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چكیده
این مقاله ارائهدهنده یک مدل بهینه از معماری سامانهای از سامانهها ( )SOSبرای یک امداد و نجات دریایی است .سامانهای از سامانهها یکک
ساختار با ترکیب سامانههای مختلف است .همچنین ،هر یک از سامانهها دارای عملکرد و محدودیتهای مسکتق مکیباشکند ککه بکا یککدی ر
همکاری میکنند .مفهوم فرا معماری به معنی تولید معماریهایی است که هر یک بالقوه معماری مناسب بکرای سکامانه مکوردنرر اسکت .فکرا
معماری بیان میکند که چ ونه تمام زیرمجموعههای احتمالی سامانه میتواند در ترکیب برای ایجاد یک SOSباهم همکاری کننکد .ماهیکت
همکاری سامانهها به شکلی است که عملکرد خروجی آنها از جمع عملکرد سامانههای منفرد مناسبتر است .ازآنجاییکه مؤلفههای سکامانه،
بهطور مثال بودجه با توجه به شرایط تغییر میکند ،نمیتوان یک عدد مشخصی را بهعنوان بودجه مطلوب در نرکر ررفکت .بنکابراین ،ارزیکابی
معماریهای  SOSبهصورت فازی انجام میشود .هر یک از معماریها توسط سامانه استنتاج فازی ارزیابی میشود و معماری ضعیفتکر حک
میشود .در انتها ،یک معماری بهعنوان مناسبترین معماری برای سامانه موردنرر انتخاب میشود.
کلیدواژهها :سامانهای از سامانهها ،امداد و نجات ،الگوریتم ژنتیک.
بهطورکلی  SOSدارای چهار خاصیت اصلی زیر هست:

 .2مقدمه
سککامانهای از سککامانههککا مجموعککه ب ررککی از زیرسککامانههککا و
ارتباطهای بین آنهاست .ارکر ایکن سکاختار دارای رفتکار یویکای
نوظهور باشد که از یک سامانه منفرد قاب بروز نباشد یک سامانه
ییچیده نامیده میشود [ .]1یک سامانه ییچیکده ویگرکیهکایی از
خود بروز میدهد که در سامانه منفرد مشاهده نمیشود ،به ایکن
ویگریها خواص نوظهور 1رویند [.]2
از سویی دی ر مهندسی سامانهای از سامانهها یکک سکاختار
نراممند در مهندسی است که تالش دارد تا یکک روشکی اصکولی
برای سامانهای از سامانهها شک دهد .اولین مسئلهای که باید در
سامانه با مقیاس ب رگ مشخص شود این است که آیا این سامانه،
سامانهای از سامانهها است یا خیر .مایر ،در مقاله [ ،]3یارامترها و
شرایط الزم برای اینکه یک سامانه SOS ،باشد را شرح مکیدهکد.
یکی از انواع بسیار مهم  SOSنوع  SOSتصدیقی 2است .ایکن نکوع
 SOSدارای اهککدا مشککخص و دارای یککک هماهن ک کننککده بککا
اختیارات و منابع محدود است SOS .تصکدیقی ،صکفات زیکادی را
هم از  SOSهمکار 3و هم از  SOSمستقیم به اشتراک میریرد.

