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Ex-MaSE :  سيستمهاي مبتني بر عاملتحليل و طراحيروشي توسعه يافته براي  
 
 

 احمد عبداهللا زاده بارفروش شيوا وفادار
Vafadar@aut.ac.ir Ahmad@ce.aut.ac.ir 

 
 آزمايشگاه سيستمهاي هوشمند
 دانشكده مهندسي كامپيوتر

 كبير دانشگاه صنعتي امير
 چكيده

اي بر متدولوژي  بر اساس توسعه براي تحليل و طراحي سيستمهاي مبتني بر عامل Ex-MaSE با عنوان در اين مقاله متدولوژي جديدي
MaSEكمبودهاي موجود در متدولوژي .  ارائه شده استMaSE ، ارزيابي «و » ارزيابي محتوايي«، »ارزيابي تجربي«با استفاده از روشهاي
در مرحله .  درنظر گرفته شده است Ex-MaSEحل و مدلهاي جديدي در متدولوژيمرا، شناسايي و براي رفع اين كمبودها، »اي مقايسه
سازي  در مرحله  مدل. شود محيطي كه نقشهاي سيستم در آن قرار دارند شناسايي مي، سازي محيط با استفاده از مدلهاي ارائه شده مدل
با استفاده از »  شي-ساخت كالس عامل«در  مرحله . شود يدانش مورد نياز عامل براي برخورد با عوامل پيچيدگي سيستم تحليل م، دانش
بر اساس ارزيابي هاي ارائه شده در اين .شوندمیطراحي » كالس شي«يا » كالس عامل«سيستم به صورت  موجوديتهاي، » شي-عامل«مدل 
قابليت بيان ويژگيهاي مختلف « ،»يقابليت دسترس« از جهت معيارهاي MaSE در مقايسه با متدولوژي پايه آن Ex-MaSEمتدولوژي ، مقاله

 .ارتقا يافته است» قابليت استفاده مجدد« و » قابليت نگهداري«، »پيوستگي مراحل«، »مديريت پيچيدگي«، »سيستم
 MaSE ،Ex-MaSE، مبتني بر عاملسيستمهاي تحليل و طراحي ، مبتني بر عامل افزار مهندسي نرم : كلمات كليدي

 مقدمه. ١
. افزار در نظر گرفت توان سه مرحله اصلي براي تكامل هر ديدگاه جديد در توليد نرم افزار مي املي ديدگاههاي توليد نرمبا بررسي سير تك

هاي استفاده از  روش، هاي ديدگاه مطرح شده در مرحله دوم با توجه به ويژگيها و قابليت. شود در مرحله اول يك ديدگاه جديد مطرح مي
درمرحله سوم روشهاي مبتني بر . شود افزاري ابداع و به كار گرفته مي كنندگان در توليد و ساخت سيستمهاي نرم آن توسط تعدادي از توليد

اي در ساخت   امروزه استفاده از عاملها به صورت قابل مالحظه].١[گردند افزار وارد مي اين ديدگاه فراگير شده و در حوزه مهندسي نرم
به مرحله ، ديدگاه مبتني بر عامل با پشت سر گذاردن دو مرحله اول از سير تكاملي خود. ش يافته استسيستمهاي كامپيوتري پيچيده افزاي

متدولوژيهاي گوناگوني براي تحليل و ]. ٣،٢،١[افزار مخصوص به خود دارد سوم وارد شده است و اكنون نياز به روشهاي مهندسي نرم
فها ضع، »افزار مبتني بر عامل مهندسي نرم«با توجه به نوپا بودن متدولوژيهاي موجود در .  است ارائه شده» سيستمهاي مبتني بر عامل«طراحي 
بدين علت تحقيقات گوناگوني در زمينه بهبود و توسعه متدولوژيهاي مبتني بر . متدولوژيها وجود داردن هاي گوناگوني در اي و كاستي

افزار گاه منجر به ظهور و معرفي متدولوژيهاي جديد   مهندسي نرمفرآيند بهبود و توسعه متدولوژيهاي.عامل در حال انجام است
  .]٤[گردد مي

 به عنوان يك متدولوژي جديد براي تحليل و طراحي Ex-MaSE (Extended Multiagent System Engineering)در اين مقاله
مهندسي «جمله متدولوژيهاي است كه در  از MaSEمتدولوژي . گردد  معرفي ميMaSEه متدولوژي يسيستمهاي مبتني بر عامل بر پا

