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 چکیده

ر ها کنترل دستی و نظارت انسانی بفناوری اطالعات و افزایش پیچیدگی آنهای افزون سامانهی روزامروزه با توجه به توسعه

گیرد. مبحث اندازی خود بسیار مورد بحث قرار میدر کنترل و راه ها بسیار سخت شده است و استفاده از خود سامانهآن

مئن های نامطبه حضور در محیطخودتطبیقی از این جهت ارائه شده است که سامانه بتواند خودش را پایش کرده و با توجه 

ودرا پایش ی تحت کنترل خهای خودتطبیق با یک مدیریت متمرکز مولفهخود را با تغییرات محیطی وفق دهد. بنابراین سامانه

کرده، اطالعات را تحلیل نموده، با توجه به پایگاه دانش خود تصمیماتی را گرفته و تغییرات را با استفاده از عملگرهای خود 

 کنند.مال میاع

های بزرگ فناوری اطالعات مورد استفاده قرار های چندعامله به عنوان یک راه اساسی برای کنترل مولفهبه عالوه، سامانه

ها، های فوق مقیاس وسیع و نیز وجود کالن دادههای کوچک به سمت استفاده از سامانهاند. با توجه به حرکت از سامانهگرفته

دهی برای ها به عنوان یک راه حل مطرح شده است. بنابراین مبحث خودسازمانرل سامانه و استفاده از عاملتوزیع فرآیند کنت

ها هستند که به صورت خودمختار سازمانی را های چندعامله مورد بحث قرار گرفته است. در این مبحث این خود عاملسامانه

ی ده، توزیع شده هستند. اما پدیداری خودسازمانهای چندعاملهبراین سامانهکنند. بنارا پدیدار می به دست آورده و هدف سامانه

 دهد. ی مطلوب سامانه را به دست نمیلزوماً نتیجه

کند، این راه حل را به ذهن متبادر را کنترل می ی کنترل متمرکز سامانهی خودتطبیقی که در آن یک چرخهوجود مقوله

ده را تحت ی خودسازمانهای چندعاملهده از خودتطبیقی، به صورت متمرکز، پدیداری در سامانهکند که شاید بتوان با استفامی

اده های چندعامله را نیز حفظ کرد. بنابراین، استفکنترل قرار داد و در عین حال بتوان عملکرد نامتمرکز و توزیع شده در سامانه

 . ده استفاده کردی خودسازمانهای چندعاملهی پدیداری در سامانهتوان به عنوان راه حل کنترل پدیدهاز خودتطبیقی را می

در این تحقیق تالش شده است با بررسی ادبیات موضوع و نیز بررسی چند کار صورت گرفته در این زمینه، یک مدل 

دهی قرار داد. در مانهای چندعامله ارائه شود تا بر اساس آن بتوان خودتطبیقی را در کنار خودسازدهی برای سامانهسازمان

، در عین توزیع شده بودن شوند که امکان نظارت متمرکز بر کل سامانهدهی میها خود به صورتی سازماناین مدل عامل

 شود.سامانه، فراهم می

 سازمان، عامل دهی،مدل سازمان های چندعامله،دهی، سامانهخودتطبیقی، خودسازمانکلمات کلیدی: 
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 مقدمه -3-3

د توجه ها مورسامانهبحث کنترل و نگهداری این  ،ایهای رایانهافزون پیچیدگی سامانههای اخیر و با توجه به رشد روزدر سال

یعنی سامانه بتواند  بود. 3تطبیقیبحث خودمارائه شد  که در این زمینه هایییکی از راه حل متخصصان قرار گرفته است.

خودتطبیق  سامانهمعماری یک  [8]براساس  خودش، بدون نیاز به دخالت خارجی، خودش را با تغییرات محیطی تطبیق بدهد.

 . 5و اجرا 4ریزیبرنامه، 1، تحلیل2رای چهار بخش اصلی است شامل: پایشدا

حلی اساسی برای حل مسائل بسیار پیچیده مطرح شده  های توزیع شده به عنوان راهاز زمانی که سامانهاز طرفی، 

از سالیان گذشته به عنوان  6دهیمبحث خودسازمانها به یک چالش اساسی تبدیل شده است. است، بحث کنترل این سامانه

های چندعامله، مطرح شده است. در این نوع از کنترل عوامل در سطح سامانه مانند ایهای توزیع شدهسامانه کنترل روش

شود. می 7دارپدی سامانهکنند. در واقع رفتار کلی عمل می با توجه به اطالعات محلی، در راستای هدف کل سامانه ،سامانهپایین 

 پذیری هستند.پذیری، استحکام، انعطاف و تطبیقهایی از جمله مقیاسارای مزیتد 8شوندهپدیدار دههای خودسازمانسامانه

نترلی کند، کدهی دست پیدا میسازمانبا استفاده از پدیداری به خود است که زمانی که سامانه ایندر  هااما اشکال اصلی آن

 ازکافی را  3وریبهره امر ممکن است و این روی کلیت رفتاری خود ندارد و ممکن است به رفتاری نامطبوب دست پیدا کند

به جای  ی پدیداری ممکن است. منظور از این که کلیت سامانه کنترلی روی رفتار خود ندارد این است که پدیدهبگیردسامانه 

 را نصیب سامانه نماید. 32، یک هرج و مرجبه رفتار مطلوبی که سامانه برای آن طراحی شده است دست پیدا کنداین که 

های را در سامانه وریبهرهبرای این که بتوان  شود.همین موضوع ناشی می ی اصلی تحقیق حاضر ازانگیزه

ق بر آن این تحقی ها برقرار ساخت.باال به پایین خودتطبیقی را در میان عامل روند کنترلی توانمی باال برد،ده خودسازمان

ه طور ده، بهای خودسازمانبه کنترل سامانه های خودتطبیق که یک معماری متمرکز دارداست تا با استفاده از معماری سامانه

ده در راستای ی خودسازمانی خودتطبیقی به یک سامانههای چندعامله، بپردازد. درواقع اضافه کردن چرخهخاص سامانه

ود خ دهی به هدفبا استفاده از خودسازمان سامانهاصلی خود است. با این شرایط  اهدافبرای رسیدن به  سامانهکمک به آن 

 پردازد.می ومرجو جلوگیری از هرج رسد و با استفاده از خودتطبیقی نیز به کنترل پدیداریمی

                                                           
1 Self-Adaptation 
2 Monitoring 
3 Analyze 
4 Plan 
5 Execution 
6 Self-Organization 
7 Emerge 
8 Emergent 
9 Efficiency 
10 Chaos 
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ا پارادایم حیطه یی مدلی با استفاده از این شد که ارائه با توجه به موارد مطرح شده و پس از تحقیقات بسیار نتیجه

سازی این نوع از خواهد بود. پیاده حل مطلوبیراهشده است  معرفی [2]که در  مراتبیی و سلسلهدهی فدراسیونسازمان

 انجام شده است. و در یک سناریوی خاص JADEافزار میان دهی نیز به کمکسازمان

 طرح مسأله -3-2

کند، درواقع با استفاده از مفهوم ده به سمت یک هدف خاص حرکت میی خودسازمانی چندعاملهزمانی که یک سامانه

ها وظایفی را با توجه به نقش و گروهی که در آن قرار دارند کند به آن هدف برسد. به این شکل که عاملپدیداری سعی می

مجموع این رفتارها در سطح  های گروه خود اطالع دارند.دهند اما تنها به صورت محلی و از عاملدریافت کرده و انجام می

ها از این رفتار کلی خبر ندارند بلکه دارای اهداف خاص شود. عاملسبب بروز یک رفتار کلی در سطح کل سامانه می ها،عامل

. 3ها در این سامانه خودمختارندعامل با این وجود، ها تعیین کرده است.برای آن استفاده شده محلی هستند که مدل سازماندهی

توانند در رفتار و ساختار خود و نیز در ارتباطات خود با سایرین تغییر ایجاد این معنی که با توجه به تغییرات محیطی می به

ها به صورت محلی است. یعنی عامل از پایین به باالده های خودسازماندر سامانه رلکنتجهت حرکت در حقیقت کنند. 

 شود.مشاهده می آن در سطح باالی سامانهی کنند که نتیجهتصمیماتی را اتخاذ می

ی مطلوب به همراه ندارد. در مواقعی ممکن است این رفتار کلی از آن چیزی که اما مفهوم پدیداری همواره نتیجه

از ، در پدیداری رفتار کلی سامانه در سطح باال [13]بر اساس انتظار داشتیم فراتر رفته و نتایج نامطلوبی در پی داشته باشد. 

ها را تجزیه کنیم به رفتار تک تک عامل ها در سطح پایینِ سامانه بیشتر است. یعنی اگر رفتار سامانهمجموع رفتار عامل

حل  کند. بنابراین اگرچه راه دوراصلی خود  یا رفتار نخواهیم رسید. به عبارت دیگر ممکن است پدیداری سامانه را از ساختار

ده استفاده از مفهوم پدیداری است، اما این پدیده باید تحت کنترل ی خودسازمانی چندعاملهرسیدن به اهداف در یک سامانه

 قرار بگیرد.

ها یک عنصر دارای یک کنترل مرکزی هستند. در این سامانه های خود تطبیقسامانهطور که گفته شد، همان

آن را  کند و مرتبا کنترل و نگهداری میی خودتطبیقی است، یک عنصر تحت مدیریت رمدیریت کننده که شامل حلقه

غییرات دهد تا با تکند و اگر بر اساس دانش خود نیازی دید، آن را تغییر میپایش کرده، اطالعات به دست آمده را تحلیل می

ی طبیقی خودتهای خودتطبیق باال به پایین است. یعنی حلقهدرواقع جهت حرکت دستورات در سامانه .سازگار شودمحیطی 

  کند.را تحت کنترل خود دارد و رفتار کلی سامانه را پایش کرده و اگر نیازی به تغییر باشد آن را اجرا می کلیت سامانه

نترل مشکلی را که در ک ،این چرخهکند که شاید بتوان با استفاده از همین ویژگی این موضوع را به ذهن متبادر می

در راستای کمک به  ی خودتطبیقدرواقع اضافه کردن یک چرخه .کردده وجود دارد حل های خودسازمانپدیداری در سامانه

                                                           
1 Autonomous Agents 
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دتطبیق ی خوده است تا به هدف خود برسد. اما شاید این ابهام پیش بیاید که کنترل متمرکز چرخهی خودسازمانیک سامانه

دستورات  باال به پایین م مطرح شود که جهت حرکتده قرار بگیرد. و یا این ابهای خودسازماندر مقابل کنترل نامتمرکز سامانه

ده را ی خودسازماندر سامانهها جریان اطالعات و خودمختاری عاملی خودتطبیق، ویژگی پایین به باال بودن هادر سامانه

 تحت تأثیر خود قرار داده و نقض کند.

ی امانهی خودتطبیقی به یک سوده شدن چرخهی اساسی توجه داشت. با افزیک نکته در پاسخ به این ابهامات باید به

ی خودتطبیق نخواهد شد. درواقع نیل به اهداف اصلی ماند و یک سامانهده باقی میهمچنان خودسازمان ده، سامانهخودسازمان

 به عبارت دیگر ویژگی نه از طریق خودتطبیقی.صورت خواهد گرفت و  و پدیداری دهیسامانه همچنان از طریق خودسازمان

ری ها طودهد تا عاملها در سطوح پایین قرار میخودتطبیق سامانه با نظارت بر کلیت سامانه اطالعاتی را در اختیار عامل

ز و جهت همچنان نامتمرک سامانه کارکردپس با توجه به این نکته،  عمل کنند که رفتار سامانه به سمت مطلوب پدیدار شود.

 ی خودتطبیق از خود سامانه مراقبت خواهد کرد.ت پایین به باال خواهد بود. درواقع چرخهحرکت دستورا

ی ههای چندعاملبه سامانه یی خودتطبیقبرای افزودن چرخه انتزاعییک مدل تا  نامه سعی شده استدر این پایان

 ی وفدراسیون دهیِسازمان یحیطهبر اساس ها بندی عاملدهی و دستهده ارائه شود. بر اساس این مدل، سازمانخودسازمان

افت هایی را دریقرار گرفته و نقش هاییگروهده در ها به صورت خودسازمانبر این اساس عامل. شودانجام میمراتبی سلسله

 روه خودگی انتقال اطالعات مربوط به این نقش وظیفه بودن است که عامل دارای نمایندهش ها نقکنند. یکی از این نقشمی

 این مدل با جزییات کامل در فصل چهارم شرح داده شده است.را بر عهده دارد.  در سطوح باال هابه سایر عامل

 شود:در نتیجه سؤاالت زیر به عنوان سؤاالت این تحقیق مطرح می

 ده امکان پذیر است؟ی خودسازمانی خودتطبیق به سامانهآیا اضافه شدن چرخه 

  دهی در تناقض نیست؟خودتطبیقی با خودسازمانآیا ترکیب 

 دهی برای این مدل مناسب خواهد بود؟چه نوع خودسازمان 

 کند؟ی خودتطبیقی لزوماً پدیداری را کنترل میآیا افزودن چرخه 

 چه اشکالی در پدیداری وجود دارد که نیاز به کنترل دارد؟ 

 مانی نیاز به خودتطبیقی وجود خواهد داشت؟دهی و چه زدر این مدل، چه زمانی نیاز به خودسازمان 
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 اهداف تحقیق -3-1

های چندعامله است که بتواند خصوصیات خودتطبیقی دهی در سامانهی مدلی برای خودسازمانهدف اصلی در این تحقیق ارائه

های انجام شده در ی یک مدل معمارانه است. کارهدف اصلی دیگر ارائه پدیداری به آن اضافه کند. مفهومرا برای کنترل 

ی اصلی در ارائه زنیااند. پیشها نداشتهسامانهده توجه خاصی به معماری این ی خودسازمانهای چندعاملهی سامانهزمینه

دی کنترل پدیداری ضرورت وجود معماری منغیروظیفه یوجود نیازمند ها از منظرهای گوناگون است.ی مدلمعماری نیز ارائه

ین مدل در سازی ایابی و پیادهیابی این مدل مدنظر خواهد بود. تالش شده است تا درستیدر انتها درستی کند.را تبیین می

 بندی کرد:توان دستهیک مورد مطالعه صورت پذیرد. بنابراین این اهداف را به طور خالصه در موارد زیر می

 دهی خودسازمانهای چندعاملهی خودتطبیقی به سامانهلی برای اضافه کردن چرخهی مدارائه 

 های چندعاملهدهی در سامانهی مدل معمارانه برای خودسازمانارائه 

 سازی این مدل در یک مورد مطالعهیابی و پیادهدرستی 

 نامهی پایانمحدوده -3-4

دف نامه ههای چندعامله است. در این پایاندهی، پدیداری و خودتطبیقی در سامانهنامه شامل خودسازمانی این پایانمحدوده

نمایشی انتزاعی از عناصر و روابط موجود در یک سامانه را ارائه ، انتزاعی یک مدل» [29]ی یک مدل است. بر اساس ارائه

نامه به همین جهت، مدل ارائه شده در این پایان« دهی این روابط نیز هست.های شکلمشامل قوانین و الگوریت کند کهمی

 وهای چندعامله است دهی در سامانهی چگونگی سازماندهی خواهد بود که توصیف کنندهاز نوع سازمان انتزاعییک مدل 

 ،ازیسکند. این مدل در نهایت با استفاده از پیادهمی فراهم را هاهای خودتطبیق به این سازمانامکان اضافه کردن ویژگی

 شده است.یابی و آزمایش درستی

 مراحل انجام تحقیق -3-5

های چندعامله دهی و سامانهپذیری، خودتطبیقی، خودسازمانبرای انجام این تحقیق، ابتدا تحقیقات در رابطه با مباحث تطبیق

لی پذیر تحقیقاتی صورت گرفت که تمرکز اصهای تطبیقبر روی سازمانی سمینار، ی تهیهصورت گرفت. سپس و در مرحله

های چندعامله بود. در ادامه کارهای متعددی که در این زمینه صورت گرفته بودند دهی در سامانهآن بر روی مبحث سازمان

ها، تمرکز اصلی ز بین این چالشا .[31,32]دو کنفرانس معتبر ملی، ارائه شد  ها در دو مقاله، دربررسی شد و نتایج و چالش

دهی های دو مبحث خودسازمانها و تفاوتبر روی بحث پدیداری و کنترل آن قرار گرفت. در همین راستا و با توجه به ویژگی

های خودتطبیقی برای کنترل پدیداری مدنظر قرار گرفت. در نهایت نیز، با مشورت استاد و خودتطبیقی، استفاده از ویژگی

ی اولیه نتایج و معرفی های چندعامله گرفته شد.ها به سامانهی مدلی برای افزودن این ویژگی، تصمیم بر ارائهی محترمراهنما
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سازی از آن صورت یابی این مدل نیز، یک پیادهبرای ارزیابی و درستی .[28]است  این مدل نیز در یک ژورنال به چاپ رسیده

 مختلف ارائه شد. جداولو  گرفت و نتایج در قالب نمودارها

 ضرورت تحقیق -3-6

در این بین تحقیقات زیادی  ها است که مطرح شده است.، مدتدهیتر مبحث خودسازمانو از آن پیش ،مبحث خودتطبیقی

در   د.انها پرداختهده صورت گرفته است که بسیاری به طور انتزاعی به آنهای خودتطبیق و خودسازماندر رابطه با سامانه

-MAPEی است که شامل چرخه [8]در  IBMاینجا الزم به تصریح است که منظور از خوتطبیقی معماری ارائه شده توسط 

K ده را از منظر مفهومی بررسی کنیم به طور ذاتی خودتطبیق نیز هست. یعنی ی خودسازمانشود. چرا که اگر یک سامانهمی

ده تا حدودی مغفول مانده های خودسازمانمبحث معماری در سامانه غییر دهد.تواند خود را در برابر تغییرات محیطی تمی

اند. پذیری قناعت کردههای تطبیقی الگوریتمو یا ارائه سازیپیادههای ی مدلبه ارائهمعموالً محققان در این عرصه است. 

منظور از مدل معمارانه مدلی است که  د.رسدر این عرصه به نظر می چالشهای معمارانه یک ی مدلجهت ارائه به همین

ای مثال، بر مندی آن را نیز در نظر داشته باشد.های غیروظیفهمندی سامانه، نیازمندیهای وظیفهبتواند عالوه بر نیازمندی

ی هامندی که در همین مدل در نظر گرفته شده است، کنترل پدیداری است که در گروه ویژگیهای غیروظیفهیکی از نیاز

ب چهار مندی را در قالهای غیروظیفهتوان بسیاری از نیازمندیی این مدل معمارانه میگیرد. در کل با ارائهخودالتیامی قرار می

از  کرد. برطرفبندی نموده و ( طبقه4و خودپیکربندی 1، خودبهینگی2حفاظتی، خود3ی انواع خودتطبیقی )خودالیتامیدسته

های در سامانه ی پدیداریحاصل شد که کنترل پدیده طرفی طی تحقیقاتی که در این کار صورت گرفت، این نتیجه

ای ه و با القی مدلی که بتواند این مهم را به ثمر رساندبه همین جهت ارائه آید.نیز یک چالش به حساب می دهخودسازمان

مارانه و ی مدل معی ارائهدر دستور کار قرار گرفت. پس دو مسأله ،کنترل کند پدیداری را سامانه، به دستورات غیر کنترلی

 سازد.ضرورت این تحقیق را نمایان می ،دهیی مدلی برای کنترل پدیداری در خودسازمانارائه

 دستاوردهای تحقیق -3-7

ده ارائه شده است. این مدل خودسازمانی های چندعاملهی خودتطبیقی به سامانهدر این تحقیق یک مدل برای افزودن چرخه

ن راستا تا اند. در همیشده ای به عنوان نتایج تحقیق ارائهآزمایی قرار گرفته و نتایج مقایسهسازی مورد راستیاز طریق پیاده

 از این تحقیق استخراج شده است.  [19] ی ژورنالو یک مقاله ]27،28[ ی کنفرانسیکنون دو مقاله

                                                           
1 Self-Healing 
2 Self-Protecting 
3 Self-Optimizing 
4 Self-Configuring 
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 نامهنساختار پایا -3-8

شود. دهی در فصل دوم بررسی مینامه ادبیات موضوع و مفاهیم اساسی مرتبط با خودتطبیقی و خودسازمانی این پایاندر ادامه

ها بررسی شده و در فصل چهار مدل پیشنهادی با در فصل سوم مهمترین تحقیقات و کارهای صورت گرفته در این زمینه

در فصل پنجم یک سناریوی خاص بر اساس این مدل پیاده شده و نتایج آن ارائه د شد. بوط به آن شرح داده خواهجزییات مر

 گیری ارائه خواهد شد.ای از کار به همراه نتیجهدر نهایت و در فصل ششم خالصه داده خواهد شد.
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 : مفاهیم اساسی و ادبیات موضوعفصل دوم
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 مقدمه -2-3

مطالبی در رابطه با ادبیات موضوع تحقیق ارائه خواهد شد. این مطالب شامل تعریف و توضیحاتی در رابطه با  در این فصل

 های چندعامله خواهد بود.عامل و سامانه ی پدیداری وو پدیده دهیخودسازمانو خودتطبیقی، سازمان،  پذیریتطبیق

 پذیریتطبیق -2-2

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

 ها با یکدیگر شرح داده خواهد شد..پذیری، خودتطبیقی و تفاوت آنتطبیق

 پذیریتعریف تطبیق -2-2-3

الی عامله دارد، که در حپذیری در یک محیط چندعامله اشاره به تغییر در ساختار و رفتار یک محیط چندتطبیق [7]بر اساس 

دارد، که  سامانهپذیری اشاره به هر گونه تغییر در یک شود. اما به صورت کلی تطبیقدر حال اجرا است انجام می سامانهکه 

ی . بنابراین وفق یافتن با شرایط جدید ویژگسامانهذیرد، و نه توسط خود پصورت می سامانهتوسط افراد متخصص و مسؤل 

 شود.ها انجام میپذیرد به دست انسانپذیری است. اما تصمیم برای تغییراتی که برای این وفق یافتن صورت میاصلی تطبیق

 تطبیقیتعریف خود -2-2-2

 امانهسی تحت کنترل خود انجام دهد. یک خودتطبیق باید بتواند چهار مرحله را بر روی یک مولفه سامانه، یک [8]براساس 

بندی کرده و در ها را دستهکند و پس از کسب اطالعات الزم آن ی تحت کنترل خود را پایشخودتطبیق باید بتواند مولفه

د. در این دهگیری قرار مییج را در اختیار بخش تصمیماختیار بخش تحلیل قرار دهد. این بخش پس از تحلیل اطالعات نتا

بخش بر اساس دانش موجود، که در بخش پایگاه دانش قرار دارد، تصمیم الزم برای انجام یا عدم انجام یک تغییر بر روی 

الزم را بر روی  تغییراتها گیرد تا با استفاده از عملگرشود و نتایج در اختیار بخش اجرا قرار میی تحت کنترل گرفته میمولفه

 مشاهده کرد. 7-2توان در شکل مولفه اعمال کند. تمامی این مراحل را می

پنج سطح بلوغ برای خودمختاری در  [8]توان یک سطح بلوغ از خودمختاری در نظر گرفت. در تطبیقی را میخود

یری و اجرا از حالت دستی و کنترل افراد گهای پایش، تحلیل، تصمیمنظرگرفته شده است که در هر کدام، یکی از قسمت

تطبیقی قابل مشاهده است. خود 8-2گیرد. تمامی این سطوح بلوغ در شکل قرار می سامانهمتخصص خارج شده و در اختیار خود 

 آید.بندی به حساب میدرواقع سطح چهارم این سطح
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 [8] ی کنترلی خودتطبیق. حلقه3-2شکل 

ی دیگر تقسیم ی خودتطبیقی به چهار زیرمجموعهقابل مشاهده است، مقوله [8,10]بندی دیگر که دردر یک طبقه

ه شرح طور خالصسازی و خودمحافظتی که در ادامه هر کدام بهبهینهبندی، خود التیامی، خوداند از خود پیکرشود که عبارتمی

 داده خواهند شد.