 هر یک از سامانهها عملکرد و محدودیتهای خکاص خکود را
دارد که از ییش تعریفشده است.
 از مدل موج برای خالصهسازی رفتار سامانه استفاده میشود.
در ابتدا رفتار سامانه به شک عناصر طناب بنکدی شکده نمکایش
داده میشد که قادر به نمایش حالت یویای سامانه نبکود .سک
با نمایش حالت موج برای نمایش حالت یویکای سکامانه اسکتفاده
شد.
 SOS اهدا خود را توسکط ترکیکب سکامانه هکای موجکود و
اضافه کردن قابلیتهای ج ئی جدید به وجود میآورد.
 هر چرخه در مدل موج بکا (ییشکنهاد  -موافقکت  -مک اکره)
ایجاد میشود.
برای یک سکاختار بکا  Nسکامانه ،مکدیر  SOSاز تعکدادی از
سامانهها برای شرکت در  SOSدعوت میکند .همچنین مدیر قادر
به ارائه ییشنهادهای مالی یا ..به هکر سکامانه هسکت .هکر سکامانه
میتواند با ی یرفتن ییشنهادها به سامانه  SOSاضکافه شکود و در
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قبال آن ،عملکرد مورد تقاضای  SOSرا انجام میدهد .همچنین با
تغییر شرکت کنندهها (تغییر معماری) میتوان به قابلیت جدیدی
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دستیافت که میتواند بکالقوه سکامانه مطلکوب باشکد .شکک ()1
مراح انجام این کار را نشان میدهد]2[ .
سیستم شرکت
میکند درSOS
یا خیر

ترغیب برای
شرکت در
SOS

مدیر SOS

شكل ( :)2چ ون ی دعوت به همکاری در

SOS

شكل ( :)3ساختار سه نوع سامانه  SOSبا خصوصیتها ،ه ینهها و

شک ( )2و شک ( )3نمونهای از شرکت سامانهها را در یکک
 SOSنشان میدهند.

الف

ب

ج

ترکیب سامانههای مختلف.

با توجه به ییچیدری و وسعت سامانههای جدید ،اسکتفاده از
 SOSجای اه ویگهای در میان معماران سامانههای مهندسکیشکده
ییداکرده است .از روشهایی که در این زمینه اسکتفاده شکدهانکد،
شام روش مدلسازی جامع که ترکیبی از تواناییهکای یکردازش
اشککیاو و یتککری رن ککی 1اسککت [ .]5همچنککین ،لککوی یایککب 2و
همکارانش برای تولید معماریهای بالقوه و ارزیابی معماریهکا ،از
ال وریتمهای ژنتیک و مجموعههای فازی به طور رسترده استفاده
کردهاند [ .]6لوی یایب و همکارانش با استفاده از سکامانه SOS
مدلهایی از همکاری سامانهها را شبیهسازی نمودهاند .آنهکا ادعکا
نمودهاند ارر امریکا در جن خلیجفارس از چنین معمکاریهکایی
برای همکاری سامانههای نرامی خود استفاده میکرد ،نقصهکای
به وجود آمده در رهریری موشکهای عراق رخ نمیداد [.]1-6
در این مقاله ،ابتدا تعکدادی از سکامانههکای موجکود ،توسکط
ال وریتم ژنتیک بهعنوان معماریهای اولیه بهمنرور امداد و نجات
دریایی انتخاب میشوند .با توجه بکه اسکتقالل سکامانههکا ممککن
اسککت شککرکت سککامانههککای مختلککف در  SOSصککورت ن یرنککد.
شبیهسازی شرکت یا عدم شرکت سامانهها توسط ال وریتم مونت
کارلو صورت میریرد .سامانه استنتاج فازی با توجه به تعدادی از
خصوصیات یک سامانه مطلکوب ،معمکاری را مکورد ارزیکابی قکرار
میدهد [ .]1-6خصوصیتهای مورد ارزیابی عبارتاند از ککارایی،
توان مالی ،یایداری ،ییمانهای بودن و شبکه-مداری .معماریهایی
که مقدار تابع ه ینه بکاالیی داشکته باشکند در نسک هکای بعکدی
معماری شرکت داده نمیشکوند .بعکد از چنکد نسک از ال کوریتم
ژنتیک ،معماریهای مناسبتر تولید و ارزیابی میشوند .در انتهکا،
معماری با مناسبترین ساختار  SOSایجاد و ارزیابی میشکود .در
ادامه این مقاله در بخش دوم و سوم به ارائه ال وریتمهای ژنتیکک
و روش ییشنهادی ارائه مکیشکود .سک  ،در بخکش چهکارم بکه
شبیهسازی روش ییشنهادی مییردازیم .در انتها در بخش ینجم و
ششم با نتیجهریری و منابع ،مقاله را به انتها میرسانیم.