 فرآيند بهبود بر اساس  .]٨، ٧، ٦، ٥، ٤ [كار است بسيار مورد توجه است و در ساخت و توليد سيستمهاي متعددي به» افزار مبتني بر عامل نرم
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، »ارزيابي تجربي« روشهاي تفاده از  که در اين مقاله ارائه مي شود، نخست با اسافزار مبتني بر عامل و توسعه متدولوژيهاي مهندسي نرم
 كمبودهاي موجود در ،»مهندسي نرم افزار مبتني بر عامل«متدولوژيهاي و معيارهاي ارزيابي »  ارزيابي محتوايي«، »ارزيابي مقايسه اي«

 كردن اين باافزودن مدلها و مراحل جديد در تحليل و طراحي متدولوژي به منظور برطرف. شناسايي شده است MaSEمتدولوژي 
 .ارزيابي مي گردد روشهاي فوقسپس متدولوژي معرفي شده براساس . گردد  معرفي ميEx-MaSEمتدولوژي ، كمبودها

، بر پايه تحقيقات و مطالعات انجام شده»  افزار مبتني بر عامل مهندسي نرم«فرآيند بهبود و توسعه متدولوژيهاي ، ٢در اين مقاله در بخش 
 بيان ،  شده استMaSE بر مبناي بهبود و توسعه متدولوژي Ex-MaSE ايجاد متدولوژي منجر بهفرآيندي كه ، ٣ در بخش. شود ارائه مي

ارزيابي «متدولوژي معرفي شده بر اساس روشهاي ، ٤ در بخش .  و مدلهاي جديد ارائه شده در متدولوژي تشريح مي گرددگردد مي
 و Ex-MaSEاي ميان متدولوژيهاي  س مقايسهپس. گردد ز متدولوژيهاي موجود مقايسه ميبا برخي ا، »  ارزيابي محتوايي«و »   اي مقايسه

MaSEنتيجه گيري وکارهاي ، ٦در بخش . گردد ارائه مي، افزار در ارزيابي يك متدولوژي مبتني بر عامل  بر اساس معيارهاي مهندسي نرم
 .گردد براي ادامه تحقيق در اين زمينه بيان ميآينده 

 د بهبود و توسعه متدولوژي فرآين. ٢
 در بسياري  ،به علت نوپا بودن متدولوژيهاي موجود. ]٩ [در حال حاضر متدولوژيهاي گوناگوني براي ديدگاه مبتني بر عامل ارائه شده است

 ، ٥، ٤[  رت گرفته با بررسي بهبودهايي كه بر روي متدولوژيهاي مختلف مبتني بر عامل صو. شود از آنها مشكالت و نارساييهايي ديده مي
متداولترين روش ارزيابي . رود گردد معموال چهار روش اصلي جهت ارزيابي اين متدولوژيها به كار مي مشخص مي] ١٠، ٨، ٧

در اين روش يك سيستم نمونه به عنوان مطالعه موردي انتخاب . باشد مي» ارزيابي تجربي «، » افزار مبتني بر عامل مهندسي نرم«متدولوژيهاي 
سازي   قابليتهاي مدل در اين روش. گردد سازي براي آن اجرا مي طراحي و پياده، ومراحل چرخه حيات سيستم مورد نظر شامل تحليل

« .، مشخص مي گردد در مراحل مختلف توليد سيستم قاط ضعف و كمبودهاي متدولوژي ونمتدولوژي براي دامنه خاص سيستم كاربردي
هاي متدولوژي در  كاستي، در اين بررسي. باشد  براي تعيين كمبودهاي يك متدولوژي ميروش ديگري» اي ارزيابي مقايسه

در اين . شود متدولوژي انجام مي» ارزيابي محتوايي«، در روش سوم. شود بر مبناي مقايسه مشخص مي» سيستمهاي مبتني بر عامل«سازي مدل
» افزار مبتني بر عامل مهندسي نرم«سازي متدولوژيهاي  نيازهاي مدل، »سيستمهاي مبتني بر عامل«روش بر اساس ويژگيهاي خاص عامل و 

شود چه ويژگيهايي از سيستم بايد در يك متدولوژي براي ساخت مورد بررسي و توجه قرار  بدين ترتيب مشخص مي. گردد مشخص مي
معيارهايي كه در ،  مدلهاي ارائه شده در آنبا بررسي مراحل مختلف متدولوژي و» ارزيابي معياري«در روش .گيرد و بر آنها تاكيد شود

كمبودهاي يك ، با تلفيق و بررسي اين ديدگاهها. گيرند مورد ارزيابي قرار مي، افزار براي ارزيابي متدولوژي وجود دارند مهندسي نرم
بدين . باشد  تعيين شده ميفرآيند بهبود و توسعه متدولوژي شامل ارائه مدلهايي به منظور پوشش كمبودهاي.شوند متدولوژي مشخص مي

