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سخن سردبیر

) درصنعت، امروزه  به  DCSبا توجه به گسترش کاربردهای محاسبات وسامانه های  توزیع شده ( DCS

یكی از مهمترین بسترهای علمی- پژوهشی و کاربردی درحوزه علوم کامپیوتر و تكنولوژی اطالعات و ارتباطات 

تبدیل شده است.

)، محاسبات گریدی DCS شامل محاسبات با کارایی باال ( HPCمهمترین شاخه های 

 ،( Internet of Things رایانش ابری (Cloud Computing)، اینترنت اشیا (

) و شبكه های  Pervasive Computingمحاسبه داده های حجیم (Big Data)، محاسبات فراگیر (

اجتماعی (Social Network) است که ه ریك به طور چشم گیری درحال توسعه و گسترش است.

بنابراین  مطالعه و پژوهش های هدفمند در این راستا یكی از مهم ترین ضرورت های علمی در عرصه صنعت و 

تكنولوژی می باشد.

دوفصلنامه محاسبات وسامانه های توزیع شده با همكاری جمعی از متخصصین در حوزه مرتبط تاسیس 

گردیده است و هدف آن نشر مقاالت علمی در زمینه های مختلف مرتبط با سامانه های توزیع شده است.

دوفصلنامه حاضر سالیانه در دو نوبت مرداد ماه و بهمن ماه چاپ می شود. لذا از پژوهش گران محترم دعوت 

می شود یافته های جدید خود را که تاکنون چاپ نشده است، حداکثر سه ماه قبل از هر نوبت چاپ به دبیرخانه 

مجله ارسال نمایند.

) Grid 

،(Computing
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هادوپ  ستمیها در سبالک ییجانما تمیالگور کیتوسعه 

 ناهمگن با توجه به مشخصات نودها و نوع کارها
 یقاسم اله

 1چمران، کرمان دیشه ایو حرفه یدانشکده فن وتر،یبخش کامپ ،یعلم ئتیه

 

 چكيده
 توانندیاست که م 2یمحاسبات هایخوشه جادیبزرگ منجر به ا اسیدر مق یو منابع محاسبات یاانهیرا یهاشبکه یآوردر فن شرفتیپ

مرکز داده مشترک  کیدر  فیاز وظا یاریبس میهادوپ، اجرا و تسه ستمیو پردازش کنند. س رهیاز اطالعات را در خود ذخ یادیحجم ز

در مورد  یخاص استیدارند، س یمحل یهاداده فیو وظا کسانی یمهم  که تمام منابع پردازش نیفرض ابا  3هادوپ. کندیرا فراهم م

متفاوت خواهد شد؛ به  گریگره به گره د کیهمگن باشند، متوسط زمان اجرا از ها ناکه اگر گره ی. در صورتکندیانتخاب گره اعمال نم

ط هادوپ، توس کسانی یاداده یهابه بالک یورود لیفا میشده است، تا هنگام تقس یسع قیتحق نینباشد. در ا یکه داده محل یوقت ژهیو

 عالوه هادسته نیاز ا کیرونوشت به هر  کی انتقال و هاگره یبا دسته بند نیشود. و همچن عیها، توزگره یوزن نیانگیبراساس م هابالک

 داد. شیافزا ستمیخوشه را در س سازیرهیذخ یخال یاعتماد و توازن فضا تیبودن، قابل محلی و اجرا زمان متوسط بر

 بالک ییپردازش داده، نگاشت كاهش، خوشه ناهمگن، هادوپ، جانما:  كلمات كليدي
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 مقدمه - 5

 ره،یها، ذخداده ادیز اریرشد بس ریاخ یهادر سال 

از آن را به  داریاستخراج اطالعات معن ل،یو تحل هیتجز

مهم  نیکرده است. با در نظر گرفتن ا لیچالش تبد کی

 یهاشده توسط شرکت رهیو ذخ دیکه مقدار داده تول

است، و با  شیها رو به افزاها و دولتشرکت ،ینترنتیا

شد ر یستیبا نده،یآ یهادر سال هاینیبشیتوجه به پ

  د.حفظ شو یینماآن به صورت شیافزا

 یاهداده گاهیمانند پا یسنت یساز رهیذخ یهاستمیس

 ریپذاسیمق یبه اندازه کاف ل،یفا یهاستمیو س یارابطه

 نی. استندین شیمجموعه داده رو به افزا تیریمد یبرا

دارد که عالوه  ازین هاستمیاز س یدیبه نوع جد شیافزا

 یاعتماد مناسب، حجم انبوه تیکه بتواند با قابل نیبر ا

کنند،  رهیخوشه ذخ کیاز  شیب یها را رواز داده

رت به صو یهاداده لیو تحل هیتجز یبرا یروش یستیبا

  د.کننارائه  زین یمواز

 در یادیمندان زکه عالقه ییهاستمیاز س یکی امروزه

 دایپ یقاتیبزرگ و موسسات تحق یهاها، شرکتدولت

متن باز و  ستمیکرده است، هادوپ است. هادوپ؛ س

 یبرا 4یاست که توسط شرکت آپاچ یاشناخته شده

 2002بزرگ در سال  یهاو پردازش داده یساز رهیذخ

 .ش.( ارائه شد 1331م. )

، نام Doug Cutting به نام یشخص ستمیس نیا طراح

پسرش انتخاب  یعروسک لیهادوپ را بر اساس اسم ف

 مستیاست: نخست س یکرد. هادوپ شامل دو بخش اصل

ده ش عیتوز لیفا ستمیشده به عنوان س عیتوز لیفا

و  دایباند ز یباال، پهنا نانیکه با اطم HDFS ایهادوپ، 

                                                                 
4 Apache Software Foundation 

( داده را تیبا 1110)برابر با   تیپتا با نیکم چند نهیهز

از هزار  شیخوشه با ب یهانیماش یرو ییهالیدر فا

چارچوب  گر،یکند. بخش د تیریمد یسرور به آسان

 شده به نام نگاشت کاهش عیپردازش توز

(MapReduce)  نگاشت کاهش  یهاتمیاست، که الگور

شده با عملکرد باال پردازش  عیو توز یرا به صورت مواز

 .کندیم

 ایگوگل  لیفا ستمی، س HDFS یبخش معمار الهام

GFS   تحت  یاکاهش براساس مقالهبوده  و نگاشت

خوشه در هانگاشت کاهش: پردازش ساده داده»عنوان 

 یجفر انیم. توسط آقا 2004که در سال « بزرگ های

[، 1از شرکت گوگل ارائه شد] 1گماوات  یو سانج نید

  .شده است یطراح

کار در هادوپ، متأثر از  کی عیسر یکه اجرا ییآنجا از

 نیها است؛ در ابودن داده یکارها و محل یبندزمان

ا هکردن داده یمحل یبرا یبر آن است روش یمقاله سع

 کی رهیذخ یکه هادوپ برا حیتوض نیارائه گردد. با ا

( یتیبامگا 24 فرضشی)پ ییهاآن را به  بالک ل،یفا

 خوشه یهاگره یتکرار سه بر رو کتورو با فا میتقس

ع تمام مناب کندی. آن گاه فرض مکندیم  رهیو ذخ عیتوز

 خود یمحل یهاداده  فیهستند و وظا کسانی یپردازش

در مورد انتخاب  یخاص استیس لیدل نیرا دارند، به هم

ها نا همگن که اگر گره ی. در صورتکندیگره اعمال نم

 گریگره به گره د کی زباشند، متوسط زمان اجرا ا

 .دنباش یکه داده محل یوقت ژهیمتفاوت خواهد بود، به و

تا  شودیکار برده مبه  یروش قیتحق نیدر ا حال

ها  و نوع گره یوزن نیانگیبر اساس م یاداده یهابالک

5 Jeffrey Dean and Sanjay Ghemawat 
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شود؛ بدان هدف که متوسط زمان اجرا،  عیکارها توز

 داد. شیافزا ستمیبودن و توازن بار، را در س یمحل

 BigData فیتعر -2

 و نشیاستخراج ب یما برا ییداده بزرگ در توانا ارزش

 [2بهتر نهفته است. ] یریگ میتصم

2-5  BigData -دارد؟ تيو چرا اهم ستيچ 

، و «داده بزرگ» یمعنا به« BigData» ینظر لغو از

اطالق  ییهااز داده یااست که به مجموعه یاصطالح

ها فراتر از کنترل و پردازش آن ت،یریکه مد شودیم

زمان قابل تحمل و  کیدر  یافزارنرم یابزارها ییتوانا

آن را  توانیم گرید یفیمورد انتظار است. در تعر

و در دسترس بودن داده، چه  رشدکه  دینام یاصطالح

ه . بکندیم فیرا توص رساختارمند،یساختارمند و چه غ

ر س ییهادر داده بزرگ به طور عموم با داده گریعبارت د

نرم  تیاز ظرف شتریها بکه حجم آن میو کار دار

 یهابرنامه ایداده موجود و  گاهیپا تیریمد یفزارهاا

 دنیفرآ ن،یابراپردازش داده است. بن یسنت یکاربرد

است که  هاییافزارنرم ازمندیمشکل و ن یندیفرآ ل،یتحل

 ای و صدها ها،ده یدر حال کار بر رو یبه صورت مواز

شامل:  زیمهم ن هایهزاران سرور باشند. چالش یحت

جستجو، اشتراک،  ،سازیرهیداده، ذخ نشیاستخراج، گز

 است. سازییو بصر زیانتقال، آنال

 هادوپ  -3

 یسیافزار متن باز، برنامه نوچارچوب، نرم کیهادوپ 

پردازش مجموعه  یجاوا است که برا هیشده بر پا

شده  عیتوز طیشده در مح عیبزرگ، توز یهاداده

ده ش یطراح یآپاچ یافزارنرم ادیتوسط بن یمحاسبات

 است.

 هادوپ يپشته تكنولوژ -3-5

 عیتوز لیفا ستمیس« HDFS»هادوپ از دو بخش  هسته

 یابزرگ، در خوشه یهامجموعه داده رهیذخ یشده برا

« MapReduce»و  وتر،یتا هزاران کامپ وتریکامپ کیاز 

 عیمحاسبات توز یشده برا عیتوز یسینومدل برنامه کی

شده است.  لیداده تشک یادیمقدار ز یرو عیشده سر

به هسته  دیبخش جد کیهادوپ،  دیدر ورژن جد

زمان  تیریـ جهت مد« YRAN»هادوپ به نام  ستمیس

 ستمیس لیشده ـ اضافه شده است. فا عیتوز یبند

«HDFS »و بسته به شودیمحدود به نگاشت کاهش نم 

در کنار  یگرید یهاستمینوع استفاده از هادوپ س

شده است که در مجموع پشته  یادوپ طراحه

 (.1)شکل  دهندیم لیهادوپ را تشک یتکنولوژ

 
 [3هادوپ ] یپشته تکنولوژ: ) 1شکل (

(Figure-1): Hadoop technology stack  [1] 

  HDSF يمعمار -3-2

 رهیذخ تیمجموعه داده  از ظرف کیکه حجم  یوقت

 باشد، الزم است آن شتریب یکیزیف نیماش کی یساز

 یمستیس لیشود. فا میمجزا تقس نیماش نیچند یرو

 تیریشبکه را مد کی یهانیماش یرو یساز رهیکه ذخ

. شودیم دهیشده نام عیتوز لیفا ستمیس کند،یم

«HDFS »یاو  بر استشده هادوپ  عیتوز لیفا ستمیس 

 یبزرگ بر اساس الگو یلیخ یهالیفا یساز رهیذخ

از   یاخوشه یها روبه داده  یانیجر یدسترس



 

 هادوپ ناهمگن با توجه به مشخصات نودها و نوع کارها ستمیها در سبالک ییجانما تمیالگور کیتوسعه 
 

 7شماره  اول، ، سال شده توزیع های و سامانه محاسبات دوفصلنامه ،قاسم الهی
 

 

01 

شده است.  یطراح یمناسب و معمول یهانیماش

است، که در   Master/Slaveبراساس  HDFS یمعمار

ارباب، به اسم گره نام  ای یگره اصل Masterآن 

(NameNodeو تعداد )گره  یSalve کارگر، که گره  ای

 تی. گره نام مسئولشوندیم دهی(  نامDataNodeداده )

داده را به  یهاگره تیریو مد لیفا ستمیس یدارنگه

که اگر گره نام در حال اجرا خراب  ییعهده دارد. از آنجا

 وندشیدسترس م رقابلیها غو بالک هالیفا یشود، تمام

کارگر  یاهها از گرهآن یابیباز یبرا یراه چیو ه

ام به نام گره ن گریگره د کی لیدل نیبه هم باشد،ینم

 ( وجود دارد، Secondary Namenode) هیثانو

 
 HDFS   [4] ی: معمار 2 شکل

(Figure-2): HDFS Architecture  [4] 

 عیتوز لیفا ستمیاز س یکپ کی یدارنگه تیکه مسئول

را  HDFS ی( معمار2شده را به عهده دارد. شکل )

 دهد. یم شینما

داده   يگذار يفرض جا شيپ استيس-3-3

 ها()بالک

نگاشت کاهش تا حد  یهاعملکرد برنامهدر هادوپ  

 تمسیها در ساست که چگونه داده نیوابسته به ا یادیز

. در شوندیم رهیذخ HDFSشده هادوپ،  عیتوز لیفا

 کیشکل است که هادوپ  نیفرض به ا شیحالت پ

 24 یمساو یهارا به بخش ادیمجموعه داده  با حجم ز

ا صده یرا رو یهابخش نیو ا میتقس یتیمگابا 123 ای

 شده عیتوز لیفا ستمیخوشه توسط س کیسرور 

HDFS باال بردن  ینموده و عالوه بر آن برا رهیخود ذخ

ها، هر کدام از و در دسترس بودن داده  نانیاطم بیضر

روش  نی. اکندیم رهیذخ نیسه ماش یها را روبخش

 یریگبانیبه پشت یازین شودیضمن آن که باعث م

 زانیها نباشد، ماز داده RAID روش نندمعمول ما

. روش دهدیم شیافزا زیها را ندسترس بودن داده

 نیسه نسخه از بالک بد رهیذخ یبرا نیانتخاب سه ماش

 .]3-9[صورت است

 کندیم یبررس HDFS نسخه بالک نیاول رهیذخ هنگام

کند،  رهیرا در خوشه ذخ یلیفا خواهدیکه م یااگر گره

از خوشه هادوپ باشد، بالک در همان گره  یخود عضو

از خوشه به  یاصورت گره نیا ری. در غشودیم رهیذخ

 .شودیانتخاب م یصورت تصادف

از رک  یانسخه از بالک در گره نیدوم رهیذخ •

خارج از رک  یکه به صورت تصادف یگرید

     صورت  شود،یگره اول انتخاب م  یمحل

 .ردگییم

در  گریگره د کینسخه  نیسوم رهیذخ یبرا •

 .شودیرک نسخه دوم انتخاب م

 دیاز هر بالک با یکپ کیدر هر گره فقط  •

 .شود رهیذخ

خوشه و  یمتعادل کردن فضا یابزار برا کی هادوپ

 کیآن هنگام اضافه کردن  یها دارد که بعد از اجراگره

هر گره را بر اساس  یحذف بالک، فضا ای دیگره جد

 .]2 ,1[کندیکل خوشه متوازن م یخال یفضا

 یگذاریجا استیس نیاز محققان ا یاریگفته بس به

در  ژهیبه و ،ییکارا یدارا یطیداده در شرا یهابالک
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[ 7در ]  یز ونگی. جتیخوشه ناهمگن مناسب نس

 یخوشه ناهمگن که هر گره دارا کیدر »آورده است: 

 یااجر ییکارا شیافزا یبرا باشد،یم یمحل سکید کی

اهش ک ایند نگاشت یاست فرآ نینگاشت کاهش بهتر ا

ها واگذار شود که در آن داده یاتوسط گره نام به گره

نباشند،  یها محلکه داده یهستند. در صورت یمحل

به گره  یاشبکه نیارتباطات ب قیاز طر دیها باداده

از  یادی. انتقال حجم زابندیپردازش کننده انتقال 

 در ادیز کیها باعث به وجود آمدن ازدحام و ترافداده

خواهد شد. در  ستمیس ییآمدن کارآ نییشبکه و پا

هر گره متفاوت  یپردازش تیناهمگن، ظرف یهاخوشه

 یهاباال تسک یگره با سرعت پردازش کیاست. 

 شیخود نسبت به همتا یمحل یهاداده یرا رو یشتریب

. رساندیدارد به اتمام مرا  یترکه سرعت پردازش کم

خود را  یمحل یهاادهد ترعیکه گره سر نیبعد از ا

 یهاادهد دیبا یاز بار اشتراک یبانیپش یپردازش کرد، برا

 خود یمحل سکیتر را به دکند یهاپردازش نشده گره

که حجم  ی. در صورتدیانتقال داده و پردازش نما

شود، بار  ادیز یبار اشتراک لیبه دل یانتقال یهاداده

 یهااز گره هپردازش نشد یهااز انتقال داده یاضافه ناش

 ییکارآ یبرا یخود مشکل ترعیسر یهاکندتر به گره

   .«آوردیهادوپ به وجود م ستمیس

هادوپ،  یدر معمار»[ آورده است: 10در ]  یل یاویچ

از عوامل مهم و مؤثر بر عملکرد  یکیها بودن داده یمحل

مورد  یهاناهمگن، داده طیمح کیهادوپ است.  در 

 نیهستند که ا یمحل ریاغلب غ فیوظا یاجرا یبرا ازین

فرض  شیپ  طی. در  محگذاردیهادوپ اثر م ییبر کارا

 تیقابل یخوشه همگن همه دارا کی یهاهادوپ، گره

هستند و  کسانی سکیهارد د تیپردازش و ظرف

 کسانیتعادل بار در هادوپ به طور  یداده برا یهابلوک

ره گ کیانتقال داده از  رای. زشوندیها مگره نیب عیتوز

 طیمح کیاست. اما در  یضرور ریغ گریبه گره د

کسان ی سکیاجرا و هارد د تیها ظرفناهمگن که گره

 شود،یهادوپ باعث م فرضشیپ یندارد، اعمال استراتژ

 ترعیرا سر فهیدارد وظ یباالتر یاجرا تیکه ظرف یاگره

 دارد به اتمام رساند، ترنییپا یاجرا تیکه ظرف یااز گره

پردازش شدند، شروع به  یمحل یهاو بعد از آن که داده

کند. از آنجا که ممکن است  یمحل ریغ یهاپردازش داده

 تیاست با ظرف یاپردازش نشده در گره یبلوک داده

لوک انتقال ب یبرا یسربار اضاف کیتر باشد، پردازش کم

 نیبرابنا د؛یآیبه وجود م ترعیداده از گره کند به گره سر

 .«دیآیم نیهادوپ پائ ستمیعملکرد س

 

 انجام شده يكارها -3-4

Xie  [ در مقاله7و همکارانش ]بهبود »تحت عنوان  یا

قراردادن داده در خوشه  قیعملکرد نگاشت کاهش از طر

ها ارائه بالک ییجانما یبرا یروش« ناهمگن هادوپ

 مستیس ییکارآ شیافزا یبرا»ها معتقدند: اند. آنداده

انتقال داده از گره کندتر  دیهادوپ در خوشه ناهمگن، با

توان ب رسدیرا به حداقل رساند. به نظر م ترعیبه گره سر

خوشه  کی یهاگرهها در سراسر داده عیبا طرح توز

و  دیبه هدف رس ،ینرخ محاسبات یناهمگن بر مبنا

 لیها را کاهش داد؛ اگر تعداد قطعات فاحرکت داده

 تیگره بر اساس ظرف کی سکید یشده، رو میتقس

 . «میآن گره قرار ده یمحاسبات

 و یساز ادهیپ تمیروش مطرح شده مذکور، دو الگور در

 نی. اولشودیهادوپ اعمال م ستمیس HDFS یبا هم رو

 عیخوشه هادوپ توز یرا رو لیقطعات فا تمیالگور

 لیمجدد قطعات فا یسازمانده تمیالگور نی. دومکندیم
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از اوالً اضافه شدن  یها ناشحل مشکل انحراف داده یبرا

به خوشه، دوماً اضافه شدن  دیجد یگره محاسبات کی

که از قبل موجود بوده است.  لیفا کیبه  دیداده جد

دازه ان کیقطعه  یرا به تعداد یورود لیاول فا تمیالگور

 یهاگره نیسپس قطعات را ب کند،یم میتقس

 عیخوشه بر اساس سرعت پردازش توز یمحاسبات

 ییآرگره با کا ن،ییپا ییگره با کارآ هی. در مقاسکندیم

 رهیدر آن ذخ یورود لیاز قطعات فا یشریباالتر، تعداد ب

کار  کسانیدر زمان  یهاکه همه گره ی. به طورشودیم

 .خود را به انجام رسانند یمحل یهاپردازش داده

 ایپو یگذاریجا یاستراتژ»با عنوان  یگرید مقاله

و  ینوشته ل« ناهمگن طیها در هادوپ از محداده

ها، [. در روش آن10همکارانش ارائه شده است]

هر گره اختصاص  یبا توجه قدرت اجراداده را  یهابالک

 یمحاسبات تی. در خوشه ناهمگن ظرفشودیداده م

هر نوع کار هم، نرخ  ی. به عالوه براستین کسانیها گره

 نیها هم متفاوت است. بنابراگره یمحاسبات تیظرف

ها با در نظر گرفتن نوع کارها داده ایپو یگذاریجا

  .کندیم عیو توز میها را تنظبالک یگذاریجا

شده است: فاز  یطراح یها در دو فاز اصلآن یاستراتژ

 در یاداده خواهدیکه م شودیاجرا م یاول هنگام

HDFS  که کار پردازش  ینوشته شود. فاز دوم وقت

 شود،یکه هادوپ اجرا م ی. در فاز اول هنگامشودیم

 شودیم جادیجدول به نام جدول نرخ در گره نام  ا کی

ره، به گ یاختصاص یهابالک بتنس نییتع یو از آن برا

استفاده  HDFS داده در یهاموقع نوشتن بالک

 تیجدول نوع کار و نسبت ظرف نی. در اشودیم

بر  یمحاسبات تی. ظرفشودیهر گره ثبت م یمحاسبات

                                                                 
6 Viju P Poonthottam & Madhu Kumar 

 کیساده در  فهیوظ کی یمدت زمان اجرا نیانگیم هیپا

 فاز هنگام نوشتن داده در نی. در اشودیگره محاسبه م

HDFSنیی، گره نام اول جدول نسبت را  چک، و تع 

 . درکندیها استفاده مداده نیاز ا یچه نوع کار کندیم

نوع کار باشد،  نیاز ا یجدول اطالعات نیکه در ا یصورت

مشخص شده هر  یمحاسبات تیها بر اساس ظرفداده

ها صورت، داده نیا ری. در غکندیم عیها را توزگره داده

ورد رک کیو  عیها خوشه توزگره نیب یبه نسبت مساو

هر گره  یبرا 1 یمحاسبات تیبا ظرف دیدر مورد کار جد

  .شودیبه جدول اضافه م

 شود،یاجرا شروع م یکار برا کیکه  یدوم از زمان فاز

 فیدسته وظا نیآغاز و به محض شروع کار، هر گره اول

در گره  فهیوظ یکه اجرا یوقت. کندیم افتیخود را در

هر گره داده مدت زمان اجرا را به گره  افت،یداده خاتمه 

را با  ی. گره نام  مدت زمان اجرا ارسالکندینام  اعالم م

هر گره در جدول نسبت  یمحاسبات تیظرف سبتن

ارسال  یبالک گریاگر برابر بود د کند،یم سهیمقا

ها با ، بالککه متفاوت بود یدر صورت ی. ولشودینم

که توسط گره نام   دیجد یتوجه به نسبت محاسبات

کار جدول نسبت  یاجرا انیمحاسبه شده، ارسال و در پا

 .شودیاصالح م

 یگذاریکه در خصوص جا یمقاله مورد بررس نیسوم

 یایقراردادن پو»با عنوان  کند،یداده بحث م یهابالک

 یزمان واقع یهادوپ با استفاده از الگو یدادها برا

 .]3[است 2نوشته پونتوتم و کمار «یدسترس

 یفرض هادوپ برا شیکردند، طرح هادوپ پ انیها بآن 

بالک داده بدون  یهانسخه رهیانتخاب گره داده و ذخ

دارد.  ییهاکمبود ،یزمان واقع تیدر نظر گرفتن وضع
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 ترکیکه به کاربر نزد ییهاانتخاب گره یطرح آنان رو

[ 11امکانات  ، مقاله ] یابیباشد بر اساس مسئله مکان 

نسخه از بالک داده به طور  2که فقط  فرض شیپ نیبا ا

 یساز ادهیپ رد،یتا گره داده قرار گ 2 یجداگانه رو

که  یاکردن گره دایپ یطرح برا نیکردند. در ا

فاصله به کاربر داشته باشد، از گراف  نیترکینزد

G(V,E) شبکه است  کیه ترافدکه مشخص کنن

 فتمسا سیماتر لهیبه وس Gاستفاده شده است. گراف 

D=d(x,y)  که در آنx,yV  وd یدسترس یزمان واقع 

 نی. در اشودیداده م شیاست نما yبه گره  xاز گره 

محاسبه  نیا pingبا استفاده از دستور  d سیماتر

. البته ردیگیقرار م Dمسافت  سیو در ماتر شودیم

 کیبه  تواندیم 9امکانات یابیمکان  کیمسئله کالس

ود. و ش لیمسافت تبد سیماتر یرو یساز نهیمسئله به

 نیاست، بد C(x)  یراس مرکز فیراه حل آن، تعر

 صورت:

که  نیمهم به روش آنان وارد است؛ نخست ا رادیدو ا

 نیو ا ،اندمحدود کرده 2بالک را به   یهاتعداد نسخه

 .دهدیرا کاهش م یریپذدسترس تیامر قابل

 )پيشنهادي( هابالک ییجانما تمیالگور -4

 مستیشود، ستوجه به مطالب ارائه شده، مشاهده می با

 یاساس است. و هدف یخوشه محاسبات کیهادوپ، 

موجود و منابع  یهاستمیاستفاده از قدرت پردازش س

 برو زمان دهیچیحل مسائل پ یدر آن برا یساز رهیذخ

هدف و استفاده از حداکثر  نیبه ا دنیرس برای لذا. است

ها و بالک داده عیمنابع موجود در خوشه، نحوه توز

                                                                 
7 Facility location problem 

برخوردار  یاژهیو تیاز اهم فیوظا یبندزمان یچگونگ

بهتر و  یبندزمان یها برابالک عیاست. نحوه توز

 تیاهم یریپذو در دسترس  نانیاطم تیقابل شیافزا

 .دارد

 هابالک یینماجاجدید  استيس -4-5

هادوپ  فرضشیپ استیطور که گفته شد، س همان

نسخه از  کیداده، قرار دادن  یهابالک ییجانما یبرا

است. هدف  گریو دو نسخه در رک د یبالک در رک محل

ظر، بلکه مد ن ست،ین استیس نیا رییتغ ق،یتحق نیا

بالک  یساز رهیذخ یکردن انتخاب گره برا تیریمد

هادوپ، فرض  ستمیچون در س ح،یتوض نیاست. با ا

 یها به صورت تصادفهمگن است، گره طیمح شودیم

 نیدر راستا ا شوند،می انتخاب هابالک رهیذخ یبرا

در دو بخش روشی ارائه دهیم تا  م،یپژوهش قصد دار

ها را انتخاب گرهها محدود نشود و تعداد رونوشتاوالً 

 هاپردازش و تعداد رونوشت بالک تیبراساس ظرف

بر اساس نوع کارها معیار ارزیابی ثانیاً  .منمائی هدفمند

 دیگری ارائه خواهیم کرد.

 هافرض شيپ -4-2

 ناهمگن طیمح •

است که خوشه ناهمگن  نیفرض بر ا قیتحق نیا در

پردازش و حجم  تیها از نظر ظرفگره یعنیاست، 

که خوشه  یمتفاوت هستند. در صورت یساز رهیذخ

ه کدام گر یندارد که بالک داده رو یهمگن باشد، تفاوت

 یشده رو رهیذخ یهاتعداد بالک دیشود. فقط با رهیذخ

 نگاشت و یهابرنامهمختلف متناسب باشد تا  یهاگره

 گرید لی. دلابندیزمان خاتمه  کیکاهش در  نیهمچن

𝐶(𝑥) =   {𝑥 ∈ 𝑉|𝑒(𝑥) = 𝜌(𝐺)} 

𝜌(𝑥) = max 𝑑(𝑥, 𝑦), 𝑦 ∈ 𝑉                    (1) 

𝜌(𝐺) = min (𝑒(𝑥), 𝑥 ∈ 𝑉) 
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است که در کشور ما شرکت  نیفرض ا شیپ نیانتخاب ا

ره با چند صد گ یاکه بتوانند خوشه یقاتیمراکز تحق ای

 قیتحق نیکنند وجود ندارد و ا جادیا نینوع ماش کیاز 

 اناهمگن ر یهاخوشه ییتا بتوان کارا کندیکمک م

 .داد شیافزا

 بالک یهانسخهتعداد  •

 شیبالک را از عدد پ یها[ تعداد نسخه7مقاله ] در

[ هم هنگام 10کاهش داده و در مقاله ] 2به  3فرض 

 کردن محل تیریمد یبرا یروش تم،یالگور یسازادهیپ

ارائه نداده است. در  یهانسخه گرید سازیرهیذخ

دارد،  تیاهم شتریها بناهمگن تعداد نسخه یهاطیمح

کارمندان  یهاستمیاز س مانساز کیاگر در  مثال یبرا

بزرگ استفاده شود و  یهاداده یهاانجام پردازش یبرا

 یخاموش بودن حت م،یده رییتغ 1ها را به تعداد نسخه

برنامه  یمانع از انجام اجرا یلیبه هر دل ستمیس کی

با اذعان  قیتحق نینگاشت کاهش خواهد شد. اما در ا

د داشتن عد نگهثابت  ای رییامر که ما قصد تغ نیبه ا

و  میبالک را ندار یهاتعداد نسخه یبرا 3فرض  شیپ

تا  م،یگذاریم ستمیس ریرا بر عهده مد رییتغ تیمسئول

موجود در  یهاستمیو نوع س یاتیعمل طیبر اساس مح

 میبدان دیبا ی. ولردیبگ میآن تصم رییآن نسبت به تغ

تر شود، کم 3فرض  شیها از عدد پاگر تعداد نسخه

ز . اابدییرا کاهش م یریاعتماد و دسترس پذ تیقابل

 یساز رهیذخ یفضا ابد،ی شیاگر افزا گریطرف د

چهارم به بعد  یهانسخه یساز رهیذخ یبرا یشتریب

 .است ازین

 يساز ادهيپ -4-3

 بخش اول -4-3-5

 بالک یساز رهیهدفمند انتخاب گره هنگام ذخ تیریمد

از  یشبکه ناش کیکاهش تراف ،یتیلوکال شیداده، افزا

 شد،را باعث خواهد  ترعیسر یهاها به گرهانتقال بالک

نگاشت کاهش را  یهابرنامه یزمان اجرا تنهای در و

هر  ،یمحاسبات تیانجام آن ظرف ی. براآوردیم نیپائ

 یمحاسبات تیگره را محاسبه نموده و متناسب با ظرف

 دید نی. با امیدهیها انتقال مها را به گرههر گره، بالک

سهم  دارند یشتریب یمحاسبات تیکه ظرف ییهاکه، گره

 د.نکن افتیرا در یورود لیفا کی یهااز بخش یشتریب

 کار کیهر گره،  یپردازش تیبدست آوردن ظرف یبرا

 بالک کیرا با « جستجو»مشخص مثالً نگاشت کاهش 

 و زمان مدهییبه هر گره در خوشه انتقال م کسانیداده 

گره در نظر  یپردازش تیآن را به عنوان ظرف یاجرا

برنامه نگاشت کاهش  نی. البته بهتر است امیرگییم

 یاهمناسب بخش ینحو بهباشد که  یتمیشامل الگور

را مورد  سکیمختلف گره مانند: حافظه، پردازنده و د

 .قرار دهد شیآزما

 به نام لیفا  کیروش،  نیا یساز ادهیپ یبرا

NodeState  کرده و  جادیهادوپ ا ستمیدر گره نام  س

ن آ یمحاسبات تیشامل نام گره و ظرف یدر آن  اطالعات

 .میکنیم رهیرا ذخ

(Table-1): Sample NodeState file 

 NodeState یل: نمونه فا5جدول 

RAM-(GB) CPU-(Core) Rate Compute Node# 

6 4 5.3 DN1 

5 2 2 DN2 

8 7 4 DN3 

1 1 1 DN4 

 

)جدول  NodeState لیاطالعات فا یبه روز آور یبرا

 کیاضافه شد، محاسباتی که گره به خوشه  ی( وقت1

 اجرا به آن یبالک با برنامه نگاشت کاهش مشخص برا
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کار را به  یو سپس مدت زمان اجرا شودیم گره ارسال 

. در منمایییم رهیآن گره ذخ یمحاسبات تیعنوان ظرف

آن را از  عاتگره از خوشه اطال کیصورت جدا شدن 

پردازش  تیتا محاسبه طرف مکنییجدول فوق  حذف م

محاسبه شود. حال با استفاده از  ترقیکل خوشه دق

 k ، که در آن مقدار k-means بندیخوشه تمیالگور

ها را بر اساس ها  بالک است،  گرهبرابر تعداد نسخه

  .میکنیم یها دسته بندآن یمحاسبات تیظرف

   𝑁(𝑖 :1..Replica )بعداز ها هر کدام از دسته  شینما

 ام در دسته j گره𝑛(𝑖,𝑗) و  k-mean تمیالگور یاجرا

i ــه عـلــت ا ــــت. و ب    تمیـالـگـور نـکــهیـام اس

k-mean  است،  یانحصار یخوشـه بند تمیالگور کی

ــته قرار دارد، همچن یک هر گره فقط در  یمدار یندس
 :که

شده بر اساس تعداد نسخه  جادیا یچون تعداد دسته ها

بعد از  ل،یفا کیکردن  رهیبالک است، هنگام ذخ یها

ـ متناظر  یتیمگابا 24ـ مثالً  کسانیها به بالک میتقس

دسته را انتخاب و بالک مورد  کیها، با هر کدام از نسخه

 نی. در امیکنیدسته ارسال م نیاز ا یانظر را به گره

گره بر  کی یشده رو رهیذخ یهامرحله هم تعداد بالک

در آن دسته محاسبه  آن گره یپردازش تیاساس ظرف

  .شودیم

بالک را  ییروش جانما نیمراحل مختلف ا (1) تمیالگور

یم میفرض کن تمیالگور نیشرح ا ی. برادهدینشان م

که  ایخوشه یرا رو یتیمگابا 110 لیفا کی مخواهی

( آمده است، با 1آن در جدول ) یهامشخصات گره

  لی. ابتدا فامیکن رهیذخ یتیمگابا 4اندازه بالک 

NodeState خوشه را بر اساس  هایهرا خوانده و گر

که در  k-means  تمیهر گره با الگور یپردازش تیظرف

 -3مثال  یبرا -بالک  هایبرابر تعداد رونوشت k آن

 ری(.  سه دسته به شکل ز3)شکل  مکنییم یدسته بند

 .دآییبدست م

 

 

 یشنهادیپ روش یکل ینما(: 3شکل  )

(Figure-3): O verview of the proposed method 

بالک یرهذخ یبرا یازمورد ن هایچاک هایتعداد بالک

⌉برابر با  یلفا های
150

16
⌉ =  رونوشت حال. است  10

  شود،یم یرهذخ C1سته د در را هابالک اول

 تعداد DN1نحوه گره   ینبه ا

 10 × [
4

4+3.5
] = 10تعداد   DN2بالک و گره   6 ×

[
3.5

4+3.5
] =  یبترت ین. و به همشودیم یرهبالک ذخ 4

 یرو ،بالک 10 ینرونوشت دوم و سوم، هر کدام از ا یک

DN3   وDN4 گیردیقرار م . 