شكل ( :)1الف SOS :با ارتباط باال ب SOS :با ارتباط متوسط ج:
 SOSبدون ارتباط.
1- Colored petri nets
2- Louis Pape
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 -1الگوریتم ژنتیک

 -3روش پیشنهادی

ال وریتم ژنتیک بهمنرور تولید معماریهکای بکالقوه ککاربرد دارد.
مشارکت یا عدم مشارکت سکامانههکا مکیتوانکد توسکط بع کی از
ال وریتمها مدل شود .ال وریتم ژنتیک یککی از ایکن ال کوریتمهکا
است که میتواند این مشکارکت یکا عکدم مشکارکت را بکه شکک
مناسبی ییاده سکازی کنکد .ال کوریتم ژنتیکک در سکال  1191در
ایاالت متحده توسعه ییدا کرد و بهطورمعمول بکرای بهینکهسکازی
رسسته مورداستفاده قرار میریرد .از ویگریهکای ایکن ال کوریتم
مککیتککوان بککه کنککد و سلسککله مراتبککی بککودن آن اشککاره کککرد .در
سامانههایی که نیکاز بکهنکوعی خالقیکت و هکوش باشکد عملککرد
مناسبی دارد .عملکرد ال وریتم ژنتیکک بکه شککلی اسکت ککه بکا
ترکیب و جهش ژنتیکی والدین نسک جدیکدی تولیکد مکیشکود.
همچنین ال کوریتم  GAاز تعکدادی یکارامتر ککه در زیکر نمکایش
دادهشده برای تولید نس جدید استفاده میکند]9-1[ .

روش ییشنهادی ایجکاد سکامانهای باقابلیکت تولیکد مناسکب یکک
معماری بکا خصوصکیتهکای موردنیکاز اسکت .بکه ایکن منرکور از
روشهای بهینه سازی هوش تکاملی استفادهشده است .رکامهکای
موردنیاز برای دستیابی به مناسبترین معماری به شرح زیر است.

یارامترهای GAشام :
)GA(Fitness,Fitness_threshold,p,r,m



 :Fitnessتابع ارزیاب

 : Fitness_threshold آستانه توقف تولید نس
 : P تعداد فرضیات
 : r نرخ ترکیب
 : m نرخ جهش
شک ( )4دیاررام عملکرد ال وریتم ژنتیک را بکه شکک مختصکر
نشان میدهد.

 -2-3مشخصات سامانه
همانطور که در مقدمه ذکر شد ،هد از مدلسکازیهکا در ایکن
مقاله یافتن مناسبترین معمکاری بکهمنرکور ایجکاد یکک سکامانه
 SOSبرای امداد و نجات تعدادی از افراد در حال غرق شکدن در
دریا اسکت .تعکدادی از متغیرهکای اولیکه ایکن مأموریکت در زیکر
ذکرشده است.
هد از  :SOSبهینکهسکازی عملککرد یکک یاسک ان سکاحلی
جستجو باقابلیت نجات جان مسافران یک کشکتی در حکال غکرق
شدن در دریای خ ر انتخابشده است.
ذی نفعان :یاس ان ساحلی یا ارتش دارای سامانه های متعکدد
باقابلیت های متفاوت ( هواییما ،بکال رد ،سکامانه هکای ارتبکاطی و
مراکک کنتکرل کککه بکا چنکدین ایسککت اه در منطقکه در دسککترس
هستند) .عالوه بر این ،کشتیهای ماهی یری ،صنایع غیرنرامی و
کشتیهای تجاری برای ارائه کمک هن امی که یک فاجعکه اتفکاق
میافتکد .مرکک همکاهن ی و فرمکان کنتکرل هکدایت ترکیبکی از
کشتیهای سرنشین دار و یه ادها .سامانه های ارتباطی هماهن ی
سنجش و قابلیتهای نجات.
بودجه :حدود  111میلیارد تومان.
ویگریهای کلیدی عملکرد
 .1کارایی
 .2توان مالی
 .3یایداری
 .4ییمانهای بودن
 .5شبکه-مداری
تعدادی از سامانههایی که بهطور بالقوه شرکت دارند.N = 29 :

مأموریت امداد و ردیابی شام  21سامانه ککه هکر یکک قابلیکت
متفاوتی دارند.

