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منظور کاهش خطرات و خسارات وارده، به ریزی پيش از بحرانحوادث غيرمترقبه و نياز به برنامه روزافزونبا توجه به وقوع  :چكيده

گویی پاسختوان برای عمليات سازی میاستفاده از مدلشود. با های واکنش اضطراری بيش از پيش احساس میسازی محيطنياز به مدل

. یكیی از  تیری انجیام داد  رییزی دقيی   هیا، برنامیه  سط تیيم ها و انجام وظایف تو، مانند تشكيل تيم، تخصيص وظایف به تيمبه بحران

ی بتوانید از نتیایج حا یل از    قابل فهم برای مدیر بحران در آید تیا و  شكلیرایج در این مسير، این است که مدل باید به های چالش

میدیر بحیران بیا اجیرای آن       .زم است مدل به برنامه تبدیل شودی نتایج، البرداری نماید. برای اجرای مدل و مشاهدهسازی بهرهمدل

   و انجام وظایف، را مشاهده نماید. يص وظایف، تخصتشكيل تيم تواند چگونگی اجرای عملياتی از مدل مانندبرنامه می

رانده توليد شده شده بر اساس روش مدلهای طراحیخودکار از روی مدلطور به ی یک سيستم چندعاملیکد قابل اجراین مقاله، در ا

بیه ایین    امكانات جدییدی و  و ابزار مربوط به آن انجام شده ERE-MLی منظورهسازی خاصبا استفاده از زبان مدل این کار است.

شیده در  تعرییف ی موردی زلزله بم انجام شده، و سناریوهای ارزیابی خروجی کدهای تبدیل، مطالعه منظوربه افزوده شده است. زبان

 است.آمدهدرسيستم توليدشده به نمایش 

های واکنش محيطهای چندعاملی، سيستمتوليد خودکار کد،  رانده،افزار مدلنرممهندسی : کليدی هایواژه

 ERE-MLاضطراری، 
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Abstract: Due to the increasing occurrences of unexpected events and the need to pre-crisis 

planning in order to reduce risks and losses, modeling emergency response environments is 

needed more than ever. Modeling may lead to more careful planning for crisis-response 

operations, such as team formation, task assignment, and doing task by teams. A common 

challenge in this way is that the model should be understandable for crisis managers, such that they 

could exploit from consequences of modeling. To run the model and view the results, the model should 

be converted to a program. The crisis manager would run the program to see how the model 

operations, including team formation, task allocation and task performance, are done. 

In this paper, the executable code of a multi agent system is automatically generated from a model 

which is designed based on model driven approach. A domain specific modeling language named 

ERE-ML and its related tool are used, and some new features are added to this language. To evaluate 

conversion code output, the case study of Bam earthquake is implemented, and the scenarios defined 

in the system are visualized. 

Keywords: Model Driven Software Engineering, Automatic code generation, Multi-

Agent Systems, Emergency Response Environments, ERE-ML 
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 مقدمه .1

 بشــر تهــت زنــدری بهتــر، ضــروری هــاینیاز ی ازامــروزه یکــ

ســونامی، و  و بینــی حــوادب  ط یاــی ماننـد زلللــه، ســی ، پـیش 

وزی و حمـت   سـ ی بشر همچـون آتـش  تویانهحوادب مداخله

بینـی وتـود نـدارد، و یـا     . وقتـی امکـان پـیش   اسـت تروریستی 

انجامـد، بایـد بتـوان در ملابـ  ایـن      ها به شکسـت مـی  بینیپیش

هنگام نامیم( واکنش بهها را بحران میحوادب )که از این پس آن

ــا رونــه مــوارد مــدیران بحــران مــی . در ایــندادنشــان  تواننــد ب

تخصیص وظایف مربوط بـه هریـک    ها وسازماندهی مناسب تیم

های موتود، نلش مهمی را در ها بر اساس منابع و تخصصاز آن

ســازی یکــی از . مــدلنماینــدکــاهش خســارا  و تلفــا  ایفــا 

توانــد توســی مــدیران بحــران بــرای هــایی اســت کــه مــیروش

های امدادرسانی، مورد استفاده قـرار ریـرد. ایـن    دهی تیمسازمان

های امدادرسان را به ود بخشـد و باعـ    یی تیمتواند کارامی کار

 .[1]کاهش تلفا  و خطرا ، و نجا  تان افراد شود 

شـده بـرای   های تاریـف ، محییهای واکنش اضطراریمحیی

هـای واکـنش   تـا کـه محـیی   . از آنباشـند ها مـی پاسخ به بحران

سـازی  پیـاده ، [2] ی پویـا و پیچیـده هسـتند   هـای محیی اضطراری

دشـوار و   کـاری هـا  رونه محـیی افلاری برای اینهای نرمسیستم

پیچیده خواهد بـود. بـرای بل ـه بـر ایـن پیچیـدری، اسـتفاده از        

افـلار  افـلار، ملـ  مهندسـی نـرم    ی نرمرویکردهای تدید توساه

کننده باشـد.  تواند بسیار کمکرانده، میی مدلررا و توساهعام 

پیچیـدری ایـن   بل ه بر بر  عتوهتوان می دهااین رویکر به کمک

کدهایی رسید کـه بـه صـور  کـامت       به از روی مدل ،هاسیستم

کـد بـه صـور      رانـده، ی مدلاند. در توساهخودکار تولید شده

رردد، که این کار با تولید اسکلت کد ها تولید میخودکار از مدل

 .  [3]ابد یشود و تا تولید کام  محصول، ادامه میشروع می

سـازی یـک واقاـه در یـک     که برای مـدل  یکی از کارهایی 

انجـام  هـا  ی عامـ  محیی واکنش اضطراری و نیل تولید کد اولیـه 

یک زبـان   ERE-ML .باشدمی ERE-ML [4]، زبان استشده 

هـای  هـای چنـدعاملی در محـیی   سیستمبرای طراحی  سازیمدل

، «حادثــه» چــونمفــاهیمی  آن واکــنش اضــطراری اســت کــه در

 شده است. کـاربر  تاریف «محیی»و  «سازمان»، «عام »، «وظیفه»

