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  مبتنی بر ارزیابی فازی ها سامانهی از ا سامانهمعماری -ارائه یک فرا
 *2یانعالئ یمحمدهاد ،1یصالح یهاد

 یراندانشگاه علم و صنعت ا یوترکامپ یدانشکده مهندس -2 یسار ی،دانشگاه آزاد اسالم ی،واحد سار یوتر،کامپ یگروه مهندس -1

 (50/50/50، پذیرش: 50/50/50)دریافت: 

 چكیده

یکک   ها سامانهی از ا سامانه( برای یک امداد و نجات دریایی است. SOS) ها سامانهی از ا سامانهیک مدل بهینه از معماری  دهنده ارائهاین مقاله 

باشکند ککه بکا یککدی ر     های مسکتق  مکی  و محدودیت عملکردها دارای  از سامانه ی مختلف است. همچنین، هر یکها سامانهساختار با ترکیب 

فکرا  اسکت.   مکوردنرر معماری مناسب بکرای سکامانه    بالقوههایی است که هر یک مفهوم فرا معماری به معنی تولید معماری .کنندهمکاری می

ماهیکت   . همکاری کننکد  باهم  SOSیک ایجاد برای ترکیب در تواندمی سامانه احتمالی های یرمجموعهز تمام چ ونه کند کهبیان می معماری

ی سکامانه،  ها مؤلفهکه  ییازآنجاتر است. ی منفرد  مناسبها سامانه عملکرداز جمع  ها آنها به شکلی است که عملکرد خروجی  همکاری سامانه

 بودجه مطلوب در نرکر ررفکت. بنکابراین، ارزیکابی     عنوان بهرا توان یک عدد مشخصی کند، نمیمثال بودجه با توجه به شرایط تغییر می طور به

تکر حک     شود و معماری ضعیفها توسط سامانه استنتاج فازی ارزیابی میهر یک از معماری .شودفازی انجام می صورت به SOS هایمعماری

  .شوداب میانتخ موردنررترین معماری برای سامانه مناسب عنوان بهشود. در انتها، یک معماری می

  .ریتم ژنتیکوها، امداد و نجات، الگ ای از سامانهسامانه :ها یدواژهکل

 

 . مقدمه2
هککا و  یرسککامانهزهککا مجموعککه ب ررککی از  ی از سککامانها سککامانه

. ارکر ایکن سکاختار دارای رفتکار یویکای      هاست آنهای بین ارتباط

امانه نوظهور باشد که از یک سامانه منفرد قاب  بروز نباشد یک س

هکایی از  یک سامانه ییچیکده ویگرکی   .[1] شودییچیده نامیده می

شود، به ایکن  دهد که در  سامانه منفرد مشاهده نمیخود بروز می

 . [2] رویند 1ها خواص نوظهورویگری

ها  یکک سکاختار    ی از سامانها سامانهاز سویی دی ر مهندسی  

روشکی اصکولی   مند در مهندسی است که تالش دارد تا یکک  نرام

ی که باید در ا مسئلهها شک  دهد. اولین  ای از سامانهبرای سامانه

با مقیاس ب رگ مشخص شود این است که آیا این سامانه،  سامانه

ها و ، یارامتر[3] مایر، در مقاله. ها است یا خیر ای از سامانهسامانه

 دهکد. باشد را شرح مکی  SOSشرایط الزم برای اینکه یک سامانه، 

است. ایکن نکوع    2تصدیقی SOSنوع  SOSیکی از انواع بسیار مهم 

SOS  بککا  کننککده هماهنکک دارای اهککدا  مشککخص و دارای یککک

تصکدیقی، صکفات زیکادی را     SOSاختیارات و منابع محدود است. 

 ریرد.یم به اشتراک میمستق SOSو هم از  3همکار SOSهم از 

 

 hadi_alaeiyan@comp.iust.ac.irرایانامه نویسنده مسئول:  *

1- Emergent 
2- Acknowledged 
3- Collaborative 

 :هستدارای چهار خاصیت اصلی زیر  SOSی طورکل به

 های خکاص خکود را   ها عملکرد و محدودیت هر یک از سامانه

 شده است. یفتعردارد که از ییش 

  شود. ی رفتار سامانه استفاده میساز خالصهاز مدل موج برای

در ابتدا رفتار سامانه به شک  عناصر طناب بنکدی شکده نمکایش    

شد که قادر به نمایش حالت یویای سامانه نبکود. سک     داده می

نمایش حالت موج برای نمایش حالت یویکای سکامانه اسکتفاده    با 

 شد.

