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هاي ي زيرساختهاي پيشرفته در حوزهي تجهيزات قدرتي و تكنولوژيهاي پيشرفتهي هوشمند تحولي تركيبي از تكنولوژيشبكه – دهيچک
ي حوزه هايرو همراه با پيشرفت از اين. باشدي هوشمند ميهاي اصلي شبكهزيرساختاز جمله  ITزيرساخت . باشداطالعاتي و ارتباطاتي مي

 توان به بحثها ميي اين چالشاز جمله .شودمطرح مي ITي هوشمند از منظر در شبكهز ينها و مسائلي ي هوشمند، چالشقدرت در شبكه
موثر  يو تبادل اطالعات يسازکپارچهيازمند يهوشمند، ن يدر شبکه ITرساخت يز. اشاره نموددر شبكه، ها تبادل داده سازي اطالعاتي ويكپارچه

اي موثر سازي اطالعاتي و برقراري ارتباط دادهيكپارچه جهت يهولون يمعماربر  يمبتن يروش يارائه در اين مقاله هدف،. باشديدر کل شبکه م
در  يرساخت اطالعاتيبر ز يهولون ين روش با انطباق معماريدر ا. باشديهوشمند م يشبکه ITرساخت يدر ز يافزارنرم يهاتيان موجوديم

 يجاد سربارهاياز ا يشنهاديراهکار پ. شوديپرداخته م افزارها در شبکهنرم يمناسب جهت ارتباط اطالعات يراهکار ي، به ارائههوشمند يشبکه
 يريپذاسيت مقياال و قابلب يريپذ، تحمليريپذمانند انعطاف يهولون يساختارها يهايژگينموده و از و يرياضافه در شبکه جلوگ يارتباط

-يرا فراهم م يک ساختار امن ارتباطيهر حوزه،  يبرا يو قرار دادن واسط ارتباطشبکه  يهاحوزهدر اطالعات  يسازيبرخوردار بوده و با خصوص
   .کنديهم مرساخت شبکه فرايز را در هر زمان به زيد نيجد يافزارنرم يهاتپيشنهادي امکان اضافه شدن موجودي ساختار. کند

  .ي هوشمندشبکه ،يافزار، عامل نرمیهولون يمعمار ،یاطالعاتل تعام - کلید واژه
 

 مقدمه - 1

ي الکتریکـی کـامالً    به صورت یک شـبکه ي هوشمند، شبکه 
که در آن عالوه بـر   شود تعریف میخودکار و هوشمند رو به رشد 

هـاي پیشـرفته در    هاي مربوط به شـبکه، از تکنولـوژي   تکنولوژي
ي ارتباطات، اطالعات، محاسبات، کنترل و مواد نیز استفاده  زمینه
انـرژي بـه    وشمند در حالی که از منابع جدیدي ه شبکه. شود می

هـاي   کنـد، درخواسـت   صورت یکپارچه و هماهنـگ اسـتفاده مـی   
تر برآورده نموده و انـرژي را   انرژي مشترکین را به صورت مطلوب

پـذیر بـا کیفیـت مطلـوب بـه       ي کارا و انعطاف در طول یک شبکه
اي کاهش میزان انتشار گازهاي گلخانه .دهد مشترکین تحویل می

هـاي سـبز از جملـه اهـداف مهـم و      یابی به دنیاي انـرژي و دست
اسـتفاده از  . باشـد ي هوشمند میسازي شبکهاساسی جهت پیاده

هـاي سـبز، موجـب کـاهش تغییـرات آب و هـوایی، ایجـاد        انرژي
ـ فرصت   راي رشـد اقتصـادي و بهبـود سـطح زنـدگی      هاي جدید ب

ي الکتریکی هوشمند نیازمند تحقیقـات   ایجاد یک شبکه .شودمی
. باشـد  هاي ارتباطات و اطالعات می ي تکنولوژي وسیعی در زمینه

ــاهنگی   شــبکه ــوع هم ــه یــک ن ي هوشــمند جهــت دســتیابی ب
هوشمندانه و مشارکت در بازار، نیازمنـد برقـراري ارتبـاط وسـیع     

