوتاییهایی هستند که یک سرویس خاص و میزان محاسبات
مورد نیازش را تعیین میکنند ،تشکیل شده است .این SIها در یک ترتیب اولویتی و در یک درخت انجام میشوند و زمانی
یک وظیفه انجام میشود که تمام نودهای این درخت انجام شوند .اجرای SIها از ریشه شروع میشود و به ترتیب به سمت
برگها میرود .نودهای همسطح هم به صورت موازی انجام میشوند .شکل -4-1الف این ساختار را به خوبی نشان میدهد.
یک سازمان از عاملهایی تشکیل شده است که این سرویسها را فراهم میکنند .هر عامل یک دوتایی از مجموعهی
سرویسهایی که فراهم میکند و قابلیت محاسباتی عامل است .شکل -4-1ب نیز ساختار سازمانی مد نظر را نشان میدهد.
شروع انجام یک وظیفه با تخصیص ریشهی درخت SIها به یک عامل که تصادفی هم انتخاب میشود انجام
میشود .پس از انجام کار این خود عامل انتخاب شده است که  SIبعدی را به یک عامل دیگر تخصیص میدهد .پس هر
عامل دو کار انجام میدهد :انجام وظیفه و تخصیص.
در این مدل ،سه نوع رابطه بین عاملها وجود دارد :آشنا 4که راجعبه عامل میداند اما تعاملی ندارند ،همتا 5که تعامل
با فرکانس پایین دارند و مافوق-زیردست 6که تعامل با فرکانس باال دارند .یک عامل بیشتر SIها را به زیردستش میدهد تا
یک همتا.

1
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ب .ساختار سازمانی

الف .ساختار وظایف

شکل  .4-1نمایش یک نمونه از وظیفه و سازمان ][5

روش ارائه شده برای تطبیقپذیری ساختاری نیز برای خودسازماندهی تنها از اطالعات تاریخی عاملها استفاده
میکند ،چرا که عامل هیچ اطالعاتی از وظایفی که در آینده به وجود خواهد آمد ندارد .شکل  5-1نیز انواع سازماندهی دوباره
را به طور یکجا نشان میدهد .برای مثال  1(ii)form-subrبه این معنی است که ارتباط دوعامل از آشنایی به مافوق-
زیردست تغییر پیدا میکند.

شکل  .5-1نمودار تغییر حاالت ][5
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 -5-1میانافزار MACODO3
وینز و همکاران در ] ،[6یک معماری میانافزاری برای خودسازماندهی در سامانههای چندعامله ارائه میدهند .معماری
 MACODOدرواقع به عنوان یک میانافزار برای کمک به طراحی سازمانگرا2ی سامانههای چندعامله در محیطهای
زمینهمحور 1ارائه شده است .این میانافزار مدیریت چرخهی عمر را از نقشهای عاملها جدا کرده و سبب ایجاد قابلیتهای
استفاده مجدد ،4فهم آسانتر ،طراحی و مدیریت بهتر در محیطهای چندعامله میشود .پس این میانافزار خواهد بود که با
بهوجود آمدن تغییر در سامانه ،سازمان را تغییر و تطبیق میدهد.
در این مقاله یک معماری نرمافزار ،که بلوكهای اولیه و اساسی  MACODOرا نشان میدهد ،ارائه شده است و
با استفاده از آن یک نمونهسازی انجام گرفته و به طور عملی هم از آن برای مدیریت ترافیک استفاده شده است .در نمونهی
مطرح شده تعدادی دوربین ،به صورتی که کمترین تالقی را از لحاظ دید با هم داشته باشند ،در طول جاده پراکنده شدهاند که
هر کدام دارای یک پردازشگر است که در یک زمان میتواند تراکم خودرو و سرعت متوسط خودروها در محدودهی دید خود
را اندازه بگیرد .وظیفهی دوربینها تشخیص سنگینی ترافیکی در یک پردازش غیر متمرکز است .مشکل ترافیکی میتواند در
محدودهی دید چندین دوربین گسترده باشد و اندازهی آن کم یا زیاد شود که همین موضوع بحث پویا بودن محیط را مطرح
میکند .زمانی که دوربینی مشکل ترافیک را تشخیص داد با دیگر دوربینها ارتباط برقرار میکند (مدیریت مرکزی نیست و
توزیع شده است) تا سر و ته مشکل مشخص شود و یک دوربین مسؤل رساندن داده به هدف مورد نظر خواهد بود .شکل -1
 6مدل سازمانی  MACODOرا نشان میدهد.

1
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شکل  .6-1مدل سازمانی [6] MACODO

در ادامه هر یک از اجزاء این مدل سازمانی شرح داده خواهند شد.
 محیط یا زمینه :مجموع اطالعات محیطی که یک عامل به دست میآورد .در این مثال نام دوربینهای همسایه و
اطالعات مربوط به ترافیک.
 قابلیت :3اشاره به توانایی یک عامل برای انجام وظیفهی خود دارد .در این مثال :مشاهده ،ترکیب و ارسال اطالعات
برای هدف.

Capability
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 نقش :مجوعهای از قابلیتها برای به انجام رساندن هدف یک سازمان را توصیف میکند .در این مثال چندین عامل
میتوانند همزمان نقش مشاهده کنندهی اطالعات را داشته باشند ،در حالی که فقط یک عامل نقش جمعآوری
کننده را دارد.
 جایگاه نقش :3جایگاه قرارگیری یک نقش در یک سازمان را مشخص میکند .یک نقشِ عامل اگر قابلیتهای
خاصی را داشته باشد ،با بستن قرارداد نقش با سازمان ،جایگاه خود را در سازمان به دست میآورد.
 قرارداد نقش :2قرارداد دوطرفه بین عامل و سازمان که نقش عامل را در سازمان مشخص میکند و براساس آن
عامل خدماتی را از سازمان دریافت میکند و وظایفی را هم بر عهده دارد.
 عامل :موجودیتهای فعال در سازمان را شامل میشوند .یک عامل در  MACODOدارای اسم ،مجموعهای از
قابلیتها ،زمینه و مجموعهای از قراردادهای نقش است.
 زمینه یا محیط سازمان :شامل اطالعات مربوط به حوزهی یک سازمان است .در این مثال این اطالعات شامل
وضعیت ترافیکی در هر سازمان و اسم سازمانهای همسایه است.
 سازمان :عاملها را قادر میسازد تا با هم تعامل کنند .یک سازمان در  MACODOشامل اسم ،زمینهی سازمان،
مجموعهای از جایگاه نقشها و مجموعهای از قراردادهای نقش.
 قانون :1تطبیقپذیریهای پویای یک سازمان را توصیف میکند .این تطبیقپذیریها میتواند بر اساس تحریک
خارجی و یا تغییر در محیط یک عامل باشد .در این مثال میتوان از از کار ایستادن یک عامل و تغییر در ترافیک
نام برد .دو نوع قانون داریم شامل :قوانین بین سازمانی و درونسازمانی.
 سامانه  :MACODO4شامل مجموعهای از عاملها ،سازمانها و قوانین بین آنها است که از مدل سازمانی
 MACODOتبعیت میکنند.
در ادامه معماری نرمافزاری که برای پشتیبانی از میانافزار  MACODOتوسعه داده شده است ،شرح داده خواهد شد.
بنابراین ابتدا باید نیازمندیهای وظیفهای و غیروظیفهای سامانه مطرح شوند .نیازمندیهای وظیفهای :مهمترین این
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نیازمندیها فراهم آوردن شرایطی برای پیادهسازی مدل سازمانی  MACODOاست که توضیح داده شد شامل :مدیریت
جایگاه و قرارداد نقش ،اعمال قوانین ،حفظ زمینهی سازمان در شرایط مدیریت توزیع شده .نیازمندیهای غیروظیفهای:
تطبیقپذیری ،استحکام ،مقیاسپذیری 3و قابلیت انتقال.
شکل  7-1دید الیهای این معماری را نشان میدهد .دالیل اصلی طراحی الیهای شامل کپسوله کردن مدیریت سازمان
و قابلیت جابجایی الیهی میانافزار سازمان است .این معماری و نرمافزار آن در هر نود به صورت جدا پیاده میشود .توضیحات
مربوط به الیهها از این قرار است:
 پایینترین الیه :الیهی زیرساخت میزبان برای پنهان کردن پیچیدگی زیرساخت سختافزاری.
 الیهی میانافزار عامل خدمات اولیه در محیط سامانههای چندعامله را فراهم میکند.
 الیهی میانافزار سازمان از پیادهسازی سازمانهای پویا پشتیبانی میکند( .هدف اصلی معماری نرمافزاری که در
این مقاله توصیف شده است)
 در الیهی عامل ،عاملها با استفاده از الیه قبلی با سازمان و دیگر عاملها ارتباط برقرار میکنند.

Scalability
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شکل  .7-1دید الیهای از یک سامانه [6] MACODO

شکل  8-1نیز دید مولفه و اتصال این معماری را نشان میدهد .توضیحات مربوط به اجزای مختلف این دید نیز به
این شرح است:
 پایگاه دادهی زمینهی سازمان :شامل وضعیت سازمان استقرار یافته بر روی یک نود و سازمانهای همسایه که با
آنها تعامل دارد .با واسط مدیریت زمینه کنترل میشود.
 پایگاه جایگاه نقش :شامل نقشهای آزاد برای گرفته شدن به وسیلهی عاملها بر روی نود حاضر است.
 پایگاه قرارداد نقش :شامل قراردادهای نقشهایی که هماکنون بر روی نود فعال هستند.
 پایگاه قوانین :شامل توصیفی از قوانین که روابط پویا بین و داخل سازمان را مدیریت میکنند.
 کل یک سازمان شامل ترکیبی از تمام جایگاههای نقش ،قراردادهای نقش و زمینهی نودها و عاملهایی است که
بر روی نودهای تحت کنترل آن سازمان قرار دارند.
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 نمای خارجی چرخهی عمر یک نقش :3مسؤلیت مدیریت چرخهی عمر یک نقش را برعهده دارد .درواقع ارتباط
عامل را در الیهی باال ،با کنترل کنندهی سازمان برقرار میکند تا نقش جدیدی به آن عامل بدهد یا آن نقش را
بگیرد.
 نمای خارجی نقش :بر اساس نقشی که یک عامل در آن زمان دارد ،یک واسط با عامل برقرار میکند که بتواند
نقش خود را انجام دهد.
 میانجی نقش :2میانجی فعالیتهای عامل است .به زمینهی سازمان و پایگاه قرارداد دسترسی دارد.
 کنترلکننده سازمان :شروع و پایان قرارداد نقشها ،اعمال قوانین سازمان و مسؤلیت توزیع.