است که اگر تعداد رونوشت ینروش ا یننکته مهم در ا

  ها،گره یفرض شود، در هنگام دسته بند یک برابر ها

 ینا یاجرا یجه.  و در نتآیدیدسته به وجود م یک فقط
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𝑛𝑎,𝑖 < 𝑛𝑏,𝑗 :    

𝑖𝑓 𝑎 < 𝑏 , ∀𝑛𝑎,𝑖 ∈ 𝑁𝑎   ⋀  ∀𝑛𝑏,𝑗 ∈ 𝑁𝑏     (2) 

𝐶1 = {(𝐷𝑁1,4), (𝐷𝑁2, 3.5)}   
𝐶2 = {(𝐷𝑁3, 2)}                              (3) 

𝐶3 = {(𝐷𝑁4, 1)} 
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[ 10در مقاله ] یل یو یاچ یتممشابه الگور یتمالگور

 خواهد شد.

 یتمهر الگور شود،یمهم  الگوریتم فوقبا استفاده از 

بالک  هاینسخه تعداد آن در که را هابالک گذارییجا

 ید.انگاشته شده را ارتقاء بخش یدهناد

 دومبخش  -4-3-2

در بخش کارهای انجام چند مقاله مطرح شده  یدر بررس

وع ها به نآن یتمام دیتاک م؛یرسیم جهینت نی، به اشده

 یبر سرعت اجرا کار رو رگذاریکار به عنوان عامل تاث

ر ب زیگره را ن کی یمحاسبات تیگره است. و ظرف کی

. چنان آورندمی دست به هانوع کار یاساس سرعت اجرا

دو برنامه  یاجرا زمان نیانگیاز م ی[ حت7که در مقاله ]

استفاده شده  هاشیجستجو و شمارش کلمات در آزما

 کیمختلف در  یکارها یاست. اما تفاوت سرعت اجرا

 شیکارها، آرا تمیالگور ییاز مرتبه اجرا یخوشه ناش

ها و سخت افزار است. و با حجم داده ،یورود یداده

 تیجهت اولو یمناسب اریمع نیا ریز هایتوجه به بند

 . ستیبه نوع کار ن ادند

 ستیمقدار ثابت ن کی بالک، اندازه هادوپ در 

 لیفا کیکردن  رهیهنگام ذخ رای. ز(4)شکل 

اندازه بالک را به دلخواه انتخاب نمود.  توانیم

با  هاییداده یرو تواندینوع کار م کیپس 

 متفاوت اعمال شود. هایحجم

 نوع کار  تمالگوریA یدگیچیممکن است پ 

داشته  Bنسبت به نوع کار  یشتریب یزمان

مشخص امکان  یبازه زمان کیدر  یباشد. ول

-اجرا شود. و انتقال داده Aاز  شتریب Bدارد کار 

کار  شودیباعث م عیسر هایبه گره Aکار  های

B نیکند اجرا شود و ا هایگره یرو شهیهم 

 یکارها یبرا ییسخگوباعث کاهش زمان پا

عداد ت نیشتریب کهیسبک تر خواهد شد. در حال

 اجرا را دارند.

 در هالیبه فا یدسترس ستمینوع س HDFS 

بار خواندن است.  نیبار نوشتن و چند کی

شده قابل  رهیذخ هایلیدر هادوپ فا یعنی

 [.12]ستندین رییتغ

 به  توانیرا فقط م دیجد یداده یهابالک

 [.13اضافه کرد] لیفا کی یانتها

  یو تعداد رونوشتها بالک متفاوت بودن اندازه : (4)شکل 

(Figure-4): Different size of block and number of replications  

 لیاف کی یکه رو مرسییم جهینت نیفوق به ا هایاز بند

نوع کار، ممکن است بارها  نیچند ایکار  کی یورود

نگاشت کاهش مربوط  تمیمثال الگور یاعمال شود. برا

ر بارها د ،بوک سیدوستان مشترک در ف داکردنیبه پ

در ادامه در نتیجه . شودمیاجرا  یمختلف یزمان یهابازه

، با هاپردازش گره تیاستفاده از ظرف با مخواهییما م

انتخاب یک نوع کار،   یبه نام تعداد اجرا یاسیارائه مق

 ی. پس به مرتبهگره برای اجرای کار را مدیریت نمائیم

بدست آوردن  یبرا . مدهییم تینوع کارها، اولو یاجرا

، است تینکته حائز اهم نیا تیاولو نیا یبرا یاریمع

ممکن است تعداد  یبازه زمان کینوع کار در  کیکه 

ه ب گرید یدر زمان یداشته باشد ول یادیز یمرتبه اجرا

به نوع  یده تیبر اولو نیاصالً اجرا نشود. و ا ایندرت 

 نی. به همگذاردیآن  اثر م اجرای تعداد اساس بر هاکار

بازه  کیدر  دیدادن به تعداد اجرا را با تیاولو لیدل



 

 هادوپ ناهمگن با توجه به مشخصات نودها و نوع کارها ستمیها در سبالک ییجانما تمیالگور کیتوسعه 
 

 7شماره  اول، ، سال شده توزیع های سامانهو  محاسبات دوفصلنامه ،قاسم الهی
 

 

09 

)روزانه،  یبازه زمان نی. امینمائ یمشخص بررس یزمان

مختلف  یاتیعمل یهاطی( در محرهیماهانه و غ ،یهفتگ

 .باشدمتفاوت می تواند 

 JobRepeatبه نام  لیفا  کیروش  نیا یساز ادهیپ یبرا

 لیفا نی. امیکنیم جادیهادوپ ا ستمیدر گره نام س

نوع کار  یاجرادر مورد نوع کار و تعداد  یشامل اطالعات

 یجار یدر بازه زمان نیگذشته، و همچن یدر بازه زمان

 است. 

(Table-2): Sample JobRepeat file 

 JobRepeat لیاف: نمونه 2جدول 
Run In Current 

Period 

Run In Last 

Period 
Job Type 

0 000 Advertisement products 

0 020 Data analytics 

0 000 Advertisement targeting 

0 202 Search ranking 

0 20 Yahoo!  Mail anti-spam 

0 040 User interest prediction 

 کیبه محض ورود  لیفا نیا هایداده یبه روزآور یبرا

 شیرا افزا یجار یتعداد اجرا در بازه زمان د،یکار جد

ستون  یهاداده یشدن بازه زمان یو بعداز سپر مدهییم

“Run In Current Period  ” را به ستون“Run In Last 

Period ”  زمانی و تعداد اجرا در بازه  مدهییانتقال م

 تونهای سا استفاده از دادهبو  . کنیمجاری را صفر می

را  رهانوع کا تیاولوتعداد اجرا در بازه زمانی گذشته 

  .مکنییم یبررس

شت تعداد رونوبراساس الگوریتم ارائه شده در بخش قبل 

، پس شودمی دادهها را عدد پیش فرض سه قرار بالک

باال، متوسط و کم سه دسته گره با ظرفیت پردازشی 

های یک که هر دسته یک نسخه از بالک خواهیم داشت

                                                                 
8 Task scheduling process. 

 اولویترا هم به سه دسته براساس  کارها. فایل را دارند

حال . کنیمتقسیم می ( 2محاسبه شده در جدول )

با هنگام انتخاب گره برای اجرا متناسب  3کارزمانبند

کار، گره مناسب را از دسته مربوطه انتخاب هر  اولویت

 ظرفیت پردازشییی که گره هادین ترتیب ب خواهدکرد. 

یت ها با ظرفی دارند کارها با اولویت باالتر و گرهسریعتر

پردازشی کمتر کارها با اولویت کمتر را اجرا خواهند 

  کرد.

 يريگ يجهنت -1

روش با استفاده از  نیشد، ا انیهمان طور که ب  

به صورت  باًیها را تقربالک، داده گرید یهانسخه

ه ارائ تمی. در الگورکندیم رهیخوشه ذخ یرو کنواختی

 لیکه تعداد نسخه بالک سه باشد، به دل یشده در صورت

پردازش، سه دسته  تیبر اساس ظرف یبندخوشه

 :شوندیم کیاز هم تفک ستمیس

 ی. دسته دوم داراعیسر یوترهایاول شامل کامپ دسته

با قدرت پردازش متوسط و دسته سوم شامل  هاستمیس

 کیها هرکدام از دسته ی. روباشندیکند م یهاستمیس

. در شودیم رهیذخ یورود لیفا یهااز بالک یکپ

کار به صورت هم زمان هم اجرا  نیکه چند یصورت

 –مناسب  یبندزمان تمیشوند، با استفاده از الگور

 یهابرنامه یسرعت اجرا توانیم - بخش دومالگوریتم 

 داد.  شینگاشت کاهش را افزا
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 هارسانپیام هایگروه گرتوصیهی بازاریابی با توسعه
 2چاهوکی زارع محمدعلی ،1هاشمی علی سید

 دانشگاه یزد، یزد پردیس فنی، کامپیوتر، گروه مهندسیدانشجوی دکتری،  1
 *دانشگاه یزد، یزد پردیس فنی، کامپیوتر،گروه مهندسی استادیار،  2

 

  دهیچک

 محیط این در زیادی باارزش هایداده روزانه. هستند روزمره زندگی از جداناپذیری عضو هارسانپیام اجتماعی و هایشبکه امروزه

 ها،رسانیامکاربران در پ یربازاز د. کنند پیدا را هدف یجامعه قبل از بهتر توانندمی هاداده این از استفاده با هابازاریاب. شودمی منتشر

 هایرسانیامهوشمند، پ هایی. پس از گسترش گوشکردندیخود را در آنها دنبال م یهاو بحث دادندیم یلتشک یاجتماع یهاگروه
در سطح  یگاهیجا هارسانیامپ ی،اجتماع یپارامترها یلبه دل یرانند. در ادکر یداپ تری یعاستفاده وس و وایبر پواتسانوظهور مانند 

، عدم امکان تبلیغات و بازاریابی وجود دارددر ارتباط با  تلگرامرسانی مثل پیامکه در  یاعمده الء. خنداکرده یداپ یاجتماع یهاشبکه

 هارسانپیامهای گری برای گروهی توصیهارائهمقاله هدف ما  ین. در اباشدیمناسب آنها م یبندو رتبه یاجتماع یهاگروه یجستجو
 های زیادی را به عنوان توصیه دریافت کند.ی هدف، گروهاست به نحوی که بازاریاب پس انتخاب یک یا چند گروه به عنوان جامعه

 است.شده سازییادهست پهارسانپیاماطالعات منتشرشده در بر  یمبتن یابیبازار یبرا یکه ابزار کاویدهدر سامانه ا یشنهادیپ گرتوصیه

 هارسانپیامگر، بازیابی اطالعات، بازاریابی مبتنی بر های توصیه، سامانهرسانهای اجتماعی، پیامشبکهکلمات کلیدی: 

 

 
 تاریخچه مقاله: 

 11/3/79ارسال:تاریخ 

 31/4/79تاریخ اصالحات:

 2/1/79تاریخ پذیرش:

 11/1/79تاریخ انتشار:
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 مقدمه - 1

محور به دلیل سادگی و سرعت وصول تبلیغات پیام

است. تبلیغات ها بودهباال همواره مورد توجه بازاریاب

رسان و مبتنی بر افزارهای پیامنرمپیامکی، مبتنی بر 

 محور هستند.هایی از تبلیغات پیامنوتیفیکیشن نمونه

های دیگر که پس از برخالف بسیاری از تکنولوژی

دهند یا جایگزین مدتی طرفداران خود را از دست می

همچنان توسط مردم  محورتبلیغات پیامشوند، می

 شود.سطح جهان استفاده می

جهت حفظ یی مانند واتساپ و تلگرام هارسانپیام

ی خود، تالش زیادی برای جلوگیری از شبکهکیفیت 

ارسال کنند. های تبلیغاتی به کاربران میارسال پیام

دن یا شپیام تبلیغاتی به کاربران دیگر باعث محدود

اگر شد.  خواهد حذف حساب کاربری فرد متخلف

کاربر  شده هدفمند و متناسب با نیازتبلیغات ارسال

کننده باشند، پیام تبلیغاتی کاربر را آزرده دریافت

 بود. کند بلکه برای او مفید خواهدنمی

ای جهت هدف از این تحقیق کمک به ایجاد سامانه

در این رسان است. های پیامتبلیغات هدفمند در شبکه

است که کاو معرفی شدهایده 1گری توصیهمقاله سامانه

های مورد نظر مرتبط با گروههای سعی دارد گروه

 دهنده را به او پیشنهاد دهد.تبلیغ

 یهااز سامانه یامجموعه یرز گریهتوص یهاسامانه

 یلترکردنها فاطالعات هستند. هدف آن یلترف

است که فقط اطالعات مطابق به  یاگونهاطالعات به

در انواع  گرهایهبماند. توص یکاربر باق ییقهسل

اخبار،  یلم،ف ییهل استفاده هستند. توصها قابسامانه

                                                                 
1 Recommender System 

و فرصت  یاجتماع یهصفحات وب، دوستان در شبک

هستند. به طور  یکاربرد یهااز نمونه گذارییهسرما

را به کاربر ارائه  یشنهاداتاز پ یستیل گریهمعمول توص

کاربر که در  یقبا توجه به عال یشنهاداتپ ین. ادهدیم

 .شودیم یهاند توصشدهگذشته توسط سامانه فراگرفته

گروه را فراهم  یجادامکان ا هارسانیاماکثر پ امروزه

مختلف به  یهادر گروه یتاند. کاربران با عضوکرده

 یبحث و تبادل نظر در رابطه با موضوعات مورد عالقه

عدم ها و گروه ین. با توجه به تعدد اپردازندیم دخو

 ها،رسانیامگروه در اکثر پ یوجود امکان جستجو

خود  یمورد عالقه یدجد یهاگروه یافتن یکاربران برا

 یبرا یپژوهش راهکار یندچار مشکل هستند. در ا

مرتبط به کاربران  یدجد یهاگروه ییهتوص

 است.ارائه شده هارسانیامپ

 سازییادهو پ یدر طراح یمتعدد هایچالش

ها چالش یناز ا یوجود دارد. برخ گریهتوص یهاسامانه

گذشته مرتفع  یهادر پژوهش یقبولتا حد قابل

ها در حال حاضر چالش یناز ا یگرد یاند. برخشده

 یحجم باال یرنظ ییهاهستند. چالش یموضوع پژوهش

در حال  3هاداده یو گوناگون 2هاها، نوسان دادهداده

 یگر. از طرف د]1[مورد توجه هستند  یارحاضر بس

چالش  یزن گرهایهتوص یشنهاداتپ یابیارز ینحوه

 گرهایهشده توسط توصارائه یشنهادهایاست. پ یبزرگ

هستند. به  یابیو ارز یگوناگون قابل بررس یاز منظرها

 یایاز زوا یشنهاداتپ 4بودنیرمترقبهعنوان مثال غ

 یابیارز یهااز چالش یکیبوده و  یقابل بررس یمختلف

 .]2[شود یوب ممحس

                                                                 
2 Data Volatil ity 
3 Data Variety 
4 Serendipity 
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 یتبر گراف عضو یمبتن گرییهپژوهش توص ینا در

 گریهتوص ینشده است. ابار ارائه یناول یکاربران برا

را به  یشنهاداتپ یدتول یتبوده و قابل 1پذیریاسمق

 یهابر سامانه یمرور 2صورت برخط دارد. در فصل 

 های اجتماعیگر با تمرکز بر شبکهیهتوص

را  مانیشنهادیروش پ 3فصل . در داشتیمخواه

 یجمربوط به نتا 4 صل. فدادیمخواه یحتوض

 گیرییجهنت 1است. در فصل  یتجرب هاییشآزما

 .داشتهای آتی خواهیمای به پژوهشکنیم و اشارهمی

 گرهای توصیهمروری بر سامانه – 2

ارائه  گرهایهتوص یبرا یمختلف هاییتمالگور

شده اساس کار ارائه یهااز مدل یاست. برخشده

به چهار  یهپا یهامدل ینهستند. ا یگرد یهامدل

بر دانش و  یمبتن ،6یبر محتوا، مشارکت یمبتن یدسته

 ییهبر پا یشرفتهپ یها. مدلشوندیم یمتقس یبیترک

 ها استوار هستند. مدل ینچندتا از ا یا یک

 هاییتبر محتوا با توجه به فعال یمبتن یهامدل

آن صورت  یرو هایتکه فعال ییو محتوا کاربر یک

ها مدل ین. در اکنندیم گیرییماست تصمگرفته

 ندارد. گیرییمدر تصم یاثر یگرکاربران د یتفعال

 یمشارکت یهادر مدل گیرییمتصم یمنبع اصل

از کاربران )غالباً مشابه( است.  یاعده هاییتفعال

 یسماتر بودنها تنکمدل ینا یچالش اصل

 یتفعال یسماتر 9بودنتنک کاربران است. هاییتفعال

 یهافاصله یکه مقدار عدد شودیکاربران باعث م

باشند. به  همبهیکنزد یهمگ یسشده در ماترمحاسبه

                                                                 
5 Scalable 
6 Collaborative 
7 Sparsity  

 شدنیهتوص یبرا یادیز یداهایکاند یل،دل ینهم

 هایینبهتر ینانبا اطم توانیمیکه نم داشتیمخواه

 یهامشکل، روش ینحل ا ی. برایمها را انتخاب کنآن

 اند.شده یجادا 8تسابیان

 یمبتن یمشارکت ییهتوص یبرا یمتنوع یهاروش

 یبرا یعموم یروش 7رنکیمبر گراف وجود دارد. س

 یافتن. ]3[مشابه در گراف است  یهاگره یافتن

سطح کالس و آموزان همصفحات وب مشابه، دانش

 یناز کاربرد ا ییهامحصوالت مرتبط در فروشگاه مثال

تشابه  10یبه صورت بازگشت رنکیمروش هستند. س

تشابه دو  یافتن ی. براکندیگراف را محاسبه م یهاگره

ها متصل هستند که به آن ییهاگره، تشابه گره

 یهاتشابه گره یمحاسبه ی. براشودیمحاسبه م

ها محاسبه متصل به آن یهاتشابه گره یز،متصل ن

 یتا به گره یابدیادامه م یا زمانکار ت ین. اشودیم

 مشترک باشد. یرکه در هر دو مس یمبرس

 یکاربران برا یتبه فعال یازن یمشارکت یهامدل

کاربران  یتدارند. هر چه فعال یتفعال یسپرشدن ماتر

 یبهتر یفیتک یمشارکت یهاباشد، مدل یشترب

 یمشارکت یهادر مدل ین،عالوه بر ا خواهندداشت.

در  یگروجود دارد. از طرف د 11مشکل شروع سرد

دارد.  یاز کاربردها انتخاب کاربر ظرافت خاص یبرخ

وجود  یخاص یهاظرافت ینماش یاخانه  یدمثالً در خر

 یتبر محتوا قابل یمبتن یا یمشارکت یهادارد که مدل

 یدهانوع خر یندر نظر گرفتن آن را ندارند. در ا

ها پنهان مدل ینوجود دارد که از نظر ا یاتیخصوص

ها را با ظرافت ینبر دانش ا یمبتن هایمدل .ماندیم

                                                                 
8 Imputative  
9 SimRank 
10 Recursive 
11 Cold Start 
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کاربر  یاست براکه از قبل وارد سامانه شده یدانش

 یاخانه  کردنیهتوص یبرا ین. بنابراکنندیم یامه

متصل  یداده یگاهمربوطه در پا یاتجزئ یتمام ین،ماش

 یبرا یغن یداده یگاهپا ینبه سامانه وجود دارد. ا

 است. وریبر دانش ضر یمبتن یهامدل

 یاییو مزا یبالذکر معااز سه مدل فوق یکهر 

. کنندیبهتر عمل م یخاص یطداشته و در شرا

 یطیها، در هر شرامدل ینبا ادغام ا یبی،ترک یهامدل

از  یبیترک یا کنندیاستفاده م یاز مدل خاص

مختلف را به کاربر نشان  یهامدل هاییهتوص

 .دهندیم

 یشرفتهپ یهااساس کار مدل یه،پا یهامدل

 یتتقو یاو  یبترک ییر،با تغ یشرفتهپ یهاهستند. مدل

 دارند. یشنهادهادر بهبود پ یسع یه،پا هاییتمالگور

 یبرا یبر تازگ یمبتن یدگاهبا د یمدل یو ل ینگد

مدل  یندر ا. ]4[اند ارائه کرده گریهتوص یهاسامانه

در نظر  یبا توجه به زمان آن وزن یتهر فعال یبرا

تر باشد، وزن آن تازه یتیاست. هر چه فعالگرفته شده

در مقدار آن  یتوزن هر فعال یتاست. در نها یشترب

در نظر  ییمقدار نها نضرب شده و به عنوا

 .شودیمگرفته

و  ینترنتکاربران از ا یاستفاده یشبا افزا

تمرکز  یاد،با سرعت ز یمحج یهاادهد یدشدنتول

 یهابر بستر داده یمبتن یهامدل یپژوهشگران بر رو

در بستر  یهپا یها. اغلب مدلشودیم یشترب 12یمحج

ژائو و  یاند. مثالً آقاشده سازییادهپ یمحج یهاداده

اند کرده یجادبستر ا ینرا در ا یهمکاران مدل مشارکت

 یندر ا یاکتابخانه یزو همکاران ن ینچ ی. آقا]1[

                                                                 
12 Big Data 

 یتفعال یساند که از ماترکرده سازییادهبستر پ

 .]6[ گیردیکاربران فاکتور م

 یمحج یهادر بستر داده یزن یوتیوب گریهتوص

به  یوتیوب گریهمحاسبات توص .]9[است شده یجادا

به  هایهتوص ی. تمامشودیانجام م ینصورت آفال

 یو زمان شوندیم یجادکاربران ا یبرا یاصورت دوره

فقط  هایهتوص ینا شود،یکه کاربر وارد سامانه م

در دو  یوتیوب گریهتوص یتم. الگورشوندیم یابیباز

را  یداکاند یدئوهایاول و ی. مرحلهکندیمرحله کار م

. کندیم یبندها را رتبهدوم آن یکرده و مرحله یداپ

 بر محتوا است. یمبتن یمدل یتم،الگور ینا

گری مبتنی بر ی توصیهسامانه ]8[آقای ژو 

است که در آن های اجتماعی پیشنهاد کردهشبکه

ترجیحات کاربران، ارتباطات اجتماعی و روابط بین 

ی تشابه در کاربران و دیگر اجزای شبکه در محاسبه

ها و بودن دادهبرای کاهش تنکشوند. نظر گرفته می

اتریس حل مشکل شروع سرد از فاکتورگیری م

بندی از یک روش خوشههمچنین است. استفاده شده

کاهش حساسیت برای  14PSOو  13KHMمبتنی بر 

 شود.ی سیستم استفاده میاین روش بر حالت اولیه

ی سامانه ]7[آقای احمدیان و همکاران 

گری مبتنی بر گراف ارتباطات کاربران پیشنهاد توصیه

ترین برای ایجاد گراف اولیه، نزدیکاند. داده

بندی پیدا های هر کاربر با روش خوشههمسایه

ها ای، مراکز خوشهبا استفاده از روشی دورهاند. شده

کیفیت با های بیدر نهایت همسایهیابند. بهبود می

 شوند.مدل اعتمادمحور حذف می

                                                                 
13 K-Harmonic Means 
14 Particle Swarm Optimization 
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کالم و همکاران در روشی که توسط خانم زرین

های گرافی مبتنی بر مدل فعالیت ]10[ت اسارائه شده

مدل فعالیت کاربران شامل  شود.کاربران ایجاد می

های عمومی وی در موضوعات مختلف، فعالیت

ارتباطاتش با دیگر کاربران و ارتباط موضوعات مورد 

هدف از تشکیل این گراف استخراج  اش است.عالقه

ی اجتماعی است. عالیق پنهان کاربران در شبکه

و  11عالیق پنهان کاربران با توجه به اصل هموفیلی

 ساختار ناهمگون گراف استخراج خواهدشد.

 روش پیشنهادی – 3

منبع  رسانیامپ یافزارهاو نرم یاجتماع یهاشبکه

از اطالعات هستند. کاربران در موضوعات  یمیعظ

 توانیاطالعات م ین. از اکنندیمتنوع اظهار نظر م

در حال حاضر  16کاویدههر فرد را مشخص کرد. ا یقعال

کار استفاده  ینا یتلگرام برا یهااز اطالعات گروه

 یبه زبان فارس یادیز های. در تلگرام گروهکندیم

گسترده  یارها بسگروه ینا یتوجود دارند. موضوع فعال

در تلگرام مشغول به  یزن یادیز یوکارهااست. کسب

با توجه به موضوعات مورد هستند. کاربران  یتفعال

 .شوندیها عضو مگروه ینخود در ا یعالقه

 کاوی ایدهسامانه -3-1

 یر، مد19گراز سه بخش خزش کاویدها ی،در نگاه کل

گر با است. خزششده یلاطالعات و جستجوگر تشک

ها را به صورت آن یهاداده ی،تلگرام یهاشنود گروه

 یگر براخزش یها. دادهکندیم یرهذخ یالحظه

 ین. اشودیاطالعات ارسال م یرپردازش به بخش مد

                                                                 
15 Homophily 
16 http://idekav.ir 
17 Crawler 

و اطالعات  شدهپردازش  ینها به صورت آنالداده

. شودیم سازییرهذخ یمستخرج از آن به شکل مناسب

اطالعات را جستجو و  ینا کاویدهجستجوگر ا

شمای کلی معماری  1شکل  .کندیم یبندرتبه

 دهد.کاو را نمایش میایده

 
 کاوشمای کلی معماری ایده(: 1-)شکل

(Figure-1): IdeKav overall architecture 
 

 MTPROTOپروتکل  ییهبر پا کاویدهگر اخزش

 یاست. هر شمارهشده سازییادهپ  یتونبه زبان پا

. کندیگر را اجرا ماز خزش 18نمونه یک کارتیمس

گر را خزش 17گر در کنار هم استخرخزش یهانمونه

 یزرگر با برنامه. استخر خزشکنندیم یجادا

. هر کندیم دیریتگر را مخزش یهانمونه یاجرا

قابل  یاندک یحافظه یصخزشگر با تخص ینمونه

است.  21اجراست. استخر خزشگر مقاوم در برابر خطا

 .شودیها باعث از کار افتادن استخر نمنمونه یخطا

و  هایامپ یرگر نظآمده از خزشدستبه یهاداده

 یرها به بخش مدافراد در گروه یتاطالعات عضو

ها، داده یناطالعات از ا یر. مدشودیاطالعات ارسال م

را استخراج کرده و با ساختمان  یازاطالعات مورد ن

                                                                 
18 Instance 
19 Pool 
20 Scheduler 
21 Fault Tolerant 
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 یدجد هایینک. لکندیم سازییرهمناسب ذخ یاداده

گر به خزش یتعضو برایشده و  یدابخش پ یندر ا

 یبررس جاینهم یزها نگروه ی. محتواشودیارسال م

ارزش دارند کم یااسپم  یکه محتوا ییها. گروهشودیم

گر فرستاده کردن به خزشترک یشده و برا ییشناسا

بخش  یندر ا یزن یگرد یاز. اطالعات مورد نشودیم

اطالعات بالدرنگ  سازییرهذخ .شوندیم سازییهنما

 22خوشه یسرورها ینب  شدهیعبوده و به صورت توز

کوچک به  23یهادر تکه سازییره. ذخشودیانجام م

 .شودیانجام م یادتعداد ز

و  24سازیهنما ییهبر پا کاویدهستجوگر اج

است. جستجو بر شده سازییادهپ 21ینجستجوگر لوس

قابل انجام  هایامها، کاربران و پگروه ییهسه نما یرو

 معکوس ییهاطالعات، نما سازییرهذخ یاست. معمار

 یابیدر باز ییمعکوس سرعت باال ییهاست. نما26

 یلترهایاعمال ف انامک ین،اطالعات دارد. عالوه بر ا

 یمعکوس وجود دارد. معمار ییهنما یمختلف بر رو

 یمعمار یناست. در ا TFIDFاطالعات،  یجستجو

شده و از کلمات  یداکلمات مهم متن به سرعت پ

 .شوندیم یزمتما یعموم

مرتبط  یجنتا تواندیم 29وجوپرسجستجو با ارسال 

 ینکند. عموماً در ا یابیبا موضوع مورد نظر کاربر را باز

باال قرار دارند  یکه در رتبه یجی، نتاوجوپرسنوع 

ارتباط  یمبرو تریینهر چه پا یمرتبط هستند ول یاربس

 ی. معمارشودیکمتر م شدهیابیبا اسناد باز وجوپرس

، وجوپرسبا  یجستجو یبرا همورد استفاد یاصل

                                                                 
22 Cluster 
23 Shard 
24 Indexer 
25 Lucene 
26 Inverted Index 
27 Query 

 یجنتا یابیباز یمعمار یناست. در ا اییهنما یمعمار

 یابیباز یمبرو تریینهرچه پا یاست ول یعمرتبط سر

 شودیمشکالت باعث م ین. اگیردیم یشتریزمان ب

نتواند جوامع  ییبه تنها وجوپرسبر  یمبتن یجستجو

 کند. یابیهدف بزرگ را باز

 کاوگر ایدهتوصیه –4

 یشروع خوب تواندیم وجوپرسبر  یمبتن یجستجو

 یابیهدف باشد. پس از باز یجامعه یافتن یبرا

از لحاظ  وجوپرساسناد با  ینترمرتبط یجه،نت یتعداد

 یبا روش یمکه بتوان ی. در صورتشوندیم یداپ ییمحتوا

به  یم،کن یداپ یزرا ن یگرد یاسناد مشابه از منظرها

 یدر صورت ین. عالوه بر ایدرس یمخواه یبهتر ییجهنت

 یهدف بزرگ یبه جامعه یازن دهندهیغکه تبل

بر زمان یاربس وجوپرسباشد، جستجو با داشته

با  یکه بتواند بدون دخالت انسان یخواهدبود. روش

 دهندهیغافراد را به تبل ینترمرتبط یدقت مناسب

عالوه  یدروش با یناست. ا یازمورد ن جاینکند ا یمعرف

 یاجتماع یهادر شبکه یگرروابط د یی،محتوا رتباطبر ا

 . یرددر نظر بگ یزرا ن

و کلمات  یاتبه ادب دهندهیغکه تبل یدر صورت

باشد، کامل نداشته ییهدفش آشنا یجامعه یدیکل

هدف او را به طور  ینتواند جامعه یدشا ییتشابه محتوا

 یاز موارد جامعه یاریکند. در بس ییکامل شناسا

مشخص کرد.  یدیبا کلمات کل توانیهدف را نم

این حل  یبرا یشنهادیپ یحلراه کاویدها گریهتوص

هدف  یجامعه یافتن گریهتوص یناست. هدف ا مشکل

 یک گریهتوص ینا یاست. ورود یبه سادگ دهندهیغتبل

 است. دهندهیغتبل یمطلوب برا یارچند مورد بس یا
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های مشابه های ورودی، گروهگر با توجه به گروهتوصیه

 گرداند.را به عنوان خروجی برمی

اطالعات  یربه جستجوگر و مد کاویدها گریهتوص

اطالعات  یاز خوشه گریهمتصل خواهدبود. توص

 یهتوص یبرا یازاستفاده خواهدکرد تا اطالعات مورد ن

 یامکان جستجوها یزدست آورد. جستجوگر نرا به

محل  2شکل  .دهدیم گریهمنظوره را به توصخاص

کاو را نشان هیدا یدر معمار گریهتوص یریقرارگ

 .دهدیم

 
 کاوگر در معماری ایدهتوصیه(: 2-)شکل

(Figure-2): Recommender module 

 

 ناهمگون گر پیشنهادی بر پایه گرافتوصیه

کند. ابتدا اعضای گروه ورودی عضویت کاربران کار می

شوند. هر یک از این اعضا در در گراف بازیابی می

. تمامی ممکن است عضو باشندهای دیگری نیز گروه

 هابه همراه تعداد تکرار آن ی جدیدهااین گروه

کل شود. تعداد از گراف بازیابی می )اعضای مشترک(

مشخص  نیز شدههای بازیابیگروهاعضای هر یک از 

است. هر چه نسبت تعداد تکرار یک گروه به تعداد 

ی باالتری در اعضایش بیشتر باشد، آن گروه رتبه

گر با توجه ترتیب توصیهاینگر خواهدگرفت. بهتوصیه

های جدید ها پیشنهاد گروهبه عضویت کاربران در گروه

 کند.ارائه می

 

 گروه 3گراف ناهمگون عضویت برای  ای ازنمونه(: 3-)شکل

(Figure-3): Sample of heterogeneous membership 

graph for 3 groups 

 

ای از گراف ناهمگون عضویت را برای نمونه 3شکل 

اعضایی که فقط در یک گروه  دهد.گروه نشان می 3

عضو هستند برگ این گراف محسوب شده و در 

 شوند.نظر میمحاسبات صرف

  نتایج تجربی – 1

قبل از بررسی نتایج تجربی روش پیشنهادی آمار 

کاو را بررسی شده از تلگرام توسط ایدهاستخراج

های عمومی کاو فقط در گروهگر ایدهکنیم. خزشمی

است دیگر منتشر شده هایها در گروهکه لینک آن

آمده از خزش دستآمار به 1شود. جدول عضو می

 دهد.نشان میهای تلگرامی را گروه

دهد که نشان می 1جدول  شده دربررسی آمار ارائه

های فعلی و از گروه 28کاربران در تلگرام به خروج

های جدید تمایل دارند. میانگین عضویت در گروه

 48/2هایی که هر کاربر در آن عضو است تعداد گروه

هایش به طور گروه 3/2باشد. هر کاربر نیز از می

توان نتیجه شود. از این آمار مییمیانگین خارج م

هایش به مرور ی گروهگرفت که تقریباً هر کاربر از همه

                                                                 
28 Leave 
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پیوندد. این های جدید میزمان خارج شده و به گروه

تواند به دلیل عدم وجود امکان نوع رفتار کاربران می

جستجوی جامع در تلگرام باشد. کاربران برای رفع 

شوند و سپس از آن نیازهای مقطعی وارد گروهی می

شوند. این موضوع اهمیت وجود موتور خارج می

های تلگرامی را به وضوح نشان جستجویی برای گروه

 دهد.می

های شامل کلمات و موضوعات خاص یا ما پیام

ی دهیم. نکتههای متعدد را اسپم تشخیص میلینک

دیگری که در مورد این آمار قابل توجه است، حجم 

میلیون  21باشد. روزانه از بین اسپم می هایباالی پیام

ها اسپم تشخیص داده میلیون از آن 17پیام دریافتی، 

گر ما از است که خزششوند. این در حالیمی

شود هایی که محتوای کامالً اسپم دارند خارج میگروه

ها در این آمار وجود ندارند. های این گروهو پیام

حذف  27اسپم، ربات ها برای مدیریتبسیاری از گروه

اسپم دارند. باید به این موضوع نیز اشاره کنیم که 

شوند ها پاک میهایی که توسط رباتگر ما پیامخزش

 است.را نیز در این آمار در نظر گرفته

 کاو از تلگرامآمار ایده(: 1-جدول)

(Table-1): IdeKav’s Telegram statistics 

شده های خزشمیانگین تعداد پیام

 روزانه )تقریبی(
 میلیون 21

های سطر باال پس از حذف پیام

spam )تقریبی( 
 میلیون 6

های هر گروه میانگین تعداد پیام
 در روز

117 

 spam 39 سطر باال پس از حذف

 193 میانگین طول پیام )تعداد کاراکتر(

 113610 های تحت پوششتعداد گروه

 40421083 تعداد کاربران تحت پوشش

                                                                 
29 Telegram Bot 

 613 میانگین تعداد اعضای هر گروه

هایی که هر میانگین تعداد گروه

 کاربر عضو است
48/2 

تعداد کاربرانی که حداقل از یک 
 اندگروه خارج شده

21747713 

میانگین تعداد گروهی که هر 
 کاربر از آن خارج شده

3/2 

های هر مدیر میانگین تعداد گروه

 گروه
26/1 

 

کاو پژوهش در ایدهروش پیشنهادی این 

و برای عموم قابل دسترس است.  سازی شدهپیاده

کاو را برای نمونه گر ایدهتعدادی از پیشنهادهای توصیه

های پیشنهادشده گروه 2جدول  ایم.در اینجا آورده

 دهد.را نشان می »تاالر گفتمان شطرنج«برای گروه 

های پیشنهادی با ورودی گروه گروه 3جدول 

هایی نیز شامل گروه 4جدول  است. »رانپیمانکا«

پرورش «ی کلیک بر روی گروه است که به واسطه

 اند.پیشنهاد شده »ماکیان ایران

 »تاالر گفتمان شطرنج«پیشنهادات گروه (: 2-جدول)

(Table-2): Recommendation list for “Chess 

Forum” 

 ایران بزرگ استاد شطرنج گروه
Best Game 

 ایران شطرنج انجمن گروه

 شطرنج در پیشنهادها و انتقادات

 �👑� خراسان خراسان شطرنج �👑�

 برتر ذهن شطرنج باشگاه

 ایران بازان شطرنج گروه
Online Worldchess 

 شطرنج بازی شروع

 �🌼�ایران شطرنجدوستی جام�🌼�
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 »پیمانکاران«پیشنهادات گروه (: 3-جدول)

(Table-3): Recommendation list for 

“Contractors” 

 کشور شهرداریهای پیمانکاران جامعه

 راهسازى عمران

 سازان تهران ساختمان صنعت

 معدن ساختمان راه االت ماشین

 کشور سراسر تجاری تبلیغات گروه اَبَر

 کشوری خانگی رهبری

 (1374/12/23) مستغالت و امالک فعاالن جامعه

 سراسری تجاری تبلیغات گروه اَبَر

 مشهدمقدس کلکسیون ساختمانی هلدینگ

 ساختمان صنعت جامعه
 

 

 »پرورش ماکیان ایران«پیشنهادات گروه (: 4-جدول)

(Table-4): Recommendation list for  “Iran 

Poultry Farming” 

 وسگ پرنده و زینتی ماکیان خریدوفروش

 تخصصی کشی جوجه

کشور شمال در سید کلی کرک  

 خراسان هدهد کشی جوجه دستگاه

 ایران وآبزیان ،طیور دام خبرنامه

 ایران طیور صنعت تالشگران

 محلی طیور فروش و خرید بازار

 ��طالیی ماکیان ��

 (اقتصادی و اصولی)بومی مرغ پرورش

 ایران بلدرچین و مرغ داران فارم

 

 های آتیگیری و پژوهشنتیجه –6

ها در ی گروهدر این مقاله روشی جدید برای توصیه

گر است. ورودی توصیههای اجتماعی ارائه شدهشبکه

پیشنهادی یک یا چند گروه مطلوب است. خروجی 

هایی هستند که با توجه به ورودی گر، گروهتوصیه

ناهمگون شوند. این روش بر مبنای گراف توصیه می

کند. تکرار میها، عمل عضویت کاربران در گروه

های دیگر اعضای هر گروه محاسبه شده و به گروه

در واقع  شوند.بندی میها رتبهنسبت تعداد اعضای آن

هایی که بیشترین عضو مشترک را دارند، گروه

گر بیشترین شانس را برای پیشنهادشدن در توصیه

 خواهند داشت.