هاي ارتبـاطی و اطالعـاتی   اعضاي شبکه از طریق تکنولوژيمیان 
بایـد  هوشـمند،   يدر شـبکه   ITزیرسـاخت   .باشـد پیشرفته مـی 

قابلیت انتقـال و انتشـار اطالعـات را بـه صـورت مطمـئن، قابـل        
یـا   گیري واطمینان و سریع به نقاط مختلف شبکه جهت تصمیم

  .] 3 ،2، 1[. نظارت بر عملیات مهم و حساس فراهم سازد
بـه بررسـی    IEEE std 2030 SGIRM IT-IAPاسـتاندارد   
  ITهـاي موجـود در زیرسـاخت    مولفـه  ي هوشـمند از دیـد  شبکه

در ایـن مقالـه   . پـردازد شبکه و ارتباطات اطالعاتی میان آنها مـی 
 يارائـه بـه  ت که بـا اسـتناد بـه ایـن اسـتاندارد،      هدف بر این اس

ســازي یکپارچــهجهــت  یهولــون يبــر معمــار یمبتنــ يراهکــار
 يافزارنرم يهاتیان موجودیاي ماطالعاتی و برقراري ارتباط داده

  .هوشمند پرداخت يشبکه ITرساخت یدر ز

 

۱۳۰۸ 
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  كارهاي انجام شده -2

افزارهـاي موجـود   راستاي کارهاي انجام شده پیرامون نرمدر 
ــد  و ي هوشــمنددر شــبکه ــادل داده و یکپارچــهفراین ســازي تب

. توان به موارد زیر اشـاره نمـود  ند میي هوشماطالعات در شبکه
ي فاکتورهـاي کلیـدي مربـوط بـه     ابتدا به ارائـه  نویسنده] 4[در 

ي هوشــمند پرداختــه ، ســپس بــه بررســی هــاي شــبکهویژگــی
پـردازد و مزایـاي   ي هوشمند مـی هاي اطالعاتی در شبکهسیستم
 هـایی ي مثالدر شبکه با ارائهسازي و تبادل اطالعاتی را یکپارچه
ي یـک مـدل   نویسنده و همکارانش، به ارائه] 5[در  .کندبیان می

ــتفاده از   ــراي اسـ ــدي بـ ــروژه CIMفراینـ        eTelligenceي در پـ
 هـاي مختلـف  به بررسـی ایـده   eTelligenceي پروژه(. پردازندمی

-ي هوشـمند مـی  در شبکه ICTهاي مدرن استفاده از زیرساخت
بر اساس ارتباطـات   eTelligenceي پروژه ICTمعماري  .).پردازد

 IEC 61970/61968اسـتاندارد شـده مبتنـی بـر اسـتانداردهاي      

(CIM) ي اسـتفاده از  گزارشـی از تجربـه  ]5[در . باشـد میCIM  
در  .دشوجهت یکپارچگی ساختار اطالعاتی در این پروژه ارائه می

نویس تهیـه شـده از چـارچوب    در پیش، 1NISTهم موسسه ] 6[
 IECبــه اســتفاده از اســتاندارد  1ي د نســخهي هوشــمنشــبکه

61968/61970 – CIM  سازي اطالعات در حـوزه جهت یکپارچه-
بـه بحـث   ] 7[در  .کنـد یي هوشمند اشاره مـ ختلف شبکههاي م

ي هوشمند و موضوع هاي مختلف در شبکهقابلیت تعامل سیستم
 وشود یها پرداخته ماري این سیستمسازگارپذیري و قابلیت همک

هـاي  نداردهاي مختلـف در حـوزه  به بررسی اسـتا  سندهینو پسس
هـا و مفـاهیم   اي، پروتکـل سازي مدل دادهگوناگون جهت یکسان

سـازي اطالعـاتی   در این میان، جهت یکپارچـه . پردازدموجود می
هاي مختلف مدیریت در سیستم CIMنیز به استفاده از استاندارد 

... ، منابع تولید پراکنده و انرژي، مدیریت توزیع، اتوماسیون توزیع
   . پردازدمی

  IEEE Std 2030استاندارد  - 3

 IEEEاز اسـتاندارد    IEEE 2030 2SGIRM IT-IAPبخش 

هـاي  و جریـان  ITي هوشمند را از دیـد زیرسـاخت   شبکه  2030
 
 
 