 

 [8]. سطوح بلوغ خودمختاری 2-2شکل 
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 مدیریت شده

 2سطح 

 پیشبینی کننده

 1سطح 

 تطبیق پذیر

 4سطح 

 خودمختار

 5سطح 

متکی به گزارشات، 

اسناد محصول و 

اقدامات دستی برای 

پیکربندی، بهینه 

سازی، بهبود و 

محافظت از مؤلفه 

 های تحت کنترل

از یک نرم افزار 

مدیریت برای فراهم 

آوری راحتی و 

خودکاری وظایف 

فناوری اطالعات 

 استفاده شده است.

توانند مؤلفه می 

محیط را پایش و 

تحلیل کنند و 

توصیه هایی برای 

 کاربران داشته باشند.

مؤلفه ها می توانند به 

صورت تکی یا با 

همکاری دیگران کار  

پایش، تصحیح، تحلیل  

و انجام وظیفه را بدون 

کمترین دخالت دست  

 انسان انجام دهند.

مؤلفه های منسجم 

به صورت تعاملی و 

 و پویا توسط قوانین

اصول کسب و کار 

 مدیریت می شوند.

 دستی
 خودکار

 پایش



33 

 

 خودپیکربندی 

انینی که در افتد، خود را بر اساس قوتوانند، نسبت به تغییراتی که در محیط پیرامونشان اتفاق میهای خودپیکربند میسامانه

حذف یا اضافه شدن یک عامل جدید و یا افزایش یا کاهش شدید  دتواناین تغییرات میپایگاه دانش وجود دارد تطبیق دهند. 

 کمک کند. سامانهوری تواند به افزایش بهرهباشد. این تطبیق اتوماتیک می سامانهبار کاری 

 خودالتیامی 

ساس قوانین موجود، بدون ایجاد توانند اشکاالت موجود در خود را تشخیص داده و اقداماتی را بر اهای خودالتیام میسامانه

 از دور خارج مواردی مانند دتوان، برای اصالح این اشکاالت انجام دهند. اقدامات اصالحی میسامانهمشکل برای روند کلی 

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

 سازیخودبهینه 

تواند شامل تغییر در روش کنند. این میزان کردن می 3میزان سامانهساز قادرند خود را بر اساس اهداف های خودبهینهسامانه

نیاز  ها باشد. برای مثال، ممکن استدهی بین عاملاستفاده از منابع برای افزایش کارایی، یا استفاده از روشی دیگر در سازمان

مجاز باقی بماند. بنابراین، با توجه به تغییرات محیطی باید تغییراتی هم در عملکرد و استفاده در یک حد  سامانهباشد بار کاری 

 ،را دمتخساز استاندارد باالیی از کیفیت های خودبهینهسامانهصورت پذیرد تا این بار کاری مجاز حفظ شود.  سامانهاز منابع 

 کنند.و هم برای کاربران فراهم می سامانههم برای 

 محافظتیخود 

به  پذیری خوداقدامات الزم را برای کاهش آسیب و را شناسایی کرده خصمانهتوانند رفتارهای های خودمحافظتی میسامانه

ی و قابل هم شناسایدر م، و سامانهتواند شامل سوءاستفاده از یک عامل برای نفوذ به کار ببندند. این اقدامات خصمانه می

 آورند.های خودمحافظتی امنیت و حریم خصوصی الزم را برای خود به ارمغان میسامانهحذف آن عامل باشد. 

 پذیری و خودتطبیقیتفاوت تطبیق -2-2-1

ر یک است. د سامانهگیری برای اعمال تغییرات در آید، تفاوت اصلی در نوع تصمیمبر می مفهومطور که از نام این دو همان

 از سامانه خارج گیری توسط افرادای کنترل تغییرات وجود دارد و تصمیمبر انسانی پذیر یک نظارت خارجیتطبیق سامانه

رای گیرد تغییری صورت بپذیرد یا نه. باست که تصمیم می سامانهخودتطبیق، این خود  سامانهپذیرد. اما در یک صورت می

                                                           
1 Tune 
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، اشت تا بر اساس قوانین موجودنظارت خواهد د سامانهی خودتطبیق، یک ناظر غیر انسانی بر چندعامله سامانهمثال در یک 

 د.ایجاد نمای سامانهتوانند با یادگیری توسعه یابند، تغییرات الزم را در که می

پذیری قپذیری است. تطبیی تطبیقتوان در نظر گرفت، ذات اجتماعی و پدیدار شوندهتفاوت دیگری که برای این دو می

. اما خودتطبیقی یک ذات مهندسی شده [7]توان به راحتی در زندگی روزمره و در انواع مسائل اجتماعی مشاهده کرد را می

 شکل گرفته است. ایرایانههای سامانه استفاده در دارد و درواقع برای

 3دهی و پدیداریخودسازمان -2-1

ذیر پی تطبیقهای پیچیدههای چندعامله و به طور عام در سامانهدهی در بسیاری از سامانهدو مفهوم پدیداری و خودسازمان

باه است. دانند که اشتمیاین دو مفهوم را با هم برابر  ،شوند. بنابراین بسیاری از کارهای صورت گرفته در این زمینهدیده می

باشند  توانند به طور مستقل و یا در کنار هم وجود داشتهاشاره دارند و می ً متفاوت از سامانهی کامالاین دو مفهوم به دو جنبه

 .[13])وجود یکی وابسته به وجود دیگری نیست( 

 دهیخودسازمان -2-1-3

یان چه نامش بگونه تعریف شده است: بر اساس یک تعریف اولیه خودسازماندهی دقیقاً به آندهی اینخودسازمان [13]در 

تواند خود را بدون هدایت، دستکاری و کنترل بیرونی ده میخودسازمان سامانهکند اشاره دارد. به این معنی که یک می

کند تر مییافتهها را سازمانهای چندعامله آنسامانهایجاد گروه در  دهی، همکاری ودهی کند. بر اساس خودسازمانسازمان

ها سامانهپذیر است که در آن دهی یک فرآیند پویا و تطبیقشود. خودسازمانها انجام میکه این کارها توسط خود عامل

جود دخالت خارجی شامل ورود کنند. البته، عدم ومی 2دست آورده و نگهداریخودشان بدون دخالت خارجی ساختاری را به

 شود و تا زمانی که دستورات کنترلی در آن نباشد مجاز خواهد بود. نمی سامانهها به داده

ی اشاره دارد. یک سامانه 1خودیدهی )دوباره( پویا و خودبهدهی به یک سازمان، خودسازمان]14[همچنین بر اساس 

ر دهد. متمرکز تغیی خود را بدون نیاز به دخالت مستقیم داخلی و خارجیِ ای است که بتواند سازمانده قوی سامانهخودسازمان

نابراین ب افتد.ای است که در آن تغییر بر اساس کنترل مرکزی داخلی اتفاق میده ضعیف سامانهی خودسازمانیک سامانه

دهی در دو مفهوم رفتار و ساختار همچنین، خود سازمان دهی قوی است.نامه خودسازماندهی مدنظر این پایانانخودسازم

 دهی آورده شده است:های خودسازمانافتد. در ادامه ویژگیاتفاق می

                                                           
1 Self-Organization and Emergence 
2 Acquire and maintain 
3 Spontaneous  
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 یک کارکرد  بتواند سامانهء است تا دهی به معنی یک چینش خاص از اجزا: سازمان در خودسازمان3افزایش در مرتبه

ی جدید دهد. این فضارا به یک فضای کوچکتر تقلیل می سامانهخاص را به انجام برساند. این موضوع فضای حالت 

به  سامانهی شود. از این دیدگاه سازمان به عنوان یک عامل افزایش در درجهنامیده می 2کنندهکوچکتر یک جذب

 .به خود بگیردساختار جدید را  یک بر اساس آن تواندمی سامانهآید و حساب می

 به  مفهومآورد. این عدم وجود کنترل بیرونی را به ارمغان می دهی ویژگیخودمختاری: بخش خود در خودسازمان

تا زمانی که دارای دستورات کنترلی نباشد  سامانهای برای های دادهنیست. ورودی سامانهمعنی عدم وجود ورودی به 

جا نیز تعیین مرز گیرد. در اینصورت می سامانهی بعد کامالً در درون مجاز است. اما تصمیم گیری برای مرحله

 است. ضروریکامالً  سامانهو جدا کردن درون و بیرون  سامانه

 پذیری بر اساس اختالل و تغییربا استفاده از تطبیق ده استحکامهای خودسازمانسامانه: در 1پذیری و استحکامتطبیق 

ده باید خود را با آن تغییر وفق داده و سازمان خود را حفظ کند. خودسازمان سامانهشود. یک تعریف می سامانهدر 

های متنوع در فضای حالت و درحقیقت وجود جذب کننده سامانهاین موضوع نیازمند وجود رفتارهای مختلف برای 

 است. انهسام

 ده در یک محیط متغیر قرار دارد و در این سازمانخود سامانه: یک 4پویایی به معنی دور بودن از موازنه و تعادل

 شرایط برای حفظ سازمان خود باید بر اساس تغییرات محیطی خود را تغییر دهد و درواقع از تعادل به دور باشد.

 پدیداری -2-1-2

ر کنند. مفهوم پدیداری د، بسیاری پدیداری را به عنوان رفتار کلی برخاسته از رفتارهای محلی تعریف می[13]بر اساس 

ی را طوری تکه تکه کرد تا به عناصر سازنده سامانهتوان یک می . بر اساس مفهوم کاهشگیردمیمقابل مفهوم کاهش قرار 

های سطح باال منجر های سطح پایین چگونه به خروجییآن رسید. در پدیداری، بحث اصلی بر سر این است که ورود

های شوند. به طور خالصه، مفهوم پدیداری به دو ویژگی مهم اشاره دارد: اول یک رفتار کلی که از تعامالت بین قسمتمی

 5ارد. مفهوم پدیددنبال کر تواننمیهای محلی های آن در رفتارکه اثر آن رفتار کلی را در ریشهخیزد و دوم اینمحلی برمی

ها و ها، رفتارها، ساختاری پدیداری استفاده شده است، شامل مواردی مانند ویژگیدر این تعریف برای نشان دادن نتیجهکه 

گیرد را به عنوان یک کل در نظر می سامانهاشاره دارد. دید سطح باال  سامانه. همچنین، مفهوم سطح به نوع دید از است الگوها

 گیرد. های مختلف در نظر میای متشکل از قسمترا به عنوان مجموعه سامانهپایین  اما دید سطح

                                                           
1 Increase in order 
2 Attractor 
3 Adaptability and robustness 
4 Dynamical i.e. far-from-equilibrium 
5 Emergent 
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تواند یک ساختار یا چارچوب، یک شود که می، پدیداری به عنوان یک پدیده مطرح می[14]همچنین بر اساس 

)سطح باال یا ماکرو و سطح ی پدیداری دارای حداقل دو سطح است رفتار و یا یک کارکرد از یک سامانه باشد. یک پدیده

. سطح های متقابل دارندپایین یا میکرو( که باید حداقل در سطح ماکرو قابل رؤیت باشد. سطوح ماکرو و میکرو وابستگی

ی جایی که یک پدیدهکند و سطح میکرو علت به وجود آمدن سطح ماکرو است. از آنماکرو سطح میکرو را محدود می

 تعادل نیاز دارد.  3کار خودنگهداربل رصد است، به یک سازوپدیداری در طول زمان قا

 نزدیک است. این تعریف شامل موارد زیر است: 2ی مصنوعی به طور مفهومی به محاسبات پدیداریپدیداری در یک سامانه

 کننده: فرآیند مربوطه؛های تعاملای از عاملمجموعه 

 شود؛ماکرو تولید میای که توسط این فرآیند در سطح عالئم ثانویه 

 .تفسیری طبیعی از این عالئم ثانویه مانند محاسبات یا نتایج محاسبات 

 بسیار با علوم رایانه مرتبط است و بر دو نکته استوار است: وجود دارد که یک تعریف فنی از پدیداری [16]همچنین، در 

 قابل قبولی به انجام برساند، که ارزیابی  را تا حد 1ی محاسباتی این است که یک کارکردموضوع: هدف یک سامانه

ی یک کاربر مرتبط است. این کارکرد، که ممکن است در طول زمان نمو کند، همانی است که انجام آن بر عهده

 باید پدیدار شود. 

 کد  رشرایط: این کارکرد پدیداری است، اگر ساختار کد سامانه به هیچ دانشی از آن کارکرد وابسته نباشد. این ساختا

پذیری سامانه با محیط را در طول زمان فراهم کند تا در هر زمانی باید شامل سازوکارهایی باشد که امکان تطبیق

 بتواند به سمت انجام قابل قبول کارکرد پیش برود.

ارکردی ک شود، ساختار کد آن نباید هیچ دانشی ازی چندعامله طراحی میبر همین اساس، وقتی که یک عامل برای یک سامانه

 نماید. را کنترل نمی داشته باشد. در نتیجه، هیچ عاملی کلیت سامانه ،که ما از کل سامانه انتظار داریم انجام دهد

ی ها دید. زمانی که یک مورچهی مورچهتوان در جامعهواقع وجود دارد. پدیداری را می ملهایی از پدیداری در عامثال

ها گردد و سایر مورچهاست به النه باز می هایی که در مسیر رفت آزاد کردهاز طریق فرومونکند، کاوشگر غذایی را پیدا می

شود. این مسیر کوتاه از دید خود می« پدیدار»ترین مسیر به اصطالح کنند. در طول زمان کوتاهبه سمت غذا حرکت می

ن را تواند آ)سطح باالی سامانه( می از کل سامانه قابل رؤیت نیست. اما یک فرد در بیرون ها )سطح پایین سامانه(مورچه

 های پدیداری آورده شده است:مشاهده کند. در ادامه ویژگی

                                                           
1 Self-Maintained 
2 Emergent Computation 
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 سامانهها، رفتارها، ساختارها یا الگوهایی دارد که در سطح باالی : اشاره به ویژگی3سطح پایین-تأثیر سطح باال 

ت. اس سامانهها( در سطح پایین )عامل سامانههای مختلف امالت بین بخششود اما نشأت گرفته از تعمشاهده می

 شوند.ها پدیدار خوانده میاین ویژگی

 ی بخشی از رفتار دهندهوجه نشانبه هیچ سامانههای میکرو در یک : بر اساس این ویژگی قسمت2ایظهور ریشه

دنبال  امانهستوان در رفتار سطوح میکروی در سطح ماکرو را نمی سامانهنیستند. به عبارت دیگر رفتار  سامانهکلی 

رفت است. البته باید در نظر گ سامانههای میکروی کرد و یا به عبارت دیگر رفتار کلی بزرگتر از جمع رفتار بخش

ه در این تگیرد. بلکه نکهای مختلف آن نشأت نمیاز رفتار بخش سامانهکه این به این معنی نیست که رفتار کلی 

ی آن به اجزای تشکیل دهنده سامانهتوان از اصل کاهش استفاده کرد و با شکستن جا است که در این حالت نمی

 رفتار کلی آن را تحلیل نمود.

 جدا از  هایدارد. وابستگی بخش سامانههای یک : اشاره به یک همبستگی منطقی و پیوسته بین بخش1وابستگی

بستار »دهد تا به یک کل در سطح باال دست پیدا کند.وابستگی با عنوان پیوند می هم در سطح پایین را با هم

 شود.نیز شناخته می 4«سازمانی

 کاری کافی نیست. بدون تعامل، رفتارهای سطح باالی ها نیاز به تعامل دارند و موازی: بخش5کنندههای تعاملبخش

 گیرند.شکل می سامانهی های سازندهشگیرند. پدیدارها از تعامل بین بخمورد نظر شکل نمی

  رفتار جدید است  یچنین پدیداری نوعیک گیرند. های دارای پدیداری، پدیدارها در طول زمان شکل میسامانهدر

ها را توانیم ظهور پدیدارشود. بنابراین به عنوان یک ساختمان پویا میی مشخص زمانی ممکن میکه در یک نقطه

 های پویا ربط دهیم.سامانهای جدید در هکنندهجذببه ظهور 

 ا هء و بخشبرد. اعمال اجزابهره می سامانه: تنها از سازوکارهای محلی برای تأثیر بر رفتار کلی 6کنترل نامتمرکز

ر به صورت مستقیم قابل کنترل نیست. این ویژگی یک نتیجه از ویژگی ظهو سامانهقابل کنترل هستند اما کل رفتار 

 ای است.ریشه

                                                           
1 Micro-Macro effect 
2 Radical novelty 
3 Coherence 
4 Organizational closure 
5 Interacting parts 
6 Decentralized control  
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 ین بر در سطح پای سامانههای سطح پایین، قسمت-: همانطور که گفته شد بر اساس تأثیر سطح باال3طرفهارتباط دو

تواند در نیز می سامانهر یافته در سطح باالی گذارند. اما عالوه بر این پدیدار ظهوتأثیر می سامانهروی رفتار کلی 

 در سطح پایین تأثیر بگذارد. سامانههای مختلف یک ارتباط دو طرفه بر قسمت

 در سطح پایین  سامانه: نیاز به کنترل نامتمرکز و این حقیقت که یک بخش از 2پذیریاستحکام و انعطاف

شود تا از کارافتادن یک بخش نتواند به از کار افتادن کل در سطح باال نیست، سبب می سامانهی رفتار دهندهنشان

و با افزایش آن، به تدریج کیفیت سرویس کاهش  سامانههایی از منجر شود. در صورت بروز خطا در بخش سامانه

آورد که بر اساس وجود می پذیری خاصی را بهدهد. این امر انعطافرخ نمی سامانهیابد اما شکست ناگهانی در می

 های مختلف آن را تعویض نمود.بخش سامانهتوان با حفظ پدیدار کلی حاکم بر آن می

 های چندعاملهسامانه -2-4

ی ها هستند و عناصر تشکیل دهندهMASعامله یا های چندسامانهشود، پذیری بر روی آن اعمال میواحد اصلی که تطبیق

، 1عهای فوق مقیاس وسیسامانههای بسیار پیچیده، مانند سامانههای چندعامله در سامانهفاده از ها هستند. استها نیز عاملآن

 کاربرد دارد. در ادامه هر یک از این موارد تشریح خواهد شد.