 -1-3تولید معماریها
شكل ( :)4دیاررام تولید نس

GA

جمعیت اولیه یا فرضیات ال وریتم ژنتیکک مجموعکه محکدودی از
معماریهای  SOSمیباشند .تولید معماریهکای مختلکف توسکط
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ال وریتم ژنتیک صورت میریرد .برای تعیین مناسبتکرین SOS

باید این فرضیات و معماریها مورد ارزیابی قرار ب یرنکد .ارزیکابی
معماریها با توجه به ویگریهای کلیدی عملککرد توسکط سکامانه
استنتاج فازی صورت میریریکد .هرچکه مقکدار تکابع تناسکب در
ارزیابی فازی بیشتر باشکد عملککرد مناسکبتکری دارد .در ادامکه،
معماریهای ضعیفتر ح میشوند و معماریهای مناسبتر به
کمک ترکیب و جهش نس جدیدی را شکک مکیدهنکد ارزیکابی
معماریها در بخش ارزیابی معماری شرح دادهشده است.

-3-3شبیهسازی استقالل سامانهها
بعککد از ایجککاد معمککاری توسککط ال ککوریتم ژنتیککک ،خودمختککاری
سامانههایی که توسط ال وریتم ژنتیک دعوت به همکاری شدهاند
شبیهسازی میشود .مجموعهای از سامانههکای شکرکتکننکده یکا
عککدم شککرکت کککردن سککامانه مککیتوانککد توسککط  1بککرای سککامانه
شرکتکننده و یا صفر برای شرکت نکردن سامانه مدل شود .برای
مدلسازی این نوع سامانه ،بهاحتمال شرکت کردن یک سامانه در
 SOSاحتمال  Pکه ) (0 < p < 1نسبت داده میشود.
در ادامه برای شبیهسازی سامانه با کمک ال وریتم مونتکارلو
و انتخاب عددی تصادفی بین صفر و یک میتوان ح ور یکا عکدم
ح ور سامانه را شبیهسازی نمود .وجود رابطه بین سکامانههکای
مختلف توسط اعمال یک و عدم وجود چنین رابطهای توسط صفر
مشخص میشود .در اینجا نی بکه احتمکال وجکود رابطکه بکین دو
سامانه در  SOSاحتمال  qکه ) (0 < q < 1نسبت داده میشکود.
در کنار هم قرار ررفتن این مجموعه صفر و یکها ،یک کروموزوم
را شک میدهد .ارر تمامی سامانهها شرکت کننکد حکداکثر n(n-
 1)/2ارتباط در  SOSخواهیم داشت .همچنین ارکر  pnسکامانه در
 SOSشرکت کنند و تمای ایجاد برقراری ارتباط بین سامانهها q
باشد؛ تعداد  p2qn(n-1)/2تعداد ارتباطهای مورد انترار میشود.

• شبکه-مداری
این صفتها تا حدودی بر هم تأثیر دارنکد و نمکیتکوان یکک
مقدار دقیق برای یک صفت با توجه به متغیر بکودن صکفتهکا در
شرایط مختلف و وابست ی صفتها مشخص نمود .بنابراین ارزیابی
صفتها به شک فازی صورت میریرد.
هککککر یککککک از صککککفت دارای درجککککهبنککککدیهککککایی از
غیرقاب قبول،6قاب قبول ،9خوب 1و عالی 1میباشکند .تعیکین مکرز
دقیقی بین این درجهبندیها ککار دشکواری اسکت ،بنکابراین ایکن
درجهبندی ها دارای ساختار فکازی هسکتند [ 1و  .]11شکک ()5
ساختار فازی این درجهبندی را به نمایش میر ارد.