سـازی،  در زبـان مـدل   به کمـک ایـن مفـاهیم و روابـی موتـود     

سـازی کنـد.   ضـطراری را مـدل  تواند یک سناریوی واکـنش ا می

شود و یک سپس مدل به عنوان ورودی به کدهای ت دی  داده می

 رردد.ی تاوا تولید میبرنامه

به منظـور ت ـدی  مـدل تولیدشـده بـه یـک        ،در این پژوهش

هایی به برخـی از عناصـر موتـود در    ی قاب  اترا، ویژریبرنامه

بـه   4خش است که در بافلوده شده  ERE-MLسازی زبان مدل

سـازی عملیـا    نیاز به بصـری  شود. با توته بهها پرداخته میآن

 عملیـاتی شده در یک محیی واکنش اضطراری و نمـایش  طراحی

صـور   تشکی  تیم، تخصیص وظایف و انجام وظیفه بـه  ق ی از 

نیـاز بـه مکـانیلمی     ،کامت  ررافیکی و قاب  فهم برای مدیر بحران

( ERE-MLتولیدشـده )بـه زبـان    از مـدل   وتود دارد که بتـوان 

 در این ملالهطور ختصه، به .ای )به زبان تاوا( تولید نمودنامهبر

 JAMDERقصد بر آن است تا با استفاده از رسترش چارچوب 

بـه صـور     ERE-MLهای ت ـدی  مـدل   ، و نیل تکمی  کد[5]

ی قاب  اترا بر روی سـکوی تـاوا ت ـدی     خودکار به یک برنامه

شود، تا مدیر بحران بتواند نتایج حاص  از تشکی  تیم، تخصیص 

وظایف و انجام وظیفه در یک محـیی واکـنش اضـطراری را بـه     

 صور  ررافیکی مشاهده نماید. 

، کارهـای  2ش ساختار این ملاله بدین شـک  اسـت. در بخـ   

، یک ملال انگیلشی 3. بخش با این تحلیق ارائه شده است مرت ی

ح  پیشـنهادی،  راه 4در بخش  کند.ی تحلیق را بیان میدر زمینه
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، تکمیـ   ERE-MLسـازی   شام  انجام تغییرا  در زبـان مـدل  

اند. در نهایت ، و کدهای ت دی  ارائه شدهJAMDERچارچوب 

ی مطالاـه  5ی تولیـد شـده، در بخـش    یـابی برنامـه  به منظور ارز

شود، و سازی میمدل ERE-MLموردی زللله بم به کمک ابلار 

ی قاب  سپس مدل طراحی شده به صور  خودکار به یک برنامه

 رردد.  اترا بر روی سکوی تاوا، ت دی  می

 کارهای مرتبط .2

ملدمه بیان شـد، قلمـرو پـژوهش حاضـر در سـه      چه در بنابر آن

هـای چنـدعاملی و   واکنش اضطراری، سیستمای هی محییحوزه

ی کارهـای  بـه ارائـه   ،شود. در ادامهرانده مطرح میی مدلتوساه

ی توسـاه  های چنـدعاملی، سیستم یراندهی مدلتوساه مرت ی با

ی راندهی مدلو توساه های واکنش اضطراریمحیی یراندهمدل

و نلـاط   های واکنش اضـطراری های چندعاملی در محییسیستم

 .شودپرداخته میها ضاف هریک از آن

 های چندعاملیسيستم یراندهی مدل. توسعه1.2

سازی و ابلار ارائه شده است در این زمینه، چندین زبان مدل

 شود.ها پرداخته میکه در ادامه به آن

را مارفــی  2AUMLبــه نــام زبــانی  [6] و همکــاران 1بــائور

بـه کمـک مفـاهیم مـرت ی بـا       UML [7] که از رسترش اندکرده

ایـن زبـان    . بـا اسـتفاده از  اسـت ایجادشدهچندعاملی های سیستم

ها و نیل رفتار درونی آنها های تااملی میان عام توان پروتک می

بـرای    UMLنمادهای ررافیکـی از  AUML. سازی کردرا مدل

کنـد. همچنـین ابـلاری بـرای     سـتفاده مـی  ها اسازی پروتک مدل

                                                           

1 Bauer 

2 Agent UML 

امـا   .اسـت شـده طراحی AUMLسازی به کمک پشتی انی از مدل

 . [8]این ابلار قابلیت تولید خودکار کد از روی مدل را ندارد 

هـای  سازی خاص دامنه برای سیستمیک زبان مدل [9] 3هان

. ایـن زبـان از   اسـت ارائه کرده DSML4MAS نام بهچندعاملی 

ها، مچون عام مفاهیم اصلی موتود در یک سیستم چندعاملی ه

کنـد.  های تاـاملی پشـتی انی مـی   پروتک  ساختارهای سازمانی و

هـای  خودکـار کـد از روی مـدل   هایی برای تولید همچنین ت دی 

در عمـ ،  اسـت. امـا   شدهنوشته DSML4MASطراحی شده با 

 نویس نیاز دارند.ی برنامهبرای اترا به مداخله کدهای تولیدشده

INGENIAS   ــرم ــی نـ ــدولودی مهندسـ ــک متـ ــلار یـ افـ

 های چنـدعاملی سازی سیستمرراست که زبانی را برای مدلعام 

شـام  پـنج فرامـدل    توسـی  این زبان . [11] استفراهم کردهنیل 

هـای مختلـف سیسـتم را از لحـاخ سـاختاری و      است کـه تن ـه  

منظور پشـتی انی از فرآینـد توسـاه در    به کند.رفتاری توصیف می

INGENIAS  4ابلاری به نامIDK   اسـت کـه   شـده نیل طراحـی

ــرای  ــدلشــام  ویرایشــگری ب ــک سیســتم ایجــاد م هــایی از ی

 باشـد مـی  INGENIASسـازی  لی بر اساس زبـان مـدل  چندعام

وتـود دارد   5IAF [12]. در این ابلار، مادولی تحت عنـوان  [11]

کنـد. امـا ایـن    های رسم شده، کد تاوا تولید میکه از روی مدل

کدها تنها اسکلت کد یک سیستم چندعاملی هستند و برای اتـرا  

 نویس نیاز دارند. ی برنامهبه مداخله

ــدل  [13] و همکــاران 6داســیلوا ــان م ــک زب ــرای ی ســازی ب

کـه از   انـد ارائـه داده  MAS-MLبـه نـام   های چندعاملی سیستم

                                                           

3 Hahn 

4 INGENIAS Development Kit 

5 INGENIAS Agent Framework 

6 Da Silva 
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بـه کمـک مفـاهیم موتـود در چـارچوب       UMLرسترش زبان 
7TAO [14] است. ایجادشدهTAO سازی مفاهیم الزم برای مدل

