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  1واحد 1طبقه 5ینا محبوب مجاز کوچه خواجوی مجتمع متن بلوکس-نواب:  بهنام بهلولی*

 09136088213تلفن: 
Email: behnam.bohloly@gmail.com 
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 لهاچند عامله با استفاده از ویژگی عام ارائه روشی جهت حفظ دسترس پذیری عاملها در سیستمهای

 

  2، حسین یاراحمدی*1بهنام بهلولی

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد بروجرددانشجوی کارشناسی ارشد -1

 نشگاه آزاداسالمی واحد بروجردهیات علمی داعضو  -2

 

 

 چکیده

.امنیت صد وده استبرقراری امنیت درسیستمهای کامپیوتری همواره یکی ازدغدغه های سازندگان وتوسعه دهندگان این سیستمها ب   

ه درصدد ندگان هموراده  سعهدرصدی هیچگاه برقرارنخواهد شد اما می توان امنیت راتا حد قابل قبولی برای این سیستمها ارائه دادلذا تو

بارت عدارند  یازن فزاریادید برای باالبردن ضریب امنیت سیستمها می باشند.نیازمندیهای امنیتی که سیستمهای نرم یافتن راه حلهای ج

ده زارتشکیل شا ازنرم افعاملهای نرم افزاری بواسطه اینکه صرفمی باشد.عدم انکار احرازهویت و دسترسی پذیری محرمانگی،یکپارچگی از

سعی کرد  د.لذا بایدق بیافترناک آسیب پذیرندکه این آسیب پذیریدرحوزه های پنجگانه فوق می توانداتفاانددرمقابل میزبانهاوعاملهای خط

وجه به ی سیاربا ته عاملهایکی ازمسائل موردتوجه دربار که ازاین عاملهادرمقابل خطراتی که درحوزه های فوق بوجودمی ایدمحافظت نمود.

یک عامل  ورکنیدکهنهادریک شبکه ناشناخته ازبعدمیزبانهای خطرناک وامن می باشد.تصامنیت آ کاربردفراوان آنها موضوع برقراری

 این محیطکاربراجراگردیده باشد،چنانچه امنیت وبه خصوص مساله دسترس پذیری در سیارجهت خرید بلیت هواپیماازجانب یک

اتوان خواهد نیت مربوطه نجام عملقرار نداده ولذا عامل از ابرقرارنباشد،دراین صورت میزبان فروشنده منابع مورد نیاز عامل را دراختیارآن 

 یق تالش میاین تحقبود.لذا حفظ امنیت وبه خصوص مساله دسترس پذیریموضوعی است که بایدروشهای موثری برای آن ارائه داد،که در

فظ دسترس وثرجهت حمذکر شد یک مدل شود با استفاده ازویژگیهای عاملها نظیرهمکاری یادگیری استقالل وسایر ویژگیهایی که قبال 

 پذیری در سیستمهای چند عامله ارائه کرد.

 

عامل سیار،دسترس پذیری،سیستمهای چندعامله،امنیت: کلیدیهای واژه

 مقدمه -1

امروزه استفاده از اینترنت درابعاد مختلف ودرحوزه های مختلف امری گسترده وکارا می باشد. اموری مانند جستجوی یک مطلب، بازی، تجاارت   

از الکترونیک، یادگیری الکترونیکی، ...  اموری متداول محسوب می گردند.با توجه به حجم غیرقابل تصورداده های موجود درایان شابکه اساتفاده 

ر بزاری که به کاربر درجهت انجام موثرامور کمک کنند امری الزم به نظرمی رسد.یک ابزارنرم افزاری که باه کاربردرجهات اساتفاده بهتروماوثرتا

زار م افاازاین شبکه کمک می کند عاملهای سیارمی باشند. عاملهای سیار موجودیتهای نرم افزاری می باشند که به عنوان دستیارکاربر ویاا  دساتیارنر

 دیگری عملی راانجام می دهند.عاملهای سیارقابلیت همکاری با یکدیگر، یادگیری ازمحیط، تصمیم گیری ،حرکت در شابکه و...رادارناد.درارتبا 

از نارم  طبااستفاده ازعاملهای سیارمسائل ومعضالت فراوانی وجود داردکه یکی ازآنها موضوع امنیت آنها می باشد.عاملهای سیاربا توجه به اینکه فقا
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زمانی کاه داده هابایاد انتقاال یابناد  ماواردامنیتی از قببیال رمزگاذاری افزار ساخته شده اند،ازجنبه های مختلف امنیتی بسیارآسایب پاذیرمی باشاند.