شکل  .8-1دید مولفه و اتصال از الیهی میانافزار سازمانی در یک نود ][6
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 -6-1تطبیقپذیری سامانههای خودسازمانده بر اساس قوانین استثناء
کسینجر و همکاران در ] [12اقدام به ارائهی مدلی نمودهاند که بر اساس آن ،در یک سامانهی چندعاملهی خودسازمانده
یکی از عاملها به عنوان ناظر بر سامانه نظارت میکند .این عامل ،بر اساس چرخهای که در آن تعبیه شده است ،مشکالت
تکرار شونده در سامانه را تشخیص داده و قوانین استثناء سراسری برای حل آنها به سامانه ارائه میدهد.
بر اساس این مقاله ،در سامانههای پدیداری خودسازمانده ،نبود دانش سراسری و تصمیمات نیمهبهینهی محلی سبب ایجاد
راه حلهای غیر کارا میشود .با این وجود ،اضافهکردن این دانش سراسری با استفاده از راهحلهای خودتطبیق که جریان
کنترلی باال به پایین دارند به سامانهای خودسازماندهی که جریان تصمیمگیری پایین به باال دارند ،با چالشها و
محدودیتهایی روبهرو است .در این مقاله چالشها و محدودیتهایی که باید طی فرآیند اضافه کردن ویژگیهای خودتطبیق
به سامانههای خودسازمانده رعایت شده و نیازهای اولیه برای رسیدن به رهیافتی که در آن تصمیمگیری محلی عاملها به
طور خودمختار تطبیق پیدا کند تا عملکرد کل سامانه بهبود یابد ،ارائه شده است .درواقع در این مقاله یک مجموعه از قوانین
استثناء 3ارائه شده است تا راهحلهای محیطمحور خودسازمانده با استفاده از آنها بهبود پیدا کنند.
سامانههای خودسازمانده به جهت انعطاف ،بسطپذیری ،استحکام و تطبیقپذیری شناخته شده هستند اما هرگز به عنوان
سامانههای بهینه شناخته نشدهاند .برای اینکه یک سامانهی خودسازمانده بهینه باشد و عاملهای آن بتوانند به جای
تصمیمات محلی نسبتاً بهینه 2تصمیمات محلی بهینه اتخاذ نمایند ،باید این عاملها اطالعات کافی از ساختار محیط ،وضعیت
کنونی و آیندهی محیط و نیز وضعیت کنونی و آیندهی سایر عاملها داشته باشند .برای این که بتوان بهینگی را در سامانههای
خودسازمانده داشت باید ویژگیهای باال به پایین خودتطبیقی را در میان عاملها برقرار ساخت.
نویسندگان همین مقاله در ] [18یک رهیافت برای کنترل عدم کارایی در یک مورد مطالعاتی خاص عرضه کردهاند .در این
روش یک عامل با عنوان توصیهکنندهی بهبود بهرهوری 1قادر است به طور خودمختار رفتار محلی عاملها را بر اساس
ویژگیهای خودتطبیق بهبود ببخشد تا به یک بهرهوری سراسری دست پیدا کند.
در این مقاله از یک طرف سعی شده است شرایطی که در آن عاملها تصمیمات «نسبتاً بهینه» ،که منجربه عدم بهرهوری
سراسری میشود ،اتخاذ میکنند ،مشخص شود و از طرف دیگر تالش شده است تعدادی به اصطالح قوانین استثناء ارائه شود
تا  EIAمذکور بتواند بر اساس آنها عاملها را راهنمایی کند تا از تصمیماتی که به عدم بهرهوری منجر میشود اجتناب کنند.
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 بهبود کارایی سامانههای خودسازمانده
برای این منظور باید یک عامل در سطح باالتر ناظر بر رفتار سامانه باشد .این عامل دارای امکانات و قابلیتهای باالتری
است که با استفاده از آنها میتواند در افزایش بهرهوری تصمیمات محلی عاملها ،که به بهرهوری کلی سامانه منجر
میشود ،نقشآفرینی نماید.
 چالشها و محدودیتها
چالشها ومحدودیتهای اضافه کردن ویژگیهای خودتطبیق به یک سامانهی چندعاملهی خودسازمانده عبارتاند از :باز
بودن و خودمختار بودن سامانهای که میخواهیم ویژگیهای خودتطبیق را به آن اضافه کنیم ،امکان نظارت ضعیف و
کنترلپذیری پایین و حفظ اساس خودسازمانده و پدیدار بودن سامانه.
 معماری کارکردی EIA
بر اساس این مقاله  EIAقادر است به صورت خودمختار عمل کند .یعنی قادر است بدون دخالت خارجی کارایی کل سامانه را
بهبود بخشد اما دچار محدودیتها و چالشهای مذکور نشود .شش عملکرد کلی  EIAدر شکل  3-1دیده میشود و در ادامه
دربارهی هر بخش توضیحاتی آمده است.
 دریافت 3اطالعات محلی گذشتهی عاملها EIA :اطالعات تاریخی عاملهای محلی در سطح پایینتر را جمعآوری
میکند .این عامل اطالعات جمعآوری شده را در مدل دادهی خود ذخیره مینماید.
 تبدیل 2اطالعات محلی گذشتهی عاملها به اطالعات سراسری :بر اساس اطالعات جمعآوری شده در مرحلهی
قبل EIA ،مدلی سراسری برای اطالعات سامانه ایجاد مینماید.
 استخراج 1وظایف تکرار شونده از اطالعات تاریخی سراسری :پس از ایجاد اطالعات تاریخی سراسری EIA ،الگوی
وظایف تکرار شونده را استخراج میکند .در حقیقت ،این مجموعه از وظایف تکرار شونده که توسط عاملها به انجام
میرسند نشان دهندهی یک مشکل اصلی در سامانه است که به طور دائمی در سامانهی چندعامله تکرار میشود.
 بهینهسازی 4راه حل وظایف تکرار شونده :در ادامه  EIAبا استفاده از الگوریتمهای بهینهسازی ،اکتشافی یا فرااکتشافی
یک راه حل نسبتاً بهینه را برای مجموعهی وظایف تکرار شونده محاسبه میکند.
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 استنتاج 3قوانین از راه حل بهینه :سپس  EIAمجموعهی قوانینی را به صورت قوانین استثناء برای آن دسته از
عاملهایی که به صورت بهینه رفتار نمیکنند استنتاج میکند.
 ارسال 2قوانین استنتاج شده به عاملها :در نهایت  EIAقوانین تازه ایجاد شده را ،در نوبت بعدی تماس ،به عاملهای
حاضر در الیهی زیرین ارسال مینماید .با این وجود ،این قوانین میتوانند توسط عاملها نادیده گرفته شده و در
زمانی که دیگر مفید نیستند باید نادیده گرفته شوند.

شکل  .3-1معماری درونی یک عامل توصیه کننده ][12
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 -7-1مقایسه و نتیجهگیری
در این فصل پنج کار مرتبط مورد بررسی قرار گرفتند .در ادامه ویژگیهای هرکدام از این کارها و مزایا و معایب آن نسبت
به یکدیگر مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
کار اول معرفی شده «مدل  »AALAADINنام داشت .در این کار امکان استفاده از عاملهای ناهمگون فراهم
میشود .همچنین این کار امکان ایجاد کاربردهای بیشتر برای سامانههای چندعامله را فراهم میکند .اما در این کار نقاط
ضعفی چند نیز به نظر میرسد از جمله اینکه کارایی مدل ارائه شده اثبات نشده است .عالوه بر این ساختار درونی عاملها و
چگونگی ارتباط آنها با یکدیگر شرح داده نشده است .بهعالوه راهکاری برای تشکیل گروهها و نیز نحوهی تطبیقپذیری
سامانه مورد بررسی قرار نگرفته است.
کار دومی که مورد بررسی قرار گرفت «یک مدل سازماندهی برای سامانههای هوشمند خودمختار توزیع شده» نام
دارد .یکی از نقاط قوت این مدل که مدنظر این پایاننامه نیز هست ،فراهم آوردن امکان افزودن ویژگیهای خودتطبیقی به
سامانههای خودسازمانده است .عالوه براین در این مدل بخشهای مختلف خودتطبیقی (پایش ،تحلیل ،تصمیمگیری ،اجرا)
بین عاملهای مختلف توزیع شده است .همچنین این مدل به خوبی پیادهسازی شده و نتایج آن در یک سناریو مورد بررسی
قرار گرفتهاند .اما این مدل نقاط ضعفی نیز دارد .در این مدل برای فرآیند خودتطبیقی یک سازماندهی مجزا از سازماندهی
عادی سامانه در نظر گرفته شده است .این مسأله به پیچیدگی سامانه میافزاید .همچنین مشخص نیست که دانش مرکزی
که اساس خودتطبیقی است در کجا قرار دارد و عاملها چگونه از آن بهره خواهند گرفت.
مدل بعدی که مورد بررسی قرار گرفت « سازمانهای خودسازمانده» نام دارد .از ویژگیهای این مدل ارائهی
خودسازماندهی عامل محور و نامتمرکز و نیز ارائهی راهحلی با جزییات کافی برای تطبیقپذیری است .اما مشکل در اینجا
است که به ساختار درونی عاملها اشارهای نشده است و این مدل در یک سناریو مورد بررسی قرار نگرفته است.
شاید یکی از بهترین کارها «میانافزار  »MACODOاست .در این میانافزار کارایی عمالً اثبات شده است و
راهحلی عملی و با جزییات برای تطبیقپذیری مطرح شده است .نکتهی دیگر اینکه در این میانافزار ساختار درونی عاملها
با جزییات مطرح شده و کارایی آن در یک سناریوی محیط واقعی مورد بررسی قرار گرفته است .همچنین این میانافزار امکان
استفاده از عاملهای ناهمگون را نیز فراهم میکند.
در نهایت نیز مدلی برای « تطبیقپذیری سامانههای خودسازمانده بر اساس قوانین استثناء» ارائه شد که نزدیکترین کار به
مدل پیشنهادی در این پایاننامه است .ویژگی اصلی آن نیز وجود عامل ناظر بر خودتطبیقی و ارائهی مدلی منسجم و با
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جزییات کافی است .همچنین ساختار درونی عامل ناظر نیز با جزییات کافی ارائه شده است .اما مشکالتی نیز دارد که شامل
سپردن وظیفهی خودتطبیقی به یک عامل و تبدیل آن به گلوگاه و نیز تعیین قوانین ثابت استثناء است که ممکن است به
مرور زمان کارایی خود را از دست بدهند .مجموعهی این مطالب به طور خالصه در جدول  3-1آمده است.
جدول  .3-1مقایسهی مدلهای معرفی شده