برای پشـتی انی از زبـان   آورد. یک سیستم چندعاملی را فراهم می

 MAS-ML Tool [15]، ابلاری بـا نـام   MAS-MLسازی مدل

هـای  سازی ررافیکـی سیسـتم  نیل توساه داده شده که امکان مدل

هـای اخیـر یـک رویکـرد     در سـال کنـد.  چندعاملی را فراهم می

سازی و تولید خودکار کد با استفاده از زبـان  رانده برای مدلمدل

. امـا ضـاف   [16] استارائه شده MAS-MLسازی و ابلار مدل

 قابلیت کار،خود صور  به تولیدشده این کار در این است که کد

 هـای کـتس  ت ـدی ،  کـدهای  با اتـرای  صرفا  و نداشته اترایی

 .شوندمی ت دی  ماادل تاوای کتس مدل به در موتود

 واکنش اضطراری هایسيستمی راندهی مدل. توسعه2.2

شـده  سازی ارائـه ها و ابلارهای مدلدر این بخش به مارفی زبان

نش اضـطراری پرداختـه   های واکرانده سیستمی مدلبرای توساه

 شود.می

 نـام به ، فرامدلی برای مدیریت حادثه[17]و همکاران  8علمان

DMM9  سـازی مراحـ   بـرای مـدل   توانـد که می اندکردهمارفی 

این مراحـ   . ی مدیریت بحران مورد استفاده قرار ریردچهاررانه

ترتیب ع ارتند از: پیشگیری، آمادری، واکنش و به ود. همچنین به

برای ایجاد، ذخیره و بازیابی دانش  10DMKR [18]نام ابلاری به

ایجـاد   DMMمدیریت بحران بر اساس مفاهیم موتود در زبـان  

برای  UMLموتود در ررافیکی است. این ابلار از نمادهای شده

سیستمی برای ذخیره و بازیـابی   فلیکند و سازی استفاده میمدل

                                                           

7 Taming Agents and Objects 

8 Othman 

9 Disaster Management Metamodel 

10 Disaster Management Knowledge Repository 

رانـده  دانش مدیریت بحران است. این سیسـتم از رویکـرد مـدل   

ــه   ــد برنام ــد و تولی ــار ک ــد خودک ــرای تولی ــایش ب ــرای نم ای ب

اسـتفاده   هایی که باید در طول یک حادثه انجـام شـوند،  عملیا 

 .کندنمی

برای نمایش  12DRP، یک فرامدل عمومی به نام [19] 11بِتکه

بحـران ارائـه داده اسـت. بـه کمـک ایـن       فرآیندهای واکنش بـه  

هـای  ی سیسـتم ای صحیحی را برای توساهفرامدل، ساختار داده

آید. تاکنون آراه از فرآیند در مدیریت واکنش به حادثه، فراهم می

ی  خودکـار مـدل بـه    ابلاری برای پشتی انی از این زبان و نیل ت د

 است.  کد، ارائه نشده

 درهای چندعاملی يستمی سراندهی مدل. توسعه2.2

 های واکنش اضطراریمحيط

ــدولودیکی  چــارچوب ، یــک[1]مصــطفی و همکــاران  مت

 حوادب ط یای سازیش یه و سازیمدل اند کهداده ارائه سازمانی

 13رانـده در این کـار از رویکـرد مامـاری مـدل    دهد.  می نشان را

ی سیستم استفاده شده است. بدین منظور ابتـدا یـک   برای توساه

 14نلش مفهومی-مدل سازمان یسازی مستل  از سکو  برپایهمدل

 15عامـ  مفهـومی  -مـدل سـازمان   مدل به این شده و سپس انجام

ه بـه  هـای وابسـت  ها، بـه مـدل  کند. با این عم  مدلپیدا می به ود

کننـد. امـا در اصـ ،    ها مانـی پیـدا مـی   سکو ت دی  شده و عام 

                                                           

11 Betke 

12 Disaster Response Process 

13 Model Driven Architecture (MDA) 

14 Conceptual Role Organizational Model (CROM) 

15 Conceptual Agent Organizational Model (CAOM) 
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سازی این چارچوب برای حوادب ط یای انجام نشده، و این پیاده

 عنوان کارهای آتی پژوهش پیشنهاد شده است.کار به

را با استفاده از مفاهیم موتود  MAS-ML، زبان [4]زاده آدم

 بـه  سازی تدیـدی زبان مدلرسترش داده و  DMMدر فرامدل 

سـازی  یک زبان مدلایجاد کرده است. این زبان،  ERE-MLنام 

های واکـنش اضـطراری اسـت.    ی واکنش از محییخاص مرحله

-EREسـازی بـا   یک ابلار پشتی ان تهت مدلهمراه با این زبان، 

ML  ی ابـلار  شده است که رسترش یافتـه نیل ارائهMAS-ML 

قابلیت تولید  که است این در پژوهش فوق افباشد. ضمی [15]

 دارد قصـد  ،این ملالـه  .ندارد خودکار را صور به کد قاب  اترا

صور  خودکار از به اترا قاب  کد و نموده برطرف را ضاف این

 .نماید تولیدروی مدل 

 مثال انگيزشی .2

خسارا  تانی و های اخیر در ایران، در سالحوادثی که یکی از 

 ریشـتر بـود   6.5ای به بلرری لرزهزمین، به بار آوردی مالی فراوان

بم در تنوب باستانی شهر ، در 1382 سال دی ماه 5بامداد در که 

 .[14] به وقوع پیوستشرق استان کرمان 

های شهر آسیب دید. ی زیرساختدر طول زللله، تلری ا  همه

دو  ،آناز  %31، و تنهـا  ندارت اطا  تلفنی قطع شد و خطوط برق

هر در یک منطلـه  ش کهبا وتود آن پس از حادثه وص  شد.هفته 

و  مختـ  شـد  شـهری نیـل     نلـ حم  و  است، مسطح واقع شده

 مصـدومین  نجا  ،اروهها و پیادهتاده یدلی  تخریب رستردهبه

 .[14] بسیار دشوار بود

کتس  ی یک نمودارتا با ارائه قصد بر آن است ،هدر این ملال

ــرح از  ــناریوی ش ــدهدادهس ــه ش ــک برنام ــاربردی، ی ــرای  ی ک ب

تولیـد   خودکـار  صـور  کـامت   و به تاوابه زبان  سازی آن،ش یه

در ایـن زمینـه،   حـ  پیشـنهادی   در ادامـه، بـه بیـان راه   لذا . رردد

 .شودپرداخته می

 حل پيشنهادیراه .4

بیان شد، هـدف ایـن پـژوهش، تولیـد      1طور که در بخش انهم

اسـت.   ERE-MLی قاب  اترا از روی مـدل  خودکار یک برنامه

سـازی  هایی به زبـان مـدل  برای این منظور نیاز به افلودن ویژری

ERE-ML تکمیــ  چــارچوب ،JAMDER   و کــدهای ت ــدی

هـا  ادامـه بـه آن   خواهـد بـود، کـه در    MTLنوشته شده به زبان 

 شود.رداخته میپ

 ERE-MLسازی تكميل زبان مدل. 1.4

شـده  یش بصری از سیستم چندعاملی طراحیبرای تولید یک نما

هایی به عناصر موتـود در  ، الزم است ویژریERE-MLبا زبان 

، ERE-MLدر مفـاهیم موتـود در زبـان     زبان افلوده شود. لـذا 

داختـه  تغییراتی داده شده که در این بخـش بـه ایـن تغییـرا  پر    

 شود.می

 EnvironmentClass    ــه ــت ک ــری اس ــیی عنص ــک مح : ی

. الزم [14]شـوند  ها در آن ساکن میها، اشیا و سازمانعام 

که به منظور نمایش ررافیکی محیی، صفتی بـه   به ذکر است

ی تغرافیـایی محـیی در   )که مسیر تصـویر نلشـه   Mapنام 

سیستم خواهد بود(، به این مفهوم اضافه شـده اسـت، و در   

در  ساز در مدل قرار ریـرد. سازی باید توسی مدلحین مدل

داده  س برای شهر بـم نشـان  ای از این متاکت، نمونه1شک  

 است.شده 
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 EnvironmentClassهای مربوط به متاکتس ویژری(: 1شک  )

