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ABSTRACT 

In recent years, computer systems that make use of software agents are 

increased, due to the increased size and complexity of these systems, as well as, because 

the benefits provided by agents to facilitating the developing process and requirements 

representation for these systems. Traditional software engineering methodologies are 

not enough to be used in the development of such systems, because the special 

characteristics for software agent, therefore there are many proposed Agent Based 

Software Engineering (ABSE) methodologies to support software engineers in the 

agents based systems development, However, some of  them were designed without 

adhering to all main stages of software development life cycle, as well as they are 

lacking for representation of most agents features, additionally, most of them are not 

represents the implementation phase or represented it but in unclear and unpractical 

manner. 
To address these issues, this research is investigated the existing methodologies 

and diagnose its strengths and weaknesses, then construct a proposed ABSE 

methodology depending on combining of strengths for existing methodologies, and 

delete or modify its weaknesses. This methodology is covered all main stages of 

software development life cycle, and dealing with problems in the existing 

methodologies. The requirements phase and part of the design phase were rely on 

Tropos methodology, whereas the implementation phase and part of the analysis and 

design phases were rely on MASD methodology, these stages has been modified by 

deleting its weaknesses and add some other novel techniques.  

To improve the new proposed methodology, a running agent based e-commerce 

system has been developed depending on stages of this methodology, and implement it 

with Java programming language and XML using the Jadex platform 

Keywords: MASD, Agent system, Tropos, AMART, Jadex. 
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 الملخص

من الوكالء البرمجية، بسبب زيادة حجم تزايدت في السنوات األخيرة النظم الحاسوبية التي تحقق االستفادة 
وتعقيد هذه النظم، وللفوائد التي تقدمها هذه الوكالء في تسهيل عملية التطوير والتمثيل لمتطلبات هذه النظم. لم تعد  
أساليب هندسة البرمجيات التقليدية كافية الستخدامها في تطوير مثل هذه النظم بسبب المميزات الخاصة للوكيل 

فاقترحت العديد من األساليب لدعم مهندسي البرمجيات في تطوير نظم الوكالء، ولكن البعض منها تم  البرمجي،
تصميمه بدون التقيد بجميع مراحل دورة حياة النظام، ويفتقر إلى تمثيل أغلب خصائص الوكالء، كما أن أغلب هذه  

 عملية. األساليب ال تمثل مرحلة البناء أو أن تمثيلها ال يتم بصورة واضحة و 
لتشخيص هذه القضايا، تم في هذا البحث التحقق من األساليب الحالية وتشخيص نقاط القوة والضعف  

وحذف أو  فيها، ثم بناء أسلوب مقترح لهندسة برمجيات نظم الوكالء اعتمادًا على دمج نقاط القوة في هذه األساليب 
ليغطي هذا األسلوب جميع مراحل دورة حياة مع إضافة بعض التقنيات األخرى المستحدثة تعديل نقاط الضعف 

 . النظام ومعالجة المشاكل الموجودة في األساليب الحالية
، أما مرحلة البناء وجزء من Troposفي مرحلة المتطلبات وجزء من مرحلة التصميم أعتمد على أسلوب 

قاط الضعف وإضافة  ، وتم تعديل هذه المراحل بحذف نMASDمرحلة التحليل والتصميم فأعتمد على أسلوب 
بعض التقنيات المستحدثة. لبرهنة األسلوب الجديد المقترح تم تطوير تطبيق التجارة االلكترونية المعتمد على 

 XMLالوكالء باالعتماد على مراحل التطوير في هذا األسلوب، وبرمجته بلغة جافا واللغة الرمزية الممتدة 
 .Jadexباستخدام منصة 

 .Tropos  ،AMART  ،Jadex، نظام الوكيل ،  MASD: مفتاحيةكلمات الال

 المقدمة:  -1

هللو كيللان برمجللي يمتلللذ خصللائص الكيللة مثللل االسللتقاللية والتفكيللر والتنقللل واالجتما يللة  Agentالوكيللل 
والقدرة على التعلم والتعاون والتفاوض، مما يتيح له إنجاز عمله من دون الحاجة إلى التدخل المباشر أو التوجيه من 

ل اإلنسللان أو الكيانللات األخللرى، والتعللاون بشللول تبللادلي والتواصللل مللع الللوكالء اجخللرين ومللع بيئتلله إلنجللاز المهللام ِقبلل 
الخاصة التي ال يمون أن تؤديها البرمجيات التقليدية. يطلق على النظام الذي يتكلون ملن علدة وكلالء بالنظلام متعلدد 

فلي النظلام لديله معلوملات و قلدرات غيلر موتمللة  ، حيلث أن كلل وكيللMulti Agent System (MAS)اللوكالء 
لغرض حل المسائل، وبالتالي كل وكيل لديه وجهة نظلر محلدودة و ال يوجلد تحولم علام للنظلام وتكلون البيانلات غيلر 

 Agent[. لعملية التواصل بين الوكالء يلتم اسلتخدام لغلة تواصلل اللوكالء 20مركزية والمعالجة تكون غير متزامنة ]

Communication Language (ACL) التللي تحللدد أنللواا الرسللائل المتبادلللة ومعانيهللا، كمللا أنهللا أيضللًا تحللدد ،
 FIPA ACL [16.]و ، KQML [14]قواعد دالالت اللغة، مثل 

 

جذبت نظم الوكالء الكثير من االنتباه خالل السنوات الماضية، واللذ ألنها قدمت أنموالجًا جديدًا لتطوير 
 Gaiaمثل [3]  لذلذ فقد تم اقتراح العديد من أساليب هندسة البرمجيات لتطوير هذه النظم النظم البرمجية، ودعماً 

[27 ،]MASE [26 ،]Prometheus [25] ،Tropos [9 ،]MASD [1] ، ولكن البعض منهم تم تصميمه
وأغلب هذه  بدون التقيد بجميع مراحل دورة حياة النظام، والبعض اجخر يفتقر إلى تمثيل أغلب خصائص الوكالء، 

 األساليب ال تمثل مرحلة البناء أو تمثلها بصورة غير واضحة وغير عملية. 
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. إال [21] [2][ 3[ ]13[ ]4تم اقتلراح العديلد ملن األللر لتقيليم ومقارنلة أسلاليب تطلوير نظلم اللوكالء مثلل ]
ولكنهللا مازالللت تللم االتفللا  فللي اغلللب هللذه األلللر علللى أنلله بللالرغم مللن أن هللذه األسللاليب وضللعت علللى أسلل  قويللة، 

يوجلد أي ملن أسلاليب تطلوير  تعاني من عدد من نقاط الضعف، وقد تم الكر نقاط الضلعف هلذه بالصليغة التاليلة: ال
يوجللد أي واحللد مللنهم يسللتخدم بطريقللة واسللعة. حتللى اجن لللم يللتم بنللاء  نظللم الللوكالء الحاليللة مقبللواًل بوصللفه م يللارًا، وال
ختبللرت وقارنللت خصللائص هللذه األسللاليب اقترحللت أنلله ال يوجللد أي مللنهم مقللايي  لهللذه األسللاليب، واألبحللا  التللي ا

يوجللد أي مللن هللذه األسللاليب  [. باإلضللافة إلللى اللللذ، ال12مناسللب تمامللًا للتنميللة الصللنا ية للللنظم المتعللددة الللوكالء ]
 Softwareكاملللللة، أي بمعنللللى تغطيللللة جميللللع األنشللللطة الالزمللللة المشللللاركة فللللي دورة حيللللاة تطللللوير البرمجيللللات 

Development Life Cycle (SDLC) أو تكلون قلادرة عللى تقلديم اللدعم الكاملل الحتياجلات التنميلة الصلنا ية ،
لللنظم الللوكالء. وعللالوة علللى اللللذ، فللين معظللم أسللاليب تطللوير الللوكالء تعللاني مللن فجللوة بللين نمللاال  التصللميم ولغللات 

الللوكالء يجتللاز نقللاط الضللعف فللي ب يللة [. تللم فللي هللذا البحللث اقتللراح أسلللوب جديللد لتطللوير نظللم 12البنللاء الحاليللة ]
 األساليب ويوون مبنيًا على أساس المفاهيم والخصائص والنماال  والناحية العملية والتطبي ية.