نام مدل

نقاط قوت

مدل AALAADIN

 امکان استفاده از عاملهای ناهمگون امکان کاربردهای بیشتر برایسامانههای چندعامله

یک مدل سازمانی برای سامانههای
هوشمند خودمختار توزیع شده

سازمانهای خودسازمانده

میانافزار MACODO

تطبیقپذیری سامانههای خودسازمانده
بر اساس قوانین استثناء

 افزودن خودتطبیقی به یک سامانهیچندعامله
 توزیع بخشهای مختلف خودتطبیقیبین عاملها
 پیادهسازی و مقایسهی نتایج با اعمالو بدون اعمال مدل
 خودسازماندهی عاملمحور ونامتمرکز
 ارائهی راهحلی با جزئیات برایتطبیقپذیری
 اثبات عملی کارایی راهحل عملی و با جزئیات برایتطبیقپذیری
 ارائهی ساختار درونی عاملها ونحوهی ارتباط آنها با هم
 پیادهسازی در یک محیط واقعی امکان استفاده از عاملهایناهمگون با کاربردهای مختلف
 وجود عامل ناظر بر خودتطبیقی ارائهی مدلی منسجم و با جزییاتکامل
 ارائهی ساختار درونی عامل تاظر21

نقاط ضعف
 عدم اثبات عملی کارایی عدم ارائهی ساختار درونی و راههایارتباطی
 عدم ارائهی راهکار تشکیل گروهها وسازمانها و نیز نحوهی تطبیقپذیری
 درنظر گرفتن سازماندهی مجزا برایفرآیند خودتطبیقی (افزایش
پیچیدگی)
 عدم وجود دانش مرکزی عدم پرداختن به ساختار درونیعاملها
 -عدم پیادهسازی در یک محیط واقعی

 عدم پیادهسازی در محیطهای واقعیبیشتر با کاربردهای گوناگون (نقطهی
ضعف مهمی به شمار نمیآید)

 سپردن وظیفهی خودتطبیقی به یکعامل و تبدیل آن به گلوگاه
 تعیین قوانین ثابت استثناء که ممکناست به مرور زمان کارایی نداشته
باشند

 -4فصل چهارم :مدل پیشنهادی
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 -3-4مقدمه
در این فصل به ارائهی مدل سازماندهی برای سامانههای چندعاملهی خودسازمانده ،که در این پایاننامه معرفی شده است،
پرداخته خواهد شد .در این مدل تالش شده است مفاهیم و ویژگیهای خودتطبیقی با ویژگیهای خودسازماندهی ترکیب
شده و مدلی ارائه شود که اشکاالت مربوط به خودسازماندهی را با استفاده از مزایای خودتطبیقی برطرف نماید .همانطور که
پیش از این گفته شد ،یک سامانهی چندعاملی خودسازمانده با استفاده از پدیدهی پدیداری به اهداف خود دست پیدا میکند.
بر این اساس عاملها در سطح خرد دارای اهداف محلی هستند که در راستای اهداف کلی سامانه عمل میکنند.در این صورت
رفتارهای عاملها در سطح پایین به رفتاری سراسری در سطح باالی سامانه منجر شده و هدف سامانه به اصطالح پدیدار
میشود.
اما نکتهای که انگیزهی این پایاننامه قرار گرفت این بود که در کارهایی که مورد بررسی قرار گرفت مواردی که به طور
واضح امکاناتی برای کنترل پدیداری فراهم کنند یافت نشد .بر این اساس ،سامانه ،کنترلی بر روی پدیداری ندارد و در نهایت
ممکن است هرج و مرج 3پدید آید ] .[13, 14با مطالعهی ویژگیهای خودتطبیقی ] ،[8این نتیجه به دست آمد که ویژگی
کنترل باال به پایین خودتطبیقی میتواند در راستای کمک به کنترل این پدیده به کار گرفته شوند .بر این اساس ،مدلی طراحی
شد که در آن امکان حضور ویژگیهای خودتطبیقی توسط خود مدل سازماندهی فراهم شود تا ویژگی کننترل باال به پایین
و متمرکز بودن خودتطبیقی در تقابل با ویژگی روند پایین به باال و توزیعشده بودن خودسازماندهی قرار نگیرد .در این مدل،
عاملها خود به طوری سازماندهی میشوند (خودسازماندهی) که یک عامل بتواند نقش نظارت بر سایر عاملها را ایفا کند.

 -2-4کلیات مدل پیشنهادی
همانطور که در بخش قبل گفته شد ،هدف ،ارائهی یک مدل سازماندهی است که اگر عاملها در قالب آن قرار بگیرند ،امکان
پیادهسازی یک سامانهی خودتطبیق در عین حفظ خودسازمانده بودن آنها فراهم شود .به نظر میرسد یک عامل باید نقش
نظارتی بر کل سامانه را برعهده بگیرد و درواقع پیادهکنندهی یک حلقهی کنترلی باشد که موجودیت تحت کنترل آن ،کل
سامانه است .این عامل باید بتواند اطالعات را از سایر عاملها دریافت نموده ،آنها را تحلیل و پاالیش 2کند و یکسری دانش
غیر کنترلی به عاملها بازگرداند تا عاملها با استفاده از آنها ،بدون دچار شدن به بینظمی ،به سمت هدف خودسازماندهی
حرکت کنند و هدف به اصطالح پدیدار شود .پس نیاز اول ،وجود یک ساختار درخت مانند است که یک عامل بر سایر عاملها
نظارت دارد .مشابه این مدل در ] [12ارائه شده است.

Chaos
Refine
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به عنوان مثال ،در نظر میگیرم که در انتها سازماندهی ما به سه سطح اکتفا میکند .اگر یک عامل به تنهایی نقش
نظارتی را برعهده بگیرد ،این احتمال وجود دارد که در صورت وجود حجم باالی انتقال اطالعات ،تبدیل به یک گلوگاه 3شود.
برای حل این مشکل میتوان نقش نظارتی را در چند سطح پخش کرد .درواقع عاملها در سطوح مختلف میتوانند بخشی از
وظیفهی جمعآوری و تحلیل اطالعات را برعهده بگیرند .عاملهای ناظر در سطح یک اطالعات را از عاملها در سطح صفر
میگیرند و تحلیل میکنند و نتایج را در اختیار عامل ناظر در سطح دو قرار میدهند .عامل ناظر که اطالعات کل سامانه را
در اختیار دارد ،دانش غیرکنترلی را بر اساس شرایط موجود سامانه در اختیار عاملهای سطح پایینتر قرار میدهد تا به عاملها
در سطح صفر برسد.
اگر ساختار مذکور اجرایی شود ،یک ساختار سلسلهمراتبی کامل است که در بخش  -3-1-4-2ارائه شده است .در
این حالت امکان دستهبندی عاملها ،بر اساس سناریو و کاربردی که سامانه برای آن پیاده شده است ،وجود ندارد .درواقع
تمامی عاملها با یک عامل در باالی خود و/یا چند عامل در پایین خود ارتباط دارند .در این حالت ،سناریوهای قابل پیادهسازی
بسیار محدود میشود .وجود امکان گروهبندی ،این قابلیت را ایجاد میکند که هر نوع سازماندهی بین عاملها ،که مورد نیاز
سناریو است ،در سطوح پایین صورت بگیرد و کل یک گروه با وجود یک عامل نماینده ،به صورت یک عامل واحد در ساختار
سلسلهمراتبی قرار بگیرد .برای اینکه بتوان گروهبندی ایجاد کرد ،عاملها میتوانند در هر یک از سطوح در دستههای مختلف
قرار بگیرند .این دستهها میتوانند هرکدام یک نماینده داشته باشند تا وظیفهی انتقال اطالعات به عاملهای باالتر و نیز
انتقال دانش از سطح باال به عاملهای درون گروه خود را برعهده بگیرد .این ساختار نیز شبیه به پارادایم خودسازماندهی
فدراسیونی است که در بخش  -7-1-4-2معرفی شد .درواقع ،مدل سازماندهی معرفی شده در این پایاننامه ترکیلی از مدل
سازماندهی سلسلهمراتبی و فدراسیونی است و از این به بعد مدل سازماندهی سلسلهمراتبیِ فدراسیونی معرفی خواهد شد.
تا اینجا ویژگیهای کلی مدل سازماندهی سلسلهمراتبیِ فدراسیونی ،که میتواند امکان افزودن چرخهی خودتطبیقی
به سامانههای چندعاملهی خودسازمانده را فراهم کند تا پدیدهی پدیداری تحت کنترل قرار بگیرد ،ارائه شده است .این
ویژگیها و نیز ویژگیهای معادلشان در پارادایمهای خودسازماندهی سلسلهمراتبی و فدراسیونی در جدول  3-4آمده است.

Bottleneck
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جدول .3-4ویژگیهای مورد نیاز مدل پیشنهادی و ویژگیهای موجود در حیطههای سلسلهمرابی و فدراسیونی که آنها را برطرف میکنند

ویژگی مورد نیاز
وجود یک ساختار درخت مانند که یک عامل در رأس آن باشد

ویژگی معادل
سازماندهی سلسلهمراتبی :عاملها در ساختاری درخت مانند قرار
گرفتهاند که در آن عاملها در سطوح باالتر دیدی جامعتر از کل
سامانه ،نسبت به عاملها در سطوح پایینتر دارند ][2

امکان وجود بیش از یک سطح ،تا وظیفهی نظارتی در سطوح مختلف سازماندهی سلسلهمراتبی :دادهای که در سطوح پایین سامانه ایجاد
توزیع شود و یک عامل به عنوان ناظر تحت فشار نباشد

شده است به سمت باال میرود تا یک دید وسیعتر از کل عاملها به
دست آید .در حالی که دستورات تولید شده با استفاده از این دادهها ،به
سمت پایین حرکت میکنند (وجود سطوح) ][2

وجود یک عامل به عنوان نمایندهی دستهها

سازماندهی فدراسیونی :گروهی از عاملها مقداری از خودمختاری را
به یک عامل نماینده محول میکنند .این عامل وظیفهی ارتباط با
بیرون از گروه را برعهده دارد[2] .