 تعریف عامل -2-4-3

افزاری یا ها یک واحد سختآیند. عاملهای چندعامله به حساب میسامانهء ها کوچکترین اجزاهمانطور که گفته شد عامل

هم این است که یک وظیفه را دریافت کنند، آن عمومی دارند و آن کارکردافزاری هستند که در هر قالبی که باشند یک نرم

ه به ها، بستستفاده کنند. عاملبدهند تا از آن ا سامانهرا پردازش و انجام دهند و نتیجه را به یک عامل دیگر یا به خروجی 

نی که ها در هر سازماتوانند انواع ساده یا پیچیده داشته باشند. عالوه بر این عاملگیرند میدهی که در آن قرار مینوع سازمان

 گیرند که با توجه به سطح نقششان وظایف خاصی را نیز برعهده خواهند داشت. قرار بگیرند نقشی را بر عهده می

ی ، در پروژه[9]شود. بر اساس های چندعامله در ادامه ارائه میسامانهها مثالی از استفاده از درك بهتر از عامل برای 

ه یک عامل ها هستند کجا این سفینهشود. در اینی کوچک برای اکتشاف در کمربند مشتری استفاده میناسا از هزاران سفینه

م را گذار، که قوانین عملیات و تشکیل تیکند، قانونکارگر، که اطالعات را جمع می ها سه نوعآیند. این سفینهبه حساب می

 .های زمینی بر عهده دارد هستندگذاران و ایستگاهرسان که کار ارتباط کارگرها با هم، با قانونکند، و پیامروز میوضع و به

                                                           
1 Two-way link 
2 Robustness and flexibility 
3 Ultra large scale systems (ULS) 
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 های چندعاملهسامانهتعریف  -2-4-2

 روی راما معموالً تأکید ب اند.ها در نظر گرفته شدهجامعهها و ها ترکیبی از عاملسامانهاین های چندعامله، سامانهاز زمان تولد 

محور عامله عاملهای چندسامانه ،هاسامانهخود عامل و حاالت آن و ارتباط این حاالت و رفتار کلی عامل بوده است. این 

محور شده است که مفاهیم سازمان، گروه، ارتباطات، عملکرد و ی سازمانهای چندعاملهسامانهای به هستند. اخیراً توجه ویژه

 . [4] شوندبسیار مطرح مینقش در آن 

نند تواهای محاسباتی خودمختار، که میسامانهی ی مناسب برای توسعهیک حیطه های چندعاملهسامانههمچنین، 

های خودمختار های چندعامله به عنوان یک سازمان از عاملسامانهنیز  [12]. در [5]کند خود را مدیریت کنند، فراهم می

ای که توانند در هر زمینههای چندعامله میسامانه. است کنند تعریف شدهکه برای رسیدن به اهداف مشترك با هم تعامل می

رای ها اعمال کرد. بع کنترل را بر روی آنتوان انواو می استفاده شوندنیاز به استفاده از محاسبات همزمان و پیچیده باشد 

ها در نظر گرفت و یا با اعمال خودتطبیقی، کاری کرد که با توجه به تغییر شرایط یکسری قوانین ثابت برای آن توانمثال می

 خود را تطبیق دهند.محیطی، 

 های چندعاملهسامانهسازمان در  -2-4-1

ای وظیفه هایها با هم تأثیر زیادی بر نیازمندیها با یکدیگر و ارتباط آندر یک محیط چند عامله و توزیع شده هماهنگی عامل

دارد. مدیریت و هماهنگی در یک محیط چند عامله از نوع غیر مرکزی و توزیع شده است که تأثیر زیادی بر روی  سامانهاین 

اده از تواند استفها میدارد. یک روش مدیریت و هماهنگی این محیط سامانهای( غیر وظیفههای های کیفی )نیازمندیویژگی

 .[6]را در سازمان برعهده گیرند  3ها یک نقشسازمان باشد، به این معنی که هرکدام از عامل

تعدادی نقش با ها که بر اساس ای از عاملاست از مجموعه های چندعامله عبارتسامانهبه طور کلی سازمان در  

های چندعامله به سامانه، سازمان در [7]دست پیدا کنند. بر اساس  سامانهکنند تا به هدف کلی یکدیگر ارتباط برقرار می

های کند گروهی از عامل، استفاده از سازمان کمک می[2]شود و بر اساس ها اعمال میسامانهعنوان راه حل کنترل این 

شده  نیز گفته [12]تر نیز کاسته شود. در های پیشرفتهساده بتوانند کارهای بزرگ و پیچیده انجام دهند و از پیچیدگی عامل

 مشخص رزم یک دارای موجودیت این. است شده هماهنگ آگاهانه طور به که است ایجامعه موجودیت یک سازمان :است

 کند. پیدا دست مشترك اهداف مجموعه یا هدف یک به تا کندمی عمل پایه اصول سری یک اساس بر در که است

                                                           
1 Role 
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ه ب سامانهها و پیچیدگی خود ها، تعدد عاملهای چندعامله به دلیل پیچیدگی در خود عاملسامانهدهی در سازمان

صورت دستی و با یک نظارت مرکزی غیر ممکن است و همانطور که گفته شد بر اساس یک کنترل توزیع شده انجام 

توان قوانین و قراردادهای سازمان را از پیش تعیین کرد تا بر اساس آن ساختار سازمانی شکل پذیرد. در یک روش ساده میمی

 ا یکدیگر ارتباط برقرار کنند.ها، بها با بر عهده گرفتن نقشگرفته و عامل

شوند. بر اساس به کار گرفته می 3های نامطمئنهای چندعامله عموماً در محیطسامانهاما مشکل این جا است که 

ها نقش داشته باشد. بنابراین سایر عامل سامانهمحیط برای یک عامل هر آن چیزی است که غیر از خود عامل باشد و در  [6]

آیند. در یک محیط نامطمئن، تغییر امری اجتناب ناپذیر است. گاهی این تغییرات محیط به حساب می هم برای یک عامل

و وری الزم را نداشته باشد. از این رکاربرد و بهره سامانهحاکم بر  ممکن است شرایطی را ایجاد کند که ساختار فعلی سازمانِ

خود  را قادر سازیم با توجه به تغییرات محیطی سامانهخواهد بود و باید استفاده از قوانین ثابت برای ساختار سازمان پاسخگو ن

 قابل مشاهده است. [4,5]در  های چندعامله مطرح شده است کهسامانهدهی برای خودسازمان مفهوم ،را وفق دهد. بنابراین

در مقابله با تغییرات، استفاده از خودتطبیقی است که  سامانهسازی این سطح از خودکار بودن اما راه دیگر پیاده

دهی با خودتطبیقی در این است که در توضیح داده شد. اما تفاوت اصلی خودسازمان قبلهای های آن در بخشویژگی

ط سدهی جریان تغییرات پایین به باال است. به این صورت که تصمیمات مربوط به تغییرات به طور محلی و توخودسازمان

مات توسط یعنی تصمی شود اما در خودتطبیقی این جریان باال به پایین است.اعمال می سامانهشود و به کل ها گرفته میعامل

امله های چندعسامانهدهی در در ادامه به انواع سازمان شود.ی کنترلی مرکزی گرفته شده و در کل سامانه اعمال مییک حلقه

 پرداخته شده است.

ها های چندعامله را، به همراه ویژگیسامانهدهی در اند تمامی انواع سازمانتالش کرده [2]همکاران در  هورلینگ و

 شرح داده خواهد شد. دهی به طور خالصههای سازمانحیطهدهی، ارائه دهند که در ادامه هر یک از این ی شکلو نحوه

 های سلسله مراتبیسازمان -2-4-1-3

ها در یک درخت با هم ارتباط دارند و های چندعامله است. در این سازماندهی عاملسامانهشاید اولین نوع سازماندهی برای 

ین به جریان داده پای تر از خود دارد. در این نوع سازمان، نسبت به عوامل پایینسامانهدید بیشتری از محیط  ،باالتر هر عاملِ

 دهد.مان را نشان مییک شمای کلی از این نوع ساز 3-2به پایین است. شکل  باال و جریان دستورات باال

 

                                                           
1 Uncertain environments 
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 هاویژگی 

های با وظایف متعدد و ی وظایف در محیطدهی این است که به جهت امکان تجزیههای این نوع از سازماناز جمله ویژگی

که  3تجزیه و امکان اعمال روش تقسیم و شکست یابد. عالوه بر این، به دلیل همینافزایش می سامانهمتفاوت، کاربردپذیری 

نیز افزایش  هسامانها، کاراتر و برای حل مشکالت بزرگتر استفاده کند، کارایی های بزرگتر از عاملهاز گرو سامانهشود سبب می

ش کار افزایکوچک است و باعث کنترل بهتر،  سامانهها است که به  نسبت کل ی دیگر روابط محدود عاملیابد. نکتهمی

ا دهی را کمبود استحکامدانست چرشود. شاید بتوان یکی از معایب این سازمانموازی و دقت و هدفمندی بیشتر اطالعات می

 ها شکننده هستند؛ خرابی یک عامل ممکن است خرابی سراسری به بار بیاورد. که این سازمان

 دهیشکل 

تواند خود آن وظیفه را به انجام برساند و یا آن را به زیروظایف یا عامل میسد، رمی سامانهی جدید به وقتی که یک وظیفه

 ها تقسیم کند. قرارداد کنندهمند به انجام آن بپردازد و بین آنهای دیگر عالقهها تقسیم کرده و به جستجوی عاملقرارداد

های خود به نهاد شامل قابلیتیک پیشخواهند انجام دهند ها که میدهد و آنی خود مییک پیشنهاد به زیرمجموعه

ای تواند بردر انجام وظیفه کمک کنند. همین جریان می هاگیرد کدام قرارداد شوندهمی دهند و او تصمیمقراردادکننده می

اد راردمشکل آن این است که ق شود کهلسله مراتبی موجب عدم نظارت کلی میها نیز تکرار شود. این عملکرد سقراردادشونده

 شود.ها هستند محروم میی دیگر عاملتر که زیرمجموعههای توانمندکننده از دیگر عامل

 

 [2]مراتبی . یک سازمان سلسله1-2شکل 

                                                           
1 Divide and conquer 
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 مراتبی تودرتوهای سلسلهسازمان -2-4-1-2

وانند از تها نیز میسامانهاند که با هم متفاوت هستند و هر کدام از این تشکیل شده سامانهها در این روش از چندین سامانه

ر جهتی جا در های در اینتواند ادامه پیدا کند. روابط زیرمجموعهدیگر تشکیل شوند و این روند تا هرجایی می سامانهچندین 

شود و این به عنوان یک سطح انتزاع دیده می 3جا هر گروهشود. در اینتواند باشد و هر زیرگروه با یک مرز مشخص میمی

هم به طور کاراتر، ارتباط داشته باشند. هر گروه از سطحی از ها بتوانند با یک گروه، آنشود دیگر عاملیروش باعث م

ی چنینی اجازههای اینهای دیگر متفاوت باشد. همچنین، بسیاری از سازمانخودمختاری برخوردار است که شاید با گروه

ی دهد. اگر قدری اجازههی منعطف و متغیر در طول زمان را نتیجه میددهند که شکلها را در عرض سازمان میهارتباط گرو

تشبیه کرد.  مراتبیمراتبی را بدهیم شاید بتوان این نوع را به سلسلههای سلسلهارتباط عرضی و خودمختاری محلی در سازمان

 دهد.ها را نشان مییک شمای کلی از این نوع سازمان 2-2شکل 

 هاویژگی 

ل ح نیز پذیری در نوع رفتار وانعطاف ،هاهدهی، به دلیل سطحی از خودمختاری و کپسوله بودن گروازماندر  این نوع س

اجازه  شود. این موضوع بار دانش روی دوش درخواست کننده را کاهش ومشکالت با پیچیدگی و تداخل بیشتر، میسر می

طبیق پیدا کند. عیب این موضوع هم این است که با کمبود بدون هماهنگی بیشتر، به طور خودکار ت سامانهرفتار  و دهدمی

 کم است. سامانهبینی کارایی کلی دانش مذکور پیش

 دهیشکل 

ها انتخاب عامل مناسب برای قرار گرفتن در یک گروه خاص است تا کارایی افزایش یابد چالش اصلی در طراحی این سازمان

های ایستا است. روش دیگر استفاده از یک روش آنتروپی فازی ستفاده از گروهبه دست بیایند. یک راه ا سامانهو اهداف کلی 

 است. در یک روش دیگر از الگوریتم ژنتیک استفاده شده است.
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 [2]مراتبی تودرتو . یک سازمان سلسله4-2شکل 

 3های ائتالفیسازمان -2-4-1-1

زیرمجموعه از این مجموعه یک ائتالف خواهد بود که ها را به عنوان یک مجموعه در نظر بگیریم، هر اگر ما جمعیت عامل

گیرند. در درون یک ائتالف معموالً ساختار سازمانی مسطح است؛ ها برای یک هدف خاص و با عمر کم شکل میی آنهمه

ی تجزیه ئها به عنوان جزشود. چون ائتالفهرچند یک عامل به عنوان سرگروه و واسط برای ارتباط با بیرون در نظر گرفته می

د، مگر افتها اعمال کرد. هماهنگی تنها درون ائتالف اتفاق میتوان ساختارهای دیگر را هم روی آنشوند، میناپذیر تصور می

یک  1-2ی سرگروه ائتالف خواهد بود. شکل که نتایج کار یک ائتالف برای دیگری مهم باشد که هماهنگی بر عهدهاین

 دهد.ا ارائه میهشمای کلی از این نوع سازمان

 هاویژگی 

ه نظر آید. ممکن است بای است که در ائتالف به  دست میو کاهش هزینه ی اصلی در استفاده از ائتالف ارزش افزودهانگیزه

ها و در حقیقت منابع در دسترس را در یک ائتالف قرار دهیم. اما همین بیاید همین انگیزه باعث شود بخواهیم تمام عامل

 ،داری باالتری خواهد داشت و در دنیای واقعی عملی نخواهد بود. بنابراین هدف اصلیی تشکیل و نگهبزرگ هزینهائتالف 

 را منجر شوند. یی حداکثرکه کارایی و استفاده استهایی تشکیل زیرمجموعه

 دهیشکل 

 محیط پویا و نامطمئن و حضور شرایط و هدف تشکیل ائتالف، کار درها ناشی از ی در این نوع سازمانپیچیدگی شکل ده

ن تعداد کند کمترییک عامل در بیش از یک ائتالف است. یک روش استفاده از یک الگوریتم حریصانه است که تالش می

های شوند. یک روش دیگر وجود دارد که در آن عاملها را پیدا کند که با هم شامل هر عضو از مجموعه هدف میزیرمجموعه
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ها به طور پویا در پاسخ به دهند. در یک روش دیگر ائتالفتصمیمات محلی یک ائتالف تشکیل میخودمحور بر اساس 

 شوند.ی حسگر تشکیل میوظایف رصد شده در یک شبکه

 

 [2]. یک سازمان ائتالفی 5-2شکل 

 های تیمیسازمان -2-4-1-4

به یک هدف مشترك همکاری نمایند و  اند با هم برای دستیابیها شامل تعدادی عامل است که قبول کردهیک تیم از عامل

رتباطات ها و اجا تالش برای افزایش کارایی خود تیم است تا خود هر عامل. در درون یک تیم نقشدر مقایسه با ائتالف در این

ماند. کنند اما هدف نهایی تیم همچنان ثابت میتوانند هر الگویی داشته باشند که بر اثر اتفاقات گوناگون تغییر هم میمی

 دهد.ها ارائه مییک شمای کلی از این نوع سازمان 4-2شکل 

 هاویژگی 

توان به اهداف بزرگتری دست پیدا کرد. مزایای دیگر ها این است که در یک کار یکپارچه میاولین سودمندی استفاده از تیم

های ها دارای انعطاف برای کار در محیطتیمهای عمومی و  اقتصاد در مقیاس نیز وجود دارند. مانند افزونگی، رعایت محدودیت

 بینی هستند.نامطمئن و تحت شرایط غیرقابل پیش

 دهیشکل 

ها چگونه برای حل مشکالت سطح باال اختصاص که عاملها شامل این موارد است: تعیین ایندهی به تیمچالش اصلی شکل

ورت ها صبازبینی تیم پس از تغییر در محیط و جمعیت عاملها در زمان انجام کار حفظ شود و یابند، ثبات بین این عامل

های کاندید و دانش مربوط به های خود عاملها بستگی به اهداف و ویژگیها و تخصیص نقش به آنپذیرد. انتخاب عامل

رفتارهای است که یک روش منعطف برای ارائه و تطبیق  STEMدهی استفاده از معماری فرآیند انتخاب دارد. یک راه شکل

 دهد.تیم ارائه می
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 [2]یک سازمان تیمی  6-2شکل 

 3های جماعتیسازمان -2-4-1-5

دهی مسطح برای دستیابی به ها هستند که در یک سازمانهایی از عاملهای جماعتی هم گروههمانند ائتالف و تیم، سازمان

تر و نه برای تنها یک هدف خاص مقطعی طوالنیزمان ها برای مدتاند. اما تفاوت این است که جماعتسود بیشتر قرار گرفته

شوند. یل میهای مناسب تشککنندههای مشابه یا مکمل برای تسهیل فرآیند پیدا کردن تعاملها بین عاملگیرند. آنشکل می

ت که حلی اسها هستند که منطق باالیی دارند. این کاربری مها، این عاملجا با افزایش کاربری محلی برای خود عاملدر این

تواند توسط اعضای جماعت فراهم شود و شود چرا که این همان کارایی وکاربری است که میمنجر به انتخاب جماعت می

توانند اضافه یا حذف شوند اما یک تعداد ثابت شرکت ها میکند که چقدر برای خود عامل مفید خواهد بود. عاملتعیین می

اند ها هم باید سود کافی از جماعتی که در آن شریکا بتواند درست کار کند. پس عاملکننده برای هر جماعت خواهد بود ت

ک تواند عضو بیش از یاند جبران شود. تعامل بین جماعات وجود ندارد اما یک عامل میای که گذاشتهببرند تا زمان و هزینه

 د.دهها ارائه مییک شمای کلی از این نوع سازمان 5-2جماعت باشد. شکل 

 هاویژگی 

های شریک، با استفاده از کاهش جمعیت تحت جستجو است. ویژگی ها، تسهیل کشف عاملمانویژگی اصلی این نوع از ساز

ی منفی تری دارند. جنبهتر و مستحکمهایی که اعضایشان ارتباطات قویهدیگر افزایش کاربری و اطمینان با ساخت گرو

ه از عاملی دیگر در یک جماعت دیگر است که شاید بتواند کارایی بیشتری را ایجاد کند. های جماعتی هم عدم استفادسازمان

 پس ساخت جماعت نوعی مصالحه بین کیفیت و انعطاف است، برای کاهش زمان، پیچیدگی و هزینه.
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 دهیشکل 

ت ها به آن است و از مشکالعاملهای مناسب برای پیوستن ههمانند ائتالف، تشکیل جماعت نیز شامل انتخاب و ایجاد گرو

ی هم ها است و هدف اصلی و بزرگبرد. تشکیل جماعات بیشتر بر اساس ویژگیپیچیدگی در هنگام افزایش جمعیت رنج می

در تشکیل یک جماعت وجود ندارد و باید راهی برای تفاوت قائل شدن بین این جماعات پیدا کرد. یک روش استفاده از 

 د.کنهای مورد نیازش را هم به دیگران اعالم میهای عاملکند و ویژگیاعت را از دیگری متمایز میبرچسب است که هر جم

 

 [2]. یک سازمان جماعتی 7-2شکل 

 3ایهای جامعهسازمان -2-4-1-6

اما توانند به جامعه پیوسته یا از آن بروند باشند می ها اگر عالقه داشتهیک جامعه یک ساختار پایای اجتماعی است. عامل

در جامعه  کند.کنند عمل میکنندگان از طریق آن با هم ارتباط برقرار میجامعه پا برجا است و مانند محیطی که شرکت

توانند ها میدر داخل جامعه عامل های ناهمگون دارند.ها اهداف مختلف، سطوح مختلف از منطق و استدالل و قابلیتعامل

هایی است که ها محدودیتتفاوت دیگر جامعه د و یا به طور کامل باهم نامرتبط باشند.های دیگر قرار بگیرندر قالب سازمان

این قوانین باید یک تعادل بین اهداف سازمان برقرار  شوند.کنند که به عنوان قوانین جامعه شناخته میها اعمال میبر عامل

رود. قدر که دیگر سود حاصل از این قوانین از بین بنه آنکنند. باید به قدری منعطف باشند تا بتوان به اهداف رسید و البته 

 دهد.ها را نشان مییک شمای کلی از این نوع سازمان 6-2شکل 

 هاویژگی 

تواند برخوردها را کم کند و نه یک کنترل کامالً توزیع شده. پس نیاز به قوانین در یک جامعه نه یک کنترل کامالً مرکزی می

رای های موجود بتوانند گزینهها میها، آنلش طراحی این قوانین خواهد بود. با اعمال قوانین بر عاملترافیکی داریم. حال چا
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تر و قابل پیگیری بیشتر خواهد بود. عالوه بر ها راحتها را محدودتر کنند و در نتیجه تعامالت و هماهنگیرفتار سایر عامل

 تا بتوان این قوانین را اعمال کرد. ها نیز الزم خواهد بوداین، برخی تشویق و تنبیه

 دهیشکل 

تر ی اطالعاتی دقیقها، قراردادها و قوانین اجتماعی و  دیگر جنبه، ارائهدهی به جامعه دو جنبه دارد. یکی تعریف نقششکل