، بر مبناي روشهاي فوق. يابند گردند يا مدلهاي موجود در متدولوژي بهبود مي ترتيب مدلهايي به مراحل تحليل و طراحي اضافه مي
 . ارائه مي نماييم١ لرا به صورت شك» افزار مبتني بر عامل مهندسي نرم«چهارچوب بهبود و توسعه متدولوژيهاي  

 
 
 
 
 

 
 

الزم است متدولوژي بهبود يافته نيز مورد ارزيابي و تحليل قرار ، »سيستمهاي مبتني بر عامل«در جهت رسيدن به يك متدولوژي كامل براي 
بوديافته آن با استفاده از سيستمهايي با سطوح مختلف پيچيدگي هاي به در صورتي كه فرآيند بهبود و ارزيابي يك متدولوژي و نسخه. گيرد

اين فرآيند تا زماني كه . گردد هاي مختلف فراهم مي امكان ارزيابي قابليتهاي متدولوژي از جنبه، هاي مختلف صورت پذيرد و در دامنه
مايد و سيستمهاي توليد شده معيارهاي يك سيستم را مدل ن» سيستمهاي مبتني بر عامل«متدولوژي بتواند همه ويژگيهاي خاص يك عامل و 

 افزار مبتني بر عامل فرآيند بهبود و توسعه متدولوژيهاي مهندسي نرم: ١شكل

 متدولوژي
  بهبود يافته

  مطالعه موردي: يك سيستمساخت

 تشخيص كمبودهاي متدولوژي

 تعريف سيستم متدولوژي

 )افزار نرم، مستندات(افزاري محصوالت نرم

 كمبودهاي متدولوژي

 بهبود متدولوژي

 معيارهاي ارزيابي
 افزار نرم  درمهندسي 

 ويژگيهاي خاص

  سيستمهاي مبتني بر عامل
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 .يابد ادامه مي، افزار را دارا باشند در مهندسي نرم» خوب« 

 Ex-MaSEمتدولوژي . ٣
 است كه با استفاده از فرآيند بهبود و توسعه و بر  براي تحليل وطراحي سيستمهاي مبتني بر عامل متدولوژي جديديEx-MaSEمتدولوژي 

در ساخت و توليد سيستمهاي گوناگوني به كار رفته است و تحقيقات ، MaSEمتدولوژي .  ارائه شده استMaSE پايه متدولوژي
 . ]١٠، ٧، ٦، ٥[گوناگوني براي رفع كمبودهاي آن انجام شده است

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

كارگيري متدولوژي در ساخت دو   بر مبناي فرآيند بهبود و توسعه و پس از بهMaSEكمبودهاي موجود در متدولوژي ، در اين تحقيق
ارزيابي  «  »  اي ارزيابي مقايسه«همچنين روشهاي . ] ١٢، ١١، ٨[ به صورت تجربي شناسايي شده استCASBA و E-Shopسيستم 
 نتايج اين ارزيابي در جدول . استفاده قرار گرفته است  موردMaSEنيز براي تعيين كمبودهاي متدولوژي »   ارزيابي معياري«و »   محتوايي

شكاف ميان مراحل تحليل و :  با استفاده از روشهاي فوق عبارتند ازMaSE كمبودهاي شناسايي شده در متدولوژي . ارائه شده است۱
عدم وضوح تعاريف پايه در ، ر سيستمتبديل كليه نقشهاي موجود د، سازي محيط عدم مدل، سازي دانش مورد نياز عامل عدم مدل،     طراحي

جهت رفع كمبودهاي فوق . شناسي عامل سازي هستان عدم مدل، سازي كمبودهاي مستند، سازي تعامل ميان عاملها مشكل مدل، متدولوژي
حيح شده  مراحل مختلفي به متدولوژي پايه افزوده شده و مدلهاي موجود در متدولوژي اوليه در برخي موارد تصMaSEدر متدولوژي 

 . نشان داده شده است٢ در شكل Ex-MaSEمراحل و مدلهاي متدولوژي .  ارائه شده استEx-MaSEاست و متدولوژي جديدي با عنوان 
 »سازي محيط مدل« مرحله -١-٣

 تعريف درنظر گرفته به عنوان يكي از پارامترهاي، گيرد محيطي كه عامل در آن قرار مي، شود تقريبا در تمامي تعاريفي كه از عامل بيان مي
، »واكنش«دانش عامل و روشهاي ، »محدوده سيستم«در مشخص شدن ، شناختي كه عامل از محيط اطراف خود دارد. ]١٣[شده است

