
نهفته  یها ستمیس برای افزاری نرم های  ندهگیر رأیافزودن امکان تشخیص خطا در طراحی روشی برای 

 منیا-یبحران

 

السیر،  قطارهای سریع  ایمن نظیر سیستم کنترل پرواز هواپیما و یا سیستم کنترل-های بحرانی سیستم -چکیده

یری از محیطی شود. لذا جلوگ تواند منجر به فاجعه جانی، مالی یا زیست هایی هستند که رخداد خرابی در آنها می سیستم

های موجود برای عدم رخداد خرابی  گردد. یکی از راه ها یک نیاز اساسی محسوب می رخداد هرگونه خرابی در این سیستم

های  باشد. برای پوشش اشکاالت موجود در یک سیستم روش های پوشش اشکال می ها استفاده از تکنیک در این سیستم

ماژول بر  N ها، تعداد گیرند. در این روش ای مورد استفاده قرار می گستردهبه صورت  NMR و NVP ای نظیر چندنسخه

نمایند. سپس نیاز است تا یک  ای را تولید می دهند و هر یک نتیجه های یکسان عملیات مشابهی را انجام می روی داده

های  نماید. از آنجایی که ورودیی صحیح نهایی را استخراج  گیرنده بتواند از میان نتایج تولید شده یک نتیجه واحد رأی

کند، این نیاز  گیرنده آنها را به صورت غیرهمزمان دریافت می گیرنده ممکن است اعداد غیردقیقی باشند که رأی یک رأی

های صحیح و غلط دریافت شده، بهترین جواب را در  ای طراحی گردد که بتواند از بین ورودی گیرنده وجود دارد تا رأی

تواند منجر به خرابی سیستم شود، بنابراین باید به  گیرنده می ممکن تولید کند. از آنجا که خرابی واحد رأیکمترین زمان 

های مختلف سعی بر آن  پیشنهادی با استفاده از تکنیک  ای داشت. در روش توجه ویژه  نیز پذیری آن ایمنی و دسترس

ایش ایمنی دارند افزوده شود که نتیجه آن افزامکان را ن هایی که این گیرنده شده است تا امکان تشخیص خطا به رأی

 گیرنده بوده است. رأی

 منیا-یبحران یها ستمیس، افزاری ی نرم ندهگیر رأی، ای نویسی چندنسخه برنامهپوشش اشکال،  کلمات کلیدی:

 

 مقدمه -1

هایی هستند که رخداد  سیستم 1ایمن-های بحرانی سیستم

ی جانی، مالی یا  تواند منجر به رخداد فاجعه در آنها می 2خرابی

 3ها نیازمند اتکاپذیری ستم. این سی[1]زیست محیطی شود 

باال  4یک سیستم اتکاپذیر خود نیازمند قابلیت اطمینان وهستند 

باشد. قابلیت اطمینان تابعی از زمان است که به صورت  می

وظایف خود را  [t0 , t1]ی زمانی  احتمال اینکه سیستم در بازه

درست کار کرده  t0به درستی انجام دهد با این شرط که در زمان 

تی که سیستم نتواند وظایف . در صور[2]شود  باشد، تعریف می

                                                                                          
 

1 Safety-Critical Systems 
2 Failure 
3 Dependability 
4 Reliability 

خرابی رخ  خودش را به درستی انجام دهد در آن سیستم  محوله

در سیستم   6از خرابی نباید خطایی 5برای اجتناب .[3]داده است 

 7ندهد باید اثر اشکاالت  رخ دهد و برای اینکه خطا در سیستم رخ

یکی از  9استفاده از افزونگی  شود. 8موجود در سیستم پوشانده

NVPی پوشش اشکال است که شامل  روشها
NMRو  10

11 

 های زیادی وجود دارند که در صورت رخداد برنامه شود. می

. فشارهای خرابی در آنها احتمال رخداد فاجعه در آنها زیاد است

و روانی قابل توجهی برای کاهش احتمال  اقتصادی، اجتماعی
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های صنعتی زیر  در بخش ها، مخصوصاً رفتارهای پرخطر سیستم

 وجود دارد:

 خودروها( و آهن خطوط راه، نقل )هواپیما حمل و 

 ( هایی که مواد سمی،  در مکانفرآیندهای کنترلی

 گیرند( یا منفجره مورد استفاده قرار میو زا  آتش

 های نظامی اتمی و برنامههای انرژی  ایستگاه 

 یای و محاسبات های پایگاه داده سیستم 

سیستم )شامل  افزایش اتکاپذیری ،ها، هدف در این برنامه

  باشد. ( می13پذیری و دسترس 12قابلیت اطمینان، ایمنی

یکی از راهکارهای اولیه برای تثبیت و یا  ،پوشش اشکال

، [4]  باشد های پر خطر می بهبود رفتار عادی سیستم در محیط

شده  نمایش داده 1که در شکل  NMRاده ترین حالت . س[5]

TMRاست، 
14

باشد که در آن سه ماژول مشابه، عملیات  می  

دهند و نتیجه را به  های یکسان انجام می یکسانی را بر روی داده

با استفاده از نتایج  ندهگیر رأی .[6] کنند منتقل می ندهگیر رأی

ی واحدی را به عنوان خروجی مشخص  بدست آمده، نتیجه

 .نماید می

 

 TMRسیستم  1شکل 

افزاری و  توان به دو صورت سخت ها را می ندهگیر رأی

ارای معایب و مزایایی سازی کرد. هرکدام د افزاری پیاده نرم

پذیر اشکال مشخص  ستم تحملباشند. ماهیت و ساختار سی می

افزاری  افزاری یا سخت های نرم ندهگیر رأیکند که کدام یک از  می

در سطح حسگرها نیازمند  یگیر رأیمورد استفاده قرار گیرند. 

افزاری است، در حالی که داوری در مورد  های سخت ندهگیر رأی

افزاری مختلف و افزونه، به احتمال  های نرم های ماژول خروجی

 باشد. افزاری می ی نرم ها ندهگیر رأیزیاد نیازمند 
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استفاده کنیم،  ندهگیر رأیاگر در یک سیستم، فقط از یک 

آید.  وجود می برای کل سیستم به 15ی خرابی ک نقطهت

های توزیع شده، قابلیت  ندهگیر رأیهایی با استفاده از  لح راه

آورند، ولی پیچیدگی سیستم را  بیشتری را به وجود می اطمینان

های  ندهگیر رأیها و  های ارتباطی بین ماژول به دلیل نیاز به لینک

برای  .[7] کنند شده و همچنین سربار تعامالت، بیشتر می توزیع

استفاده  ندهگیر رأیاز سه  TMRانجام این راه حل مثال در یک 

، در حالی که کنند میدر مجموع سه خروجی تولید شود که  می

ین منظور در طول باشد. برای ا فقط به یک خروجی نیاز می

ی اولیه  ندهگیر رأیها را به عنوان  ندهگیر رأیعملیات، یکی از 

تعریف کرده تا خروجی آن، مستقیما خروجی کل سیستم را 

توانند  ، می16های باقیمانده و یدکی ندهگیر رأی .مشخص کند

 17کار سرد یا در اصطالح در حالت آماده به کامال خاموش باشند

های فعال اجرا شوند تا بتوان  توانند همانند ماژول می قرار گیرند.

که به  ها را وارد سیستم کرد در صورت نیاز با کمترین تاخیر آن

های  ندهگیر رأیشود.  گفته می 18داغ کار این حالت نیز آماده به

توانند در حالتی بین دو حالت قبل نیز کار کند که به  یدکی می

  .[8]  شود فته میگ 19کار گرم این حالت آماده به

 پیشینه -2

بندی  های مختلفی طبقه توان به شیوه ها را می ندهگیر رأی

ی  کننده انتخابهای  ندهگیر رأیکرد. در ادامه این بخش انواع 

های مخلوط و  ندهگیر رأی، 21ی نتایج ادغام کننده، 20ایجنت

 گیرد. نگر را مورد بررسی قرار می پیش

زمانی اقدام به تولید خروجی   22رای ی هم ندهگیر رأی

موافق و قابل قبول باشند. این  هایش ورودینماید که تمامی  می

هایی که  کند و در برنامه گیرانه عمل می تکنیک خیلی سخت

به شدت حیاتی است، به  ها ورودیرسیدن به توافق روی تمامی 

 دهد. هیچ گونه اشکالی را پوشش نمی ندهگیر رأیرود. این  کار می

اش  ورودی n، خروجی را از میان ی اکثریت ندهگیر رأی

 کند، به شرطی که حداقل  تولید می
   

 
ها با یکدیگر  ورودی  
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تر از  ی ساده نسخه گرا ی جمع ندهگیر رأیموافق باشند. 