شکل  3-4اجزای مدل سازماندهی سلسلهمراتبیِ فدراسیونی را نشان میدهد .همانطور که مشاهده میشود ،یک سازمان
سلسلهمراتبیِ فدراسیونی از یک تا چند عامل ،یک تا چند گروه و یک و فقط یک عامل ناظر تشکیل شده است .هر عامل به
یک و فقط یک گروه مربوط است و هر گروه از یک تا چند عامل تشکیل شده است .هر گروه یک و فقط یک نماینده دارد و
هر نماینده به یک و فقط یک عامل میانی متصل است .اما در مقابل هر عامل میانی میتواند به صفر تا چند نماینده متصل
باشد .عوامل میانی ممکن است ارتباطی با عامل ناظر نداشته باشند اما عامل ناظر با حداقل یک تا چند عامل میانی در ارتباط
است.
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شکل .3-4مدل سازماندهی سلسلهمراتبیِ فدراسیونی

برای درك هرچه بهتر مدل ارائه شده ،در ادامه سناریوی فرضی که پیش از این ذکر شد با جزییات بیشتر مطرح
میشود .تأکید میشود که این سناریو فرضی است .همانطور که در شکل  2-4مشاهده میشود ،این سناریو از  31عامل
تشکیل شده است که در یک محیط توزیع شدهاند .این شکل نشان دهندهی توزیع عملی و به اصطالح واقعی عاملها در
محیط است.
در این مثال ،عاملها به سبب نزدیکی به هم (معیارهای اجرایی مدل سازماندهی سلسلهمراتبیِ فدراسیونی در بخش
بعدی توضیح داده میشود) در چهار گروه  C ،B ،Aو  Dدستهبندی شدهاند .بر اساس سازماندهی فدراسیونی ،هر دسته دارای
یک نماینده است .نمایندهی دستهی  Aعامل  ،A3دستهی  Bعامل  ،B4دستهی  Cعامل  C3و دستهی  Dعامل D3
است .این عاملها میتوانند بر اساس معیارهای مختلفی (بسته به سناریو) انتخاب شوند.
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در شکل  ،2-4دو نوع ارتباط بین عاملها مشاهده میشود .ارتباط نوع اول که به صورت فلش نقطهچین نشان داده
میشود ،بین عاملها در یک دسته برقرار میشود .ارتباط نوع دوم که به صورت فلش یکپارچه نمایش داده شده است ،بین
عاملها در دو دستهی مختلف برقرار میشود .ارتباط نوع اول ارتباط درونی و ارتباط نوع دوم ارتباط بیرونی نام دارد .اما ممکن
است این سوال پیش بیاید که چرا بین  C1و  C2ارتباط نوع دوم یا ارتباط بیرونی و بین  D1و  D3ارتباط بیرونی در کنار
ارتباط درونی برقرار شده است؟ جواب این سوال در شکل  1-4نهفته است.
شکل  1-4ماهیت سلسلهمراتبی مدل سازماندهی سلسلهمراتبیِ فدراسیونی را به نمایش میگذارد .این شکل
نمایشی فرضی از سناریو را برای درك بهتر آن ارائه میدهد .بر اساس معیار تعداد عاملها ،سازماندهی در سه سطح صورت
پذیرفته است .همانطور که مشاهده میشود ،در دستهی  ،Aعامل  A3به عنوان نمایندهی دسته با عامل ( A3خودش) ارتباط
برقرار کرده است .همچنین ،عامل  B4با عامل  ،C1عامل  C3با عامل  D2و عامل  D3با عامل  D1در سطح باالتر ارتباط
برقرار کرده است .انتخاب این عاملها در سطوح باالتر باید بر اساس معیاری خاص صورت پذیرد .اما در اینجا این انتخابها
صرفاً برای این است که مشخص شود محدودیتی در این انتخاب وجود ندارد .چرا که سطوح باالتر ،به صورت فرضی وجود
دارند .برای مثال شاید عامل  C1به سبب داشتن یک قابلیت خاص به عنوان عامل سطح باالتر با نمایندهی دستهی  Bیعنی
 B4ارتباط برقرار کرده است.
در ادامه بر اساس معیارهای از پیش تعیین شده ،عاملها در سطوح باالتر نیز دستهبندی تشکیل داده و ارتباط برقرار
میکنند .در نهایت نیز عامل ناظر بر اساس یک معیار خاص (برای مثال نزدیک بودن به تمام دستهها) انتخاب شده است که
این عامل  C2است .در اینجا جواب سؤالی که پیش از این مطرح شد مشخص میشود .ارتباط درونی بین  A3و  C1در
شکل  2-4به سبب وجود ارتباط بین آنها در دستهی ’ Aدر شکل  1-4است که در سطح یک تشکیل شده است .و یا
ارتباط بیرونی بین  C1و  C2در شکل  2-4نیز به سبب وجود ارتباط بین سطح یک و دو بهوجود آمده در شکل  1-4است.
در هر دو شکل مشاهده میشود که ابعاد  X,Y,Zبرای درك هرچه بهتر قرار داده شدهاند .همانطور که مشخص
است ،در شکل  2-4از بعد  Zبه سناریو نگاه میشود و در شکل  1-4سناریو از بعد  Yنمایش داده شده است .درواقع میتوان
گفت شکل اول محیط را از آسمان و شکل دوم محیط را از روی زمین نشان میدهد.
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شکل  1-4سناریوی فرضی با سازماندهی سلسلهمراتبی فدراسیونی
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Level 0

 -1-4معیارهای اجرایی شدن سازماندهی فدراسیونیِ سلسلهمراتبی
در این بخش در رابطه با معیارهای تشکیل مدل سازماندهی پیشنهادی بحث خواهد شد .همانطور که در بخش قبل توضیح
داده شد ،تصمیم بر این شد تا حیطهی سازماندهی فدراسیونی و سلسلهمراتبی با هم ترکیب شده و مورد استفاده قرار بگیرند.
برای اجرایی شدن این سازماندهی ،باید معیارهایی تعریف شوند که دارای شرایطی هستد .در صورت برآورده شدن آن شرایط،
هر عامل ،نقشی را در راستای تشکیل این مدل سازماندهی برعهده میگیرد .این معیارها و حدنصابها در ادامه مورد بررسی
قرار میگیرند.
برای تشکیل فدراسیونها ابتدا باید عاملها دستهبندی شوند .بنابراین اولین معیار باید برای دستهبندی عاملها در
دستههای کوچکتر لحاظ شود .این معیارها باید برای تعیین تعداد دستهها و قرار گرفتن هر عامل در هر دسته مورد استفاده
قرار بگیرند .بنابراین ،اولین معیار ،معیار دستهبندی عاملها خواهد بود.
پس از تشکیل دستهها ،بسته به شرایطی (مانند نزدیکی جغرافیایی ،قابلیت عاملها ،شرایط محیطی و  )...در هر
دسته یک عامل نقش نمایندهی دسته را برعهده خواهد گرفت .این نمایندهها وظیفه دارند اطالعات را از اعضای دستهی خود
جمع آوری کرده و به سطوح باالتر انتقال دهند و نیز دانشی را که در سطوح باالتر تولید شده در اختیار عاملها دستهی خود
قرار دهند .بنابراین ،معیار بعدی تعیین نمایندهی عاملها خواهد بود.
پیش از این گفته شد که به سبب جلوگیری از گلوگاه شدن عامل ناظر ،نظارت باید در چند سطح توزیع شود .به
همین دلیل باید معیاری وجود داشته باشد که مشخص کند عاملها باید در چند سطح سازماندهی شوند .برای مثال این معیار
میتواند تابعی از تعداد عاملها باشد .بنابراین معیار بعدی تعیین تعداد سطوح سلسلهمراتب است.
اما پس از تعیین تعداد سطوح ،باید مشخص شود کدام عاملها باید نقش نظارت در سطوح باالتر را برعهده بگیرند .نقش
نظارتی میتواند در کنار سایر نقشها به یک عامل الصاق شود .بر این اساس یک عامل میتواند همزمان هم نقش نظارتی
در سطوح باالتر و هم نقشی (بر اساس سناریو) در داخل دستهی خود داشته باشد .بنابراین معیار بعدی تعیین کنندهی عاملهای
سطوح باالتر خواهد .همچنین ،معیارهای «دستهبندی عاملها» و «تعیین نمایندهی هردسته» در سطوح باالتر نیز کاربرد
دارند .معیارهای اجرایی شدن سازماندهی سلسلهمراتبیِ فدراسیونی به صورت خالصه در ادامه آورده شدهاند:
 دستهبندی عاملها
 تعیین نمایندهی هر دسته
 تعیین تعداد سطوح سلسلهمراتب
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 عاملهای سطوح باالتر

 -4-4نحوهی انجام کار مدل سازماندهی فدراسیونی سلسلهمراتبی
برای این که سازماندهی فدراسیونی سلسلهمراتبی کار کند ،باید اطالعات مربوط به یکسری متغیر 3از پیش تعیین شده ،از
سطح پایین به سطح باالی سامانه انتقال داده شوند .سپس ،این مقادیر باید بر اساس شرایط سامانه و دانش موجود ،توسط
عامل ناظر ،تغییر داده شده ،به سطح پایین انتقال داده شده و اعمال شوند .این متغیرها با توجه به سناریویی که سازماندهی
فدراسیونی سلسلهمراتبی بر روی آن اعمال میشود ،تعیین میشوند .در ادامه این مراحل با جزییات بیشتر تشریح خواهند شد.
پس از تعیین متغیرها ،میتوان شرایط مختلفی را برای چگونگی گزارش آنها از سطح پایین به سطوح باال در نظر گرفت.
برای مثال ،میتوان برای هر متغیر یک حد نصاب تعیین کرد که در صورت عدول یا تجاوز از آن ،این تغییر به سطح باال
گزارش شود .حال در سطح باال ،این اطالعات دوباره پاالیش شده و به سطوح باالتر انتقال داده میشوند .در نهایت یک مدل
از کل سامانه در اختیار عامل ناظر قرار میگیرد .حال عامل ناظر ،با استفاده از دانش خود و اطالعات کل سامانه ،تصمیماتی
را برای تغییر این متغیرها گرفته و دوباره به سطوح پایینتر انتقال میدهد .در اینجا ذکر چند نکته ضروری است:
 تمامی اطالعات از پایینترین سطح به عامل ناظر انتقال داده نمیشود .بلکه عاملین میانی بخشی از فرآیند نظارت
را برعهده دارند و اطالعات را به صورت پاالیش شده به سطوح باالتر انتقال میدهند.
 عامل ناظر ،لزوماً تصمیمات را به تمام عاملها در سطوح پایین انتقال نمیدهد .بلکه به صورت انتخابی ،اطالعات
در اختیار زیر گروهی قرار میگیرد که تصمیمات باید در آن اعمال شود.
 تابع انتقال اطالعات از پایین به باال ،باید یک تابع برگشتپذیر باشد .به این معنی که باید بتوان بازخورد اطالعات
متغیرها در سطوح پایین را به خود آنها بازگرداند.
 نقش نظارت که به عاملین میانی و عامل ناظر الصاق میشود ،تنها یکی از نقشهای آنها بوده و آنها میتوانند
نقشهای دیگری را در راستای خودسازماندهی برعهده بگیرند.
در ادامه ،این نحوهی کارکرد در مورد شرایط فرضی که در بخش  -2-4مطرح شد ،توضیح داده میشود .در این مثال،
عاملها در چهار گروه دستهبندی شدهاند و عاملهای میانی و عامل ناظر بر آنها نظارت دارند (مراجعه شود به شکل .)1-4
فرض شود در هنگام اجرا شدن مدل سازماندهی ،متغیر «تعداد عاملهای در حال کار» در هر دسته به عنوان متغیر اجرایی
در نظر گرفته میشود .حدنصاب این متغیر نیز عدد سه است .یعنی شرط تشکیل یک دسته در سطح صفر ،آن است که حداقل
Parameter
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1