سازي محيطي است كه سيستم مورد تحليل در  عدم مدل، MaSEيكي از ضعفهاي متدولوژي . عامل بسيارموثر است» استنتاج«و » يادگيري«
سازي  مدل. بايد در مرحله تحليل شناخته شود، محيطي كه سيستم در آن قرار دارد، براي شناخت بهتر سيستم چندعامله.  آن قرار دارد

 .شود انجام مي»  تشخيص ويژگيهاي محيط«و » هاي محيط تعيين مولفه« در دو مرحله Ex_MaSEمحيط در متدولوژي 

 Ex-MaSEمراحل و مدلهاي متدولوژي : ٢شكل

 راحي سيستمط

 طراحي

 تحليل

 نيازمنديها

 تعيين اهداف سلسله مراتب اهداف

 موارد كاربرد

 نمودار ترتيب

 وظايف همزمان نقشها

  شي-كالس عامل

 گفتگوها

 معماري عامل و شي

 نمودار آرايش ساختاري

تركيب كالسهاي 
 عامل و شي

 ساخت گفتگوها

 ايجاد كالسهاي
  شي- عامل

 بازبيني نقشها

 ردتعيين موارد كارب

 مدل ارتباط
  با محيط

 سازي محيط مدل

 ويژگيهاي محيط

 شناسي ساخت هستان شناسي هستان

 سازي دانش مدل مدل دانش
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شود و عوامل محيطي و نحوه ارتباط آنها با سيستم  رت يك جعبه سياه ديده ميكل سيستم به صو، »تعيين مولفه هاي محيط«در مرحله 
نمودار ارتباط با محيط براي . شود استفاده مي» نمودار ارتباط محيط«سازي نحوه ارتباط سيستم و محيط از  براي مدل. شود مشخص مي

هر يك از نقشهاي موجود در سيستم بايد عوامل محيطي براي ،  همچنين در اين مرحله. نمايش داده شده است۳ در شکل CASBAسيستم 
 .شود  براي هر نقش مستند مي٤ي كلي به صورت شكل«الگو«اين اطالعات در قالب . براي نقش مشخص شوند

  مدير حراج:الگوي نقش
  قوانين انواع حراج:منابع خارجي
  زمان: منابع فيزيكي

 :ساير نقشها

 و صحت اطالعاتميزان دقت / نحوه ارتباط نام نقش
 كامل و دقيق/ ارسال اطالعات فروشنده
 .شود كامل و دقيق درنظر گرفته مي/ بنابر سياستهاي خريد ارسال اطالعات  خريدار

دالل 
 حراج

همه اطالعات الزم توسط مدير حراج در اختيار/ دريافت و ارسال اطالعات 
 گيرد دالل حراج قرار مي

 
 »الگوي  نقش« : ٤شكل    CASBAيط در سيستم نمودار ارتباط با مح: ٣شكل 

تحليلگر سيستم بايد ويژگيهاي محيط و ديدگاه هر يك از نقشهاي سيستم نسبت به اين ويژگيها را ، »تشخيص ويژگيهاي محيط«در مرحله 
مل محيطي كه باعث با شناخت عوا. شود  استفاده مي٥از الگوي ارائه شده در شكل، سازي محيط سيستم براي مدل. شناسايي نمايد

. شدن سيستم را تشخيص بدهد تواند عوامل پيچيده تحليلگر سيستم مي، شوند پويا و غيرقابل دسترسي بودن محيط براي عامل مي، غيرقطعي
نحوه برخورد با عوامل پيچيدگي و عدم قطعيت را توسط هر نقش ، سازي دانش تواند در مرحله مدل تحليلگر مي، با شناخت اين عوامل

  .شخص نمايدم

 
 » سازي دانش  مرحله مدل-۳-۲

 بايد نسبت به وضعيت خود و  به درستي عمل کندبراي اينكه عامل بتواند. عامل مطرح است دانش به عنوان يكي از اجزاي اصلي يك 
 با توجه به نياز عامل به .باشد سازي دانشهايي از محيط و وضعيت مي اين آگاهي مستلزم ذخيره. محيط اطراف خود آگاهي داشته باشد

دانش عامل و روشهاي استفاده از دانش مورد بررسي و تحليل قرار ، »عاملافزار مبتني بر  مهندسي نرم« متدولوژي دانش، الزم است در يک
 . گيرد

در اين متدولوژي دانش عامل در مرحله . سازي دانش نقشهاي موجود در سيستم است عدم مدل،  MaSEيكي از ضعفهاي متدولوژي 
دانش مورد نياز نقشها براي ، له تحليل متدولوژيدر حالي كه در مرح. شود قسمتي از معماري عامل درنظر گرفته ميطراحي به عنوان 

براي . اين كاستي باعث شده است كه انتخاب معماري عامل در مرحله طراحي با مشكل مواجه گردد. رسيدن به هدف مشخص نشده است