 عاملهای سازمانی، اجتماعی و تاز جامعه مانند چگونگی اتصال و جدا شدن یک عامل. یک چارچوب سه بخشی شامل مدل

های تعامالت و ارتباطات را که در محیط در دسترس ها و چارچوبها، نُرمدر این راستا وجود دارد که مدل سازمانی نقش

ین ها برسد و مدل تعامالت که تعامل بها به کدام عاملکند کدام نقشکند، مدل اجتماعی که تعیین میخواهند بود تعریف می

 گیرند.کند. دو مورد دوم در زمان اجرا شکل میرا کنترل میها ها و جریمهها و مشوقعامل

 

 [2]ای . یک سازمان جامعه8-2شکل 

 3های فدراسیونیسازمان -2-4-1-7

های بخشند. در فدراسیونها را بر عهده دارد میآن ها که مقداری خودمختاری را به گروهی که نمایندگیگروهی از عامل

ایاالت تا حدی دارای خودمختاری محلی هستند اما تحت کنترل یک دولت مرکزی فعالیت بینیم که هرکدام از سیاسی نیز می

های دیگر برای ارتباط با بیرون فقط از طریق های خود گروه است و عاملهر گروه یک نماینده دارد که یکی از عامل کنند.می

 توانند عمل کنند.آن نماینده می

 هاویژگی 

های درون و بیرون از گروه ارتباط برقرار کنند. خود توانند با عاملها است که مید نمایندهها وجوویژگی اصلی فدراسیون

ها تواند به عنوان مترجم باشد، وظایف را به دیگر عاملهای گوناگونی را انجام دهد. برای مثال میتواند فعالیتمی نماینده

 بته ممکن است خود نماینده تبدیل به گلوگاه شود.ها باشد. که التخصیص دهد یا ناظر بر پیشرفت دیگر عامل
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 دهیشکل 

 دارها نیز مسؤلیت هر گروهها یا میانبرای ارتباط استفاده کنند. نماینده 3ها ها باید از یک زبان ارتباطی عاملتمام عامل

ها را بر عهده دارند. را به عهده دارند و تصمیمات الزم در خصوص قبول یا حذف یک عامل و ارتباط گروه با دیگر گروه

طرح  ند و یا بر اساس یکها ممکن است بر اساس تغییرات محیطی و با رسیدن وظایف جدید شکل پیدا کنفدراسیون

 دهد.ها را نشان مییک شمای کلی از این نوع سازمان 7-2ایستا شکل گرفته و به کار خود ادامه دهند. شکل 

 

 [2]. یک سازمان فدراسیونی 3-2شکل 

 

 2های بازارشکلسازمان -2-4-1-8

تواند شامل منابع کاالی مورد معامله هم میای نیز فروشنده هستند. دهی خریدار و عدهها در این نوع سازمانای از عاملعده

د بر ی خریشود و تعیین برندهشده، وظایف یا خدمات باشد. خرید و فروش به صورت مزایده انجام می به اشتراك گذاشته

ند توانها بر اساس قانون خاصی میدهند و آنها میهای خود را به فروشندهها است. خریداران درخواستی فروشندهعهده

دار مسؤلیت یک گروه است. اما تفاوت در این ها، در بازارها نیز یک نفر عهدهرا تعیین کنند. مشابه فدراسیون خریدار برنده

 کنند.ها در بازار به صورت رقابتی عمل میاست که عامل
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 هاویژگی 

خود را به درستی )بر اساس سودی که های بخشند. اگر خریداران قیمتگذاری را سرعت میبازارها فرآیند تخصیص و قیمت

گیرد.  ها صورت میآورند( پیشنهاد دهند، یک تخصیص مناسب از کاالها بین سایر عاملدر صورت برنده شدن به دست می

کند. یک ضعف بازارها این است که فرآیند ها میها را کامالً شبیه به حراجیهای ذکر شده برای بازارها آنتمام ویژگی

ی روش پیشنهاد قیمت و تعیین خروجی فرآیند نیاز است. مشکل دیگر در امنیت است. عالوه ای برای استدالل دربارهپیچیده

باز وجود دارد، یک عامل خود باید معتبر بودنِ راهبردِ حراجِ در حال انجام را  سامانهبر مشکالت امنیت شبکه که برای هر 

 های خریدار را گول زده و در خرید خود دچار اشکال کند.تواند عاملکه میهایی وجود دارد تشخیص دهد. برای مثال روش

 دهیشکل 

بازارها دارای یک ساختار ایستا هستند و به غیر از فرآیند شروع کار بازار، نیاز به فرآیند فرمال دیگری ندارند. بازارها باید 

ود و اساس ترتیب زمانی گذاشته شدن در بازار رسیدگی ش صداقت زمانی داشته باشند. به این معنی که به پیشنهادات باید بر

رخ دهد نیز مدنظر قرار گیرد. همچنین همانطور که گفته شد، مالحظات امنیتی نیز  سامانهتأخیراتی که ممکن است در خود 

ل های جماعتی شککنندگان حفظ شود. بازارها با استفاده از مکانیزم سازمانباید در بازارها رعایت شود تا اطالعات شرکت

 ها تبادل کاال یا خدمات بر اساس قیمت است. گیرند. به این صورت که هدف مشترك طوالنی مدت در بازارمی

 

 [2]. یک سازمان بازاری 32-2شکل 
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 خالصه و جمع بندی -2-5

و تعریف خودتطبیقی  به معرفی -2-2در این فصل مطالب مربوط به مفاهیم و ادبیات موضوع تحقیق ارائه شد. ابتدا در بخش 

ر بیرون شود که توسط یک عامل انسانی دپذیری به هر نوع تغییر در ساختار و رفتار یک سامانه مربوط میپرداخته شد. تطبیق

پذیرد. اما در مقابل خودتطبیقی شامل همین روند است ولی از سامانه، برای وفق دادن سامانه با تغییرات محیطی، صورت می

ان نامه خودی مدنظر این پایپذیری خودبهدهد. این نوع تطبیقه است که خود را با تغییرات محیطی تطبیق میاین خود سامان

های آن است. خودتطبیقی و تعاریف مربوط به آن از این بابت ارائه شده است که در این تحقیق هدف اضافه نمودن ویژگی

 ده است.ی خودسازمانهای چندعاملهبه سامانه

 دهیدهی ارائه شده است. در این بخش گفته شده است که خودسازمانتعریف خودسازمان -1-2ه و در بخش در ادام

شود که بدون دخالت دست انسان و در ی توزیع شده گفته میی یک سامانهدهی اجزای تشکیل دهندهبه تغییر در سازمان

ح ها در سطح پایین سامانه، بروز یک رفتار کلی در سطاط عاملی این ارتبپذیرد. نتیجهارتباط این اجزاء با یکدیگر صورت می

ه شود. این تعاریف از این بابت ارائه شده است کگویند. درواقع این رفتار پدیدار میباالی سامانه است که به آن پدیداری می

 ده است.های خودسازماندهی جدید برای سامانهی یک مدل سازمانهدف ما ارائه

ها ارائه شده در این سامانه های چندعامله و سازمانتعاریف مربوط به عامل، سامانه -4-2در بخش در نهایت و 

ای را به عنوان ورودی دریافت نموده، آن را انجام افزاری است که وظیفهافزاری یا نرماست. عامل یک موجودیت سخت

هایی هستند که برای رسیدن های چندعامله نیز متشکل از عاملسامانهدهد. ی آن را به خروجی تحویل میدهد و نتیجهمی

ها مورد های چندعامله نیز به عنوان ابزاری برای کنترل عاملهمچنین سازمان در سامانهکنند. به اهدافی با یکدیگر تعامل می

ده انهای خودسازمند که نوع خاص سامانهاهای چند عامله از این بابت در این فصل معرفی شدهسامانهگیرد. استفاده قرار می

 ها هستند.مدنظر در این تحقیق این سامانه
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 مقدمه -1-3

های هسامانهای دهی و خودتطبیقی برای سازمانی خودسازماندر این فصل تالش خواهد شد تا برخی از کارهایی که در زمینه

های چندعامله توجه اصلی بر روی خود سامانهچندعامله ارائه شده است مورد بررسی قرار گیرد. به طور کلی، پیش از این در 

ای به سازمان و های اخیر توجه ویژههستند. در حالی که در سال 3گراها در واقع عاملسامانهاست و بیشتر این  عامل بوده

 چندعاملی شده است. بنابراین تحقیقات ارائه شده در این فصل مشتمل بر گروه دوم خواهد بود.های سامانهدهی در سازمان

 AALAADINفرامدلی به نام  -1-2

دهند که بر اساس ارائه می AALAADINهای چندعامله به نام سامانه، یک فرامدل عمومی برای [1]فربر و همکاران در 

های ناهمگون در زبان، ی استفاده از عاملکند. این مدل اجازهتارها عمل میها و ساخها، نقشمفاهیم سازمانی مانند گروه

 دهد.کاربرد و ساختار را می

های چندعامله انجام شده است پاسخگوی سامانهدهی در ی استفاده از مفاهیم سازمانکارهایی که تا کنون در زمینه

های هسامانها در شود که عاملجا ناشی میافزار، نیست. این کمبود از ایناز لحاظ مهندسی نرم ،هاسامانهمشکل طراحی این 

ید. در گرا نامتوان مسیر عاملشوند. این دیدگاه را میهای کامالً مستقل و گاه خودخواه در نظر گرفته میچندعامله موجودیت

 ها در ارتباط با یکدیگر خواهد بود. امابگیرد، ناشی از رفتار خود عاملها شکل این دیدگاه اگر جامعه و سازمانی هم بین عامل

 هم به دالیل زیر:های پیچیده نیست، آنسامانهگرا معموالً مناسب برای طراحی استفاده از دیدگاه عامل

 ها املآن ع سازی شده وجود ندارد که بر اساسپیاده سامانه: بر اساس معلومات نویسنده، هنوز یک ناهمگونی زبان

ت ها برای معرفی زبان استاندارد هم نشان از اهمیهای گوناگونی برای ارتباط داشته باشند. برخی تالشبتوانند زبان

 این موضوع دارد.

  سازی شده برای برقراری چندین پیاده سامانهچندگونگی کاربردها و ساختارها: بر اساس معلومات نویسنده، هیچ

 ختارهای درونی مختلف که بتوانند به طور همزمان روی یک سکو کار کنند وجود ندارد.کاربرد با اهداف و سا

  ها قادرند با هر ویژگی و اهدافی با تمام دیگر های موجود تمام عاملسامانهامنیت: بر اساس معلومات نویسنده، در

 ها ارتباط برقرار کنند که مشکالت امنیتی در پی دارد.عامل

های امانهسشده است استفاده از مفاهیم سازمانی مانند نقش، گروه و ساختارها به عنوان مفاهیم اصلی در  در این مقاله ادعا

وسیع است. در این دیدگاه سازمان به های پیچیده و مقیاسسامانهکلید طراحی  ،هاها به رفتار عاملچندعامله و ربط دادن آن

در کنار هم برای تشکیل یک موجودیت کلی، بدون در نظر گرفتن روشی ها ها و نقشعنوان راه و روشی برای چینش گروه

                                                           
1 Agent oriented 
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ا ها بهای ارتباط آنها و راهشود. پس هیچ راه حلی برای ساختار خود عاملکنند تلقی میها بر اساس آن رفتار میکه عامل

هایی که باید برای عضویت دیتها هم از طریق نقشی که در سازمان دارند و محدوعامل نشده است.هم در این مقاله ارائه 

 شوند.در سازمان رعایت کنند تعریف می

 مدل مفهومی 

مشاهده کرد. در این مدل در رابطه با ساختار  3-1توان در شکل را می AALAADINی مدل مفاهیم پایه و تشکیل دهنده

ای ها نیز، مجموعهشود. گروهمیشود و عامل بر اساس نقشش در سازمان تعریف داخلی خود عامل هیچ تصمیمی ارائه نمی

ه ترین حالت بر اساس نقشی ککنند و در پیچیدهترین حالت فقط مرز چند عامل را مشخص میها هستند که در سادهاز عامل

ه این های مربوط بهی اصلی در گروتواند عضو چندین گروه باشد. نکتهشوند. یک عامل میدهند تفکیک میبه هر عامل می

توانند به طور آزادانه اشتراك داشته باشند. یک نقش هم یک نمایش انتزاعی از کارکرد عامل، خدمات ن است که میمدل ای

تواند چند نقش داشته باشد و هر نقش که به یک عامل اختصاص ی عضویت آن در یک گروه است. هر عامل میآن و یا نشانه

ی گروه فرض به ایجاد کنندهش مدیریت گروه است که به طور پیشداده شده، برای آن گروه محلی است. یک نقش مهم نق

 رسد و کار قبول یا عدم قبول یک نقش یا عامل را برعهده دارد.می

 

 AALAADIN [1]. مدل مفهومی مدل 3-1شکل 
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 شناختیمفاهیم روش 

ی سازمان گرا وجود دارد که عاملههای چندسامانهبه جز مفاهیم اصلی نقش، گروه و عامل مفاهیم دیگری هم در تعریف 

 شوند. دیده می 2-1در شکل 

شود. تعریف می S={R,G,L}یک انتزاع از گروه است و بر اساس چندتایی  موجودیت ساختار گروه در این شکل،

گراف تعامل و ارتباط را که  Gدهد، های ممکن در گروه را نشان مییک مجموعه از تمام نقش Rدر این چندتایی 

های موجود در زبان تعامل در گروه است. البته تمام نقش Lدهد و کند نشان میتعامالت معتبر بین دو نقش را بیان می

 از آن گروه به کار گرفته نشوند.  ساختار گروه ممکن است در یک نمونه

شود که ها تعریف میهای از ساختارهای گروهشود، به عنوان مجموعساختار سازمانی هم که در شکل دیده می

تعریف  O={S,Rep}دهد. یک ساختار سازمانی بر اساس دوتایی های چندعامله را نمایش میسامانهطراحی یک سازمان 

ی ساختار سازمانی را نشان گراف نمایش دهنده Repهای گروه معتبر است و ای از ساختارمجموعه Sشود که در آن می

 Aرا در گروه  a,iR، یک عامل است که همزمان نقش Bو  Aدهنده بین دو گروه . بنابراین، یک ساختار نمایشدهدمی

یک نمونه از این ساختار خواهد بود و ممکن است  سامانهدارد. پس، به طور کلی سازمان یک  Bرا در گروه  b,jRو نقش 

 های معتبر را شامل نشود.تمامی گروه

 

 AALAADIN [1]شناختی برای مدل . مدل روش2-1شکل 
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 های هوشمند خودمختار توزیع شدهسامانهیک مدل سازمانی برای  -1-1

دهند که خودمختاری را به این های چندعاملی ارائه میسامانهیک مدل سازمانی برای  ،[3]یعقوبی رفیع و همکاران در 

مختاری هایی را هم برای فراهم آوری خودهای عادی خود، نقشها عالوه بر نقشعامل ،کند. در این مدلها اعطا میسامانه

 گیرند.بر عهده می سامانهدر 

یک بار با این مدل و یک بار بدون این مدل پیاده شده  NASA ANTSی برای ارزیابی مدل ارائه شده، پروژه

ی کوچک برای اکتشاف در کمربند مشتری استفاده هزاران سفینهی ناسا از اند. در پروژهاست و نتایج باهم مقایسه شده

گذار، که قوانین عملیات و تشکیل تیم را وضع و کند، قانونها سه نوع کارگر، که اطالعات را جمع میشود. این سفینهمی

های خود ینی بر عهده دارد. ویژگیهای زمگاهگذاران و ایسترسان که کار ارتباط کارگرها با هم، با قانونکند، و پیامروز میبه

 در این پروژه در تمام سطوح فردی، تیمی و جمعیتی لحاظ شده است. 3* -

فراهم  امانهسهای خودتطبیقی برای دهی دوباره باشد تا قابلیتممکن است در اثر تغییرات محیطی نیاز به سازمان

ف های مختلهای چندعامله، از طریق همکاری میان عاملسامانهد شده ماننهای توزیعسامانههای خودمختارانه در شود. قابلیت

بیقی را های مربوط به خودتطهای معمولی، نقشها باید قابلیت این را داشته باشند که در کنار نقشیابد. پس عاملتحقق می

 هم برعهده گیرند.

 مدل ارائه شده 

های مورد نیاز یک عامل برای ها در شکل، صالحیتقابلیت قابل مالحظه است. 1-1مدل ارائه شده در این مقاله در شکل 

های واقعی های خودمختار )سمت راست( در مدل مسؤل نگهداری از سازماندهد. سازمانمی شرکت در یک سازمان نشان

را ر زمان اجتوانند قبل از زمان اجرا یا به صورت پویا دهای خودمختار می)سمت چپ( در زمان تغییر محیطی هستند. سازمان

 سازی و غیره هستند.های خودمختار غلبه بر تغییراتی است که نیازمند التیام، بهینهایجاد شوند. هدف سازمان

 

                                                           
1 Self-*  
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 [3]های خودمختار و تخصیص نقش . مدل ارائه شده برای سازمان1-1شکل 

 

 دههای خودسازمانسازمان -1-4

روش ارائه شده در  دهند.دهی ارائه میساختاری بر اساس خودسازمانپذیری ، مدلی را برای تطبیق[5]کوتا و همکاران در 

 یابند. ها ساختار روابط خود را تغییر دهند تا به تخصیص بهتری از وظایف دستکند عاملاین مقاله کمک می

ارجی خبه تغییر ساختار خود بدون دستود مستقیم  سامانهخودسازماندهی شامل یک سازوکار یا فرآیند قادر ساختن 

های چندعامله عموماً دارای کنترل سامانهدر زمان اجرا است. تا به حال کارهای صورت  گرفته برای خودسازماندهی در 

پذیری ساختاری نامتمرکز بهترین راه برای دستیابی به خودسازماندهی است. اند. نویسنده اعتقاد دارد تطبیقنامتمرکز نبوده

جا، یک ها و در نتیجه مسیردهی دوباره تعامالتشان خواهد بود. روش در اینییر روابط عاملپذیری در ساختار شامل تغتطبیق

بگیرند چه زمانی و چگونه روابط خود را تطبیق  ها در آن قرار دارند تا تصمیمفرآیند پیوسته و متمرکز است که تمام عامل

 دهند، آن هم فقط بر اساس اطالعات در دسترس محلی.
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 2و محیط وظایف 3های سازماندهند، ویژگیهایی که سازمان را شکل میسازی عاملمان شامل مدلسازی سازمدل

ی مشکل است که در یک محیط های همکاری کننده و حل کنندهها شامل گروهی از عاملاست. در این مدل سازمان عامل

وظیفه را به عنوان ورودی دریافت، آن را انجام  هایی هستند که یکی مشکل هم عاملوظیفه قرار دارند. منظور از حل کننده

 دهند.و نتیجه را به عنوان خروجی می

که یک سرویس خاص و میزان محاسبات  دهایی هستن، که دوتایی1هاسرویسای از نمونهمدل هر وظیفه از مجموعه

شوند و زمانی یک درخت انجام می ها در یک ترتیب اولویتی و درSIکنند، تشکیل شده است. این مورد نیازش را تعیین می

شود و به ترتیب به سمت ها از ریشه شروع میSIشود که تمام نودهای این درخت انجام شوند. اجرای یک وظیفه انجام می

 دهد.الف این ساختار را به خوبی نشان می-4-1شوند. شکل رود. نودهای همسطح هم به صورت موازی انجام میها میبرگ

ی عهکنند. هر عامل یک دوتایی از مجموها را فراهم میهایی تشکیل شده است که این سرویسز عاملیک سازمان ا

 دهد.ب نیز ساختار سازمانی مد نظر را نشان می-4-1کند و قابلیت محاسباتی عامل است. شکل هایی که فراهم میسرویس

شود انجام ه تصادفی هم انتخاب میها به یک عامل کSIی درخت شروع انجام یک وظیفه با تخصیص ریشه

دهد. پس هر بعدی را به یک عامل دیگر تخصیص می SIشود. پس از انجام کار این خود عامل انتخاب شده است که می

 دهد: انجام وظیفه و تخصیص.عامل دو کار انجام می

که تعامل  5ند اما تعاملی ندارند، همتادابه عامل میکه راجع 4ها وجود دارد: آشنادر این مدل، سه نوع رابطه بین عامل

دهد تا ها را به زیردستش میSIکه تعامل با فرکانس باال دارند. یک عامل بیشتر  6زیردست-با فرکانس پایین دارند و مافوق

 یک همتا.