مزیت این روش سرعت، سادگی و قابلیت 

ی ست. روش پیشنهادی در سامانهپذیری آن امقیاس

اکنون در دسترس عموم سازی شده و همکاو پیادهایده

دهد که این روش قرار دارد. نتایج تجربی نشان می

 کند. بسیار خوب عمل می

ی اعضای گروه به در حال حاضر این روش با همه

توان کند. در مطالعات آتی میطور یکسان برخورد می

عضای فعال گروه و اعضای غیر بین مدیران گروه، ا

فعال گروه تفاوت قائل شد. همچنین امکان 

های هر کاربر در این روش وجود کردن متن پیامدخیل

توان کاربرانی که در مورد موضوعی مرتبط با دارد. می

 اند را با دیگران متمایز کرد. موضوع گروه صحبت کرده
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 آنالیز احساسات در موضوعات فارسی
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  دهیچک

در مورد موضوعات  به سهولت خود را نظراتافکار و  تا  فراهم شدهکاربران این امکان برای  ،یاجتماع یهارسانه ظهور و رشد سریعبا 

حجم  .تاثیر بسزایی داشته باشدیری گبهبود تصمیم درتواند درک افکار عمومی می .کنندی سیاسی و اجتماعی بیان دادهایرو ،مختلف

. ها را دشوار نموده استها، استفاده از دانش پنهان درون آنمتن نظرات ارائه شده در این رسانهو فقدان ساختار مناسب برای زیاد 
نظرات  یلتحل یبرا یپژوهش روش یندر اباشد. حلی مناسب برای تحلیل نظرات به صورت خودکار میاحساسات راه آنالیزکاوی یا عقیده

از  گیریبا بهرهو  های مبتنی بر قانونروششده با استفاده از  یراستا سع ین. در اشودارائه می تلگرام فارسی مورد موضوعات در افراد

رات از نظ شده یآورمجموعه داده جمع یآن رو یساز یادهروش، با پ یابیدر ادامه به ارز به تحلیل نظرات کاربران بپردازیم. کیسه کلمات
ات گیری از کیسه کلمدهد که رویکرد استخراج قوانین با بهرههای تجربی نشان مینتایج آزمایش پرداخته شده است. یبه زبان فارس

 .شودقوانین سبب بهبود دقت می  زبان فارسی دارد و همچنین تلفیقبه کاوی کارایی مناسبی در عقیده

 فارسی تلگرام موضوعات -کیسه کلمات – تلفیق قوانین –سات احساآنالیز  -کاوییدهعق :کلمات کلیدی

 

 

Opinion Mining Sentiment Analysis
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 مقدمه -1

 سرعت ،2هاو وبالگ 1یاجتماع یهاشبکه رشد سریعا ب

توسط های اجتماعی رسانهاین های از قابلیتاستفاده 

 نظرات و کاربرانآنالین افزایش یافته است.  کاربران

 یکیا و  استیمحصول، س کیخود را در مورد  اتیتجرب

و شناسایی  .]1 [گذارندمیخاص به اشتراک  دادیرو

نظرات یکی از موضوعات متن موجود در  کشف دانش

با توجه به اینکه این  شود.مطالعاتی مهم محسوب می

 و عدم وجود کشف با مشکالتی از قبیل حجم باال

   باید  ،ساختار مناسب در متن نظرات مواجه است

ین دانش را استخراج کند. هایی ارائه شود تا بتواند اروش

حلی مناسب برای تحلیل و اهر 3کاویبنابراین عقیده

     صورت خودکار  موجود در نظرات به کشف دانش

  .]2[باشدمی

مورد  کاوی، نظرات افراد را درهای عقیدهتکنیک

کنند و ها، حوادث و موضوعات استخراج میموجودیت

کنند. به طور ها فراهم میاطالعات ارزشمندی را از داده

(توسعه 1توان در سه دسته )کاوی را میکلی عقیده

-( خالصه3و ) 5بندی احساسات( طبقه2، )4منابع زبانی

 [. 3بندی کرد ]تقسیم6سازی نظرات

د باشی رو به رشدی میکاوی زمینه تحقیقاتعقیده

        ، 1که با علوم مختلفی از قبیل بازیابی اطالعات

                                                                 
1 Social Networks 
2 weblogs 
3 Opinion mining 
4 linguistic resource development  
5 sentiment classification 
6 opinion summarization 
7 Information Retrieval 
8 Data Mining 
9 Natural Language Processing (NLP) 
10 Polarity 
11 Positive 

بسیار  3های پردازش زبان طبیعیو تکنیک 8کاویداده

کاوی، تحلیل و باشد. هدف رایج از عقیدهمرتبط می

موجود  12بررسی نظرات افراد و سپس تشخیص قطبیت

 ( به صورت13و یا خنثی 12، منفی11در آن نظرات )مثبت

آنالیز  کاوی،باشد. بنابراین به عقیدهیخودکار م

 [.4شود ]نیز گفته می 14احساسات

های بسیاری وجود کاوی، روشبرای فرایند عقیده

(رویکردهای 1ها را به سه دسته توان آندارد که می

(رویکردهای مبتنی بر 2، 15مبتنی بر واژگان احساسی

یم تقس 17(رویکردهای ترکیبی3و  16یادگیری ماشین

 18کاوی در دادگان حجیمالبته برای عقیده .]65،[کرد 

 .]1[شود استفاده می 13های مبتنی بر گرافاز روش

کاوی به سه دسته های عقیدهاز نگاهی دیگر، روش

 22و سطح مؤلفه 21، سطح جمله22کلی سطح متن

کاوی در سطح متن شوند. مقصود از عقیدهتقسیم می

ن سطح جمله، تعیی تعیین گرایش معنایی کل متن و در

آنالیز در  احساس یک جمله به صورت مستقل است.

سطح مؤلفه که هم از طرف جوامع علمی و هم صنعت 

مورد توجه است، با هدف کشف احساس درباره یک 

باشد یا یک مؤلفه خاص از آن می موجودیت و

]8،3،12[. 

کاوی در متون اگر چه مطالعات اولیه در عقیده

ده است، برخی از کارهای اخیر متمرکز ش 23انگلیسی

12 Negative 
13 Neutral 
14 Sentiment Analysis 
15 lexicon-based 
16 Machine Learning 
17 Hybrid 
18 Big Data 
19 Graph-based 
20 Document level 
21 Sentence level 
22 Aspect level 
23 English 
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[. با این 11های دیگر نیز انجام شده است ]بروی زبان

 24کاوی به زبان فارسیحال، کارهای کمی برای عقیده

 های[. با توجه به اینکه بیشتر پژوهش11وجود دارد ]

های اجتماعی انجام شده در این حوزه بروی شبکه

فارسی کار بوده و بروی دادگان  26بوکو فیس 25توییتر

     21زیادی انجام نشده است، شبکه اجتماعی تلگرام

تواند انتخاب مناسبی برای شروع تحقیقی موثر در می

 این حوزه باشد.

شبکه اجتماعی تلگرام با ردوبدل کردن روزانه 

ر های اجتماعی دمیلیارد پیام از پرطرفدارترین شبکه15

 [. مردم ایران در محیط12شود ]ایران محسوب می

هزار شبکه تلگرامی به راه انداخته  112تلگرام بیش از 

نفر  5222هزار کانال بیش از 11اند، که در این میان 

کانال  12عضو دارد. هر کاربر ایرانی بطور میانگین در 

مطلب را از تلگرام 122عضویت دارد و روزانه بیش از 

 [.12کند ]مطالعه می

اخیر  هایگسترش تحقیقات در این حوزه در سال

دالیل متعددی دارد. اولین دلیل، کاربردهای فراوان 

باشد. از دیگر های مختلف میکاوی در زمینهعقیده

توان به وجود چالش تحقیقاتی به خصوص در دالیل می

های خاص این زبان زبان فارسی  با توجه به پیچیدگی

 کاوی ترین کاربردهای عقیده[. از مهم3اشاره کرد ]

دنبال کردن عقاید مردم توسط توان به می

کنندگان از سطح رضایت سیاستمداران، آگاهی تولید

بینی تغییرات بازار با توجه به نظرات مشتریان و پیش

 افراد اشاره کرد.  

                                                                 
24 Persian 
25 Twitter 
26 Facebook 
27 Telegram 

های منتشر شامل پیام 28در این پژوهش، دادگانی

های تلگرام فارسی در موضوعات سیاسی، شده در گروه

است. این ساخته شدهاجتماعی، ورزشی و فرهنگی 

کاوی و یا تحلیل نظرات در تواند برای عقیدهدادگان می

 ها نیز مورد استفاده قرار گیرد. دیگر پژوهش

بر قانون با  کاوی مبتنیدر این پژوهش عقیده

ا پذیرد. لذاستخراج قوانین به صورت خودکار صورت می

در سه مرحله قوانینی با یک، دو و سه کلمه استخراج 

سه  ای از اینگیری با کمیتهشوند و در نهایت تصمیممی

های تجربی شود. نتایج آزمایشسطح از قانون انجام می

ری گیوانین با بهرهدهد که رویکرد استخراج قنشان می

کاوی زبان کارایی مناسبی در عقیده 23از کیسه کلمات

قوانین در سه سطح  32فارسی دارد و همچنین تلفیق

 .شودمیسبب افزایش دقت 

 روش پیشنهادی  -2

( 1مراحل روش پیشنهادی این پژوهش، در شکل )

تهیه دادگان آموزش و است. در مرحله نشان داده شده 

کاوی به مورد نیاز جهت عقیده مجموعه داده، آزمون

شوند. قبل از انجام مراحل اصلی زبان فارسی ساخته می

د. شوبروی آنها انجام می 31پردازشیبروی دادگان، پیش

روش پیشنهادی مبتنی براستخراج قوانین با استفاده از 

تایی است، بنابراین ساخت های تکی، دوتایی و سهکلمه

ر رود. دها یکی از مراحل مهم به شمار میکیسه کلمه

ن ساخته شده قوانی مرحله بعد با توجه به کیسه کلمات

گیری از قوانین قطبیت شوند. با بهرهاستخراج می

28 Dataset 
29 Bag Of Word (BOW) 
30 fusion 
31 Preprocess 
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شود. در آخرین صورت خودکار تعیین می دادگان به

 گیرند.مرحله نتایج مورد ارزیابی قرار می

 تهیه دادگان آموزش و آزمون -2-1
روش پیشنهادی این پژوهش، نیازمند مجموعه 

های اجتماعی به زبان آوری شده در شبکهدادگان جمع

باشد. برای رفع این  نیازمندی اولین مرحله فارسی می

باشد. دادگان مورد ع دادگان میسازی این نوآماده

پیام منتشر  12222در این پژوهش، شامل  استفاده

باشد. با توجه به تلگرام می شده در شبکه اجتماعی

باشد، فقط کاوی در سطح جمله میکه هدف عقیدهاین

کاراکتر در دادگان  222تا  22های با طول بین پیام

ها، سبوجود دارد. برای حصول اطمینان از صحت برچ

به  است.گذاری شدههر پیام توسط سه نفر برچسب

گذاری توسط هر ی برچسبسازی نحوهمنظور همگون

کند است. این قوانین کمک میفرد، قوانینی تهیّه شده

 ها ایجاد شود. اینگذاری پیامتا ابهام کمتری در برچسب

 باشد:قوانین شامل موارد زیر می

گذاری چسبجهت فکری افراد در فرایند بر -1

چه که متن پیام به آن ها دخالتی ندارد. هرپیام

داوری در نظر کند، بدون پیشمخاطب القا می

 شود.گرفته می

گذاری ها، گوینده مالک برچسبقولدر نقل -2

نیست. موجودیت اصلی، آن چیز یا کسی است 

در صورتی که  است.ی آن صحبت شدهکه درباره

باشد، مالک  متن دارای بیش از یک موجودیت

 باشد.گذاری اوّلین موجودیت میبرچسب

ها و عالئم نگارشی به کار رفته در متن شکلک -3

 اهمیّت زیادی در تشخیص قطبیت متن دارند.

اگر در مورد موجودیتی هم نظر مثبت و هم نظر  -4

است، نظری که شدّت بیشتری منفی بیان شده

کند. اگر شدّت دارد، قطبیت پیام را تعیین می

ات یکسان باشد، قطبیت متن خنثی نظر

 باشد.می

 

 (: دیاگرام روش پیشنهادی1-)شکل

(Figure-1): Diagram of the proposed method 
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ای به نام گذاری سامانهجهت سهولت برچسب

طراحی شده که عملیات  [13] کاوایده

شود. حدود گذاری با استفاده از آن انجام میبرچسب

اسی، فرهنگی و اجتماعی عبارت با مضامین سی 62

ها با جستجوی این شد. آنگذاران دادهبه برچسب

گذاری شده را برچسبهای بازیابیعبارات، پیام

 کردند.می

 پردازشپیش  -2-2

ازش پرد یشپ یمتن ورود یدابتدا با یشنهادیدر روش پ

 یاتی از قبیلعمل یشنهادی،روش پ یشود. در روند اجرا

 یبراهای اضافی هکننده و دادکلمات متوقفحذف 

های ای از دادهاست. نمونه مورد نیازمتن  یسازآماده

 باشد:اضافی شامل موارد زیر می

این کلمات هیچ  :32کنندههای متوقفکلمه .1

ی انقشی در تعیین احساسات ندارند. نمونه

 "تا"، "از"، "باید"، "است"از این کلمات 

در این پژوهش لیستی از  باشد.و  غیره می

کننده مورد استفاده در های متوقفکلمه

  زبان فارسی ایجاد شده است.

اعداد و کاراکترهای خاص: کاراکترهایی  .2

و % و اعداد تاثیری در  $،#،@مانند 

تعیین احساسات ندارند. وجود چنین 

 کننده کاراکترها و اعداد در متون گیج

 باشد.می

                                                                 
32 Stop Words 
33 Emoticon 

حروف و کلمات غیر از زبان فارسی: تمامی  .3

ت غیر از زبان فارسی مانند حروف و کلما

 حروف و کلمات انگلیسی باید حذف شود.

ترین روش تشخیص حالت : ساده33شکلک .4

هایی است ی شکلکیک نویسنده، مشاهده

که فرد در متن به کار برده است. با این 

توان مفاهیم های بسیار ساده میشکلک

با وجود . ای را انتقال داداحساسی پیچیده

کاوی بسیار موثر ر عقیدهها داینکه شکلک

 هستند، اما به دالیل زیر نادیده گرفته 

 شوند:می

  استفاده نادرست کاربر: همه افراد از

ها برای بیان احساسات خود شکلک

کنند. این امکان وجود استفاده نمی
دارد که افراد برحسب عادت، در پایان 

 متن شکلک مثبت به کار ببرند.

 در  ها :کاربرد بسیار کم شکلک    

ها کاربر بسیار های جدی شکلکمتن
کمی دارند . به خصوص کاربران 

ممکن زده یا بسیار عصبانیهیجان

ها استفاده نکنند. ت اصال از شکلکاس
[ نشان داده که میزان 14پژوهش ]

های استفاده از شکلک ها در محیط

 باشد.می %12رسمی کمتر از 
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 ساخت کیسه کلمات -2-3

وش پیشنهادی این پژوهش، ترین مراحل ریکی از مهم

ها های مختلف کلمهها با ترکیبساخت کیسه کلمه

باشد. هدف از این مرحله، ایجاد کردن سه نوع کیسه می

ر دباشد. سپس با تایی میکلمات تکی، دوتایی و سه

قوانینی  کلماتنظرگرفتن هر کدام از این کیسه 

-هگیری از قوانین نظرات طبقبا بهره شود.استخراج می

های ایجاد برای مدل بندی شده و معیارهای ارزیابی

 شود.  شده سنجیده می

های برای ساخت کیسه کلمات از مجموعه داده

با توجه به اینکه برخی از شود. آموزشی استفاده می

جمالت دادگان مورد استفاده، تنها از یک شکلک و یا 

اند، بعد از مرحله ترکیب چند شکلک استفاده شده

شوند. قبل از ساخت ردازش این جمالت تهی میپپیش

کیسه کلمات تکی باید این جمالت تهی شناسایی و 

 حذف شوند. 

، جمالت به کلمات یکتا در کیسه کلمات تکی

شوند. با توجه به برچسب جمالت، تعداد شکسته می

های  مثبت، منفی و رخداد کلمات در هر یک از کالس

نمونه جمله و  (1)جدول شود.  خنثی محاسبه می

کلمات تکی از آن را که بخشی از کیسه  (2)جدول 

 نشان داده شده است.است، کلمات کلی 

 (: نمونه جمله از دادگان آموزشی به همراه برچسب آن1-جدول)

(Table-1): Sample sentence of dataset with its label  

 برچسب جمله

 ادشیروحش شاد درگذشت  یحسن جوهرچ

 یگرام

 مثبت

 

 (: کلمات تکی و تعداد تکرار آن در هر کالس2-جدول)

(Table-2): Single  words and its number in each class  

تعداد  مجموع

تکرار در 

جمالت 

 نامشخص

تعداد 

تکرار 

در 

جمالت 

 مثبت

تعداد 

تکرار 

در 

جمالت 

 منفی

 کلمات تکی

'حسن' 68 154 542 162  

'جوهرچی' 6 113 421 546  

'درگذشت' 12 43 163 216  

'روحش' 2 81 11 32  

'شاد' 25 121 61 133  

'یادش' 6 43 3 64  

'گرامی' 12 15 56 143  

 

، ترکیب با توجه به تعداد زیاد کلمات در دادگان

ازش آید. پردتایی فراوانی بدست میدوتایی و سه کلمات

فع ر باشد، برایبر و طوالنی میاین ترکیبات بسیار زمان

با  .در دادگان کاهش یابد کلماتد تعداد این مشکل بای

 از فرکانس یا تعداد تکرار بازه مشخصدر نظرگیری یک 

ها را کاهش توان تعداد آندر مجموع جمالت می کلمات

 . داد

دوتایی و  ترکیباتدر این پژوهش برای استخراج 

از  522دارای تعداد تکرار باالتر از ، کلمات تاییسه

تعداد نابراین دادگان جدید با باند. دادگان حذف شده

 شود. کلمات کمتر ایجاد می

برای ساخت کیسه کلمات دوتایی، تمامی ترکیبات 

دادگان  دوتایی غیرتکراری از کلمات موجود در جمالت

شود. سپس با توجه به برچسب استخراج میجدید 

جمالت، تعداد رخداد کلمات دوتایی در هر یک از 

      محاسبه   نامشخص های مثبت، منفی و یاکالس
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 در جدولترکیب دوتایی از کلمات جمله نمونه شود. می

 است. نشان داده شده  (3)

 و تعداد تکرار آن در هر کالس دوتایی کلمات ترکیب(: 3-جدول) 

(Table-3): The dual combination of words and the number of 

repetitions in each class  

تعداد  مجموع

در تکرار 

جمالت 

 نامشخص

تعداد 

تکرار 

در 

جمالت 

 مثبت

تعداد 

تکرار 

در 

جمالت 

 منفی

های ترکیب

دوتایی 

 کلمات

روحش ' 2 36 3 33

'یگرام  

'یشاد گرام' 2 36 3 33  

'ادشیشاد ' 2 38 4 42  

درگذشت ' 2 13 2 15

'یگرام  

'روحش شاد' 2 13 11 32  

درگذشت ' 2 14 1 15

'ادشی  

روحش ' 2 38 4 42

'ادشی  

درگذشت ' 2 35 4 33

'شاد  

 یگرام' 2 44 4 48

'ادشی  

درگذشت ' 2 35 3 38

'روحش  

 

تایی مشابه روش ساخت ساخت کیسه کلمات سه

باشد، با این تفاوت که های دوتایی میکیسه کلمه

تایی غیرتکراری  از کلمات استخراج تمامی ترکیبات سه

ه نجمله نمو مربوط به کلمات تاییسهترکیب  شود.می

 نشان داده شده  است. (4)در جدول 

 تایی کلمات و تعداد تکرار آن در هر کالس(: ترکیب سه4-)جدول

(Table-4): A trivial combination of words and the number of 

repetitions in each class 

تعداد  مجموع

تکرار در 

جمالت 

 نامشخص

تعداد 

تکرار 

در 

جمالت 

 مثبت

تعداد 

تکرار 

در 

الت جم

 منفی

های ترکیب

تایی سه

 کلمات

 یشاد گرام' 2 36 3 33

'ادشی  

روحش شاد ' 2 35 3 38

'یگرام  

درگذشت ' 2 12 1 11

روحش 

'یگرام  

درگذشت ' 2 13 1 14

 یگرام

'ادشی  

روحش ' 2 36 3 33

 یگرام

'ادشی  

روحش شاد ' 2 31 4 41

'ادشی  

درگذشت ' 2 35 3 38

'روحش شاد  

درگذشت ' 2 11 1 12

'ادشی داش  

درگذشت ' 2 12 1 11

'یشاد گرام  

درگذشت ' 2 11 1 12

روحش 

'ادشی  

 

 استخراج قانون  -2-4
های مبتنی بر قانون هدف از این پژوهش، مقایسه روش

ین او تاثیر  ماتهای مختلف کلاستخراج شده از ترکیب

باشد. در این راستا کاوی میدر فرایند عقیده هاترکیب

استخراج کرد. برای استخراج توان سه سطح قانون می

 شود.ها استفاده میقوانین از کیسه کلمه

های تکی، های داده آموزشی به صورت کلمهجمله

ه شوند. با توجه به کیسدوتایی و سه تایی تفکیک می

     منفی و یا خنثی بودن  ها در مورد مثبت،کلمه
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ار شود. معیگیری میهای مختلف کلمه تصمیمترکیب

یا  و ود بیشترین مقدار در تعداد تکرارگیری وجتصمیم

در  باشد.مربوطه می قطبیت کلمهمجموع احتمال 

برچسب خنثی برای آن صورت مساوی بودن این معیار، 

  شود. با توجه به معیار ترکیب در نظر گرفته می

 ایجاد کرد: توان دو مدلگیری میتصمیم

قطبیت تکرار مدل مبتنی بر  .1

 34(RWP )هکلم

ر مجموع احتمال قطبیت مدل مبتنی ب  .2

 35(TPWP)کلمه

کلمه یا در نتیجه برای هر جمله تعدادی تک

ای با برچسب مشخص وجود کلمهای و یا سهدوکلمه

دارد. برای رسیدن به برچسب واحد برای جمله مربوطه، 

شود. برای فاده میاست 36گیری اکثریتاز تکنیک رای

به عنوان کرار ، برچسب با بیشترین تRWPمدل 

شود. در روجی و برچسب نهایی جمله محسوب میخ

، برچسب با بیشترین احتمال به عنوان TPWPمدل 

بینی شده برای آن جمله در نظر گرفته برچسب پیش

تمال هر برچسب از نسبت تعداد تکرار اح شود.می

برچسب مربوطه به کل تعداد تکرار آن در مجموعه 

 شود.دادگان محاسبه می

 های تکی، دوتایی وتعداد ترکیببا توجه به اینکه 

ها زیاد است، پردازش روی آنها بسیار تایی کلمهسه

ا را هبر و طوالنی است. بنابراین باید تعداد  ترکیبزمان

حل مناسب برای حل این مشکل محدود کرد. یک راه

-برای کاهش تعداد ترکیب (α) در نظرگرفتن حدآستانه

شد. به این صورت باهای پر اهمیت میها و کشف کلمه

                                                                 
34 Repeat of Word Polarity (RWP) 

 
35 Total Probability of Word Polarity (TPWP) 

ایی تکه اگر تعداد رخداد هر ترکیب تکی، دوتایی و یا سه

های جمله مربوطه از حدی کمتر باشد، از لیست ترکیب

تواند معیارهای می αگردد. تغییر دادن مقدار حذف می

 αبرای بدست آوردن  ارزیابی را تحت تاثیر قرار دهد.

 ارامتراین پبهینه از اعتبارسنجی دستی و تغییر مقادیر 

 شود.استفاده میبروی دادگان آموزش 

ح ای از این سه سطگیری با کمیتهدر نهایت تصمیم 

ری گیشود. در اینجا نیز معیار تصمیماز قانون انجام می

 .باشدگیری اکثریت میرای

 های تکیقانون مبتنی بر کلمه 2.4.1

سه های تکی از کیبرای استخراج قوانین مبتنی بر کلمه

های داده شود. جملهی تکی  استفاده میهاکلمه

ر شود. ههای تکی تفکیک میآموزشی به صورت کلمه

وجو شده و با توجه ها جستتک کلمه در کیسه کلمه

 منفی و یا خنثی به مقادیر محاسبه شده در مورد مثبت،

 شود.گیری میبودن آن تک کلمه تصمیم

در نتیجه برای هر جمله تعدادی تک کلمه با 

سب مشخص وجود دارد. برچسب نهایی در هر دو برچ

-تعیین می گیری اکثریتمدل با استفاده از تکنیک رای

 گردد.

 دوتایی قانون مبتنی بر کلمات 2.4.2

های دوتایی از برای استخراج قوانین مبتنی بر کلمه

شود. تمامی های دوتایی استفاده میکیسه کلمه

های های موجود در جملههای دوتایی از کلمهترکیب

شود. برای هر جمله به داده آموزشی استخراج می

های دوتایی مربوطه مورد پردازش صورت مجزا ترکیب

 
36 Majority voting 
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گیرد. در این پردازش، هر ترکیب دوتایی در قرار می

وجو شده و با توجه به های دوتایی جستکیسه کلمه

مقادیر محاسبه شده در مورد مثبت، منفی و یا خنثی 

 شود. یگیری مبودن آن تصمیم

،  برای هر جمله تعدادی αدر نهایت با در نظرگیری 

ای با برچسب مشخص وجود دارد. در هر دو دوکلمه

مدل برچسب نهایی برای جمله مربوطه بر اساس 

 گردد. های دوتایی تعیین میترکیب

ای برخی از جمالت دادگان آموزشی یک کلمه

 ای حضورهستند و در قسمت استخراج قوانین دو کلمه

ندارند. برای تعیین برچسب مربوط به این جمالت از 

-ای استفاده میبرچسب استخراجی از قوانین تک کلمه

 شود.

 تاییقانون مبتنی بر کلمات سه 2.4.3

از  تاییهای سهای استخراج قوانین مبتنی بر کلمهبر

شود. تمامی تایی استفاده میهای سهکیسه کلمه

های ای موجود در جملههتایی از کلمههای سهترکیب

شود. برای هر جمله به داده آموزشی استخراج می

تایی مربوطه مورد پردازش های سهصورت مجزا ترکیب

تایی در سهگیرد. در این پردازش، هر ترکیب قرار می

وجو شده و با توجه به تایی جستهای سهکیسه کلمه

مقادیر محاسبه شده در مورد مثبت، منفی و یا خنثی 

 شود. گیری میبودن آن تصمیم

، برای هر جمله تعدادی αدر نهایت، با درنظرگیری 

ای با برچسب مشخص وجود دارد. در هر دو کلمهسه

                                                                 
37 Accuracy  
38 False Negative 
39 False Positive 
40 True Negative 

مدل برچسب نهایی برای جمله مربوطه بر اساس 

 گردد.تایی تعیین میهای سهترکیب

ای هستند برخی از جمالت دادگان آموزشی دو کلمه

ای حضور ندارند. قوانین سه کلمهو در قسمت استخراج 

برای تعیین برچسب مربوط به این جمالت از برچسب 

 شود.ای استفاده میاستخراجی از قوانین دو کلمه

 ارزیابی -2-1

ترین پارامتر ارزیابی در تحقیقات مربوط به مهم

[. 15است ] 31صحتکاوی پارامتر عقیده

، 42دقت،  41TPو  38FN، 33FP ،42TNیمحاسبه

برای هر کالس نیز بسیار رایج  44Fامتیاز  و 43فراخوان

های مثبتی باشد که تعداد نمونه  TPاگر  [.14،1است ]

بیانگر تعداد  TNاند، بینی شدهبه درستی مثبت پیش

ینی بهای منفی باشد که به درستی منفی پیشنمونه

های منفی باشد که به اشتباه تعداد نمونه FPاند، شده

های بیانگر تعداد نمونه FN اند وبینی شدهمثبت پیش

ند، امثبتی باشد که به اشتباه منفی در نظر گرفته شده

فراخوان در این صورت معیارهای ارزیابی صحت، دقت، 

-محاسبه می 4تا  1به ترتیب توسط روابط  Fو امتیاز 

 شود:

صحت                              (1) =
𝑇𝑃+𝑇𝑁

𝑇𝑃+𝑇𝑁+𝐹𝑃+𝐹𝑁
     

دقت                                          (2) =
𝑇𝑃

𝑇𝑃+𝐹𝑃
 

فراخوان                                       (3) =
𝑇𝑃

𝑇𝑃+𝐹𝑁
 

(4)                                 𝐹امتیاز =
فراخوان×دقت×2

فراخوان+دقت
   

فراخوان و امتیاز ، های دقتدر محاسبه مقادیر معیار

F  های آماری از استراتژی کالسهدر مسائل چند

41 True Positive 
42 Precision 
43 Recall 
44 F-score 
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 ]16[ مشابه از اینروود. شمیکرو و ماکرو استفاده می

میکرو و ماکرو به ازای هر معیار محاسبه  مقادیر 

گیری ماکرو ابتدا بر اساس شده است. در میانگین

ازای  معیارهای ارزیابی به FN و TP ،TN ،FP مقادیر

بطور جداگانه محاسبه شده و سپس از آن  کالسهر 

شود. در حالیکه در قادیر، میانگین گرفته میم

 TP گیری میکرو، ابتدا از تمامی مقادیرمیانگین

،TN ،FP و FN شود و سپس میانگین گرفته می

 6و  5 وابطرارزیابی محاسبه خواهند شد. معیارهای 

گیری ماکرو و میکرو را نشان محاسبه میانگیننحوه 

 دهد:یم

(5)  

میانگین گیری ماکرو

= ∑(𝑇𝑃𝑖 , 𝑇𝑁𝑖, 𝐹𝑃𝑖, 𝐹𝑁𝑖 ( محاسبه معیار ارزیابی  به ازای

𝑘

𝑖=1

 

(6)        

میانگین گیری میکرو 

= (∑ 𝑇𝑃𝑖

𝑘

𝑖=1

, ∑ 𝑇𝑁𝑖

𝐾

𝑖= 1

,∑ 𝐹𝑃𝑖

𝐾

𝑖=1

, ∑ 𝐹𝑁𝑖

𝐾

𝑖=1

ی  به ازای (  محاسبه معیار ارزیاب

ن د. بدیباشمیها کالسبیانگر تعداد  K در این روابط

دقت ماکرو،  صحت، ترتیب در این پژوهش معیارهای

نوان معیار ارزیابی عبه Fو ماکرو    فراخوان ماکرو

 .استفاده شده است

 نتایج آزمایش -3

ها بروی دادگان در هر دو مدل نتایج حاصل از آزمایش

دهد که استفاده از تلفیق نتایج حاصل از سه نشان می

شده است. این نتایج  سطح از قوانین سبب بهبود دقت

ها برای ساختن دهد که هر چه تعداد کلمهنشان می

ها و توان ارتباط بین کلمهبیشتر باشد بهتر می ترکیب

ها را کشف کرد. در ادامه نتایج مربوط به قطبیت جمله

 هر مدل شرح داده شده است.