سه عامل داشته باشد .همچنین شرایطی در نظر گرفته شده است که بر اساس آن ،در هر  12ثانیه ،عاملهای نماینده از
عاملهای دستهی خود ،عاملهای میانی از عاملهای زیرمجموعهی خود و عامل ناظر از عاملهای میانی درخواست یک
بازخورد 3میکند تا مطمئن شوند که تمامی عاملها در حال کار هستند.
حال بنابر هر دلیلی ،عامل  D2از کار میافتد .این عامل در دستهی  Dقرار دارد .عالوه بر این ،این عامل نمایندهی
دستهی ’ Bدر سطح یک نیز هست .در این لحظه حدنصاب داشتن حداقل سه عامل در سطح صفر نقض شده است (شکل
 .)4-4در سرکشیهای  12ثانیهای ،این اتفاق توسط عامل  D3نظارت شده و به اطالع عامل  D1در سطح باالتر میرسد.
اما نمایندهی دستهی ’ Bهم خود عامل  D2است .بنابراین عامل  D1نمیتواند گزارش این اتفاق را به عامل  C1برساند تا
در اختیار عامل ناظر ،یعنی  ،C2قرار بگیرد (شکل .)5-4
اما عامل  C1در سرکشیهای  12ثانیهای خود متوجه از کار افتادن عامل ( D2به عنوان نمایندهی ’ )Bمیشود و این
اتفاق را به عامل ناظر گزارش میدهد (شکل  .)6-4عامل ناظر پیش از این اطالعات تمام سامانه را در هر  12ثانیه دریافت
کرده است و میداند دستهی  Bدارای چهار عامل بوده و عاملی به نام  B1در این دسته است که هیچ نقش نظارتی ندارد .در
این شرایط ،عامل ناظر تصمیم به جایگزینی  B1با  D2میگیرد (شکل  .)7-4در این زمان ،عامل  B1به عنوان نمایندهی
دستهی ’ Bمعرفی میشود .همچنین ،گزارش کم شدن حدنصاب دستهی  Dنیز هنوز به عامل ناظر نرسیده است .پس از
جایگزین شدن نمایندهی ’ Bگزارش مربوط به کم شدن حدنصاب نیز به عامل ناظر میرسد و از همین طریق عامل  B1به
عنوان عضو سوم دستهی  Dنیز معرفی خواهد شد (شکل .)8-4

Acknowledge
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1

)1.Fail(D2

شکل  .4-4از کار افتادن عامل D2

))2.D3.Report(Fail(D2
))3.D1.Report(Fail(D2

شکل  .5-4اطالع از اتفاق و ارائه گزارش به  D1توسط D3
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))4.C1.Report(Fail(D2

شکل  .6-4اطالع از اتفاق و ارائه گزارش به  C2توسط C1

))5.C2.Message(B1,Replace(D1

شکل  .7-4تصمیم  C2مبنی بر جایگزین کردن  D2با B1
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6.B1.Broadcast(“New D2”)

B1  باD2  جایگزین شدن.8-4 شکل
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فصل پنجم :ارزیابی و مقایسه
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 -3-5مقدمه
در این فصل پیادهسازی و ارزیابی مدل سازماندهی فدراسیونیِ سلسلهمراتبی ارائه خواهد شد .این سناریو بر روی مورد
مطالعهی  NASA ANTSپیاده میشود .پیادهسازی این سناریو نیز با استفاده از  JADE3انجام شده است که یک میانافزار
متنباز برای پیادهسازی سامانههای چندعامله است .در ادامه در رابطه با جزییات پروژهی  NASA ANTSو نیز میانافزار
 JADEتوضیحاتی ارائه شده است .در نهایت نیز سناریو تشریح شده و نتایج مورد بررسی قرار گرفتهاند.

 -2-5جزییات پروژهی NASA ANTS
بر اساس ] [9در این پروژه قرار است از هزاران سفینه کوچک برای جمعآوری اطالعات در منظومهی شمسی استفاده شود.
هر سفینه باید بتواند به طور مستقل و نیز در قالب تیمهایی به مدت طوالنی فعالیت نماید و برای مقابله با شرایط سخت دارای
ویژگیهای خودتطبیق باشد.
یکی از کارهای پیشبینی شده ،پروژهای است که در آن هزاران سفینهی کوچک قرار است در فاصلهی سالهای
 2222تا  2212به جستجو در کمربند شهابسنگها بپردازند .برخی از این سفینهها مأمور جمعآوری اطالعات علمی بوده و
برخی دیگر این اطالعات را به پایگاهایی در زمین ارسال مینمایند .در این پروژه سه نوع سفینه وجود دارد :سفینههای کارگر،2
قانونگذار 1و پیامرسان .4سفینههای کارگر مسؤل جمعآوری اطالعات هستند .سفینههای قانونگذار مسؤل تعیین قوانینی از
جمله دادههای مورد عالقه و نوع و روش تحقیق هستند .سفینههای پیامرسان نیز مسؤل انتقال اطالعات بین کارگرها،
قانونگذارها و پایگاههای زمینی هستند .نحوهی کار به این صورت است که کارگرها اطالعات را از طریق پیامرسانها به
رهبر تیم خود انتقال میدهند .پیامرسانها این اطالعات را میتوانند به سایر پیامرسانها در تیمهای دیگر و نیز پایگاههای
زمینی منتقل کنند.
مجموعهای این اطالعات نشان میدهد که پروژهی ناسا با نام  ANTSسناریویی مناسب برای اجرا و آزمایش از
طریق مدل سازماندهی ارائه شده در این پایاننامه را در اختیار قرار میدهد .بدینترتیب ،کارگرها بر عاملها در سطح پایین
سامانه ،پیامرسانها به عاملهای سطوح میانی و قانونگذارها هم به عامل یا عاملهای سطح باال منطبق میشوند .در ادامه
سناریویی که بر اساس این پروژه طراحی شده است شرح داده خواهد شد.

1
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 -1-5سناریو
در سناریوی طراحی شده تعداد  52عامل در یک فضای دو بعدی به صورت رندوم توزیع میشوند .فضای پروژهی ناسا یک
فضای سه بعدی است .اما به دلیل سنگین شدن کار و از آنجایی که نتیجه مشابه خواهد بود و در صورت تفاوت به نسبت
یکسان تفاوت خواهد داشت ،فضای دو بعدی انتخاب شد .در این سناریو یکی از عاملها میخواهد پیامی را به عامل ناظر
رسانده تا عامل ناظر آن را به یک عامل دیگر تحویل دهد .این سناریو برای مدل سازماندهی فدراسیونیِ سلسلهمراتبی و نیز
مدل سازماندهی معرفی شده در بخش  -6-1و ] [12اجرا شده و درنهایت مقایسهای بین کارایی (زمان انتقال و تعداد گامها
برای انتقال) این دو صورت خواهد گرفت .فرض بر این است که این پیام حاوی اطالعات مربوط به پارامترهای تعیین شدهی
تطبیقپذیری است .درسازماندهی فدراسیونی سلسلهمراتبی از این مقدار استفاده شده و تصمیمات الزم به عامل دیگری که
به آن نیاز دارد ارسال میشود .در سازماندهی مورد مقایسه هم از این اطالعات استفاده شده و تصمیمات الزم به سامانه
اعمال میشود .درواقع هدف کنترل یک رفتار سامانه است که پدیدار شده و از این بابت نشان داده خواهد شد که سازماندهی
ارائه شده در این کار نسبت به سازماندهی مورد مقایسه کارایی بهتری دارد.
برای پیادهسازی این سناریو در مدل سازماندهی فدراسیونیِ سلسلهمراتبی سه نوع عامل در نظر گرفته میشود.
عاملهای سطح پایین که در چهار گروه دستهبندی میشوند ،عاملهای نماینده یا میانی که  4عدد هستند و یک عامل ناظر.
در این مدل عامل ناظر هر چهار عامل نماینده را میشناسد .عاملهای نماینده نیز عامل ناظر و نیز عاملهای گروه خود را
میشناسند .عاملهای سطح پایین نیز عامل نمایندهی خود را میشناسند .بنابراین ،عامل در سطح پایین پیامی را به عامل
نمایندهی خود میدهد .عامل نماینده آن را تحویل عامل ناظر میدهد و عامل ناظر نیز آن را از همین طریق به یک عامل
نماینده تحویل می دهد تا به یک عامل در سطح پایین برسد .برای مثال ،فرض کنیم یک عامل در سطح پایین دچار اختالل
میشود و این اختالل را به نمایندهی خود گزارش میدهد .بنابراین از این طریق عامل ناظر میتواند عامل دیگری را جایگزین
عامل از کار افتاده نماید.
اما برای پیادهسازی این سناریو در مدل سازماندهی مورد مقایسه ،یک عامل ناظر در نظر گرفته شده است که
عاملها در سطح پایین شناختی از آن ندارند .بنابراین اگر بخواهند پیامی را به عامل ناظر برسانند ،این پیام باید در بین عاملها
بگردد تا به عامل ناظر برسد .بنابراین اگر عاملی در نزدیکی عامل ناظر نباشد باید پیام خود را به عاملهای دیگر بدهد تا به
عامل ناظر برسانند .این سناریو را میتوان در این دو مدل از جهت زمان رسیدن پیام به مقصد و نیز تعداد گامها مورد مقایسه
قرار داد .این سناریوها با استفاده از میانافزار  JADEپیادهسازی شده و نتایج مورد مقایسه قرار خواهند گرفت.