را  nاز  mدهندگی  باشد و رای ی اکثریت می ندهگیر رأی

(. 7از  3یا  5از  2ی گیر رأیکند )برای مثال  سازی می پیاده

گرا به طور معمول دارای تعداد فرد ماژول  گان جمعددهن رای

نده حالت برابری میان نتایج گیر رأیین در باشند، بنابرا میانی می

گرا  دهندگان اکثریت و جمع آید. با سه متغیر، رای وجود نمی هب

گرا  ی جمع ندهگیر رأیکنند. با این حال  مشابه یکدیگر عمل می

 کند ی اکثریت عمل نمی ندهگیر رأیگاه بدتر از  ها، هیچ در موافقت

گرایی نیز  . هرگاه مقداری دارای اکثریت باشد، دارای جمع[9]

آمیز باشد،  و بنابراین هرگاه یک استراتژی اکثریت موفقیت هست

 گرایی نیز موفق خواهد بود. استراتژی جمع

هایش را انتخاب  ی ورودی ، مقدار میانهی میانه ندهگیر رأی

ی اصلی پشت این رویکرد، عالوه بر انتخاب  اید. فلسفهنم می

نده قادر به کنترل حالتی است که گیر رأیسریع، این است که 

که مقدار  چندین پاسخ صحیح وجود دارد و احتمال این

ی  نده، صحیح باشد و یا حداقل در بازهگیر رأیشده توسط  انتخاب

ذکر است که  قابل قبول قرار داشته باشد، زیاد است. الزم به

توانند چندین خروجی  گرا نمی دهندگان اکثریت و جمع رای

صحیح را مدیریت کنند. برای درک بیشتر، در نظر بگیرید برای 

       ی  بایست معادله ها می یک ورودی خاص، ماژول

های  پاسخ x=5یا  x=2را حل کنند، در حالی که      

 1)ی  نده مجموعهگیر رأیباشند. حال فرض کنید که  صحیح می

ی اکثریت  ندهگیر رأیکند.  های افزونه دریافت می را از ماژول (5 2

تواند خروجی تولید کند و یک کد خطا  برای این مجموعه نمی

را به  2ی میانه مقدار  ندهگیر رأینماید، در حالی که  ایجاد می

 .[6] باشد کند که مقداری صحیح می عنوان خروجی انتخاب می

قابلیت کشف اشکال ندارد که باعث  ی میانه ذاتاً ندهگیر رأی

که  رآمد باشد، مگر اینایمن ناکا -های بحرانی شود برای برنامه می

های کشف اشکال ترکیب شود. در حالت کلی یک  با مکانیزم

ی صحیح را در صورت وجود  تواند نتیجه ی میانه می ندهگیر رأی

  حداکثر
   

 
توان  دار تولید نماید. به سادگی می ورودی اشکال  

گاه بدترین مقدار  ی میانه هیچ ندهگیر رأینشان داد که خروجی 

د. بدترین مقدار، مقداری است که خطا در آن بیشترین باش نمی

 اندازه را دارد.