یکی از پارامترهای مهم در بررسی نتایج آزمایش مقدار 

باشد. این مقدار برای کاهش می αی تعیین شده برا

باشد. با تغییر دادن این ها میهای کلمهتعداد ترکیب

 توان معیارهای ارزیابی را با هم مقایسه کرد. مقدار می

 RWPدل م -3-1

در  ،F ماکرودر معیار  αنتایج مربوط به تاثیر مقادیر 

به این نتایج  توجهبا  ( نشان داده شده است.5جدول )

در این  برآورد کرد.  هینه را برای هر روشب αتوان می

برای  آزمایش از دادگان آموزشی استفاده شده است.

نماینده روش مبتنی بر قوانین  1راحتی نمایش روش 

نماینده روش مبتنی بر قوانین  2های تکی، روش کلمه

نماینده روش مبتنی بر  3های دوتایی و روش کلمه

 تایی است.های سهقوانین کلمه

 αدر  RWPدر مدل  Fماکرو  بدست آمده از (: نتایج1-دول)ج

 متفاوت

(Table-5): Results obtained from Macro F_score in the RWP 

model at different α 

 Fماکرو 

α 

 1روش 

 

 روش تلفیقی 3روش  2روش 

3 %11/33 %43/14 %12/86 %51/15 

5 %21/31 %12/12 %18/86 %43/12 

52 %84/32 %33/18 %51/33 %52/82 

122 %21/33 %33/82 %38/33 %35/84 

352 %25/43 %62/86 %55/34 %31/88 

552 %88/48 %84/86 %62/34 %13/83 

852 %62/55 %83/86 %66/34 %84/83 

1252 %43/51 %33/86 %68/34 %24/32 

1352 %82/53 %35/86 %63/34 %31/32 

1552 %32/62 %33/81 %22/35 %86/09 

1852 %62/64 %42/81 %22/35 %81/31 

2222 %97/76 %77/6

9 

%27/71 %61/71 

با توجه به نتایج با افزایش مقدار آستانه مقادیر 

 ها بهروشتغییر کرده است. این تغییر در همه F ماکرو
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این  هاروشباشد. در اکثریت صورت یکنواخت نمی

 در ابتدا کاهش و در ادامه افزایش یافته است.  میزان

آزمایش در  استخراج شده بهینه αگیری از بهره با

 45های ارزیابی را برای دادگان آزمونتوان معیارمی قبل

بدست آمده از ( نتایج 6جدول )مورد بررسی قرار داد. 

با استفاده    RWPدر مدلروش پیشنهادی سازی پیاده

 دهد.می نشان بروی دادگان آزمون را بهینه αاز 

سازی روش پیشنهادی در ت آمده از پیاده(: نتایج بدس7-)جدول

 بهینه α از گیریبا بهره  RWPمدل 

(Table-6): The results obtained from the implementation of the 

proposed method in the RWP model using optimal α  

α =0222 

دقت  صحت 

 ماکرو

فراخوان 

 ماکرو

 Fماکرو 

روش مبتنی بر 

-قوانین کلمه

 ای تکیه

%14/82 %24/85 %33/11 %82 

روش مبتنی بر 

-قوانین کلمه

 های دوتایی

%28/33 %66/34 %22/31 %58/32 

روش مبتنی بر 

-قوانین کلمه

 تاییهای سه

%79/79 %17/7

6 

%72/7

7 

%76/7

9 

 44/35% 36/34% 82/36% 25/36% روش تلفیقی

 

با بررسی نتایج موجود در جدول مشخص است که 

ها لمهتایی کبر قوانین حاصل از ترکیب سهروش مبتنی 

ای هکارایی بهتری نسبت به دو روش مبتنی بر کلمه

تکی و دوتایی داشته است. روش تلفیقی نیز به نسبت 

کاوی به زبان فارسی کارایی مناسبی در زمینه عقیده

 دارد. 

                                                                 
45 Test data 

در انواع  Fمعیار ماکرو ( مقایسه 2-5های )شکل

    نشان  RWP ا در مدلهای مبتنی بر قانون رروش

 .دهندمی

  

 های تکیدر روش مبتنی بر قوانین کلمه Fماکرو (: مقایسه 2-شکل)

(Figure-2): Comparison of  Macro F_score in the method based on 

single  word rules  

  
 

های در روش مبتنی بر قوانین کلمه Fماکرو (: مقایسه 3-شکل)

 دوتایی

(Figure-3): Comparison of  Macro F_score in a dual-word rule -

based method 
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  های در روش مبتنی بر قوانین کلمه Fماکرو  (: مقایسه4-شکل)

 تاییسه

(Figure-4): Comparison of Macro F_score in a triple -word rule -

based method 

  

 در روش تلفیقی Fماکرو (: مقایسه 1-)شکل

(Figure-5): Comparison of Macro F_score  in the compilation 

method 

نسبت  3(، نمودار حاصل از روش 4با توجه به شکل )

دارای افت مقدار  αبه سایر نمودارها با تغییر مقدار 

شود که باشد. از این نمودار استنتاج مینمی Fماکرو 

ها بروی تاثیر کمتری نسبت به دیگر روش αمقدار 

 داشته است.  ار مورد استفادهمعیمیزان 

 3بین  α(، در بازه ابتدایی یعنی 3با توجه به شکل )

، میزان دقت کاهش یافته است. اما در ادامه روند 22تا 

یافته است.  افزایش نیزF ماکرو، میزان αافزایش مقدار 

ت تقریبا به یک مقدار ثاباین معیارانتهایی میزان  در بازه

 رسیده است.

بین  αیعنی   در بازه ابتدایی(، 2شکل ) با توجه به

، میزان معیار ارزیابی کاهش یافته است. ولی 252تا  3

 افزایش داشته است. این میزاندر ادامه 

افت  α(، در مقادیر ابتدایی 5توجه به شکل ) اب

با   ، وجود دارد ولی در ادامه روند F ماکروناچیزی در 

 افته است.نیز افزایش ی Fماکرو میزان  αافزایش 

 TPWPمدل  -3-2

در معیارهای  αمقادیر تغییر نیز  TPWPدر مدل 

 ،(1نتایج موجود در جدول ) تاثیرگذار بوده است.ارزیابی 

به خوبی نشان  Fاین مقادیر را در معیار ماکرو  تاثیر

دارای عملکرد بهتری  3مدل نیز روش  دهد. در اینمی

 بوده است.

 α درTPWP در مدل  Fو نتایج بدست آمده از ماکر(: 9-)جدول

 متفاوت

(Table-7): Results obtained from Macro F_score in the TPWP 

model at different α 

 Fماکرو 

α 

 1روش 

 

 روش تلفیقی 3روش  2روش 

3 %25/45 %24/11 %52/81 %81/18 

5 %53/42 %12/13 %14/81 %65/15 

52 %12/35 %66/13 %28/34 %23/81 

122 %18/34 %41/83 %38/34 %82/84 

352 %15/44 %28/81 %31/34 %83/88 

552 %63/43 %28/81 %33/34 %62/83 

852 %36/55 %28/81 %21/35 %18/32 

1252 %14/51 %32/81 %21/35 %31/32 

1352 %82/53 %32/81 %22/35 %62/32 

1552 %36/53 %33/81 %22/35 %68/32 

1852 %62/64 %42/81 %22/35 %23/31 

2222 %97/76 %77/6

9 

%27/71 %61/71 
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سازی روش بدست آمده از پیاده( نتایج 8جدول )

 بروی بهینه αبا استفاده از   TPWP در مدلپیشنهادی 

 دهد. می نشان دادگان آزمون را

سازی روش پیشنهادی در نتایج بدست آمده از پیاده: (6-)جدول

 بهینه α از گیریبا بهره  TPWPمدل 

(Table-8): The results obtained from the implementation of the 

proposed method in the TPWP model using optimal α 

α =0222 

دقت  صحت 

 ماکرو

فراخوان 

 ماکرو

 Fماکرو 

روش مبتنی بر 

-قوانین کلمه

 های تکی

%14/82 %24/85 %33/11 %82 

روش مبتنی بر 

-قوانین کلمه

 های دوتایی

%28/33 %66/34 %22/31 %58/32 

روش مبتنی بر 

-قوانین کلمه

 تاییهای سه

%22/76 %63/76 %71/77 %97/79 

 12/36% 66/35% 38/31% 42/31% روش تلفیقی

 

( مشخص 8جدول)( و 6با مقایسه نتایج جدول )

د. انای داشتهاست که هر دو مدل کارایی تقریبا مشابه

-هاز کلمدر این مدل نیز روش مبتنی بر قوانین حاصل 

تایی کارایی بهتری نسبت به دو روش دیگر های سه

داشته است. روش تلفیقی از هر سه روش نیز مانند مدل 

 قبل به نتیجه خوبی رسیده است. 

در انواع  Fمعیار ماکرو مقایسه (، 6-3های )شکل

نشان داده  TPWP های مبتنی بر قانون را در مدلروش

 است.

  

 های تکیدر روش مبتنی بر قوانین کلمهF ماکرو(: مقایسه 7-شکل)

(Figure-6): Comparison of Macro F_score in the method based on 

single  word rules  

ها تحلیل یکسانی در این مدل تقریبا همه شکل

دارند. در یک بازه مشخص کاهش دقت و در ادامه 

 شود.افزایش دقت مشاهده می

میزان  252تا  3بین (، در بازه 6با توجه به شکل )

 به بعد میزان 252کاهش یافته است. در بازه  Fماکرو 

 افزایش یافته است.   آن

 

 

های در روش مبتنی بر قوانین کلمهF ماکرو(: مقایسه 9-شکل)

 دوتایی

(Figure-7): Comparison of Macro F_score in a dual-word rule -

based method 
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  های روش مبتنی بر قوانین کلمه درF ماکرو(: مقایسه 6-)شکل

 تاییسه

(Figure-8): Comparison of Macro F_score in a triple -word rule -

based method 

 

 در روش تلفیقیF ماکرو(: مقایسه 7-)شکل

(Figure-9): Comparison of Macro F_score  in the compilation 

method 

ر دو تلفیقی د های( مقایسه بین روش12شکل )

 دهد.مدل را نشان می

  

 (: مقایسه روش تلفیقی در دو مدل12-)شکل

(Figure-10): Comparison of the combined method in two models  

به صورت کلی در بازه ابتدایی (، 12با توجه به شکل )

دارای  TPWP روش تلفیقی در مدل ،αاز مقادیر 

 کارایی بهتری بوده است.

ارهای ارزیابی در روش تلفیقی در (، معی11در شکل)

 اند.با هم مقایسه شده TPWPمدل 

 

 (: مقایسه معیارهای ارزیابی در روش تلفیقی در مدل11-شکل)

TPWP  

(Figure-11): Comparison of evaluation criteria in the combined 

method in the TPWP model  

 دقت( مشخص است که معیار 11با مشاهده شکل)

تری است. بت به سایر معیارها دارای مقادیر بیشنس

 باشد.معیار بازیابی نیز دارای کمترین مقادیر می

  نتیجه گیری -4

کاوی در زبان فارسی های مطرح عقیدهیکی از چالش

باشد. در این عدم وجود دادگان مناسب در این حوزه می

های تلگرام فارسی پژوهش دادگانی با استفاده  از گروه

توان از این شده است. با رفع این چالش می ساخته

 ها نیز بهره برد.دادگان در دیگر پژوهش

 دهد کهینشان منتایج حاصل از استخراج قوانین  

 تایی دارای عملکردهای سهروش مبتنی بر قوانین کلمه

بهتری بوده است. عالوه بر این، نتایج حاصل از تلفیق 

دهد که ن میسه سطح از قوانین استخراج شده نشا

دقت در روش تلفیقی دارای بهبود بوده است. یکی از 
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 αسازی روش پیشنهادی پارامترهای ضروری در پیاده

نقش مهمی در میزان معیارهای ارزیابی  αاست. انتخاب 

 داشته است.

    تواند با نتایج بدست آمده از این پژوهش می

های مبتنی بر یادگیری ماشین ترکیب شود. روش

های یادگیری از روش پیشنهادی در کنار روشاستفاده 

 در معیارهای ارزیابی تواند بهبود قابل توجهیماشین می

 داشته باشد
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 مقدمه - 1

که طی سالیان گذشته در زمینة التی تحو
محاسبات ابری،  همچنین درهای محاسباتی،  فناوری

فناوری  جهان، بخش عظیمی از است رخ  وی دادهر رب

عات را دگرگون ساخته و به یکی از مباحث اصلی الاط
و بسیار مهم پژوهشی در جوامع علمی و صنعتی 

 قابل توجهی، طور به ابر محاسبات، است تبدیل شده 

 مزایای از برخی ارائه با را اطالعات فناوری انداز چشم
 سرمایه مانند اطالعات، فناوری کاربران برای عمده

 هزینه پذیری، مقیاس ، اطالعات فناوری گذاری اولیه

اگر چه  . ]1[غیره تغییر داده است و متناسب، های
با پهنای باند  یهابرای انتقال حجم باالی داده، شبکه

مشکل، ازدحام  می شوند ، با این وجود، بزرگ ساخته 

سیسکو . همچنان وجود داردداده ها  حدبیش از 
 2214تا سال  2212 هایسال بین ، تخمین زده است

  2217برابر شده و این ترافیک تا سال   IP   ،0ترافی
 اهد شد.سه برابر خو

به نزدیک گارتنر  تحقیقاتی موسسه  گزارشطبق 

 2212ل ادر سرا  (IOT) میلیون از دستگاه های 22

 2.1حدود 2210 ایم که نسبت به سالشاهد بوده
 انتظار می رود این رقم  درصد افزایش را داشته است 

، میلیاد شی 21تا حدود میالدی،  2222تا سال

تری استفاده  انات پیشرفتهکباید از امافزایش یابد لذا 
 شود.

میلیارد  02، 2222پیش بینی شده است، تا سال 
برخی از  .]2[شی به اینترنت متصل خواهد شد

ممکن است زمان واکنش  IOT های کاربردیبرنامه

بسیار کوتاهی داشته باشند، برخی ممکن است دارای 
داده های خصوصی باشند و برخی ممکن است مقدار 

زیادی از داده ها را تولید کنند که می تواند بار 

محاسبات ابر برای  .ها باشدسنگینی برای شبکه

 .حمایت از این برنامه ها به اندازه کافی کارآمد نیست

کاربردی  های برنامه ،ال دستگاه های بیشتربا اتص

 .شوند می مواجه زیاد تاخیر مشکل با شدیدا ، حساس

 پشتیبانی نیازهای برآوردن به قادر ابر محاسبات
 ها، داده انفجار با .نیست محل از آگاهی و تحرک

 تواندنمی تنهایی به ابر معماری تعامالت، و ها دستگاه

 این بر غلبه برای ]3[.کند مدیریت را اطالعات هجوم
 در) مه محاسبات نام به جدیدی الگوی  یک مشکالت،

 شد. پیشنهاد 2212 سال در( مه ماه

 پژوهش نه پیشی -2

پیشینة پژوهش شامل مطالـعات و طرحهای 
، محاسبات مه و  لبه پیشین پیرامون محاسبات ابری 

پژوهشی  (2212چیانگ و همکاران ) است. مونگ

مروری را در مورد مبحث محاسبات مه انجام داده اند.  
به  در پژوهش مونگ چانگ و همکاران محاسبات مه 

از کاربردها از جمله  فراوانیعنوان یک معماری، تنوع 

 سیم نسل پنجمهای بی، سیستم (IoT)اینترنت اشیاء
(G5 )و هوش مصنوعی نهفته(AI)   را پشتیبانی

های مه را عمدتا ها و چالشرصتف وی، . ]4[کندمی

 .کندبا تمرکز بر روی شبکه اینترنت اشیاء بررسی می

( به بحث 2212وای سانگ شی و همکاران )

محاسبات  لبه ،چشم انداز و چالش ها می پردازدند. 
محاسبات لبه توانایی پاسخ دادن به مسائل زمان "

نیاز به محدودیت عمر باتری، صرفه جویی در  پاسخ ،

هزینه پهنای باند، و همچنین ایمنی داده ها و حریم 
 . ]0["خصوصی را دارد 

پیشینه پژوهش با معرفی محاسبات لبه ، در نهایت، 

چالش ها و فرصت هایی را در در این زمینه ،  ارائه 
 می دهد .
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( به بحث 2219و همکاران ) پی یونگ یانگ 

  بررسی امنیت و اعتماد در محاسبات مه می پردازند.

 مه محاسبات در این پژوهش یانگ و همکاران معماری
 امنیت به مربوط مسائل و کنندراتجزیه و تحلیل می

 نحوه سپس،. دهند می نشان را مربوطه اعتماد و بالقوه

 طور به موجود، ادبیات در موضوعاتی چنین با برخورد
 روند  باز، های چالش نهایت، در. ارائه می شود جامع

 محاسبات در اعتماد و امنیت آینده، مباحث و تحقیق

 .شود مطرح می امواج

در  ( 2219اشکان یوسف پور و همکاران )

درک چگونگی بهبود کیفیت پژوهشی به مسئله 
. با می پردازند  IoTدر شبکه های  (QoS)خدمات

داده هایی که  ،   IoTرشد چشم گیر دستگاه های

، پرهزینه، می شوندو ابر، تولید و مخابره  ءبین اشیا
. می باشندناکارآمد و در برخی موارد غیر قابل اجرا 

محاسبات مه به عنوان راه حلی برای این موضوع عمل 

کرده و منابع شبکه سازی، ذخیره سازی و محاسباتی 
نزدیک به اشیا و کاربران فراهم می کند.   IoTرا برای

یکی از مزایای امیدوارکننده مه، کاهش تأخیر سرویس 

در حالی که ابر  .کاربردهای کاربر نهایی استبرای 
محاسبات گسترده تری را ارائه داده و این ظرفیت را با 

تأخیر بیشتری ذخیره می کند. بنابراین، درک تعامل 

بین محاسبات مه و ابر و ارزیابی تأثیر محاسبات مه 
 . ]2[ضروری است  QoSو  IoTروی تأخیر سیستم

یک ( 2219اشکان یوسف پور و همکاران )
 معرفی ابر –مه   IoTچارچوب کلی برای کاربردهای

 تأخیر، رساندن حداقل به در مشی خط یک کنند ومی

دهند که می ارائه مه قابلیت دارای هایدستگاه برای
  IoTکاربردهای در خدمات تأخیر کاهش هدفشان 

می باشد. سپس یک مدل تحلیلی برای ارزیابی خط 

ارائه داده و نحوه استفاده از چارچوب پیشنهادی ،مشی 
 .می دهند را نشان   IoTدر کاهش تأخیر سرویس

 محاسبات مه چیست ؟ -3

 سیسکو توسط ابتدا در مه محاسبات اصطالح 
 چند یا یک از استفاده با مه محاسبات. (9)شد ساخته

 کاربر نزدیک لبه هایدستگاه یا مشترک نهایی کاربر

 پیکربندی، کنترل، ارتباط، سازی، ذخیره انجام برای
   این  .مدیریت به کار می رود توابع و گیری اندازه

 محدودیت و تاخیر زمان به مربوط مشکالت تواندمی

سری  کمحاسبات مه ی .کند حل را باند پهنای
ای از ئه گستردهابرای ارشبکه خدمات را در لبه 

. کندفراهم می  IOTهای دستگاههای کاربردی برنامه

 قرار آن هدف که است مفهوم جدیدی مه محاسبات
 بهتر کیفیت برای( ءاشیا) نهایی کاربران برای ابر دادن

 .]7-8[ است خدمات

 بین واسطه یک عنوان به اساسا "مه"

. کند می عمل ابری رایانش و پایانی نقطه مشتریان

 هایدستگاه انتهای و ابر لبه نزدیکی در مه محاسبات
 مه به محاسبات از بسیاری ، افتد می پایانی اتفاق

   .]12[محسوب می شوند "لبه محاسبات" عنوان

شده است که در محاسبات مه یک زیرساخت توزیع 
ها در سازی و اپلیکیشنها، محاسبات، ذخیرهدادهآن 

های تولیدکننده داده و ابر پراکنده محلی بین دستگاه

 اما است، زیاد بسیار ابری محاسبات در تأخیر .اندشده
 خدمات محل. است کم بسیار مه محاسباتدر 

 در مه محاسبات اما است، اینترنت در ابر  محاسبات

 توانمی را مه محاسبات امنیت. است محلی شبکه لبه
 را آن توانیمنمی ما ابری محاسبات در اما کرد، تعریف

 محاسبات توسط واقعی زمان در تعامالت. کنیم تعریف

 هایبرنامه و ها داده. شودمی پشتیبانی محدوده و ابر
   برای که شوند، می پردازش ابر یک در کاربردی

  مه، .]11[است  گیر وقت یبزرگ کار هایداده

 محاسبات، جمله از نظیر بی و یکنواخت منابع مدیریت
            تسهیل را سازی ذخیره تخصیص و شبکه
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 که است این مه محاسبات اصلی تمرکز. ]12[کندمی

 از مجازی، خدمات با شبکه هایدستگاه   و شبکه لبه

 خدمات ارائه با همراه سازی ذخیره و پردازش لحاظ
 که است لبه تکنولوژی MEC. شود تجهیز شبکه،

 آغاز ETSI)) اروپا ارتباطات استاندارد موسسه توسط

 .]14-13[است شده

 محاسبات مه و امنیت   1-3

 ابری توسعه عنوان به معموال مه، محاسبات

 به حساس های برنامه از حمایت و تاخیر کاهش برای

 بازی بهداشتی، خدمات خودکار، رانندگی نظیر تاخیر،

 بر وزن سبک وظایف .]10[شود می مشاهده  آنالین
 که حالی در شوند، می اجرا محلی های دستگاه روی

. شود می وسیع نصب منتهی ابعاد به عمیق پردازش

 یک از مجازی منابع مه، دارای خوشه مهِ محاسبات
 مستقر های دستگاه از ای مجموعه و ناهمگن مجموعه

 بیشتر. است مختلف اشخاص به متعلق محیط ، در

 خصمانه، محیط دریک مه محاسبات با مسائل ایمنی
 به توجه با. گیرندمی نامطمئن قرار و نشده کنترل

 ، استانداردسازی زمینه در اخیر،  صنعتی های تالش

 استقرار برای مدیریتی چارچوب یک به مه، محاسبات

 این  .]12[دارد نیاز گره به گره ارتباطِ و افزار نرم

 افزار نرم در را مشابهی نقش افزاری، نرم صحنه پشت
 به،  همکاری قابلیت رود می و انتظار) دارد ابر مدیریت

 مسئولیت همچنین و ،(کند کمک ابر و مه تعامل

 یکپارچه خدمات و بودن محرمانه قابل اعتماد، اجرای
 دار، امانت های محیط برای اعتماد ریشه مانند)

واضح  را عهده دار باشد .(شده رمز ارتباطی کانالهای

پاشنه   است که امنیت مه)نرم افزار پشت صحنه(؛
 طور به بیافتد، خطر به اگر آشیل زیر ساخت مه ،

 کاربران و ها برنامه همه اعتماد و امنیت بر مستقیم

 .گذارد می تاثیر

 جاسوسی، به ،اغلب مه های حساسیت گره

 به نسبت  کردن مسدود و دادن فریب فیزیکی، آسیب

 بیشتر IoT های دستگاه مانند ابر سرورهای

وسیعتر  مه های گره برای حمله سطوح .]19[است
 بدافزار، و ناقص اطالعات تزریق مستعد آنها زیرا است،

 های گره. هستند اطالعات نشت سرویس، دستکاری

 باشند، IoT های دستگاه از تر خطرناک توانند می مه

 اطالعات شامل بیشتری منابع معموال آنها زیرا
 حریم حفظ به مربوط های نگرانی و خصوصی

 گره از بیشتری تعداد با را روابط به اعتماد و خصوصی،

 گره. دارند اختیار در دور را راه از موارد و دیگر های
 به زمان طول در زیاد احتمال به مودم مهِ های

 آنها که طوری به پیوندند، می مختلفی های فدراسیون

اسب  عنوان به و هستند افتادن خطر به مستعد بیشتر
. شوند می استفاده زیرساخت چندین در تروجان

 را شدید اعتماد مسئله اقالم، چنین از چندانی مالکیت

 حریم حفظاین  بر عالوه .آورد می همراه به نیز
 قطعا. است برانگیز چالش نیز ها داده نشت و خصوصی

 طبیعی منجر به تهدید طور به مه الگوی ماهیت

 .]18[شود می اعتماد غیرقابل و سرکش ساختارهای

 شبکه های حسگر بی سیم در مقابل مه  2-3

 قدرت با کار شبکه های حسگر بی سیم برای
 و اند شده طراحی باتری عمر افزایش برای کم بسیار

 .کنند می استفاده خود حفظ برای انرژی مصرف از یا

 قدرت کوچک، حافظه مدهای از مشکالتی با آنها اکثر
 اعتماد قابل غیر حسگرهای برخی و کم پردازش

 حمایت برای مناسب فرم پلت یک مه .هستند مواجه
 .]7[شبکه های حسگر بی سیم است از
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 محاسبات لبه  -4

توجهی در کاهش محاسبات لبه بطور قابل

هایی که باید منتقل شوند، ترافیک ناشی از حجم داده
 .خواهد داشتای که باید طی شود تاثیر آن و فاصله

محاسبات لبه به معنی توانمندسازی تکنولوژی، جهت 

آن  در انتقال محاسبات به لبه شبکه می باشد  که ،
پایین دست در سرویس های ابر و داده   داده های

های باال دست  در سرویس های اینترنت اشیا انجام 

سازی و پردازش ذخیره در محاسبات لبه .می شوند
اطالعات به سوی لبه شبکه و در نزدیکی منبع تولید 

اطالعات هدایت شود. یعنی به جای اینکه اطالعات 

های اینترنت اشیا به روش تولید شده توسط دستگاه
سنتی به سوی مراکز داده یا سرورهای راه دور برای 

سازی و پردازش ارسال شوند؛ این اطالعات از ذخیره

محلی روی سرورها و  (ویگیتدروازه)ق یک طری
گیرند. این رویکرد باعث سازهای محلی قرار میذخیره

افزایش سرعت تحلیل اطالعات و کاهش فشار شبکه 

  .شودمی
منطق محاسبه لبه آن است که محاسبه باید 

محاسبه لبه با  .در مجاورت منابع داده ها انجام شود

از دیدگاه    .]17[محاسبه مه قابل جایگزینی است
محاسبه لبه با  ،(2212وای سانگ شی و همکاران )

اما محاسبه لبه  محاسبه مه قابل جایگزینی است

بیشتر اشیاء محور است ، حال آنکه محاسبه مه بیشتر  

 ساختار محور است. تصور ما این است که محاسبه لبه،
تواند به همان اندازه محاسبات ابر ، بر جامعه تاثیر می

 باشد. گذار

 به نسبت را بسیاری مزایای لبه محاسبات
 از استفاده سازی بهینه مانند سنتی های معماری

. دهد می ارائه ابر کامپیوتری سیستم یک در منابع

 کاهش را شبکه ترافیک شبکه، لبه در محاسبات انجام
 با را امنیت همچنین لبه محاسبات دهد. می

 بهبود شبکه هسته به نزدیک اطالعات رمزگذاری

 از بیشتر ها، داده سازی بهینه که حالی در بخشد،می

 مهم بسیار لبه برای کنترل .است عملکرد برای هسته،
 است.

 محاسبات لبه و امنیت  1-4
 کوچک های زیرساخت ایجاد لبه، محاسبات

 از استفاده با شبکه، لبه در را سازی مجازی

 هایشبکه هایکننده کنترل پایه، هایایستگاه
. کند می فراهم تجمیع های سایت سایر یا و رادیویی،

 مه، محاسبه عنوان با مشابه هاییبرنامه لبه، محاسبات

 کاراست  و کسب مختلف های مدل و معماری با اما
 شامل و تنها اپراتور یک به متعلق ها زیرساخت)

 محاسبات این، بر عالوه .(نمی شود کاربر های دستگاه

 ارائه برای را مخابراتی زیرساختهای صریح طور به لبه
 هایشبکه اطالعات مانند ،همراه تلفن ایلبه خدمات

 کند می باند، تعریف پهنای مدیریت مکان، رادیویی،

]22[. 
 مشابه امنیتی هاینگرانی دارای لبه محاسبات

 و نصب با همراه شده توزیع منابع حال، این با. است ابر

 هایمحدودیت معموال ،محیطی هایشبکه اندازی راه

 داده مراکز به نسبت فیزیکی دسترسی کنترل و کمتر
 به نیاز. است ناچیز انحراف خطر رو این از دارند، سنتی

 مهارت و مختلف های قابلیت با) بیشتر انسانی منابع

 از تنظیمات یا و خطاها، ضعف خطر و( امنیتی های
 .دهد می کاهش را رفته دست

 سرویس، دسترسی نقاط و ها API محدوده

. شود می حمله بالقوه تاثیر و حمله سطح افزایش باعث
 به دسترسی خدماتی امکان چنین حقیقت، در

 مجازی، و فیزیکی محیط مورد را  در حساس اطالعات

     کاربران سایر شبکه ترافیک و موقعیت جمله از
 پشتیبانی سیستم با لبه محاسبات ادغام. دهدمی

 نفوذ که شود می باعث همچنین شبکه کل عملیاتی
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 زیرساختهای کنترل به منجر تعهدات افزایش و موفق

 .]4[شود ملی یا ایمنطقه ارتباطی خدمات و بزرگ
 که رود می انتظار لبه محاسبات نهایت، در

 خالصه، طور به کنند، اجرا را ارکسترتی خدمات

 مثال عنوان ترکیب کنند به هم با را برنامه چندین
  (Virtualization Function Function) برای

 به است که شده طراحی اغلب ارکستراسیون ابزار

 را ویژه  تصاویر  مخفیِ تصاویر از تصاویری پویا صورت
 افزار نرم مورد، این در. کند می بارگذاری و انتخاب

 تمام با امنیتی محیط داخل در است خارجی ممکن

 .]4[شود اجرا مرتبط امنیتی خطرات
 معماری به نسبت را بسیاری مزایای لبه محاسبات

 یک در منابع از استفاده سازی بهینه مانند سنتی های

 محاسبات انجام. دهد می ارائه ابر کامپیوتری سیستم

. دهد می کاهش را شبکه ترافیک شبکه، لبه در
 اطالعات رمزگذاری با را امنیت همچنین لبه محاسبات

 برای کنترل. بخشد، می بهبود شبکه هسته به نزدیک

 است، مهم بسیار صنعتی های محیط در لبه محاسبات
 نیاز طرفه دو فرایند یک به ها داده پردازش برای زیرا

 WinSystems شده جاسازی های سیستم. دارد

 جمع واقعی زمان در شبکه لبه در را ها داده توانندمی
 محیط به آن ارسال از قبل را ها داده و کنند آوری

 .]21[کنند پردازش باال سطح محاسباتی های
 

 های برنامه و لبه محاسبات های پتانسیل 2-4

 كاربردی

زمانبندی  و ماموریت کاربردی هایبرنامه
 توانندنمی و هستند فوری واکنش مستلزم حساس،

 رسانه و دور ابر از ناشی که را ارتباطاتی تأخیر زمان

. کنند تحمل است، شده گذاشته اشتراک به مشترک
 خدمات واقعی، زمان در کاربردی های نمونه از بعضی

 نفره، چند بازی بهداشتی، های مراقبت و اورژانسی

 و افزوده، واقعیت هایبرنامه و تعاملی، ایرسانه چند

 زمان به نیاز تصویری، راهنمایی مانند خدماتی غیر

 ابر از تواند نمی دارند که میلی ثانیه 02 تا 20 پاسخ

 زمان -]23[ همکاران و هات  ]22[ شود حاصل

 تحت چهره، تشخیص کاربردی هایبرنامه پاسخ
 مطالعه این. ددنکر ارزیابی را ، شبکه مختلف شرایط

 ثانیه 4.22 به است ممکن پاسخرا  زمان که داد نشان

 میلی 222 با مقایسه ، در شبکه شرایط بدترین در
 چنین. انسانی افزایش دهد موضوع یک برای ثانیه

 برای را لبه محاسبات نیازهای وضوح به مطالعاتی

-می نشان واقعی زمان در کاربردی های برنامه

 .]24[دهد

 

 ]1[جامع مه ی )ساختار(معمار 1شکل 

  

 ابر -1

 هایدستگاه و باال کارایی با سرورهای شامل 
 و تجزیه و ها داده انبارداری پخش، برای سازی ذخیره

 کنترل مرکز این  .]20[بزرگ است  های داده تحلیل
 بزرگ اطالعات تواند می که است مدیریت و دور راه از

 غیر اغلب اما پیچیده بسیار کارهای و کند ذخیره را

 و سیم بی ارتباطات وسیله به ها داده. دهد انجام فوری
 پوشش ابر. شوند می ارسال ابر  به باال سرعت با سیمی

  مخزن، یک عنوان به. کند می فراهم را جهانی و نهایی
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 و تجزیه و کاربران درازمدت برای نیازهای راهاداده

 .]1[کندذخیره می هوشمند داده تحلیل

 مه -6

پیوسته  مودم مهِ های گره از شبکه یک شامل

 تاخیر زمان پراکنده، جغرافیایی توزیع این مه ،.  است

 را محل آگاهی از  همچنین و فوری محاسبات و کم
 ذخیره برای منابع مرکز یک مه گره هر. کندمی فراهم

 شبکه، انتقال شامل توابع این. است طوالنی سازی
 سازی ذخیره داده، آپلود ارتباطات، ها،داده آوری جمع

 با مقایسه در. است مدیریت و محاسبات ها،داده

 یا بیشتر حافظه دارای مه هایگره لبه، های دستگاه
 امکان که هستند محاسبات برای سازی ذخیره توان

 را لبه های دستگاه از توجهی قابل هایداده پردازش

 یک به نیاز که هنگامی دیگر، سوی از. کندمی فراهم
 محاسبات کار تراست  طوالنی و تر پیچیده محاسبات

 در ارتباطی مختلف های آوری فن طریق از باید

 ،Fi-Wi و  3G/4G/5G های شبکه مانند دسترس،
 مه های گره. شود ارسال مه  ابر توسط های گره به

 به را مه های گره که ]1[هستند لبه و ابر بین پلهای
 محیط در لبه های شبکه در ناهمگونی اجزای عنوان

  از عبارتند آنها. کنند می مشخص تنفسی های

 ایستگاه دسترسی، نقاط سوئیچرها، روترها، ها،دروازه

 های گره ..]22[مه هستند خاص سرورهای و پایه های

 که هستند هاییپردازنده از ایمجموعه اولین اغلب مه
 پیاده برای منابع و گیرند می قرار IoT در هاداده

. دارند اعتماد از کامل افزاری سخت ریشه یک سازی

 و فرآیندها تمام به توان می را اعتماد ریشه این
و سپس به  گسترش آنها روی اجرا حال در هایبرنامه

 .]29[ابر داد

 مه هایعملکردگره  1-6

در زمان  IoT های دستگاه از (feedفید) دریافت ●

 واقعی با استفاده از هر پروتکل

 زمان کنترل برای فعال IoT های برنامه اجرای ●

 میلی ثانیه پاسخ زمان با تحلیل، و تجزیه و واقعی

 ساعت 2-1 اغلب گذرا، سازی ذخیره ارائه ●

 .]28[ابر به ای دوره های داده خالصه ارسال ●

 برای توانند می و هستند مستقل مه های گره
 همکاری های رویه و مدیریت. شوند متصل همکاری

 اعمال ،کنترل و مدیریت اعمال برای مه هایگره در

 طریق از تواند می مه هایگره بین همکاری. دنشو می
 .]1[شود اجرا آنها بین محلی یا دور راه ارتباطات

 

  لبه -9

( لبه دستگاه) فیزیکی دستگاه چندین شامل

،  آنها ارتباطی ظرفیت و سنجش شناسایی، با که است

 فعال همراه، تلفن و آالت ماشین نقلیه، وسایل مانند

 مه های گره از یکی به لبه دستگاه هر. ]20[شود می

 از مختلفی انواع دارای لبه های دستگاه. است متصل
 داده تمام ارسال. هستند محلی های داده و سنسورها

 یک طریق ابر از به ترمینال لبه های دستگاه از ها

 با رو، این از. است گیر وقت و گران بسیار ،شبکه
 فوری هاداده با توان می مه، های گره به آنها اتصال

 به آزاد، طور به منابع از ایمجموعه لبه، .کرد برخورد

 مانند رود می شمار به انسان و داوطلبانه صورت

-27 [غیره و ها تبلت ها، داده نانو تاپ، لپ دسکتاپ،
32[. 