 -4-5معرفی JADE
بر اساس ] ،[17سکوی نرمافزاری  JADEیک میانافزار بوده و یکی از پرکاربردترین میانافزارها در حوزهی برنامهنویسی
عاملگرا است .میانافزار  JADEیک سامانهی میانافزاری کامالً توزیع شده با یک زیرساخت منعطف است که اجازهی
12

هرگونه توسعه با استفاده از افزونهها را به کاربر میدهد .چارچوب  JADEایجاد و توسعهی برنامههای کامالً عاملمحور را با
استفاده از یک محیط در حال اجرا 3که موارد زیر را پیادهسازی میکند ،تسهیل مینماید:
 پشتیبانی از ویژگیهای چرخهی عمر 2مورد نیاز عاملها
 منطق هستهی خود عاملها
 مجموعهای غنی از ابزارهای گرافیکی
یکی از برتریهای اصلی  JADEدر آن است که بر روی زبان برنامهنویسی شئگرای شناخته شدهی  JAVAپیاده شده
است .این امر امکانات و کتابخانههای متعدد  JAVAرا در اختیار کاربران قرار میدهد .ویژگیهای اصلی طراحی  JADEدر
ادامه آمده است:
 یک عامل در  JADEخودمختار و فعال 1است.
 عاملها میتوانند «نه» بگویند و ارتباط آنها به صورت ضعیف 4است.
 معماری سامانه به صورت نظیر-به-نظیر 5است.
بر اساس این ویژگیها JADE ،کارکردهای آمادهی استفادهی زیر را در اختیار کاربران قرار میدهد:
 یک سامانهی کامالً توزیع شده که عاملها در آن هر کدام به صورت یک نخ 6مجزا اجرا میشوند و میتوانند ارتباط
برقرار کنند.
 پیروی کامل از استاندارد .FIPA
 انتقال کارای پیامهای غیر همگام
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 مدیریت ساده و در عین حال کارای چرخهی عمر عاملها
 پشتیبانی از حرکت 8عاملها
 سازوکار مشترك شدن 3عاملها از یکدیگر
 مجموعهای از ابزار گرافیکی
1

Run-time environment
Life-cycle support
3
Proactive
4
Loosely coupled
5
Peer-to-Peer
6
Thread
7
Asynchronous
8
Mobility
9
Subscription mechanism
2
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 پشتیبانی از هستانشناسی و زبان محتوی
 یک کتابخانه از قراردادهای تعامل

3

 اجتماع با فناوریهای مختلف مربوط به وب
 پشتیبانی از J2ME
 واسط کاربری ساده و کارا
 هستهی توسعهپذیر

2

 -5-5جزییات پیادهسازی
برای پیادهسازی سناریوی مطرح شده سه نوع کالس عامل پیادهسازی شده .این عاملها شامل ،Starter.java
 FHAgent.javaو نیز  EAgent.javaهستند .عامل  Starterتنها یک عامل راهانداز است و وظیفه دارد  52عامل از
نوع  FHAgentبرای مدل سازماندهی فدراسیونیِ سلسلهمراتبی و یا از نوع  EAgentبرای مدل سازماندهی مورد مقایسه
راهاندازی نماید.
همانطور که گفته شد ،عامل  FHAgentبرای سازماندهی مورد نظر پایاننامه طراحی شده است .این عامل به
گونهای پیادهسازی شده است که مراحل مختلفی را طی میکند و در نهایت با برقرار ارتباط با سایر عاملها هر کدام جایگاه
خود را میشناسند .پس از راهاندازی سامانه و تولید  52عامل ،هر عامل یک مکان رندوم به صورت ) (x,yدر یک بازهی صفر
تا صد برای خود تعیین میکند .با استفاده از این مختصات ،عاملها حضور خود را در گروههای چهارگانه تعیین میکنند .سپس
عاملها با هم ارتباط برقرار میکنند و مختصات خود را به هم اعالم مینمایند .با استفاده از این مختصات عاملی که
نزدیکترین مختصات به مرکز فضا را دارد شناسایی میشود و این عامل خود را عامل ناظر اعالم مینماید .در ادامه چهار
عامل از هر گروه نیز که نزدیکتر به عامل ناظر هستند به عنوان نمایندهی گروههای خود برگزیده میشوند .الزم به ذکر
است تمامی عاملها ،همانطور که گفته شد ،از نوع  FHAgentهستند و به گونهای طراحی شدهاند که این تفاوتها به
صورت پویا بین آنها ایجاد میشود.
پس از تعیین عامل ناظر و نمایندهها ،این عاملها در ارتباطات از طریق ارسال پیام یکدیگر را شناسایی میکنند.
یعنی عامل ناظر نمایندهها را میشناسد و نمایندهها نیز عامل ناظر را میشناسند .در ادامه و از طریق ارسال پیام عاملهای
نماینده خود را به عاملهای گروه خود معرفی میکنند و عاملهای هر گروه نیز در پاسخ خود را به عامل ناظر معرفی مینمایند.

Interaction protocols
Extensible kernel

12

1
2

به این ترتیب سازماندهی سلسلهمراتبی و فدراسیونی مدنظر به صورت خودسازماندهی شکل میگیرد .این مراحل به صورت
شبهکد در شکل  3-5قابل مشاهده است.
شکل  .3-5شبهکد پیادهسازی  FHAgentعامل مربوط به سازماندهی فدراسیونیِ سلسلهمراتبی

;)Random(X,Y
;)Detect(MiddlePoint
;)Detect(Group
;)Determine(SupervisorAgent
;)Determine(DelegateAgents
;)Introduce(SupervisorAgent, DelegateAgents
;)Introduce(DelegateAgents, RegularAgent

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

اما عامل  EAgentبرای پیادهسازی سناریو در مدل سازماندهی مورد مقایسه طراحی شده است .در این عامل
دیگر نیازی به وجود عاملهای نماینده و تعیین گروه نیست و بر اساس ] [12یک عامل ناظر برای سامانه وجود دارد .بنابراین
مراحل از این قرار خواهند بود :ابتدا مختصات ) (x,yبه صورت رندوم تولید میشوند .در ادامه و در ارتباط عاملها باهم،
بیشترین و کمترین مختصات برای تعیین محدوده و تعیین نقطهی میانی مشخص میشوند و نزدیکترین عامل به نقطهی
مرکزی به عنوان عامل ناظر تعیین میشود .مجموعهی این مراحل به صورت شبه کد در شکل  .2-5آورده شده است.

;)1. Random(X,Y
;)2. Detect(MiddlePoint
;)3. Determine(SupervisorAgent
شکل  .2-5شبهکد پیادهسازی  EAgentعامل مربوط به سازماندهی دارای یک عامل ناظر

11

 -6-5ارزیابی و مقایسه
برای ارزیابی این دو مدل سازماندهی و مقایسهی آنها با یکدیگر ،رفتاری در دو عامل  FHAgentو  EAgentدر نظر
گرفته شده است که بر اساس آن تمامی عاملها ،پس از قرار گرفتن در سازماندهی مورد نظر ،منتظر دریافت یک پیام باقی
میمانند .در صورت دریافت این پیام توسط عاملهای سطح پایین در مدل سازماندهی فدراسیونیِ سلسلهمراتبی ،آن را به
عامل نماینده انتقال میدهند .عامل نماینده نیز آن را به عامل ناظر میرساند و عامل ناظر نیز به یک نمایندهی دیگر و در
نهایت یک عامل در سطح پایین انتقال میدهد .در سازماندهی مورد مقایسه نیز عاملی که پیام را دریافت میکند آن را به
یک عامل رندوم دیگر میدهد تا در نهایت پیام به عامل ناظر برسد تا آن را به یک عامل دیگر تحویل دهد .مجموعهی زمان
صرف شده برای این انتقال و تعداد گامهای انتقال به عنوان معیار مقایسه در نظر گرفته شده اند.
برای انجام ارزیابی از عامل  DummyAgentاستفاده شده است .این عامل یک عامل پیشساخته در JADE
است که با استفاده از واسط کاربری گرافیکی آن میتوان به سایر عاملها پیام ارسال نموده و از آنها پیام دریافت کرد .با
استفاده از این عامل  52آزمایش مختلف برای هرکدام از سازماندهیها انجام شده است.
برای ارزیابی سازماندهی فدراسیونیِ سلسلهمراتبی ،پیام ” “pingبه یک عامل  FHAgentدر سطح پایین ارسال
میشود .این عامل در همان لحظه زمان را ثبت کرده و به همراه پیام به عامل نمایندهی خود میدهد .نماینده نیز پیام را به
عامل ناظر میرساند .عامل ناظر پیام را به یک نمایندهی دیگر و میدهد و آن نیز به یک عامل دیگر در سطح پایین سامانه.
این عامل در همان لحظه دوباره زمان را ثبت نموده و تفاضل آن با زمان ارسالی اولیه را به عنوان زمان صرف شده برای
انتقال پیام اعالم میکند .همچنین تعداد گامها در این سازماندهی ثابت بوده و برابر  4است .شکل  1-5نتایج این  52مورد
ارزیابی را در قالب یک نمودار خطی نشان میدهد .خط ممتد و آبی نشان دهندهی زمانهای ارسال مختلف و خط نقطهچین
و قرمز نشاندهندهی میانگین این نقاط بوده و برابر  2/34میلیثانیه است .تمامی زمانها به میلیثانیه اندازه گرفته شدهاند.
همچنین شکل  4-5نیز نشاندهندهی تعداد گامها است که مقداری ثابت بوده و برابر  4اشت .در این شکل نیز خط
آبی و ممتد تعداد گامها در هر آزمایش و خط قرمز و نقطهچین میانگین نقاط را نشان میدهند.
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Federational Hierarchical Organization
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شکل  .1-5نتایج ارزیابی زمان انتقال پیام در سازماندهی فدراسیونیِ سلسلهمراتبی

Federational Hierarchical Organization
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Transition Steps

شکل  .4-5نتایج ارزیابی تعداد گامهای انتقال پیام در سازماندهی فدراسیونیِ سلسلهمراتبی
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برای ارزیابی سازماندهی مورد مقایسه نیز پیام ” “pingبه یک عامل در سامانه ارسال میشود .عامل این پیام را
دریافت گرده و به صورت رندوم به یک عامل دیگر میدهد .این انتقال آنقدر انجام میشود تا به عامل ناظر برسد .عامل ناظر
نیز پیام را به یک عامل معمولی دیگر میدهد .شکل  5-5زمان انتقال و شکل  6-5تعداد گامها را در هر مورد آزمایش نشان
میدهند .در شکل  5-5خط پیوسته و آبی نشاندهندهی زمانهای انتقال در هر آزمایش و خط قرمز و نقطهچین نشاندهندهی
میانگین این نقاط است .همین شرایط برای شکل  6-5هم برقرار است.