هایش را به  ، مقدار میانگین ورودیی میانگین ندهگیر رأی

نده معموال به عنوان گیر رأیکند. این  عنوان خروجی تولید می

شده استفاده  توزیع TMRی خروجی یک سیستم  ندهگیر رأی

ی خرابی ایجاد  تک نقطه ،یگیر رأیشود. در چنین سیستمی،  می

ی خاص خود را دارد و  ندهگیر رأیکه هر ماژول  کند، چرا نمی

شده توسط هر ماژول، به خروجی داده  میانگین مقادیر تولید

 شود. می

، مقدار متوسط وزنی دار ی میانگین وزن ندهگیر رأی

توانند از قبل  ها می نماید. وزن ها را محاسبه می نتایج ماژول

صورت پویا تنظیم شوند. مقادیر از پیش  ند و یا بهمشخص شو

هایی از قابلیت اطمینان  توانند بر اساس تخمین شده می تعیین

های افزونه  ماژول خرابیها باشند و یا براساس احتمال  ماژول

اطالعات  توانند بر اساس . تنظیمات پویا نیز می[11] تعیین شوند

 ها باشند ی بین ورودی ها و یا فاصله شده مرتبط با ماژول شناخته

توسط یک الگوریتم     های محاسبه شده . سپس وزن[11]

   میانگین وزنی 
∑     

 
 

∑  
 
 

ی خروجی  ، برای محاسبه

گر  بیان   گیرند. در این رابطه  نده، مورد استفاده قرار میگیر رأی

نده گیر رأیهای  گر خروجی بیان   نده و گیر رأیهای  ورودی

های مختلف  باشند. واضح است که کارایی نسبی نسخه می

های مورد استفاده  دهندگان میانگین وزنی، تابعی از وزن رای

 دهندگان نیز ذاتاً توانایی کشف اشکال را ندارند. باشد. این رای می

گرا این بود که ممکن  دهندگان اکثریت و جمع عیب رای

های نادرست یکسان، خروجی  ورت توافق روی ورودیاست در ص

دهندگان  گونه رای به عبارت دیگر، این نادرستی را ارائه دهند.

های مورد توافق درست و نادرست  قادر به تمیز دادن میان ورودی

ها کوچک است،  باشند. هنگامی که فضای خروجی ماژول نمی

یکسان و افزاری، خروجی  های متعدد نرم امکان دارد نسخه

نادرستی را تولید کنند. به عنوان مثال، در فضای خروجی 

های نادرست یکسانند، در نتیجه  ی نتایج خروجی باینری، همه

های  گرا و اکثریت روی خروجی دهندگان جمع ممکن است رای

 نادرست به نتیجه برسند و عواقب فاجعه بار ایجاد نمایند. 