شكل ( :)5ساختار فازی درجهبندی.

همانطور که در شک  5مشکخص اسکت .مقکادیر بکین  2.3و
 2.1به شک فازی مشخصشدهانکد .بکرای هکر یکک از صکفتهکا
درجهبندی خاص آن لحاظ میشود .درجهبندی با توجه به فرمول
مورداستفاده برای آن صفت در نرر ررفتهشده است .فرمول مورد
استفاده برای درجهبندی هر یک از صفات به شک زیر است.
کککارایی  :کککارایی معمککار بککهعنککوان مجمککوع تعککداد مککردم
نجاتیافته از دریا است.
شبکه-مداری :شبکه مداری خاصیت آهن مربوط به توانایی
در دسترس بودن برای به اشتراک ر اشتن اطالعات است .مرک -
هککایی کککه بککه ایککن شککک عم ک کننککد ،شککبکه محککور نامیککده
میشوند(.معادله  1و )2
1

 -4-3ارزیابی معماری
1

با توجه به شکک ( ،)3تکابع تناسکب در ال کوریتم ژنتیکک بکرای
ارزیابی  SOSها کاربرد دارد .این ارزیابی نسبت بکه صکفتهکای
زیر صورت میریرد:
•
•
•
•
•

2

بودجه
کارایی
4
انعطا
5
یایداری
ییمانهای بودن
3

1- Fitness
2- Affordability
3- Performance
4- Flexibility
5- Robustness

∑∑

ماتری توسط  Aبا تبدی رشتهای از بیت بکه یکک مکاتری
مجاورت محاسبه می شود و  Aiiو  Ajjمقادیر دودویی برای ح کور
سامانه ها ( )1و عدم وجکود ( )1در معمکاری مشکخص مکیشکود.
همچنین Aij ،مشخص میکند آیا بین  iو  jارتباطی وجود دارد یا
خیر .ارر هر یک از دو سامانه وجود نداشته باشکند ،حاصک ایکن
معادله صفر میشود .همانطور در شک ( )6مشکخص اسکت ،نکه
سامانه باهم همکاری دارند ،بعد از ستون نهم در موقعیکت سکتون
ده تا نوزده مشخصکننده ارتباط سامانه اول بکا دی کر سکامانههکا
است .همچنین از موقعیت ستون بیستتا نه سکتون بعکد ارتبکاط
6- unacceptable
7- marginal
8- acceptable
9- exceeds

ارائه یک فرامعماری سیستمی از سیستمها مبتنی بر ارزیابی فازی  :هادی صالحی و محمدهادی عالئیان
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 -5-3تولید نسل جدید
بعد از ارزیابی  SOSها به سه طریق نس جدید ایجاد میشود.
 .1بهترینهای نس حاضر بدون تغییر وارد نس جدید میشود

شكل ( :)6مجموعهای از  1سامانه و ارتباط بین سامانهها.

 .2تعدادی از کروموزومهای  SOSدر نس حاضر بکاهم ترکیکب
شده و بخشی از نس جدید را میسازند.

توان مالی :بست ی به مجموع ه ینههای عملیکاتی (معادلکه  )2و
تعداد قابلیتهایی که برخوردار است .عالوه بر این ،تعکداد روابکط
(معادله  )3سامانه با دی ر سامانهها.

 .3تعدادی از کروموزومهای نس جدید با جهکش ژنتیککی وارد
نس بعد میشوند.

∑

∑

∑

همچنین  SOSها با کمترین می ان تابع تناسب از نس حاضر
ح میشوند .شک ( )1روند تولید نس جدید را نشان میدهد.