سـازی  در محیی مـدل طور که در شک  مشخص است، همان

ERE-ML ،ای از کتس نمونهEvironmentClass (A) با نام ،

BamCity ایجاد شده است (B)  و ویژرـی ،Map   در آن، برابـر

تم خـود انتخـاب کـرده    تصویری که کـاربر مسـیر آن را از سیسـ   

 .(C) است، قرار ررفته است

 Inhabit :سازی مفهومی در زبان مدلMAS-ML  است. هر

ی عنصری که باید در محیی استلرار یابـد، از طریـق رابطـه   

Inhabit اما به منظور نمایش . [15]شود به محیی متص  می

اسـت کـه    ی کـاربردی، الزم ررافیکی این عناصر در برنامـه 

)شــک  ظــاهری  Iconهــا دارای یــک صــفت هریــک از آن

)موقایت قرارریری عنصر در محـیی(   Locationعنصر( و 

ساز تکمی  شود. لـذا  سازی، توسی مدلباشد که هنگام مدل

اضـافه   Inhabitی در این پژوهش، این دو صفت به رابطـه 

ای از ایـن رابطـه، بـرای نمـایش     ، نمونه2اند. در شک  شده

نشـان داده شـده   « شهر بم»در « سازمان هتل احمر»استلرار 

 است.
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 Inhabitهای مربوط به متاکالس ویژگی(: 2شكل )

در محــیی طــور کــه در شــک  مشــخص اســت،  همــان

، بـا نـام   Inhabit (A)ی رابطه ، یکERE-MLسازی مدل

inhabit_org ایجاد شده است (Bو ویژری ،) هایIcon  و

Location قرار ررفته است آن، برابر با ملادیر دلخواه کاربر 

(C  وD). 

 Taskها و وظایفی کـه بایـد توسـی اع ـای تـیم      : مسئولیت

. در [21]ی زمانی محدود انجام شـود  اضطراری در یک بازه

ERE-MLای از ، یـــک وظیفـــه بـــه صـــور  مجموعـــه

. [21]شــود هــا، منــابع و دســتورا  تاریــف مــیتوانمنــدی

ی انجـام وظیفـه در محـیی،    منظور نمایش ررافیکی نحوهبه

نیاز به یک ویژری برای این مفهوم خواهـد بـود کـه تایـین     

رذارد. این کند این وظیفه روی چه عنصری از محیی اثر می

تاریـف   Taskای متـاکتس  بـر  Affect_onویژری با نـام  

ی ای از این متاکتس برای وظیفه، نمونه3در شک   شود.می

Aid .نشان داده شده است 

در محــیی طــور کــه در شــک  مشــخص اســت،  همــان

، بـا  Task (A)ای از کـتس  نمونـه ، ERE-MLسازی مدل

در  Affect_on، و ویژرـی  (B) ایجاد شده است Aid1نام 

 .(C) قرار ررفته است victiomAgent1با آن، برابر 



9 

 

 

 Taskهای مربوط به متاکالس ویژگی(: 2شكل )

ــه     ــاهیم از تمل ــایر مف ــه س ــت ک ــر اس ــه ذک ، Classالزم ب

AgentClass ،OrganizationClass ،Disaster  و نیــل روابــی

انـد و  ، تغییری نکـرده ERE-ML [4]سازی موتود در زبان مدل

 رردد.از همان مفاهیم و روابی در این پژوهش استفاده می

 JAMDERگسترش چارچوب . 2.4

-EREکه مدل یک محیی واکنش اضطراری، در ابـلار  پس از آن

ML ی صور  خودکـار بـه یـک برنامـه    تواند بهطراحی شد، می

قاب  اترا بر روی سـکوی تـاوا ت ـدی  شـود. بـدین منظـور و       

چنین به علت تلوریری از طوالنی شدن کـد تولیـد شـده، از    هم

که بر اساس مفـاهیم   JAMDER [5]ی چارچوب رسترش یافته

نوشـته شـده اسـت،     ERE-MLسازی مارفی شده در زبان مدل

رردد. این چارچوب، بـه زبـان تـاوا نوشـته شـده و      استفاده می

های چندعاملی بوده را که مختص سیستم JAMDERچارچوب 

 های واکنش اضطراری، رسترش داده است.  است، برای محیی

هدف این پژوهش این است که محـیی و عناصـر مسـتلر در    

امکـانی در   ر  قاب  نمایش برای کاربر درآینـد، و نیـل  به صو آن

ی اربر قرار ریرد تا بتواند در اثر تاام  بـا برنامـه، نحـوه   اختیار ک

شـده در  طراحـی تشکی  تیم، تخصیص وظایف و انجام وظایف 

ــذا چــارچوب    ــد. ل ــه صــور  بصــری مشــاهده نمای مــدل را ب

JAMDERســازی یــک محــیی ررافیکــی و قابــ  ، بــرای پیــاده

شـود. بـدین منظـور، برخـی از     نمایش، مجددا  رسترش داده مـی 

انـد  ، رسترش یافتهJAMDERهای موتود در چارچوب کتس

   شود.ها پرداخته میکه در ادامه به آن
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  کتسEnvironment: هـای  این کتس، با کتابخانهswing 