 

 

 

                                                           
1 Organizational characteristics 
2 Task environment 
3 Instance of service (IS) 
4 Acquaintance 
5 Peer 
6 Superior-subordinate 
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 ب. ساختار سازمانی                                  الف. ساختار وظایف                                                                           

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

ه ها استفاددهی تنها از اطالعات تاریخی عاملپذیری ساختاری نیز برای خودسازمانروش ارائه شده برای تطبیق

دهی دوباره نیز انواع سازمان 5-1کند، چرا که عامل هیچ اطالعاتی از وظایفی که در آینده به وجود خواهد آمد ندارد. شکل می

-به این معنی است که ارتباط دوعامل از آشنایی به مافوق form-subr(ii)1دهد. برای مثال جا نشان میرا به طور یک

 کند.زیردست تغییر پیدا می

 

 [5]. نمودار تغییر حاالت 5-1شکل 

 

 



21 
 
 

 

 3MACODOافزار میان -1-5

دهند. معماری های چندعامله ارائه میسامانهدهی در افزاری برای خودسازمان، یک معماری میان[6]وینز و همکاران در 

MACODO های عامله در محیطهای چندسامانهی 2گراافزار برای کمک به طراحی سازماندرواقع به عنوان یک میان

های ها جدا کرده و سبب ایجاد قابلیتهای عاملی عمر را از نقشافزار مدیریت چرخهارائه شده است. این میان 1محورزمینه

افزار خواهد بود که با شود. پس این میانعامله میهای چندتر، طراحی و مدیریت بهتر در محیط، فهم آسان4ده مجدداستفا

 دهد.، سازمان را تغییر و تطبیق میسامانهوجود آمدن تغییر در به

ه شده است و دهد، ارائرا نشان می MACODOهای اولیه و اساسی افزار، که بلوكدر این مقاله یک معماری نرم

ی سازی انجام گرفته و به طور عملی هم از آن برای مدیریت ترافیک استفاده شده است. در نمونهبا استفاده از آن یک نمونه

اند که مطرح شده تعدادی دوربین، به صورتی که کمترین تالقی را از لحاظ دید با هم داشته باشند، در طول جاده پراکنده شده

ی دید خود ها در محدودهتواند تراکم خودرو و سرعت متوسط خودرودارای یک پردازشگر است که در یک زمان می کدام هر

تواند در ها تشخیص سنگینی ترافیکی در یک پردازش غیر متمرکز است. مشکل ترافیکی میی دوربینرا اندازه بگیرد. وظیفه

ی آن کم یا زیاد شود که همین موضوع بحث پویا بودن محیط را مطرح ی دید چندین دوربین گسترده باشد و اندازهمحدوده

نیست و  کند )مدیریت مرکزیها ارتباط برقرار میکند. زمانی که دوربینی مشکل ترافیک را تشخیص داد با دیگر دوربینمی

-1خواهد بود. شکل  توزیع شده است( تا سر و ته مشکل مشخص شود و یک دوربین مسؤل رساندن داده به هدف مورد نظر

 دهد.را نشان می MACODOمدل سازمانی  6

                                                           
1 Middleware Architecture for COntext-driven Dynamic agent Organizations 
2 Organization-oriented 
3 Context-driven 
4 Reusability  
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 MACODO [6] . مدل سازمانی6-1شکل 

 

 در ادامه هر یک از اجزاء این مدل سازمانی شرح داده خواهند شد.

  های همسایه و آورد. در این مثال نام دوربینعامل به دست میمحیط یا زمینه: مجموع اطالعات محیطی که یک

 اطالعات مربوط به ترافیک.

 ی خود دارد. در این مثال: مشاهده، ترکیب و ارسال اطالعات مل برای انجام وظیفها: اشاره به توانایی یک ع3قابلیت

 برای هدف.

                                                           
1 Capability 
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 کند. در این مثال چندین عامل ها برای به انجام رساندن هدف یک سازمان را توصیف میای از قابلیتنقش: مجوعه

آوری ی اطالعات را داشته باشند، در حالی که فقط یک عامل نقش جمعمان نقش مشاهده کنندهتوانند همزمی

 کننده را دارد.

 های عامل اگر قابلیت کند. یک نقشِ: جایگاه قرارگیری یک نقش در یک سازمان را مشخص می3جایگاه نقش

 آورد.خاصی را داشته باشد، با بستن قرارداد نقش با سازمان، جایگاه خود را در سازمان به دست می

 کند و براساس آن : قرارداد دوطرفه بین عامل و سازمان که نقش عامل را در سازمان مشخص می2قرارداد نقش

 را هم بر عهده دارد.کند و وظایفی عامل خدماتی را از سازمان دریافت می

 شوند. یک عامل در های فعال در سازمان را شامل میعامل: موجودیتMACODO ای از دارای اسم، مجموعه

 های نقش است.ای از قراردادها، زمینه و مجموعهقابلیت

 شامل ی یک سازمان است. در این مثال این اطالعات زمینه یا محیط سازمان: شامل اطالعات مربوط به حوزه

 های همسایه است.وضعیت ترافیکی در هر سازمان و اسم سازمان

 سازد تا با هم تعامل کنند. یک سازمان در ها را قادر میسازمان: عاملMACODO ی سازمان، شامل اسم، زمینه

 ای از قراردادهای نقش.ها و مجموعهای از جایگاه نقشمجموعه

 یک تواند بر اساس تحرها میپذیریکند. این تطبیقن را توصیف میهای پویای یک سازماپذیری: تطبیق1قانون

توان از از کار ایستادن یک عامل و تغییر در ترافیک خارجی و یا تغییر در محیط یک عامل باشد. در این مثال می

 سازمانی.نام برد. دو نوع قانون داریم شامل: قوانین بین سازمانی و درون

 4 سامانهMACODOها است که از مدل سازمانی آنها و قوانین بین ها، سازمانای از عاملموعه: شامل مج

MACODO کنند.تبعیت می 

داده شده است، شرح داده خواهد شد.  توسعه MACODOافزار افزاری که برای پشتیبانی از میاندر ادامه معماری نرم

ن ای: مهمترین ایهای وظیفهمطرح شوند. نیازمندی امانهسای ای و غیروظیفههای وظیفهبنابراین ابتدا باید نیازمندی

                                                           
1 Role position 
2 Role contract 
3 Law 
4 MACODO system 
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است که توضیح داده شد شامل: مدیریت  MACODOسازی مدل سازمانی ها فراهم آوردن شرایطی برای پیادهنیازمندی

ای: های غیروظیفهی سازمان در شرایط مدیریت توزیع شده. نیازمندیجایگاه و قرارداد نقش، اعمال قوانین، حفظ زمینه

 و قابلیت انتقال. 3پذیریپذیری، استحکام، مقیاستطبیق

ای شامل کپسوله کردن مدیریت سازمان دهد. دالیل اصلی طراحی الیهای این معماری را نشان میدید الیه 7-1شکل 

یحات شود. توضافزار آن در هر نود به صورت جدا پیاده میافزار سازمان است. این معماری و نرمی میانو قابلیت جابجایی الیه

 ها از این قرار است: مربوط به الیه

 افزاری.ی زیرساخت میزبان برای پنهان کردن پیچیدگی زیرساخت سختترین الیه: الیهایینپ 

 کند.های چندعامله را فراهم میسامانهافزار عامل خدمات اولیه در محیط ی میانالیه 

 ه در فزاری کاکند. )هدف اصلی معماری نرمهای پویا پشتیبانی میسازی سازمانافزار سازمان از پیادهی میانالیه

 این مقاله توصیف شده است(

 کنند.ها ارتباط برقرار میها با استفاده از الیه قبلی با سازمان و دیگر عاملی عامل، عاملدر الیه 

 

 

                                                           
1 Scalability 
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 MACODO [6] سامانهای از یک . دید الیه7-1شکل 

اجزای مختلف این دید نیز به دهد. توضیحات مربوط به نیز دید مولفه و اتصال این معماری را نشان می 8-1شکل 

 این شرح است:

 های همسایه که با ی سازمان: شامل وضعیت سازمان استقرار یافته بر روی یک نود و سازمانی زمینهپایگاه داده

 شود.ها تعامل دارد. با واسط مدیریت زمینه کنترل میآن

 ها بر روی نود حاضر است.ی عاملهای آزاد برای گرفته شدن به وسیلهپایگاه جایگاه نقش: شامل نقش 

 اکنون بر روی نود فعال هستند.هایی که همپایگاه قرارداد نقش: شامل قراردادهای نقش 

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

 هایی است که ی نودها و عاملای نقش و زمینههای نقش، قراردادهکل یک سازمان شامل ترکیبی از تمام جایگاه

 بر روی نودهای تحت کنترل آن سازمان قرار دارند.
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 ی عمر یک نقش را برعهده دارد. درواقع ارتباط : مسؤلیت مدیریت چرخه3ی عمر یک نقشنمای خارجی چرخه

به آن عامل بدهد یا آن نقش را کند تا نقش جدیدی ی سازمان برقرار میی باال، با کنترل کنندهعامل را در الیه

 بگیرد.

 کند که بتواند نمای خارجی نقش: بر اساس نقشی که یک عامل در آن زمان دارد، یک واسط با عامل برقرار می

 نقش خود را انجام دهد.

 ی سازمان و پایگاه قرارداد دسترسی دارد.های عامل است. به زمینه: میانجی فعالیت2میانجی نقش 

 ها، اعمال قوانین سازمان و مسؤلیت توزیع.سازمان: شروع و پایان قرارداد نقشکننده کنترل

 

 [6]افزار سازمانی در یک نود ی میان. دید مولفه و اتصال از الیه8-1شکل 

                                                           
1 Role life cycle facade 
2 Role mediator 
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 ده بر اساس قوانین استثناءهای خودسازمانپذیری سامانهتطبیق -1-6

ده ی خودسازمانچندعامله یاند که بر اساس آن، در یک سامانهی مدلی نمودهاقدام به ارائه [12]کسینجر و همکاران در 

 شده است، مشکالت ای که در آن تعبیهکند. این عامل، بر اساس چرخهنظارت می ها به عنوان ناظر بر سامانهیکی از عامل

 دهد.ها به سامانه ارائه میراسری برای حل آنرا تشخیص داده و قوانین استثناء س در سامانه تکرار شونده

یجاد ی محلی سبب ابهینهده، نبود دانش سراسری و تصمیمات نیمههای پدیداری خودسازمانبر اساس این مقاله، در سامانه

که جریان های خودتطبیق حلکردن این دانش سراسری با استفاده از راهشود. با این وجود، اضافههای غیر کارا میراه حل

ها و گیری پایین به باال دارند، با چالشدهی که جریان تصمیمهای خودسازمانکنترلی باال به پایین دارند به سامان

یق های خودتطبهایی که باید طی فرآیند اضافه کردن ویژگیها و محدودیترو است. در این مقاله چالشهایی روبهمحدودیت

ها به گیری محلی عاملهای اولیه برای رسیدن به رهیافتی که در آن تصمیمایت شده و نیازده رعهای خودسازمانبه سامانه

طور خودمختار تطبیق پیدا کند تا عملکرد کل سامانه بهبود یابد، ارائه شده است. درواقع در این مقاله یک مجموعه از قوانین 

 ها بهبود پیدا کنند.ه با استفاده از آندمحور خودسازمانهای محیطحلارائه شده است تا راه 3استثناء

پذیری شناخته شده هستند اما هرگز به عنوان پذیری، استحکام و تطبیقده به جهت انعطاف، بسطهای خودسازمانسامانه

 های آن بتوانند به جایده بهینه باشد و عاملی خودسازمانکه یک سامانهاند. برای اینهای بهینه شناخته نشدهسامانه

ها اطالعات کافی از ساختار محیط، وضعیت تصمیمات محلی بهینه اتخاذ نمایند،  باید این عامل 2تصمیمات محلی نسبتاً بهینه

های ها داشته باشند. برای این که بتوان بهینگی را در سامانهی سایر عاملی محیط و نیز وضعیت کنونی و آیندهکنونی و آینده

 ها برقرار ساخت.های باال به پایین خودتطبیقی را در میان عاملژگیده داشت باید ویخودسازمان

اند.  در این یک رهیافت برای کنترل عدم کارایی در یک مورد مطالعاتی خاص عرضه کرده [18]نویسندگان همین مقاله در 

ها را بر اساس لی عاملقادر است به طور خودمختار رفتار مح 1وریی بهبود بهرهکنندهروش یک عامل با عنوان توصیه

 وری سراسری دست پیدا کند. های خودتطبیق بهبود ببخشد تا به یک بهرهویژگی

وری ، که منجربه عدم بهره«نسبتاً بهینه»ها تصمیمات در این مقاله از یک طرف سعی شده است شرایطی که در آن عامل

شده است تعدادی به اصطالح قوانین استثناء ارائه شود  کنند، مشخص شود و از طرف دیگر تالششود، اتخاذ میسراسری می

 نند. شود اجتناب کوری منجر میها را راهنمایی کند تا از تصمیماتی که به عدم بهرهها عاملمذکور بتواند بر اساس آن EIAتا 

                                                           
1 Exception Rules 
2 Suboptimal 
3 Efficiency Improvement Advisor (EIA) 
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 دههای خودسازمانبهبود کارایی سامانه 

التری های باباشد. این عامل دارای امکانات و قابلیت رفتار سامانه برای این منظور باید یک عامل در سطح باالتر ناظر بر

منجر  وری کلی سامانهها، که به بهرهوری تصمیمات محلی عاملتواند در افزایش بهرهها میاست که با استفاده از آن

 آفرینی نماید.شود، نقشمی

 هاها و محدودیتچالش 

اند از: باز ده عبارتی خودسازمانی چندعاملههای خودتطبیق به یک سامانهویژگیکردن  های اضافهها ومحدودیتچالش

های خودتطبیق را به آن اضافه کنیم، امکان نظارت ضعیف و خواهیم ویژگیای که میبودن و خودمختار بودن سامانه

 ده و پدیدار بودن سامانه.پذیری پایین و حفظ اساس خودسازمانکنترل

  دی معماری کارکرEIA 

قادر است به صورت خودمختار عمل کند. یعنی قادر است بدون دخالت خارجی کارایی کل سامانه را  EIAبر اساس این مقاله 

شود و در ادامه دیده می 3-1 در شکل EIAهای مذکور نشود. شش عملکرد کلی ها و چالشبهبود بخشد اما دچار محدودیت

 ی هر بخش توضیحاتی آمده است.درباره

 ها: ی عاملاطالعات محلی گذشته 3دریافتEIA آوری تر را جمعهای محلی در سطح پاییناطالعات تاریخی عامل

 نماید.ی خود ذخیره میداده آوری شده را در مدلاطالعات جمع کند. این عاملمی

 ی شده در مرحلهآوری ها به اطالعات سراسری: بر اساس اطالعات جمعی عاملاطالعات محلی گذشته 2تبدیل

 نماید.ی اطالعات سامانه ایجاد میمدلی سراسری برا EIAقبل، 

 وظایف تکرار شونده از اطالعات تاریخی سراسری: پس از ایجاد اطالعات تاریخی سراسری،  1استخراجEIA  الگوی

انجام  ها بهعامل کند. در حقیقت، این مجموعه از وظایف تکرار شونده که توسطوظایف تکرار شونده را استخراج می

 شود.ی چندعامله تکرار میی یک مشکل اصلی در سامانه است که به طور دائمی در سامانهرسند نشان دهندهمی

 راه حل وظایف تکرار شونده: در ادامه  4سازیبهینهEIA ی سازی، اکتشافی یا فرااکتشافهای بهینهبا استفاده از الگوریتم

 کند.ی وظایف تکرار شونده محاسبه میرای مجموعهیک راه حل نسبتاً بهینه را ب

                                                           
1 Receive 
2 Transform 
3 Extract 
4 Optimize 
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 قوانین از راه حل بهینه: سپس  3استنتاجEIA ی قوانینی را به صورت قوانین استثناء برای آن دسته از مجموعه

 کند.کنند استنتاج میهایی که به صورت بهینه رفتار نمیعامل

 ها: در نهایت قوانین استنتاج شده به عامل 2ارسالEIA های قوانین تازه ایجاد شده را، در نوبت بعدی تماس، به عامل

ها نادیده گرفته شده و در توانند توسط عاملنماید. با این وجود، این قوانین میی زیرین ارسال میحاضر در الیه

 زمانی که دیگر مفید نیستند باید نادیده گرفته شوند.

 

 [12] همعماری درونی یک عامل توصیه کنند. 3-1شکل 

 

 

 

                                                           
1 Derive 
2 Send 
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 گیریمقایسه و نتیجه -1-7

های هرکدام از این کارها و مزایا و معایب آن نسبت در این فصل پنج کار مرتبط مورد بررسی قرار گرفتند. در ادامه ویژگی 

 به یکدیگر مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

های ناهمگون فراهم عاملنام داشت. در این کار امکان استفاده از « AALAADINمدل »کار اول معرفی شده  

اما در این کار نقاط  کند.های چندعامله را فراهم میشود. همچنین این کار امکان ایجاد کاربردهای بیشتر برای سامانهمی

ها و که کارایی مدل ارائه شده اثبات نشده است. عالوه بر این ساختار درونی عاملرسد از جمله اینضعفی چند نیز به نظر می

پذیری ی تطبیقها و نیز نحوهعالوه راهکاری برای تشکیل گروهبه ها با یکدیگر شرح داده نشده است.ی ارتباط آنچگونگ

 سامانه مورد بررسی قرار نگرفته است.

ام ن« های هوشمند خودمختار توزیع شدهدهی برای سامانهیک مدل سازمان»کار دومی که مورد بررسی قرار گرفت  

ه های خودتطبیقی بافزودن ویژگینامه نیز هست، فراهم آوردن امکان یکی از نقاط قوت این مدل که مدنظر این پایان دارد.

، اجرا( گیریهای مختلف خودتطبیقی )پایش، تحلیل، تصمیمده است. عالوه براین در این مدل بخشهای خودسازمانسامانه

سازی شده و نتایج آن در یک سناریو مورد بررسی این مدل به خوبی پیادههای مختلف توزیع شده است. همچنین بین عامل

دهی دهی مجزا از سازماناند. اما این مدل نقاط ضعفی نیز دارد. در این مدل برای فرآیند خودتطبیقی یک سازمانقرار گرفته

ی نین مشخص نیست که دانش مرکزافزاید. همچعادی سامانه در نظر گرفته شده است. این مسأله به پیچیدگی سامانه می

 ها چگونه از آن بهره خواهند گرفت.که اساس خودتطبیقی است در کجا قرار دارد و عامل

ی های این مدل ارائهنام دارد. از ویژگی« دهخودسازمان هایسازمان »مدل بعدی که مورد بررسی قرار گرفت  

جا ناما مشکل در ایپذیری است. حلی با جزییات کافی برای تطبیقراهی ارائهدهی عامل محور و نامتمرکز و نیز خودسازمان

 ای نشده است و این مدل در یک سناریو مورد بررسی قرار نگرفته است.ها اشارهعامل است که به ساختار درونی

شده است و افزار کارایی عمالً اثبات است. در این میان« MACODOافزار میان»ها شاید یکی از بهترین کار 

ها املافزار ساختار درونی عکه در این میانی دیگر اینپذیری مطرح شده است. نکتهحلی عملی و با جزییات برای تطبیقراه

فزار امکان اهمچنین این میان با جزییات مطرح شده و کارایی آن در یک سناریوی محیط واقعی مورد بررسی قرار گرفته است.

 .کنداهمگون را نیز فراهم میهای ناستفاده از عامل

ترین کار به ارائه شد که نزدیک« استثناء قوانین اساس بر دهخودسازمان هایسامانه پذیریتطبیق »در نهایت نیز مدلی برای 

ا ی مدلی منسجم و بویژگی اصلی آن نیز وجود عامل ناظر بر خودتطبیقی و ارائه نامه است.مدل پیشنهادی در این پایان
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امل اما مشکالتی نیز دارد که ش همچنین ساختار درونی عامل ناظر نیز با جزییات کافی ارائه شده است. ت کافی است.جزییا

ی خودتطبیقی به یک عامل و تبدیل آن به گلوگاه و نیز تعیین قوانین ثابت استثناء است که ممکن است به سپردن وظیفه

 آمده است. 3-1ی این مطالب به طور خالصه در جدول مجموعه مرور زمان کارایی خود را از دست بدهند.