 أهداف البحث 2-

 يهدف البحث إلى تطوير أسلوب جديد لهندسة برمجيات نظم الوكالء يحمل الصفات التالية: 
 ام األساسية.يوون شاماًل يغطي جميع مراحل تطوير النظ 1.

 يغطي أغلب خصائص الوكالء. 2.

 التعامل مع مفهوم الوكيل بدرجة عالية من التجريد. 3.

التعامل مع مرحلة المتطلبات بدرجة مفصلة اللذ ألهمية هذه المرحلة لب ية المراحل ولمشاركة الزبون في   4.
 هذه المرحلة. 

 ,Beliefsوهيولية  al Agent (FIPA)Foundation of Intelligent Physicالتوافق مع مقايي   5.

Desires, Intentions (BDI). 
التعامل مع مرحلة البناء بشول تفصيلي لغرض تنفيذ النظام بسهولة وتوافق النظام قيد التطوير مع أغلب  6.

 منصات وألر تطوير الوكالء.

  BDIهيكلية 3.

  والنوايا  Desiresلرغبات وا Beliefs االتجاهات العقالنية وهي الحقائق BDIتحتوي وكالء 
Intentions  التي يمون أن توظف لنمذجة قدراتها المعرفية، وأيضًا لتحديد حالتها الداخلية وتزويدها بالتفكير
وتمثل الرغبات اإلجراءات وبدائلها الممونة أو األهداف  ، [. تمثل الحقائق معلومات عن البيئة الحالية24واالستنتا  ]

فيذها، أما النوايا فهي تمثل اهتمام الوكيل أو تركيزه أو خططه التي تتحول إلى اإلجراءات  التي يستطيع الوكيل تن
 [.8لتنفيذ األهداف ]

 FIPAمقاييس  4-

هي منظمة دولية تكرس جهودها لتعزيز صناعة الوكالء الذكية من خالل تطوير المقايي   FIPAمنظمة 
تضم هذه المقايي  بنية الوكالء ولريقة  دة إلى الوكيل.لدعم العمل المشترك بين الوكالء والتطبيقات المسن
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تجريدها، لر  التواصل بين الوكالء، لغات محتوى الرسائل بين الوكالء، هيولية الرسائل، بروتوكوالت التفاعل بين 
 .[15]الوكالء، والكثير من المقايي  األخرى 

 أساليب هندسة برمجيات نظم الوكالء 5-

كالء هي واحدة من أحد  نماال  البرمجة وهي انتقال كبير في هندسة البرمجيات هندسة برمجيات نظم الو 
باستخدام نهج جديد أكثر مالئمة من تقنيات الكائنات الموجهة في بناء النظم البرمجية الكبيرة والمعقدة. ولكي يوون 

ة تطوير نظام الوكيل والذي  المفهوم قاباًل للتطبيق، هناك حاجة إلتباا نهج موحد في كل المراحل خالل دورة حيا
في تحليل وتصميم الكائنات الموجهة، وهذا النهج يسمى   Unified Processيوون مماثاًل للعملية الموحدة

يمون تعريف أسلوب هندسة البرمجيات هو مجموعة منظمة من المبادئ التوجيهية والمفاهيم أو األنشطة باألسلوب. 
 [.19ل يام في تطوير البرمجيات ]التي تؤدي إلى مساعدة المطورين في ا 

 Troposأسلوب  1.

 هو أسلوب لتطوير البرمجيات ويتم فيه استخدام أنموال  الوكيل البرمجي في عملية تطوير النظام. يستند
Tropos  المثال )على سبيلالصلة  الات المفاهيم وجميع وكيل ال مفهوماستخدام  األولى، فكرتين أساسيتين،على  
التصميم  وصواًل إلى التحليل المبدئي من، تطوير النظام مراحل في جميعتستخدم التي  (،والخطط األهداف
التي يجب أن بيئة لل فهم أعمق ل، وبالتالي تجعل االمتطلبات تحليل المبورة جدًا من المراحل غطي، تالثانية، التفصيلي
يحتوي األسلوب على أربع  . [23]كالء الو  بين يجب أن تحد  التفاعالت التيباإلضافة إلى نوا  النظام يعمل فيها

 :[9]مراحل رئيسية 
: يتم في هذه المرحلة فهم المشولة من خالل دراسة للوضع  Early Requirementsالمتطلبات المبدئية  -أ

الحالي، وناتج هذه المرحلة هو األنموال  التنظيمي الذي يشمل الفاعلين وأهداف وتب يات كل منهم. المتطلبات 
مخططين رئيسيين وهما، مخطط الفاعل ومخطط الهدف، إال يتكون مخطط الهدف من تن ية المبدئية تشمل 

 مخطط الفاعل من خالل التركيز على أهداف فاعل واحد فقط.
في هذه المرحلة يوصف النظام ليوون ضمن بيئته التشغيلية  :Late Requirementsالمتطلبات المتقدمة  -ب

يوون على شول فاعل واحد لديه عدد من التب يات مع الفاعلين   جنبًا إلى جنب مع صفاته ومهامه. النظام
 اجخرين في التنظيم، وهذه التب يات تحدد متطلبات النظام الوظيفية وغير الوظيفية. 

يتم في هذه المرحلة تعريف هيولية النظام العامة التي تتكون  :Architectural Designالتصميم الهيكلي  -ج
مترابطة من خالل البيانات والتحوم وغيرها من التب يات، وتتمحور هذه المرحلة   من النظم الفر ية التي تكون 

. تعريف مجموعة من أنواا  Capabilitiesفي ثال  خطوات وهي، تعريف الهيولية الشاملة. تعريف المقدرات 
 وتوزيع كل واحد منهم أو أكثر على المقدرات. Agent Typesالوكيل 

يتم في هذه المرحلة تعريف سلوك كل عنصر هيولي على حدة في   :Detailed Designالتصميم التفصيلي  -د
 مزيد من التفاصيل، ويتم تعريف أهداف وحقائق ومقدرات الوكيل بالتفصيل، جنبًا إلى جنب مع التفاعل بينهما.

  *i، إال يقدم [22]كنظرية أساسية لتحليل المتطلبات  (i* Framework)على إلار  Troposيعتمد 
 هيم مثل الفاعلين، واألهداف، والتب يات التي تهدف إلى نمذجة الهياكل االجتما ية.بعض المفا
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 : Troposمزايا أسلوب  

يحتوي على مرحلة المتطلبات المبدئية والتي تكون بشول مبسط وتكون مفهومة للمستخدم العادي، حيث  •
 ديم مقترحاته.يوون من الممون أن يشترك الزبون والمستخدم النهائي في هذه المرحلة وتق

يتم تعريف األهداف والخطط في مراحل متقدمة جدًا من عملية التطوير، مما يمون االستفادة منها في  •
 عملية التعديل بصورة مبورة وال يؤثر على ب ية المراحل. 

 اعتماد األسلوب على التب يات بين الفاعلين وبين أهدافهم في النظام، إال يمون االستفادة منها في أولويات •
 تنفيذ المهام.

يحتوي على مخطط يمثل النظام الشامل والنظم الفر ية في مرحلة التصميم، وهذا المخطط يعطي وصفًا   •
 شاماًل للنظام الكلي. 

 

 :Troposمساوئ أسلوب 

الطريقة المستخدمة في تعريف حقائق الوكيل هي عن لريق االستنتا  المعتمدة على النتائج السابقة،   •
م األخطاء في حال حصولها من البداية، باإلضافة إلى عدم وجود نمذجة لهذه  وهذا يؤدي إلى تراك

 الحقائق.