 

 
 
 

1 National Institute of Standards and Technology 
2 Smart grid interoperability reference model 

بخش . کندهاي این زیرساختار بررسی میاي میان موجودیتداده
IT-IAP ي تعریف میان هفت حوزه به تعریف همکاري و تعامالت

-مـی  ITدر زیرسـاخت  ؛  IEEE 2030 SGIRMشـده در بخـش   
  . پردازد

ي انتقـال،  ي تولیـد، حـوزه  حـوزه : این هفت حوزه عبارتند از
ي کنتـرل و  ي سرویس، حـوزه دهندهي ارائهي توزیع، حوزهحوزه
ي تولیـد  حـوزه  .ي مشـترکین ي بـازار و حـوزه  برداري، حوزهبهره

باشد که ساز انرژي میکننده و سیستم ذخیرهع تولیدشامل هر نو
-به بخش انتقال متصل مـی ) بدون واسط توزیع(به طور مستقیم 

هاي مربوط به سیستم تمام موجودیت شامل ي انتقالحوزه. شود
هـاي  ي توزیع شامل تمام موجودیـت حوزه. باشدانتقال انرژي می

ي دهنـده ي ارائـه حـوزه . باشـد سیستم توزیع انرژي الکتریکی می
هـاي مربـوط بـه    ي سـرویس شامل نهادهاي ارائه دهندهسرویس، 

ي سـرویس واسـط   ي ارائه دهنـده حوزه. باشدانرژي الکتریکی می
-ي کنترل و بهرهحوزه. باشدهاي انرژي و مشترکین میمیان بازار

هــاي کنتــرل و ي نهادهــا و موجودیــتبــرداري، نیــز دربردارنــده
هـاي تولیـد،   ایـن حـوزه بـر بخـش    . باشدري میبرداعملیات بهره

ي بـازار  ي بازار نیز، دربرگیرنـده حوزه. انتقال و توزیع نظارت دارد
هـاي توزیـع و   انرژي و مسئول عملیات بازاري مربوط بـه شـرکت  

ي مشـترکین نیـز   حـوزه . باشـد اي میها و نهادهاي منطقهشرکت
م توزیـع و یـا   سیست به باشد کهاي میکنندهشامل هر نوع مصرف

هـا ممکـن اسـت    کنندهاین مصرف. شودمتصل می سیستم انتقال
-یک مصرف. دنهاي مسکونی، تجاري یا صنعتی باشکنندهمصرف

زات یـ کننده ممکن است تنها شامل بار یا هر ترکیبی از بـار، تجه 
ي هدف این بخش از اسـتاندارد ارائـه   . سازي باشدتولید و ذخیره

باشـد بلکـه هـدف    بادل اطالعات نمـی معماري جدید جهت تیک 
و  يهـاي امـروز  مناسـب بـر اسـاس تکنولـوژي    ي یک مـدل  ارائه

دل اطالعات میان هفت ي تباهاي موجود در زمینهپرکردن شکاف
سعی شده است کـه   در این استاندارد. باشدمی ي مورد نظرحوزه

 ایـن امـر  . استفاده شود NISTاي استفاده شده در ي واژهاز حوزه
منظـور فـراهم آوردن یـک چـارچوب سـازگار مشـترك بـراي         به

. هـاي مختلـف اسـت   ي هوشـمند میـان نهادهـا و سـازمان    شبکه
و  ITهـاي  دیاگرام ارائه شده توسط این استاندارد براي موجودیت

  . نشان داده شده است 1اي میان آنها در شکل جریان داده
ت ایجـاد  جهـ  CIMدر این استاندارد به استفاده از استاندارد 

اي اي استاندارد در راستاي تسـهیل فراینـد تبـادل داده   مدل داده
، قابلیـت همکـاري پـذیري و    CIMاسـتاندارد  . اشاره شـده اسـت  

  هايسازگاري را در فرایند تبادل داده، از طریق استفاده از مدل
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  ان آنهااي میو جریان داده ITهاي ارتباط میان موجودیت1شکل 