 نقش
 فروشنده خريدار دالل حراج مدير حراج ويژگي

 كليه اطالعات توسط كاربر  ارائه اطالعات مدير حراح  قابل دسترسي

  تغيير پارامترهاي قيمت دهي  تغيير تعداد فروشنده  و خريدار عير قابل دسترسي
 فاكتورهاي مشخص   موجود گيري با اطالعات تصميم  قطعي

  تغيير پارامترهاي قيمت دهي  تغيير تعداد فروشنده و خريدار غيرقطعي
 گيري مقطعي تصميم گيري مقطعي تصميم گيري مقطعي تصميم گيري مقطعي تصميم مقطعي

     غيرمقطعي
 ارتباط با كاربر  خريداران ثابت با شروع حراج  ايستا
  اير خريدارانتغيير استراتژي قيمت س  تغيير تعداد فروشنده  و خريدار پويا

    مراجعه فروشنده  و خريدار پيوسته
 كامال گسسته دريافت اطالعات در زمان مشخص دريافت اطالعات از خريدار گيري براي آغاز حراج تصميم گسسته

 CASBAسازي محيط در سيستم  الگوي مدل:  ٥شكل 

سيستم 
CASBA

 خريدار فروشنده
يهاي استراتژ

 خريد
اطالعات 
 پايه فروش 

واع  انقوانين
ا

زما
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 بايد قسمتي از ن بدي.سازي دانش به مرحله تحليل متدولوژي اضافه شود  الزم است مدلبرطرف کردن شکاف ميان تحليل و طراحي،
 . با استفاده از مدل دانش در مرحله تحليل فراهم گردد، اطالعات موردنياز در مرحله طراحي
توان مجموعه  مي،  در نظر گرفته شده استMaSE در متدولوژي  در مرحله ساخت معماري عاملبر اساس معماريهاي مختلفي كه

اي است كه در  دانش پايه، »واقعيتها«منظور از . بندي نمود ها طبقه قوانين وطرح، اقعيتهاو. هاي مورد نياز يك عامل را به سه دسته اصلي دانش
توسط محيط يا ديگر عاملها تامين ، در حين اجرا، تواند به صورتهاي مختلف از كاربر يا سازنده عامل مي، اين دانش اوليه. عامل وجود دارد

. دانش جديدي توليد نمايد، د دانش خود را ارتقاء بخشد و بر اساس تجربيات حاصلتوان همچنين در حين انجام كار يك عامل مي. شود 
 . نشان داده شده است٦ي كلي شكل«الگو«روش بازنمايي دانش براي واقعيتهاي موجود در سيستم به صورت 

  دالل حراج:نام نقش 
منبع  واقعيت 

 كننده تامين
شرايط  سرويسهاي مربوطه 

 روزرساني به
 ارزش

ترين  ينپاي
 قيمت حراج

 - ندارد تشخيص اعتبار درخواستهاي رسيده مديرحراج

بهترين پيشنهاد 
 قيمت

  تشخيص بهترين قيمت جديد-١ دالل حراج
 ارزيابي اعتبار درخواستهاي -٢

 رسيده

قانون تشخيص 
بهترين قيمت بر 

 اساس نوع حراج

- 

( منبع فيزيكي  زمان
 )زمان

  تشخيص پايان زمان ارائه قيمت-١
 در هر دوره

  تشخيص پايان حراج-٢

به طور مرتب از 
 .محيط دريافت شود

- 

  ندارد اجراي حراج مدير حراج نوع حراج

 الگوي كلي واقعيتهاي مورد نياز نقش : ٦شكل

 بر اساس يك عامل. نحوه استفاده از دانش نيز از ويژگيهاي مهم يك عامل است، عالوه بر دانش ابتدايي كه يك عامل در اختيار دارد
دهدهمچنين انتخاب  نمايد يا آن را گسترش مي كند و دانش خود را اصالح مي از دانش اوليه استفاده مي ، مكانيزمهاي استنتاجي خاص خود

.شود عمل در پاسخ به تغييرات محيط و اطالعات دريافتي بر اساس دانش عامل انجام مي
گيري و استنتاجهاي يك عامل بر اساس  در بسياري موارد تصميم. ها مطرح هستند ملقوانين به عنوان يكي ديگر از منابع اصلي دانش عا