 عدم وجود نماال  لألهداف والخطط لتعريفها بشول واضح في عملية البناء الفعلي للنظام.  •

 عدم وجود أنموال  أو هيولية أو بروتوكول لتعريف التواصل بين الوكالء. •

 النظام عن لريق دليل الخدمات. عدم وجود تعريف لخدمات الوكالء في •

عدم وجود تفصيل لمرحلة البناء وهذا يؤدي إلى فجوة بين مرحلة التصميم التفصيلي وعملية البناء الفعلي   •
 للنظام.

 MASDأسلوب  2.

هو أسلوب لتطوير نظم الوكالء يتعامل مع مفهوم الوكيل بصورة مجردة وعالية المستوى، يستخدم األسلوب 
 Use[، ومخططات حالة استخدام 9]  Use Case Maps (UCMs)ثل خرائط حالة االستخدام بعض التقنيات م

Case Diagrams (UCDs) وأيضًا يدعم هذا األسلوب البسالة وسهولة االستخدام. يتألف أسلوب ،MASD  
 .[1] من أربع مراحل رئيسية وهي، مرحلة متطلبات النظام، مرحلة التحليل، مرحلة التصميم، ومرحلة البناء

يتم في هذه المرحلة وصف تفاصيل  :System Requirement Phaseمرحلة متطلبات النظام  -أ
سيناريوهات النظام بشول عالي المستوى من خالل أنموال  سيناريو النظام. يستخدم في هذه المرحلة تقنيات 

UCMs  وUCDs  مثل )الوكالء، لوصف سيناريو النظام. هذه التقنيات تساعد على اكتشاف موونات النظام
 الكائنات، الموارد، األدوار(. ناتج هذه المرحلة يوون على شول أنموال  يسمى أنموال  سيناريو النظام.

يتم في هذه المرحلة وصف هيولية الوكيل فضاًل عن وصف هيولية  :Analysis Phaseمرحلة التحليل  -ب
ار، الوكيل، الحقائق، األهداف، الخطط،  النظام. في مرحلة هيولية الوكيل يتم وصف النماال  التالية: األدو 

المشغالت. إال أن دور الوكيل يمثل سلوك الوكيل، وتوفير وسيلة لتحديد وضع الوكيل في النظام، ويتم تحديد 
مسؤوليات كل دور، وتحديد أنشطة كل مسؤولية. ثم يتم الكشف عن الوكالء في النظام ويعين لهم األدوار  
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لف من خطوتين. األولى، تعريف الوكالء داخل النظام وتن ية األدوار لتناسب المناسبة. أنموال  الوكيل يتأ
مقدرات الوكالء. والثانية، تعريف الحقائق، واألهداف والخطط والمشغالت. في مرحلة هيولية النظام يتم إعداد  

قات  . ويتم إعداد أنموال  عالUCMsأنموال  لتفاعل الوكالء مع بعض في النظام باستخدام سيناريوهات 
الوكيل ليجسد العالقات بين الوكالء، ويتم إعداد أنموال  خدمات الوكيل لكشف الخدمات التي ينبغي أن تتوفر 

 لكل وكيل في النظام.  
تمثيل مفصل للنماال  وتحويلها إلى تركيبات  يتم في هذه المرحلة : Design Phaseمرحلة التصميم  -ج

لنظام، إال تتم مراجعة النماال  التي تم إعدادها في مرحلة التحليل  التصميم. وهذه التركيبات تكون تمهيدًا لبناء ا
وفقا لمواصفات البناء. تحتوي مرحلة التصميم على ثال  خطوات وهي، تكوين حاوية الوكيل، تكوين التواصل  

 المتبادل بين الوكالء، وتكوين دليل الخدمات. 
ناء النظام اعتمادا على مواصفات  يتم في هذه المرحلة ب: Implementation Phaseمرحلة البناء  -د

المراحل السابقة من خالل النماال  التي يمون نقلها إلى مرحلة البناء. هذه النماال  لها مجموعة مواصفات 
 التصميم لتعرض كيفية تنظيم نظام الوكالء ومووناته.

 : MASDمزايا أسلوب 

النماال  توضح موونات النظام   يحتوي على نماال  لكل من الحقائق واألهداف والخطط واألدوار، وهذه •
 وتسهل عملية البناء الفعلي للنظام.

يحتوي على أنموال  التواصل التبادلي بين الوكالء، مما يسهل عملية إعداد صيغ الرسائل المتبادلة بين   •
 الوكالء في النظام. 

 .يحتوي على حاوية الوكيل التي تضم موونات الوكيل مما يسهل عملية البناء الفعلي للنظام •

 :MASDمساوئ أسلوب 

تأخذ بنظر االعتبار الزبون الذي سوف يشترك في هذه المرحلة   مرحلة المتطلبات تكون معقدة نسبيًا، وال •
 وهذا المستخدم احتمال أن يوون لي  لديه الخبرة في هذا المجال. 

مخططات  يتم تعريف حقائق الوكيل على مرحلتين، إال يتم تعريف الشروط السابقة والالحقة في مرحلة •
UCDs  ومرحلة مخططاتUCMs   ويتم تحويلها إلى حقائق الوكيل، وهذا يؤدي في بعض األحيان إلى

 عدم تطابق هذه الحقائق في المرحلتين، باإلضافة إلى زيادة عدد الحقائق التي تكون فائضة عن الحاجة. 

الجزء األخر تعتمد  تعتمد مدخالت مرحلة التحليل في جزء منها على مخرجات مرحلة المتطلبات، وفي  •
على مخرجات المرحلة نفسها، وهذا يؤدي إلى تزايد األخطاء في حالة أن المدخالت تكون خالئة، 
وحدو  إرباك وعدم المقدرة على معرفة أصل الخطأ وتصحيحه، إال من المفروض أن تعتمد على مرحلة  

 المتطلبات بشول كلي.

ومن خالل المهام، ولكن هذه  UCDsو UCMs  يتم تعريف األهداف والخطط من خالل مراجعة نماال •
المخططات قابلة للتعديل والمراجعة باستمرار، وهذا سوف يؤدي إلى تغيير األهداف والخطط في مرحلة  

 التحليل، إال من المفروض أن يتم تعريف األهداف والخطط مباشرة في مرحلة المتطلبات.
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تحديد أولوية تنفيذ األهداف أو الخطط أو من  يعتمد هذا األسلوب على المشغالت المحددة مسبقًا في •
خالل تحديد هذه األولويات يدويًا، وال يأخذ بنظر االعتبار التب يات بين الوكالء واألهداف لتحديد 
األولويات، إال هناك احتمال أن تتغير األولويات في وقت التشغيل باالعتماد على الموارد وعلى تنفيذ 

 أهداف أو خطط معينة.

أنموال  كامل نهائي للنظام يوون على شول نمط يستخدم في التطبيقات األخرى المشابهة، أو   ال يوجد •
الرجوا إليه في حالة التعديل والتحديث، ففي حالة تعديل المتطلبات يجب تعديل كافة النماال  في مرحلة  

 المتطلبات والتحليل والتصميم.