 SOS    ی موجکود و  هکا  سکامانه اهدا  خود را توسکط ترکیکب

 آورد.های ج ئی جدید به وجود میاضافه کردن قابلیت

    مک اکره(   -موافقکت   -هر چرخه در مدل موج بکا )ییشکنهاد

 شود.ایجاد می

از تعکدادی از   SOSسکامانه،  مکدیر    Nبرای یک سکاختار بکا    

کند. همچنین مدیر قادر دعوت می SOSها برای شرکت در  سامانه

 مالی یا.. به هکر سکامانه هسکت. هکر سکامانه       هایبه ارائه ییشنهاد

اضکافه شکود و در    SOSبه سامانه  هاتواند با ی یرفتن ییشنهادمی

دهد. همچنین با را انجام می SOSعملکرد مورد تقاضای  ،قبال آن

توان به قابلیت جدیدی می )تغییر معماری( ها کننده کتتغییر شر
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 (1)تواند بکالقوه سکامانه مطلکوب باشکد. شکک       که می یافت دست

  [2] دهد.مراح  انجام این کار را نشان می

 
 SOSچ ون ی دعوت به همکاری در  :(2) شكل

 

ها را در یکک   ای از شرکت سامانهنمونه (3( و شک  )2) ک ش

SOS د.ندهنشان می 
 

 
 الف

 
 ب

 
 ج

با ارتباط متوسط  ج:   SOSبا ارتباط باال  ب:  SOSالف:   :(1) شكل

SOS .بدون ارتباط 
 

 
ها و ها، ه ینهبا خصوصیت SOSساختار سه نوع سامانه   :(3شكل )

 ی مختلف.ها سامانهترکیب 
ی جدید، اسکتفاده از  ها سامانهبا توجه به ییچیدری و وسعت  

SOS شکده   یمهندسک ی ها سامانهای در میان معماران جای اه ویگه

 انکد، هایی که در این زمینه اسکتفاده شکده  یداکرده است. از روشی

 یکردازش  هکای توانایی از ترکیبی که جامع سازیمدل روش شام 

و  2همچنککین، لککوی  یایککب .[5] اسککت  1رن ککی یتککری اشککیاو و

هکا، از  معماریارزیابی  وبالقوه های تولید معماری برای همکارانش

رسترده استفاده  طور به فازی هایمجموعه و ژنتیک هایال وریتم

 SOSلوی  یایب و همکارانش با استفاده از سکامانه   [.6] اندکرده

اند. آنهکا ادعکا   سازی نمودهها را شبیه هایی از همکاری سامانهمدل

هکایی  فارس از چنین معمکاری  یجخلاند ارر امریکا در جن  نموده

هکای  کرد، نقصی نرامی خود استفاده میها سامانهای همکاری بر

  .[1-6] دادهای عراق رخ نمییری موشکر رهبه وجود آمده در 

ی موجکود، توسکط   هکا  سکامانه در این مقاله، ابتدا تعکدادی از  

امداد و نجات  منرور بههای اولیه معماری عنوان بهال وریتم ژنتیک 

هکا ممککن    ند. با توجه بکه اسکتقالل سکامانه   شودریایی انتخاب می

    صککورت ن یرنککد.  SOSی مختلککف در هککا سککامانهاسککت شککرکت 

ها توسط ال وریتم مونت  سازی شرکت یا عدم شرکت سامانهشبیه

ریرد. سامانه استنتاج فازی با توجه به تعدادی از کارلو صورت می

 ر خصوصیات یک سامانه مطلکوب، معمکاری را مکورد ارزیکابی قکرا     

از ککارایی،   اند عبارتهای مورد ارزیابی . خصوصیت[1-6] دهدمی

هایی مداری. معماری-ای بودن و شبکهتوان مالی، یایداری، ییمانه

هکای بعکدی   که مقدار تابع ه ینه بکاالیی داشکته باشکند در نسک     

 شکوند. بعکد از چنکد نسک  از ال کوریتم     معماری شرکت داده نمی

شوند. در انتهکا،  تر تولید و ارزیابی میهای مناسبژنتیک، معماری

شکود. در  ایجاد و ارزیابی می SOSترین ساختار معماری با مناسب

های ژنتیکک  ادامه این مقاله در بخش دوم و سوم به ارائه ال وریتم

شکود. سک  ، در بخکش چهکارم بکه      و روش ییشنهادی ارائه مکی 

بخش ینجم و  یردازیم. در انتها درسازی روش ییشنهادی می یهشب

  .رسانیمریری و منابع، مقاله را به انتها می یجهنتششم با 

 