ميزان ارزش . تواند به عنوان دانش اوليه توسط كاربر در اختيار عامل قرار گيرد يك قانون مي. گيرد صورت مي، قوانيني كه در اختيار دارد
 ٧از الگويي مشابه شكل ، به منظور بازنمايي قوانين مورد استفاده يك نقش. قوانين براي هر نقش نيز بايد مشخص شودو تقدم هر يك از 
استفاده ، براي عامل در نظر گرفته شده است» ساخت معماري عامل«  در مرحلهMaSEيكي از اجزايي كه در متدولوژي .استفاده شده است
روش مورد استفاده نقش براي رسيدن به اهداف مشخص ، الزم است در مرحله تحليل سيستم. باشد  از سوي عامل مي از  طرح و برنامه

همچنين در صورت پيچيده بودن طرحهاي مورد . شود  استفاده مي٨ كلي مشابه شكل«الگوي«براي مستندسازي طرحهاي هرنقش از . گردد
الزم به ذكر است براي هر . كردن اين طرحها استفاده نمايد نيز براي مدلتواند از ماشين حالت متناهي  تحليلگر سيستم مي، استفاده نقش

ممكن است نقشي در سيستم وجود داشته باشد كه هيچ يك از دانشهاي مذكور را براي . شود نقش تنها انواع دانش مورد استفاده مدل مي
از اين ، » شي-ساخت كالسهاي عامل«بلكه در مرحله . وجود چنين نقشي در سيستم غيرطبيعي نيست. رسيدن به هدف خود استفاده نكند
 .ويژگي نقشها استفاده خواهد شد

  استراتژي پيشنهاد قيمت:الگوي طرح

  خريدار:نام نقش
 .كند بر مبناي اين طرح خريدار نرخ افزايش قيمت را در فرآيند ارائه پيشنهاد مشخص مي: شرح
 ١:تقدم                                                                ايستا:نوع

 :مراحل
 شرط پي شرط پيش گام

1 Best Bid< 50% desire Bid Increase Rate=0.2 Best 
2 Best Bid< 70% desire Bid Increase Rate=0.4 Best 
3 Best Bid< 90% desire Bid Increase Rate=0.6 Best 
4 Best Bid> Desire Bid Don’t bid  

 به روزرساني حداكثر قيمت :  قانونالگوي 
  خريدار:كننده نقش استفاده

در . كند  كاربر سيستم حداكثر قيمت پيشنهادي براي كاال را مشخص مي:شرح
صورتي كه اين قيمت غير واقعي باشد و باعث شكست در حراجهاي مختلف 

 .روزرساني شود تواند توسط نقش خريدار به مي، شود
  موفقيت در حراجهاي گذشتهسه بار عدم. :شرط پيش
افزايش حداكثر قيمت خريد كاال به ميزان ميانگين بهترين قيمت در : شرط پي

 حراجهاي قبلي
 - :برقرار نبودن شرط

 

 الگوي كلي طرح مورد نياز عامل:  ٨شكل     الگوي كلي قوانين مورد نياز عامل : ٧شكل
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 » شي-ساخت كالسهاي عامل« مرحله -۳-۳

در نظر . افزاري و ميزان انطباق آن با تكنولوژي مورد استفاده توجه كرد بايد به دامنه سيستم نرم، ستفاده از يك تكنولوژي جديددر هنگام ا
همانطور كه اين موضوع در سطح كلي سيستم و . گردد نگرفتن اين موضوع باعث پيچيده شدن و كاهش كارايي سيستم طراحي شده مي

تبديل كليه ، در يك سيستم مبتني بر عامل. در سطح سيستم نيز بايد درنظر گرفته شود، ي سيستم مطرح استانتخاب تكنولوژي پياده ساز
اين روش انجام . شود در سطح موجوديتهاي سيستم استفاده نامناسبي از تكنولوژي جديد صورت گيرد نقشهاي موجود به عامل باعث مي

 .گردد كار باعث پيچيده شدن سيستم و كاهش كارايي آن مي
براي . ]١٤[باشد  تبديل همه نقشهاي موجود در مرحله تحليل به كالسهاي عامل در مرحله طراحي ميMaSEيكي از ضعفهاي متدولوژي 

»  شي–ساخت كالسهاي عامل « به مرحله MaSEدر متدولوژي » ساخت كالسهاي عامل «مرحله ، بهبود نحوه تعيين موجوديتهاي سيستم
بر . گردد استفاده مي» شي-مدل كالس عامل« از ، نمودن كالسهاي مربوطه در اين مرحله براي مدل.  است اصالح شده Ex-MaSEدر 

توانند به عامل يا شي تبديل  بر اساس ويژگيهاي خود مي،  نقشهاي مرحله تحليل، در مرحله نخست طراحي»  شي-مدل كالس عامل«اساس 
وظايف «و » سازي دانش مدل«تواند از اطالعات فراهم شده در مرحله  طراح سيستم ميگيري راجع به اين انتخاب  براي تصميم). تز(شوند
شوند  در چنين نموداري عاملها با استفاده از مكعب و شي ها با استفاده از مربع نمايش داده مي. در مرحله تحليل استفاده نمايد» نقش
 . است نشان داده شده ٩در شكل»  شي-كالس عامل«اي از نمودار  نمونه