، وهذا يؤدي إلى عدد كبير من UCDsات يتم تعريف الخدمات من خالل حاالت االستخدام في مخطط •
 يحتاجها النظام. الخدمات التي يمون أن ال

 Proposed Methodology  األسلوب المقترح 6-

تم تطوير أسلوب هجين من أساليب تطوير الوكالء األخرى من خالل دمج التقنيات الات المزايا القوية 
االستفادة من مرحلة المتطلبات المبدئية والمتقدمة من خالل ، إال تم تصميم هذا األسلوب وإهمال التقنيات الض يفة

، واالستفادة من مرحلة البناء وجزء من مرحلة التحليل والتصميم من  Troposوجزء من مرحلة التصميم من أسلوب 
 ، وتم تعديل هذه المراحل بحذف نقاط الضعف فيها وإضافة بعض التقنيات المستحدثة.MASDأسلوب 

 Troposلالستفادة من مرحلة المتطلبات بسبب االختالف المهم بين أسلوب  Troposب تم اختيار أسلو 
وبين األساليب األخرى وهو التركيز على المتطلبات المبدئية والتي يوون فيها الزبون موجودًا ليضع مالحظاته ليتم 

والمهام والتب يات في المراحل  يقوم بتحليل األهداف  Tropos، والسبب األخر هو أن أسلوب [23]توثيقها وتحليلها 
المتقدمة من تطوير النظام وهذا يقود إلى الوضوح وسهولة تجاوز األخطاء في المراحل التالية دون الحاجة إلى  

لالستفادة من بعض التقنيات الموجودة في مرحلة التحليل   MASDالرجوا إليها مرة أخرى. تم اختيار أسلوب 
لنماال  الحقائق واألهداف والخطط التي تسهل عملية بناء النظام باإلضافة إلى  والتصميم بسبب استخدام األسلوب 

( عملية التطوير في 1يوضح الشول )توفر أنموال  التواصل لتسهيل عملية صياغة الرسائل المتبادلة بين الوكالء. 
 األسلوب المقترح. 

ع عرض لمثال تطبيقي وهو عملية التطوير في مراحل األسلوب المقترح مفي هذا البحث  سوف نستعرض
 البرمجية" لغرض برهنة التطبيق العملي لهذا األسلوب الجديد.  "تطبيق التجارة االلكترونية باستخدام الوكالء

 Requirement Phaseمرحلة المتطلبات   8-1

يستخدم هذا  في مرحلة المتطلبات يتم وصف النظام بتمثيل عالي المستوى لتكوين مخطط الفاعل، و 
لوصف النظام والموونات والمهام التي يجب أن يؤديها كل موون داخل النظام، ومفهوم النظام من وجهة  المخطط 

وهم األشخاص أو الكيانات التي تتفاعل مع ، Actors الفاعلينيحتوي مخطط الفاعل على  نظر المستخدم.
فية للنظام وتكون على شول وهي المتطلبات الوظي، Hard Goalsاألهداف القوية بعضها البعض أو مع النظام. 
وهي تلذ األهداف التي لي  لها تعريف واضح أو  ، Soft Goals األهداف الضعيفةأهداف أساسية أو فر ية. 

وهي  ، Tasksالمهام  وهي تمثل المتطلبات غير الوظيفية للنظام. م يار ل ياس مدى إموانية استيفائها أو تح يقها
وهي الموارد التي يحتاجها الفاعلون لتحقيق   ،Resourcesالموارد  األهداف.الوسائل الالزمة والفعاليات لتحقيق 



 أسماء ياسين حمو وماهر طالل األسعدي  
 

 

100 

وفاعاًل متبوعًا  Dependerوهي يمون أن ُتفَسر بأن هناك فاعاًل تابعًا ، Dependencesالتبعيات  األهداف.
Dependee  من خالل وسط التب يةDependum  .أو الشيء الذي يطلبه التابع 

 
 طوير في األسلوب المقترحعملية الت (. 1الشكل )

 

تحتوي مرحلة المتطلبات على الترميزات الخاصة بجميع الموونات والتي تستخدم في مخطط الفاعل.  
 ( الترميزات المستخدمة في مخطط الفاعل. 2يوضح الشول )

 

 
 الترميزات المستخدمة في مخطط الفاعل (. 2الشكل )

 

 :ة المتطلبات المبدئية والمتقدمةتحتوي مرحلة المتطلبات على مرحلتين وهما مرحل

 Early Requirementsالمتطلبات المبدئية  -1

في مرحلة المتطلبات المبدئية يتم فهم لنطا  النظام بصورة عامة وتمثيله بمخطط بسيط وهو مخطط 
ة  تم وضع المخطط البسيط في هذه المرحل الفاعل المبدئي، ويتميز هذا المخطط بالبسالة والوضوح للمستخدم. 
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واللذ لمشاركة الزبون أو المستخدم النهائي في هذه المرحلة، ولكي تكون المتطلبات واضحة للزبون والمطور وفهم 
( في جهة اليمين يوضح مخطط الفاعل المبدئي لتطبيق التجارة 3احتياجات الزبون بصورة صحيحة. الشول )

 االلكترونية.
 

 
 

 
 
 

 
 

 ق التجارة االلكترونيةمخطط الفاعل المبدئي لتطبي(. 3) الشكل
 

 Late Requirementsالمتطلبات المتقدمة  2-

من أربع خطوات وهي إدخال فاعل النظام إلى األنموال  وتكوين مخطط تتكون مرحلة المتطلبات المتقدمة 
 األهداف وتكوين مخطط الفاعل النهائي وتحليل التب يات. 

 System Actorفاعل النظام  -أ
ويتم تكرار متطلبات المتقدمة هي إدخال الفاعل الذي يمثل النظام قيد التطوير، الخطوة األولى لمرحلة ال

العمليات السابقة في المتطلبات المبدئية لتتوافق مع الفاعل الجديد، إال يتم تفويض المهام التي يقوم بها النظام إلى  
ار يوضح إدخال فاعل النظام إلى  ( من جهة اليس3. الشول )فاعل النظام، وعزل المهام التي ال تنجز داخل النظام
 مخطط الفاعل المبدئي لتطبيق التجارة االلكترونية.

 Goals Diagramsمخططات األهداف   -ب
، تجزئة  تتمحور هذه الخطوة بثال  مراحل وهيفي الخطوة الثانية يتم تكوين مخططات األهداف و 

األهداف إلى أهداف فر ية بطريقة يتم في هذه المرحلة تجزئة الهدف أو ، Goal Decompositionاألهداف 
التحليل المنطقي لألهداف  لتكوين شجرة من األهداف ولكل فاعل على حدة. ORأو تجزئة  ANDتجزئة 

Means-end Analysis  يتم في هذه المرحلة التحليل المنطقي لألهداف من خالل تتبع بداية الهدف إلى نهاية
تحليل  داف الض يفة والمهام والموارد الالزمة لتحقيق هذا الهدف.الهدف مرورًا بجميع األهداف الفر ية واأله

يتم في هذه المرحلة تحليل مساهمة األهداف التي تساهم بشول  Contribution Analysisمساهمة األهداف 
 ايجابي أو سلبي في تحقيق أهداف أخرى. 

 Actor Diagramمخطط الفاعل النهائي  -ج

طات الخاصة بفاعل النظام واألهداف لتكوين مخطط الفاعل النهائي يتم في هذه الخطوة تجميع المخط
لمرحلة المتطلبات والذي يحتوي على جميع موونات النظام، ويتم رسم حدود لتمييز المهام الخاصة بأهداف الفاعلين  

 ( مخطط الفاعل النهائي لتطبيق التجارة االلكترونية.4التي يؤديها النظام. يوضح الشول )
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 مخطط الفاعل لتطبيق التجارة االلكترونية  .(4)  الشكل

 Dependency Analysisتحليل التبعيات  -د

يتم في هذه الخطوة تحليل التب يات بين الفاعلين من خالل األهداف والمهام والموارد لتحديد األولويات والشروط 
 رر أي من األهداف ومتى سوف يبدأ.السابقة والالحقة لتسلسل تنفيذ األهداف والمهام ولتكوين المشغالت التي تق

  Analysis Phaseمرحلة التحليل   2-8

الهدف من مرحلة التحليل هو تحويل متطلبات النظام بشول واضح لتمثيل النظام بشول مبدئي وتهيئته 
  لمرحلة التصميم. تقوم هذه المرحلة بتحليل متطلبات النظام باستخدام مخطط الفاعل. تقسم مرحلة التحليل إلى 
 خطوتين رئيسيتين، األولى هي تكوين وصف لهيولية الوكيل بشول منفرد، والثانية هي وصف للنظام بشول كلي.