  مه مقابل در لبه محاسبات  1-9

 دومین این است؛ متفاوت مه از لبه محاسبات

 سازی ذخیره محاسبات، که است مجازی بسیار پلتفرم



 

 بررسی محاسبات مه و لبه 

 7شماره  اول، ، سال شده توزیع های و سامانه محاسبات دوفصلنامه ،و فراز فاطمی مقدم مجید حمدی علی رستمی یسار،
 

 

07 

 و یافته پایان دستگاههای بین را شبکه خدمات و

 دو هر .]31[کند می ابر فراهم محاسباتی داده مراکز
 از خارج های قابلیت پردازش و هوش به نیاز آنها

 مانند لبه های دستگاه به نزدیک و متمرکز داده مراکز

 اصلی تفاوت. دارد موتورها و ها رله ،IoT سنسورهای
 قرار قدرت پردازش و اطالعات که است جایی آنها بین

 شبکه سطح به را مه اطالعات  .]32[است گرفته
 در ها داده پردازش کند، می متصل (LAN) محلی

قدرت  اطالعات، لبه محاسبات که حالی در مه هایگره
     سمت به را ارتباطی های قابلیت و پردازش

 .]33[آورد می پایین لبه هایدستگاه

 

 ]34[لبه محاسبات مقابل در مه محاسبات 2شکل 

 آوری جمع (،IoT) اشیاء اینترنت اصلی هدف

 قبال که است هایی دارایی از ها داده تحلیل و تجزیه و

 این .بودند شده جدا داده پردازش ابزارهای اکثر از
 در که اشیایی یا فیزیکی هایدارایی طریق از هاداده

 برق، المپهای موتورها، مانند دارند قرار شبکه لبه

 کارهای که شوند می تولید ها رله و ها پمپ ژنراتورها،
 انجام کار و کسب فرآیند از حمایت برای را خاصی

 این اتصال به مربوط اشیاء اینترنت. دهندمی

 به آنها اطالعات و است مرتبط غیر( اشیا) دستگاههای
 در .ارسال می شود تحلیل و تجزیه برای اینترنت یا ابر

 هایدارایی از هاداده تمام سنتی، IoT ابر معماری

 تحلیل و تجزیه و سازی ذخیره برای اشیاء یا فیزیکی

 ابر در که هنگامی. شوند می منتقل ابر به پیشرفته

 یعنی) شناختی آگهی پیش برای هاداده گیرد،می قرار

 قانونی نقص تحلیل و تجزیه شده، بینی پیش نگهداری
 .]30[دنشو می استفاده( فرایند سازی بهینه و

 کاربردی هایبرنامه در لبه و مه محاسبات

 که است سیستم و شبکه معماری اتوماسیون، و تولید

 آوری، جمع ،ها دارایی این از را ها داده کند می تالش

 سنتی ابر معماری از تا کند پردازش و تحلیل و تجزیه

 :دارند مشابهی اهداف ها معماری این. باشد کارآمدتر

 ابر به شده ارسال داده میزان کاهش برای •

 اینترنت و شبکه تاخیر کاهش برای •

 هایبرنامه در سیستم پاسخ زمان بهبود برای •

 .]30[دور راه از مأموریت

 وجود مفهوم دو بین اصلی تفاوت حال، این با
 شامل لبه محاسبات و مه محاسبات دو هر. دارد

 جایی به نزدیک های قابلیت پردازش و هوش افزایش

 اصلی تفاوت. شبکه لبه در - شود می ایجاد ها داده که
 قدرت که است جایی همان دقیقا معماری دو بین

 .]30[است گرفته قرار محاسبات و هوش

 سطح در اطالعات از استفاده با مه محاسبات

 پردازش شبکه، معماری سطح (LAN) محلی شبکه
 .]30[پردازدمی IoT دروازه یا و مه گره یک در هاداده

 توان هوشمند، اطالعات لبه محاسبات

 را دستگاه یا لبه دروازه یک ارتباطات و پردازش
 کننده کنترل)  PACsمانند هایی دستگاه به مستقیما

 .برد می( شده ریزی برنامه اتوماتیک اتوماسیون های

 توجه مورد بیشتر مه در حالی که محاسبات 

 داده پردازش شرکتهای یا خدمات دهندگان ارائه

 و telecos شرکتهای توسط لبه محاسبات است،
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middleware در که است گرفته قرار توجه مورد 

 .]32[است رادیویی شبکه و پشتی شبکه دارای واقع

، مدیر ارشد نوآوری های آنتونیوس هلدر

 استراتژیک شرکت سیسکو و عضو کنسرسیوم

OpenFog می گوید که محاسبات لبه یک جزء یا ،

یک زیر مجموعه محاسبات مه است. اندیشه محاسبات 

شیوه پردازش اطالعات از جایی که تولید انتقال مه 
شده به جایی که ذخیره می شود، می باشد. محاسبات 

لبه فقط به اطالعات پردازش شده نزدیک به جایی که 

مه نه تنها آن ایجاد شده، منسوب می شود. محاسبات 
پردازش لبه، بلکه اتصاالت شبکه مورد نیاز برای آوردن 

آن داده ها از لبه به نقطه انتهایی آن را پوشش می 

 .دهد

 

 [39] لبه و مه، ابر، محاسبات  سهیمقا  3 شکل

 ]33[مه و لبه محاسبه یدیكل یها یژگیو 1 جدول

 لبه مه ویژگی های كلیدی

 محدود است بله میزبانی وب
 بله بله خدمات داده در لبه

 بله بله مدیریت دستگاه و برنامه

   
 امنیت                  

E2E، ها داده از حفاظت 
 افزار سخت و جلسه سطح

نقطه جزئی راه 
 حل

VPN ،FW 
 آوری جمع/ محاسبه پذیری انعطاف

 منابع
 نه بله

 نه بله سخت افزار مدوالر
 TBD بله مجازی سازی با پشتیبانی از ویندوز

کنترل زمان واقعی در دسترس بودن 
 باال

 نه بله

 

 

 ]33[ سنتی مه محاسبات و لبه نیب تفاوت  2جدول

 محاسبات مه محاسبات لبه 

دستگاه آگاه و چند سرویس  1

آگاه است-از کل دامنه بی 
 اطالع است

 دستگاه مستقل،هوشمند ، آگاه از کل دامنه مه

 کنترل همه دستگاه ها در دامنه کنترل محدود در دامنه لبه 2
-می توسعه  زنجیره یک در مه سطح به را ابر ابعاد ابر ناآگاه  3

 دهد

 دامنه شبکه کامل دامنه شبکه محدود 4
پشتیبانی و فراهم آوردن امکان برای چندین عمودی  IOTبدون آگاهی عمودی  0

IOT  
IoTبدون ادغام عمودی  2  ادغام چندین ستون 
با استفاده از کنترل های لبه  9

که بر روی فرمان دستگاه و 
 کنترل متمرکز می شوند

با استفاده از گره های مه که بسیار همه کاره است و 

قادر به انجام انواع عملکرد، انواع توابع، مانند کنترل 
RTمیزبانی برنامه و مدیریت است ، 

محدوده امنیتی به دستگاه  8
 محدود شده است

 (end to end security) امینت انتها به انتها

تجزیه و تحلیل  دامنه  به  7
دستگاه منحصر به فرد 

 بستگی دارد

تجزیه و تحلیل مه  قادر به جمع آوری، پردازش و 
تجزیه و تحلیل داده ها از دستگاه های متعدد در لبه 

برای تجزیه و تحلیل، یادگیری ماشین، تشخیص 

 آنومالی و بهینه سازی سیستم است.

 

 نتیجه گیری -3

محاسبات ابری بسیار گسترش یافته و کاربرد 

 با رشد اینترنت اشیاء این روند سرعت بیشتری گرفته

های اما به رغم تالشها برای تقویت برنامه .است

قدرت گیری از کاربردی اینترنت اشیاء با بهره

محاسبات ابری، به دلیل مشکالت ذاتی محاسبات 

ای در این برنامه ها ابری ، هنوز مشکالت حل نشده

توان نتیجه گرفت  که  شمار اشیاء در می .وجود دارد

لبه شبکه در چند سال آینده به بیش از میلیاردها 

خواهد رسید.  بنابراین، داده های خام تولید شده 

خواهد بود، و رایانش ابری توسط آنها بسیار زیاد 

معمول،  برای اداره  این داده ها به اندازه کافی کارآمد 

است که محاسبات ابری  الگوییرایانش مه یک  نباشد.

-را با ارسال سرویس ها به لبه های شبکه، توسعه می

 محلی شبکه سطح به را . محاسابات مه اطالعاتدهد

 در را ها داده پردازش کند، می متصل شبکه معماری
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 . ]37-38[دهد می انجام IoT دروازه یا مه گره یک

 به نیاز ابر به اشیا از هاداده انتقال مه، محاسباتدر 

 .دارد مختلف مراحل

 به اشیاء از الکتریکی ناشی  های سیگنال ابتدا

 کننده کنترل خروجی/  ورودی نقاط به سنتی طور

 کنترل. شوند می (متصل PAC یا PLC) اتوماسیون

 سیستم است که ،کنترل  سیستم یک اتوماتیک، 

 .کندمی اجرا چیز، همه کارگیری به برای را سیستم

 یا OPC سرور به کنترل سیستم  از ها داده بعد

 یک به را ها داده که شود می ارسال پروتکل دروازه

 مانند کند می تبدیل اینترنت پروتکل سیستم

MQTT یا HTTP. 

 ارسال دیگر سیستم یک به ها داده سپس

 که شبکه، در IOT ی دروازه یا مه گره مانند شود،می

 و تجزیه و پردازش و کندمی آوری جمع را هاداده

 سیستم این. دهدمی انجام را باالیی سطح تحلیل

 است ممکن حتی و فرایندها، تحلیل، و تجزیه فیلتر،

 بعد تاریخ در WAN یا ابر به انتقال برای را ها داده

 کند. ذخیره

 ساده را ارتباط زنجیره این لبه محاسبات

 در .دهدمی کاهش را شکست بالقوه نقاط و کرده

 ها،پمپ مانند فیزیکی هایدارایی لبه، محاسبات

 سیستم یک به فیزیکی لحاظ از ژنراتورها و موتورها

 با را آنها PAC آن در که شوندمی متصل کنترل

 کنترل اتوماتیک سیستم کنترل سیستم یک اجرای

 .کند می

 PAC لبه،   محاسبات قابلیت با هوشمند های

  پردازش و تحلیل و تجزیه آوری، داده ها را جمع

 متصل آنها به که فیزیکی را  های دارایی از هاداده

 .میکند اجرا زمان به طور همان شوند، می

 برای لبه محاسبات توانایی از ها PAC سپس

 ذخیره محلی صورت به باید اطالعاتی چه اینکه تعیین

 شود، ارسال ابر به بیشتر تحلیل و تجزیه برای یا شود

 معنای به هوش لبه، محاسبات در. کندمی استفاده

 جایی شود،می داده تحویل شبکه لبه به کلمه واقعی

 هم به بار اولین برای ما اشیاء یا فیزیکی هایدارایی که

 حاصل IoT های داده که ییآنجا از ، شوندمی متصل

 .شوندمی

 ،IOT ارتباطات در جویی صرفه با لبه محاسبات

 کاهش و شبکه و سیستم معماری پیچیدگی کاهش

 موجب IoT برنامه یک در احتمالی نقص نقاط تعداد

 پیچیدگی کاهش. شود می پول و وقت در جویی صرفه

 کاربردی های برنامه موفقیت کلید سیستم معماری

IoT دو هر مه، محاسبات و لبه محاسبات  .]30[است 

 اطالعات به را هاداده پردازش قابلیتهای مدل

 متفاوت آنها تأکید اما رسانند، می نزدیکتر جغرافیایی

 در را مه اطالعات محاسبات خالصه، طور به. است

 محاسبات که حالی در کنند می ایجاد محلی شبکه

 .]42[دهدمی قرار ها دستگاه داخل در را آن لبه
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 Cuckooو  GAبا الگوریتم  PSOمقایسه عملکرد الگوریتم 

 در یافتن بازه زمانی پویا در ابر

  3، ولی درهمی2جو، فاطمه سعادت1مرضیه رحمانی
 دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه علم و هنر، یزد 2و1

 دانشکده برق و کامپیوتر، دانشگاه یزد، یزد 3

 

  دهیچک

رای شود. در این مقاله ببه نام توافقنامه سطح سرویس بسته می بران و سرویس دهنده قراردادیبرای استفاده از امکانات، بین کاردر ابر 

زمانی است که در آن بیشترین تخطی  هایبررسی تخلف از توافقنامه سطح سرویس، روشی پیشنهاد شده است که هدف آن یافتن بازه

( و الگوریتم GA(، الگوریتم ژنتیک )PSOسازی ازدحام ذرات )روش الگوریتم بهینه تخطی، تشخیص برای .از توافقنامه، کشف شده است 

مورد مقایسه  نیهای کشف شده با حداقل سربار زماتعداد بیشتری از تخطی زمانی با بازه کردن پیدا با هدف (Cuckooپرنده فاخته )

تم توانسته است نسبت به الگوریتم ژنتیک و الگوری سازی ازدحام ذراتمبتنی بر بهینه الگوریتم که دهدمی نشان نتایج. اندقرار گرفته

 فاخته تعادل بهتری بین سربار زمانی و تعداد تخطی برقرار نماید.

  ، بازه زمانی پویا CUkooالگوریتم  ،GA، الگوریتم PSOالگوریتم رایانش ابری،  : کلمات کلیدی
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 مقدمه - 1

امکاناتی و  [1]استتتت فناوری جدیدی 1ابری رایانش
 تا کاربران به جای خرید چندین سرور، دسازفراهم می

نیازهای محاسباتی خود را بر روی سرورهای ابری اجرا 

کرده و تنهتا به میزان استتتتفاده خود هزینه پرداخت 
و هرگاه با افزایش هزینه مواجه شدند، به میزان  کنند

نیتاز، منتابب بیشتتتتری را بته خدمت بگیرندي به این  

یند که توستتآ آن تکنولوژی در ابر مجازی ستتازی گو
 [2]گردداشتراک پویای منابب سخت افزاری فراهم می

توان های ابری میبا شروع از زیرساخت ها و پلت فرم

های نرم افزاری را به عنوان ستتتختت افزارهتا و برنامه
ختدمات به کاربران اراهه داد. اراهه خدمات ابری برپایه 

گیرد که این توافقنامه ستتطح ستترویس صتتورت می

توافقنامه بخش بسیار مهمی به عنوان قراداد بین اراهه 
توافقنامه سطح  .]4,3[دهنده ابر و مصرف کننده است

 است  3توصیفی از  کیفیت خدمات سرویس 2سرویس
ها رفتن داده در صتورت بروز خسارت و از دست. [5]

اثبات  یبته کاربران ابر برا توانتدیوجود توافقنتامته م

 .[6]ابر کمک کند دهندهسیستتترو هیخود عل یادعتا
اخیرا نیتاز به امنیت در توافقنامه ستتتطح ستتترویس 

 .[7]پیشنهاد شده است

مجموعه ای از  4ابری، بارکاری رایانشدر 

هایی از درصد باشد که شامل نمونهمی های متنیفایل

هایش و داده استفاده از پردازنده در هر بازه زمانی است

آوری سراسر جهان جمبمرکز داده  در  533از بیش از 

ه باشد کبازه زمانی زمان بر حسب دقیقه می .شده است

های توافقنامه سطح سرویس تخطی بر اساس این بازه

باشند بازه های زمانی دو نوع میبازه شود.کشف می

                                                                 
1 Cloud Computing 
2 Service Level Agreement 
3 Quality of Servise 

بازه زمانی ایستا  .6و بازه زمانی پویا 5زمانی ایستا

ت برنامه ثابهایی هستند که مقادیرشان در طی اجرا بازه

باشند که هایی میزمانی پویا بازه و بازه باشدمی

محققان  .[8]مقادیرشان در طی اجرا برنامه متغیر است

ب اغل ابری رایانشبخاطر برخی از تنگناهای سیستم 

توانند در یک محیآ ابر واقعی تحقیق کنند، پس نمی

کردن مکانیسم و ارزیابی نتایج سازی برای مدلشبیه

بر اساس الگو  یتابب محاسبات .[9]باشدمی ضروری

 یاوالگو ح نیاند اشده فیتعر  سیتوافقنامه سطح سرو

آن  ریخدمات، نام و مقاد اتیاز جمله خصوص یاطالعات

 .[10]است

  PSO9 تمیمقاله با استفاده از الگور نیدر ا

اده د شنهادیپ یبه عنوان خروج ایپو یبازه زمان نیبهتر

 نیاست که در ا یابازه ایپو یبازه زمان نیشده است بهتر

 و سیاز توافقنامه سطح سرو یتخط نیبازه تعادل ب

 برقرار باشد. ستمیس یسربارزمان

چالش اصلی و در واقب هدف در این مقاله که 

به دنبال پاسخ به آن هستیم یافتن بازه زمانی پویا با 

)بهینه سازی ازدحام ذرات( و  PSO الگوریتم تکاملی

 )ژنتیک( و GA  هایمقایسه آن با  الگوریتمسپس 

Cuckoo  پرنده فاخته( است که نشان دهیم کدام یک(

الگوریتم نتیجه بهتری در یافتن بهترین بازه  سهاز این 

 .زمانی پویا  به دست می آورند

است. در بخش  ریمقاله بصورت ز نیا ساختار

 بیو معا ایمرتبآ با موضوع همراه با مزا یکارها دوم

انجام شده درگذشته آورده شده است. در بخش  یکارها

workload 4 

Static Interval 5 
6 Dynamic Interval 
7 Particle Swarm Optimization 
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توضیحی در رابطه روش پیشنهادی آورده شده سوم 

ل حاص جینتا یابیو ارز یدر بخش چهارم به بررساست و 

در بخش  تیاز پژوهش پرداخته شده است و در نها

آورده شده  ندهیآ هایدشنهایو پ یریگجهیپنجم نت

 است.

 کارهای مرتبط – 2

کنترل و نظارت بر توافقنامه  یبرا مختلفی یهاروش

ابر انجام شده است. هرکدام از  آیدر مح سیسطح سرو

ها به روش نیا است. یبیو معا ایمزا یها داراروش نیا

 ییها. دسته اول روششوندیم میتقس یدو دسته کل

در محاسبات  رییبرنامه با تغ یاجرا یهستند که در ط

ها روش نیا کندینم رییرشان ثابت و تغیبرنامه مقاد

برنامه  یاجرا ینام دارند. دسته دوم در ط ستایا

و حالت  شدن است مدام در حال عوض شانیریمقاد

ادامه به  در .شودیگفته م ایدسته پو نیندارند به ا یثابت

ها در قالب کارهای انجام شده بررسی برخی از این روش

عایب هر روش پرداخته شده و مزایا و م در سایر مقاالت

 است.

توسعه یک سیستم با فرآیند خودکار  [11]در

در محیآ ایستا اراهه شده  Sandpiperنظارت به نام 

است. امکان فرآیند خودکار نظارت و تشخیص نقاط 

در زمان الزم و  8مهم و تنظیم مجدد ماشین مجازی

جلوگیری از تخطی از توافقنامه سطح سرویس از مزایا 

و عدم نگاشت معیارهای سطح پایین از قبیل پردازنده 

و حافظه به پارامترهای توافقنامه سطح سرویس از 

 .رودمعایب آن مقاله به شمار می

                                                                 
8   Virtual Machine 
9   Frame work 
10    mOSAIC Is a Open Source API and Platform      

Multiple Cloud  

برای مدیریت توافقنامه سطح سرویس  [12]در

شبکه گرید بحث شده اضافه شده به  7درباره چارچوب

است. این توسعه توافقنامه سطح سرویس هر زمان که 

مدیریت توافقنامه سطح سرویس در ابر باشد، به  هدف،

 شود.شبکه گرید اعمال می

، نظارت ابری بر روی برنامه با استفاده  [13]در

     اراهه شده است. توسعه و  mOSAIC 13از روش 

کاربردی با استفاده های های نظارتی بر برنامهفن

توصیف شده و روی محیآ   API 11 mOSAICاز

یافته است. گسترشی اطالعات آورجمبابری با هدف 

در آن مقاله، کشف تخطی از توافقنامه سطح سرویس 

شود و اجتناب از هزینه در نظر گرفته نمی منظوربه

یی را کنترل هابرنامهعمومی نیست. چون تنها  عالوهبه

 توسعه، mOSAIC APIبا استفاده از کند که می

 اند.یافته

ین سرویس پویای توافقنامه تأم درباره  [14]در

بحث شده است.  GRIA12سطح سرویس با استفاده از 

نظارت بر اساس موافقت توافقنامه سطح سرویس از مزایا 

این روش و عدم نگاشت معیارهای سطح پایین به 

شبکه گرید از معیارهای سطح باال و محدود بودن به 

 .رودمعایب کارآن مقاله به شمار می

تعریف فرآیندی برای اجرای   [15]در

و  SOI13توافقنامه سطح سرویس بدون چارچوب 

توافقنامه سطح سرویس پروژه اتحادیه امریکا تعریف 

های تاریخی برای اراهه بودن دادهدر دسترسشده است. 

توافقنامه سطح سرویس و قابلیت ارزیابی بر شرایآ 

11   Aplication Programing Interface 

12    GRIA Is a Service Oriented Architecture     

framework 
13    Silicon On Insulator 
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از مزایا و عدم نظارت  شدهاراههتوافقنامه سطح سرویس 

بر معیارهای سطح پایین و عدم نگاشت آن به مفاد 

 .رودسطح باال از معایب آن مقاله به شمار می

شده است که  ابری اراهه مبادله روش  [16]در

بهتر، کاهش هزینه در محیآ ابری از مزایا و عملکرد 

عدم پشتیبانی از زمانبندی پویا از معایب آن مقاله به 

 رود.شمار می

یک رویکرد برای سازگاری قالب  [10] در

های توافقنامه سطح سرویس کاربران با توافقنامه

عمومی اراهه شده استي از مزایای آن روش این است که 

ه ایستا با این قالب رفب محدودیت قالب توافقنام

گردد و تعریف نگاشت بین توافقنامه عمومی و می

شودي از طرفی تحمیل خصوصی برای کاربران انجام می

هزینه به کاربر، عدم مدیریت تخطی از توافقنامه سطح 

 رود.سرویس از معایب آن روش به شمار می

معماری زیرساخت کشف خودکار  [6]در 

سرویس اراهه شده استي این  تخطی از توافقنامه سطح

معماری به طور خودکار تخطی از توافقنامه سطح 

کرد. به حداقل های ایستا را پیدا میسرویس در بازه

رساندن تعامل با کاربران و پیشگیری از تخطی از 

توافقنامه سطح سرویس از مزایا آن مقاله و افزایش 

آن مقاله  های زمانی کوتاه از معایبسربار زمانی در بازه

 رود.به شمار می

روش کمترین زمان مهاجرت برای   [17]در

های کاهش تخطی از توافقنامه سطح سرویس در بازه

یک نیاز جهت باال بردن کیفیت سرویس  عنوانبهایستا 

مصرف  کاهش و راضی کردن مشتریان اراهه شده است.

                                                                 
14   Desvi 
15   Cloud sim 

سطح  توافقنامهانرژی که باعث پیدا کردن تخطی بیشتر 

ی دیگر شدهي از مزایا آن مقاله هاروشنسبت به سرویس 

و عدم کاهش سربار زمانی سیستم و همچنین عدم پویا 

 رود.سازی از معایب آن مقاله به شمار می

با استفاده از الگوریتم رقابت  [18]در 

استعماری، تضاد منافب میان سربار سیستم و تخطی در 

معماری های پویا در محاسبات ابری جهت یافتن بازه

را  اراهه شده است.  درآن مقاله  14کشف خودکار تخطی

یک روش دقیق با یک روش نا دقیق مورد مقایسه قرار 

گرفته که ذات این مقایسه صحیح نیست در ضمن  عدم 

از معایب آن مقاله به   15سازی در محیآ کلودسیمپیاده

 رود.شمار می

الگوریتم جهش قورباغه برای یافتن بازه  [1]در 

زمانی پویا اراهه شده است. برقراری تعادل نسبی بین 

کشف تخطی و سربارزمانی سیستم از مزایای آن مقاله 

به شمار می رود. اما مصرف زیاد حافظه از معایب آن 

 الگوریتم به شمار می رود.

توانند جهت انتخاب های تکاملی میالگوریتم

فاده از علت است .های زمانی پویا به کار گرفته شوندبازه

 های زمانیالگوریتم های تکاملی آن است که تعداد بازه

خواهیم بررسی شود به علت که برای کشف تخطی می

استفاده شده زیاد است  16پلنت لبحجم باالی بارکاری 

و هر بار که بخواهیم بازه زمانی پویا به دست آوریم حجم 

 هرود و با استفاده از روش دستی قادر بکار عمال باال می

 محاسبه سربار زمانی و کشف تخطی نیستیم.

16 Planet Lab 
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ی ازدحام سازنهیبهدر این مقاله از الگوریتم 

ذرات بدلیل داشتن سرعت همگرایی باال در رسیدن به 

 استفاده شده است.  19نقطه بهینه محلی

 

 الگوریتم پیشنهادی – 3

چالش موجود در کشف تخطی از توافقنامه سطح 

 تر درزمانی کوچک بازهسرویس، این است که هر اندازه 

نظر گرفته شود، تعداد تخطی کشف شده و سربار زمانی 

تر انتخاب گردد، بیشتر و هر اندازه بازه زمانی بزرگ

تعداد تخطی کشف شده و سربار زمانی وارد شده به 

سیستم کمتر خواهد شد. هدف اصلی برقراری تعادل 

ده های کشف شبین سربار زمانی سیستم و تعداد تخطی

های ایستا به علت کشف باشد. سربارزمانی در بازهمی

 .[6]یابدبیشتر تخطی افزایش می

اگر رابطه مستقیمی بین سربار زمانی و تعداد 

ها وجود داشته باشد باعث افت کارایی سیستم تخطی

ای هشود. برای رفب این مشکل به دنبال یافتن بازهمی

واند زمانی که بتپویا هستیم. برای انتخاب بهترین بازه 

تعادل فوق را برقرار نماید روشی در این مقاله اراهه 

های زمانی باید این خصوصیت را داشته شود. این بازهمی

باشند که تعادلی بین سربار زمانی سیستم و تعداد 

 تخطی کشف شده برقرار نمایند.

 یبرا ستتتتیبایابتدا م انجتام این کتار برای 

 یبارکار کی س،یستطح سروتوافقنامه  پارامتر حافظه

 دیتول میفرض کتابخانه کلودس شیپ یبارکار یبر مبنا

 را در هر بازه هایتخط زانیم دیبا ،یبارکار نیشتتود. ا

از آنجا که  .دینمتا یابیتارز قتهیبر استتتاس دق یزمتان
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های زمانی که ضتتتریب های پلنت لب تنها در بازهداده

کشف های باشدي تعداد تخطیدقیقه می 5صحیحی از 

نمایند لذا برای روش کار ما مناسب شده را گزارش می

اریم د نیستند. به همین دلیل نیاز به تولید یک بارکاری

های کشتتتف زمانی تعداد تخطی که بتواند در هر بازه

 شده را مشخص نماید.

 1443هر بارکاری برای یک شبانه روز یعنی 

 mیانتخابشود. با توجه به بازه زمانی دقیقه ارزیابی می

 عادلهمشود از تعداد دفعاتی که تخطی سیستم ثبت می

 ( به دست می آید. 1)

(1) 𝑃 =
1440

𝑚
, 1 ≤ 𝑚 ≤ 1440    

ای، الزم است تا دقیقه 𝑚 برای هر بازه زمانی

گیری که رابطه مستقیمی با طول بازه دارد هزینه اندازه

بدنبال آن تعداد های کشف شده و و تعداد تخطی

های کشف نشده محاسبه شود. جهت ایجاد تخطی

گیری و تعداد تخطی کشف شده تعادل بین هزینه اندازه

 .[6]شود ( استفاده می2) معادلهاز 

(2) ∁= 𝜇 × ∁𝓂 + 𝛴𝜑𝜖[𝐶𝑃𝑈 ,𝑀𝑒𝑚𝑜𝑟𝑦 ,𝑆𝑡𝑜𝑟𝑎𝑔𝑒]    𝛼(𝜑)

× ∁𝒱        

هزینه  𝓂∁ ،هایریگاندازهتعداد  𝜇 آن که در 

های کشف نشده تعداد تخطی𝛼(𝜑) گیری،اندازه

هزینه از دست رفتن    𝒱∁توافقنامه سطح سرویس و

 تخطی توافقنامه است.

گیری رابطتته ( تعتتداد انتتدازه2در رابتطتته )

های مستتتتقیمی بتا زمتان دارد. برای مگتال اگر بتازه

بار باشد و بارکاری ما برای ای یکدقیقه 5گیری اندازه

ستتاعت( اجرا شتتود آنگاه تعداد  24یک شتتبانه روز )



 

 در یافتن بازه زمانی پویا در ابر Cuckooو  GAبا الگوریتم  PSOمقایسه عملکرد الگوریتم 

 7شماره  اول، ، سال شده توزیع های و سامانه محاسبات دوفصلنامه ،جو، ولی درهمیمرضیه رحمانی، فاطمه سعادت
 

 

06 

دقیقه خواهد بود به همین  1443گیری های اندازهبازه

 گیریدقیقه یکبار تعداد اندازه 13های ترتیب برای بازه

 هاییخواهد بود. طبیعی است این تعداد برای بازه 522

هتا بتا طول بتازهبتا طول بزرگتر مقتتدار کمتر و برای 

کند. مجموع این کوچکتر مقتدار بزرگتر را ایجتاد می

ه گیری و هزینپارامترها باید تعادل را ببین هزینه اندازه

 تخطی کشف نشده برقرار سازد.

    زیاد  mهای انتخابیاز آنجا که تعداد بازه

ر انتخابی دباشد و هربار باید کل بارکاری در هر بازه می

ساعته ارزیابی شود لذا به دنبال یک  24یک دوره 

انتخاب بازه زمانی هستیم که تعادل بین هزینه 

های کشف شده برقرار نماید. گیری و تعداد تخطیاندازه

های زمانی از بین بازه mبرای این منظور یک بازه زمانی

 ( را مینیمم نماید.2) شود که مقدار معادلهانتخاب می

با توجه به مساهل بیان شده در باال برای یافتن 

های زمانی موجود نیاز به یک بازه زمانی از بین بازه

باشد. در همین استفاده از یک الگوریتم تکاملی می

راستا از الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات در این مقاله 

ینه محلی افتادن در به استفاده شده است. عدم گیر

 باشد.دلیل انتخاب این الگوریتم می

همانطور که توضیح داده شد نوآوری این مقاله 

در یافتن بهترین بازه زمانی است که بتواند بین هزینه 

های کشف نشده تعادل برقرار گیری و تعداد تخطیاندازه

به عبارت دیگر یافتن بازه پویایی که با توجه به ي نماید

 گردد.ن میشرایآ مسئله تعیی

 PSOالگوریتم بهینه سازی  –4
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(، از رفتار PSOسازی ازدحام ذرات )ینهبهروش 

ها در حین اجتماعی دسته پرندگان یا گروه ماهی

جستجوی غذا، برای هدایت جمعیت به منطقه 

است  شدهگرفتهیدبخش در فضای جستجو الهام ام

[19]. 

یکی از اعضا گروه از تجربه  عنوان بههر پرنده 

برد. های سایر اعضا برای یافتن غذا بهره میقبلی و یافته

سازی ازدحام ذرات همین ینهبهپایه اصلی الگوریتم 

تسهیم اطالعات بین اعضا گروه است. در الگوریتم 

سازی ازدحام ذرات هر جواب مسئله، موقعیت یک ینهبه

نامند. ره میپرنده در فضای جستجو است که آن را ذ

ها دارای یک مقدار شایستگی هستند که تمام ذره

باشد به سازی میینهبهکه هدف  18توسآ تابب برازش

ای به نام آیند. همچنین هر ذره دارای مؤلفهدست می

باشد که مسیر حرکت آن را در فضای سرعت می

 کند.جستجو تعیین می

سازی ازدحام ذرات با یک گروه ینهبهالگوریتم 

کند. سپس برای های تصادفی شروع به کار میاز جواب

کردن روزبهیافتن جواب بهینه در فضای مسئله با 

پردازد. هر ذره موقعیت و سرعت هر ذره به جستجو می

ی )بسته به طبیعت مسئله( با دو چندبعد صورتبه

یب معرف مکان و سرعت که به ترت idVو  idXمقدار 

شود. ذره هستند تعریف می نیامiاز امdمربوط به بعد

به دو  با توجهدر هر مرحله از حرکت جمعیت، هر ذره 

 شود.می روزبهمقدار بهترین 

شایستگی است که  لحاظ ازاولین مقدار بهترین جواب 

است.  آمدهدستبهجداگانه  طوربهتاکنون برای هر ذره 

شود. نامیده می pbestاین مقدار بهترین فردی است و 
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ازی سینهبهمقدار بهترین دیگر که توسآ الگوریتم 

که  است یمقدارآید، بهترین ازدحام ذرات به دست می

 هآمددستبهها در میان جمعیت تاکنون توسآ تمام ذره

نام دارد.  gbestاست این مقدار بهترین کلی است و 

هر ذره سرعت  gbestو  pbestپس از یافتن دو مقدار 

کند روز می( به4( و )3و مکان جدید خود را با دو رابطه )

[19]. 