امنیتای متفااوتی ورمزگشایی مورد نیاز می باشند.درموردعاملهای سیار بایدسیاست امنیتی دیگری رابا توجه باه ویژگیهاای آنهاپیااده نماود ومفااهیم 

 رادرنظرگرفت.  تکنولوژی عامل سیار با توجه به اینکه آن یک برنامه یا نرم افزاری است که می تواند اجرایش راروی 

 

کند خودش رابه میزبانی دیگر منتقل کندواجرایش را روی کامپیوتری دیگر از سر بگیرد،به محاسبات یک دیادگاه جدیاد مای  1یک کامپیوتر معلق

همانگوناه کاه گفتاه شادیکی  .توجه به اینکه روزبروز استفاده از عاملهای سیار بیشتر می شودبنابراین تهدیدهای امنیتی نیز بیشتر خواهد شادبخشد.با 

اسات کاه عاملهاای مجااز ویاا کااربران مجااز مفهاوم  دساترس پاذیری بادینعاملهای سیارمی باشد.حفظ  دسترس پذیریازجنبه های امنیتی حفظ 

مورداساتفاده قرارمای حفاظ دساترس پاذیری عماده روشاهایی کاه بارای  مکان امکان دسترسی به داده های خاود را داشاته باشاند .درهرزمان وهر

مهمتارین ایان ویژگیهاا کاه درایان مقالاه ازآن  است. عاملهای سیاردارای ویژگیهای مختلفی مای باشاند کاه احراز هویت گیرداستفاده از روشهای 

 استفاده می شودعبارتنداز:

 عبارت است ازتوانایی انجام یک کاربدون آنکه دخالت خارجی وجودداشته باشد. :استقالل   

 عبارت است ازارتبا  وتعامل با محیط یا با دیگرعاملها.:تعامل    

 عبارت است توانایی یک عامل در انتقال خود از یک محیط به محیط دیگر.:تحرک   

    ر ی اش دیطشان یادگیری داشته باشند.عالوه براین، یادگیری آنها باید کارایعاملها باید از تعامل با مح :هوشمندی   

  طول زمان افزایش یابد.   

ی درهمکار عبارت است از توانایی همکاری با دیگر عاملها برای بدست آوردن یک هدف مشخص. عاملهای غیر متخاصم:همکاری 

 بایکدیگر موفق یا نا موفقند.

  امنیتی برقراری مسالهحفظ دسترس پذیری درمحیطهای چندعامله می باشد.یکی ازجنبه های 

ظ رازجنبه حفهای سیادراین تحقیق سعی می شودبا توجه به ویژگیهای عاملهای سیاروشبکه اینترنت یک روش کاراجهت برقراری امنیت عامل

 دسترس پذیری ارائه گردد

 

 کارهای مرتبط -2

عمادتا باه موضاوع  2ت به نحوی که حاوزه هاوش توزیاع شادهمختلف علوم ومهندسی کامپیوتررو به گسترش اس کاربردعاملهای سیاردرزمینه های  

و...  6، سایاربودن5،همکااری 4،اساتقالل3ویژگیهای خااص خودازجملاه یاادگیری عاملهای سیارمی پردازد.همانگونه که قبالبیان شدعاملهای سیاردارای

 می باشند که درهریک ازاین زمینه ها تحقیقات خاص خودانجام گرفته است.

نیزتحقیقات فراوانای انجاام گرفتاه اسات. درماورد امنیات درایان حاوزه یعنای حاوزه عاملهاای سایاربه عناوان  7زمینه امنیت سیستمهای کامپیوتریدر

 ام موردبررسی قرارداده اند.موجودیتی نرم افزاری تحقیقاتی انجام گرفته که امنیت رابه طورع

                                                 
1 Suspend 
2 Distributed Intellingence 
3 Learning 
4 Autonomous 
5 Cooperating 
6 Mobility 
7 Security 



 
 