، از عمومیدهندگان  یدهندگان، متفاوت با را گروهی از رای

ها، اطالعات تشخیص  اطالعات اضافی مانند سطوح اعتماد ماژول

on-line ها یا اطالعات احتمالی مختلف برای بهبود کارایی  ماژول

دهندگان،  گونه رای کنند. به این استفاده می یگیر رأی

شود. اگر چنین اطالعاتی وجود  گفته می مخلوطای ندهگیر رأی

تری  های دقیق توانند خروجی دهندگان می ن رایداشته باشد، ای

 تولید نمایند. عمومی یگیر رأیهای  نسبت به الگوریتم

ای  هایی چرخه های کنترلی توکار عموماً سیستم برنامه

ی بعدیشان روابطی  باشند که بین نتایج هر چرخه با چرخه می



دهندگان  رایوجود دارد. دانش روابط بین نتایج متوالی در 

برای تولید نتایج در هنگام عدم توافق مورد استفاده   23نگر پیش

ها ناسازگاری تشخیص  گیرد. هنگامی که میان ورودی قرار می

نده برای تولید گیر رأیی نتایج قبلی  شود، تاریخچه داده می

ی مورد انتظار با  شود. نتیجه انتظار استفاده می ی مورد نتیجه

انتخاب صورت گیرد. هر شود تا  ها مقایسه می تک ورودی تک

شده کمتر از یک  بینی ی پیش ی آن با نتیجه ورودی که فاصله

تواند به عنوان خروجی  باشد، می 24نگری ی پیش مقدار آستانه

نگری یکی از  ی پیش نده مشخص شود. مقدار آستانهگیر رأی

نگری مختلفی برای  باشد. متدهای پیش خصوصیات برنامه می

اند.  دهندگان مورد استفاده قرار گرفته ایگونه ر سازی این پیاده

نده گیر رأیی قبلی  از دو نتیجه 25نگر خطی ی پیش ندهگیر رأی

 -نگر ی پیش ندهگیر رأیکند. در  بینی استفاده می برای پیش

تری با  بینی دقیق پیش 27نگر مرتبه اول یا پیش 26تصحیح کننده

ی زمان اجرای بیشتر تهیه شده است. این  صرف هزینه

 Milneی  تصحیح کننده -نگر دهندگان از الگوریتم پیش یرا

ی قبلی  . این الگوریتم سه نتیجه[12]کنند استفاده می

رد انتظار را تولید نماید. گیرد تا مقدار مو نده را در نظر میگیر رأی

ی  ی توسعه یافته نمونه 28ای دامنه نگر سه ی پیش ندهگیر رأی

باشد که در آن  تصحیح کننده می -نگر ی پیش ندهگیر رأی

گیرد. رکورد اشکال  نیز مورد استفاده قرار می 29رکوردهای اشکال

های غیر  در مواقع ناسازگاری با جلوگیری از انتخاب نتایج ماژول

شود. رکورد اشکال هر ماژول، هر بار که  اعتماد استفاده می قابل

کند، یک واحد افزایش  ی آن در حالت اکثریت شرکت نمی نتیجه

 30یابد. اگر هیچ سازگاری برقرار نباشد، رکورد بدون اشکال می

یابد. رکوردهای اشکال در مواقع ناسازگاری، زمانی که  افزایش می

نگری قرار داشته باشد، مورد  یشی پ ی آستانه ورودی در محدوده

ای توسط ماژولی با مقدار  گیرند. اگر نتیجه استفاده قرار می

شود  تر از میانگین رکورد اشکال تولید شده باشد، فرض می پایین

ای انتخاب  که صحیح است، در غیر این صورت هیچ نتیجه

در بخش بعدی روش طراحی شده معرفی گردیده است  شود. نمی

                                                                                          
 

23
 Predictive Voters 

24
 Prediction-threshold 

25
 Linear-predictor Voter 

26
 Predictor-corrector Voter 

27
 First Order Predictor 

28
Three-domain Predictor voter 

29
 fault Record 

30
No-fault Record 

هایی که امکان تشخیص خطا  توان به روش ن میکه توسط آ

 ندارند این امکان را افزود.

  روش پیشنهادی -3

هایی وجود  ندهگیر رأیاز این گفته شد  همانطور که پیش

دارند که در آنها امکان تشخیص خطا وجود ندارد )برای مثال 

ها در تمامی  ندهگیر رأینده میانه و میانگین(. این گیر رأی

نده گیر رأیهایی که  ی بدون توجه به ورودیگیر رأیهای  چرخه

کنند بنابراین احتمال  کند اقدام به تولید ورودی می دریافت می

ها باال خواهد  ندهگیر رأیانتخاب نتیجه غلط توسط این دسته از 

بود. اگر بتوانیم روشی طراحی کنیم که توسط آن برخی از 

توان  کشف کنیم میها را  ندهگیر رأیداده در این  خطاهای رخ

 های صحیح و غلط آنها را بهبود بخشید. تعداد جواب

  ندهگیر رأییی که امکان تشخیص خطا دارند )مانند ها ندهگیر رأی

-No"اکثریت( در برخی از موارد ممکن است پاسخی به صورت 

Result "های  تولید کنند. این پاسخ بدان معنا است که ورودی

نتوانسته است پاسخ   ندهگیر رأیاند که  هبه صورتی بود  ندهگیر رأی

اند(.  ها در توافق نبوده مناسبی توسط آنها تولید نماید)ورودی

هایی  در چه زمان  ندهگیر رأیبرای اینکه بتوان مشخص کرد که 

ها با یکدیگر استفاده  پاسخ تولید نکند، از میزان اختالف ورودی 

 کنیم. می

ساس است که اگر اکثریت میانه بر این ا  ندهگیر رأیمنطق 

گیرد )بر طبق  صحیح باشد، میانه هم حتماً در اکثریت قرارمی

فرد هستند( ولی اگر اکثریت   ندهگیر رأیهای  فرض تعداد ورودی

کند.  میانه هم حتماً پاسخ غلط تولید می  ندهگیر رأیاشتباه باشد، 

نه میا  ندهگیر رأیاز طرف دیگر در زمانی که اکثریت وجود ندارد 

ممکن است پاسخ صحیح یا غلط تولید کند در حالی که 

کند. اکثریت در  لید میتو" No-Result"اکثریت   ندهگیر رأی

شود یعنی اگر  ها محاسبه می ی از میزان اختالف ورودیگیر رأی

میزان اختالف دو ورودی از یک میزان مشخص )آستانه 

ی در شود این دو ورود ( افزایش یابد، گفته می31یگیر رأی

ای میان میزان اختالف  حال اگر بتوانیم رابطه  اکثریت نیستند.