ی شود. بـه نحـوی کـه نلشـه    میتاوا رسترش داده  awtو 

تغرافیایی، عناصر مستلر در محیی، و پنلی بـرای برقـراری   

 های عملیـا  بـه او، نشـان   ی رلارشارت اط با کاربر و ارائه

   شود.داده می

 کتس Object : کتس تدیدی به نامObject.java   نیل بـه

رـر اشـیای   رردد، که بیـان اضافه می JAMDERچارچوب 

ســازی ، در هنگــام مــدلClass [15]شــده از مفهــوم ایجاد

  .باشدمی

  کتسTeam  هـا، و  : به منظور نمایش ررافیکی تشـکی  تـیم

تخصیص وظایف به هر تیم توسـی سـازمان مربوطـه، الزم    

. بـه عنـوان   متدهای مربوطه به این کتس اضافه شونداست 

ی برای اضافه شدن ع و به یک تیم الزم است شمارهملال، 

عاملی که بایـد بـه تـیم اضـافه      ی ع و، نام تیم،تیم، شماره

شود، سازمانی که مسئولیت تشـکی  تـیم را دارد، و محـیی،    

 addMembers ی با نامورودی به متد هایبه عنوان پارامتر

ی ایـن متـد بـه ایـن صـور  اسـت کـه        د. وظیفهنداده شو

هایی که در محیی پراکنده هستند برای تشکی  تیم، بـه  عام 

ی کنند، و با استلرار همـه سمت سازمان مربوطه حرکت می

   شود.ها در یک مکان، تیم تشکی  میآن

ها وظایف تایین پس از تشکی  تیم، باید یه هریک از آن

بـا اتـرای   شده در مدل، تخصیص یابد. برای ایـن منظـور،   

سـاز در مـدل   هایی که مـدل برنامه در ابتدا وظایف در مح 

خصـیص  ریرند. سـپس بـرای ت  تاریف کرده است، قرار می

مربوط به هر وظیفـه، بـه    تصویرها، وظایف به هریک از تیم

کـدام وظیفـه بـه    کـه  این. کندسمت تیم مربوطه حرکت می

ی بـر اسـاس رابطـه   سـازی  مدل هنگام، کدام تیم تالق دارد

assign ،مشخص شده است . 

 . تبدیل مدل به کد به  ورت خودکار2.4

بـر   ERE-MLار شـده در ابـل  حال زمان آن است که مدل ترسیم

شده، به صور  خودکار به کد تاوا ت دی  ارائهاساس چارچوب 

تـا مـدل    رـردد ملالـه، کـدهای ت ـدیلی ارائـه مـی     شود. در ایـن  

ی قاب  اتـرا بـر   را به یک برنامه ERE-MLشده به زبان طراحی

شـده،  ی تولیدی  کنـد. بـا اتـرای برنامـه    روی سکوی تاوا ت ـد 

وظـایف، و انجـام وظـایف     هـا، تخصـیص  تشکی  تیمچگونگی 

 ها، به صور  ررافیکی نشان داده خواهد شد.توسی تیم

اسـتفاده شـده    Acceleoبرای نوشتن کدهای ت دی ، از ابلار 

ای برای اکلیپس است که تولید کد از روی است. این ابلار افلونه

دهد، بـا  دهد. ت دی  کدی که این ابلار انجام میمدل را انجام می

نوشـته شـده    MTLهای ت دیلی است که با زبان فای استفاده از 

 است.  

های چنـدعاملی  شده برای سیستمه منظور ت دی  مدل ترسیمب

ــیی ــطراری، از   در مح ــنش اض ــای واک ــشه ــدی    ش ــ  ت  فای

Disaster.mtl ،Task.mtl ،Agent.mtl ،AgentRole.mtl ،

Environment.mtl و Organization.mtl است.  استفاده شده

بصـری قابـ  اتـرا بـر     ی تولید یک برنامـه  پژوهش برای در این

. در ادامه، های مذکور رسترش یابندباید فای  روی سکوی تاوا،

کدهای ت دی  نوشته شده بـرای هریـک از مـوارد تشـکی  تـیم،      

 تخصیص وظایف، و انجام وظیفه نشان داده شده است.

  :هر سیستم چندعاملی حداق  یک سـازمان دارد  تشكيل تيم

. یـک سـازمان شـام     [14]کند بندی میها را رروهعام  که

های واکنش اضطراری است و هر تیم شـام   تادادی از تیم

هـای  هـا را عامـ   یک یا چندین ع و اسـت. اع ـای تـیم   

ــد. تشــکی  مــی MAS-MLموتــود در  هــر ســازمان دهن

ی تشکی  تیم و تخصیص وظایف مربوطه به هریـک  وظیفه
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 Organization.mtlها را برعهده دارد. بنابراین فای  از تیم

  .شود، تکمی  می4به صور  نشان داده شده در شک  

 

 

 

 

 

 

 قطعه کد تبدیل مربوط به تشكيل تيم(: 4شكل )

  :در زمان وقـوع یـک حادثـه، الزم اسـت     تخصيص وظایف

 ها تخصیص داده شود.وظایف تاریف شده در محیی به تیم

 Assignهـای  کدهای ت دی  در این بخش بر اساس رابطـه 

ای موتـود  رابطـه  Assignشوند. شته میموتود در مدل نو

توانـد بـین مفـاهیم    است که فلـی مـی   ERE-MLدر زبان 

. بـدین ترتیـب، یـک    [4]ترسیم شـود  « وظیفه»و « سازمان»

 .شودوظیفه به یک تیم خاص از سازمان، تخصیص داده می

ها ، کد ت دی  مربوط به تخصیص وظایف به تیم5در شک  

 نشان داده شده است.

 

 

 

 

 

 قطعه کد تبدیل مربوط به تخصيص وظایف(: 5شكل )

 :منظـور  بیان شد، به 1-4طور که در بخش همان انجام وظيفه

م وظیفه در محیی، یک ویژرـی بـه نـام    ی انجانمایش نحوه

Affect_on  بر روی متاکتسTask     .تاریـف شـده اسـت

شوند صور  نوشته میکدهای ت دی  برای این بخش، بدین

برای  Affect_on به عنوانعنصری که  Locationکه ابتدا 

Task، های شود و سپس عام تاریف شده است، یافت می

فه، به سمت مکـان مربوطـه   ای انجام آن وظیتیم مربوطه، بر

، یـک حادثـه   Affect_onکنند. سپس ارر عنصر حرکت می

ادثه باشد، در اثر انجام وظیفه، آن ح دیدهآسیبیا یک عام  

مربوط به وظیفـه   تصویرو  شود،یا عام  از محیی حذف می

، یک Affect_onها خواهد شد. اما ارر عنصر تایگلین آن

رردد. بلکه حیی حذف نمی، آن شئ از ممحیی باشددر  شئ

کنند و سپس ها به سمت مکان آن شئ حرکت میفلی عام 

ریرد. بدین وظیفه، در کنار آن شئ قرار میتصویر مربوط به 

رردد. می trueمربوط به آن وظیفه هم  doneترتیب صفت 

 Taskاز کــتس   ()actionایــن بخــش، بایــد در متــد     

م ضـمای  در خـش، مربوط به ایـن ب کدهای  سازی شود.پیاده

 آورده شده است.