لاذا میتاوان  کیل شده اناددرمورد محیطهای چند عامله می توان گفت که با توجه به اینکه این محیطها از دو موجودیت اصلی یعنی عامل ومیزبان تش

 حمالت وتهدیدهای زیر را دراین حوزه بصورت زیر خالصه کرد:

 م می گیردعامل به عامل انجا تهدیدهایی که ازطرف -الف   

 هدیدهایی که ازطرف میزبان به عامل انجام می گیردت -ب   

 یدهایی که ازطرف عامل به میزبان صورت می گیردتهد -ج   

 هدیدهایی که از طرف میزبان به میزبان) با استفاده از سایرموجودیتها مانند عامل( انجام می گیرد.ت -د   

به طورجد موردتوجه قرارگرفت ویک تحقیق مناساب توساط  1998نی امنیت عاملهای سیاراز سال به طور خالصه می توان گفت که این موضوع یع

Sander.T,Tschudin.C.F  ارائه شدکه برقراری امنیت عاملهای سیارراازطریق رمزنگاری پیشنهاد می داد. آنها دراین تحقیاق عناوان مای کنناد

شده است لذا جهت جلوگیری از سوء استفاده از عاملهای سایار وباه عباارت دقیقتار  تشکیل 9و حالت 8ن موجودیت عامل سیار ازدو بخش کدکه چو

ارائاه شادکه باا   Giovani Vignaبرای برقراری امنیت عاملهای سیار کد و یا حالت ویا هردو مورد رمز نگاری شوند.تحقیق مناسب دیگرتوسط 

این روش خط سیر عاملهای سیار ثبت می شدند سپس باا بررسای کاردن ایان توجه به خط سیرعامل سیار،میزبانهای خطرناک شناسایی می شدنددر 

خط سیر ومشخص کردن جاهایی که عامل مورد هجوم قارار گرفتاه میزباان خطرنااک شناساایی مای شاد ، ایان روش عمادتا باه تشاخیص میزباان 

ن امنیات عاملهاای سایارازطریق عاملهاای انجاام گرفات کاه درآ Rothخطرناک منجر میشد.تحقیق دیگاری کاه درایان زمیناه انجاام شاد توساط 

عمادتا مورداساتفاده قرارمای گیردومای تواناد باه  10که رمزنگااری درماوردحمالت غیرفعاالهمکاربرقرارمی شد.درمورد تحقیق اول می توان گفت 

عنوان بخشی ازامنیت باشد.درموردتحقیق دوم شناسایی میزبانهای خطرنااک پاس ازحملاه صاورت مای گیرددرحاالی کاه بایادامنیت قبال ازحملاه 

قیق سوم نیز می توان گفت که ایان روش برقرارباشدضمن اینکه میزبانها می توانندرفتارهای مختلفی درزمانهای مختلف ازخودارائه دهند.درمورد تح

 رابه عنوان عامل همکارمورد استفاده قرارداد. 11د داردو میتوان عاملهای غیرواقعیقابلیت بهبو

 روش پیشنهادی -2

می باشدلذا دراین روش جهت محافظت ازاین  13وتاخیرخدمات12باتوجه به اینکه عمده حمالت درارتبا  با دسترسی پذیری شامل ردخدمات

 زیرمی باشیم: مواردکنیم.لذانیازمند تعریف استفاده می14الت وحفظ دسترس پذیری عاملهاازمفهوم مهرزمانیحم

   inTS(Agent Name)   زمان ورودعامل به میزبان جهت اجرا 

 outTS(Agent Name)             زمان خروج عامل ازمیزبان 

 serviceTS(Agent Name)       زمان سرویس به عامل                   

 thTS(Agent Name)زمان آستانه جهت دریافت سرویس             

 MA                                                   عامل اصلی

 DAعامل جعلی کمکی                                       

 الگوریتم موردنظربصورت زیرارائه می گردد

                                                 
8 Code 
9 State 
1 0 Passive 
1 1 Dummy Agent 
1 2 Denial of Service 
1 3 Delay of Service 
1 4 Time Stamp 
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نکه باشدویا ای شخص شدهیک میزبان رابرای اجراانتخاب می کند.این انتخاب می تواندبصورت ایستا وازقبل معامل سیاراصلی ابتدا  .1

 می تواندبصورت پویاوتصادفی باشد.