One Supervisor Organization
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Transition Time

شکل  .5-5نتایج ارزیابی زمان انتقال پیام در سازماندهی دارای یک عامل ناظر

در شکل  5-5میانگین زمان انتقال برابر  22/62میلیثانیه است .همچنین میانگین تعداد گامهای انتقال پیام در
شکل  6-5برابر  13/74گام است .واضح است این مقادیر از مقادیر مرتبط در سازماندهی فدراسیونیِ سلسلهمراتبی بیشتر
است.
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One Supervisor Organization
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شکل  .6-5نتایج ارزیابی تعداد گامهای انتقال پیام در سازماندهی دارای یک عامل ناظر

حال میتوان به مقایسهی نتایج در دو سازماندهی پرداخت .شکل  7-5زمان انتقال در دو سازماندهی را در کنار
هم نشان میدهد .همانطور که مشخص است زمان انتقال در سازماندهی فدراسیونیِ سلسلهمراتبی به طور کلی کمتر از زمان
انتقال در سازماندهیِ مورد مقایسه است .این موضوع در شکل  8-5که میانگین این نقاط در دو سازماندهی را کنار هم
نشان میدهد به خوبی روشن است .خطوط قرمز و نقطهچین مربوط به سازماندهی مورد مقایسه با یک عامل ناظر و خطوط
آبی و پیوسته مربوط به سازماندهی فدراسیونیِ سلسلهمراتبی است .شکل  3-5و  32-5نیز به ترتیب تعداد گامها در هر
آزمایش و میانگین نقاط در هر آزمایش را به تصویر کشیده و مورد مقایسه قرار داده است .در اینجا نیز تفاوت مشخص است
و میانگین تعداد گامها در مدل سازماندهی ارائه شده در این پایاننامه کمتر است.
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FH vs OS (transition time)
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 مقایسهی زمان انتقال در دو سازماندهی.7-5 شکل

FH vs OS ( average transition time)
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 مقایسهی میانگین زمان انتقال در دو سازماندهی.8-5 شکل
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FH vs OS (transition steps)
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 مقایسهی تعداد گامهای انتقال در دو سازماندهی.3-5 شکل

FH vs OS ( average transition steps)
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 مقایسهی میانگین تعداد گامهای انتقال در دو سازماندهی.32-5 شکل
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 -6فصل ششم :خالصه و نتیجهگیری
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 -3-6مقدمه
در این فصل تحقیق انجام شده مورد بررسی قرار گرفته و نتایج مستخرج از آن آورده خواهد شد .این تحقیق اهدافی داشت
که در این فصل حصول آن ها مورد بحث قرار گرفت .همچنین توضیحاتی در رابطه با کارهای آینده که میتواند به تناسب
این تحقیق انجام شود ،نوآوریهای حاصل شده و در نهایت نتیجهگیری ارائه خواهد شد.

 -2-6مقایسهی نتایج به دست آمده با اهداف تحقیق
همانطور که در بخش  -1-3گفته شد ،هدف اصلی در این تحقیق ارائهی مدلی برای خودسازماندهی در سامانههای چندعامله
است که بتواند خصوصیات خودتطبیقی را برای کنترل مفهوم پدیداری به آن اضافه کند .هدف اصلی دیگر ارائهی یک مدل
معمارانه است .وجود نیازمندی غیروظیفهمندی کنترل پدیداری ضرورت وجود معماری را تبیین میکند .در انتها درستییابی
این مدل مدنظر خواهد بود .بنابراین این اهداف را به طور خالصه در موارد زیر میتوان دستهبندی کرد:
 ارائهی مدلی برای اضافه کردن چرخهی خودتطبیقی به سامانههای چندعاملهی خودسازمانده
 ارائهی مدل معمارانه برای خودسازماندهی در سامانههای چندعامله
 درستییابی و پیادهسازی این مدل در یک مورد مطالعه
جزییات این مدل در فصل چهارم ارائه شده است .بنابراین هدف ارائهی مدلی برای افزودن چرخهی خودتطبیقی به
سامانههای چندعاملهی خودسازمانده تأمین شده است .این مدل شرایطی را فراهم میکند که یک عامل ناظر با کمک
عاملهای میانی بتوانند بر روی سامانه نظارت داشته باشند .این نظارت امکان افزودن ویژگیهای خودتطبیق را فراهم میکند.
این نظارت به دلیل اینکه عامل ناظر دستورات کنترلی ارائه نمیکند در غیرمتمرکز بودن فرآیند خودسازماندهی اختاللی
ایجاد نمیکند .چراکه عامل ناظر و عاملهای میانی دستورات کنترلی ارائه نمیدهند بلکه با اعمال تغییر در مقادیر متغیرهای
از پیش تعیین شده ،سامانه را به سمت پدیدار شدن هدف هدایت میکنند.
با در نظر گرفتن کنترل پدیدهی پدیداری به عنوان نیازمندی غیروظیفهای برای سامانههای چندعامله ،هدف ارائهی مدل
معمارانه نیز تا حدی تأمین شده است .همانطور که پیش از این هم گفته شد ،پدیدهی پدیداری ممکن است سامانه را به سمتی
سوق دهد که رفتار کلی آن در راستای رسیدن به اهدافش نباشد .این مدل شرایطی را فراهم میآورد که میتوان این نیازمندی
را برطرف کرد.
مدل ارائه شده با استفاده از ابزار  JADEمورد پیادهسازی قرار گرفت .عاملهای تولید شده با برقراری ارتباط به صورت
خودبهخود سازمان ارائه شده در فصل چهار را به خود میگیرند .بنابراین این ثابت میشود این مدل قابل پیادهسازی است.
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همچنین بهینه بودن آن نیز نسبت به مدلی که در کاری دیگر ارائه شده است مورد بررسی قرار گرفت که نتایج ارائه شده در
فصل پنجم حکایت از برتری آن دارد .در اینجا باید اشاره کرد که هدف دیگر ارائهی مدل یعنی کنترل پدیدهی پدیداری در
پیادهسازی مورد بررسی قرار نگرفته است و این مورد را میتوان از محدودیتهای این تحقیق دانست .اما با این پیادهسازی و
درستییابی میتوان گفت هدف آخر نیز برآورده شده است.
اما در ادامه به بررسی سؤاالت تحقیق پرداخته خواهد شد تا مشخص شود آیا به آنها پاسخ داده شده است یا خیر.
سؤاالت تحقیق به قرار زیر است:
 .3آیا اضافه شدن چرخهی خودتطبیق به سامانهی خودسازمانده امکان پذیر است؟
 .2آیا ترکیب خودتطبیقی با خودسازماندهی در تناقض نیست؟
 .1چه نوع خودسازماندهی برای این مدل مناسب خواهد بود؟
 .4آیا افزودن چرخهی خودتطبیقی لزوماً پدیداری را کنترل میکند؟
 .5چه اشکالی در پدیداری وجود دارد که نیاز به کنترل دارد؟
 .6در این مدل ،چه زمانی نیاز به خودسازماندهی و چه زمانی نیاز به خودتطبیقی وجود خواهد داشت؟
با ارائهی مدل سازماندهی فدراسیونی سلسلهمراتبی مشخص شد که میتوان خودتطبیقی را به خودسازماندهی اضافه
نموده و آنها را در یک سامانهی چندعامله در کنار هم داشت .از این جهت پاسخ سؤال یک داده شده است و این پاسخ مثبت
است.
در فصل چهارم توضیح داده شده است که استفاده از ویژگیهای خودتطبیقی در سامانههای چندعاملهی خودسازمانده
ناقض توزیع شده بودن و پایین به باال بودن جریان اطالعات در آنها نیست .بنابراین سامانه همچنان خودسازمانده باقی
میماند و درواقع از خودتطبیقی برای حفظ خودسازماندهی و عدم حرکت سامانه به سمت هرج و مرج استفاده میشود.
بنابراین در پاسخ به سؤال دوم باید گفت که بله ،میتوان خودسازماندهی و خودتطبیقی را با هم داشت و ترکیب آنها با هم
در تناقض نیست.
با توضیحاتی که در بخش  -2-4از فصل چهارم ارائه شد ،مشخص شد قرار دادن سازماندهیهای سلسلهمراتبی و
فدراسیونی به عنوان پایه و اساس کار ،میتواند سودمند باشد .از این رو این دو نوع سازماندهی بررسی شد و ویژگیهای
هرکدام ارائه شد .بنابراین پاسخ سؤال سوم نیز در این بخش داده شده است.
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استفاده از مدل سازماندهی فدراسیونی سلسلهمراتبی شرایطی را فراهم میآورد تا بتوان از ویژگیهای خودتطبیقی در
سامانههای خودسازمانده استفاده کرد .همین مسأله باعث میشود موجبات هرنوع تطبیقپذیری متمرکز در سامانه فراهم
شود .از جملهی این تطبیقپذیری میتوان به کنترل پدیداری اشاره کرد .بنابراین با ارائهی این مدل به سؤال چهارم پاسخ
داده شده است.
در فصل دوم و در فصل چهارم توضیحاتی در رابطه با مسائلی که ممکن است در صورت عدم کنترل پدیداری به وجود
بیاید ارائه شد .از این بابت میتوان به احتمال شکلگیری نوعی هرجومرج در سازماندهی عاملها اشاره کرد .بنابراین نیاز به
کنترل پدیداری در سامانههای خودسازمانده احساس میشود .به این شکل به سؤال پنجم نیز پاسخ داده شده است.
همانطور که پیش از این گفته شد ،استفاده از خودتطبیقی در سامانههای خودسازمانده ،برای این است که در صورتی که
خودسازمان دهی به سمت هدف اصلی سامانه حرکت نکند ،خودتطبیقی با اعمال تغییراتی آن را کنترل کند .بنابراین سامانه
همواره خودسازمان ده است و در مواقع لزوم از خودتطبیقی استفاده خواهد شد .بنابراین به سؤال ششم نیز پاسخ داده شده
است.

 -1-6نوآوریهای تحقیق
اعمال خودسازماندهی در سامانه های چندعامله به صورت متمرکز پیش از این نیز صورت گرفته است .اما در کارهایی که تا
کنون بررسی شده ،موردی مشاهده نشد که کنترل سامانههای چندعاملهی خودسازمانده را در عین حفظ خودسازمانده بودن
آن در دستور کار قرار دهد .ارائهی مدلی که اعمال خودتطبیقی ،که متمرکز است و دستورات در آن باال به پایین است ،به
سامانههای خودسازمانده ،که غیر متمرکز بوده و جریان اطالعات و نتایج کار در آن پایین به باال است ،را ممکن میسازد
نوآوری اصلی این تحقیق به حساب میآید.
نوآوری دیگر را میتوان در دست یابی به هدف فراهم آوردن امکان کنترل پدیدهی پدیداری دانست .تا کنون کارهای
متعددی در زمینهی پدیداری و مقایسهی آن با خودسازماندهی انجام شده است .در تمام این کارها بیان شده است که
پدیداری ممکن است نتایجی را غیر از آنچه که مورد انتظار است به بار بیاورد .بنابراین مدل ارائه شده به گونهای طراحی شده
است که کنترل پدیداری را ممکن سازد.
نوآوری دیگر پیادهسازی مدل ارائه شده در ابزار  JADEاست .درواقع عامل پیاده شده در این پیاده سازی عاملی است
که در صورت آغاز به کار خودبهخود در راستای این مدل حرکت کرده و سازمان را با همراهی سایر عاملها شکل میدهد.
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این عامل میتواند پایهی اصلی کارهایی باشد که بخواهند از این مدل استفاده نمایند .این موارد به طور خالصه در ادامه آورده
شدهاند:
 ارائهی مدلی برای افزودن خودتطبیقی با سامانههای خودسازمانده
 فراهم آوردن امکان کنترل پدیدهی پدیداری
 پیادهسازی مدل ارائه شده با استفاده از ابزار مخصوص طراحی سامانههای چندعامله یعنی JADE