 

1- Colored petri nets 

2- Louis Pape 

SOS مدیر 
ترغیب برای 
شرکت در 

SOS 

سیستم شرکت 
 SOSمیکند در

 یا خیر
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 الگوریتم ژنتیک -1

ککاربرد دارد.   بکالقوه هکای  تولید معماری منرور بهال وریتم ژنتیک 

توانکد توسکط بع کی از    هکا مکی   مشارکت یا عدم مشارکت سکامانه 

هکا  مها مدل شود. ال وریتم ژنتیک یککی از ایکن ال کوریت   ال وریتم

تواند این مشکارکت یکا عکدم مشکارکت را بکه شکک        است که می

در  1191سکازی کنکد. ال کوریتم ژنتیکک در سکال       یادهیمناسبی 

سکازی   ینکه بهبکرای   طورمعمول بهمتحده توسعه ییدا کرد و  یاالتا

هکای ایکن ال کوریتم    ریرد. از ویگریقرار می مورداستفادهرسسته 

تککوان بککه کنککد و سلسککله مراتبککی بککودن آن اشککاره کککرد. در مککی

 عملککرد ی خالقیکت و هکوش باشکد    نکوع  بکه یی که نیکاز  ها سامانه

ال وریتم ژنتیکک بکه شککلی اسکت ککه بکا        عملکردمناسبی دارد. 

شکود.  ترکیب و جهش ژنتیکی والدین نسک  جدیکدی تولیکد مکی    

ش از تعکدادی یکارامتر ککه در زیکر نمکای      GA همچنین ال کوریتم 

  [9-1] کند.برای تولید نس  جدید استفاده می شده داده

 شام :GA هاییارامتر

GA(Fitness,Fitness_threshold,p,r,m) 

 Fitness:  تابع ارزیاب 

 : Fitness_threshold  آستانه توقف تولید نس 

 : P تعداد فرضیات 

 : r نرخ ترکیب 

 : m نرخ جهش  

ژنتیک را بکه شکک  مختصکر     دیاررام عملکرد ال وریتم (4)شک  

 دهد.  یمنشان 

 
 GAدیاررام تولید نس   :(4شكل )