 عامل سیاربا توجه به ویژگی تکثیرکه دارد،قبل ازرفتن به میزبان چند عامل جعلی کمکی راایجادمی کند. .2

ظیم ود خودرا تنانی وری سرویس می کنند.دراین زمان عامل سیاراصلی وعاملهای جعلی مهرزمعاملهای جعلی واردمیزبان شده وتقاضا .3

 می کنند.

TSin(MA)=TSin(DA)=tin 

 هرعامل جعلی حداکثر تا زمان آستانه جهت دریافت سرویس صبر می کند. .4

مل سیاراصلی ست برای عاتانه ابا زمان آسچنانچه تا این زمان سرویسی به آن ارائه نشدازمیزبان خارج شده وزمان انتظارراکه برابر 4.1

 ارسال می کند

 می فرستد یاراصلیچنانچه تا قبل اززمان آستانه سرویس دریافت کندزمان انتظاررابصورت زیرمحاسبه کرده وبرای عامل س 4.2

(DA)inTS-(DA)service=TSwaitT               

 می کند. عامل اصلی میانگین زمان انتظارعاملهای جعلی کمکی رامحاسبه .5

Tavg=(∑ (𝑛
𝑖=1  Twait(DAi)))/n 

یا عدم ودرموردرفتن ن داردعامل اصلی با توجه به نتیجه بدست آمده وبا توجه به زمان آستانه ای که برای دریافت سرویس ازهرمیزبا .6

 رفتن به میزبان تصمیم می گیرد.

If  Tavg<Tth   then  go  to   execute  on  the   Host 

 عاملهای جعلی کمکی می کند.15هت کاهش سربارالگوریتم اقدام به ازبین بردنعامل سیاراصلی ج .7

 الگوریتم تا زمان پیمایش موردنیازمیزبانها تکرارمی شود. .8

 
 : نمایش گرافیکی الگوریتم پیشنهادی1شکل 

 

                                                 
1 5 Kill 



 
 

 UMLنمودارهای  -3-1

 .می باشد الیتاستفاده و فع-مورداستفاده می کنیم.این نمودارها شامل نمودارهای  UMLدراین قسمت جهت مدلسازی الگوریتم ازنمودارهای 

 

 

 

 

 
 الگوریتم مورد نظر 16استفاده-: نمودار مورد2شکل 

 

 

 
 الگوریتم مورد نظر 17: نمودار فعالیت3شکل

                                                 
1 6 Usecase Diagram 
1 7 Activity Diagram 

Create

Test

Inform

Decide

Host

MA

Kill

DAs

Set   It's  TS

Go To Host

Request for 
Service

Is Get Service in 
Threshold Time

Left the Host

Yes

Send  It's  Wating 
Time To MA

left The HostNo

Send The Threshold Time 
as Waiting Time To MA



                                                 

 

12 

 

 

 شبیه سازی -4

ه محصول ک Brahms سازی چندعاملهافزار شبیهروش از نرمسازی این گیرد. جهت شبیهسازی قرار میدر این بخش روش پیشنهادی مورد شبیه

ه پذیری ناایمن بودا از جنبه دسترسباشد که چند تا از آنها ایمن و چند تا از آنهمیزبان می 10سازی شامل است. محیط شبیهشدهباشد استفادهناسا می

 آید.می1دول ها و وضعیت آنها در جکنند. این میزبانعامل را دچار رد خدمات می و

 

 : وضعیت میزبانها درسناریوی موردنظر 1جدول 

 نام میزبان وضعیت  میزبان نماد

White ایمن Host-No1 

Red ناایمن Host-No2 

White ایمن Host-No3 

White ایمن Host-No4 

White ایمن Host-No5 

Red نا ایمن Host-No6 

Red نا ایمن Host-No7 

White ایمن Host-No8 

White ایمن Host-No9 

Red نا ایمن Host-No10 

کنیم. عالوه بر این جهت استفاده می MAپذیری را برای آن حفظ کنیم بنام سازی از یک عامل سیار اصلی که قصد داریم دسترسدر محیط شبیه

 کنیم.ه میاستفاد DA1,DA2,DA3,DA4,DA5های شود. بنامایجاد می MAعامل جعلی کمکی که توسط  5آزمودن میزبان از 