 ارزیابی .5

ی بـم بـه   ی موردی زلللـه منظور ارزیابی، مطالاهدر این بخش به

شـود. سـپس بـه کمـک     سـازی مـی  مدل ERE-MLکمک ابلار 

بـر روی   ی قابـ  اتـرا  کدهای ت دی  نوشـته شـده، یـک برنامـه    

 رردد.، به صور  کامت  خودکار تولید میJADEسکوی 

 بم یبرای زلزله کالس. نمودار 1.5

ی بم، برای زلللهکتس نمودار ترین عناصری که در طراحی مهم

 شوند، ع ارتند از:نظر ررفته میدر

 محیی شهر بم (BamCity) 

Organization.mtl 
 
[for(t:EmergencyManagmentTeam | org.ownedTeam)]     
final Team [t.name.replaceAll('\\s','').concat ('T')/] = new 

Team("[t.name/]");  
[/for] 
 
 env.OrganizeTeamButton.setEnabled(true); 
  env.OrganizeTeamButton.addActionListener(new ActionListener() 
{ 

public void actionPerformed(ActionEvent e) { 
  [for(t:EmergencyManagmentTeam | org.ownedTeam)]     

addTeam("[t.name.concat('T')/]", [t.name. 
replaceAll('\\s', '').concat('T')/]);  
 
env.reportText.append("[t.name/] was created.\n"); 
[for (m:AgentClass | t.Members)] 

[t.name.replaceAll('\\s', '').concat 
('T')/].addMembers([org.ownedTeam-> indexOf(t)-
1/], [t.Members->indexOf(m)-1 /], "[m.name/]", 
env.getAgent("[m.name/]"), [org.name /].this , 
env); 

   [/for]    
  [/for]  
 } 
 }); 
 

Organization.mtl 
 
env.AssignTaskButton.addActionListener(new ActionListener() { 
  public void actionPerformed(ActionEvent e) { 
   // Assigned Tasks to teams 
   try { 
  [for (a:Assign | org.ownedAssign)] 

[for (t:EmergencyManagmentTeam | a.OwnedTeam )] 
    [t.name.replaceAll('\\s', ''). 

concat('T')/].addTask([org.ownedTeam-
>indexOf(t)-1/], "[a.AssignSource.name/]", 
env.getTask("[a.AssignSource.name/]", 
[org.name /].this, env); 

   [/for]  
  [/for]  
    } catch (IOException e1) { 
     // TODO Auto-generated catch block 
     e1.printStackTrace(); 
    } 
    } 
}); 

 



12 

 

 حادثه( ی زلللهEarthquack) 

      هـای بـرق  هـا و دکـ   خانـه عناصر تحت تـثثیر حادثـه ملـ 

(Buildings- ElectricitySupplies) 

   آسیبعوام( دیدهvictim Agents) 

 ( سازمان هتل احمرHilalAhmar) 

 ( وظایف امدادرسانیAids) 

 ( عوام  پلشکHealth Agents) 

 ( امدادررRescuer) 

 ( خل انPilotage) 

، ERE-MLشـده در ابـلار   کتس ترسیم، نمودار 6در شک  

ی بـرای ایـن مطالاـه    ی بـم نشـان داده شـده اسـت.    برای زلللـه 

افتد. این حادثـه،  ر شهر بم اتفاق میی زللله دیک حادثهموردی، 

کنـد )در مـدل بـا    های برق و افراد را تهدید میها، دک ساختمان

سـازمان هـتل احمـر     نشان داده شـده اسـت(.   Threatی رابطه

های ناشی از ایـن حادثـه اسـت    مسئول به حداق  رساندن آسیب

فـر  شـده اسـت کـه دو عامـ       همچنین (. Reduceی )رابطه

عام  خل ان، یک عامـ  امـدادرر و دو مصـدوم در    پلشک، یک 

محیی وتود دارند. سازمان هتل احمر دو تیم اوردانس تشـکی   

 دهدها اختصاص میرا به آن 2و1دهد، و وظایف امدادرسانی می

 . (Assignی )نشان داده شده با رابطه
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بم یبرای زلزله ERE-MLشده در ابزار کالس طراحینمودار (: 6) شكل
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های موتود در سـازمان، یـک ویژرـی بـه نـام      هریک از تیم

Members سازی با ابلار دارد، که هنگام مدلERE-ML  از بین

عنـوان ملـال،   های موتود در محیی، باید انتخاب رردند. بهعام 

داده شده است، برای تیم نشان  8و  7های طور که در شک همان

شـوند و بـرای تـیم    انتخاب می 2و  1، عوام  پلشک 1اوردانس 

 اند.، عام  خل ان و عام  امدادرر انتخاب شده2اوردانس 

 

 در سازمان هالل احمر 1ای انتخاب شده برای تيم اورژانس هعامل(: 7شكل )

 

 زمان هالل احمردر سا 2های انتخاب شده برای تيم اورژانس عامل(: 8شكل )
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، مدل باید کتسنمودار  الزم به ذکر است که پس از طراحی

در ابـلار   OCLاعت ارسنجی شود. ایـن امکـان بـا نوشـتن قیـود      

ERE-ML ــا اعت ارســنجی مــدل، در  .[4] فــراهم شــده اســت ب

درنهایـت   باید خطاها از مدل برطرف شوند. صور  وتود خطا،

ن ورودی بـه کـدهای   عنـوا مدلی که عاری از خطاست، بایـد بـه  

 شود.ت دی  داده شود، که در ادامه به آن پرداخته می

 . اجرای کدهای تبدیل2.5

 سازی، باید کدهای ت دی  اترا شوند. بـرای ی مدلپس از مرحله

-EREشـده در ابـلار   طراحـی مـدل  ، 9مطابق شک  این منظور، 

ML هــای ت ــدی  ، بــه عنــوان ورودی بــه فایــmtl  موتــود در

ی تـاوا بـه عنـوان    شود و یک پرودهداده می Acceleoی پروده

، کـد ت ـدی    Runرردد. در نهایت با زدن کلید ملصد انتخاب می

ه، تولیـد  هـای تـاوا در ملصـد انتخـاب شـد     اترا شده، و فایـ  

  رردند.می

 
 Acceleoهای مورد نياز برای توليد کد در ابزار ورودی(: 9شكل )

شـده بـرای مطالاـه مـوردی     تولیـد هـای  ، فایـ  11در شک  

تاوا  هایکدحاوی  ها،این فای  ی بم نشان داده شده است.زللله

)شـک    کـتس شده در نمودار طراحیهای برای هریک از کتس

کدهای تاوا  Aid2و  Aid1های وان ملال کتسعنبه( هستند. 6

ــایف امدادرســانی   ــه وظ ــوط ب ــای هســتند. کــتس 2و  1مرب ه

HealthAgent1 ،HealthAgent2 ،PilotageAgent، 

RescuerAgent ،victimAgent1  وvictiomAgent2 

هــای هــای پلشــک، خل ــان، امــدادرر و عامــ ترتیــب عامــ بــه

و  Earthqueck ،HilalAhmar دهـد. را نشـان مـی   دیدهآسیب

BamCity ی بـوط بـه حادثـه   های تـاوای مر ترتیب فای نیل، به

 شهر بم هستند.زللله، سازمان هتل احمر، و محیی 

 
 ی بمموردی زلزله یشده برای مطالعهتوليد یهای جاوافایل(: 11شكل )