 موجود عناصر از را کامل و مفهومی دیدي که استاندارد گرايشی
  در. کندمی فراهم کنند؛می ایجاد هوشمند يشبکه زیرساخت در

-هاي مبتنی بر آنتولوژي براي ایجـاد مـدل  این استاندارد به روش
ــا  XMLاي در قالــب زبــان هــاي داده  .شــوداشــاره مــی UMLی
 OWL. شـوند نوشـته مـی   OWLالب زبـان  ها اغلب در قآنتولوژي

اسـت کـه در آن امکـان     XMLیافتـه از نـوع   یک زبان گسـترش 
  .]8[ وجود دارد... تعریف کالس، کالس مشتق شده، روابط و 

  یهولون يمعمار - 4

 یمجارستان لسوفیف یک بار توسط نیاول يبراي هولون واژه
تی به منظور ساختارهاي بازگشتی و خودمتشابه در نهادهاي زیس

در سـاختارهاي هولـونی،    ايپایـه  مفهـوم . و اجتماعی معرفی شد
به آن  ینکه از چه سطحیک هولون بسته به ای .باشندمی هاهولون
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 یت خودمختـار اتمـ  یک موجودیتواند به عنوان یسته شود مینگر
هـا  هولون خود. گر در نظر گرفته شودیاز چند هولون د یا تشکلی

 بخشـی  حال عین در و بوده دست یرز هايشامل هولون توانندمی

 سـاختار  یک تشکیل بنابراین. باشند نیز بزرگتر يمجموعه یک از

 کنندمی همکاري هم با ساختار این دهند که اعضايمی را درختی

گونـه،  ن ساختار درختیبه ا. یابند تر دستهپیچید هدف یک به تا
 يایـ دندر  یاز هـوالرک  يادیـ ز يهامثال. شودیگفته م یهوالرک

هـا، بـدن انسـان    یکی از بارزترین این مثـال . اطراف ما وجود دارد
هـا  گونه یا به بیـانی دیگـر هـوالرکی هولـون    ساختار درخت. است

داراي مزایاي منحصر به فردي از نظر پایداري و مقاومت در برابـر  
ایـن سـاختارها از   . باشدها و اختالالت داخلی و خارجی میآسیب

ابع کـارا هسـتند و در برابـر تغییـرات محیطـی      نظر استفاده از من
ي سـاختارهاي هولـونی ترکیبـی از    ایـده . سازگاري باالیی دارنـد 

ي ساختارهاي سلسله مراتبـی بـاال بـه پـایین و سـاختارهاي      ایده
هاي چنـدعاملی هولـونی؛   در سیستم. باشدکنترلی توزیع شده می

ر هولـون  هـ . باشـند هاي هوشمند میها تشکیالتی از عاملهولون
ها باشد یـا اینکـه تنهـا شـامل     اي از عاملتواند شامل مجموعهمی

شـود کـه   یاطـالق مـ   یبـه هولـون   3ک ابرهولونی. یک عامل باشد
ک یـ ابرهولون به عنـوان  . باشدیر دست مین هولون زیشامل چند
باشـد کـه عناصـر    یخـاص خـود مـ    يهایژگیت شامل ویموجود
هـا و  یژگـ ین ویـ ن ایـی در تع يآن نقـش مـوثر   يدهنده لیتشک
 یا ساختار هولـون ی یک هوالرکیاز  یینما 2شکل . ص دارندیخصا

ها، هولون هولون یداخل ياز انواع ساختارها یکی .دهدیرا نشان م
 هـا عامل از یکین حالت یدر ا. باشدیم 4یانیک گروه میبه عنوان 

 يشود که نماینـده می تعیین هولون 5یا رهبر سرپرست عنوان به
 يجامعه یواسط ارتباط یعنی باشدمی بیرونی دنیاي در ابرهولون

 اختیـار  رهبـر هولـون  . باشـد یرون مـ یـ ب يایـ هولون با دن یعامل

 يبرقرار و ریزيهولون و برنامه داخل هايبه عامل منابع تخصیص
ن یـی تع يبـرا . ز داردیـ داخـل هولـون را ن   يهاان عاملیمذاکره م
 زمان حیات مدت براي جدیدي لعام موارد یدر برخ هولون رهبر