 Agent Architectureهيكلية الوكيل  -1

يتم في هذه الخطوة تعريف أنموال  الوكيل الذي يصف الهيولية الداخلية للوكالء داخل النظام وكيفية قدرة هؤالء 
. في هذه BDIيوليتهم الداخلية ألداء مهامهم. تستند عملية بناء أنموال  الوكيل على هيولية الوكالء على توظيف ه 

الهيولية يمتلذ كل وكيل هدف واحد أو أكثر يسعى إلى تح يقه، وكل هدف يحتوي على مجموعة من الخطط، وكل  
حديد الهدف أو الخطة  خطة تتضمن مجموعة من المهام. يمتلذ الوكالء أيضًا المشغالت التي تساعدهم على ت

المناسبين ليتم اختياره. تحتوي هذه الخطوة على أربع خطوات فر ية وهي تعريف الوكالء، تكوين نماال  الحقائق، 
 تكوين نماال  األهداف، وتكوين نماال  الخطط.  

 Agent Identification تعريف الوكالء -أ

الالزمة لهم. يتم الكشف عن الوكالء من خالل  يتم في هذه الخطوة تعريف الوكالء في النظام وتعيين األدوار 
تحليل الفاعلين في مخطط الفاعل، إال يتم تحليل سلوك الفاعلين في النظام من خالل تتبع مسارات األهداف في  
المخطط والكشف عن سلوك فاعل واحد من خالل أهدافه لتمثل دور واحد أو أكثر في النظام، أو الكشف عن  
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ون بنف  الدور من خالل أهدافهم لتمثل دور واحد في النظام. حيث يمون بهذه العملية  سلوك أكثر من فاعل يقوم
أن يوون كل فاعل على شول وكيل واحد، أو من خالل دمج عدة فاعلين لتكوين وكيل واحد، وفي هذه الحالة يتم  

 لوكيل.الجمع بين عدة أدوار وتعيينها لوكيل واحد، ثم يتم تعيين الدور أو األدوار الالزمة ل
 Venderفي تطبيق التجارة االلكترونية يتم تحويل كل فاعل إلى وكيل ليتم تعريف وكيلين وهما الوكيل البائع 

Agent  والوكيل المشتريCustomer Agent باإلضافة إلى تعيين األدوار المستخرجة لكل منهما. يوضح ،
 ( تعيين األدوار للوكالء.5الشول )

 

 
 

 تعيين األدوار للوكالء في تطبيق التجارة االلكترونية (.5الشكل )
 

 Beliefs Modelأنموذج الحقائق  -ب

[. يتم تعريف حقائق 7حقائق الوكيل تمثل معلومات الوكيل عن بيئته أو عن نفسه أو غيره من الوكالء ]
جميع الشروط السابقة والالحقة ثم  الوكالء في النظام من خالل تعقب التب يات الخاصة بول فاعل واستخرا  

وضعها بجدول ليمثل حقائق الوكيل والتي يجب أن تتالءم مع هدف أو خطة معينة أو كالهما، باإلضافة إلى  
الحقيقة المخزونة  اللذ، الحقائق تخزن معلومات حول الحالة الداخلية للوكالء. تصنف الحقائق على النحو التالي، 

Storage Beliefالنوا عندما يتم تخزين الح يقة في قاعدة الحقائق ويمون للوكيل استخدامها خالل  ، يستخدم هذا
  يستخدم هذا النوا عندما يحافظ الوكيل على قيمة الح يقة.  ،Maintain Beliefالحقيقة المحافظة دورة حياته. 

الح يقة، وخالل دورة ، يستخدم هذا النوا عندما يخزن الوكيل قيمة مطلوبة من Achieve Beliefحقيقة اإلنجاز 
حياته يحاول أكثر من مرة واحدة التحقق من قيمتها وتشغيل الخطط المناسبة إالا كانت ال يمة ليست هي ال يمة 

 [. ويتم تصنيف الحقائق حسب نوا ال يمة إالا كانت ثابتة أو متغيرة. 6المطلوبة ]
اعلي الزبون والبائع، واستخرا  جميع في تطبيق التجارة االلكترونية ومن خالل تعقب التب يات الخاصة بف

الشروط السابقة والالحقة، يتم إعداد أنموال  حقائق الوكيل المشتري وأنموال  حقائق الوكيل البائع. يوضح الجدول  
 ( أنموال  حقائق الوكيل المشتري.1)

 أنموال  حقائق الوكيل المشتري في تطبيق التجارة االلكترونية (.1الجدول )
 الغرض وعالن أسم الحقيقة

 للحفظ ثابت أسم الزبون 
 للحفظ متغير أسم البائع

 للحفظ متغير تم إدخال السلع المطلوب شراؤها
 للحفظ متغير السلعة معروضة للبيع

 لالنجاز متغير تم العثور على خدمة

 للحفظ متغير تم إرسال الطلب

 للحفظ متغير تم إرسال العرض

 للحفظ متغير  قبول العرض

 لالنجاز متغير إنجاز الطلبية

 البائعالوكيل  الوكيل المشتري 

 البيع الشراء

 الوكالء

 األدوار
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 للحفظ متغير تم دفع المبلغ

 للحفظ متغير تم تبليغ المستخدم الح يقي

 للحفظ ثابت الخدمة

 للحفظ متغير السلعة

 للحفظ متغير تفاصيل المفاوضات

 للحفظ متغير الوقت

 للحفظ متغير GUIواجهة الوكيل 
 

 Goals Model أنموذج األهداف -ج

مستهدفة يحاول الوكيل تح يقها. والهدف يوون سبب تنفيذ إجراءات الوكيل. هناك  يمثل الهدف حالة
نوعان من األهداف: أهداف أساسية وأهداف فر ية، يتم تحقيق األهداف الفر ية خالل وقت التشغيل، أما األهداف 

وكيل في النظام، ويتم [. يتم تعريف األهداف في األنموال  ولكل 6األساسية فهي األهداف اإلستراتيجية للنظام ]
اللذ من خالل تحويل األهداف الخاصة بالفاعل في أنموال  الفاعل ضمن دوره في هذا األنموال  وتنقل إلى أنموال  

، باإلضافة إلى تحويل الشروط السابقة  أهدافه، وأيضًا تحويل مهام هذا الدور إلى الخطط الخاصة بهذا الهدف
   ليل التب يات الخاصة بالهدف إلى أنموالجه.والالحقة التي تم تعريفها في مرحلة تح
يتم تعريف األهداف الخاصة بالوكيل المشتري من خالل تحويل األهداف  في تطبيق التجارة االلكترونية 

( أنموال   2الخاصة بفاعل الزبون في أنموال  الفاعل ضمن دور الشراء وتنقل إلى أنموال  أهدافه. يوضح الجدول )
 األهداف للوكيل المشتري.