 های معرفی شدهی مدل. مقایسه3-1جدول 

 نقاط ضعف نقاط قوت نام مدل

 AALAADINمدل 

 های ناهمگونامکان استفاده از عامل -

امکان کاربردهای بیشتر برای  -
 های چندعاملهسامانه

 عدم اثبات عملی کارایی -

های راهی ساختار درونی و عدم ارائه -
 ارتباطی

ها و کار تشکیل گروهی راهعدم ارائه -
 یپذیری تطبیقها و نیز نحوهسازمان

 هایسامانه برای سازمانی مدل یک
 شده توزیع خودمختار هوشمند

ی افزودن خودتطبیقی به یک سامانه -
 چندعامله

های مختلف خودتطبیقی توزیع بخش -
 هابین عامل

ال با اعمی نتایج سازی و مقایسهپیاده -
 و بدون اعمال مدل

دهی مجزا برای درنظر گرفتن سازمان -
 افزایشفرآیند خودتطبیقی )

 پیچیدگی(

 عدم وجود دانش مرکزی -

 دههای خودسازمانسازمان

محور و دهی عاملخودسازمان -
 نامتمرکز

ئیات برای ی با جزحلی راهارائه -
 پذیریتطبیق

عدم پرداختن به ساختار درونی  -
 هاعامل

 سازی در یک محیط واقعیپیادهعدم  -

 MACODOافزار میان

 اثبات عملی کارایی -

حل عملی و با جزئیات برای راه -
 پذیریتطبیق

ها و ی ساختار درونی عاملارائه -
 ها با همی ارتباط آننحوه

 سازی در یک محیط واقعیپیاده -

های امکان استفاده از عامل -
 ناهمگون با کاربردهای مختلف

های واقعی سازی در محیطپیادهعدم  -
ی های گوناگون )نقطهبیشتر با کاربرد

 آید(ضعف مهمی به شمار نمی

 دهخودسازمان هایسامانه پذیریتطبیق
 استثناء قوانین اساس بر

 وجود عامل ناظر بر خودتطبیقی -

ی مدلی منسجم و با جزییات ارائه -
 کامل

 ی ساختار درونی عامل تاظرارائه -

ی خودتطبیقی به یک وظیفهسپردن  -
 عامل و تبدیل آن به گلوگاه

تعیین قوانین ثابت استثناء که ممکن  -
است به مرور زمان کارایی نداشته 

 باشند
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 فصل چهارم: مدل پیشنهادی -4
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 مقدمه -4-3

معرفی شده است،  نامهناین پایاده، که در ی خودسازمانهای چندعاملهدهی برای سامانهی مدل سازماندر این فصل به ارائه

 دهی ترکیبهای خودسازمانهای خودتطبیقی با ویژگیپرداخته خواهد شد. در این مدل تالش شده است مفاهیم و ویژگی

دهی را با استفاده از مزایای خودتطبیقی برطرف نماید. همانطور که شده و مدلی ارائه شود که اشکاالت مربوط به خودسازمان

کند. دا میپی ی پدیداری به اهداف خود دستده با استفاده از پدیدهی چندعاملی خودسازماناین گفته شد، یک سامانهپیش از 

در این صورت .کنندها در سطح خرد دارای اهداف محلی هستند که در راستای اهداف کلی سامانه عمل میبر این اساس عامل

سراسری در سطح باالی سامانه منجر شده و هدف سامانه به اصطالح پدیدار  ها در سطح پایین به رفتاریهای عاملرفتار

 شود. می

قرار گرفت این بود که در کارهایی که مورد بررسی قرار گرفت مواردی که به طور  نامهنی این پایاای که انگیزهاما نکته

ایت سامانه، کنترلی بر روی پدیداری ندارد و در نه واضح امکاناتی برای کنترل پدیداری فراهم کنند یافت نشد. بر این اساس،

 آمد که ویژگی، این نتیجه به دست ]8[های خودتطبیقی ی ویژگی. با مطالعه]14 ,13[پدید آید  3هرج و مرجممکن است 

 تواند در راستای کمک به کنترل این پدیده به کار گرفته شوند. بر این اساس، مدلی طراحیکنترل باال به پایین خودتطبیقی می

 ه پایینباال ب دهی فراهم شود تا ویژگی کننترلهای خودتطبیقی توسط خود مدل سازمانشد که در آن امکان حضور ویژگی

ر این مدل، دهی قرار نگیرد. دشده بودن خودسازمانو متمرکز بودن خودتطبیقی در تقابل با ویژگی روند پایین به باال و توزیع

 ها را ایفا کند. دهی( که یک عامل بتواند نقش نظارت بر سایر عاملشوند )خودسازماندهی میها خود به طوری سازمانعامل

 کلیات مدل پیشنهادی -4-2

ها در قالب آن قرار بگیرند، امکان دهی است که اگر عاملی یک مدل سازمانکه در بخش قبل گفته شد، هدف، ارائه همانطور

 رسد یک عامل باید نقشها فراهم شود. به نظر میده بودن آنی خودتطبیق در عین حفظ خودسازمانسازی یک سامانهپیاده

 ی کنترلی باشد که موجودیت تحت کنترل آن، کلی یک حلقهکنندهع پیادهنظارتی بر کل سامانه را برعهده بگیرد و درواق

سری دانش کند و یک 2ها را تحلیل و پاالیشها دریافت نموده، آنسامانه است. این عامل باید بتواند اطالعات را از سایر عامل

دهی نظمی، به سمت هدف خودسازمانشدن به بی ها، بدون دچارها با استفاده از آنها بازگرداند تا عاملغیر کنترلی به عامل

ها حرکت کنند و هدف به اصطالح پدیدار شود. پس نیاز اول، وجود یک ساختار درخت مانند است که یک عامل بر سایر عامل

 ارائه شده است. [12]نظارت دارد. مشابه این مدل در 

                                                           
1 Chaos 
2 Refine 
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ش کند. اگر یک عامل به تنهایی نقسه سطح اکتفا می گیرم که در انتها سازماندهی ما بهبه عنوان مثال، در نظر می

شود.  3نظارتی را برعهده بگیرد، این احتمال وجود دارد که در صورت وجود حجم باالی انتقال اطالعات، تبدیل به یک گلوگاه

ی از د بخشتواننها در سطوح مختلف میتوان نقش نظارتی را در چند سطح پخش کرد. درواقع عاملبرای حل این مشکل می

ها در سطح صفر های ناظر در سطح یک اطالعات را از عاملآوری و تحلیل اطالعات را برعهده بگیرند. عاملی جمعوظیفه

دهند. عامل ناظر که اطالعات کل سامانه را کنند و نتایج را در اختیار عامل ناظر در سطح دو قرار میگیرند و تحلیل میمی

ها ه عاملدهد تا بتر قرار میهای سطح پایینکنترلی را بر اساس شرایط موجود سامانه در اختیار عاملدر اختیار دارد، دانش غیر

 در سطح صفر برسد. 

ارائه شده است. در  -3-1-4-2مراتبی کامل است که در بخش اگر ساختار مذکور اجرایی شود، یک ساختار سلسله

ریو و کاربردی که سامانه برای آن پیاده شده است، وجود ندارد. درواقع ها، بر اساس سنابندی عاملاین حالت امکان دسته

سازی های قابل پیادهها با یک عامل در باالی خود و/یا چند عامل در پایین خود ارتباط دارند. در این حالت، سناریوتمامی عامل

یاز ها، که مورد ندهی بین عاملهر نوع سازمان کند کهبندی، این قابلیت را ایجاد میشود. وجود امکان گروهبسیار محدود می

سناریو است، در سطوح پایین صورت بگیرد و کل یک گروه با وجود یک عامل نماینده، به صورت یک عامل واحد در ساختار 

های مختلف هتوانند در هر یک از سطوح در دستها میبندی ایجاد کرد، عاملکه بتوان گروهمراتبی قرار بگیرد. برای اینسلسله

تر و نیز های باالی انتقال اطالعات به عاملداشته باشند تا وظیفه هتوانند هرکدام یک نمایندها میقرار بگیرند. این دسته

دهی به پارادایم خودسازمان های درون گروه خود را برعهده بگیرد. این ساختار نیز شبیهانتقال دانش از سطح باال به عامل

نامه ترکیلی از مدل دهی معرفی شده در این پایانمعرفی شد. درواقع، مدل سازمان -7-1-4-2ت که در بخش فدراسیونی اس

 د. مراتبیِ فدراسیونی معرفی خواهد شدهی سلسلهمراتبی و فدراسیونی است و از این به بعد مدل سازماندهی سلسلهسازمان

دتطبیقی ی خوتواند امکان افزودن چرخهبیِ فدراسیونی، که میمراتدهی سلسلههای کلی مدل سازمانتا اینجا ویژگی

ی پدیداری تحت کنترل قرار بگیرد، ارائه شده است. این ده را فراهم کند تا پدیدهی خودسازمانهای چندعاملهبه سامانه

 آمده است. 3-4در جدول  مراتبی و فدراسیونیدهی سلسلههای خودسازمانهای معادلشان در پارادایمها و نیز ویژگیویژگی

 

 

 

                                                           
1 Bottleneck 
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 کنندها را برطرف میمرابی و فدراسیونی که آنهای سلسلههای موجود در حیطههای مورد نیاز مدل پیشنهادی و ویژگی. ویژگی3-4جدول

 دلاویژگی مع ویژگی مورد نیاز

ها در ساختاری درخت مانند قرار مراتبی: عاملدهی سلسلهسازمان وجود یک ساختار درخت مانند که یک عامل در رأس آن باشد

تر از کل ها در سطوح باالتر دیدی جامعاند که در آن عاملگرفته

 [2]تر دارند ها در سطوح پایینسامانه، نسبت به عامل

ی نظارتی در سطوح مختلف امکان وجود بیش از یک سطح، تا وظیفه

 عنوان ناظر تحت فشار نباشدتوزیع شود و یک عامل به 

جاد ای ای که در سطوح پایین سامانهمراتبی: دادهدهی سلسلهسازمان

ه ها بتر از کل عاملرود تا یک دید وسیعشده است به سمت باال می

ها، به دست آید. در حالی که دستورات تولید شده با استفاده از این داده

 [2]کنند )وجود سطوح( سمت پایین حرکت می

ها مقداری از خودمختاری را دهی فدراسیونی: گروهی از عاملسازمان های دستهوجود یک عامل به عنوان نماینده

ی ارتباط با کنند. این عامل وظیفهمحول می به یک عامل نماینده

 [2]بیرون از گروه را برعهده دارد. 

 

یک سازمان  شود،همانطور که مشاهده میدهد. مراتبیِ فدراسیونی را نشان میدهی سلسلهاجزای مدل سازمان 3-4شکل 

گروه و یک و فقط یک عامل ناظر تشکیل شده است. هر عامل به  چندعامل، یک تا  چندمراتبیِ فدراسیونی از یک تا سلسله

عامل تشکیل شده است. هر گروه یک و فقط یک نماینده دارد و  چندتا یک و فقط یک گروه مربوط است و هر گروه از یک 

متصل  دهنماین چندتواند به صفر تا به یک و فقط یک عامل میانی متصل است. اما در مقابل هر عامل میانی می هر نماینده

ر ارتباط میانی د عامل چندل یک تا باشد. عوامل میانی ممکن است ارتباطی با عامل ناظر نداشته باشند اما عامل ناظر با حداق

 است.
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 مراتبیِ فدراسیونیدهی سلسله. مدل سازمان3-4شکل

برای درك هرچه بهتر مدل ارائه شده، در ادامه سناریوی فرضی که پیش از این ذکر شد با جزییات بیشتر مطرح 

عامل  31شود، این سناریو از مشاهده می 2-4شود که این سناریو فرضی است. همانطور که در شکل شود. تأکید میمی

ها در ی توزیع عملی و به اصطالح واقعی عاملدهنده اند. این شکل نشانتشکیل شده است که در یک محیط توزیع شده

 محیط است.

ش مراتبیِ فدراسیونی در بخدهی سلسلهها به سبب نزدیکی به هم )معیارهای اجرایی مدل سازماندر این مثال، عامل

دهی فدراسیونی، هر دسته دارای اند. بر اساس سازمانبندی شدهدسته Dو  A ،B ،Cشود( در چهار گروه بعدی توضیح داده می

 D3عامل  Dی و دسته C3عامل  Cی ، دستهB4عامل  Bی ، دستهA3عامل  Aی ی دستهیک نماینده است. نماینده

 تلفی )بسته به سناریو( انتخاب شوند. توانند بر اساس معیارهای مخها میاست. این عامل
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ه چین نشان دادشود. ارتباط نوع اول که به صورت فلش نقطهها مشاهده می، دو نوع ارتباط بین عامل2-4در شکل 

 پارچه نمایش داده شده است، بینشود. ارتباط نوع دوم که به صورت فلش یکها در یک دسته برقرار میشود، بین عاملمی

شود. ارتباط نوع اول ارتباط درونی و ارتباط نوع دوم ارتباط بیرونی نام دارد. اما ممکن ی مختلف برقرار میر دو دستهها دعامل

ارتباط بیرونی در کنار  D3و  D1ارتباط نوع دوم یا ارتباط بیرونی و بین  C2و  C1است این سوال پیش بیاید که چرا بین 

 نهفته است.  1-4ین سوال در شکل ارتباط درونی برقرار شده است؟ جواب ا

ل گذارد. این شکمراتبیِ فدراسیونی را به نمایش میدهی سلسلهمراتبی مدل سازمانماهیت سلسله  1-4شکل 

دهی در سه سطح صورت ها، سازماندهد. بر اساس معیار تعداد عاملنمایشی فرضی از سناریو را برای درك بهتر آن ارائه می

)خودش( ارتباط  A3ی دسته با عامل به عنوان نماینده A3، عامل Aی شود، در دستهطور که مشاهده میپذیرفته است. همان

در سطح باالتر ارتباط  D1با عامل  D3و عامل  D2با عامل  C3،  عامل C1با عامل  B4برقرار کرده است. همچنین، عامل 

ها بجا این انتخاها در سطوح باالتر باید بر اساس معیاری خاص صورت پذیرد. اما در اینبرقرار کرده است. انتخاب این عامل

صرفاً برای این است که مشخص شود محدودیتی در این انتخاب وجود ندارد. چرا که سطوح باالتر، به صورت فرضی وجود 

یعنی  Bی ی دستهبه سبب داشتن یک قابلیت خاص به عنوان عامل سطح باالتر با نماینده C1ل شاید عامل دارند. برای مثا

B4 .ارتباط برقرار کرده است 

رقرار بندی تشکیل داده و ارتباط بها در سطوح باالتر نیز دستههای از پیش تعیین شده، عاملدر ادامه بر اساس معیار

که  ها( انتخاب شده استناظر بر اساس یک معیار خاص )برای مثال نزدیک بودن به تمام دسته کنند. در نهایت نیز عاملمی

در  C1و  A3شود. ارتباط درونی بین جا جواب سؤالی که پیش از این مطرح شد مشخص میاست. در این C2این عامل 

ر سطح یک تشکیل شده است. و یا است که د  1-4در شکل  ’Aی ها در دستهبه سبب وجود ارتباط بین آن  2-4شکل 

 است.  1-4وجود آمده در شکل نیز به سبب وجود ارتباط بین سطح یک و دو به  2-4در شکل  C2و  C1ارتباط بیرونی بین 

اند. همانطور که مشخص برای درك هرچه بهتر قرار داده شده X,Y,Zشود که ابعاد در هر دو شکل مشاهده می

توان نمایش داده شده است. درواقع می Yسناریو از بعد   1-4شود و  در شکل به سناریو نگاه می Zاز بعد  2-4است، در شکل 

 دهد.گفت شکل اول محیط را از آسمان و شکل دوم محیط را از روی زمین نشان می
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 سناریوی فرضی در عمل  2-4 شکل
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 فدراسیونی مراتبیدهی سلسلهسناریوی فرضی با سازمان  1-4 شکل
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 مراتبیسلسله فدراسیونیِ دهیسازمان شدن اجرایی معیارهای -4-1

دهی پیشنهادی بحث خواهد شد. همانطور که در بخش قبل توضیح های تشکیل مدل سازماندر این بخش در رابطه با معیار

رند. مراتبی با هم ترکیب شده و مورد استفاده قرار بگیدهی فدراسیونی و سلسلهسازمانی داده شد، تصمیم بر این شد تا حیطه

هایی تعریف شوند که دارای شرایطی هستد. در صورت برآورده شدن آن شرایط، دهی، باید معیاربرای اجرایی شدن این سازمان

ها در ادامه مورد بررسی ها و حدنصابد. این معیارگیردهی برعهده میهر عامل، نقشی را در راستای تشکیل این مدل سازمان

 گیرند.قرار می

ها در بندی عاملبندی شوند. بنابراین اولین معیار باید برای دستهها دستهها ابتدا باید عاملبرای تشکیل فدراسیون

ده عامل در هر دسته مورد استفا ها و قرار گرفتن هرهای کوچکتر لحاظ شود. این معیارها باید برای تعیین تعداد دستهدسته

 ها خواهد بود.بندی عاملقرار بگیرند. بنابراین، اولین معیار، معیار دسته

در هر  ها، شرایط محیطی و ...(ها، بسته به شرایطی )مانند نزدیکی جغرافیایی، قابلیت عاملپس از تشکیل دسته

ی خود ها وظیفه دارند اطالعات را از اعضای دستهاین نماینده ی دسته را برعهده خواهد گرفت.دسته یک عامل نقش نماینده

ی خود هها دستآوری کرده و به سطوح باالتر انتقال دهند و نیز دانشی را که در سطوح باالتر تولید شده در اختیار عاملجمع

 ها خواهد بود.ی عاملقرار دهند. بنابراین، معیار بعدی تعیین نماینده

شد که به سبب جلوگیری از گلوگاه شدن عامل ناظر، نظارت باید در چند سطح توزیع شود. به  پیش از این گفته

یار دهی شوند. برای مثال این معها باید در چند سطح سازمانهمین دلیل باید معیاری وجود داشته باشد که مشخص کند عامل

 مراتب است.ن تعداد سطوح سلسلهها باشد. بنابراین معیار بعدی تعییتواند تابعی از تعداد عاملمی

ها باید نقش نظارت در سطوح باالتر را برعهده بگیرند. نقش اما پس از تعیین تعداد سطوح، باید مشخص شود کدام عامل

تواند همزمان هم نقش نظارتی می ها به یک عامل الصاق شود. بر این اساس یک عاملتواند در کنار سایر نقشنظارتی می

های ی عاملی خود داشته باشد. بنابراین معیار بعدی تعیین کنندهالتر و هم نقشی )بر اساس سناریو( در داخل دستهدر سطوح با

در سطوح باالتر نیز کاربرد « ی هردستهتعیین نماینده»و « هابندی عاملدسته»های سطوح باالتر خواهد. همچنین، معیار

 اند:شده مراتبیِ فدراسیونی به صورت خالصه در ادامه آوردهلسلهدهی سهای اجرایی شدن سازماندارند. معیار

 هابندی عاملدسته 

 ی هر دستهتعیین نماینده 

 مراتبتعیین تعداد سطوح سلسله 
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 های سطوح باالترعامل 

 مراتبیدهی فدراسیونی سلسلهی انجام کار مدل سازماننحوه -4-4

از پیش تعیین شده، از  3سری متغیرکار کند، باید اطالعات مربوط به یکمراتبی دهی فدراسیونی سلسلهبرای این که سازمان

سطح پایین به سطح باالی سامانه انتقال داده شوند. سپس، این مقادیر باید بر اساس شرایط سامانه و دانش موجود، توسط 

دهی عامل ناظر، تغییر داده شده، به سطح پایین انتقال داده شده و اعمال شوند. این متغیرها با توجه به سناریویی که سازمان

 .شوند. در ادامه این مراحل با جزییات بیشتر تشریح خواهند شدشود، تعیین میمراتبی بر روی آن اعمال میسلسله فدراسیونی

رفت. ها از سطح پایین به سطوح باال در نظر گتوان شرایط مختلفی را برای چگونگی گزارش آنها، میپس از تعیین متغیر

ب تعیین کرد که در صورت عدول یا تجاوز از آن، این تغییر به سطح باال توان برای هر متغیر یک حد نصابرای مثال، می

ل شوند. در نهایت یک مدگزارش شود. حال در سطح باال، این اطالعات دوباره پاالیش شده و به سطوح باالتر انتقال داده می

نش خود و اطالعات کل سامانه، تصمیماتی گیرد. حال عامل ناظر، با استفاده از دااز کل سامانه در اختیار عامل ناظر قرار می

 جا ذکر چند نکته ضروری است:دهد. در اینتر انتقال میها گرفته و دوباره به سطوح پایینرا برای تغییر این متغیر

 شود. بلکه عاملین میانی بخشی از فرآیند نظارت ترین سطح به عامل ناظر انتقال داده نمیتمامی اطالعات از پایین

 دهند.هده دارند و اطالعات را به صورت پاالیش شده به سطوح باالتر انتقال میرا برع

 دهد. بلکه به صورت انتخابی، اطالعات ها در سطوح پایین انتقال نمیعامل ناظر، لزوماً تصمیمات را به تمام عامل

 گیرد که تصمیمات باید در آن اعمال شود.در اختیار زیر گروهی قرار می

  العات پذیر باشد. به این معنی که باید بتوان بازخورد اطاطالعات از پایین به باال، باید یک تابع برگشتتابع انتقال

 ها بازگرداند.ها در سطوح پایین را به خود آنمتغیر

 ند توانها میها بوده و آنهای آنشود، تنها یکی از نقشنقش نظارت که به عاملین میانی و عامل ناظر الصاق می

 دهی برعهده بگیرند.های دیگری را در راستای خودسازماننقش

شود. در این مثال، مطرح شد، توضیح داده می -2-4ی کارکرد در مورد شرایط فرضی که در بخش در ادامه، این نحوه

(. 1-4به شکل ها نظارت دارند )مراجعه شود های میانی و عامل ناظر بر آناند و عاملبندی شدهها در چهار گروه دستهعامل

در هر دسته به عنوان متغیر اجرایی « های در حال کارتعداد عامل»دهی، متغیر نفرض شود در هنگام اجرا شدن مدل سازما

شود. حدنصاب این متغیر نیز عدد سه است. یعنی شرط تشکیل یک دسته در سطح صفر، آن است که حداقل در نظر گرفته می

                                                           
1 Parameter 
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های نماینده از ثانیه، عامل 12رایطی در نظر گرفته شده است که بر اساس آن، در هر سه عامل داشته باشد. همچنین ش

های میانی درخواست یک ی خود و عامل ناظر از عاملهای زیرمجموعههای میانی از عاملی خود، عاملهای دستهعامل

 ها در حال کار هستند. کند تا مطمئن شوند که تمامی عاملمی 3بازخورد

ی بر این، این عامل نماینده قرار دارد. عالوه Dی افتد. این عامل در دستهاز کار می D2بر هر دلیلی، عامل حال بنا