نجام گرفته و نتایج آن که ا Brahmsافزار ثانیه در نرم 60الی  10های متوالی سازی بدون استفاده از روش پیشنهادی در زمانشبیه 2در جدول 

 اند.های مالقات شده و تعداد حمالت انجام گرفته ارائه گردیدهعبارتند از تعداد میزبان

 

 مالقاتهای میزبانها و حمالت انجام گرفته بدون استفاده از روش پیشنهادی: تعداد 2جدول

 زمان تعداد مالقات میزبانها تعداد حمالت

333 789 10 

596 1528 20 

940 2301 30 



 
 

1225 3052 40 

1506 3739 50 

1841 4568 60 
 

 

 پیشنهادی: نمودارتعداد مالقاتها و تعداد حمالت بدون استفاده از روش 4شکل 

است. همانگونه که شدهها و تعداد حمالت نمایش دادهسازی روش مورد نظر که عبارت است از تعداد مالقاتنتایج حاصل از شبیه 3در جدول 

سازی نمودار حاصل از این شبیه 5یابد. شکل ها به شدت کاهش یافته و در عین حال تعداد حمالت نیز کاهش میگردد تعداد مالقاتمالحظه می

 باشد.می
 

 : تعداد مالقاتهای میزبانها و حمالت انجام گرفته با استفاده از روش پیشنهادی3جدول 

 تعداد حمالت تعداد مالقات میزبانها زمان

10 70 3 

20 128 5 

30 191 6 

40 254 8 

50 322 10 

60 387 13 
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 استفاده از روش پیشنهادی با : نمودار تعداد مالقاتها و تعداد حمالت5شکل 

 

باشد، که بانها میدرصدی مالقات میز 91.5است. نتایج حاصل از کاهش نرخ کاهش تعداد مالقاتها برحسب درصد بیان گردیده 4در جدول 

باشد که یمعامل اصلی  وهای جعلی ها و مجددا بین عاملها بین عاملهای جعلی و میزباننشاندهنده سربار باالی این روش با توجه به تبادل داده

 باشد.نقطه منفی این روش می

 

 : نرخ کاهش تعداد مالقاتها برحسب درصد4جدول 

 زمان
 تعداد مالقات میزبانها

 بدون استفاده ازروش مورد نظر

 تعداد مالقات میزبانها

 درروش مورد نظر

نرخ کاهش 

 حمالت

10 789 70 12801/91 

20 1528 128 623037/91 

30 2301 191 699261/91 

40 3052 254 677588/91 

50 3739 322 388072/91 

60 4568 387 528021/91 

 507332/91 3333333/225 833333/2662 میانگین
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 داده است.قایسه قرارن مورد متعداد حمالت را با استفاده و بدون استفاده ازروش موردنظر مورد با تعداد میزبانهای مالقات شده یکسا 5جدول 

 

 : مقایسه تعداد حمالت بااستفاده ازروش مورد نظر وبدون استفاده ازآن5جدول 

تعداد میزبانهای 

 مالقات شده

 تعداد حمالت

 مورد نظربدون استفاده ازروش 

 تعداد حمالت

 با استفاده ازروش مورد نظر

789 333 11 

1528 596 19 

2301 940 30 

3052 1225 39 

3739 1506 47 

4568 1841 54 

 
  

 

توجه به اینکه است. با ادهه قراردسازی بدون استفاده از روش مورد نظر و با استفاده از روش مورد نظر مورد مقایستعداد حمالت را در شبیه 6شکل 

حظه گونه که مالاست. همانهای یکسان این مقایسه صورت گرفتهشود لذا در تعداد مالقاتها طبیعتا باعث کاهش حمالت میکاهش تعداد مالقات

 یابد.گردد نرخ حمالت به شدت کاهش میمی

 

 
 ازآن: نمودار مقایسه تعداد حمالت بااستفاده ازروش مورد نظر وبدون استفاده 6شکل 
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ا استفاده از حمالت ب  %96.84دهنده کاهش نشان 6دهد. جدول می نرخ کشف و کاهش حمالت با استفاده از روش مورد نظر را  نمایش 6جدول 