پيوستگي مراحل . يابد روش طراحي در متدولوژي تغيير مي، »شي-ساخت كالسهاي عامل«به » ساخت كالسهاي عامل«با تبديل مرحله 
كالسهاي «تنها » ساخت گفتگوها«در مرحله . مختلف طراحي بايد تغييرات و اثرات ناشي از آن در مراحل بعد طراحي نيز اعمال گردد

فقط ، »شي-ساخت كالسهاي عامل«در مرحله . شوند فتگوها بايد با استفاده از نمودار حالت متناهي نمايش داده شركت كننده درگ» عامل
بايد ويژگيها و توابع مورد نياز شي در اين ، شود و براي نقشهاي موجود در سيستم معماري كالسهاي عامل موجود در سيستم مشخص مي

در اين حالت نمونه . شوند هاي موجود در سيستم مشخص مي نمونه عامل يا شي، ي سيستمدر نمودار آرايش ساختار.مرحله مشخص شوند
دهنده نمونه عاملهاي موجود در  هاي موجود نشان شوند و مكعب اشيا موجود در سيستم با استفاده از يك مربع دو اليه نمايش داده مي

 . نشان داده شده است١٠سيستم به صورت شكل» نمودار اصالح شده آرايش ساختاري«اي از  نمونه. باشند سيستم مي

 
 Ex-MaSE درCASBAسيستم  »نمودار آرايش ساختاري« : ١٠شكل Ex-MaSEدر CASBA سيستم »  شي-نمودار كالس عامل« : ٩شكل

 Ex-MaSEارزيابي متدولوژي . ٤
 ترتيب انتخاب ويژگيها بر اساس بيشترين . شده است ارائهEx-MaSE متدولوژي »محتواييارزيابي « و »ارزيابي مقايسه اي«، ۱در جدول  

سازي عامل و  تعامل ميان عاملها و نحوه مدل، در قسمت دوم جدول.  براي عامل صورت گرفته است] ١٣[كاربرد در تعاريف موجود 
وردنظر در عامل مدلسازي در اين جدول مدلهايي كه با استفاده از آنها ويژگيهاي م. اند سطح معماري عامل مورد بررسي قرار گرفته

 . ارائه شده است، شوند مي
سازي محيط را به  امكان مدل» سازي محيط مدل«ويژگي مدل دانش ومرحله ، »سازي دانش مدل« مرحله Ex-MaSEدر متدولوژي 

متدولوژي اضافه به ، از توسعه ديگري كه بر روي متدولوژي انجام شده است» شناسي ساخت هستان«مرحله . متدولوژي اضافه شده است
 .باشد  را دارا ميمهم مبتني بر عامل  قابليتهاي متدولوژيهاي Ex-MaSEشود متدولوژي  مشخص مي» اي ارزيابي مقايسه«با .  ]٥[شده است
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معيارهايي كه تاكنون . افزار تعيين شود اي ارزيابي متدولوژي از ديدگاه مهندسي نرمالزم است معيارهايي بر، »ارزيابي معياري«ر روش د

-Ex و MaSEو نتايج ارزيابي متدولوژيهاي ،] ١٧،١٦،١٥ [اند مطرح شده» افزار مبتني بر عامل مهندسي نرم«براي ارزيابي متدولوژيهاي 

MaSE دهدآن معيار تا حدي در متدولوژي برآورده  مي   نشان* جدول  نماد در اين.  ازائه شده است٢ بر مبناي اين معيارها در جدول
دهد متدولوژي اين معيار را برآورده   نشان مي–نمايد و عالمت  دهد متدولوژي آن معيار را برآورده مي نشان مي+ عالمت . شود مي
دهنده آن است   نشان?/+نماد . ي قرار نگرفته استآن معيار مورد بررس، دهنده آن است كه در تحقيق انجام شده عالمت ؟ نشان. كند نمي

ما ، كه متدولوژي از جنبه مورد نظر بررسي نشده است اما به علت فراهم بودن ابزارهاي مورد نياز براي برآوردن اين معيار در متدولوژي
 .گردد معتقديم كه معيار مربوطه در متدولوژي برآورده مي

 . ارئه شده است]١٨[نحوه ارزيابي متدولوژيهاي فوق به صورت مشروح در 

  
 ويژگي

 
« متدولوژي

وضوح
« 

»
قابليت دسترسي

« 

»
قابليت بيان 

ف
«ويژگيهايمختل
ش

قابليت گستر
« 

»
مديريت 
پيچيدگي

« 

»
قابليت اجرا 

و 
تست

«
»