 -4-6کارهای آینده
مدل ارائه شده در ابتدای راه قرار دارد .در آینده تالش خواهد شد تا جزییات آن مشخص شده و راههای پیادهسازی آن بیشتر
مورد بحث قرار بگیرد .همچنین کنترل پدیداری از کارکردهای اصلی این مدل عنوان شده است .بنابراین کار اصلی برای آینده
تحقیق بیشتر در این زمینه و پیادهسازی و آزمایش عملی این موضوع است .به این معنی که پیادهسازی طوری انجام شود که
بتوان این موضوع را مورد آزمایش قرار داد .بنابراین باید یک محیط چندعامله طراحی کرد که در آن رفتار سامانه پدیدار شود
و عامل ناظر طوری طراحی شود که بتواند مقادیر کنترلی را طوری مقدار دهد که رفتار سامانه را به سمتی که میخواهد
حرکت دهد.
یکی دیگر از کارهایی که میتوان مدنظر داشت این است که ابزاری با پایهی  JADEطراحی شود که در آن بتوان
به راحتی بتوان خودتطبیقی یا خودسازماندهی را برقرار ساخت .یعنی عاملها طوری طراحی شوند که این امکان برای آنها
فراهم باشد که در ارتباط با یکدیگر به سازماندهی مدنظر ما یا رفتار و اهداف مدنظر ما به دست پیدا کنند.
کار دیگری که میتوان به عنوان کارهای آینده در نظر داشت ،افزودن امکان برقراری ویژگیهای چهارگانهی
خودتطبیقی ،یعنی خودمحافظتی ،خودبهینگی ،خودالتیامی و خود پیکربندی است .یعنی مدل مربوطه به طور جداگانه و با
جزییات ارائه شود .مجموعهی این موارد در ادامه به طور خالصه آورده شدهاند.
 ارائهی مدل خودسازماندهی سلسلهمراتبیِ فدراسیونی با جزییات و توضیحات بیشتر
 توسعهی ابزار مورد نیاز برای افزودن خودسازماندهی و خودتطبیقی به سامانههای چندعامله
 ارائهی مدلها و چارچوبهایی برای افزودن ویژگیهای چهارگانهی خودتطبیقی به سامانههای چندعامله
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 -5-6نتیجهگیری
گشترش سامانههای نرمافزاری و سختافزاری فناوری اطالعات سبب شده است استفاده از سامانههای توزیع شده مانند
سامانههای چندعامله شتاب بیشتری بگیرد .با این گسترش مبحث هدایت و کنترل این سامانهها نیز مورد بحث قرار گرفته
است .استفاده از خودسازماندهی که یک راه حل ذاتاً نامتمرکز است این کنترل را دشوار میسازد .عالوه بر این استفاده از
سامانههای خودتطبیق برای اینکه بتوانند خودشان ،خودشان را کنترل کرده و از دخالت دست انسان بکاهند روز به روز درحال
افزایش است.
این پایاننامه تالش کرده است راهکاری ارائه دهد که در آن بتوان از راهکار خودتطبیقی برای کنترل پدیداری در
خودسازماندهی بهره برد .این راهحل در قالب یک مدل مفهومی ارائه شده است .این مدل مفهومی یک عامل ناظر و چند
عامل میانی به صورت سلسلهمراتبی در نظر میگیرد که بر دستههایی از عاملها که دارای نماینده هستند نظارت دارند .این
سازماندهی به گونهای طراحی شده است که بتواند خودتطبیقی را در عین متمرکز بودن به خودسازماندهی نامتمرکز و توزیع
شده اضافه نماید.
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پیوست  :3فرهنگ واژگان انگلیسی به فارسی
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A
بازخورد
آشنا
به دست آوردن و نگهداری
تطبیقپذیری و استحکام
زبان ارتباطی عاملها
عاملگرا
تحلیل
غیر همگام
جذبکننده
عامل خودمختار

Acknowledge
Acquaintance
Acquire and Maintain
Adaptability and robustness
Agent Communication Language (ACL)
Agent oriented
Analyze
Asynchronous
Attractor
Autonomous Agent

B
گلوگاه

Bottleneck

C
هرج و مرج
ائتالف
وابستگی
جماعت
زمینهمحور

Chaos
Coalition
Coherence
Congregation
Context-driven

D
کنترل نامتمرکز
تقسیم و شکست
پویایی به معنی دور بودن از موازنه و تعادل

Decentralized control
Divide and conquer
Dynamical i.e. far-from-equilibrium

E
بهرهوری
توصیهکنندهی بهبود بهرهوری
پدیدار
پدیداری
پدیدارشونده
محاسبات پدیداری
اجرا

Efficiency
Efficiency Improvement Advisor (EIA)
Emerge
Emergence
Emergent
Emergent Computation
Execution
12

هستهی توسعهپذیر

Extensible kernel

F
فدراسیون
کارکرد

Federation
Function

H
گروه

Holon

I
افزایش در مرتبه
نمونهسرویس
بخشهای تعاملکننده

Increase in Order
Instance of service (IS)
Interacting parts

L
اتصال ضعیف

Loosely coupled

M
بازارشکل
سطح پایین-تأثیر سطح باال
پایش

Market
Micro-Macro effect
Monitoring

O
بستار سازمانی
سازمانگرا

Organizational closure
Organization-oriented

P
متغیر
همتا
نظیر-به-نظیر
برنامهریزی
فعال

Parameter
Peer
Peer-to-peer
Plan
Proactive

R
ظهور ریشهای
پاالیش
استحکام و انعطافپذیری
نقش
نمای خارجی چرخهی عمر یک نقش

Radical novelty
Refine
Robustness and flexibility
Role
Role life cycle façade
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میانجی نقش

Role mediator

S
مقیاسپذیری
* - خود
خودتطبیقی
خودپیکربندی
خودالیتامی
خودنگهدار
خودبهینگی
خودسازماندهی
خودسازماندهی
خودحفاظتی
جامعه
خودبهخودی
نسبتاً بهینه
سازوکار مشترك شدن
زیردست-مافوق

Scalability
Self-*
Self-Adaptation
Self-Configuring
Self-Healing
Self-Maintained
Self-Optimizing
Self-Organization
Self-Organization
Self-Protecting
Society
Spontaneous
Suboptimal
Subscription mechanism
Superior-subordinate

T
نخ
میزان
ارتباط دوطرفه

Thread
Tune
Two-way link

U
سامانههای فوق مقیاس وسیع
محیطهای نامطمئن

Ultra large scale systems (ULS)
Uncertain environments
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الف
اتصال ضعیف
اجرا
ارتباط دوطرفه
استحکام و انعطافپذیری
افزایش در مرتبه
ائتالف
آشنا

Loosely coupled
Execution
Two-way link
Robustness and flexibility
Increase in Order
Coalition
Acquaintance

ب
بازارشکل
بازخورد
بخشهای تعاملکننده
برنامهریزی
بستار سازمانی
به دست آوردن و نگهداری
بهرهوری

Market
Acknowledge
Interacting parts
Plan
Organizational closure
Acquire and Maintain
Efficiency

پ
پاالیش
پایش
پدیدار
پدیدارشونده
پدیداری
پویایی به معنی دور بودن از موازنه و تعادل

Refine
Monitoring
Emerge
Emergent
Emergence
Dynamical i.e. far-from-equilibrium

ت
سطح پایین-تأثیر سطح باال
تحلیل
تطبیقپذیری و استحکام
تقسیم و شکست
توصیهکنندهی بهبود بهرهوری

Micro-Macro effect
Analyze
Adaptability and robustness
Divide and conquer
Efficiency Improvement Advisor (EIA)
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ج
جامعه
جذبکننده
جماعت

Society
Attractor
Congregation

خ
* - خود
خودالیتامی
خودبهخودی
خودبهینگی
خودپیکربندی
خودتطبیقی
خودحفاظتی
خودسازماندهی
خودسازماندهی
خودنگهدار

Self-*
Self-Healing
Spontaneous
Self-Optimizing
Self-Configuring
Self-Adaptation
Self-Protecting
Self-Organization
Self-Organization
Self-Maintained

ز
زبان ارتباطی عاملها
زمینهمحور

Agent Communication Language (ACL)
Context-driven

س
سازمانگرا
سازوکار مشترك شدن
سامانههای فوق مقیاس وسیع

Organization-oriented
Subscription mechanism
Ultra large scale systems (ULS)

ظ
ظهور ریشهای

Radical novelty

ع
عامل خودمختار
عاملگرا

Autonomous Agent
Agent oriented

غ
غیر همگام

Asynchronous
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ف
فدراسیون
فعال

Federation
Proactive

ك
کارکرد
کنترل نامتمرکز

Function
Decentralized control

گ
گروه
گلوگاه

Holon
Bottleneck

م
زیردست-مافوق
متغیر
محاسبات پدیداری
محیطهای نامطمئن
مقیاسپذیری
میانجی نقش
میزان

Superior-subordinate
Parameter
Emergent Computation
Uncertain environments
Scalability
Role mediator
Tune

ن
نخ
نسبتاً بهینه
نظیر-به-نظیر
نقش
نمای خارجی چرخهی عمر یک نقش
نمونهسرویس

Thread
Suboptimal
Peer-to-peer
Role
Role life cycle façade
Instance of service (IS)

ه
هرج و مرج
هستهی توسعهپذیر
همتا

Chaos
Extensible kernel
Peer
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و
وابستگی

Coherence
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Abstract
Nowadays, information technology systems are getting so complicated. More these
systems get complicated more gets hard to control them by humans. Self-Adaptive
systems are introduced to solve these problem. In a Self-Adaptive system, it is the
system itself that monitors the system and its environment, analyses the gathered
information, plans what to do based on knowledge base, and executes the decisions
made by planner.
Furthermore, Multi-Agent Systems are another solution to control LargeScale Systems. The hardness of controlling these systems still exists and SelfOrganization is proposed to solve it. In the Self-Organizing Multi-Agent Systems, it
is the agents that gain an organization and act autonomously. In Self-Organizing
systems, agents act in a way that the final goal emerges. But, emergence does not
always give us the result we want and can make a chaos.
Self-Adaptive systems have a centralized control on the controlled element.
On the other hand, Self-Organizing systems act decentralized and agents behave in
a way that can emerge the goal as well as a chaos. It gets us to a result that SelfAdaptive control can be used in Self-Organizing systems to control the emergence.
In this work, we have tried to propose a new organization model for MultiAgent Systems that can bring Self-Adaptation beside Self-Organization to provide a
mechanism to control the emergence. In these organization model, agents can
autonomously organize in a way that provides the facility to add Self-Adaptive
features to the system.
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