  .]12، 11، 10، 9[ شود می ساخته رهبر عنوان به هولون
  

 
 
 
 

 
 
 

3 Super-holon 
4 Moderated group 
5 Head 

  

  
  یک ساختار هولونیاز  یینما 2شکل 

   

 يهولون يمعمار يبر مبنا يتعامل اطالعات -5

انطبـاق سـاختار   بـر   ین مقاله مبتنـ یدر ا يشنهادیراهکار پ
 IEEE 2030ارائه شده توسط اسـتاندارد   ITرساخت یبر ز یهولون

-تیـ ک از موجودیروش هرن یدر ا .باشدیهوشمند م يدر شبکه
هوشـمند بـه    يشـبکه  ITرسـاخت  یموجـود در ز  يافزارنرم يها

د، انتقـال،  یـ تول يهاحوزهک از یهر  و يافزارک عامل نرمیعنوان 
ن به یس، بازار و مشترکیسرو ي، ارائهيبردارع، کنترل و بهرهیتوز

عامـل   يشوند که شامل تعدادیته مک هولون در نظرگرفیعنوان 
 يهاتین موجودیترجین و رایتراز جمله مهم .باشندیم يافزارنرم
ع، کنتـرل،  یـ د، انتقال، توزیتول يهاک از هولونیدر هر يافزارنرم

  :س عبارتند ازیسرو ين و هولون ارائهیبازار، مشترک
- 6OMS )یت خاموشــیریســتم مــدیس(  ،DMS7 )ســتم یس
 9DMWF و )ییایستم اطالعات جغرافیس( 8GIS، )عیت توزیریمد

  ي توزیعدر حوزه) عیروها در بخش توزیت نیریستم مدیس(
- 10SCADA )و) و اکتسـاب داده  یستم کنتـرل نظـارت  یس  

MDM11 )ي کنتـرل و  در حوزه) کنتور يهات دادهیریستم مدیس
  برداريبهره

 
 
 
 

 
 
 

6 Outage management system 
7 Distribution Management System 
8 Geographic information System 
9 Distribution Mobile Workforce Management  
10 Supervisory control and data aquisition 
11 Meter data management 
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- EMS12 )ي انتقالدر حوزه) يت انرژیریستم مدیس  
- 13BMS )ــد یس ــتم مـ ــاختمانیریسـ ــوزه) ت سـ ي در حـ

  مشترکین
- 14CIS )نیســتم اطالعــات مشــترکیس( ،Billing )ســتم یس

ي ارائـه  در حـوزه  15سیسـتم مـدیریت بـار    و) صدور صورتحسـاب 
   ي سرویسدهنده
ز یهوشمند ن يکل شبکه در معماري هولونی گر،ید ياز سو 

ن هولون یشود که خود شامل چندیک ابر هولون لحاظ میعنوان 
 را در ین سـاختار هـوالرک  یاز ا یینما 3شکل . باشدیر دست میز

   .دهدیهوشمند نشان م يشبکه

  
  هوشمند  يدر شبکه ITرساخت یز یاز ساختار هوالرک یینما 3شکل 

ک یهوشمند  يشبکهموجود در هولون  يهاک از هولونیهر يبرا
 يفهیوظ يافزارن عامل نرمیا. شودیجاد میناظر ا يافزارعامل نرم
ز یـ داخـل هولـون و ن   يافـزار نـرم  يهاان عاملیارتباط م يبرقرار

 يافـزار داخل هولـون بـا عوامـل نـرم     يافزارنرم يهاارتباط عامل
  . گر را بر عهده داردید يهاموجود در هولون

باشـد کـه   یافزار واسـط مـ  ک نرمیناظر،  يافزارن عامل نرمیا
داخـل   يافـزار نـرم  يهـا سـتم یان سیتعامل م يت برقراریمسئول
 را خارج هولـون  يافزارنرم يهاستمیز با سیگر و نیکدیبا  ،هولون

انتقـال   يافـزار سـتم نـرم  یک سین عامل در واقع یا. بر عهده دارد
از  يریتصو 4شکل . باشدیم یاطالعات يهاستمیان سیاطالعات م
ا در ر انتقـال اطالعـات   واسطک یناظر، به عنوان  يافزارعامل نرم
  .دهدینشان م يشنهادیساختار پ