پيوستگي مراحل
« 

»
ااستقالل از 

ص
ساختاري خا

« 

»
قابليت تحليل

« 

»
قابليت مدل
 

كردن 
گ

سيستمهاي بزر
« 

»
قابليت نگهداري

« 

»
قابليت استفاده 

مجدد
« 

MaSE * * - ? - - * + - ? * ? 
Ex-MaSE * ?/+ + ?/+ + - + + - ? ?/+ ?/+ 

 گيري و كارهاي آينده نتيجه. ٥
در اين متدولوژي با .  براي تحليل وطراحي سيستمهاي مبتني بر عامل معرفي شده استEx-MaSEي جديدي با عنوان در اين مقاله متدولوژ
شي و با استفاده از مدلهاي مختلف ارائه شده در اين -سازي دانش و مرحله ساخت كالسهاي عامل مدل، سازي محيط افزودن مراحل مدل

عالوه بر . ل كردن ويژگيهاي خاص سيستمهاي مبتني برعامل در متدولوژي فراهم شده استقابليت مد ، MaSEمراحل به متدولوژي پايه 
، »پيوستگي مراحل«، »مديريت پيچيدگي«، »قابليت بيان ويژگيهاي مختلف سيستم« ،»قابليت دسترسي«آنكه متدولوژي از ديدگاه معيارهاي 

 .فزار بهبود يافته استا در مهندسي نرم» قابليت استفاده مجدد« و » قابليت نگهداري«
در دامنه هاي مختلف و با سطوح ،  در ساخت سيستمهاي گوناگونEx-MaSEبه منظور ادامه تحقيق دراين زمينه الزم است متدولوژي 

ه شده بدين ترتيب امكان ارزيابي مدلهاي ارائ. مختلف پيچيدگي مورد استفاده قرار گيرد و توانايي هاي متدولوژي مورد ارزيابي قرار گيرد
شود و فرآيند  كميتهايي است كه براي اين معيارهاي مطرح مي، افزار ويژگي بارز معيارهاي مهندسي نرم. گردد و بهبود آنها فراهم مي

، »افزار مبتني بر عامل مهندسي نرم«به علت جديد بودن ديدگاه . نمايد ارزيابي سيستمهاي توليد شده را به يك فرآيند مهندسي تبديل مي

Ex-MaSE 
(2003) 

MaSEهاي  توسعه
)٢٠٠٢ و ٢٠٠٣(

ROADMAP
)٢٠٠٢(

MESSAGE
)٢٠٠١(

MaSE
) ٢٠٠٠(

Gaia
)١٩٩٨(

متدولوژي
ويژگي

 خودمختاري دارد دارد دارد دارد دارد اردد

 سازي از محيط مدل ندارد ندارد تاحدودي با مدل منابع دارد ندارد دارد

»مدل تعامل«بر اساس  بر اساس گفتگو بر اساس گفتگو »مدل تعامل«بر اساس  بر اساس گفتگو »مدل تعامل«بر اساس     فعال بودن پيش

 تعريف مدل دانش ندارد ندارد  هدف،با تعيين قصد ندارد ندارد دارد

 حركت در راستاي هدف ضمني ضمني دارد ضمني ضمني دارد

 قابليت حركت ندارد ندارد ندارد دارد دارد ندارد

 شناسي هستان ندارد ندارد  شناسي مدل هستان دارد دارد دارد

ي زبان ارتباط عاملساز مدل ندارد KQMLبر اساس  طراحي تعامل دارد KQMLبر اساس  KQMLبر اساس 

شي-تركيب كالسهاي عامل تركيب كالسهاي عامل مرحله خاصي ندارد تركيب كالسهاي عامل طراحي معماري عامل  ندارد
 معماري عامل

   با ساير متدولوژيها از ديدگاه تئوري عاملEx-MaSE  مقايسه: ١جدول

 Ex-MaSE و MaSEمقايسه معياري متدولوژي  : ٢جدول
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اند و  مطرح شده» كيفي«اين معيارها به صورت . بسيار محدود هستند، اند رهايي كه براي ارزيابي متدولوژيهاي مبتني بر عامل ارائه شدهمعيا
افزار مبتني بر عامل الزم است  به منظور ارتقا فرآيند مهندسي نرم. هاي انجام شده بيان نشده است راهكارهاي كمي نمودن آنها در ارزيابي

 .افزار مبتني بر عامل مورد تحقيق قرار گيرد ي كمي كردن معيارهاي مهندسي نرمروشها
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