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: ابزار تحقیقاتی

انعطاف  عملیات  یک  می کنیم  اجرا  ما  که  تحقیقاتی  ابزار 
 notsnihW و wahS پذیر از دیدگاه ارائه شده به وسیله ی
می باشد. این محققین " چارچوب ھوش مصنوعی توزیع 
از  استفاده  با  را   htimS و   htimS و   sivaD توسط   " شده 
تقاضاھای  این  تا  کردند  دنبال  انقباضی  شبکه ای  دیدگاه 
از:  عبارتند  تقاضاھا  ــن  ای ــد،  ســازن ــرآورده  ــ ب را  ــاص  خ
شبکه  طریق  از  که  مسئله  حل  فرایند  از  مــدل  ــک  1.ی
توزیع  بین سلول ھا  را  دینامیکی وظایف  به طور  ارتباطات، 

می کند.
بین  سازنده  ارتباطات  که  اتصالی  زبــان  یک  2.طراحی 

زد. سلول ھای میزبان را قادر می سا

3.برنامه ریزی و اجرای فرایند حل مسئله در ھر سلول در 
. حالتی که تمرکز صورت نگرفته است

در عملکردمان، مشکل سیستم یا مشکل عمومی توسط 
یک مدیر (انسانی یا ماشین خودکار) به زیر- برنامه ھایی 
بین  شبکه  عرض  در  را  شبکه  یک  که  می شود  تجزیه 
تجزیه  یا  و  برای حل شدن  یا ماشین)  (انسان  پیمانکاران 
اگر نوبت دوم تجزیه استفاده  بیشتر به مزایده می گذارد. 
شده باشد، پیمانکاران به عنوان مدیران برای نوبت بعدی 
از یک SMF در  از تعریف وسیع  با استفاده  اقدام می کنند 
گفته ھای مقدماتی مان فعالیت ھا و نقش ھا در زیر تعریف 

: شده است
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