 أنموال  األهداف للوكيل المشتري  (.2الجدول )
 الخطط الشرط الالحق الشرط السابق أسم الهدف

 السلعة معروضة للبيع • شراء سلعة

 تم إدخال السلع المطلوب شراؤها •
 الشراء • إنجاز الطلبية •

 تم العثور على خدمة • تم إدخال السلع المطلوب شراؤها • البحث عن خدمة
 لم يتم العثور على خدمة •

 بحث عن الخدمةال •

 تقييم العرض • تم إرسال الطلب • تم العثور على خدمة • بدء التفاوض
 قبول العرض • تم إرسال العرض • تقييم العرض

 رفض العرض •
 تقييم العروض •

 الرد على العرض •
 تم دفع المبلغ • إنجاز الطلبية • الدفع

 لم يتم دفع المبلغ •
 التحويل المصرفي •

 تبليغ باالتفا  والسعر • تم تبليغ المستخدم الح يقي • إنجاز الطلبية • تبليغ المستخدم الح يقي
 تبليغ بموعد االستالم •
 تبليغ بطريقة الدفع •
 تبليغ بفشل الشراء •

 

 Plan Model أنموذج الخطة -د

لتنفيذ أهداف الوكيل هناك خطة أو مجموعة من الخطط لكل هدف لغرض تنفيذها من خالل آلية معينة، 
يق أهداف الوكالء، يتم تعريف الخطط من خالل تحويل المهام التابعة فالخطة هي وسيلة يمون من خاللها تحق

 لألهداف في مخطط الفاعل، أو مباشرة من أنموال  األهداف.
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من خالل تتبع أنموال  أهداف الوكيل المشتري، يتم تكوين نماال  الخطط  وفي تطبيق التجارة االلكترونية 
من خالل دمج الخطط الات المهام المتشابهة، أو تجزئة الخطة   الخاصة بهذا الوكيل، وبعدها يتم تن ية هذه الخطط

الات المهام المختلفة لتكوين خطتين أو أكثر، سوف نستعرض في هذا البحث لريقة عمل أنموال  لخطة واحدة  
 ( خطة الشراء الخاصة بالوكيل المشتري.3فقط. يوضح الجدول )

 

 خطة الشراء للوكيل المشتري  (.3الجدول )

 لشراء ا أسم الخطة 
 شراء سلعة  أسم الهدف 

 تم إدخال السلع المطلوب شراؤها & السلعة معروضة للبيع الشروط السابقة 
 إنجاز الطلبية  الشروط الالحقة 

 تبليغ المستخدم الح يقي & الدفع  إجراءات نجاح الخطة 
 فشل الشراء  إجراءات فشل الخطة 

 هدف شراء سلعة  أسم المشغل 
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 MAS Architectureالء كلية نظام الوك-2

ويتم فيها تصميم مخطط التفاعل الذي يتم من خالله الكشف عن جميع  وهي الجزء الثاني من مرحلة التحليل 
تعريف جميع تصميم أنموال  الخدمات، الذي يتم من خالله يتم بعد اللذ التفاعالت بين الوكالء في النظام. 

 ن في النظام.الخدمات التي يقدمها وكيل معين للوكالء اجخري
 Interaction Diagram  مخطط التفاعل -أ

وهو مخطط يصور التفاعل بين جميع الوكالء في النظام، ويوضح عملية تبادل المعلومات بين الوكالء مع 
بعضهم البعض ومع بيئتهم، وهو يصف المحادثات بين الوكالء على شول عالي المستوى من التفاعالت ويعد كخطوة 

اسالت بين الوكالء. يتم تصميم مخطط التفاعل من خالل الكشف عن التفاعالت الموجودة بين أولية لتصميم المر 
الفاعلين في مخطط الفاعل الناتج من مرحلة المتطلبات عن لريق االستفادة من التب يات الموجودة بينهم وتحويلها إلى  

 البائع في تطبيق التجارة االلكترونية.أنموال  التفاعل بين الوكيل المشتري والوكيل (  6الشول )يوضح محادثات. 

 
 أنموال  التفاعل بين الوكيل المشتري والوكيل البائع (.6الشكل )

 Directory Facilitator Modelأنموذج الخدمات   -ب

لخدمات التي  يتم في هذه المرحلة إعداد أنموال  دليل الخدمات في النظام، إال يستخدم دليل الخدمات لعرض ا
يوفرها بعض الوكالء في النظام مع المعلومات والوصف الخاص بها والوكيل الموفر للخدمة لكي يستطيع الوكالء 
اجخرون تمييز الخدمات التي يعرضها النظام. يتم الكشف عن الخدمات من خالل مخطط الفاعل، إال يعد الفاعل  

الء التابعين له في تحقيق الهدف األساسي لهم يعدون الوكالء الذي يوون متبوعًا هو الوكيل موفر الخدمة، والوك
 المستفيدين من الخدمة. 

في تطبيق التجارة االلكترونية تم وضع خدمة )المبيعات( التي يسجلها الوكيل البائع لكي يستطيع الوكالء 
ارية ثانية وهي  المشترون من العثور على الخدمة وتقديم للب الشراء، باإلضافة إلى اللذ وجود خدمة اختي

( أنموال  خدمات تطبيق 4)المساعدة( التي تستخدم لوصف لريقة البيع والشراء في هذا التطبيق. يوضح الجدول )
 التجارة االلكترونية. 

 الوكيل المشتري  كيل البائعالو 
 إرسال طلب 

 رفض الطلب 

 إرسال عرض 

 رفض العرض 

 العرض  قبول
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 أنموال  خدمات تطبيق التجارة االلكترونية (.4الجدول )
 النطا   الكلفة الوقت  تاريخ انتهاء الخدمة الوكيل أسم الخدمة 
 بعيد مجانية دائماً  دائماً  الوكيل البائع المبيعات
 بعيد مجانية ظهراً  2صباحًا  9  دائماً  الوكيل البائع المساعدة

 

 Design Phaseمرحلة التصميم   3-8

يتم في هذه المرحلة تمثيل النماال  التي تم بناؤها في مرحلة التحليل بصورة مفصلة، إال يتم مراجعة هذه النماال   
يل وفقًا لمواصفات مرحلة البناء. الهدف الرئيسي من مرحلة التصميم هو الحصول على  وإضافة بعض التفاص

تصميم الوكيل الهيولي وتصميم النظام والتي يمون استخدامها في البناء، باإلضافة إلى الحصول على أنماط يمون 
والصيانة والتعديل من قبل  إعادة استخدامها في التطبيقات األخرى المشابهة أو من خالل مراجعتها لغرض التحديث

. تتمحور هذه المرحلة في ثال  خطوات: إنشاء مخطط مهندس البرمجيات، والكثير من فوائد التصميم األخرى 
 التصميم، تعريف حاوية الوكيل، تعريف أنموال  االتصاالت.

 Design Diagram مخطط التصميم 1-

نظم فر ية وتعريف العالقات تجزئته إلى من خالل يتم في الخطوة األولى تعريف الهيولية الشاملة للنظام 
وهذه النظم الفر ية تكون مترابطة من خالل البيانات  مهام،بين هذه النظم التي تكون معتمدة على الموارد وال

ويتم أيضًا وصف   والتحوم وغيرها من التب يات، ويتم تعريف سلوك كل وكيل على حدة في مزيد من التفاصيل، 
نات النظام مع بعضهم البعض. بعد تعريف الوكالء والحقائق واألهداف والخطط في مرحلة  لكيفية عمل موو 

التحليل، يمون إعادة تشويل مخطط الفاعل الذي تم إعداده في مرحلة المتطلبات لتكوين مخطط التصميم الذي يتم  
الشول   لتواصل بينهم.من خالله وصف الوكالء في النظام وأهداف وخطط كل واحد منهم باإلضافة إلى عملية ا

 ( يوضح مخطط تصميم تطبيق التجارة االلكترونية.7)

 Agent Containerحاوية الوكيل  2-

الخطوة الثانية من مرحلة التصميم هي بناء حاوية الوكيل وهي التي تمثل سلوك الوكيل في النظام. يوجد 
الخطط الخاصة بوكيل واحد ليوون نظامًا هدفين أساسيين لحاوية الوكيل، األول هو تجميع الحقائق واألهداف و 

فر يًا في النظام األساسي، والهدف الثاني هو تجميع الحقائق واألهداف والخطط المتكررة في أكثر من وكيل  
وهي التي يمون أن يستدعيها جميع الوكالء بداًل من تكرار  Capabilityووضعها في حزمة واحدة تسمى المقدرة 

الكشف عن هذه المقدرات من األدوار التي يلعبها الوكالء في النظام والتي تم الكشف عنها  كتابة محتواها، إال يتم 
في مرحلة التحليل. يتم تفصيل نماال  الحقائق واألهداف والخطط التي تم إعدادها في مرحلة التحليل لتكون قريبة  

اء، وفي هذا البحث سيتم إنشاء النماال  لعملية البناء ولتتوافق مع اإللار أو المنصة التي يتم اختيارها لغرض البن
 .Jadexلتتوافق مع متطلبات منصة 

 Review Beliefs Modelsمراجعة نماذج الحقائق  -أ

يتم مراجعة نماال  الحقائق في مرحلة التحليل وتحديثها لتتالءم مع مواصفات التصميم بيضافة حقل الفئة الذي  
 Oneقة، وصنف الح يقة الذي يوون على نوعين وهو إما قيمة واحدة يمثل فئة كائن الح يقة، وال يمة المبدئية للح ي
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( يوضح اإلضافات  5الجدول ) الذي يستخدم في مرحلة البناء. Identifier، واالسم التعريفي Setأو مجموعة قيم 
 ألنموال  حقائق الوكيل المشتري.