   روش پیشنهادی -3

یکت تولیکد مناسکب یکک     باقابلی ا سکامانه روش ییشنهادی ایجکاد  

   . بکه ایکن منرکور از    اسکت یکاز  موردنهکای  معماری بکا خصوصکیت  

هکای  است. رکام  شده استفادهسازی هوش تکاملی  ینهبههای روش

 .استترین معماری به شرح زیر یاز برای دستیابی به مناسبموردن

 مشخصات سامانه -3-2
هکا در ایکن   سکازی که در مقدمه ذکر شد، هد  از مدل طور همان

ایجکاد یکک سکامانه     منرکور  بکه ترین معمکاری  مقاله یافتن مناسب

SOS   برای امداد و نجات تعدادی از افراد در حال غرق شکدن در

در زیکر   یکت مأمور متغیرهکای اولیکه ایکن    . تعکدادی از  اسکت دریا 

 .است ذکرشده

 سکاحلی یاسک ان   سکازی عملککرد یکک   بهینکه : SOS از هد 

نجات جان مسافران یک کشکتی در حکال غکرق     یتباقابلجستجو 

 .است شده انتخاب خ ر دریای در شدن

 متعکدد  یها سامانه دارای ساحلی یا ارتش: یاس ان نفعان یذ

 و ارتبکاطی  یهکا  سکامانه  ،بکال رد  هواییما،)  متفاوت های یتباقابل

 دسککترس در منطقکه  در ایسککت اه چنکدین  بکا  کککه کنتکرل  مراکک  

 یرنرامی وغ صنایع ماهی یری، هایکشتی این، بر عالوه. هستند(

اتفکاق   فاجعکه  یک که یهن ام کمک ارائه برای تجاری هایکشتی

 از ترکیبکی  هکدایت  کنتکرل  فرمکان  و همکاهن ی  مرکک  . افتکد می

 هماهن ی ارتباطی یها سامانه یه ادها. ودار  ینسرنش هایکشتی

 نجات. های یتقابل و سنجش

 میلیارد تومان. 111 حدود: بودجه

 عملکرد کلیدی های یگریو

 کارایی .1

  توان مالی .2

 یایداری .3

  ای بودن یمانهی .4

 مداری-شبکه .5

 .N = 29دارند:   شرکت بالقوهطور  بهیی که ها سامانه از تعدادی

هکر یکک قابلیکت     سامانه ککه  21 شام  امداد و ردیابی یتمأمور

 .متفاوتی دارند

 هاتولید معماری -3-1

جمعیت اولیه یا فرضیات ال وریتم ژنتیکک مجموعکه محکدودی از    

هکای مختلکف توسکط    باشند. تولید معماریمی SOSهای معماری
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 SOSتکرین  ریرد. برای تعیین مناسبال وریتم ژنتیک صورت می

ها مورد ارزیابی قرار ب یرنکد. ارزیکابی   باید این فرضیات و معماری

های کلیدی عملککرد توسکط سکامانه     یگریوها با توجه به معماری

ریریکد. هرچکه مقکدار تکابع تناسکب در      استنتاج فازی صورت می

ی دارد. در ادامکه،  تکر  مناسکب ارزیابی فازی بیشتر باشکد عملککرد   

تر به های مناسبند و معماریشوتر ح   میهای ضعیفمعماری

دهنکد ارزیکابی   کمک ترکیب و جهش نس  جدیدی را شکک  مکی  

 است. شده دادهها در بخش ارزیابی معماری شرح  یمعمار

 ها سازی استقالل سامانه یهشب-3-3

بعککد از ایجککاد معمککاری توسککط ال ککوریتم ژنتیککک، خودمختککاری 

اند اری شدهیی که توسط ال وریتم ژنتیک دعوت به همکها سامانه

یکا   کننکده  شکرکت ی هکا  سامانهای از شود. مجموعهسازی میشبیه

بککرای سککامانه  1توانککد توسککط عککدم شککرکت کککردن سککامانه مککی

و یا صفر برای شرکت نکردن سامانه مدل شود. برای  کننده شرکت

شرکت کردن یک سامانه در  احتمال بهسازی این نوع سامانه، مدل

SOS   احتمالP  که(0 < p < 1) شود. نسبت داده می 

 کارلو مونتسازی سامانه با کمک ال وریتم  یهشبدر ادامه برای 

توان ح ور یکا عکدم   و انتخاب عددی تصادفی بین صفر و یک می

ی هکا  سکامانه سازی نمود.  وجود رابطه بین ح ور سامانه را شبیه

ای توسط صفر مختلف توسط اعمال یک و عدم وجود چنین رابطه

وجکود رابطکه بکین دو     احتمکال  بکه شود. در اینجا نی  مشخص می

 شکود. نسبت داده می (q < 1 > 0)که  qاحتمال   SOSسامانه در 

ها، یک کروموزوم در کنار هم قرار ررفتن این مجموعه صفر و یک

-n(nها شرکت کننکد حکداکثر    دهد. ارر تمامی سامانهرا شک  می

سکامانه در   pnارکر  خواهیم داشت. همچنین  SOSارتباط در  2/(1

SOS ها  شرکت کنند و تمای  ایجاد برقراری ارتباط بین سامانهq 

 شود.های مورد انترار میتعداد ارتباط p2qn(n-1)/2باشد؛ تعداد 

 ارزیابی معماری   -3-4
در ال کوریتم ژنتیکک بکرای     1، تکابع تناسکب  (3) با توجه به شکک  

هکای  ها کاربرد دارد. این ارزیابی  نسبت بکه صکفت   SOSارزیابی 

 ریرد:زیر صورت می

2بودجه •
  

3کارایی •
  

4انعطا  •
 

5یایداری •
 

  ای بودن یمانهی •

 