 ی کاربردی جاوا. اجرای برنامه2.5

اتـرای کـدهای ت ـدی ،     بابیان شد،  2-5طور که در بخش همان

کــتس رــردد. ی کــاربردی تــاوا تولیــد مــی   یــک برنامــه 

BamCity.java،    ،فای  اصلی این برنامه است که بـا اتـرای آن

بـا  شـود.  ایجـاد مـی   محـیی  ی عناصر مستلر درای از همهنمونه

ها و ها، وظایف، سازمانای از محیی، عام ، نمایهاترای این فای 

شـود، و مـدیر بحـران    ثه نمایش داده مـی عناصر تحت تثثیر حاد

 Organize Team ،Assignهـای  توانـد بـا انتخـاب رلینـه    می

Tasks  وDo Tasks      که در برنامه تا یـه شـده اسـت، عملیـا 

شده در مدل را مشـاهده نمایـد. در ایـن بخـش، اتـرای      طراحی

ی بـم، نمـایش داده شـده    شده برای زلللهتولیدی کاربردی برنامه

 است.
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ی تغرافیـایی شـهر بـم، و سـایر     ا اترای برنامه، ابتدا نلشـه ب

نـام بــرده شـد بــر اسـاس مکــان و     1-5عـواملی کـه در بخــش   

ها انتخاب کرده اسـت، بـر   ساز در مدل برای آنکه مدل تصویری

 11طـور کـه در شـک     شـوند. همـان  روی نلشه، نمایش داده می

کلیـد  نشان داده شده است، در پنـ  سـمت راسـت، ابتـدا فلـی      

Organize Team تواند بـا  فاال است و کاربر )مدیر بحران( می

ها را در سازمان مربوطـه مشـاهده   ی تشکی  تیمفشردن آن نحوه

مربوطه، و اع ای هر تیم بر اسـاس آنچـه    ها، سازماننماید. تیم

 رردند.سازی طراحی شده است، مشخص میدر زمان مدل

 

 از برنامه در شروع اجرانمایی (: 11شكل )

، دو تیم اوردانس در سازمان هتل احمر تشکی  12در شک  

شـام  یـک    2شـام  دو ع ـو پلشـک، و تـیم      1رردد. تیم می

همچنـین بـا تشـکی  هـر تـیم و       امدادرر و یـک خل ـان اسـت.   

های مربوطه در پن  سـمت راسـت،   شدن اع ا به آن، پیغاماضافه

 شود. نمایش داده می

 دکمه فاال است

 

 امدادرر

 

 خل ان

 سازمان هتل احمر 

 

 2پلشک

 

2ساختمان  

 

 زمین لرزه

 

 

 1دیدهعام  آسیب

 

 1رسانیامداد

 

 2امدادرسانی

 

 

 2دیدهعام  آسیب

 

 

 دک  برق

 
 1ساختمان

 

 

 1پلشک

 

 هاپن  رلارش
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 هااز برنامه پس از تشكيل تيمنمایی (: 12شكل )

شود، کـه  فاال می Assign Taskها، کلید پس از تشکی  تیم

هـای  آن، وظایف موتود در محیی بـه هریـک از تـیم   با انتخاب 

سازی، طراحی کرده ساز هنگام مدلچه مدلمربوطه )بر اساس آن

درسـانی در  ی امداتا دو وظیفـه یابد. در ایناست(، تخصیص می

و دیگـری بـه    1ها به تیم محیی تاریف شده است که یکی از آن

مربوط به وظایف  تصویریابد )با قرار ررفتن اختصاص می 2تیم 

نشـان داده   13تخصیص وظایف در شـک    ها(.در مجاور  تیم

 شده است.

 

 هااز برنامه پس از تخصيص وظایف به تيمنمایی (: 12شكل )

 1یم اوردانست

 2یم اوردانست

 

 دکمه فاال است

 

 هانمایش رلارش تشکی  تیم

 

 1به تیم اوردانس 1تخصیص وظیفه امدادرسانی

 

 2اوردانس به تیم 2تخصیص وظیفه امدادرسانی

 

 نمایش رلارش تخصیص وظایف

 

 دکمه فاال است
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 Doهـا، کلیـد   وظایف بـه هریـک از تـیم    س از اختصاصپ

Tasks هـا بـه سـمت    رردد. با فشردن این کلیـد، عامـ   فاال می

کنند. رذارد( حرکت میهدف )عنصری که وظیفه روی آن اثر می

ی سازی مشخص شده اسـت، هـر وظیفـه   چه هنگام مدلبنابر آن

اثـر خواهـد رذاشـت.     دیـده آسـیب امدادرسانی روی یک عامـ   

م وظیفه روی کـدام عامـ  بایـد اثـر رـذارد، در زمـان       که کدااین

برای هر وظیفه، مشخص  Affect-onسازی با تایین ویژری مدل

 یدیـده عامـ  آسـیب  شده است. لذا اع ای هر تـیم بـه سـمت    

بیـان شـد،    3-4طور که در بخـش  کنند. همانمربوطه حرکت می

هـای   عامتا عام  تحت تثثیر وظایف، که در اینبا توته به این

ــیب ــتند،آس ــده هس ــرای  دی ــس ب ــانپ ــایف دادن نش ــام وظ انج

مربـوط   تصـویر از محیی حذف، و  دیدهامدادرسانی، عام  آسیب

ها خواهد شـد. ایـن بـدین    ی امدادرسانی، تایگلین آنبه وظیفه

ی امدادرسانی خود را با موفلیت انجـام  ها وظیفهماناست که تیم

ن امر، در پنـ  سـمت راسـت    اند. همچنین پیغامی م نی بر ایداده

پـس از انجـام    از برنامـه نمایی ، 14در شک  شود. نشان داده می

 وظایف در محیی، نشان داده شده است.

 

 از برنامه پس از انجام وظایفنمایی (: 14شكل )

 گيرینتيجه .6

سـازی سـناریوی   اری تهـت بصـری  کی راهدر این ملاله به ارائه

بـرای ایـن منظـور از زبـان     ه شـد.  شده در مـدل پرداختـ  طراحی

و کدهای ت ـدی    JAMDER، چارچوب ERE-MLسازی مدل

از ملایـای کـار   برای ت دی  خودکار مـدل بـه کـد اسـتفاده شـد.      