 باشد.روش مورد نظر می

 : نرخ کشف و کاهش حمالت با استفاده ازروش مورد نظر4-7جدول 

 تعداد مالقات 
 تعداد حمالت

 بدون استفاده ازروش مورد نظر 

 تعداد حمالت

 با استفاده ازروش مورد نظر 
 نرخ کاهش حمالت

 789 333 11 6966967/96 

 1528 596 19 81208054/96 

 2301 940 30 80851064/96 

 3052 1225 39 81632653/96 

 3739 1506 47 87915007/96 

 4568 1841 54 06681152/97 

 846596/96 33333333/33 5/1073 8333/2662 میانگین

 

 نتیجه گیری-5

شود. ها میمیزبان مالقات کارانه بوده و باعث افت شدید تعدادتوان نتیجه گرفت که روش پیشنهادی یک روش محافظهبا توجه به مطالب فوق می

فظت از اصل از محانتایج ح باشد. از طرفیوجود حمله ردخدمات میهای واقع در شبکه و شده بین موجودیتهای مبادلهاین امر بدلیل تعداد پیام

بان، نشان از دخدمات میزحمله ر ها و جلوگیری از به دام افتادن عامل سیار درپذیری برای میزبانعامل در برابر حمله ردخدمات و برقراری دسترس

فتادن ی از بدام اکند، جلوگیری بالدرنگ که زمان نقش اصلی را بازی میهاروش مورد نظر دارد. لذا در موارد حساس مانند سیستم %8/96کارایی 

د خاص از بع و بطور توان از این روش برای تحلیل آلودگی شبکه از بعد امنیتیباشد. میعامل در حمله ردخدمات میزبان امری حیاتی می

شد چرا مناسب نبا رسد، این روشاشد مانند صفحات خبری  به نظر میبکرد. در جاهایی که امنیت دارای اهمیت باالیی نمیپذیری استفادهدسترس

 باشد.که در این روش امنیت موضوع و تمرکز اصلی می

 کارهای آینده-6

براین در . عالوهرکز کردتوان روی کاهش این زمان تمباشد. لذا در کارهای آینده مینتایج این روش حاکی از باال بودن زمان مورد نظر می

ه اینکه در کرد. با توجه بپذیری استفادهتوان از این روش برای تحلیل ابتدایی و پویش شبکه از بعد امنیت و بطور خاص دسترسی بعدی میکارها

در این روش  ص نمود.های جعلی همکار را مشختوان میزان دقیق این عاملشد در کارهای بعدی میاین روش از تعدادی عامل همکار استفاده

کز دهد، تمرپذیری رخ میتوان روی سایر حمالتی که روی دسترسپذیری و حمله ردخدمات تمرکز شد در کارهای بعدی میرسروی دست

 نمود.

 

 



 
 

 منابع ومراجع

1. Bernard, G. Ismail, L.: “Contribution of mobile agents in distributed execution”. «Apport des agents 

mobiles à l’exécution répartie». (RSTITSI),Vol.21, No. 6, pp 771–796, 2002 [Revue des sciences et 

technologies de l’information, série Techniques et science informatiques, 2002]. 

 

2. Mouratidis, H.: “Modelling secure multiagent systems.” New York, USA, pp. 859-866, 2003 

[University of Sheffield, New York, USA]. 

 

3. Hachicha, H. Loukil, A. and Ghédira. K.: “MA-UML: a conceptual approach for mobile agents’ 

modeling.” (IJAOSE’09), Vol. 3, No. 2/3, pp 277- 305, 2009 [International Journal of Agent-Oriented 

Software Engineering (IJAOSE’09), 2009]. 

 

4. Borselius. N.: “Mobile Agent Security”. Vol. 14, No. 5, pp 211-218, 2002 [Electronics 

Communication Engineering journal, 2002]. 

 

5. Saeb, M. Hamza M. and Soliman, A.: “Protecting Mobile Agents against Malicious Host Attacks 

Using Treat Diagnostic AND/OR Tree”.Alexandria, Egypt, pp.119-130, 2002 [Arab Academy for 

Science, Technology & Maritime Transport Computer Engineering Department, 

Alexandria, Egypt 2002]. 

 

6. Alfalayleh, M. Brankovic. L.: “An overview of security issues and techniques in mobile agents”. (8th 

IFIP TC-6 TC-11), Salford, United kingdom, pp. 59–78, 2004 [conference on communications and 

multimedia security, (sec.isi.salford.ac.uk), Salford, United kingdom, pp. 59–78, 2004]. 