 Review Goals Modelsمراجعة نماذج األهداف   -ب

ة أنموال  األهداف الذي تم إعداده في مرحلة التحليل وتحديثه ليتالءم مع مواصفات يتم في هذه المرحلة مراجع
وحقل النوا لتصنيف أهداف الوكيل   ،االسم التعريفي الذي يستخدم في مرحلة البناء التصميم، إال يتم إضافة حقلي 
 .Jadexاعتمادا على متطلبات منصة 
، هدف االنجاز  Perform Goalوهي، هدف األداء تصنف إلى أربعة أنواا  Jadexأن األهداف في منصة 

Achieve Goal هدف االستعالم ،Query Goal والهدف المحافظ ،Maintain Goal. 
 

 مخطط تصميم تطبيق التجارة االلكترونية (.7الشكل )
 أنموال  حقائق الوكيل المشتري بعد اإلضافات (.5الجدول )

 الصنف القيمة المبدئية فئةال االسم التعريفي الغرض النوع أسم الحقيقة
 customerName String Customer One للحفظ  ثابت أسم الزبون 

 vanderName String Vender Set للحفظ  متغير  أسم البائع 

 orderAdded Boolean False One للحفظ  متغير  تم إدخال السلع المطلوب شراؤها 

 openState Boolean False One للحفظ  متغير  السلعة معروضة للبيع

 dfFound Boolean False One لالنجاز  متغير  تم العثور على خدمة 

 requestSent Boolean False One للحفظ  متغير  تم إرسال الطلب 

 offerSent Boolean False One للحفظ  متغير  تم إرسال العرض

 acceptOffer Boolean False One للحفظ  متغير   قبول العرض

 doneState Boolean False One لالنجاز  متغير  إنجاز الطلبية

 moneyPaid Boolean False One للحفظ  متغير  تم دفع المبلغ 

 rcNotified Boolean False One للحفظ  متغير  تم تبليغ المستخدم الح يقي 

 Orders Order Null Set للحفظ  ثابت السلع 

 One مبيعات  dfServiceName String للحفظ  متغير  الخدمة 
 Reports Report Null Set للحفظ  متغير  تفاصيل المفاوضات

 Time Long CurrTime One للحفظ  متغير  الوقت 

 Gui Gui Constructure One للحفظ  متغير  GUIواجهة الوكيل 
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هو نوا من األهداف الذي يتطلب بعض اإلجراءات لتنفيذه، ونتيجة الهدف تعتمد على إجراءات  هدف األداء
عندما ال تكون هناك إجراءات لتنفيذها يفشل الهدف، وعلى عو  اللذ عندما تكون هناك خطة واحدة أو  محددة، ف

هو نوا من األهداف الذي يستخدم عندما يريد الوكيل تحقيق حالة مستهدفة   هدف االنجازأكثر تتنفذ ينجح الهدف. 
عندما يحصل الوكيل على هدف منجز معينة، وتتمثل هذه الحالة المستهدفة عن لريق شرط، على سبيل المثال 

جديد، يبدأ األنشطة الالزمة لتحقيق الحالة المستهدفة، وعند الوصول إلى الحالة المستهدفة يتم إنجاز الهدف، ولكن  
إالا لم ينجز إلى حد اجن يتم اختيار الخطط الالزمة لتنفيذها، وهوذا إلى حين الوصول إلى الحالة المستهدفة يتم 

الستعالم معلومات حول مسألة محددة، لذلذ   هدف االستعالمخطط الخاصة بهذا الهدف. يستخدم إلغاء جميع ال
هو الهدف الذي يحافظ على حالة معينة، أي  الهدف المحافظيستخدم هذا الهدف السترداد نتيجة االستعالم. 

 [. 6عادة تأسي  الحالة ]الحفاظ على شرط معين، وعندما ال يتم استيفاء الشرط، يتم استدعاء الخطط الالزمة إل

في تطبيق التجارة االلكترونية يتم إضافة حقلي االسم التعريفي والنوا لتصنيف أهداف الوكيل في أنموال  األهداف.  
 ( يوضح أنموال  أهداف الوكيل المشتري بعد إضافة الحقول الجديدة. 6الجدول )

 

 الجديدة أنموال  أهداف الوكيل المشتري بعد إضافة الحقول (.6الجدول )
 الخطط  الشرط الالحق  الشرط السابق  االسم التعريفي  النوع  أسم الهدف 

 الشراء  • إنجاز الطلبية • السلعة معروضة للبيع • buyGoal االنجاز شراء سلعة

 االنجاز البحث عن خدمة
dfSearch 

 تم العثور على خدمة • إدخال السلع المطلوب شراؤها •
 لم يتم العثور على خدمة •

 البحث عن الخدمة •

 تقييم العرض  • تم إرسال الطلب  • تم العثور على خدمة • cnpInitiate االنجاز بدء التفاوض 

 االستعالم تقييم العرض 
cnpEvaluate 

proposals 

 قبول العرض • تم إرسال العرض  •
 رفض العرض  •

 تقييم العروض  •

 الرد على العرض  •

 االنجاز الدفع 
payGoal 

 تم دفع المبلغ  • إنجاز الطلبية •
 غ لم يتم دفع المبل •

 التحويل المصرفي •

تبليغ المستخدم 
 الح يقي 

 االنجاز

notifyGoal 

 تبليغ باالتفا  والسعر • تم تبليغ المستخدم الح يقي  • إنجاز الطلبية •
 تبليغ بموعد االستالم •
 تبليغ بطريقة الدفع •
 تبليغ بفشل الشراء  •

 

 Review Plans Modelsمراجعة نماذج الخطط  -ج

الخطط التي تم إعدادها في مرحلة التحليل وتحديثها لتتالءم مع  يتم في هذه المرحلة مراجعة نماال 
مواصفات التصميم، إال يتم إضافة حقلي االسم التعريفي الذي يستخدم في مرحلة البناء، وحقل النوا لتصنيف خطط 

 Service Plans. اللذ أن الخطط تصنف إلى نوعين: خطط الخدمة Jadexالوكيل اعتمادًا على متطلبات منصة 
هذه الخطة تتنفذ وتنتظر  Instanceلديها لبيعة خدمية، نسخة  خطة الخدمة. Passive Plansالخطط السلبية و 

للبات الخدمة، وهي تمثل لريقة بسيطة للرد على للبات الخدمة بأسلوب متسلسل دون الحاجة إلى مزامنة نسخ 
في لابور للمعالجة في وقت الحق حتى  الخطة المختلفة للخطة الاتها، ولذلذ يمون لخطة الخدمة تنظيم مهامها