در سطح یک نیز هست. در این لحظه حدنصاب داشتن حداقل سه عامل در سطح صفر نقض شده است )شکل  ’Bی دسته

رسد. در سطح باالتر می D1ارت شده و به اطالع عامل نظ D3ای، این اتفاق توسط عامل ثانیه 12های (. در سرکشی4-4

برساند تا  C1تواند گزارش این اتفاق را به عامل نمی D1است. بنابراین عامل  D2هم خود عامل  ’Bی ی دستهاما نماینده

 (. 5-4، قرار بگیرد )شکل C2در اختیار عامل ناظر، یعنی 

شود و  این ( می’Bی )به عنوان نماینده D2وجه از کار افتادن عامل ای خود متثانیه 12های در سرکشی C1اما عامل 

ثانیه دریافت  12(. عامل ناظر پیش از این اطالعات تمام سامانه را در هر 6-4دهد )شکل اتفاق را به عامل ناظر گزارش می

در این دسته است که هیچ نقش نظارتی ندارد. در  B1دارای چهار عامل بوده و عاملی به نام  Bی داند دستهکرده است و می

ی به عنوان نماینده B1(. در این زمان، عامل 7-4گیرد )شکل می D2با  B1این شرایط، عامل ناظر تصمیم به جایگزینی 

است. پس از  نیز هنوز به عامل ناظر نرسیده Dی شود. همچنین، گزارش کم شدن حدنصاب دستهمعرفی می ’Bی دسته

به  B1رسد و از همین طریق عامل گزارش مربوط به کم شدن حدنصاب نیز به عامل ناظر می ’Bی یگزین شدن نمایندهجا

 (.8-4نیز معرفی خواهد شد )شکل  Dی عنوان عضو سوم دسته

 

 

                                                           
1 Acknowledge 
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1.Fail(D2) 

 D2از کار افتادن عامل  .4-4 شکل

 

2.D3.Report(Fail(D2)) 

3.D1.Report(Fail(D2)) 

 D3توسط  D1اطالع از اتفاق و ارائه گزارش به  .5-4 شکل

 



21 
 
 

 

 

4.C1.Report(Fail(D2)) 

 C1توسط  C2اطالع از اتفاق و ارائه گزارش به  .6-4 شکل

 

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

 B1با  D2مبنی بر جایگزین کردن  C2تصمیم  .7-4 شکل
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6.B1.Broadcast(“New D2”) 

 B1با  D2جایگزین شدن  .8-4 شکل
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 مقایسهفصل پنجم: ارزیابی و 
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 مقدمه -5-3

مراتبی ارائه خواهد شد. این سناریو بر روی مورد دهی فدراسیونیِ سلسلهسازی و ارزیابی مدل سازماندر این فصل پیاده

افزار انجام شده است که یک میان 3JADEسازی این سناریو نیز با استفاده از شود. پیادهپیاده می NASA ANTSی مطالعه

افزار و نیز میان NASA ANTSی های چندعامله است. در ادامه در رابطه با جزییات پروژهسازی سامانهباز برای پیادهمتن

JADE اند.یح شده و نتایج مورد بررسی قرار گرفتهتوضیحاتی ارائه شده است. در نهایت نیز سناریو تشر 

 NASA ANTSی جزییات پروژه -5-2

ی شمسی استفاده شود. آوری اطالعات در منظومهکوچک برای جمع قرار است از هزاران سفینه در این پروژه [9]بر اساس 

یط سخت دارای اید و برای مقابله با شراهایی به مدت طوالنی فعالیت نمباید بتواند به طور مستقل و نیز در قالب تیم هر سفینه

 های خودتطبیق باشد.ویژگی

های ی سالی کوچک قرار است در فاصلهای است که در آن هزاران سفینهبینی شده، پروژهیکی از کارهای پیش

ت علمی بوده و آوری اطالعاها مأمور جمعها بپردازند. برخی از این سفینهسنگبه جستجو در کمربند شهاب 2212تا  2222

، 2های کارگرسه نوع سفینه وجود دارد: سفینه نمایند. در این پروژههایی در زمین ارسال میبرخی دیگر این اطالعات را به پایگا

گذار مسؤل تعیین قوانینی از های قانونآوری اطالعات هستند. سفینههای کارگر مسؤل جمع. سفینه4رسانو پیام 1گذارقانون

ها، رسان نیز مسؤل انتقال اطالعات بین کارگرهای پیامهای مورد عالقه و نوع و روش تحقیق هستند. سفینهجمله داده

ا به هرسانها اطالعات را  از طریق پیامصورت است که کارگری کار به این های زمینی هستند. نحوههگذارها و پایگاقانون

های ههای دیگر و نیز پایگاها در تیمرسانتوانند به سایر پیامها این اطالعات را میرساندهند. پیامرهبر تیم خود انتقال می

 زمینی منتقل کنند. 

سناریویی مناسب برای اجرا و آزمایش از  ANTSی ناسا با نام دهد که پروژهای این اطالعات نشان میمجموعه

ن ها در سطح پاییها بر عاملترتیب، کارگردهد. بدیننامه را در اختیار قرار میدهی ارائه شده در این پایانمانطریق مدل ساز

 در ادامه شوند.بق میهای سطح باال منطیا عامل گذارها هم به عاملهای سطوح میانی و قانونها به عاملرسانسامانه، پیام

 سناریویی که بر اساس این پروژه طراحی شده است شرح داده خواهد شد.

 

                                                           
1 Java Agent Development framework 
2 Worker 
3 Ruler 
4 Messenger 
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 سناریو -5-1

ی ناسا یک . فضای پروژهشوندعامل در یک فضای دو بعدی به صورت رندوم توزیع می 52در سناریوی طراحی شده تعداد 

تیجه مشابه خواهد بود و در صورت تفاوت به نسبت فضای سه بعدی است. اما به دلیل سنگین شدن کار و از آنجایی که ن

خواهد پیامی را به عامل ناظر ها میدر این سناریو یکی از عامل یکسان تفاوت خواهد داشت، فضای دو بعدی انتخاب شد.

بی و نیز راتمدهی فدراسیونیِ سلسلهسازمان این سناریو برای مدل رسانده تا عامل ناظر آن را به یک عامل دیگر تحویل دهد.

ا ه)زمان انتقال و تعداد گام ای بین کاراییاجرا شده و درنهایت مقایسه [12]و  -6-1دهی معرفی شده در بخش مدل سازمان

ی فرض بر این است که این پیام حاوی اطالعات مربوط به پارامترهای تعیین شده این دو صورت خواهد گرفت. برای انتقال(

مراتبی از این مقدار استفاده شده و تصمیمات الزم به عامل دیگری که دهی فدراسیونی سلسلهپذیری است. درسازمانتطبیق

استفاده شده و تصمیمات الزم به سامانه  دهی مورد مقایسه هم از این اطالعاتشود. در سازمانبه آن نیاز دارد ارسال می

دهی شود. درواقع هدف کنترل یک رفتار سامانه است که پدیدار شده و از این بابت نشان داده خواهد شد که سازماناعمال می

 کارایی بهتری دارد.دهی مورد مقایسه ارائه شده در این کار نسبت به سازمان

شود. مراتبی سه نوع عامل در نظر گرفته میدهی فدراسیونیِ سلسلهسازمان سازی این سناریو در مدلبرای پیاده 

عدد هستند و یک عامل ناظر.  4یا میانی که  های نمایندهشوند، عاملبندی میهای سطح پایین که در چهار گروه دستهعامل

های گروه خود را عامل ناظر و نیز عامل های نماینده نیزشناسد. عاملدر این مدل عامل ناظر هر چهار عامل نماینده را می

شناسند. بنابراین، عامل در سطح پایین پیامی را به عامل ی خود را میهای سطح پایین نیز عامل نمایندهشناسند. عاملمی

امل دهد و عامل ناظر نیز آن را از همین طریق به یک عدهد. عامل نماینده آن را تحویل عامل ناظر میی خود مینماینده

دهد تا به یک عامل در سطح پایین برسد. برای مثال، فرض کنیم یک عامل در سطح پایین دچار اختالل نماینده تحویل می

 تواند عامل دیگری را جایگزیندهد. بنابراین از این طریق عامل ناظر میی خود گزارش میشود و این اختالل را به نمایندهمی

 عامل از کار افتاده نماید.

مورد مقایسه، یک عامل ناظر در نظر گرفته شده است که دهی سازی این سناریو در مدل سازمانا برای پیادهام 

ها ها در سطح پایین شناختی از آن ندارند. بنابراین اگر بخواهند پیامی را به عامل ناظر برسانند، این پیام باید در بین عاملعامل

دهد تا به های دیگر باگر عاملی در نزدیکی عامل ناظر نباشد باید پیام خود را به عامل بگردد تا به عامل ناظر برسد. بنابراین

ایسه ها مورد مقتوان در این دو مدل از جهت زمان رسیدن پیام به مقصد و نیز تعداد گامعامل ناظر برسانند. این سناریو را می

 سازی شده و نتایج مورد مقایسه قرار خواهند گرفت.پیاده JADEافزار ها با استفاده از میانقرار داد. این سناریو

 JADEمعرفی  -5-4

 نویسیی برنامهافزارها در حوزهیکی از پرکاربردترین میانافزار بوده و یک میان JADE افزاریسکوی نرم، [17]بر اساس 

ی رساخت منعطف است که اجازهافزاری کامالً توزیع شده با یک زیی میانیک سامانه JADEافزار گرا است. میانعامل
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محور را با های کامالً عاملی برنامهایجاد و توسعه JADEدهد. چارچوب ها را به کاربر میهرگونه توسعه با استفاده از افزونه

 نماید:کند، تسهیل میسازی میکه موارد زیر را پیاده 3استفاده از یک محیط در حال اجرا

 هامورد نیاز عامل 2ی عمرچرخههای پشتیبانی از ویژگی 

 های خود عاملمنطق هسته 

 ای غنی از ابزارهای گرافیکیمجموعه 

پیاده شده  JAVAی گرای شناخته شدهنویسی شئدر آن است که بر روی زبان برنامه JADEهای اصلی یکی از برتری

در  JADEهای اصلی طراحی دهد. ویژگیرا در اختیار کاربران قرار می JAVAهای متعدد خانهاست. این امر امکانات و کتاب

 ادامه آمده است:

  یک عامل درJADE است. 1خودمختار و فعال 

 است. 4ها به صورت ضعیفبگویند و ارتباط آن« نه»توانند ها میعامل 

 است. 5نظیر-به-معماری سامانه به صورت نظیر 

 دهد:ی زیر را در اختیار کاربران قرار میی استفادههای آمادهکارکرد JADEها، بر اساس این ویژگی

 توانند ارتباط شوند و میمجزا اجرا می 6ها در آن هر کدام به صورت یک نخی کامالً توزیع شده که عاملیک سامانه

 برقرار کنند.

  پیروی کامل از استانداردFIPA. 

 7های غیر همگامانتقال کارای پیام 

 های عمر عاملدر عین حال کارای چرخه مدیریت ساده و 

 هاعامل 8پشتیبانی از حرکت 

 ها از یکدیگرعامل 3سازوکار مشترك شدن 

 ای از ابزار گرافیکیمجموعه 

                                                           
1 Run-time environment 
2 Life-cycle support 
3 Proactive 
4 Loosely coupled 
5 Peer-to-Peer 
6 Thread 
7 Asynchronous 
8 Mobility 
9 Subscription mechanism 
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 شناسی و زبان محتویپشتیبانی از هستان 

 3خانه از قراردادهای تعاملیک کتاب 

 های مختلف مربوط به وباجتماع با فناوری 

  پشتیبانی ازJ2ME 

 واسط کاربری ساده و کارا 

 2پذیری توسعههسته 

 سازی جزییات پیاده -5-5

  ،Starter.javaها شامل سازی شده. این عاملسازی سناریوی مطرح شده سه نوع کالس عامل پیادهبرای پیاده

FHAgent.java  و نیزEAgent.java  هستند. عاملStarter عامل از  52انداز است و وظیفه دارد تنها یک عامل راه

دهی مورد مقایسه برای مدل سازمان EAgentمراتبی و یا از نوع دهی فدراسیونیِ سلسلهبرای مدل سازمان FHAgentنوع 

 اندازی نماید.راه

است. این عامل به  نامه طراحی شدهدهی مورد نظر پایانبرای سازمان FHAgentهمانطور که گفته شد، عامل  

ایگاه ها هر کدام جکند و در نهایت با برقرار ارتباط با سایر عاملسازی شده است که مراحل مختلفی را طی میای پیادهگونه

ی صفر در یک بازه (x,y)عامل، هر عامل یک مکان رندوم به صورت  52اندازی سامانه و تولید شناسند. پس از راهخود را می

نند. سپس کهای چهارگانه تعیین میها حضور خود را در گروهکند. با استفاده از این مختصات، عاملخود تعیین میتا صد برای 

نمایند. با استفاده از این مختصات عاملی که کنند و مختصات خود را به هم اعالم میها با هم ارتباط برقرار میعامل

نماید. در ادامه چهار شود و این عامل خود را عامل ناظر اعالم مییی میترین مختصات به مرکز فضا را دارد شناسانزدیک

 شوند. الزم به ذکرهای خود برگزیده میی گروهتر به عامل ناظر هستند به عنوان نمایندهعامل از هر گروه نیز که نزدیک

ها به اند که این تفاوتحی شدهای طراهستند و به گونه FHAgentها، همانطور که گفته شد، از نوع است تمامی عامل

 شود. ها ایجاد میصورت پویا بین آن

کنند. ها در ارتباطات از طریق ارسال پیام یکدیگر را شناسایی میها، این عاملپس از تعیین عامل ناظر و نماینده 

های امه و از طریق ارسال پیام عاملشناسند. در ادها نیز عامل ناظر را میشناسد و نمایندهها را مییعنی عامل ناظر نماینده

ایند. نمهای هر گروه نیز در پاسخ خود را به عامل ناظر معرفی میکنند و عاملهای گروه خود معرفی مینماینده خود را به عامل

                                                           
1 Interaction protocols 
2 Extensible kernel 
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صورت ه گیرد. این مراحل بدهی شکل میزمانمراتبی و فدراسیونی مدنظر به صورت خودسادهی سلسلهبه این ترتیب سازمان

 قابل مشاهده است.  3-5کد در شکل شبه

 مراتبیدهی فدراسیونیِ سلسلهعامل مربوط به سازمان FHAgentسازی کد پیاده. شبه3-5شکل 

 

دهی مورد مقایسه طراحی شده است. در این عامل سازمان سازی سناریو در مدلبرای پیاده EAgentاما عامل 

یک عامل ناظر برای سامانه وجود دارد. بنابراین  [12]و تعیین گروه نیست و بر اساس  های نمایندهدیگر نیازی به وجود عامل

ها باهم، شوند. در ادامه و در ارتباط عاملبه صورت رندوم تولید می (x,y)مراحل از این قرار خواهند بود: ابتدا مختصات 

ی نقطهل به ترین عامشوند و نزدیکی میانی مشخص میبیشترین و کمترین مختصات برای تعیین محدوده و تعیین نقطه

 . آورده شده است.2-5ی این مراحل به صورت شبه کد در شکل . مجموعهشودمرکزی به عنوان عامل ناظر تعیین می

 

 دارای یک عامل ناظردهی عامل مربوط به سازمان EAgentسازی کد پیاده. شبه2-5شکل 
 

 

1. Random(X,Y); 

2. Detect(MiddlePoint); 

3. Detect(Group); 

4. Determine(SupervisorAgent); 

5. Determine(DelegateAgents); 

6.  Introduce(SupervisorAgent, DelegateAgents); 

7. Introduce(DelegateAgents, RegularAgent); 

1. Random(X,Y); 

2. Detect(MiddlePoint); 

3. Determine(SupervisorAgent); 
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 ارزیابی و مقایسه -5-6

در نظر  EAgentو  FHAgentها با یکدیگر، رفتاری در دو عامل ی آندهی و مقایسهبرای ارزیابی این دو مدل سازمان

 دهی مورد نظر، منتظر دریافت یک پیام باقیها، پس از قرار گرفتن در سازمانگرفته شده است که بر اساس آن تمامی عامل

را به  مراتبی، آندهی فدراسیونیِ سلسلههای سطح پایین در مدل سازمانت این پیام توسط عاملمانند. در صورت دریافمی

و در  ی دیگررساند و عامل ناظر نیز به یک نمایندهرا به عامل ناظر می دهند. عامل نماینده نیز آنعامل نماینده انتقال می

را به  کند آندهی مورد مقایسه نیز عاملی که پیام را دریافت میدر سازمان دهد.در سطح پایین انتقال می نهایت یک عامل

ان ی زممجموعه در نهایت پیام به عامل ناظر برسد تا آن را به یک عامل دیگر تحویل دهد.دهد تا یک عامل رندوم دیگر می

 ه اند.ار مقایسه در نظر گرفته شدهای انتقال به عنوان معیتعداد گامصرف شده برای این انتقال و 

 JADEساخته در استفاده شده است. این عامل یک عامل پیش DummyAgentبرای انجام ارزیابی از عامل  

د. با ها پیام دریافت کرها پیام ارسال نموده و از آنتوان به سایر عاملاست که با استفاده از واسط کاربری گرافیکی آن می

 ها انجام شده است.دهیآزمایش مختلف برای هرکدام از سازمان 52استفاده از این عامل 

در سطح پایین ارسال  FHAgentبه یک عامل  ”ping“مراتبی، پیام دهی فدراسیونیِ سلسلهبرای ارزیابی سازمان

دهد. نماینده نیز پیام را به ی خود میشود. این عامل در همان لحظه زمان را ثبت کرده و به همراه پیام به عامل نمایندهمی

انه. سطح پایین سام دهد و آن نیز به یک عامل دیگر دری دیگر و میرساند. عامل ناظر پیام را به یک نمایندهعامل ناظر می

را به عنوان زمان صرف شده برای  این عامل در همان لحظه دوباره زمان را ثبت نموده و تفاضل آن با زمان ارسالی اولیه

مورد  52نتایج این  1-5است. شکل  4دهی ثابت بوده و برابر سازمان ها در اینکند. همچنین تعداد گامانتقال پیام اعالم می

 چینهای ارسال مختلف و خط نقطهی زماندهنده دهد. خط ممتد و آبی نشاندر قالب یک نمودار خطی نشان میارزیابی را 

  اند.ثانیه اندازه گرفته شدهها به میلیثانیه است. تمامی زمانمیلی 34/2ی میانگین این نقاط بوده و برابر دهندهو قرمز نشان

در این شکل نیز خط  اشت. 4ها است که مقداری ثابت بوده و برابر د گامی تعدادهندهنیز نشان 4-5همچنین شکل 

 دهند.می چین میانگین نقاط را نشانها در هر آزمایش و خط قرمز و نقطهآبی و ممتد تعداد گام
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 مراتبیدهی فدراسیونیِ سلسله. نتایج ارزیابی زمان انتقال پیام در سازمان1-5شکل 

 

 

 مراتبیدهی فدراسیونیِ سلسلههای انتقال پیام در سازمانارزیابی تعداد گام. نتایج 4-5شکل 
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شود. عامل این پیام را به یک عامل در سامانه ارسال می ”ping“دهی مورد مقایسه نیز پیام برای ارزیابی سازمان

د تا به عامل ناظر برسد. عامل ناظر شودهد. این انتقال آنقدر انجام میدریافت گرده و به صورت رندوم به یک عامل دیگر می

ها را در هر مورد آزمایش نشان تعداد گام 6-5زمان انتقال و شکل  5-5دهد. شکل نیز پیام را به یک عامل معمولی دیگر می

ی دهندهچین نشانهای انتقال در هر آزمایش و خط قرمز و نقطهی زماندهندهخط پیوسته و آبی نشان 5-5در شکل  دهند.می

 هم برقرار است. 6-5میانگین این نقاط است. همین شرایط برای شکل 

 

 

 دهی دارای یک عامل ناظر. نتایج ارزیابی زمان انتقال پیام در سازمان5-5شکل 

 

های انتقال پیام در ثانیه است. همچنین میانگین تعداد گاممیلی 62/22میانگین زمان انتقال برابر  5-5در شکل 

شتر مراتبی بیدهی فدراسیونیِ سلسلهگام است. واضح است این مقادیر از مقادیر مرتبط در سازمان 74/13 برابر 6-5شکل 
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 دهی دارای یک عامل ناظرهای انتقال پیام در سازمان. نتایج ارزیابی تعداد گام6-5شکل 

 

دهی را در کنار انتقال در دو سازمانزمان  7-5شکل دهی پرداخت. ی نتایج در دو سازمانتوان به مقایسهحال می

 مراتبی به طور کلی کمتر از زماندهی فدراسیونیِ سلسلهانتقال در سازمان دهد. همانطور که مشخص است زمانهم نشان می

دهی را کنار هم که میانگین این نقاط در دو سازمان 8-5این موضوع در شکل  مورد مقایسه است. دهیِانتقال در سازمان

دهی مورد مقایسه با یک عامل ناظر و خطوط چین مربوط به سازماندهد به خوبی روشن است. خطوط قرمز و نقطهان مینش

ها در هر نیز به ترتیب تعداد گام 32-5و  3-5شکل  مراتبی است.دهی فدراسیونیِ سلسلهآبی و پیوسته مربوط به سازمان