 
 
 
 

 
 
 

12 Energy management system 
13 Building management system 
14 Customer information system 
15 Demand management 

  

  
  انتقال اطالعات ک واسطیناظر به عنوان  يافزاراز عامل نرم يریتصو 4شکل 

تـوان بـه   یناظر در هولون م يافزارف عامل نرمیاز جمله وظا
  :ر اشاره نمودیموارد ز
 درون هولون يافزارنرم يهااتصال به عامل -
 هالونر هویناظر در سا يهااتصال به عامل -
درون  يافـزار نـرم  يهـا عاملافت اطالعات از یارسال و در -

 هولون
  هار هولونیناظر سا يهاافت اطالعات از عاملیارسال و در -
 يافـزار نـرم  يهـا ان عامل ناظر با عاملیارتباط م جادیا يبرا

 و د الگـو یـ هـا با ر هولونیناظر در سا يهاز عاملیدرون هولون و ن
 يبرقرار .ف شودیان آنها تعریم ستانداردا به صورت پروتکل تعامل

ا یـ غـام و  یبـر پ  یمبتنـ  يهـا تواند بر اسـاس روش ین ارتباط میا
مربوطــه  يهــا و اســتانداردهاس و پروتکــلیوب ســرو يهــاروش

ان یـ م يادو نـوع تبـادل داده   يشـنهاد یدر راهکار پ .ردیصورت گ
 تبـادل  ؛نـوع اول . دهـد یمـ  يدر شبکه رو يافزارنرم يهاستمیس

ــون يداده ــادل داده و یدرون هول ــوع دوم تب ــم ين ــونی . یان هول
  :ر استیمربوط به دو نوع تبادل به شرح ز يویسنار

 یدرون هولون يدر تبادل داده) 1
بخواهـد   يافـزار نـرم  يهـا از عامل یکیکه  یدر صورت) 1-1
 يبـرا ( .ارسـال کنـد   درون هولون يگریعامل د يرا برا یاطالعات
اطالعات الزم جهت ع بخواهد یر هولون توزد OMSستم یمثال س

رخـداده را بـه    اعزام نیروها و تجهیزات الزم بـه محـل خاموشـی   
سـتم ارسـال   یس ن حالـت یـ در ا .)ارسـال کنـد   DMWFستم یس

عامـل  اسـتاندارد بـا    يهـا اطالعات با استفاده از پروتکل يکننده
ا در مـورد نظـر ر   يهـا ناظر ارتباط برقرار نمـوده و داده  يافزارنرم
عامـل   سـپس  داردیارسال مستم مورد نظر یس بهاستاندارد  قالب
-افت کنندهیستم دریبا س یارتباط يهابا استفاده از پروتکل ناظر
اطالعات ارتباط برقرار نموده و اطالعات را به فرمت اسـتاندارد   ي

 .دهدیل میستم مورد نظر تحویبه س
افـت  یست دردرخوا يافزارک عامل نرمی که یدر صورت) 1-2
مثال  يبرا( داشته باشد درون هولون يگریرا از عامل د یاطالعات

اطالعات مکانی محل خاموشی و ع، یدر هولون توز OMSستم یس
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ن حالت یدر ا ).درخواست کند GISستم یرا از ستجهیز عملکرده 
ارتبـاط برقـرار   نـاظر   يافـزار با عامل نرم عامل درخواست کننده 

نموده و عامل ناظر درخواست مورد نظر را به عامل مقصد انتقـال  
عامل ناظر ارسـال   يز اطالعات الزم را براین مقصدعامل . دهدیم

عامـل درخواسـت    يق عامل ناظر بـرا یاز طر ن اطالعاتیکرده و ا
    .شودیکننده ارسال م

سـتم  یک سیـ ه کـ  یدر صـورت ، یان هولونیم يدر تبادل داده) 2
ک هولـون  یدر  يافزارستم نرمیک سیک هولون با یاز  يافزارنرم
نـاظر   يهـا ق عامـل یـ ند تبـادل داده از طر یفرا. دیگر تعامل نماید