(3) 𝑋𝑖
(𝑡 + 1) = 𝑋𝑖

(𝑡) +  𝑉𝑖
(𝑡 + 1) 

 

(4) 𝐴 = 𝐵 × (𝐶 + 𝐷 × 𝐹) 

𝐴 = 𝑉𝑖𝑗
(𝑡 + 1) 

𝐵 = 𝑤  

𝐶 = 𝑉𝑖𝑗
(𝑡)  

𝐷 = 𝑐1 𝑟1𝑖
(𝑡)[𝑝𝑏𝑒𝑠𝑡𝑖𝑗 − 𝑋𝑖𝑗

(𝑡)] 

𝐹 = 𝑐2 𝑟2𝑖
(𝑡) [𝑔𝑏𝑒𝑠𝑡𝑖𝑗 − 𝑋𝑖𝑗

(𝑡)]  

 

ضرایب  2cو 1cوزن اینرسی  wی کهطوربه

باشند. یم( 3و1اعداد تصادفی در بازه ) 2rو1rشتاب و

برای جلوگیری از واگرایی الگوریتم، مقدار نهایی سرعت 

هر ذره در بازه   ,MAX MAXV V  1شودیممحدودc 2وc و 
wازی ازدحام ذرات از پارامترهای الگوریتم بهینه س

هستند و همگرایی الگوریتم وابسته به مقدار این 

 پارامترهاست.

 2تا  5/1عددی بین  2cو 1cمعموالً مقدار

1 35/2باشد ولی بهترین انتخاب یم 2c c   باشد. و یم
0  1w   شود همگرایی شدیداً به مقداریمانتخابw 

ود. دینامیک تعریف ش صورتبهوابسته است و بهتر است 

خطی در  صورتبه( بدین ترتیب که 2/3-7/3در بازه )

یابد. در ابتدا باید یمطی روند تکامل جمعیت کاهش 
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ی خوب در همان هاجواببزرگ باشد تا امکان یافتن 

راحل اولیه فراهم شود و در مراحل پایانی کوچک بودنم
w  شود. الگوریتم بهینهیمهمگرایی بهتری را سبب-

( 4( و )3سازی ازدحام ذرات که با استفاده از روابآ )

کند، الگوریتم بهینه سازی ازدحام  روزبهجمعیت خود را 

 .[20]شود یمیا استاندارد  نامیده  ذرات پایه

 PSOنحوه تولید ذرات در  -4-1

سازی ازدحام ذرات در برای بکارگیری الگوریتم بهینه

مسئله انتخاب بهترین بازه پویا در کشف تخطی نیاز به 

باشد. با توجه به تعداد پارامترهای تعریف ذره می

توافقنامه سطح سرویس، هر ذره از پنج بخش سرعت، 

کشف تخطی تشکیل شده  بهترین مقدار و سه پارامتر

است. این پارامترها شامل حافظه، پردازنده و پهنای باند 

می باشد. از آنجایی که بارکاری مربوط به پلنت لب در 

شوند لذا برای هایی که مضرب پنج باشند اجرا میبازه

روش پیشنهادی این مقاله قابل استفاده نخواهند بود. 

ی پلنت لب به همین دلیل بارکاری جدیدی بر مبنا

کنیم که بتواند در هر بازه زمانی قابل اجرا و ایجاد می

 گیری باشد.اندازه

های زمانی متفاوت اجرا بارکاری فوق را در بازه

وری هر بارکاری را با توجه به تعداد نماییم و بهرهمی

 نماییم.و مجازی مشخص می 17های فیزیکیماشین

، مقدار تخصیص داده 23وریبرای محاسبه بهره

از بارکاری به پردازنده، حافظه و پهنای  jobشده به هر 

نماید. در مقایسه می jobباند را با مقدار درخواستی هر 

، jobصورت بروز اختالف و عدم تخصیص درخواست 

کمبود درخواست در قالب تخطی از آن پارامتر محاسبه 

20    Utilization 
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مشخص نیز  در آن بازه jobهر گردد. زمان اجرای می

های بدست آمده از گردد. برای استفاده از جوابمی

وری بدست اجرای بارکاری در هر بازه، الزم است تا بهره

به همراه زمان اجرای متناظر با آن در  jobآمده از هر 

 ذخیره گردد. mapیک 

سازی هر ذره خواهد بود. در بهنگام mapنقش 

بدین صورت که در ابتدا ذرات به صورت تصادفی تولید 

شوند. سپس با توجه به مقداری که برای هر پارامتر می

، دوازده mapکشف تخطی در ذره وجود دارد از طریق 

job ( 2) معادلهشود. بر اساس متناظر با آن انتخاب می

انتخابی اجرا  mapر مقدار تابب برازش مربوط به ه

 mapگردد. میانگین مقدار تابب  برازش برای دوازده می

شود. این به عنوان بهترین مقدار آن ذره انتخاب می

 بهترین مقدار همان طول بازه مورد نظر خواهد بود.

هر ذره براساس سرعت و بهترین مقدار خودش 

( 2) معادلهگردد. عملیات تا زمانی که مقدار بهنگام می

برای بهترین ذره در هر بار تکرار الگوریتم از مقدار 

یابد. پس از پایان الگوریتم، آستانه کمتر نشود ادامه می

بهترین ذره انتخاب شده و بهترین مقدار آن به عنوان 

بازه پویا برای بارکاری تولیدی معرفی خواهد شد. الزم 

به توضیح است که بهترین ذره در هر بار اجرای 

ای است که بهترین مقدارش در بین چهار ذره الگوریتم،

روندنمای الگوریتم  1 شکلذره بیشترین باشد. 

 دهد.پیشنهادی را نشان می

  تنظیم پارامترها و نتایج و ارزیابی – 1

سازی ازدحام ذرات به منظور ارزیابی الگوریتم بهینه 

های وری از حافظه، پردازنده و شبکه از دادههجهت بهر

به  داده 1443آزمایشگاه پلنت لب بصورت تصادفی 

ها به این صورت عنوان بارکاری انتخاب گردید. این داده

 ساعت در نظر بگیریم به ازای هر 24است که اگر روز را 

 24×63 =1443دقیقه در مجموع خواهیم داشت  63

 دقیقه است. 1443معادل یعنی هر روز 

قیقه شود که مقدار بازه بر حسب دفرض می

باشد. این فرض یعنی از محاسبه بر حسب ثانیه چشم 

رسد که بارکاری تحمیل پوشی شود چرا که به نظر می

شده به سیستم برای بررسی ثانیه به ثانیه تغییرات، زیاد 

 تر است.خواهد شد و محاسبات بر حسب دقیقه منطقی

 

 روندنمای الگوریتم پیشنهادی (:1-)شکل

(Figure-1): Flowchart of the proposed algorithm in finding the 
dynamic interval 

 بلی

 خیر

 بلی

 خیر

انتخاب بهترین بازه زمانی با استفاده از 
 SLAهای در لیست نقض PSOالگوریتم 

 کشف شده
 

بازه زمانی به 

دست آمده با بازه 
 قبلی برابر است؟

تاریخچه 

 SLAنقض 

 وجود دارد؟

 خاتمه

حافظه، پردازنده، و  utilizationخواندن 

دقیقه ثبت شده برای  1443شبکه به ازای 
 هاکلودلت

کشف شده در  SLAهای لیست کردن نقض
 های زمانی بازه
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همانطور که قبال بیان شد قبل از اعمال 

باشد تعداد می map، نیاز به تولید PSOالگوریتم 

 3.5ذرات در هر اجرای الگوریتم، چهار و مقدار آستانه 

 در نظر گرفته شده است.

بعد از اجرای یکبار  PSOدر الگوریتم 

الگوریتم، تمام ذرات بر اساس مقدار تابب برازششان به 

شوند. براساس سرعت هر ذره، صورت نزولی مرتب می

جهت و  پذیردعمل بهنگام سازی ذرات صورت می

 شود. حرکت آنها مشخص می

بهترین که در واقب  PSOخروجی الگوریتم 

قابل ارزیابی  بازه زمانی پیشنهاد شده است از دو جهت

ا که هاست. یکی از جنبه کشف بیشترین تعداد تخطی

 های زمانی صورت گرفته است.به ازای بازه

تر هم هست سربار جنبه دوم ارزیابی که مهم

به سیستم است که در بعضی از  زمانی تحمیل شده

 های زمانی کاهش یافته است.بازه

برای شبیه سازی این مقاله از کتابخانه 

استفاده شده است. این شبیه  3،3،3نسخه کلودسیم 

اجرا شده است. در  21ساز در محیآ نرم افزار  نت بینز

سازی پنجاه دستگاه فیزیکی طراحی و در محیآ شبیه

ن مجازی طراحی شده است هر دستگاه پنجاه ماشی

( مشخصات ماشین فیزیکی و مجازی انتخابی 1جدول )

 دهد.را نشان می

 های فیزیکی و مجازیمشخصات ماشین(: 1-جدول) 
(Table-1): Features of the selected physical and virtual machines 

سیستم  

 عامل

حافظه  پردازنده
RAM 

 گیگابایت 4 هسته ای Linux 4 ماشین فیزیکی

 گیگابایت 1 هسته ای Ubunta 1 ماشین مجازی

                                                                 
21   NetBeans IDE 8.1 

های توافقنامه سطح برای بررسی میزان تخطی

سرویس در الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات با 

درخواست کاربر از حافظه فرض بر این گرفته شده است 

مگابایت بوده  933که درخواست کاربر از حافظه حداقل 

     کنید در مالحضه می( 2همچنان که درشکل )

های مختلفی از یک روز مقادیر متفاوتی از حافظه دقیقه

 توسآ میزبان به کاربر اختصاص داده شده است.

 

 حافظه اختصاص داده شده به میزبان (:2-)شکل

(Figure-2): Memory allocated to host 

    های زمانی و ( رابطه بین بازه3) شکل

دهد. سطح سرویس را نشان میهای توافقنامه تخطی

کند که در اکگر موارد، در بازه این نمودار مشخص می

 هباست. زمانی کوچکتر، تخطی بیشتری کشف شده

یت مگابا 133دقیقه مقدار 5زمانی  برای بازه مگال عنوان

که ینااست. این مقادیر قبل از  آمدهدستبهحافظه  برای

ذرات داده شود  به الگوریتم بهینه سازی ازدحام

 است. آمدهدستبه

( رابطه بین زمان مصرفی جهت 4در شکل )

های زمانی نشان داده شده است. کشف تخطی و بازه

( پیداستي زمان مصرفی برای 4همانطور که از شکل )

باشد. نانوثانیه می 9356343تخطی، برابر  133کشف
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 به دستسازی ازدحام ذرات  هدف الگوریتم بهینه

زمانی است که در آن تخطی توافقنامه ی آوردن بازه

م ی اعمالی به سیستزمان بارسطح سرویس بیشتر و سر

 کمتر شود.

 
 تخطیهای کشف شده از بازه زمانی (:3-)شکل

(Figure-3): SLA violations detected in time intervals 

 
سربارزمانی تحمیل شده به سیستم (:4-)شکل  

(Figure-4): Time overhead applied to the system  

تولیدی شامل  mapهمانطور که قبال بیان شد 

های متناظر با پارامترهای توافقنامه سطح میزان تخطی

شده برای سرویس و زمان یافتن آنها در بازه مشخص

باشد که به عنوان ورودی به الگوریتم روز مییک شبانه

PSO تاریخچه  بر اساسشود. الگوریتم فوق داده می

map ای تعادل بین گیرد که در چه بازهتصمیم می

های کشف شده برقرار مدت زمان اجرا و تعداد تخطی

شده است. بعد از اتمام اجرای الگوریتم بهترین ذره با 

دلیل انتخاب  5بازه زمانی هفت بدست امده است. شکل 

دهد. در این شکل، محور افقی این بازه را نشان می

ازه زمانی و محور عمودی مقدار تابب هزینه را نمایانگر ب

دهد، همانطور که در شکل پیداست در بازه نمایش می

( بدست آمده 2)معادله زمانی هفت کمترین مقدار از 

است به عبارت دیگر تعادل بین تعداد تخطی کشف شده 

 و زمان اجرا بدست آمده است.

 
تابع برازش الگوریتم ازدحام ذرات (:1-)شکل  

(Figure-5): Fitness function value in the PSO  algorithm  

-علت انتخاب دوازده بازه، این است که در بازه

های کشف شده به های بزرگتر از دوازده تعداد تخطی

های یابد و به دنبال آن تعداد تخطیشدت کاهش می

کند. همین امر باعث کشف نشده افزایش پیدا می

 ها خواهد شد.برازش در آن بازهافزایش مقدار تابب 

 جهت بررسی کارایی الگوریتم بهینه سازی

ژنتیک  هایازدحام ذرات آزمایش دیگری با الگوریتم

(GA و ) پرنده فاخته(Cuckoo)  .انجام شده است

 سازی با محیآ الگوریتم بهینه هامحیآ این آزمایش

ازدحام ذرات یکسان در نظر گرفته شده است. بدین 

پرنده فاخته همان ژنتیک و  منظور ورودی الگوریتم

باشد. از ورودی الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات می

( در نظر گرفته 2)معادله طرفی تابب برازش نیز همان 

 شده است.
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نشتتان داده شتتده استتت  6همانطور که در شتتکل 

ژنتیک در بازه شتتشتتتم کمترین مقدار تابب الگوریتم 

الگوریتم پرنده  9و در شتتکل  باشتتدبرازش را دارا می
یکم کمترین مقدار تابب برازش را دارا فتاختته در بازه 

باشتتتد. در حالت کلی با مقایستتته بین مقادیر تابب می

 ، ژنتیکالگوریتم بهینه سازی ازدحام ذراتسه برازش 
ه الگوریتم بهینه شتتود کو پرنده فاخته مشتتخص می

توانسته است تعداد تخطی بیشتری  سازی ازدحام ذرات

نسبت به الگوریتم ژنتیک و پرنده  های زمانیرا در بازه
و پرنده فاخته تعداد تخطی بیشتری نسبت  بیابد فاخته

( 2) معادلهچرا که مقدار  بته الگوریتم ژنتیتک بیتابد

ی هازمانی بیشتتر خواهد شد که حداقل تعداد تخطی
 کشف نشده بیشتر باشد.

 
 تابع برازش الگوریتم ژنتیک (:6-)شکل

(Figure-6): Fitness function value in the GA algorithm  

 

 تابع برازش الگوریتم فاخته (:9-)شکل

(Figure-7): Fitness function value in the Cuckoo algorithm  

ی روش مبتنی بر الگوریتم مقایسه 8 شکل

ذرات و الگوریتم ژنتیک  و الگوریتم پرنده فاخته ازدحام 

دهد. هدف هر سه روش یافتن مینیمم را نشان می

سراسری در صورت امکان است و اینکه سربار زمانی 

تحمیل شده به سیستم را کاهش دهند و تعداد تخطی 

 بیشتری پیدا کنند.

 

 مقایسه الگوریتم ازدحام ذرات و ژنتیک و فاخته (:8-)شکل

(Figure-8): Comparing the PSO  and the GA and the Cuckoo 
algorithms  

 نتیجه گیری و پیشنهادهای آینده –6

در محیآ محاستتبات ابری، امکانات خوب و مناستتبی 

های ورودی و خروجی، پهنای مانند پردازنده، سیستم

غیره به صتتتورت منابب ناهمگن برای  بتاند، حافظه و
در این مقاله سه روش الگوریتم شود. کاربران فراهم می

م الگوریت، الگوریتم ژنتیک و سازی ازدحام ذرات بهینه

فاخته برای یافتن بازه زمانی پویا جهت کشف بیشترین 
تعداد تخطی از توافقنامه سطح سرویس مورد مقایسه 

روش یکسان  سهقرار گرفتند، بستر آزمایش برای هر 

روش کاهش  سهدر نظر گرفته شتده استت. هدف هر
ستربار زمانی سیستم و کشف بیشترین تعداد تخطی 

 باشد.می

طور که از نتایج به دست آمد الگوریتم همان

سازی ازدحام ذرات در یافتن بازه زمانی پویا و بهینه 

ایجاد تعادل بین سربارزمانی سیستم و کشف تخطی از 

1
4

9
6

.2
88

17
5

1
8

8
1

.5
26

3

1
8

8
1

.3
07

38

1
3

9
1

.7
33

07
1

1
6

0
.5

3
81

62
2

5
0

.8
1

8
17

17
7

1
4

3
2

.0
67

46
8

1
6

4
8

.5
10

90
3

3
0

9
.7

2
33

45
2

1
8

9
3

.5
41

97
5

1
5

6
4

.3
34

95
2

6
.9

2
3

6
91

81
6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2

بازه زمانی بر حسب دقیقه

ک ی ت ن ژ م  ت ی ر و گ ل ا ش  ز ا ر ب ع  ب ا ت
4

4
9

.1
2

3 8
9

6
.2

7
9

9
8

0
.4

2

8
4

7
.1

6
04

8
6

3
.2

7
47

8

7
8

4
.0

7
46

7
5

5
.0

3

7
9

3
.2

8
24

9
4

4
.4

9
8

8
0

7
.2

0
32

9
1

0
.6

8
41

8
0

6
.3

2
7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2
بازه زمانی بر حسب دقیقه

ه ت خ ا ف م  ت ی ر و گ ل ا ش  ز ا ر ب ع  ب ا ت

Cuckoo

0

1000

2000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

بازه زمانی بر حسب دقیقه

مقایسه الگوریتم ازدحام ذرات ، ژنتیک و

فاخته

PSO Cuckoo GA



 

 در یافتن بازه زمانی پویا در ابر Cuckooو  GAبا الگوریتم  PSOمقایسه عملکرد الگوریتم 

 7شماره  اول، ، سال شده توزیع های و سامانه محاسبات دوفصلنامه ،جو، ولی درهمیمرضیه رحمانی، فاطمه سعادت
 

 

66 

توافقنامه سطح سرویس بهتر از الگوریتم  ژنتیک و 

جواب رسیده است و الگوریتم فاخته بهتر از فاخته به 

الگوریتم ژنتیک عمل کرده است و توانسته اند تعداد 

تخطی بیشتری را در بازه زمانی بیابند چرا که مقدار 

تابب هزینه زمانی بیشتر خواهد شد که حداقل تعداد 

 های کشف نشده بیشتر باشد.تخطی

توان الگوریتم انداز آینده میبه عنوان چشم

سازی ازدحام ذرات بهبود داده شود. همچنین بهینه

های مجازی و توان با استفاده از مهاجرت ماشینمی

های توزیب شده همانند بندی در محیآخوشه

میزان سربار زمانی و تخطی از   23و هادوپ 22اسپارک

 توافقنامه را کاهش دهیم.
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 یمبتن یابر انشیرا یکاربردها برای توسعهیک چارچوب 

الگو و زبان الگو بر
علیرضا روحی

*ی فناوری اطالعات و مهندسی کامپیوتر، دانشگاه شهید مدنی آذربایجاناستادیار دانشکده

 چکیده

 یتوسعه ترشدندهیچیدگرگون ساخته است. با پ یریگطور چشماطالعات را به یاستفاده از منابع فناور یهاروش ،یابر انشیرا

 یهامشق نیاز بهتر یکی. کندیم ییخودنما شیاز پ شیب زیبر ابر ن یمبتن یکاربردها یدر توسعه یدگیچیپ نیمستقل، ا یافزارهانرم
زبان الگوست. هرچند با رشد روزافزون  کیمرتبط در قالب  یاز الگوها یاشکل مجموعهالگوها به، اِعمال در حالت کلی مسئله کیحل 

 یپشتیبان ابزارتدارک شده، اِعمال یالگو یهازبان یدست یسکار بررذاتی  یو دشوار ،الگو یهاها در زبانآن انیتعداد الگوها و روابط م

.رسدینظر مبه یضرورطراحی مبتنی بر زبان الگو 

است. یابر انشیرا یمینهزدر ها در کنار وارسی آنالگو  یهااِعمال الگوها و زبان یبراتوسعه  یک چارچوب یدنبال ارائهمقاله به نیا

بر الگو و زبان الگو یمبتن یو طراحوارس زبان الگو الگو، زبان الگو،  ،یابر انشیراها: کلیدواژه

تاریخچه مقاله:

Keywords: 

Cloud computing 

Pattern 

Pattern language (PL) 

Pattern language verifier 

Pattern and PL-based design 

:مقاله به ارجاع روش
ع.روحی، یک چارچوب توسعه براي کاربردهاي رایانش ابري مبتنی بر الگو و زبان الگو ، دوفصلنامه محاسبات و سامانه هاي توزیع شده، سال اول، 

شماره اول، ص 10-27، سال انتشار 9912.

* Corresponding author. Tel: +98 41 31452094
E-mail address: rouhi@azaruniv.ac.ir (A. Rouhi)

/97/3 تاریخ ارسال: 15
/97/4 تاریخ اصالحات: 30

/97/5 تاریخ پذیرش: 5

/97/5 تاریخ انتشار: 15



 
 الگو و زبان الگو بر یمبتن يابر انشیرا يکاربردها براي توسعهیک چارچوب 

 1شماره  اول، شده، سال توزیع هايو سامانه محاسبات دوفصلنامه ،علیرضا روحی
 

 

73 

 مقدمه  -1

ي استفاده از منابع فناوري ها، شیوه1رایانش ابري
است.  ساختهمتحول  ايطرز گستردههب را )2IT( اطالعات

توانند بر اساس نیاز رزرو شده و منابع الزم میدر اینجا، 
ي شوند. مطابق تعریف مؤسسه رهادر صورت عدم نیاز، 

رایانش ابري، «، ]3NIST (]1ملی استانداردها و فناوري (
ها را براي ها و فناوريوکار است که روشیک مدل کسب

پذیر از طریق یک شبکه شکل انعطافبه ITتدارك منابع 
در حال ». سازدیکپارچه میدهی با یک رابط سرویس

هاي ابر به یک رسد که استفاده از فناورينظر میحاضر به
افزاري مبدل شده است: نرم هايمجموعه استانداردي از

براي استفاده، توسط  مهیا شده خدماتتصاویر ماشین و 
ي شوند و یا بوسیلهمی ارائهي ابر کنندهفراهم
 در ي مجدداستفادهمنظور دهندگان کاربرد بهتوسعه

شوند. محیطی ایجاد می کاربرد و پیکربندي چندین
صورت زیر خالصه به راترین خواص ابرها مهمتوان می
 :]2[ کرد

: تعداد منابع در 4قابلیت ارتجاع یا کشسانی •
پذیر صورت انعطافتواند بهدسترس کاربرد می

 شود. وجورجفتیابد تا با نیاز فعلی  تغییر
 مطابق ،ي منابع: هزینهپرداخت در ازاي استفاده •

 شود.محاسبه میها زمان استفاده از آن طول
 5سازياستفاده از مجازي: سازياستاندارد •

شده توسط  سکوي تهیه خدماتافزاري و سخت
هاي زمان اجراي کاربردها را کننده، محیطفراهم
 سازد.استاندارد می ،در ابر

                                                           
1 Cloud Computing 
2 Information Technology (IT) 
3 National Institute of Standards and Technology 
(NIST) 

 ابرمبتنی بر  هايکاربرد گاندهندتوسعه
الزم برداري از ظرفیت کامل چنین محیطی بهره منظوربه

کاربردهاي  کارکردهاي خاصمعماري و  اصولاز تا  دارند
یک کاربرد مستقل لذا، . استفاده کنندمبتنی بر ابر 

اجرا دارد، با روي یک ماشین منفرد که  يموجود
و  منجر شدهحداقل منافع مهاجرت ساده به روي ابر به 
در نیز پذیري کاربردها را حتی ممکن است دسترس

. پایین بیاورد صورت عدم رعایت درست اصول معماري
، هاآنمنابع و مدیریت خودکار با توزیع که،  صورتیدر 

اي پرداخت در ازاي هاي هزینهقابلیت ارتجاعی و مدل
 ي کاربرد بهدهندهسود را براي توسعه بیشتریناستفاده، 

این خودکارسازي الزم به ذکر است که آورند. می بار
 در خود کاربرد یا با استفاده از کارکرد بایستی ناچاربه

ضرورت دارد  ،بنابراین. وجود بیایدبهکننده مدیریت فراهم
هاي مدیریتی ابرهاي رابط ،دهندگان کاربردتوسعه که

ها را شروع و کار بگیرند تا ماشینرا به شده استفاده
کارکرد  ،استفاده از منابعبا نظارت بر  ساخته ومتوقف 

غم ربه. دسترسی نمایندکننده را توسط فراهم مهیا شده
استانداردسازي  در جهتصنعت  بخش يگسترده تالش
 یکاستفاده از کارکرد تکیه بر هاي مدیریت ابر، رابط

 6سفت و سخت وابستگینیز به  خصوصي بهکنندهفراهم
منجر ي خاص ابر کنندهدهنده به یک فراهمکاربرد توسعه

جلودار ها و کارکرد ابري که صنعت شود. تکامل رابطمی
شده توسط ابرها را  ي محصوالت عرضهمقایسهآن است 

در بیشتر . مفاهیم مشترك ذیربط نیز سازدمشکل مینیز 
داده ر دسترس عموم قرار پنهان مانده یا د موارد
ي کاربرد ابر در مدیریت ، توسعه. لذاشوندنمی

4 Elasticity 
5 Virtualization 
6 Tight coupling 
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ي کنندهها با مشکل مواجه شده و به یک فراهمنیازمندي
 Azureي براي مثال، توسعهشود. ابر خاصی محدود می

هاي گوگل یا سرویس App Engineي ویندوز با توسعه
 .متفاوت است) Amazon )7AWSوب 

کنندگان فراهم جابجاییي مسئلهتر این که، مهم
چون، براي مثال،  ؛در حالت کلی قابل حل نیستبر ا

 هاي زماني سکوها و زیرساختشده هاي عرضهسرویس
نویسی فرق هاي برنامهو پشتیبانی زباناجرا در کارکرد 

هاي الگو و زبان 8الگوهادارند. با این وجود، استفاده از 
هاي مکرر کاربردها به تواند در حل نیازمنديمی

وابستگی عمدتاً  الگوها د.ندهندگان کمک کنتوسعه
هاي مشیخاصی به فناوري خاص مستندات و خط

 موجود ابر ندارند طور، کاربردهاي، همینکنندهفراهم
از مفاهیم معماري، مستقل از  9لذا، الگوها تجریدي .]3[

صورت اسناد خواناي کنند. الگوها بهفناوري فراهم می
به را خِبرِگان  يشدهتثبیتانسانی هستند که دانش 

ي تلف، اعم از توسعههاي مخمبتدیان در زمینه
 . ]6-4[ دهندانتقال میکاربردهاي مبتنی بر ابر 

صورت تکی که الگوها به آیدخیلی کم پیش می
اي از شکل مجموعهاِعمال الگوها بهشوند.  کار گرفتهبه

یکی از عنوان الگوهاي مرتبط، در قالب یک زبان الگو، به
صورت کلی در یک به هاي حل یک مسئلهبهترین مشق

اي الگو، شبکه . زبان]8, 7[ ستا مطرح ي مشخصزمینه
ک است که فرایندي را براي حل ی از الگوهاي مرتبط

این زبان است که در حقیقت، د. کنفراهم می مسئله
و  دیکتهیکدیگر  يزمینهاِعمال الگوهاي مناسب را در 

تواند با دهنده میطوري که توسعه ،کندمیاجبار 

                                                           
7 Amazon Web Services (AWS) 
8 Patterns 
9 Abstraction 

مدل طراحی خود را ها، اِعمال آنو الگوها  برداشتن
 .]9, 8, 4[کند  کامل تدریجبه

، روابط میان بر اساس اهمیت درك مفهوم الگوها
منظور به ي رایانش ابريدر زمینه اي الگوهو زبان الگوها

ي کاربردهاي مبتنی بر ها در توسعهاستفاده و کاربرد آن
 ،]10[ي راه ارائه شده در گسترش نقشهبا  ، این مقالهابر
هاي براي اِعمال الگوها و زبان چارچوبیي دنبال ارائهبه

وضوعی که م باشد.الگو توسط طراح مدل مبتنی بر ابر می
لحاظ در اینجا اهمیت دارد، انتخاب الگوي مناسب، به

ي ارتباط میان الگوهاي یک زبان مشخص و شیوه
الگوهاي مد  شده و ارتباط بینالگوهاي اِعمال 10وارسی

 ]8[ »11وارسی زبان الگو«نظر زبان است. این روال که 
چارچوب قالب شود با رویکردهاي مختلف در نامیده می

 شود. پیشنهادي بحث و بررسی می

دهی مطالب مقاله به این صورت سازمان سایر
ي ، به معرفی کارهاي مرتبط در زمینه2شود. بخش می

هاي مبتنی بر الگو و زبان هدایت و راهنمایی طراح مدل
ي مفهوم الگو و زبان ، ضمن ارائه3پردازد. بخش الگو می

ها هایی براي شناسایی آنمشیي خطالگو، به ارائه
بندي از الگوها و روابط دسته ، یک4پردازد. بخش می

ضمن ، 5دهد. بخش بري ارائه میمیان الگوهاي رایانش ا
چارچوب تشریح وارسی دستی اِعمال یک زبان الگو، 

مبتنی بر الگوها و زبان الگوي  هايکاربرد و وارسی توسعه
سازي با تأکید بر رویکردهاي ممکن پیاده رایانش ابري را

بندي، به ، ضمن جمع6ش کند. نهایتاً، بخمعرفی می
 پردازد.گیري و مروري بر کارهاي آتی مینتیجه

10 Verification 
11 Pattern language verification (PLV) 
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 کارهاي مرتبط  -2

ي کارهاي مرتبط در ادبیات تحقیق هرچند که نمونه
مربوط به راهنمایی و هدایت طراح در اِعمال الگوها، 

شکل زبان الگو محدود است. در اینجا، به معرفی به
م که در این پردازیمختصر برخی از کارهاي مهمی می

 اند.زمینه انجام شده

که  ايبراي حل مسائل پیچیده ]11[ 12زِدان
حل مناسب از میان الگوهاي نامزد، به انتخاب الگوي راه

مند ها دشوار است، از یک روش ساماندلیل تعدد آن
راي نمایش زبان بدر اینجا، . کنداستفاده میانتخاب الگو 

(که براي توصیف  13BNFالگو از یک گرامري شبیه 
شود) نویسی مرسوم استفاده میهاي برنامهبیشتر زبان

بودن گرامر کند. با ناکافیاستفاده میشده نویسیحاشیه
هاي آن، براي رفع پیچیدگی انتخاب الگوي و حاشیه

تکنیک تحلیل فضاي حالت طراحی و رویکرد  از مناسب
14QOC کنداستفاده می. 

یک هدایت طراح  منظوربه، ]8[ 15باتلِرزمانی و 
ي از مجموعه ايبر اساس زیرمجموعه UMLمدل 

نام بانی بهدر قالب ز ]Fowler ]7الگوهاي 
16PofEAA ابزاري به نام ،ArgoPLV اندداده توسعه 

برد. بهره می ArgoUMLابزار خاص  امکانات که خود از
نوعی یک زبان کار این ابزار مشابه یک کامپایلر 

است که طی سه مرحله، ساختار، گرامر و نویسی برنامه
کند. محدودیت می وارسیرا  شدهمعانی الگوهاي اِعمال

گردد. زبانی بودن آن بر میاصلی ابزار ارائه شده به تک

                                                           
12 Zdun 
13 Backus-Naur Form (BNF) 
14 Questions, Options, Criteria (QOC) 
15 Butler 
16 Patterns of Enterprise Application Architecture 
(PofEAA) 

الگوهاي زبان اِعمال ابزار صرفاً این عبارت دیگر، به
PofEAA کند.می وارسیرا ها و روابط آن 

تعمیم  در راستاي، ]12, 9[روحی و زمانی 
 ]8[باتلِر که توسط زمانی و  17مفهوم وارس زبان الگو

توسعه  ]PLVGen ]13نام مطرح شده بود، چارچوبی به
حل الگوهاي زبان با ش راهفرض نمایپیشاند که با داده

هاي توصیف با زبانقابلیت و  UMLنمودارهاي کالس 
 19PLSLو  18PSLتوصیف الگو و زبان الگو، یعنی 

صورت خودکار تولید به، وارس زبان الگوي ورودي را ]14[
لید تو ]20EVL ]14که به زبان تولیدي . وارس کندمی
کند اي هدایت میصورت محاورهشود طراح مدل را بهمی

با پیروي از ساختار  گامبهگامتا مدل طراحی خود را 
روابط میان الگوهاي آن، ضمن لحاظ الگوهاي زبان و 

 شده توسعه بدهد.ي عواقب الگوهاي اِعمالمشاهده

که عمدتاً روي  ]15[و همکاران  21فِیلینگ
اند، براي هدایت طراح الگوهاي رایانش ابري کار کرده

هاي اند. در خانهجدول تصمیم استفاده کردهمدل از یک 
از نوع توانند ي الگوها که میاین جدول، نوع رابطه
) یا تضاد باشند، مشخص استفادهوابستگی قوي (یا همان 

 شود.می

 هاي الگوشناسایی الگوها و زبان  -3

در این بخش، براي فهم مفهوم الگو و زبان الگو، تعریف 
شود. سپس، هایی ارائه مینمونهاي از این مفاهیم و ساده

 شود.یک ساختاري براي الگوهاي رایانش ابري ارائه می

17 Pattern Language Verifier (PLV) 
18 Pattern Specification Language (PSL) 
19 Pattern Language Specification Language (PLSL) 
20 Epsilon Validation Language (EVL) 
21 Fehling 
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تعریف الگو -1-3

است که  مسئلهحلی براي یک زبان ساده، الگو راهبه
, 7, 5, 4[دهد ي مشخصی رخ میدفعات در یک زمینهبه

اعم از معماري  ،زیادي قلمروهايلگوها در ا. ]16
 .]16, 5[ دارنداستفاده نیز گرا افزار شئساختمان و نرم

الگو در ساختار و شکل هایی، رغم داشتن شباهتبهلذا، 
از ساختار  رایجیشکل  متفاوت است. مختلف،هاي زمینه

، ساختار در اینجانشان داده شده است.  1شکل الگو در 

ي شناسایی الگو که بایستی الگو، شامل شناسه (برا
تا انتقال مفهوم آن به معنی انتخاب شود  االمکان باحتی

 دهندگانو در میان توسعه الگومبتدي کنندگان استفاده
(شرایطی که منجر به یک مسئله  22، زمینه)تر شودآسان

ورجوع (توصیف چگونگی رفعحل ، راهمسئله، شود)می
ون نمودارهاي کالس و مسئله عمدتاً با نمودارهایی همچ

(که خود را در دو شکل،  23و عواقب) UMLتوالی 
 دهد) الگوست. نشان می 25ماندهیا دیون باقی 24منافع

 

 )]14[شکل و ساختار الگو (برگرفته از  -1شکل 

گو و کاربرد آن، اِعمال الگوي عنوان مثالی از البه
Facade ]5[  یک زبان کامپایلر آشناي را در یک سیستم

هاي در نظر بگیرید. در این سیستم، کالسنویسی برنامه
مختلفی اعم از اسمبلر و لینکر وجود دارند. چون الزامی 

یک کامپایلر، (کارفرماهاي) ي کاربران نیست که همه
ها آشنایی داشته باشند، براي استفاده با این زیرسیستم

22 Context 
23 Consequences 

حلی عنوان راهبه تواندمی Facadeیک الگوي  اِعمال
دهد. ، استفاده از این الگو را نشان می2شکل مطرح شود. 