1- Fitness 

2- Affordability 

3- Performance 

4- Flexibility 

5- Robustness 

 مداری-شبکه •

تکوان یکک   یر دارنکد و نمکی  تأثها تا حدودی بر هم این صفت

هکا در  مقدار دقیق برای یک صفت با توجه به متغیر بکودن صکفت  

ین ارزیابی بنابراها مشخص نمود. صفتشرایط مختلف و وابست ی 

 ریرد. ها به شک  فازی صورت میصفت

هککککایی از  یبنککککد درجککککههککککر یککککک از صککککفت دارای 

باشکند. تعیکین مکرز    می 1و عالی 1، خوب9قبول قاب ،6قبول یرقاب غ

ها ککار دشکواری اسکت، بنکابراین ایکن       یبند درجهدقیقی بین این 

 (5)شکک    .[11و  1] دها دارای ساختار فکازی هسکتن   یبند درجه

 ر ارد. ی را به نمایش میبند درجهساختار فازی این 

 

 ی.بند درجهساختار فازی  :(5شكل )

و  2.3مشکخص اسکت. مقکادیر بکین      5که در شک  طور همان

هکا  . بکرای هکر یکک از صکفت    انکد  شده مشخصبه شک  فازی  2.1

بندی با توجه به فرمول شود. درجهبندی خاص آن لحاظ میدرجه

است. فرمول مورد  شده ررفتهبرای آن صفت در نرر  مورداستفاده

 .استبندی هر یک از صفات به شک  زیر استفاده برای درجه

 تعککداد مککردم  مجمککوععنککوان  بککه معمککار کککارایی کککارایی :

 است.دریا  یافته از نجات

 توانایی به مربوط آهن  خاصیت مداری مداری: شبکه-شبکه

-مرک . است اطالعات ر اشتن اشتراک به برای بودن دسترس در

نامیککده  محککور هککایی کککه بککه ایککن شککک  عمکک  کننککد، شککبکه  

 (2 و 1شوند.)معادله  یم

                   ∑∑           

 

   

 

   

                    1  

 مکاتری   یکک  بکه  بیت از ایرشته تبدی  با A توسط ماتری 

 ح کور  برای دودویی مقادیر Ajj و Aii و شود یم محاسبه مجاورت

  .شکود معمکاری مشکخص مکی    در( 1) وجکود  عدم و( 1) ها سامانه

ارتباطی وجود دارد یا  j و iکند آیا بین  یممشخص  Aijهمچنین، 

خیر. ارر هر یک از دو سامانه وجود نداشته باشکند، حاصک  ایکن    

مشکخص اسکت، نکه     (6)در شک   طور همانشود .معادله صفر می

 سکتون همکاری دارند، بعد از ستون نهم در موقعیکت   باهمسامانه 

هکا   ارتباط سامانه اول بکا دی کر سکامانه    کننده مشخصده تا نوزده 

تا نه سکتون بعکد ارتبکاط     یستب. همچنین از موقعیت ستون است

 

6- unacceptable 

7- marginal 

8- acceptable 

9- exceeds 
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 کند و ... .ها را مشخص می سامانه دوم با دی ر سامانه

 

 ها. سامانه و ارتباط بین سامانه 1از  ایمجموعه :(6شكل )

و ( 2 معادلکه ) عملیکاتی  هایه ینه مجموع به مالی:  بست ی توان

 روابکط  تعکداد  این، بر عالوه. است برخوردار هایی کهقابلیت تعداد

 ها. سامانه دی ر با سامانه( 3 معادله)

                ∑     ∑  
  

 

   

 

   

                                

                ∑     ∑       
    

 

   

              

 

   

 

                  

                  

  
                                         

 SOSیی اسکت ککه در   هکا  سامانه دهنده نشان  SSکه  یطور به

هایی است که از یک سکامانه  قابلیت Ciمشارکت دارند.  همچنین، 

   شکود. امداد نجات اسکتفاده مکی   منرور به
 دهنکده  نشکان نیک         

 است. SKبا   SSارتباط 

کنکد.  یکری مکی  ر انکدازه ها و ررا  را ای: ساختار شبکهییمانه

 در ممککن  قابلیت تفکیک حداکثر تعداد ای عبارت است از،ییمانه

 [1] آن آوردنبکرای بککه دسککت   1نیککومن شککبکه و ال کوریتم  یکک 

 .استشده  استفاده

نسبت به این صفات، توسط قوانین خاصکی ککه    SOSارزیابی 

یت خروجکی  درنهاریرد. شود صورت میدر تابع فازی مشخص می

است.  SOSفازی در این مقاله مالک ارزیابی ما برای مناسب بودن 

بعدی ایکن صکفات را نمکایش    وجی سهاین قوانین و خر (9)شک  

 دهد.می

 