 ب کهین ترتیرد به ایگیها صورت مهولون
بخواهـد   يافـزار نـرم  يهـا از عامل یکی که یدر صورت) 2-1
 ارسـال کنـد   يرگـ یدر هولـون د  يگـر یعامل د يرا برا یاطالعات

ــرا( ــه  بخواهــد اطالعــات SCADAســتم یمثــال س يب ــوط ب مرب
در  .)ارسـال کنـد   EMSستم یس يرا برا ي انتقالتجهیزات شبکه

ستم ارسال کننده با عامل ناظر هولون خود ارتباط یس ن صورتیا
دهد؛ در گام بعد یل میبه عامل ناظر تحو را هابرقرار نموده و داده

بـا عامـل نـاظر مربـوط بـه       در هولون مبـدا  ناظر يافزارعامل نرم
بـه عامـل    را مربوطه يهاهولون مقصد ارتباط برقرار نموده و داده

ز پـس از  یعامل ناظر در هولون مقصد ن. دهدیل میمورد نظر تحو
مـورد نظـر ارتبـاط برقـرار      يافزارنرم ستمیافت اطالعات، با سیدر

  .دهدیل میبه آن تحو را هانموده و داده
افـت  یدرخواست در يافزارک عامل نرمیکه  یدر صورت) 2-2
 يبـرا ( .داشـته باشـد   يگـر یک عامل در هولون دیرا از  یاطالعات
بـه   را هاي مصـرفی دادهاطالعات مربوط به  Billingستم یمثال س

در  .)درخواست کنـد  MDMستم یاز س منظور صدور صورتحساب
در  نـاظر  يرافـزا با عامـل نـرم   ن صورت عامل درخواست کنندهیا

ارتباط برقرار نموده و عامل ناظر درخواست مورد نظر  هولون خود
عامل نـاظر هولـون    .دهدیرا به عامل ناظر هولون مقصد انتقال م

عامـل   .دهـد مقصد نیز درخواست را به عامـل مقصـد انتقـال مـی    
عامل نـاظر هولـون خـود ارسـال      يز اطالعات الزم را براین مقصد

عامل  يبرا هولون مقصد ق عامل ناظریاز طر ن اطالعاتیکرده و ا
عامـل نـاظر   . شـود یارسال م) درخواست کننده(ناظر هولون مبدا 
عامــل  يافــت اطالعــات، آنهــا بــرایز پــس از دریــهولــون مبــدا ن
  .داردیارسال م درخواست کننده

 يسازکسانی، یاطالعات يسازکپارچهین ساختار، جهت یدر ا
جهـت   CIMاز اسـتاندارد   ل دادهنـد تبـاد  یل فرایو تسـه  میمفاه
جهـت فرمـت    XMLبـر   یمبتن يهاو از قالب ياجاد مدل دادهیا

   .شودیارسال داده استفاده م
  

 گيرينتيجه - 6

اي ي هوشـمند نیازمنـد تعامـل داده   در شبکه ITزیرساخت 
سازي اطالعاتی در افزاري و یکپارچههاي نرممناسب میان سیستم

بـا اسـتناد بـه    ت لـه سـعی شـده اسـ    ایـن مقا در . باشدشبکه می
 يبـر معمـار   یمبتنـ  يراهکـار  يارائـه ، به IEEE2030استاندارد 

اي سازي اطالعاتی و برقـراري ارتبـاط داده  جهت یکپارچه یهولون
هوشمند  يشبکه ITرساخت یدر ز يافزارنرم يهاتیان موجودیم

 یهولـون  يسـاختارها  يهـا یژگیاز و ،يشنهادیراهکار پ .پرداخت
 يریپذاسیت مقیباال و قابل يریپذ، تحملباال يریپذد انعطافمانن

اطالعـات و قـرار دادن واسـط     يسـاز  ياحوزهبرخوردار بوده و با 
-یرا فـراهم مـ   یک ساختار امن ارتباطیهر حوزه،  يبرا یارتباط
-نـرم  يهـا تیـ امکان اضافه شدن موجود يشنهادیساختار پ. کند
-یرساخت شبکه فـراهم مـ  یز ز را در هر زمان بهید نیجد يافزار
  . کند
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