عنوان رابطی به Facadeدر حقیقت، در اینجا، الگوي 
هاي کامپایلر هاي داخلی کالسکند تا پیچیدگیعمل می

 ندگان آن پنهان کند.کنرا از دید کارفرماها و استفاده

24 Benefits 
25 Liabilities 

الگو

زمینه

شرایطى که منجر به مسئله مىشود

مسئله

مجموعهاى از الزامات که به دفعات در زمینه رخ مىدهند

راهحل

شناسه

نام و رده ى شناسایى الگو

پیکربندى با هدف توازن الزامات

عواقب 

عواقب ناشى از اعمال الگو



الگو و زبان الگو بر یمبتن يابر انشیرا يکاربردها براي توسعهیک چارچوب 
 1شماره  اول، شده، سال توزیع هايو سامانه محاسبات دوفصلنامه ،علیرضا روحی

77

 )]14[براي دسترسی آسان کارفرماها به یک سیستم کامپایلر (برگرفته از  Facadeاِعمال الگوي  -2شکل 

الگوهاي رایانش ابري، مسائلی را پوشش 
دهند که موقع طراحی، ساخت، و مدیریت می

آیند. اسناد مربوط به الگوها کاربردهاي ابري پیش می
براي راهنمایی ترتیب اِعمال الگوهاي دیگر، ترکیب 

کردن ي رایجی دارند و مشخصالگوهایی که استفاده
الگو در دهند. همدیگر ارجاع میالگوهاي مرتبط به

هاي توسعه که مشیمقایسه با مستندات فنی یا خط
گیرند، در حقیقت، خصوصی را در نظر میهاي بهفناوري

کند که براي یک حلی را اقتباس میاصل یک راه
ي مکرر کارگر است. الگوهاي رایانش ابري از مسئله

کننده، و سایر هاي فراهمکاربردهاي موجود، سرویس
هاي معماري مرسوم، یند که سبکآمنابع بدست می

هاي اجراي ابري، و مؤلفه هاي زمانهاي محیطمؤلفه
کنند. قالب این اسناد الگو براي کاربردهاي ابر را بیان می

همگن ساخته  ،ي یک ظاهر و حس مشتركارائه
 .]15[شود می

زبان الگو -2-3

چه پیشتر عنوان شد، الگوها معموالً در کاربردشان چنان
عبارت دیگر، الگوها در متن . به]4[رفتار اجتماعی دارند 

شوند. بنابراین، آنچه الزم و چارچوب یکدیگر اِعمال می
 اِعمال انتخاب و ي میان الگوها دراست لحاظ رابطه

که باعث کارآمدي و اثربخشی یک طراحی در  هاستآن
کی الگوها بدون در نظر گرفتن روابط مقایسه با اِعمال ت

. روابط میان الگوها بستگی به زمینه گرددها نیز میآن
زبان  و الگوهاي استفاده شده در آن دارد. براي مثال،

شده هاي توزیعکه در ساخت سیستم Brokerالگوي 
» رقابت«و » استفاده«شود روابط و همروند استفاده می

. نمودار ریلی ]17[د کنرا میان الگوها تعریف می
نشان داده شده  3شکل  ي الگوهاي این زبان درمجموعه

عنوان الگوي به Brokerالگوي  ،زباندر این  است.
عبارت دیگر، این الگو . بهشودمحسوب میین زبان آغاز

براي نیازي قابل اِعمال است. الگوي پیش بدون هیچ
ي میان الگوهاي رابطه، ی از روابط میان الگوهامثال

Broker  وLayers  .الگوي را در نظر بگیریدBroker 
اي و سادگی طراحی از ایجاد ساختار پیمانه منظوربه

ي روابط این زبان همه کند.استفاده می Layersالگوي 

کالسهایزیرسیستم

CCllaassssAA

......

...

CCllaassssBB

اِعمالالگو

کالسهایزیرسیستم

CCllaassssAA

......

CCllaassssBB

FFaaccaaddee

Client #1 Client #2 Client #n Client #1 Client #2 ... Client #n
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و  Reactorي بین الگوهاي استثناي رابطهبه
Leader/Followers  است از نوع » رقابت«که

به این معنی است » رقابت«ي . رابطههستند» استفاده«
رقابت در یک زمینه با همدیگر براي استفاده که دو الگو 

هداف کیفی که این نظر طراح است که بسته به او  دارند
 Wrapperالگوي  ، با این فرض کهمد نظر دارد

Facade ها، یکی از آن ي جاري است،عنوان زمینهبه
 .یا هر دو را انتخاب و اِعمال نماید

اي از الگوهاي بیان ساده، زبان الگو، شبکهبه
مرتبط با یک الگوي آغازین است که فرایندي را براي 

ي مشخص فراهم ینهي خاص در یک زممسئلهحل یک 
شکل ي زبان الگوي نشان داده شده در کند. در نمونهمی
لحاظ اهداف کیفی به ،، بر اساس نظر و خواست طراح3

توان مسیرهاي مختلفی را با شروع از الگوي میطراحی 
انتخاب کرده و الگوهاي آن را با در » Broker«ازین آغ

ها اِعمال کرد. یکی از نظر گرفتن روابط بین آن
 معیارهاي مهم در انتخاب این مسیرها عواقبی است که

ي اِعمال الگوها در زمینه شکل منافع و دیون دربه
 .]12, 9[د نشومی عایدیکدیگر 

 
 

 )]18[(برگرفته از  Brokerزبان الگوي  -3شکل 

اي از الگوهاي ي خاص، مجموعهیک دامنهزبان الگوي 
هاست. لذا، ها، و قوانین ترکیب آندامنه، روابط بین آن

پردازد تا زبان الگو به مسائل مشترك در یک دامنه می
فرایند طراحی را هدایت کند. بر این اساس، الگوهاي 

ي کافی را رایانش ابري بایستی در این حوزه، مشاوره
منظور حصول هدف کلی طراحی هبراي هدایت کاربر، ب

ایجاد یک کاربرد ابري یا تجدید ساختار یک کاربرد 
عالوه، این الگوها بایستی مفاهیم موجود فراهم کنند. به

انتزاعی سازند که تضمین شود اسامی الگوها  تا حديرا 
. ]15[شوند براي ارتباط بهتر میان طراحان استفاده می

البته، مشابه مفهوم الگویی که در رایانش ابري مطرح 
از زبان الگو نیز در منابع براي است، تعاریف دیگري 

 .]11, 9[هاي مختلف وجود دارد حوزه

ها در قالب براي شناسایی الگوها و اقتباس آن
اطالعاتی ها و منابع کاتالوگ الگو و زبان الگو، روش

 ]15[مختلفی وجود دارد که در اینجا رویکرد مرجع 
 شود:صورت خالصه ارائه میبه

همکاري با صنعت مرتبط با رایانش ابري که در  •
اند. البته، مفاهیم و اصولی این زمینه موفق بوده

شوند که این کاربردها دارند انتزاعی ساخته می
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تا فارغ از هرگونه محدودیت فناوري و محیطی 
 باشند.

هاي د زبانبررسی ادبیات تحقیق و منابع موجو •
تواند کنندگان ابر میالگو و مستندات فراهم

منبع قابل توجهی براي استخراج الگوها و 
اي اعم از رایانش هاي الگو در هر زمینهزبان

ابري باشد. الزم به ذکر است که بایستی 
هاي دیگر، همچون الگوهاي موجود در زمینه

، 26کاربردهاي مستقل، کاربردهاي گرید
تنی بر پیغام و غیره نیز بررسی کاربردهاي مب

شوند تا در صورتی که در کاربردهاي ابري 
کار گرفته شوند. آوري و بهکارگر بودند جمع

یک قالب یکسانی نیز باید براي نمایش الگوها 
ارائه شود تا الگوهایی که از منابع مختلف 

شکل شوند. شوند همگن و یکاستخراج می
، یک ساختار مشخصی را براي قالب 1جدول 

 دهد.الگوهاي رایانش ابري نشان می
هاي ي خبرگانی که از کار با سیستمتجربه •

 شود.ي کاربردهاي ابري به ما منتقل میتوسعه

یک ساختار و قالب الگو براي الگوهاي رایانش  -1جدول 
 ]6[ابري 

 توصیف کوتاه جزء

این اسم براي شناسایی هر الگو  نام الگو
شود. بهتر است استفاده می

مختصر و گویا انتخاب شود تا 
 تر شود.خاطرسپاري آن آسانبه

و  مسئلهاي از الگو، یعنی خالصه 27هدف
 حل در یک یا دو جمله.راه

براي هر الگو، یک آیکنی  آیکن
اندازه با سایر الگوها طراحی هم

                                                           
26 Grid 
27 Intent 

صورت تصویري شود که بهمی
باشد. گر الگو و کاربرد آن نشان

ها در نمودارسازي و از این آیکن
تر الگوها استفاده ارتباط ساده

 شود.می
پرسش 

 28برندهپیش
اي که توسط الگو حل مسئله

صورت یک سؤال بیان شود بهمی
تواند با شود. خواننده میمی

ي مسئلهي این پرسش با مقایسه
طراحی که مد نظرش است به 

 الگو پی ببرد.
کند که را بیان می شرایطی 29زمینه

 شده است.  مسئلهمنجر به 
برنده، در حالی که سؤال پیش هاچالش

ي مسئلهیک درك سریعی از 
حل شده توسط الگو را فراهم 

کند، یک توصیف مفصلی از می
ها در این بخش نیز تمامی چالش

 شود.ارائه می
توسط الگو  مسئلهاین که چگونه  حلراه

صورت کوتاه شود را بهحل می
 کند.بیان می

حل، حداقل با یک در اینجا، راه طرح
طرح گرافیکی نشان داده 

حل یا شود که کارکرد راهمی
معماري حاصل را بعد از اِعمال 

 کشد.تصویر میالگو به
عواقب و آثار اِعمال الگو را بیان  نتیجه

 کند.می
توانند به می غالبًا الگوها هاگونه

هاي مختلفی اِعمال شوند شیوه
هاي که به شرایط و چالش

متفاوتی بستگی دارد. این 
ها چندان زیاد نیستند اختالف

که در اسناد مجزایی بیان شوند. 
لذا، در اینجا، این تغییرات اندك 

28 Driving question 
29 Context 
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هاي حل، یعنی گونهزمینه و راه
 شوند.الگو پوشش داده می

که با این الگو در  الگوهایی الگوهاي مرتبط
ارتباط هستند را مشخص 

ي خود از کند، مثًال در زمینهمی
این الگو استفاده کرده یا آن را 

ها کنند. این ارتباطپاالیش می
هستند که امکان ترکیب و 

ساخت یک زبان الگو را میسر 
 سازند.می

هاي استفاده
 شدهشناخته

هاي عملی کاربرد این الگو نمونه
 دهد.میرا نشان 

هانویسیحاشیه
30 

با هدف قابلیت گسترش ممکن 
هایی با مصنوعات است حاشیه

سازي اضافی مربوط به نمونه
الگوها در سکوهاي عینی، رفتار 

هاي ها، کنترل وضعیت مؤلفهآن
ها و غیره لحاظ مشمول آن

ها براي شوند. البته، این حاشیه
اي یکسان شیوهي الگوها بههمه

 شوند. اِعمال نمی

 بندي الگوهادسته  -4

 .شودعنوان مثال ارائه میدر اینجا، نخست یک الگو به
هاي مختلف الگوهاي رایانش ابري در بنديسپس، دسته

 شوند.منابع مختلف مطرح می

 ي ابري مؤلفهالگوي دروازه -1-4

در طی تحلیل  31ي ابري مؤلفهالگوي دروازه
Windows Azure App Fabric  عرضه شده

شرکت توسط مایکروسافت و گذرگاه سرویس کالن
2WSO 2، محصولی ازWSO32 .کشف شد 

                                                           
30 Annotations 
31 Cloud Component Gateway Pattern 
32 https://wso2.com/products/enterprise-service-bus/  

 ي ابري مؤلفه: الگوي دروازهنام الگو •
ي کاربرد در یک ابر یا : چگونه یک مؤلفههدف •

گیرد، موقعی که مرکز داده در دسترس قرار می
ي متفاوتی میزبانی در یک ابر یا مرکز داده

ها محدود ارتباط میان این محیطشود و می
 است؟

 : آیکن •

 
ها هاي آن: کاربردهاي متعدد یا مؤلفهزمینه •

اي متفاوتی توزیع مابین ابرها یا مراکز داده
اند. ارتباط همگام یا ناهمگام بین این شده

ها محدود است، براي مثال، از طریق محیط
، . در اکثر کاربردهاي این الگواستفاده از فایروال

 33طرف داخل از یک محیط خارجیارتباط به
شود: در محدود می 34به یک محیط داخلی

هاي داخلی مقیم در محیط حالی که مؤلفه
هاي خارجی را داخلی ممکن است مؤلفه

گونه دسترسی خارجی دسترسی نمایند، هیچ
 هاي داخلی مجاز نیست.براي مؤلفه

هاي ارتباطی در دسترس میان : کانالهاچالش •
هاي محاسباتی مورد استفاده توسط یک محیط

شوند. در حالی که شرکت غالباً محدود می
طرف بیرون ممکن است، ارتباط ارتبط به

طرف داخل از یک محیط خارجی ممکن به
است کامالً محدود شود. با این وجود، 

هاي کاربردي که در خارج مستقرند مؤلفه

33 Off-premise 
34 On-premise 

https://wso2.com/products/enterprise-service-bus/
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ها و کارکرد ن است نیاز به دسترسی دادهممک
هاي کاربردهاي داخلی داشته باشند که مؤلفه

در داخل مستقرند، اما دسترسی مستقیم به 
 ها ناممکن است.این مؤلفه

ي داخلی در محیط خارجی : رابط مؤلفهحلراه •
ي داخلی شود. این تکثیر، رابط مؤلفهتکثیر می

ي داخلی لفههاي مؤرا تقلید کرده و دسترسی
 فرستد.را به پیش می

نشان داده  4 شکل : طرح این الگو درطرح •
شود.می

: از آنجایی که از دسترسی مستقیم به نتیجه •
ها و شود، دادهي داخلی اجتناب میمؤلفه

توانند از طریق کپی آن کارکردهاي آن می
هاي ارتباطی ممکن دسترسی شوند. کانال

م باشند و همواره است همگام یا ناهمگا
هاي دسترسی، توسط ي محدودیتواسطهبه

 شوند.ي داخلی برپا شده و حفظ میمؤلفه

 ]15[ ي ابري مؤلفهطرح الگوي دروازه -4 شکل

ي ابر ي مؤلفهدروازه: الگوي الگوهاي مرتبط •
تواند در ابرهاي ترکیبی براي رفع و رجوي می

هاي هاي ارتباطی بین محیطمحدودیت
محاسباتی که یکپارچه هستند استفاده شود. 

سازي کاربردهاي متعدد، این کار براي مجتمع
هاي کاربردي که سازي مؤلفهدر کنار یکپارچه

سازند کارگر است. یک کاربرد مرکب را می
تواند با اِعمال الگوي ارتباط ناهمگام می

بار یا ، تحویل دقیقاً یک35رسانی مطمئنپیغام

35 Reliable messaging pattern 

عالوه، بار را تضمین کند. بهتحویل حداقل یک
ي ابر، مبتنی بر مفاهیم ي مؤلفهالگوي دروازه

]5[ facadeو الگوي  ]proxy ]5الگوي 
هاي مشابهی را در باشد که چالشمی

 سازند.کاربردهاي مستقل مرتفع می

سازي بین ه: این الگو در اصل، یکپارچهاگونه•
کند. براي هاي متفاوت را مطرح میمحیط

هاي خارجی را یکپارچه توان محیطمثال، می
ها کرد در صورتی که محدودیتی مشابه بین آن

دروازه ى مؤلفه ى ابر

کانال ارتباطى همگام

خواندن

نوشتن

وال
ایر

ف

مؤلفه ى 
داخلى

نوشتن

خواندن

مؤلفه ى 
تقلیدکننده

محیط خارجىمحیط داخلى
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هایی هم که براي وجود داشته باشد. صف
ي داخلی و تحقق ارتباط ناهمگام میان مؤلفه

ي رابط آن الزم هستند ممکن است مؤلفه
 ي متفاوتی میزبانی شود، بهدهکننتوسط فراهم
سازي کاربرد ي یکپارچهکنندهنام فراهم

عنوان یک سرویس، ) بهEAI( 36شرکتیکالن
ي تحت کنترل خاص یا در یک سگمنت شبکه

 37ي غیرنظامیدر محیط داخلی، یک منطقه
)DMZ.( 

سازي : یک پیادهشدههاي شناختهاستفاده •
هاي عنوان مؤلفههایی بهاز این الگو و سرویس

سازي توسط     مایکروسافت کاربردي یکپارچه
عرضه شده است که از کانال ارتباطی همگام 

سازي بخشی از کند. این پیادهاستفاده می
باشد. در می Azure App Fabricویندوز 

صورتی که سرویس داخلی با استفاده از ابزار 
ي ي مایکروسافت توسعه یابد، مؤلفهتوسعه

تواند خودکار تولید شود. در تقلیدکننده می
هاي داخلی شرایطی که نیاز شود سرویس

صورت خارجی در دسترس قرار بگیرند، یک به
تري باید توسعه داده سرویس داخلی اضافه

کند. شود که سرویس موجود را دستیابی می
WSO2هاي داخلی ، دسترسی ناهمگام مؤلفه

عنوان بخشی از گذرگاه سرویس را به
کند. در عرضه می WSO2شرکتی کالن

شرکتی، صورتی که این گذرگاه سرویس کالن
 داخلی نصب شود، در یک محیط خارجی، به

ممکن است براي » هاي سرویسدروازه«نام 

                                                           
36 Enterprise Application Integration (EAI) 

ها در هر دو محیط پذیري سرویسدسترس
 استفاده شود.

سازي ویندوز اده از پیادهها: استفنویسیحاشیه •
Azure آدرس در 

https://docs.microsoft.com/en-
us/azure/service-bus-

relay/service-bus-relay-tutorial  و
ر د WSO2 هاي سرویسمستندات دروازه

  آدرس
http://wso2.org/project/esb/java/3

.0.1/docs .ارائه شده است 

 فهرست الگوها -2-4

ي رایانش ابري شدهدر اینجا، کلیاتی از الگوهاي کشف
در قالب مطرح شده، شامل لیستی از نام الگو، آیکن، و 

شود. این کاتالوگ الگوها شامل برنده ارائه میسؤال پیش
هاي عرضه، انواع ابر، هاي سرویس ابرمدلهاي بنديرده
 باشد.می کاربردهاي ابر معماري، و ابر

 س ابرهاي سرویمدل •

 

 عنوان سرویس:زیرساخت به

صورت تواند بهمی ITچگونه یک زیرساخت 
 پویا از طریق یک شبکه عرضه شود؟

 

 عنوان سرویس:سکو به

صورت پویا توانند بهمی ITچگونه سکوهاي 
 از طریق یک شبکه عرضه شوند؟

 

 عنوان سرویس:افزار بهنرم

از صورت پویا تواند بهافزار میچگونه نرم
 طریق یک شبکه عرضه شود؟

 

 عنوان سرویس:ترکیب به

37 Demilitarized zone (DMZ) 
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تواند چگونه یک کاربرد ترکیبی می
صورت پویا از طریق یک شبکه عرضه به

 شود؟
 انواع ابر •

 

 ابر عمومی:

 ITهاي االستیک چگونه سرویس
صورت همروند براي توانند بهمی

 هاي متفاوتی عرضه شوند؟شرکت

 

 ابر خصوصی:

 ITهاي االستیک چگونه سرویس
ي صورت انحصاري براي استفادهبه

 شود؟داخلی یک شرکت عرضه می

 

 ابر ترکیبی:

 ITهاي االستیک چگونه سرویس
هاي متعددي توانند براي شرکتمی

عرضه شوند در حالی که برخی 
ها توسط یک شرکت سرویس

شوند صورت انحصاري استفاده میبه
سط آن فراهم و حتی ممکن است تو

 شوند؟

 

 :38ايابر مجموعه

 ITهاي االستیک چگونه سرویس
صورت همروند براي توانند بهمی

ها اي از شرکتي ویژهمجموعه
 عرضه شوند؟

 

 هاي ابرعرضه •

 

 زیرساخت االستیک:

صورت توانند بهمی ITچگونه منابع 
 همروند و مطابق نیاز عرضه شوند؟

 

 پایین:گره محاسبه با دسترسی 

                                                           
38 Community Cloud 

با  هاي محاسبهچگونه سرویس
تواند عرضه شود هاي پایینی میهزینه

ها قید پذیري آندر صورتی که دسترس
 و بند نداشته باشد؟ 

 

 گره محاسبه با دسترسی باال:

توانند هاي محاسبه میچگونه سرویس
عرضه شوند در صورتی که 

ها اهمیت حیاتی پذیري آندسترس
 داشته باشد؟

 

 گاري محض:ساز

حل پذیري یک راهچگونه دسترس
تواند افزایش یابد در سازي میذخیره

ها حالی که سازگاري هم در تمامی زمان
 تضمین شود؟ 

 

 :39سازگاري احتمالی

پذیري و کارایی یک چگونه دسترس
تواند شده میسازي توزیعحل ذخیرهراه

افزایش یابد در صورتی که نیازمندي 
 تر شود؟خفیفسازگاري 

 

 اي:اي رابطهي دادهذخیره

توانند ذخیره اي میچگونه عناصر داده
هاي میان صفات شوند چنان که رابطه

ها و عناصر دیگر بتوانند بیان شده و آن
وجوهاي پیچیده بر اساس این پرس

 پذیر باشند؟صفات امکان

 

 :Blobي ذخیره

توانند اي بزرگ میچگونه عناصر داده
دهی صورت متمرکز ذخیره و سازمانبه

شده و از طریق یک شبکه در دسترس 
 قرار بگیرند؟

 

 ي بالکی:ذخیره

ي مرکزي شبیه به چگونه ذخیره
توانند درایوهاي سخت محلی می

 دستیابی شوند؟ 

39 Eventual Consistency 
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 :NoSQLي ذخیره

تواند یک داده میچگونه یک پایگاه
را در مقیاس گسترده و  دادهساختمان

 پذیر پشتیبانی کند؟انعطاف

 

 گرا:افزار پیغاممیان

هاي کاربردها) چگونه کاربردها (یا مؤلفه
هایی از دور در توانند از طریق پیغاممی

لحاظ مکان ارتباط باشند در حالی که به
داشته  40و قالب پیغامشان، تزویج نرمی

 باشند؟

 

 رسانی مطمئن:پیغام

مبادله شوند در توانند ها میچگونه پیغام
ها در شرایط حالی که تضمین شود پیغام

هاي سیستمی یا ارتباطی گم شکست
 شوند؟نمی

 

 بار:تحویل دقیقاً یک

تواند گرا میافزار پیغامچگونه یک میان
مطمئن شود که یک پیغامی که فرستاده 

بار به گیرنده تحویل شود فقط یکمی
 شود؟می

 

 بار:تحویل حداقل یک

رسانی چگونه کارایی یک سیستم پیغام
تواند افزایش یابد در صورتی که می

 هاي تکراري قابل قبول باشند؟پیغام
 معماري کاربردهاي ابر •

 

 کاربرد ترکیبی:

شده و از چگونه کارکرد کاربرد، توزیع
 شود؟منابع مختلف ترکیب می

 

 تزویج نرم:

هاي میان توان وابستگیچگونه می
ها را کاهش هاي آنو مؤلفهکاربردها 

 داد؟

                                                           
40 Loosely coupled 
41 Elastic Load Balancer 

 

 ي بدون حالت:مؤلفه

ها اجتناب توان از فقدان دادهچگونه می
اي از یک کرد، در صورتی که مؤلفه

کاربرد از کار بیفتد یا از کاربرد برداشته 
 شود؟ 

 

 :Idempotentي مؤلفه

هایی را دریافت اي که پیغامچگونه مؤلفه
تکراري رسیدگی هاي کند به پیغاممی
 کند؟می

 

 کاهش نگاشت:

وجوهاي پیچیده بر چگونه کارایی پرس
اي بزرگ افزایش هاي دادهروي مجموعه

سازي حل ذخیرهیابد، در صورتی که راه
وجوها را مورد استفاده، این قبیل پرس

 صورت بومی پشتیبانی نکند؟به

 

 ي االستیک:مؤلفه

هاي کاربردي که چگونه تعداد مؤلفه
شوند بر اساس گسترش داده می

مندي سیستم، خودکار تطبیق پیدا بهره
 کنند؟ 

 

 :41گر بار االستیکموازنه

هاي کاربردي که چگونه تعداد مؤلفه
شوند بر اساس تعداد گسترش داده می

 ها، خودکار تطبیق پیدا کنند؟درخواست

 

 صف االستیک:

هاي کاربردي که د مؤلفهچگونه تعدا
شوند بر اساس تعداد گسترش داده می

اي بهینه، شیوههاي ناهمگام بهدرخواست
 صورت خودکار تطبیق پیدا کنند؟به

 

 :42سگ پاسبان

پذیري باال چگونه یک کاربرد با دسترس
ي هاي محاسبهبا استفاده از گره

 نامطمئن محقق شود؟

42 Watchdog 
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 روزرسانی:انتقال به

صورت اي بهیک کاربرد مؤلفهچگونه 
شود، موقعی که روزرسانی میجا بهیک

هاي کاربرد یا هاي جدید مؤلفهنسخه
عامل و افزار استفاده شده، سیستممیان

 غیره در دسترس قرار بگیرند؟

 

 نمونه:ي تکمؤلفه

تواند میان ي کاربرد میچگونه یک مؤلفه
اشتراك کنندگان متعددي بهکرایه

شود در صورتی که پیکربندي  گذاشته
 تکی ضرورتی نداشته باشد؟

 

 ي قابل پیکربندي:نمونهي تکمؤلفه

تواند میان ي کاربرد میچگونه یک مؤلفه
اشتراك کنندگان متعددي بهکرایه

گذاشته شود در صورتی که پیکربندي 
 تکی الزم باشد؟

 

 ي با تعدد نمونه:مؤلفه

براي ي کاربرد چگونه یک مؤلفه
کنندگان متعددي که آن را کرایه

کنند فراهم شود، در پیکربندي می
 پذیر نباشد؟صورتی که اشتراك امکان

و وارسی کاربردهاي  چارچوب توسعه  -5
مبتنی بر الگوها و زبان الگوي رایانش 

 ابري

در این بخش، نخست روش دستی شناسایی، انتخاب و 
کنیم. ا مطرح میهاي رایانش ابري راِعمال الگوها و زبان

سپس، چارچوب پیشنهادي توسعه و وارسی خودکار 
ارائه هاي ذاتی این روال را براي پرهیز از پیچیدگیخود 

 کنیم.می

 اِعمال دستی الگوها و زبان الگو -1-5

شده جستجو را در بین الگوهاي کشف مسئلهنخست 
حل کنیم تا بهترین الگویی را انتخاب کنیم که راهمی

گونه که در مقدمه هم عنوان تر باشد. همانآن کامل
ها با اِعمال الگوهاي ترکیبی در قالب مسئلهي شد، عمده

شوند. براي الگوهاي سازي میزبان الگو طراحی و مدل
صورت زیر قابل و رابطه بهشده در بخش قبل، دمطرح

 :]15[شناسایی است 

ــتفادهرابطه  -1 : به این معنی که یک الگو از ي اس
 کند.ي خود استفاده میالگوي دیگر در زمینه

تواند : به این معنی که یک الگو نمیي تضادرابطه  -2
 با الگوي دیگر در یک زمینه استفاده شود.

هاي بین الگوها الزم به ذکر است که رابطه
. ]12[دارد  و الگوهاي زبان الگو بیشتر بستگی به زمینه

روابط  ،5 شکل در» استفاده«هاي رابطه براي نمونه
سایر الگوها،  و عنوان سرویسزیرساخت بهالگوي  میان

ابر ، ابر ترکیبی، ابر خصوصی، ابر عمومیالگوهاي یعنی 
ي با گره محاسبه، یرساخت االستیکز، ايمجموعه

و  ي با دسترسی باالگره محاسبه ،دسترسی پایین
 .دهدرا نشان میي االستیک مؤلفه

ي تضاد میان الگوهاي عنوان مثالی از رابطهبه
ي ابر خصوصی و ابر توان به رابطهرایانش ابري می

با یک پیکان دوسر در  6 شکلعمومی اشاره کرد که در 
عبارت دیگر، است. بهمیان دو الگو نشان داده شده 

صورت عمومی و زمان، یک ابر را بهتوان همنمی
منظور حفظ خصوصی در نظر گرفت. در اینجا، به

که  دیگري تضادو  استفادهاختصار از پرداختن به روابط 
کنیم میان الگوهاي رایانش ابري وجود دارد اجتناب می

 را ببینید). ]15, 6[(براي جزئیات بیشتر 
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دلیل محدودیت فضا، تنها ، به6 شکل
اي از الگوهاي رایانش ابري را در قالب یک زیرمجموعه

» عنوان سرویسزیرساخت به«زبان الگو با الگوي آغازین 
دهد (براي جزئیات بیشتر مربوط به الگوهاي نشان می

 مراجعه کنید). ]15[ها به دیگر و روابط میان آن

براي اِعمال الگوها با پیروي از زبان الگو، الزم 
است که نخست آن دسته از الگوها اِعمال شوند که هیچ 

نیازي ندارند که در زبان الگو، اصطالحاً الگوهاي پیش
 .]4[شوند آغازین نامیده می

میان الگوي زیرساخت » ياستفاده«ي رابطه -5 شکل
 ]15[ عنوان سرویس و الگوهاي دیگر رایانش ابريبه

در ادامه، بر اساس روابطی که الگوهاي 
ها ي آندارند سایر الگوها به ترتیب در زمینه شدهاِعمال

شوند. موضوع دیگري که اهمیت دارد، توجه اِعمال می
. ]12[شود به عواقبی است که از اِعمال الگوها ناشی می

هایی نیز در بسته به نظر طراح ممکن است مصالحه
حین اِعمال الگوها با لحاظ روابط دیکته شده توسط 
زبان الگو صورت گیرد. براي مثال ممکن است طراح 
بخواهد براي امنیت بیشتر کاربرد، الگوهایی را اِعمال 

سیستم کند که موجب تنزل کارایی و سادگی مدل 
شوند. براي جزئیات بیشتر در رابطه با عواقب مثبت می

عبارتی منافع و دیون الگوهاي و منفی الگوها، به
روشن است که اِعمال  مراجعه کنید. ]12[شده به اِعمال

دستی الگوهاي یک زبان، مستلزم بررسی دستی صحت 
الگوهاي تکی اِعمال شده در کنار روابط میان الگوهاي 

 استفاده شده است.

تواند با زبانی که تنها تعداد این فرایند می
معدودي الگو دارد کارگر باشد. با این وجود، با رشد 

و متعاقباً پیچیدگی روابط میان الگوها، تعداد الگوها 
هاي الگوي اِعمال شده، دشوار، وارسی دستی زبان

. لذا، ]12, 8[مستعد خطا و عمالً ناممکن خواهد بود 
ي یک چارچوب انتخاب و اِعمال درست و وارسی توسعه

ها براي یک زبان الگو خودکار الگوها و روابط میان آن
 رسد.نظر میضروري به

ه عنوان
س

 ب
ی
ت
رو

خ
س
زیرسا

ابر عمومی

ابر خصوصی

ابر ترکیبی

ابر مجموعه ای

زیرساخت االستیک

گره محاسبه ی با 
دسترسی پایین

گره محاسبه ی با 
اال دسترسی ب

مؤلفه ی االستیک



الگو و زبان الگو بر یمبتن يابر انشیرا يکاربردها براي توسعهیک چارچوب 
 1شماره  اول، شده، سال توزیع هايو سامانه محاسبات دوفصلنامه ،علیرضا روحی

87

 »عنوان سرویسزیرساخت به«با الگوي آغازین  ي آنبخشی از زبان الگوي رایانش ابري و روابط میان الگوها -6 شکل
]15[

توسعه و وارسیچارچوب  -2-5

در اینجا، براي پرهیز از هرگونه ابهام و سردرگمی 
خواننده در رابطه با مفهوم وارسی که در این مقاله مد 

شود. اي از این مفهوم ارائه مینظر است، تعریف ساده
توان با اعتبارسنجی هم مترادف وارسی (که در اینجا می

لگوي دانست)، در حقیقت بررسی درستی الگو یا زبان ا
شده توسط یک طراح روي مدل طراحی است. اِعمال

ي ابزار خودکارسازي یکی از عوامل بازدارنده در توسعه
هاي الگو، نبود یک زبان مشترك و اِعمال الگوها و زبان

. ]9, 8[ هاي الگوستتوصیف واحدي از الگوها و زبان
واحدي  43لذا، در گام اول الزم است یک مدل یا فرامدل

. بر این ]9[هاي الگو تعریف شود براي الگوها و زبان

43 Metamodel 

اساس، گام بعدي، وارسی و اعتبارسنجی این الگوها و 
هاي طراحی است که با استفاده هاي الگو روي مدلزبان

تا جایی که . ]12[شوند ها توسعه داده میاز این زبان
دهد دو رویکرد کلی ی ادبیات موضوع نشان میبررس

 براي وارسی الگو و زبان الگو وجود دارد که عبارتند از:

: در ]19, 8[ رویکرد گرامري و کــامپــایلري•
جا،  یک این با  بان الگو  ها و ز نخســـت الگو

ــابه  ــیف می BNFگرامري مش ــود. در توص ش
مه،  ند یک کامپایلر  ،وارس زبان الگوادا همان

ـــی همچون هاي برنامهنوعی زبان یا  Cنویس
ـــودگرفته میجاوا در نظر  ـــتی  . لذا،ش درس

ها و شــده، روابط میان آنالگوهاي تکی اِعمال
گام با  عانی ذیربط  پایلر، م کام ناظر  هاي مت

زیرساخت 
به عنوان سرویس

ابر عمومی

ابر خصوصی

ابر ترکیبی

ابر مجموعه ای

مؤلفه ی االستیک

زیرساخت 
االستیک

مؤلفه ی محاسبه ی 
با دسترسی پایین

مؤلفه ی محاسبه ی 

انتقال  با دسترسی باال

به روررسانی

کاربرد ترکیبی

تزویج نرم

مؤلفه ی بدون 
حالت

سگ پاسبان

سازگاری محض 

مؤلفه ی تک نمونه

مؤلفه ی تک نمونه ی 
قابل پیکربندی

مؤلفه ی با تعدد 
نمونه

مؤلفه ی 
Idempotent

کاهش نگاشت

موازنه گر بار 
االستیک

انتقال 
به روزرسانی

دروازه ی مؤلفه ی 
ابر

مؤلفه ی االستیک

تزویج نرم

کاربرد ترکیبی
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یعنی بررســی لغوي (درســتی الگوهاي تکی)، 
نحوي (درســتی روابط میان الگوها) و معنایی 

ي (درســـتی الگوهاي اِعمال شـــده در زمینه
د.شووارسی و اعتبارسنجی می مورد نظر)

ید • ها،  :]20, 12, 9[ رویکرد مبتنی بر ق الگو
بان الگو کل، ز ها، و در  یان الگو ي روابط م

ــورت مجموعهمطلوب، به اي از قیود تعریف ص
ها در یک شــود که درســتی و ارضــاي آنمی

ـــت الگوها، مدل طراحی به معنی اِعمال درس

یان آن بان الگوي روابط م ها و در مجموع، ز
مد نظر است.