نده میانه گیر رأیها و صحیح یا غلط بودن پاسخ نهایی در  ورودی

در آن  "No-Result"توان حاالتی را یافت که تولید  بیابیم، می

  صرفه باشد. به
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 Voter Threshold 



میزان اختالف آن ورودی با  (mi)اگر به ازای هر ورودی 

 Diهای کوچکتر از میانه،  در بگیریم، برای ورودی  Di میانه را

های بزرگتر از  مقداری منفی، برای خود میانه صفر و برای ورودی

های  میانه مقداری مثبت خواهد بود. از آنجایی که تعداد ورودی

ها طبق  قبل و بعد از میانه با هم مساوی است )تعداد ورودی

ها به یکدیگر نزدیک  فرض عددی فرد است(، اگر تمام ورودی

عددی نزدیک به صفر  (SOD32)ها  باشند میزان مجموع اختالف

ها زیاد باشد میزان  شود و اگر میزان پراکندگی در ورودی می

SOD برای مثال در یک  .تواند عددی بزرگ یا کوچک باشد می

اگر هر دو ورودی غیر از میانه به آن نزدیک باشند  TMRسیستم 

نزدیک به صفر خواهدبود. اگر فقط یکی از این دو  SODمیزان 

تقریباً برابر با میزان اختالف  SODنه نزدیک باشد ورودی به میا

کدام از دو ورودی به میانه  ورودی دیگر با میانه است و اگر هیچ

از  ممکن است مقادیر مختلفی را بپذیرد. SODنزدیک نباشد 

را  (ASOD33)ها با میانه  طرف دیگر اگر قدرمطلق اختالف ورودی

رای تمایز شرایط مختلف تواند ب در نظر بگیریم این میزان نیز می

مطالب فوق به صورت فرمال به شکل زیر کمک کننده باشد. 

 گردد تعریف می
 

a. Sort the voter inputs ascending, at each voting 

cycle. As a result, for any voter input i (  ) 

where     then        . 

b. For each input define    as             

c. Define SOD as      ∑   
 
    

d. Define ASOD as       ∑     
 
    

(where n is the number of voter inputs) 

 

و  ASODو  SODاگر نتایج ممکن را بر اساس دو پارامتر 

بزرگ بودن آنها طبقه بندی کنیم چهار   بر  اساس کوچک یا

 حالت مختلف محتمل است:

1.  SOD  کوچک وASOD کوچک باشد 

2.  SOD  کوچک وASOD بزرگ باشد 

3.  SOD  بزرگ وASOD کوچک باشد 

4.  SOD  بزرگ وASOD بزرگ باشد 

ها به  نشان دهنده این خواهدبود که ورودی 1حالت 

یکدیگر نزدیک هستند و میتوان میانه را به عنوان یک جواب 
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 Sum Of Diversions 

33
 Absolute Sum Of Diversions 

زمانی اتفاق خواهد افتاد که  2مناسب انتخاب کرد. حالت 

دو ورودی دیگر نسبت به میانه زیاد است اما این اختالف اختالف 

باشد و شاید بتوانیم از روی میزان این  برای هردو یکسان می

اصوالً از  3یابیم. رخداد حالت  اختالف به یک جواب مناسب دست

نیز زمانی رخ   4لحاظ ریاضی غیرممکن است. حالت شماره 

بوده و تولید پاسخ ها زیاد  خواهدداد که میزان اختالف ورودی

  امری غیر منطقی است.