ت در اینجا نیز تفاوت مشخص اس ویر کشیده و مورد مقایسه قرار داده است.هر آزمایش را به تصآزمایش و میانگین نقاط در 

 نامه کمتر است.دهی ارائه شده در این پایانها در مدل سازمانو میانگین تعداد گام
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 دهیی زمان انتقال در دو سازمان. مقایسه7-5شکل 

 

 

 دهیسازمانی میانگین زمان انتقال در دو . مقایسه8-5شکل 
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 دهیهای انتقال در دو سازمانی تعداد گام. مقایسه3-5شکل 

 

 

 دهیهای انتقال در دو سازمانی میانگین تعداد گام. مقایسه32-5شکل 
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 گیریخالصه و نتیجه: ششمفصل  -6
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 مقدمه  -6-3

از آن آورده خواهد شد. این تحقیق اهدافی داشت در این فصل تحقیق انجام شده مورد بررسی قرار گرفته و نتایج مستخرج 

اسب تواند به تنها مورد بحث قرار گرفت. همچنین توضیحاتی در رابطه با کارهای آینده که میکه در این فصل حصول آن

 گیری ارائه خواهد شد.های حاصل شده و در نهایت نتیجهاین تحقیق انجام شود، نوآوری

 با اهداف تحقیق ی نتایج به دست آمدهمقایسه -6-2

های چندعامله دهی در سامانهی مدلی برای خودسازمانگفته شد، هدف اصلی در این تحقیق ارائه -1-3همانطور که در بخش 

ی یک مدل است که بتواند خصوصیات خودتطبیقی را برای کنترل مفهوم پدیداری به آن اضافه کند. هدف اصلی دیگر ارائه

یابی کند. در انتها درستیمندی کنترل پدیداری ضرورت وجود معماری را تبیین میغیروظیفه یدمعمارانه است. وجود نیازمن

 بندی کرد:توان دستهاین مدل مدنظر خواهد بود. بنابراین این اهداف را به طور خالصه در موارد زیر می

 دهخودسازمانی های چندعاملهی خودتطبیقی به سامانهی مدلی برای اضافه کردن چرخهارائه 

 های چندعاملهدهی در سامانهی مدل معمارانه برای خودسازمانارائه 

 سازی این مدل در یک مورد مطالعهیابی و پیادهدرستی 

ی خودتطبیقی به ی مدلی برای افزودن چرخهجزییات این مدل در فصل چهارم ارائه شده است. بنابراین هدف ارائه

کند که یک عامل ناظر با کمک ده تأمین شده است. این مدل شرایطی را فراهم میمانی خودسازهای چندعاملهسامانه

کند. های خودتطبیق را فراهم میهای میانی بتوانند بر روی سامانه نظارت داشته باشند. این نظارت امکان افزودن ویژگیعامل

اختاللی  دهیر غیرمتمرکز بودن فرآیند خودسازمانکند دکه عامل ناظر دستورات کنترلی ارائه نمیاین نظارت به دلیل این

های دهند بلکه با اعمال تغییر در مقادیر متغیرهای میانی دستورات کنترلی ارائه نمیکند. چراکه عامل ناظر و عاملایجاد نمی

 کنند.از پیش تعیین شده، سامانه را به سمت پدیدار شدن هدف هدایت می

ی مدل ههدف ارائهای چندعامله، ای برای سامانهی پدیداری به عنوان نیازمندی غیروظیفهبا در نظر گرفتن کنترل پدیده

را به سمتی  ی پدیداری ممکن است سامانههمانطور که پیش از این هم گفته شد، پدیدهمعمارانه نیز تا حدی تأمین شده است. 

ازمندی توان این نیآورد که میمدل شرایطی را فراهم می سوق دهد که رفتار کلی آن در راستای رسیدن به اهدافش نباشد. این

 را برطرف کرد.

های تولید شده با برقراری ارتباط به صورت سازی قرار گرفت. عاملمورد پیاده JADEمدل ارائه شده با استفاده از ابزار 

است.  سازیشود این مدل قابل پیادهگیرند. بنابراین این ثابت میارائه شده در فصل چهار را به خود می خود سازمانخودبه
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ه در ورد بررسی قرار گرفت که نتایج ارائه شدهمچنین بهینه بودن آن نیز نسبت به مدلی که در کاری دیگر ارائه شده است م

داری در ی پدیی مدل یعنی کنترل پدیدهفصل پنجم حکایت از برتری آن دارد. در اینجا باید اشاره کرد که هدف دیگر ارائه

سازی و هپیادهای این تحقیق دانست. اما با این توان از محدودیتسازی مورد بررسی قرار نگرفته است و این مورد را میپیاده

 توان گفت هدف آخر نیز برآورده شده است.یابی میدرستی

ها پاسخ داده شده است یا خیر. اما در ادامه به بررسی سؤاالت تحقیق پرداخته خواهد شد تا مشخص شود آیا به آن

 سؤاالت تحقیق به قرار زیر است:

 ان پذیر است؟ده امکی خودسازمانی خودتطبیق به سامانهآیا اضافه شدن چرخه .3

 دهی در تناقض نیست؟آیا ترکیب خودتطبیقی با خودسازمان .2

 دهی برای این مدل مناسب خواهد بود؟چه نوع خودسازمان .1

 کند؟ی خودتطبیقی لزوماً پدیداری را کنترل میآیا افزودن چرخه .4

 چه اشکالی در پدیداری وجود دارد که نیاز به کنترل دارد؟ .5

 دهی و چه زمانی نیاز به خودتطبیقی وجود خواهد داشت؟به خودسازماندر این مدل، چه زمانی نیاز  .6

اضافه  دهیتوان خودتطبیقی را به خودسازمانمراتبی مشخص شد که میدهی فدراسیونی سلسلهی مدل سازمانبا ارائه

ه است و این پاسخ مثبت ی چندعامله در کنار هم داشت. از این جهت پاسخ سؤال یک داده شدها را در یک سامانهنموده و آن

 است.

ده ی خودسازمانهای چندعاملههای خودتطبیقی در سامانهدر فصل چهارم توضیح داده شده است که استفاده از ویژگی

ه باقی دها نیست. بنابراین سامانه همچنان خودسازمانناقض توزیع شده بودن و پایین به باال بودن جریان اطالعات در آن

شود. دهی و عدم حرکت سامانه به سمت هرج و مرج استفاده میقع از خودتطبیقی برای حفظ خودسازمانماند و دروامی

ها با هم دهی و خودتطبیقی را با هم داشت و ترکیب آننتوان خودسازمابنابراین در پاسخ به سؤال دوم باید گفت که بله، می

 در تناقض نیست.

مراتبی و های سلسلهدهیرم ارائه شد، مشخص شد قرار دادن سازماناز فصل چها -2-4با توضیحاتی که در بخش 

های دهی بررسی شد و ویژگیتواند سودمند باشد. از این رو این دو نوع سازمانفدراسیونی به عنوان پایه و اساس کار، می

 هرکدام ارائه شد. بنابراین پاسخ سؤال سوم نیز در این بخش داده شده است.
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قی در های خودتطبیآورد تا بتوان از ویژگیمراتبی شرایطی را فراهم میدهی فدراسیونی سلسلهسازماناستفاده از مدل 

پذیری متمرکز در سامانه فراهم شود موجبات هرنوع تطبیقهمین مسأله باعث میده استفاده کرد. های خودسازمانسامانه

اسخ ی این مدل به سؤال چهارم پاشاره کرد. بنابراین با ارائه توان به کنترل پدیدارییری میذپی این تطبیقشود. از جمله

 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 

ز به ها اشاره کرد. بنابراین نیاعاملدهی ومرج در سازمانگیری نوعی هرجتوان به احتمال شکلبیاید ارائه شد. از این بابت می

 پنجم نیز پاسخ داده شده است.شود. به این شکل به سؤال ده احساس میهای خودسازمانکنترل پدیداری در سامانه

ه ده، برای این است که در صورتی کهای خودسازمانهمانطور که پیش از این گفته شد، استفاده از خودتطبیقی در سامانه

 دهی به سمت هدف اصلی سامانه حرکت نکند، خودتطبیقی با اعمال تغییراتی آن را کنترل کند. بنابراین سامانهخودسازمان

ده است و در مواقع لزوم از خودتطبیقی استفاده خواهد شد. بنابراین به سؤال ششم نیز پاسخ داده شده همواره خودسازمان

 است.

 

 های تحقیقنوآوری -6-1

های چندعامله به صورت متمرکز پیش از این نیز صورت گرفته است. اما در کارهایی که تا سامانهدهی در اعمال خودسازمان

دن ده بورا در عین حفظ خودسازمان دهی خودسازمانهای چندعاملههکنون بررسی شده، موردی مشاهده نشد که کنترل سامان

اعمال خودتطبیقی، که متمرکز است و دستورات در آن باال به پایین است، به  ی مدلی کهارائهآن در دستور کار قرار دهد. 

 ازدسرا ممکن می جریان اطالعات و نتایج کار در آن پایین به باال است،، که غیر متمرکز بوده و دههای خودسازمانسامانه

 آید.نوآوری اصلی این تحقیق به حساب می

 . تا کنون کارهایدانستی پدیداری به هدف فراهم آوردن امکان کنترل پدیدهتوان در دست یابی نوآوری دیگر را می

دهی انجام شده است. در تمام این کارها بیان شده است که ی آن با خودسازمانی پدیداری و مقایسهمتعددی در زمینه

طراحی شده  ایمدل ارائه شده به گونه بنابراین پدیداری ممکن است نتایجی را غیر از آنچه که مورد انتظار است به بار بیاورد.

 است که کنترل پدیداری را ممکن سازد.

است. درواقع عامل پیاده شده در این پیاده سازی عاملی است  JADEسازی مدل ارائه شده در ابزار نوآوری دیگر پیاده

دهد. ها شکل میاهی سایر عاملخود در راستای این مدل حرکت کرده و سازمان را با همرکه در صورت آغاز به کار خودبه
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 هاین موارد به طور خالصه در ادامه آورد ی اصلی کارهایی باشد که بخواهند از این مدل استفاده نمایند.تواند پایهاین عامل می

 اند:شده

 دههای خودسازمانی مدلی برای افزودن خودتطبیقی با سامانهارائه 

 اریی پدیدفراهم آوردن امکان کنترل پدیده 

 های چندعامله یعنی سازی مدل ارائه شده با استفاده از ابزار مخصوص طراحی سامانهپیادهJADE 

 

 کارهای آینده -6-4

سازی آن بیشتر های پیادهمدل ارائه شده در ابتدای راه قرار دارد. در آینده تالش خواهد شد تا جزییات آن مشخص شده و راه

پدیداری از کارکردهای اصلی این مدل عنوان شده است. بنابراین کار اصلی برای آینده کنترل رد بحث قرار بگیرد. همچنین مو

م شود که سازی طوری انجاسازی و آزمایش عملی این موضوع است. به این معنی که پیادهتحقیق بیشتر در این زمینه و پیاده

امله طراحی کرد که در آن رفتار سامانه پدیدار شود بتوان این موضوع را مورد آزمایش قرار داد. بنابراین باید یک محیط چندع

د خواهو عامل ناظر طوری طراحی شود که بتواند مقادیر کنترلی را طوری مقدار دهد که رفتار سامانه را به سمتی که می

 حرکت دهد.

آن بتوان  که در طراحی شود JADEی توان مدنظر داشت این است که ابزاری با پایهیکی دیگر از کارهایی که می

ها ها طوری طراحی شوند که این امکان برای آندهی را برقرار ساخت. یعنی عاملبه راحتی بتوان خودتطبیقی یا خودسازمان

 دهی مدنظر ما یا رفتار و اهداف مدنظر ما به دست پیدا کنند. فراهم باشد که در ارتباط با یکدیگر به سازمان

ی های چهارگانهکارهای آینده در نظر داشت، افزودن امکان برقراری ویژگیتوان به عنوان کار دیگری که می

اگانه و با به طور جد مدل مربوطه خودتطبیقی، یعنی خودمحافظتی، خودبهینگی، خودالتیامی و خود پیکربندی است. یعنی

 اند.ی این موارد در ادامه به طور خالصه آورده شدهمجموعه جزییات ارائه شود.

 مراتبیِ فدراسیونی با جزییات و توضیحات بیشتردهی سلسلهمدل خودسازمانی ارائه 

 های چندعاملهودتطبیقی به سامانهدهی و خی ابزار مورد نیاز برای افزودن خودسازمانتوسعه 

 های چندعاملهی خودتطبیقی به سامانههای چهارگانههایی برای افزودن ویژگیها و چارچوبی مدلارائه 
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 ریگینتیجه -6-5

های توزیع شده مانند افزاری فناوری اطالعات سبب شده است استفاده از سامانهافزاری و سختهای نرمگشترش سامانه

ر گرفته ها نیز مورد بحث قراهای چندعامله شتاب بیشتری بگیرد. با این گسترش مبحث هدایت و کنترل این سامانهسامانه

سازد. عالوه بر این استفاده از ه حل ذاتاً نامتمرکز است این کنترل را دشوار میدهی که یک رااست. استفاده از خودسازمان

که بتوانند خودشان، خودشان را کنترل کرده و از دخالت دست انسان بکاهند روز به روز درحال های خودتطبیق برای اینسامانه

 افزایش است.

کار خودتطبیقی برای کنترل پدیداری در آن بتوان از راهنامه تالش کرده است راهکاری ارائه دهد که در این پایان 

حل در قالب یک مدل مفهومی ارائه شده است. این مدل مفهومی یک عامل ناظر و چند دهی بهره برد. این راهخودسازمان

ارند. این نظارت د هستند ها که دارای نمایندههایی از عاملگیرد که بر دستهمراتبی در نظر میعامل میانی به صورت سلسله

توزیع  دهی نامتمرکز وای طراحی شده است که بتواند خودتطبیقی را در عین متمرکز بودن به خودسازماندهی به گونهنسازما

 شده اضافه نماید.
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های ده در سیستمهای خودسازمانهای ارائه شده برای سازمانبررسی مدل"زاده، اسالم ناظمی، امین رحمان ]27[

، سیستمها تامنی و سازی مدل کامپیوتری، های شبکه محوریت با پایدار توسعه و کامپیوتر مهندسی ملی همایش ،"چندعاملی

3132. 

 هایسامانه در دهخودسازمان هایسازمان برای موجود هایمدل بررسی "زاده، علی فراهانی، اسالم ناظمی، امین رحمان ]28[

 .3132 ،ی انجمن کامپیوتر ایراننوزدهمین کنفرانس ملی ساالنه، "هامدل این بهبود برای پیشنهاداتی یارائه و چندعامله

 ارشد ارشناسیک ینامهپایان خودتطبیق، چندعاملی هایسیستم یابیدرستی و توصیف برای روشی یارائه صمدی، البرز ]23[

 .3133 بهشتی، شهید دانشگاه کامپیوتر، و برق مهندسی یدانشکده افزار،نرم گرایش کامپیوتر مهندسی یرشته در

یع شده، های توزدهی در سیستمبه خودتطبیقی و خودسازمان ی مدلی برای دستیابیارائهالدین یعقوبی رفیع، کمال ]12[

 دانشگاه ر،کامپیوت و برق مهندسی یدانشکده افزار،نرم گرایش کامپیوتر مهندسی یرشته در ارشد کارشناسی ینامهپایان

 .2313 بهشتی، شهید
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A  

Acknowledge بازخورد 

Acquaintance آشنا 

Acquire and Maintain به دست آوردن و نگهداری 

Adaptability and robustness پذیری و استحکامتطبیق 

Agent Communication Language (ACL) هازبان ارتباطی عامل 

Agent oriented گراعامل 

Analyze تحلیل 

Asynchronous غیر همگام 

Attractor کنندهجذب 

Autonomous Agent عامل خودمختار 

B  

Bottleneck گلوگاه 

C  

Chaos هرج و مرج 

Coalition ائتالف 

Coherence وابستگی 

Congregation جماعت 

Context-driven محورزمینه 

D  

Decentralized control کنترل نامتمرکز 

Divide and conquer تقسیم و شکست 

Dynamical i.e. far-from-equilibrium پویایی به معنی دور بودن از موازنه و تعادل 

E  

Efficiency وریبهره 

Efficiency Improvement Advisor (EIA) وریی بهبود بهرهکنندهتوصیه 

Emerge پدیدار 

Emergence پدیداری 

Emergent پدیدارشونده 

Emergent Computation پدیداری محاسبات 

Execution اجرا 
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Extensible kernel پذیری توسعههسته 

F  

Federation فدراسیون 

Function کارکرد 

H  

Holon گروه 

I  

Increase in Order افزایش در مرتبه 

Instance of service (IS) سرویسنمونه 

Interacting parts کنندههای تعاملبخش 

L  

Loosely coupled اتصال ضعیف 

M  

Market بازارشکل 

Micro-Macro effect سطح پایین-تأثیر سطح باال 

Monitoring پایش 

O  

Organizational closure بستار سازمانی 

Organization-oriented گراسازمان 

P  

Parameter متغیر 

Peer همتا 

Peer-to-peer نظیر-به-نظیر 

Plan ریزیبرنامه 

Proactive فعال 

R  

Radical novelty ایظهور ریشه 

Refine پاالیش 

Robustness and flexibility پذیریاستحکام و انعطاف 

Role نقش 

Role life cycle façade ی عمر یک نقشنمای خارجی چرخه 
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Role mediator میانجی نقش 

S  

Scalability پذیریمقیاس 

Self-*  خود- * 

Self-Adaptation تطبیقیخود 

Self-Configuring خودپیکربندی 

Self-Healing خودالیتامی 

Self-Maintained خودنگهدار 

Self-Optimizing خودبهینگی 

Self-Organization دهیخودسازمان 

Self-Organization دهیخودسازمان 

Self-Protecting حفاظتیخود 

Society جامعه 

Spontaneous خودیخودبه 

Suboptimal نسبتاً بهینه 

Subscription mechanism سازوکار مشترك شدن 

Superior-subordinate زیردست-مافوق 

T  

Thread نخ 

Tune میزان 

Two-way link طرفهارتباط دو 

U  

Ultra large scale systems (ULS) های فوق مقیاس وسیعسامانه 

Uncertain  environments های نامطمئنمحیط 
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 الف 

Loosely coupled اتصال ضعیف 

Execution اجرا 

Two-way link طرفهارتباط دو 

Robustness and flexibility پذیریاستحکام و انعطاف 

Increase in Order افزایش در مرتبه 

Coalition ائتالف 

Acquaintance آشنا 

 ب 
Market بازارشکل 

Acknowledge بازخورد 

Interacting parts کنندههای تعاملبخش 

Plan ریزیبرنامه 

Organizational closure بستار سازمانی 

Acquire and Maintain به دست آوردن و نگهداری 

Efficiency وریبهره 

 پ 
Refine پاالیش 

Monitoring پایش 

Emerge پدیدار 

Emergent پدیدارشونده 

Emergence پدیداری 

Dynamical i.e. far-from-equilibrium پویایی به معنی دور بودن از موازنه و تعادل 

 ت 
Micro-Macro effect سطح پایین-تأثیر سطح باال 

Analyze تحلیل 

Adaptability and robustness پذیری و استحکامتطبیق 

Divide and conquer تقسیم و شکست 

Efficiency Improvement Advisor (EIA) وریی بهبود بهرهکنندهتوصیه 
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 ج 
Society جامعه 

Attractor کنندهجذب 

Congregation جماعت 

 خ 
Self-*  خود- * 

Self-Healing خودالیتامی 

Spontaneous خودیخودبه 

Self-Optimizing خودبهینگی 

Self-Configuring خودپیکربندی 

Self-Adaptation تطبیقیخود 

Self-Protecting حفاظتیخود 

Self-Organization دهیخودسازمان 

Self-Organization دهیخودسازمان 

Self-Maintained خودنگهدار 

 ز 
Agent Communication Language (ACL)  هاارتباطی عاملزبان 

Context-driven محورزمینه 

 س 
Organization-oriented گراسازمان 

Subscription mechanism سازوکار مشترك شدن 

Ultra large scale systems (ULS) های فوق مقیاس وسیعسامانه 

 ظ 
Radical novelty ایظهور ریشه 

 ع 
Autonomous Agent عامل خودمختار 

Agent oriented گراعامل 

 غ 
Asynchronous غیر همگام 
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 ف 
Federation فدراسیون 

Proactive فعال 

 ك 
Function کارکرد 

Decentralized control کنترل نامتمرکز 

 گ 
Holon گروه 

Bottleneck گلوگاه 

 م 
Superior-subordinate زیردست-مافوق 

Parameter متغیر 

Emergent Computation محاسبات پدیداری 

Uncertain  environments های نامطمئنمحیط 

Scalability پذیریمقیاس 

Role mediator میانجی نقش 

Tune میزان 

 ن 
Thread نخ 

Suboptimal نسبتاً بهینه 

Peer-to-peer نظیر-به-نظیر 

Role نقش 

Role life cycle façade یک نقشی عمر نمای خارجی چرخه 

Instance of service (IS) سرویسنمونه 

 ه 
Chaos هرج و مرج 

Extensible kernel پذیری توسعههسته 

Peer همتا 
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Coherence وابستگی 
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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 Large-

Scale Systems. The hardness of controlling these systems still exists and Self-

Organization 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 Self-

Adaptive 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 Multi-

Agent 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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