 

7. Bierman, E. Pretoria, T. and Cloete. E.: “Classification of malicious host threats in Mobile Agent 

Computing”. (SAICSIT ’02), Port Elizabeth, South Africa, pp. 141–148, 2002 [In proceeding of the 

annual research conference, Port Elizabeth, South Africa, pp. 141–148, 2002]. 

 

8. Loulou, M. Hadj-Kacem, A. Jmaiel, M. and Mosbah. M.: “A conceptual model for secure mobile 

agent systems”. IEEE (CIS 06), Guangzhou,China, pp. 524–527, 2006 [In proceedings of the IEEE 

International conference on computational intelligence and security (CIS 06), Guangzhou,China, pp. 

524–527, 2006]. 

 

9. Ma, L. and Tsai, J. P.: “Formal modelling and analysis of a secure mobile-agent system”. Piscataway, 

NJ, USA, pp. 180-196, 2008 [IEEE transactions on systems, man and cybernetics, Piscataway, NJ, USA 

2008]. 

 

10. Mouratidis, H. Giorgini, P. and Manson, G.: “Modelling secure multiagent systems”. New York, 

USA, 859-866, 2003 [In proceedings of the 2nd international joint conference on autonomous agents and 

multiagent systems, New York, USA, 2003]. 

 

11. Huget. M. P. : “Nemo: An agent-oriented software engineering methodology”. [OOPSLA workshop 

on agent oriented methodologies seattle,2002]. 

 

 

12. Jurjens, J.: “UMLsec: extending UML for secure systems development”. In UML 2002 the unified 

modelling language. Model engineering,languages, concepts and tools. [5th International conference, 

Dresden, Germany, pp. 412-425, 2002]. 



                                                 

 

12 

 

 

13. Lodderstedt, T. Basin, D. and Doser, J.: “SecureUML: A UML-Based Modelling Language for 

Model-Driven Security”. In the Proceedings 

of the 5th International Conference on the Unified Modeling Language, Dresden, Germany, pp. 260-272, 

2002]. 

 

14. Xiao, L. Peet, A. Lewis, P. Dasmahapatra, S. Saez, C. Croitoru, M. Vicente, J. Gonzalez-Valez, H. 

and Liuch I Ariet, M.: “An Adaptive Security Model for Multiagent Systems and Application to a 

Clinical Trials Environment”. Proceedings of the 31st IEEE Annual International computer software and 

application conference, Beijing, China, pp. 261-268, 2007]. 

 

15. Beydoun, G. Low, G. Mouratidis, H. and Hendersonsellers, B.: “Modelling MAS_specific security 

features”. [12th international workshop on exploring modelling methods for systems analysis and design 

(EMMSAD2007), Trondheim, Norway, pp. 179-188, 2007]. 

 

16. Beydoun, G. Low, G. Mouratidis, H. and Hendersonsellers, B.: “A security-Aware Metamodel for 

MultiAgent System (MAS)”. [Information and software technology, Vol. 51, No 5, pp 832-845, 2009]. 

 

17. Ferraiolo, D. F. Sandhu, R. Gavrila, S. Kuhn, D. R. and Chandramouli, R.: “Proposed NIST standard 

for rolebased access control”. [ACM Transactions on Information and System Security (TISSEC), Vol. 

4, No. 3, pp 224–274, 2001]. 

 

18. Sandhu, R.S. Coyne, E.J. Feinstein, H.L. Youman, C.E.: “Role-based access control models”. [IEEE 

journal and magazines, Vol. 29, No. 2, pp 38-47, 1996]. 

 

19. Beydoun, G. Gonzales-Perez, C. Low, G. C. and Henderson-sellers, B.: “Towards Method 

Engineering for MAS: A preleminary validation of a generic MAS Metamodel”. [17th Software 

Engineering and Knowledge Engineering Conference, St Louis, USA, pp. 255-267, 2005]. 

 

20. Beydoun, G. Gonzales-Perez, C. Low, G. C. and Hendersonsellers, B.: “Synthesis of Generic MAS 

Metamodel”. [International Conference on Software Engineering (ICSE05) Workshops (SELMAS2005). 

ACM Digital Library, St Louis, USA, pp. 255-267. 2005]. 

 

 



 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