فقط عندما يوون لديها مهمة لتح يقها، وفي هذا النوا من الخطط  الخطة السلبية عندما تكون مشغولة. يتم تشغيل
يجب أن يتم تحديد األهداف وأحدا  المشغالت للسماح للوكيل بمعرفة أنواا األحدا  التي يمون للخطة أن تتعامل 
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[. الجدول  6الوكيل حد  معين، يجب تحديد خطة أو خطط مرشحة وإنشاء نسخ لها لتنفيذها ] معها. عندما يستلم
 ( يوضح أنموال  خطة الشراء للوكيل المشتري بعد إضافة الحقول الجديدة. 7)

 

 أنموال  خطة الشراء للوكيل المشتري بعد إضافة الحقول الجديدة (.7الجدول )

 الشراء أسم الخطة
 buyPlan االسم التعريفي

 سلبية النوع
 شراء سلعة أسم الهدف

 تم إدخال السلع المطلوب شراؤها & السلعة معروضة للبيع الشروط السابقة
 إنجاز الطلبية الشروط الالحقة

 تبليغ المستخدم الح يقي & الدفع إجراءات نجاح الخطة
 فشل الشراء إجراءات فشل الخطة

 هدف شراء سلعة أسم المشغل

 Communication Modelالتصاالت أنموذج ا 3-

في الخطوة الثالثة من مرحلة التصميم يتم إعداد أنموال  االتصاالت، وهذا األنموال  يصف بالتفصيل 
التفاعالت المحتملة بين الوكالء، وهو يصف المحادثات بين الوكالء بتفصيل أكثر من أنموال  التفاعل الذي تم  

موال  االتصاالت من خالل تحويل أنموال  التفاعل الذي تم إعداده في مرحلة  إنشاؤه في مرحلة التحليل. يتم إعداد أن
يتم إعداد صيغة الرسائل المتبادلة بين الوكالء في . و FIPAالتحليل إلى رسائل المحادثة وفقا ألحد بروتوكوالت 

ية يتم تحويل أنموال   في تطبيق التجارة االلكترون .ACL-FIPAوتعد الرسائل المتبادلة بين الوكالء كرسالة  النظام
، واللذ لالستفادة من خصائص هذا  FIPA Contract Net Protocol [17]التفاوض التفاعل إلى بروتوكول 
 ( يوضح تحويل أنموال  التفاعل إلى بروتوكول التفاوض. 8البروتوكول. الشول )

 Implementation Phaseمرحلة البناء   4-8

من خالل بدء كتابة الرموز البرمجية للبرنامج. يتم في هذه المرحلة   مرحلة البناء هي عملية التطوير الفعلية
بناء النظام على أساس مواصفات مرحلة التصميم. هناك عدة ألر ومنصات لتطوير نظم الوكالء، وهذا األسلوب  

. وجميع المنصات التي  JADE [18 ،]JACK [11] ،Jason [5] ،Jadex [7]المقترح يدعم البعض منها مثل 
 .Jadexفي هذا البحث سوف نستعرض مرحلة البناء باستخدام منصة  .FIPAومقايي   BDIدم هيولية تستخ
 بناء حاوية الوكيل -أ

الخطوة األولى من عملية البناء هي تحويل حاوية الوكيل التي تم إعدادها في مرحلة التصميم إلى ملف يسمى 
  XMLعن ملف موتوب بلغة  وهو  بارة Agent Definition File (ADF)ملف تعريف الوكيل 
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 FIPA Contract Netتحويل أنموال  التفاعل إلى بروتوكول  (.8الشكل )

 

في هذا   XMLيحتوي على جميع خصائص الوكيل، ويتم تكوين هذا الملف لكل وكيل في النظام. تخضع لغة 
تم تحويل الحقائق ي ADFالمحددة مسبقًا من المنصة. بعد تكوين ملف  Jadex Schemaالملف إلى محددات 

في هذا الملف، وبالطريقة نفسها يتم  XMLالموجودة في أنموال  الحقائق الخاصة بالوكيل إلى رموز برمجية بلغة 
 . تحويل األهداف الموجودة في أنموال  األهداف وتحويل جزء رأس الخطط من نماال  الخطط

 بناء جسم الخطط  -ب

ة بناء فئات لغة الجافا من خالل تحويل مخططات الفعالية  ، يتم في الخطوة الثانيADFبعد عملية بناء ملف 
الموجودة في جزء جسم الخطة في نماال  الخطط إلى الرموز البرمجية بلغة جافا، كل فئة تحفظ في ملف مستقل 

 وبنف  أسم الفئة.

   تنفيذ تطبيق التجارة االلكترونية 7-

يقوم  المستخدم الخاصة بالبائع، يق وظهور واجهةفي جهاز الخادم يتم تنفيذ التطب   Jadexبعد تشغيل منصة 
البائع بتسمية الخدمة المراد تسجيلها وإدخال السلع التي يرغب في بيِعها، وفي الحواسيب األخرى في الشبوة والتي  

ة  والتطبيق، يقوم الزبون بتنفيذ التطبيق وإدخال أسم الخدمة المراد البحث عنها واسم السلع Jadexيتوفر فيها منصة 
التي يرغب في شرائها باختيارها من ضمن السلع المعروضة لديه ويتم اللذ من خالل واجهة المستخدم الخاصة  
بالزبون. تتم عملية المفاوضات اجلية وسوف تعرض تفاصيل هذه المفاوضات لدى الزبون والبائع. في حالة انجاز  

( يوضح  9ها كفاتورة بيع وتسليمها للزبون. الشول )الطلبية سوف يتم حفظ تفاصيل الطلبية في قاعدة بيانات لطباعت
 ( يوضح واجهة الوكيل المشتري.10واجهة الوكيل البائع خالل عملية المفاوضات والشول )
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 واجهة الوكيل البائع (.9الشكل )

 االستنتاجات واألعمال المستقبلية 10-

لتسهيل عمل مهندسي  لتوجيهيةا والمبادئمجموعة من الطرائق  توفير األسلوب المقترح إلى يهدف
إال يغطي األسلوب المقترح أهم مراحل دورة حياة النظام، ، النظم المتعددة الوكالءالبرمجيات في عملية تطوير 

باإلضافة إلى أنه يغطي أهم خصائص نظم الوكالء، وهو يتعامل مع مفهوم الوكيل على مستوى عاٍل من التجريد،  
 نمذجة النظم المعقدة والكبيرة نسبيًا، وأيضًا توافق األسلوب مع    ومن الممون أن يوون قادرًا على 

 

 

 واجهة الوكيل المشتري  (.10الشكل )
ومن خالل عملية تطوير هذا األسلوب وتجربته من خالل تطبيق التجارة ، BDIوهيولية  FIPAمقايي  

 لصفات التالية: عن األساليب األخرى في ا يختلفااللكترونية تم االستنتا  أن هذا األسلوب 
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 تكامل مراحل التطوير الرئيسية ومن ضمنها المتطلبات المبدئية التي تكون في تواصل مباشر مع الزبون. •
ال توجد إي فجوة بين نماال  التصميم ولغات البرمجة من خالل تفصيل مرحلة البناء التي تستخدم لتحويل  •

 نماال  التصميم مباشرة إلى التنفيذ.
لنماال  المهمة في تطوير الوكالء مثل نماال  األدوار والحقائق واألهداف والخطط  تغطية األسلوب على ا •

 ودليل الخدمات والتفاعل. 
إموانية تحقيق خصائص الوكالء مثل االستقاللية والتعاون والتفاوض والتعلم واالستنتا  والتنقل  •

 والخصائص األخرى.
 واصل بين الوكالء. السهولة في استخدام أحد بروتوكوالت التفاوض وعملية الت •

فيما يتعلق باألعمال المستقبلية، هناك بعض األمور التي تحتا  إلى التحقيق فيها مثل مجال نظم الوكالء التي 
تكون مستندة على الويب، ومجال األمنية خاصة في عملية التنقل بين المنصات، ونمذجة الوكيل المنتقل بصورة 

 ة المشاريع مثل المقايي  والجدول الزمني والمخالر والنو ية. خاصة، ومرحلة فحص التطبيق، وقضايا إدار 
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