∑

شكل ( :)8روند تولید نس جدید.

بهطوریکه  SSنشاندهنده سامانههکایی اسکت ککه
مشارکت دارند .همچنین Ci ،قابلیتهایی است که از یک سکامانه
نیک نشکاندهنکده
بهمنرور امداد نجات اسکتفاده مکیشکود.
در SOS

ارتباط  SSبا  SKاست.

ییمانهای :ساختار شبکهها و ررا را انکدازهریکری مکیکنکد.
ییمانهای عبارت است از ،حداکثر تعداد قابلیت تفکیک ممککن در
یکک شککبکه و ال کوریتم نیککومن 1بکرای بککه دسککت آوردن آن []1
استفادهشده است.
ارزیابی  SOSنسبت به این صفات ،توسط قوانین خاصکی ککه
در تابع فازی مشخص میشود صورت میریرد .درنهایت خروجکی
فازی در این مقاله مالک ارزیابی ما برای مناسب بودن  SOSاست.
شک ( )9این قوانین و خروجی سهبعدی ایکن صکفات را نمکایش
میدهد.

 -4شبیهسازی
برای به دست آوردن یک معماری مناسب ،از 111نس معماریها
و در هر نس از ینجاه تکرار از معماریهای مختلف برای به دست
آوردن مناسبترین ترکیب سامانهای استفادهشده اسکت .افک ایش
نس به  311هکم تکأثیری بکر حکداکثر کیفیکت معمکاری نکدارد.
ازاین رو ،معقول است همان کیفیت معماری در زمان شبیه سکازی
کمتر ثبت شود .نتایج ارائهشده در شک ( )1ارزش تکابع تناسکب
معماری را در سه حالت بیشترین ،میان ین و بدترین تابع تناسب
برای هر نسک  ،و ایکن عملیکات را در  111نسک بکا اسکتفاده از
ال وریتم ژنتیک نشان میدهد .بهترین مقدار تکابع تناسکب بکرای
یک معماری  6.1است که سامانههای تشکی دهنده آن در جدول
( )1ذکرشده است .همچنین ارتباطهای بکین سکامانههکا در ایکن
معماری در شک ( )11مشخصشده است.

شكل ( :)1مجموعه قوانین ارزیابی فازی
شكل ( :)21نتایج ارائهشده توسط ال وریتم ژنتیک
1- Newman
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باعث اف ایش میک ان آمکادری یکیش از وقکوع رخکداد غیرمترقبکه
.شوند
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 ارتباطهای بین سامانههای معماری ییشنهادی:)8( شكل
 ارتباط بین سامانههای ییشنهادی توسط ال وریتم ژنتیک:)2( جدول
سامانه پیشنهادی الگوریتم ژنتیک

نوع سامانه

1 سامانه

قایل تند رو

2 سامانه

بالگرد

5  و4 سامانه

هواپیما

13  و9،1،1،12 سامانه

پهباد

19 سامانه

کشتی ماهی گیری

25 سامانه

مرکز کنترل

29 سامانه

ارتباطات

 نتیجهگیری-5
 یک روش یافتن مناسب ترین معماری برای یک مسئله،این مقاله
 مجموعکهای از معمکاریهکا بکا یکک تکابع.جستجو و نجات اسکت
 معماری نهکایی تولیدشکده دارای قابلیکت.تناسب بهدستآمده اند
.باالی نجات افکراد بکا کمتکرین ه ینکه قابک یکیشبینکی هسکت
روشهای اکتشافی تصادفی میتواند در فرایند سامانه معماری بکا
ارائه سامانه های معمارانه با مجموعهای از طرحهای امکان ی یر که
 ایکن.میتوان به یک معماری مطلوب ن دیکک باشکد کمکک کنکد
سامانهها میتوانند با ییشبینکی شکرایط واقعکی یکیش از رخکداد
 همچنین. باعث کاهش اتال ه ینه و اف ایش کارایی باشند،آنها