رانـده بـه   توان به ملایای اسـتفاده از رویکـرد مـدل   پیشنهادی می

ی نفای که اللامـا  دانـش توسـاه   ی نتایج برای ذیمنظور مشاهده

سازی یـک  خواهد از نتایج حاص  از مدلارد ولی میافلار ندنرم

 سناریوی واکنش اضطراری آراهی یابد، اشاره کرد.

های ایسـتای  الزم به ذکر است که در این پژوهش، فلی تن ه 

طراحی شـدند. یـک سیسـتم     کتسسیستم در قالب یک نمودار 

 تـوان ها میی آناز تملهکه  های پویایی نیل داردچندعاملی تن ه

همـاهنگی بـین   ایجـاد   ها،برقراری ارت اط بین عام  چگونگیبه 

هـای پویـای   نظر ررفتن تن ـه  درها و موارد دیگر اشاره کرد. آن

هـای واکـنش   محـیی  سـازی بـرای شـ یه   یک سیستم چندعاملی،

 شود.عنوان کارهای آتی این پژوهش پیشنهاد می، بهاضطراری

 1یم اوردانست

 

 2یم اوردانست

 

 1انجام وظیفه امدادرسانی

 

 2انجام وظیفه امدادرسانی

 

 های م نی بر موفلیت آمیل بودن انجام وظیفهنمایش پیام
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 ضمایم

یـک  انجـام وظـایف در    ینحـوه  ت دی  نوشته شده برای هایکد

نشـان داده  به صـور     MTLمحیی واکنش اضطراری، به زبان 

 است. 16و  15های شده در شک 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هامربوط به انجام وظایف توسط تيمعه کد تبدیل قط(: 15شكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 Taskاز کالس  ()actionکد تبدیل برای متد (: 16شكل )
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Task.mtl 
 
@Override 
public void action() { 
    [if (t.affect_on.oclIsTypeOf(DangerClass))]  
  Point target = 
environment.getDanger("[t.affect_on.name/]").Location; 
 
 environment.mainframe.remove(environment.mainframe.getComponentAt(target)
); 
  environment.getDanger("[t.affect_on.name/]").Location=null; 
 [elseif (t.affect_on.oclIsTypeOf(AgentClass))] 
  Point target = environment.getAgent("[t.affect_on.name/]").Location; 
 
 environment.mainframe.remove(environment.mainframe.getComponentAt(target)
); 
  environment.getAgent("[t.affect_on.name/]").Location=null; 
 [elseif (t.affect_on.oclIsTypeOf(Class))] 
  Point target = 
environment.getObject("[t.affect_on.name/]").Location; 
 [/if] 
  Component c = 
environment.mainframe.getComponentAt(environment.getTask(name).Location); 
  c.setBounds(target.x, target.y , c.getWidth(), c.getHeight()); 
  environment.getTask(name).Location = target; 
  done = true; 
 } 
[/if] 
} 
 

Organization.mtl 
 
env.DoTaskButton.addActionListener(new ActionListener() { 
  public void actionPerformed(ActionEvent e) {  
 [for (a:Assign | org.ownedAssign)] 
  [for (t:EmergencyManagmentTeam  | a.OwnedTeam )] 
 
   [for (m:AgentClass | t.Members)] 
   
 env.getAgent("[m.name/]").addBehaviour(env.getTask("[a.AssignSource.nam
e/]")); 
   [/for] 
    ActionListener taskPerformer[org.ownedTeam->indexOf(t)/] 
= new ActionListener() {  
 
   [for (m:AgentClass | t.Members)] 
    [let i : Integer = (org.ownedTeam->indexOf(t)-1)*2 + 
(t.Members->indexOf(m)-1)] 
     Component C[i/] = 
env.mainframe.getComponentAt(env.getAgent("[m.name/]").Location); 
     Point P[i/] = env.getAgent("[m.name/]").Location;  
     boolean flag[i/] = false; 
    [/let] 
   [/for] 
   [let i : Integer = org.ownedTeam-> indexOf(t)-1] 
       [if (a.AssignSource.affect_on.oclIsTypeOf(DangerClass))]  
     Point target[i/] = 
env.getDanger("[a.AssignSource.affect_on.name/]").Location; 
    [elseif 
(a.AssignSource.affect_on.oclIsTypeOf(AgentClass))] 
     Point target[i/] = 
env.getAgent("[a.AssignSource.affect_on.name/]").Location; 
    [elseif (a.AssignSource.affect_on.oclIsTypeOf(Class))] 
     Point target[i/] = 
env.getObject("[a.AssignSource.affect_on.name/]").Location; 
    [/if] 
   [/let] 
       
    public void actionPerformed(ActionEvent evt) { 
  [for (m:AgentClass | t.Members)]  
   [let i : Integer = (org.ownedTeam->indexOf(t)-1)] 
     [let j : Integer = i*2 + (t.Members->indexOf(m)-1)] 
      if (P[j/].x == (target[i/].x-30 + 
[(t.Members->indexOf(m)-1)/]*50) && P[j/].y == (target[i/].y-70)) 
       flag[j/] =  true; 
 
      else if (P[j/].x < (target[i/].x-30 + 
[(t.Members->indexOf(m)-1)/]*50)) 
       P[j/].x++; 
      else if (P[j/].x > (target[i/].x-30 + 
[(t.Members->indexOf(m)-1)/]*50)) 
       P[j/].x--; 

 
if (P[j/].y < (target[i/].y-70)) 

           
 P[j/].y++; 
      else if (P[j/].y > (target[i/].y-70)) 
       P[j/].y--; 
      C[j/].setBounds(P[j/].x, P[j/].y, 
C[j/].getWidth(), C[j/].getHeight()); 
      env.getAgent("[m.name/]").Location = P[j/]; 
     [/let] 
    [/let] 
   [/for] 
     [for (m:AgentClass | t.Members)]  
      if(flag[(org.ownedTeam->indexOf(t)-1)*2 + 
(t.Members->indexOf(m)-1)/]){ 
 [/for] 
       // do Tasks     
 env.getTask("[a.AssignSource.name/]").action(); 
       
 if(env.getTask("[a.AssignSource.name/]").done())   
      env.reportText.append("[a.AssignSource.name/] 
is done by [t.name/].\n"); 
       else      
 env.reportText.append("[a.AssignSource.name/] is not done by 
[t.name/].\n");  
       ((Timer) evt.getSource()).stop(); 
     [for (m:AgentClass | t.Members)] 
      } 
     [/for] 
     } 
    }; 
    Timer t[org.ownedTeam->indexOf(t)/] = new Timer(1, 
taskPerformer[org.ownedTeam->indexOf(t)/]); 
    t[org.ownedTeam->indexOf(t)/].start();  
  [/for] 
 [/for] 
   } 
   }); 
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