بر اساس  ASODو  SODکوچک یا بزرگ بودن دو پارامتر 

مقایسه آنها با یک مقدار ثابت صورت خواهد پذیرفت. این مقدار 

ی در گیر رأیتوان به عنوان ضریبی از آستانه  ثابت را می

نده باید گیر رأینظرگرفت که برای بدست آوردن بهترین ضریب، 

شرایط مختلفی مورد آزمون قرار بگیرد. اگر شرایط مختلفی  در

آید را  پیش می TMRنده در یک سیستم گیر رأیکه برای یک 

نده طراحی گیر رأینده میانه و گیر رأیپاسخ   بررسی کرده و نحوه

شده را با یکدیگر مقایسه نمائیم حاالت مختلف زیر رخ 

 خواهدداد:

هر سه نسخه، ورودی صحیح تولید کنند. در این حالت هر  .1

نده میانه و طراحی شده  پاسخ صحیح تولید گیر رأیدو 

 کنند. می

ها ورودی اشتباه تولید کرده و دو نسخه دیگر  یکی از نسخه .2

ورودی صحیح تولید نمایند. در این حالت نیز هر دو 

 نمایند. نده پاسخ صحیح تولید میگیر رأی

نسخه از سه نسخه اشتباه باشد. در این حالت ورودی دو  .3

اگر بطور تصادفی پاسخ صحیح در بین دو پاسخ غلط قرار 

کنند. در  نده پاسخ صحیح تولید میگیر رأیبگیرد هر دو 

نده میانه غلط است و گیر رأیغیر این صورت پاسخ 

ها از یکدیگر  نده طراحی شده بنا به فاصله ورودیگیر رأی

 تولید کند. "No-Result"ط یا ممکن است پاسخ غل

هر سه نسخه، ورودی اشتباه تولید کنند. در این حالت  .4

کند و  نده میانه حتماً پاسخ غلط تولید میگیر رأی

ها از یکدیگر  نده طراحی شده بنا به فاصله ورودیگیر رأی

 تولید کند. "No-Result"ممکن است پاسخ غلط یا 

 

یه سازی شرایط های مختلفی برای شب در ادامه آزمایش

است که نحوه انجام و نتایج آن در بخش بعدی  مختلف انجام شده

 آمده است.



  نتایج آزمایش -4

نده میانه گیر رأیبرای ارزیابی روش پیشنهادی آن را با 

نده طراحی شده به نحوی گیر رأیکنیم زیرا  مقایسه می

نده گیر رأینده میانه است. از طرف دیگر گیر رأی  بهبوددهنده

حی شده روشی است برای افزودن تشخیص خطا در طرا

توان آن را با یک روش دارای  های غیرتوافقی پس می ندهگیر رأی

 [13] 34نده اکثریت مبتنی بر اعتمادگیر رأیتشخیص خطا مثل 

نیز مقایسه نمود تا میزان بهبود روش مشخص گردد. برای انجام 

نده را در یک گیر رأی [15]،[14]،[6]این عمل مانند مقاالت 

فرضی قرار داده و بعد از تولید ورودی برای  TMRسیستم 

این  سازی خواهدشد. در های مورد نظر شبیه نده آزمایشگیر رأی

توان رفتار  های تولید شده می روش با تزریق اشکال به ورودی

های مختلف را طراحی نمود. هر نسخه  انواع اشکاالت با احتمال

یک                 تولیدکننده ورودی توسط فرمول 

پاسخ صحیح  111ورودی تولید خواهد نمود که در این فرمول 

توان به این ورودی  می tان است و با تغییر میز در نظرگرفته شده

در  tهای گوناگون اشکال تزریق نمود. برای مثال اگر  احتمالبا 

حدوداً            انتخاب شود، حداکثر میزان  ]-1+،1[بازه 

خواهدشد و پاسخ تولید شده توسط این فرمول در  75/1برابر 

ی گیر رأیقرار خواهدگرفت. اگر آستانه  ]25/98،  75/111[بازه 

در نظر گرفته شود احتمال تولید ورودی غلط در این  5/1برابر 

 % خواهد بود.71بازه از اعداد حدوداً برابر 

ی وجود دارد و گیر رأیدوره  11111آزمایش تعداد  در هر

ها توسط فرمول قبلی یک  هر نسخه برای هر کدام از این دوره

توان با  کند که با این تعداد تکرار آزمایش می ورودی تولید می

% خطا 1% اطمینان داشت که نتیجه آزمایش حداکثر 95احتمال 

، تعداد (nc)های صحیح  دارد. بعد از انجام آزمایش تعداد پاسخ

شمارش شده و  (nn)ها  "No-Result"و تعداد  (ni)های غلط  پاسخ

معیارهای   گیرند. برای استفاده در معیارهای ارزیابی مورد استفاده قرارمی
پذیری و ایمنی بوده است که  ارزیابی در کارهای پیشین دسترس