 مجموعه قوانین ارزیابی فازی :(1شكل )

 

1-   Newman 

 تولید نسل جدید -3-5

 شود.ها به سه طریق نس  جدید ایجاد می SOSبعد از ارزیابی 

 شودهای نس  حاضر بدون تغییر وارد نس  جدید می ینبهتر .1

ترکیکب   بکاهم در نس  حاضر  SOSهای تعدادی از کروموزوم .2

 سازند.شده و بخشی از نس  جدید را می

های نس  جدید با جهکش ژنتیککی وارد   تعدادی از کروموزوم .3

 شوند.نس  بعد می

ها با کمترین می ان تابع تناسب از نس  حاضر  SOSهمچنین 

 دهد. روند تولید نس  جدید را نشان می (1)شوند. شک  ح   می

 

 روند تولید نس  جدید. :(8شكل )

  سازی یهشب -4
ها نس  معماری111از  مناسب، معماری یک آوردن دست به برای

های مختلف برای به دست و در هر نس  از ینجاه تکرار از معماری

 اسکت. افک ایش   شده استفادهی ا سامانهین ترکیب تر مناسبآوردن 

 .نکدارد  معمکاری  کیفیکت  یری بکر حکداکثر  تکأث  هکم  311 به نس 

 سکازی  یهشب زمان معماری در کیفیت انهم است معقول رو، ینازا

تکابع تناسکب    ارزش (1) شک  درشده  ارائه نتایج .شود کمتر ثبت

حالت بیشترین، میان ین و بدترین تابع تناسب  در سهمعماری را 

 از اسکتفاده  بکا  نسک   111  برای هر نسک ، و ایکن عملیکات را در   

بکرای  مقدار تکابع تناسکب    بهترین. دهدنشان می ال وریتم ژنتیک

 جدول دهنده آن در ی تشکی ها سامانهاست که  6.1 یک معماری

در ایکن   هکا  سکامانه ی بکین  ها ارتباطهمچنین  .استذکرشده  (1)

 است. شده مشخص (11)معماری در شک  

 

 توسط ال وریتم ژنتیک شده ارائه نتایج :(21شكل )
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 ی معماری ییشنهادیها سامانهی بین ها ارتباط :(8شكل )

 ی ییشنهادی توسط ال وریتم ژنتیکها سامانهارتباط بین  :(2)جدول 

 ژنتیک الگوریتم سامانه پیشنهادی سامانه نوع

 1 سامانه رو تند قایل

 2 سامانه بالگرد

 5 و 4 سامانه هواپیما

 13و  9،1،1،12 سامانه پهباد

 19 سامانه گیری ماهی کشتی

 25 سامانه کنترل مرکز

 29 سامانه ارتباطات

 

 گیری یجهنت -5

 مسئله یک برای معماری ینتر مناسبیافتن  روش این مقاله، یک

تکابع   یکک  بکا  هکا معمکاری  از ایجستجو و نجات اسکت. مجموعکه  

دارای قابلیکت   یدشکده تول معماری نهکایی  اند. آمده دست بهتناسب 

    هسکت. بینکی   یشیک باالی نجات افکراد بکا کمتکرین ه ینکه قابک       

 بکا  معماری سامانه فرایند در تواندمی تصادفی اکتشافی هایروش

 که یری  امکان هایطرح از ایمجموعه با معمارانه یها سامانه ارائه

ایکن   .کنکد  کمکک  ن دیکک باشکد   مطلوب معماری یک به توانمی

بینکی شکرایط واقعکی یکیش از رخکداد       یشیتوانند با می ها سامانه

کاهش اتال  ه ینه و اف ایش کارایی باشند. همچنین  باعث، ها آن

یرمترقبکه  غباعث اف ایش میک ان آمکادری یکیش از وقکوع رخکداد      

  شوند.
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