پذیری به صورت آمادگی برای انجام وظایف به صورت صحیح  دسترس
 شوند. تعاریف آمیز تعریف می فاجعهو ایمنی به صورت عدم تولید پاسخ 

    به صورت  شده برای دو معیار فوق انجام
  

 
  و  

  

 
 

 .[16]فرمول خواهندشد
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 Confidence-Based Voter 

% 21شده در یک نسخه به میزان  های انجام در آزمایش

بیشتر از دو نسخه دیگر امکان رخداد خطا وجود دارد که در 

ایش داده شده میزان احتمال خطا در دو نسخه نمودارها عدد نم

پذیری و شکل  نمودار دستری 2دارای خطای کمتر است. شکل 

دهند.  های مورد نظر را نشان می ندهگیر رأینمودار ایمنی برای  3

نده گیر رأیشده و در مقایسه با  های انجام در مجموع آزمایش

% کاهش 1 پذیری به طور میانگین در حدود میانه میزان دسترس

های صحیح به عنوان   دارد که به علت تشخیص بعضی از پاسخ

از طرف دیگر میزان ایمنی  .است" No-Result"غلط و تولید 

% افزایش یافته که نشان دهنده میزان تشخیص خطای 4حدوداً 

 قابل قبولی است.

ها  ه شد در این آزمایشرهمانطور که در بخش قبلی نیز اشا

باید مقادیری برای مقیاس کوچک یا بزرگ بودن دو پارامتر 

SOD  وASOD  یافته شود. این مقیاس به عنوان ضریبی از

ها نشان  است که آزمایش ی در نظر گرفته شدهگیر رأیآستانه 

و ی گیر رأیبرابر  آستانه  2 که برای کوچک بودن، میزان دادند

های  مقیاسی گیر رأیبرابر آستانه  6 انبرای بزرگ بودن میز

مناسبی هستند و در صورتی که تنها در این مواقع پاسخ تولید 

 .بهینه بدست خواهد آمد شود نتیجه
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 طراحی شده مبتنی بر اعتماد میانه



 خطا -پذیری  دسترس 2شکل  

 خطا -ایمنی  3شکل 

پذیری  شود دسترس مشاهده می 2همانطور که در شکل 

یابد  رخداد خطا افزایش می نده با افزایش احتمالگیر رأیهر سه 

های صحیح است. در شکل  که به علت کاسته شدن از تعداد پاسخ

ای که امکان تشخیص خطا دارند  ندهگیر رأیبرای ایمنی دو  3

این حالت رخ نخواهد داد، زیرا با افزایش احتمال خطا تعداد 

ها " No-Result"شود بلکه این تعداد  های غلط افزوده نمی پاسخ

 یابد. افزایش می است که

 

 گیری نتیجه -5

هدف یافتن روشی برای افزودن امکان   در این مقاله

است. تشخیص  افزاری بوده های نرم ندهگیر رأیتشخیص خطا در 

ها امری بسیار مهم است زیرا کاربرد این  خطا در این سیستم

های  ایمن، نظیر هواپیما-های بحرانی ها در سیستم ندهگیر رأی

های فضایی است که رخداد خرابی در آنها  ینهمسافربری و سف

منجر به بروز فاجعه خواهدشد. با افزودن طرح این مقاله به 

نده میانه که امکان تشخیص خطا در آن وجود ندارد گیر رأی

% 4نده به میزان حدوداً گیر رأیمشاهده شد که ایمنی در این 

زیادی  افزایش یافته است. اگرچه این میزان در حالت کلی تغییر

رسد اما همانطور که گفته شد به علت ماهیت محیط  به نظر نمی

 بسیار مهم است.تفاوت ایجاد شده  ،ها ندهگیر رأیکاری 
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