چارچوب پیشنهادي توسعه و وارسی ، 7شکل 
هاي الگو کاربردهاي رایانش ابري مبتنی بر الگوها و زبان

دهد. این چارچوب، در حقیقت، داراي دو را نشان می
ي یک زبان یا بخش اساسی است. بخش اول، ارائه

هاي الگوست. ف الگوها و زبانفرامدل براي توصی

هاي الگوچارچوب توسعه و وارسی کاربردهاي رایانش ابري مبتنی بر الگو و زبان -7شکل 

بخش دوم

بخش اول

مصنوع

جریان کنترل

ورودی

فرایند

وارس زبان 
الگو

ا  توصیف الگوها و زبان  الگو ب
یک زبان و فرامدل یکسان

پیاده سازی وارس زبان الگو با 
رویکرد گرامری و کامپایلری

مدل الگو و 
ان الگو زب

راهنما:

پیاده سازی وارس زبان الگو با 
رویکرد مبتنی بر قید

لگوها و زبان  شناسایی ا
الگوی رایانش ابری

طراحی کاربرد مبتنی بر 
الگوها و زبان الگو

مدل طراحی 
وارسی شده
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بخش دوم، بر اساس انتخاب یکی از 
کامپایلر زبان الگوي مد  شده، وارس یارویکردهاي مطرح

شود. سپس، وارس بدست سازي مینظر توسعه و پیاده
آمده براي وارسی و اعتبارسنجی زبان الگو در طراحی 
یک مدل مبتنی بر زبان الگوي مذکور توسط طراح 

چارچوب این  شود تا مدل وارسی شود.یاستفاده م
ا با تواند کارایی و کارآمدي طراحی مدل رمی

ساختن تعامل طراح با وارس زبان الگو از طریق فراهم
, 8[ي الگوهاي مطلوب ارتقا ببخشد پیشنهاد و توصیه

12 ,13[. 

 گیرينتیجه  -6

ي کاربردهاي مبتنی بر ابر، با توجه به پیچیدگی توسعه
هاي الگوي این زمینه براي غلبه استفاده از الگوها و زبان

شود. به همین منظور، ها توصیه میبر این پیچیدگی
موجود در رابطه با هدایت و راهنمایی طراح کارهاي 

مبتنی بر الگو و زبان الگو بحث و بررسی شدند. سپس، 

بندي از الگوهاي رایانش ابري مطرح شد. در یک دسته
ها در قالب ادامه، روابط بین الگوها و چگونگی اِعمال آن

 زبان الگو تشریح شدند.

ي راهی براي این مقاله سعی داشت یک نقشه
هاي کاربردي مبتنی بر ابر ارائه کند. در ان مدلطراح

همین راستا، یک چارچوبی براي شناسایی، توصیف و 
هاي رایانش ابري ارائه شد. این وارسی الگوها و زبان

سازي ابزار طراحی و وارسی چارچوب، توسعه و پیاده
بخشد. الزم کاربردهاي مبتنی بر زبان الگو را تسهیل می

ي یک مدل تداوم این پژوهش، ارائه به ذکر است که در
هاي الگوي رایانش ابري یا رسمی براي الگوها و زبان

ي بخش اول در هاي رسمی موجود (الزمهتطبیق مدل
تواند تولید می ]9[ ي چارچوب پیشنهادي)توسعه

جی اِعمال این الگوها و ابزارهاي الزم را براي اعتبارسن
هاي کاربردي مبتنی بر ابر تسهیل ها بر روي مدلزبان

 نماید.
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  یوجوپرسدر موتور  وجوپرسبهینه سازی 

 Hive دادهکالن
 2زنجانیود محمدپور، دا(*) 1سمیثم پاسداری هری

 کامپیوتر، دانشگاه زنجان، زنجان افزار، گروهدانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی نرم1
 عضو هیئت علمی، گروه کامپیوتر، دانشگاه زنجان، زنجان2

 

 چكیده

کانن داده از جملاه نحاوه ی هااجوهای محیطوپرسسازی در زمینه بهینههای مطرح تا چالش استهدر این پژوهش سعی گردید

ی هایو به تفضیل مورد بررسی وجوپرسهای با حجم زیاد مورد بررسی قرار گیرد. معماری و ساختار موتور بر روی داده وجوپرساجرای 
شود، اشاره ساز انجام میکه به طور مشخص توسط واحدهای کامپایلر و بهینه هاوجوپرسو به نحوه بهینه سازی  گرفته شده استقرار 

های مختلف مورد بررسی قارار مثالبا  به صورت جزئی و همچنین روش پیشنهادی در نهایت روش مبتنی بر همبستگی .ه استدیگرد

 یلی آورده شده است. های کلی در قالب یک نمودار تحلهمچنین در انتها، نتیجه کارآمدی روش گرفته است.

 ی بر همبستگ یمبتن یسازنهی،به Hive ،وجوپرس یسازنهی، بهوجوپرستور وداده، منالك: كلمات كلیدی
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 مقدمه -1

ها و افراد فعال در حوزه کنن داده پژوهشگران، سازمان

اند. برای های متفاوتی از کنن داده ارائه دادهویژگی

 و تنوع گارتنر سه ویژگی حجم، نرخ تولیدمثال موسسه 

را به عنوان خصوصیات محیط کنن داده معرفی  [1]

عنوه بر این سه خصوصیت،   IBMکند. شرکتمی

را نیز به عنوان یکی دیگر از خصوصیات  [2]صحت 

محیط کنن داده معرفی کرده است. و یا در تعریفی 

عنوان نیز به  دیگر عنوه بر خصوصیات باال از ارزش

شود. شرکت مایکروسافت یکی از ابعاد کنن داده یاد می

های حجم، تنوع، نرخ تولید، صحت، تغییر نیز ویژگی

ها را نیز به عنوان بودن داده [3]و قابل نمایان  پذیری

 .خصوصیات محیط کنن داده معرفی کرده است

در یک تعریف مختصر کنن داده اصطنحی است که 

ای زیاد داده های بزرگ و با تنوعبرای مجموعه داده

شود که ذخیره و پردازش این مجموعه از استفاده می

ها، با تکیه بر ابزارهای قابل دسترس موجود داده

های سنتی پردازش حلمدیریت پایگاه داده و یا راه

رو داده، مشکل است. چالشی که کنن داده با آن روبه

ی، جستجو، سازدهی، ذخیرهاست ثبت کردن، سازمان

اشتراک گذاری، انتقال، تجزیه و تحلیل و مصورسازی 

 .باشدها میاین داده

بر روی  وجوپرسدر ادامه سعی خواهد شد به بحث 

داده پرداخته شود. ها در فضای کننحجم عظیم داده

های مطرح شده با توجه به چالش وجوپرساین نگاه به 

باشد، چرا می داده متفاوت از نگاه سنتیدر حوزه کنن

ها سنتی اغلب ماهیت دادههای دادهکه در پایگاه

های مشخص بوده و در مقیاس کوچکی است اما داده

مختلف های بزرگ در زمینههای تولید شده در مقیاس

اجتماعی و... های از جمله صنعت، پزشکی، شبکه

با  وجوپرسمعموال با رویکردهای سنتی قابل مدیریت و 

یستند. بنابراین تغییر مقیاس و سرعت مطلوب ن

ها نیز اثرگذار بوده و رویکردهای ها بر معمارینیازمندی

 طلبد.نوین را می

ترین و از محبوبیکی  1در همین راستا آپاچی هدوپ

هایی است که برای مدیریت و حلترین راهمتداول

رود. هدوپ یک چارچوب ها بکار میپردازش داده

و مبتنی بر جاوا است، که باز نویسی متنبرنامه

های بسیار بزرگ را سازی و پردازش مجموعه دادهذخیره

کند. ، محقق می2در یک محیط محاسباتی توزیع شده

ی آپاچی است که توسط بنیاد هدوپ بخشی از پروژه

هدوپ با تکیه بر  .شودافزار آپاچی حمایت مینرم

سیستم پردازشی توزیعی خود، حجم عظیمی از 

ای ی ساختاریافته و بدون ساختار را، به شیوههاداده

ها، ی سازمانی سنتی انبار دادهتر از شیوهبسیار بهینه

  .کندمدیریت می

های مطرح شده و نیاز به پردازش به چالش با توجه

مختلفی از های پروژهها، وجوها بر روی کنن دادهپرس

توسط  Pig ،Hive ،Presto ،Spark ،Impalaجمله 

مختلف تعریف گردیده است. الزم به ذکر های تشرک

های یبا توجه به نیازمندها است که همگی این پروژه

واقعی ایجاد و توسعه داده شده است. به عنوان نمونه 

Presto  یی است که توسط شرکت وجوپرسموتور

شبکه اجتماعی های فیسبوک برای رفع نیازمندی

                                                 

 
1 Apache Hadoop  
2 Distributed Computation Environment 
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ل امکان فیسبوک ارائه شده است. به عنوان مثا

بر  بشودی تعاملی نیازمند توسعه ابزاری بود تا وجوپرس

پاسخ  ،ها در مدت زمان کمروی حجم عظیم داده

مناسبی دریافت گردد، به همین دلیل این موتور 

 توسعه داده شد.  وجوپرس

در دیگر ی معروف و مهم وجوپرسیکی از موتورهای 

وپ باشد که بر روی هدمی Hiveکنن داده  زمینه

توسعه داده شده است. در ادامه به بررسی دقیق تر این 

 موتور پرداخته خواهد شد.

 Hive یوجوپرسموتور  -2

توساط فیسابوک  2007در ساال  وجوپرساین موتور 

توسعه داده شده است و هم اکنون تحات نظار بنیااد 

ان بودن زب SQL-Likeآپاچی قرار دارد. هایو به جهت 

های وجوپرسارد و از د HQLیی تحت عنوان وجوپرس

کنااد. در حقیقات هاایو موتااور ای پشاتیبان میرابطاه

هاا و در واقاع یی است که بارای تحلیال دادهوجوپرس

ها به صورت حجیم در بستری که داده OLAPعملیات 

رود. اماا بارای تحلیال و توزیع شده باشند، به کار مای

 گزینه مناسبی نیست. OLTPهای داده

در زماان  سااختار از نوعای های رابطهدادهاغلب، پایگاه

شود نوشتن، هستند، یعنی زمانیکه داده وارد جدول می

سااختار شود تاا مطاابق بررسی میساختاری از لحاظ 

اقدام موجب تحمیل سربار اضافی در  باشد، بنابراین این

و باعث کاهش سرعت در زمان  زمان نوشتن داده شده

شود. اما هایو ای میای رابطههدادهها در پایگاهدرج داده

باشاد بادین در زماان خوانادن میسااختار به صورت 

هاا بررسای در زماان دریافات داده سااختارصورت که 

هاا زیااد گردد و از این نظر سرعت باارگزاری دادهنمی

 .[1] خواهد بود

ای با توجاه باه های رابطهها و سیستمدر مقایسه روش

تکمیل نکات گفتاه شاده ی سیستم، در ساختارمعیار 

 توان به موارد زیر اشاره کرد:می

 3در زمان نوشتن ساختار 

ای باه هنگاام درج های رایج رابطهدر سیستم

هااای بااا داده ساااختارداده جدیااد همخااوانی 

ماورد بررسای  گیرانهدریافتی به صورت سخت

گیرد و در صاورت عادم همخاوانی از قرار می

ه ایان حالات شاود. بانظر میورود داده صرف

 گردد. در زمان نوشتن اطنق می ساختار

مزیت این روش این است که با توجه  به ایجاد 

ها کارایی را ها و رکوردها بر روی ستونشاخص

هاا ارتقاا وجوپرساز نقطه نظر سرعت اجرایی 

دهد اما در مقابل، سرعت درج اطنعات در می

 دهد. در واقعسیستم را نیز به شدت کاهش می

هایی که نرخ نوشتن در سیستم برایاین روش 

 آنها باال است مناسب نیست.

 4در زمان خواندن ساختار 

هایو به هنگاام ذخیاره ساازی و ورود  سیستم

کند بلکه گیری را اعمال نمیها این سختداده

را بررسای  سااختاربه هنگام بازیابی اطنعاتی 

در زماان  سااختارکند که به ایان ویژگای می

ایان ناوع نگارش باه شاود. اندن گفته میخو

ساً به این دلیال اسات کاه بتاوان اسا ساختار
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 .را فراهم نماودباالیی  5اولیه بارگذاریسرعت 

دیگاار نیااازی بااه تجزیااه،  ،بااه عنااوان مثااال

سازی موارد در سطح دیساک نیسات، سریالی

این سخت گیری کاهش یافته به نوعی انعطاف 

اردی که در آنهاا سیستم را باال برده و برای مو

 نرخ نوشتن باالست مناسب است.

 ایمدل داده -3

آورده  1در شاااکل  Hiveای نماشااای از مااادل داده

در اساات. در ایاان بخااش، توضاایحات مختصااری شده

 ای ارائه شده است.خصوص اجزاء این مدل داده

 جداول

هر جدول یک دایرکتاوری متناا ر در سیساتم فایال 

HDFS 6 های جادول باه دارد، بدین صورت که داده

صاورت سااریالی مرتااب گردیاده و در قالااب فایاال در 

هاایو عملیاات  گاردد.دایرکتوری مورد نظر ذخیاره می

ساریالی کاردن را باه صاورت داخلای و نهفتاه انجاام 

دهد، به طوری که فرمت این فرآیند سریالی سازی می

داری نیز در بخشی تحت عنوان کاتالوگ سیساتم نگاه

یالی سازی در فرآیند کامپایل و گردد. این فرمت سرمی

شود. هایو همچناین از به کار برده می وجوپرساجرای 

و حتای  HDFS ،NFSجداول خارجی کاه بار روی 

محلاای ذخیاره شااده اناد، پشااتیبانی هاای دایرکتوری

ها بسایار باه . هار رکاورد در ایان جادول[1] کندمی

ای شبیه است که امکان اجرای عملیات های رابطهمدل

DDL [6]ها وجود دارد بر روی آن. 

 هاپارتیشن
                                                 

 
5 Fast initial load 
6 Hadoop Distributed File System 

تواناد دارای یاک یاا چنادین هر جدول همچناین می

ها نحوه توزیع شادگی پارتیشن باشد، که این پارتیشن

دایرکتوری اصلی جادول های داده را در زیر دایرکتوری

 .[4] دهدنشان می

 هاباكت

د بااه ناااتوهااا میهااا موجااود در باکتداده همچنااین

یاک  Hashها بار اسااس تحت عنوان باکتهای بخش

ستون در جدول تقسیم بندی گردد. هر باکات نیاز در 

 گردددایرکتوری هر پارتیشن در قالب فایل ذخیره می

[4].  

 

 
 Hive  [1] در ایمدل داده 1 شكل

 Hadoopبستر  -4

 تحلیل و ذخیره پردازش، برای باز متن بستر یک هدوپ

 .ساختار است بدون و شده توزیع های داده عظیم حجم

 به پردازشی چهارچوب این پیدایش اصلی منشاء [9]

 می باز گوگل و یاهو اینترنتی جویجست هایشرکت

 جستجوی و وب صفحات گذاریبرای شاخص که گردد

پردازشی داشتند.  جدید های مدل و ابزار به نیاز آنها

شده در ها را به صورت توزیعهدوپ تنش دارد تا فرآیند

ها انجام دهد. بنابراین با توجه به رویکرد کنار داده

ها و ذخیره سازی شدگی امکان اجرای فرآیندتوزیع

. [10]شود های مختلف فراهم میها بر روی گرهداده

این رویکرد موجب شده است تا هدوپ عنوه بر اینکه 

ها و پردازش را اجرا و بتواند حجم باالیی از داده
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مندی از سخت افزارهای مدیریت کند، بلکه امکان بهره

ندی مرا نیز فراهم کند .  همچنین با بهره 9ارزان قیمت

باالیی را نیز  8های توزیع شده قابلیت اطمیناناز گره

 زمینه در وسیع بصورت هدوپ کند. امروزهتضمین می

تجارت و  تا دانشگاهی هایفعالیت از بسیاری های

 گیرد استفاده قرار می مورد نجوم تا علوم از ، صنعت

[9]. 

 7شده هدوپسیستم فایل توزیع -1

شده، از سیستم هدوپ با توجه به معماری توزیع

مدیریت فایل توزیع شده نیز برخوردار است. به 

هایی که بخشی ها را در قالب گرهصورتی که داده

از یک سیستم توزیع شده اند، ذخیره، بازیابی و 

به  10قویاً همبندها به صورت کند. گرهمدیریت می

ها بر روی یک یاشند. فرادادهیکدیگر متصل می

 11حت عنوان گره نامسرور اختصاصی ذخیره ت

های دیگر ها نیز بر روی گرهگردند. دادهذخیره می

 گردند.ذخیره می 12دادههای تحت عنوان گره

 شده است.نشان داده 2موارد گفته شده در تصویر 

 

 HDFS  [10]معماری  2 یرتصو

                                                 

 
7 Commodity hardware 
8 Reliability 
9 Hadoop Distributed File System 
10 Strongly connected 
11 Name node 
12 Data nodes 

توان به های بارز این سیستم فایل میاز ویژگی

 مقیاس پذیری باالی آن اشاره کرد.

 ره نامگ -1-1-1

کند که با مشتری این گره فضاهای نام را مدیریت می

HDFS  در ارتباط است. به عنوان  3مطابق تصویر

ها مثال وقتی درخواستی برای ذخیره یا بازیابی داده

شود. این گره به دلیل اینکه با توجه به ایجاد می

های از وضعیت گره Heartbeatمکانیزم هایی همچون 

های رد و همچنین آدرس داده در گرهای اطنع داداده

های داند، بنابراین عملیات را به سمت گرهنام را نیز می

 کند.نام هدایت می

هدوپ برای تضمین کارایی رکوردهای این گره را در 

یک سرور اختصاصی بر روی حافظه اصلی تصادفی 

کند. همچنین در راستای تضمین قابلیت نگهداری می

ها را نیز از این گره 13ندین کپیاطمینان ممکن است چ

 ایجاد کرده باشد.

 گره داده -1-1-2

های است، گرهمشخص گردیده 3همانگونه که در تصویر 

ها تحت کنند. این گرهها را ذخیره سازی میدادهداده 

های یک سری فضای نام ممکن است بر روی ماشین

ها نیز با توجه به ساختار مختلف توزیع شده باشد. داده

گردند. این سیستم ها ذخیره میشده این گرهتوزیع 

فایل نیز برای تامین قابلیت اطیمنان چندین کپی )به 

کند. به ها را ایجاد میعدد( از داده 3فرض صورت پیش

صورتی که رکوردهای اطنعاتی ممکن است در چندین 

 ذخیره شده باشند. 3داده مختلف مطابق تصویر  گره
                                                 

 
13 Replication 



 

  Hiveداده کالن  وجویوجو در موتور پرسبهینه سازی پرس

 8شماره  اول، ، سال شده توزیع های و سامانه محاسبات دوفصلنامه میثم پاسداری هریس، داود محمدپورزنجانی،

 

 

29 

 

 
 های نامدر گرهها دهتوزیع شدگی دا 3 یرتصو

 14 كاهش-نگاشت مدل برنامه نویسی -1-2

برنامه نویسی است که اجازه  مدل یک  کاهش-نگاشت

اجرای پردازش موازی و توزیع شده بروی مجموعه 

 .دهدرا می شدهها در یک محیط توزیعبزرگی از داده

کاهش، کار میان چندین گره تقسیم -در مدل نگاشت

ان بخشی از کار را انجام شده و هر گره به طور همزم

کاهش براساس الگوی تقسیم -دهد. بنابراین، نگاشتمی

کند. های عظیم کمک میو غلبه به پردازش داده

ها بوسیله چندین ماشین به جای یک همانطور که داده

شوند، زمان پردازش ماشین بصورت موازی پردازش می

 .[2] یابدها نیز به میزان بسیار زیادی کاهش میداده

کاهش محلی -های مدل نگاشتیکی دیگر از مزیت

های های پردازشی است. دراین مدل، دادهبودن داد

های کنستر هایی تقسیم شده و در گرهورودی به بنک

ها، بجای شوند. در هنگام پردازش دادهذخیره می

های پردازشگر، واحدهای ها به سمت گرهحرکت داده

کنند. در ت میها حرکپردازش به سمت داده

ها به سمت واحد پردازش رویکردهای سنتی، داده

شدند. اما هنگام کار با ارسال و در آنجا پردازش می

                                                 

 
14 Map-reduce 

ها به سمت های عظیم، بردن این حجم از دادهداده

 :گرددواحد پردازش باعث بروز مسائل زیر می

 های بزرگ به سمت واحد حرکت دادن داده

اختنل در  بر بوده و موجبپردازش هزینه

 .شودعملکرد شبکه می

 ها توسط یک واحد پردازش به دلیل اینکه داده

شوند، این کار بسیار زمانبر شده و تبدیل به می

 .شوددر سیستم می 15تگنا

  گره پردازشگر ممکن است دارای اضافه بار شده

 .16و از کار بیفتد

-ای یک فرآیند تکجزئیات جریان داده 4در تصویر 

داده شده است. به صورتی که فرآیند در کاهشی نشان 

مختلف های گرقالب چندین نگاشت بر روی نگاشت

گر پردازش شده و در نهایت در قالب یک کاهش

 اصطنحا کاهش یافته است.

 
 [9]  کاهش مطابق فرآیندی با یک کاهش -جریان داده نگاشت  4 یرتصو

 اجرای همین روال بر روی فرآیندی که نیازمند بیش از

شده در ، نشان دادهگر است به صورت زیریک کاهش

 باشد.می ،5تصویر 

                                                 

 
15 Bottleneck 
16 Single point of failure 
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 [9] کاهش مطابق فرآیندی با چندین کاهش -ان داده نگاشتجری 1 یرتصو

 مدل ذخیره سازی -6

های سنتی که در کاربردهای امروزی بر خنف سیستم

همه مجموعه رکوردها در یک حجم از دیسک ذخیاره 

سازی بر مبنای ستون استفاده گردید، از روش ذخیرهمی

ها گردد به این صورت که رکوردها در قالاب ساتونمی

مختلاف هاای سازیجدا گردیده و نهایتاً بر روی ذخیره

بااا  Parquet 19عنااوان مثاال گردنااد. باه ذخیاره می

همکاری دو شرکت توئیتر و کلودرا به عنوان یک مادل 

ستر سازی ستونی با هدف افزایش کارآمدی در بذخیره

  هدوپ توسعه داده شد.

ساازی رکاوردی و دو ناوع رویکارد ذخیره 6 تصویردر 

 ستونی نشان داده شده است.

 
 [8]   رویکرد ذخیره سازی سطری و ستونی 6 تصویر

                                                 

 
17 https://parquet.apache.org 

 ORC 18های فایل -6-1

تحات حمایات بنیااد آپااچی در  هااین نوع فایل

راستای افزایش سرعت هاایو و بهباود کارآمادی 

تحت یک  آن ارائه گردیده وساختار ذخیره سازی 

 ایجااد HDFSدر بساتر  خااص ساتونی ساختار

در حال حاضر فیسبوک با شود. به عنوان مثال می

پتابایاات از هااا اسااتفاده از ایاان نااوع ساااختار ده

 کند.های خود را ذخیره سازی میداده

  ORCساختار  -6-1-1

اصاال دارای  در ایاان ساااختار، 9مطااابق تصااویر 

ورتی که از یاک ساری زیر است به صهای ویژگی

تشکیل  stripesواحد ذخیره سازی تحت عنوان 

شامل یک سری از ها شیارشده است. هر کدام از 

ها در ابتادا، باشد به طوریکاه شااخصسطرها می

ها و قسامت انتهاایی آن را زیاربخش سپس داده

 شود. زیر بخش شامل موارد زیر است:شامل می

 لیست شیارهای داده موجود در فایل 

  میزان رکوردهای هر کدام از شیارها و همچنین

 هانوع ستون

 شاده در سااطح ساتون شااامل مقاادیر تجمیع

count ،min ،max  وsum 

توان به موارد زیر های بارز این ساختار میاز ویژگی

 اشاره کرد:

  کاهش زمان دسترسی 

 کاهش میزان فضا برای ذخیره سازی 

 جداسازی در سطح ستون 

                                                 

 
18 Optimized Row Columnar  
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  مقادیر تجمعی ذخیره سازی آمار(min ،max 

 و غیره(

 

 ORCهای ساختار فایل 9 تصویر

  ORCهای اصلی مشخصه -6-1-2

موارد اشاره شاده در بخاش قبلای، برخای از بر عنوه 

 به شرح زیر است:  ORCهای اصلی ویژگی

  پشتیبانی ازACID  
از اجرای اتمی، سازگار، ایزولاه شاده و پایادار 

 ن امکاانکند. همچنیها پشتیبانی میتراکنش

هااا باار اساااس روش دیااد جداسااازی تراکنش

 .[8]  کندرا نیز فراهم می ایلحظه

 17های نهفتهبانی از شاخصیپشت 

با استفاده از  را هادسترسی مستقیم به رکورد 

هایی بر اسااس کمتارین، بیشاترین و شاخص

فراهم ها دام از ستونفیلترهای دیگر برای هر ک

ها با دام از ستونای که بر هر ککند. به گونهمی

 .[8]توان دسترسی داشتسرعت باالیی می

                                                 

 
19 Built-in indexes 

 بانی از انواع پیچیدهیپشت 

هاا، Mapها، ای همچون لیستاز انواع پیچیده

Unionکناادپشاتیبانی می 20هاا و سااختارها  

[8] [9]  . 

 هایومعماری  -9

و به طور جزئی تر در  8در تصویر همانطور که 

مشخص شده است، هایو موتور  7تصویر 

یی است که با سیستم هدوپ به صورت وجوسپر

قوی در ارتباط است. این تصویر عنوه بر اینکه 

بوده بلکه جریان اجرای یک  Hiveبیانگر معماری 

 دهد.ی معمول را نیز نشان میوجوپرس

 

 [9]  معماری سطح باالی هایو 8 تصویر

 های زیر تشکیل شده است:این موتور از مولفه

 
 [3]  هایودر  وجوپرساجرای فرآیند  7 تصویر

 
 

                                                 

 
20 Structs 
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 21رابط كاربری (UI) 

که به  وجوپرسرابط کاربری موتور اجرای 

 وجوپرسعنوان رابطی برای اعمال یک 

باشد. به عنوان مثال هم اکنون دو نوع رابط می

کاربری مبتنی بر خط دستور و رابط گرافی 

 .[7]  مبتنی بر وب وجود دارد

 22درایور 

را دریافاات هااا وجوپرسای هساات کااه مولفااه

کناااد. ایااان مولفاااه مفهاااوم مااادیریت می

Sessionهای درخواسااااااات ، اجااااااارای

را بااار عهاااده  JDBC/ODBCهاااای رابط

 .[7]  دارد

 23كامپایلر 

این مولفه فرآیند تجریه و تحلیل معنایی بر 

دهد. را انجام می وجوپرسهای روی بنک

تولید شده های همچنین با توجه به فراداده

گر فراداده برنامه اجرایی ذخیرهتوسط بخش 

نماید. این بخش از نقطه را تولید می وجوپرس

نظر بهینه سازی بسیار مهم بوده و عملیات 

بهینه در این  24اصلی برای تولید پلن اجرایی

در ادامه به جزئیات  .[7] گیردبخش صورت می

این بخش بیشتر پرداخته شده است. برای 

ها کامپایلر وجوسپر درج و دیگرهای وجوپرس

-نگاشتفرآیندهای دار بدون یک گراف جهت

                                                 

 
21 User Interface 
22 Driver 
23 Compiler 
24 Execution Plan 

کند که در بستر هدوپ را تولید میکاهش 

 .[2] بتواند به خوبی اجرا گردد

 21گر فرادادهذخیره 

این مولفه شامل تمام فراداده هایی است که در 

ها در انبار داده رابطه با جداول و پارتیشن

HDFS  وجود دارد. اطنعاتی همچون

ها، نحوه سریالی سازی و ها، نوع ستونستون

بلعکس برای عملیات خواندن و نوشتن در این 

. این بخش به طور قوی  [7] قسمت قرار دارد

 با کامپایلر و موتور اجرایی در ارتباط است.

 26موتور اجرایی 

این مولفه پلن اجرایی تولید شده توسط 

کند. پلن اجرایی یک گراف می کامپایلر را اجرا

های مختلف از مرحله 29دار بدون دورجهت

های بین است. موتور اجرایی وابستگی وجوپرس

های مختلف را برای اجرای بهتر در مرحله

موقعیت مناسب در راستای افزایش سرعت 

 کند. مدیریت می

 HiveQLی وجوپرسزبان  -8

باشد که می SQLیک زبان شبیه به  وجوپرساین زبان 

ای  SQLهای وجوپرسدهد که بتوان این امکان را می

را نوشت و نیز اجرا کرد همچنین امکان اجرای 

کند. این را نیز فراهم میکاهش -نگاشتهای اسکریپت

 28توانند بر اساس یک رابط جریانیها میاسکریپت

                                                 

 
25 Metastore 
26 Execution Engine 
27 Directed Acyclic Graph (DAG)  
28 Streaming Interface 
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به هر زبان دلخواه نوشته شوند، اما در  27مبتنی بر سطر

شود، ای تبدیل میا به  حالت رشتهنهایت این سطره

.  [2] تواند منجر به سربار کارایی گردداین تبدیل می

های منحصر به فرد این زبان امکانی تحت یکی از ویژگی

باشد. در این حالت می 30عنوان درج چند جدولی

را بر روی یک داده  وجوپرستوانند چندین کاربران می

 HiveQLی وجوسپرورودی یکسان در قالب تنها یک 

ها برای به وجوپرسسازی این اجرا نمایند. هایو با بهینه

وری داده ورودی، بهره 31اشتراک گذاری فرآیند پویش

 .[7] دهدها را  افزایش میوجوپرس

 وجوپرسكامپایلر و روند كلی بهینه سازی  -8-1

فراخوانی  وجوپرسبا یک رشته  درایورکامپایلر توسط 

 DDLتواند یکی از انواع می جووپرسشود، که این می

 طرحرا به یک  وجوپرسباشد. کامپایلر این  DML32یا 

کند. این پلن اجرایی برای اجرایی تبدیل می

شامل فراداده عملیات و  DDLهای از نوع وجوپرس

است.   LOADاز جمله عمل  HDFSشامل عملیات 

های قبلی نیز اشاره شد، این همانطور که در بخش

گردد که یک گراف ایتا منجر به این میفرآیند نه

ایجاد کاهش -نگاشتدار بدون دور از فرآیندهای جهت

های کامپایلر مورد شود. در ذیل هر کدام از بخش

 گیرد.بررسی قرار می

 33گرتجزیه 

                                                 

 
29 Row-based 
30 Multi-table Insert 
31 Scan 
32 Data Manipulation Language 
33 Parser 

را به صورت درخت تجزیه  وجوپرسیک رشته 

 کند.بیان می

 

 

 34گر معناییتحلیل 

ی وجوپرسیک درخت تجزیه ایجاد شده را به  

کند. به این تبدیل می 35داخلی مبتنی بر بنک

صورت که اطنعات فراداده جداول ورودی را از 

کند. با استفاده از دریافت می فرادادهگر ذخیره

ها و تبدیل گر عنوان ستوناین اطنعات تحلیل

مورد صحت سنجی قرار  وجوپرسها را در نوع

 دهد.می

 36مولد پلن منطقی 

ی داخلی ایجاد شده را در قالب یک ووجپرس 

پلن منطقی که شامل درختی از عملگرهای 

 کند.منطقی است بیان می

 39سازبهینه 

ترین عملیات را از نقطه نظر این بخش مهم

دهد بدین صورت که بهینه سازی انجام می

منطقی  طرحچندین گام از عملیات را بر روی 

ن دهد و این عملیات را به چندیانجام می

 کند:طریق مختلف اعمال می

o  ترکیب چندینJoin  در راستای استفاده

-چندین Joinاز تنها یک کلید در یک 

راهه و در نتیجه ایجاد تنها یک فرآیند 

                                                 

 
34 Semantic Analyzer 
35 Block-based 
36 Logical Plan Generator 
37 Optimizer 
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که منجر به بهینه سازی کاهش -نگاشت

 گردد.میکاهش -نگاشتفرآیندهای 

o  افزودن عملیات تقسیم و توزیع برای

چنین پیوندها، عملگرهای گروهی و هم

دلخواه که ایجاد کاهش -نگاشتعملیات 

شده اند. این فرآیندهای تقسیم و توزیع 

را در  reduceو  mapحدود بین فازهای 

طول ایجاد پلن اجرایی فیزیکی مشخص 

 کند.می

o ها و وجوها در پرسهرس کردن ستون

همچنین اعمال چندین جابه جایی به 

ای که جهت به حداقل رساندن میزان داده

 د بین عملگرها انتقال داده شود.بای

o هایی که در حذف کردن پارتیشن

های پارتیشن شده ی  جدولوجوپرس

 مورد نیاز نیستند.

o های وجوپرسها در حذف کردن باکت

 نمونه برداری.

 38مولد پلن اجرایی فیزیكی 

این بخش از کامپایلر هایو، پلن اجرایی منطقی  

ند بدین کرا به پلن اجرایی فیزیکی تبدیل می

 صورت که به ازای هر کدام از عملیات

repartition   وunion all  یک فرآیند

 کند.جدید ایجاد میکاهش -نگاشت

                                                 

 
38 Physical Execution Plan Generator 

بیانگر بخشی از فرآیند بهینه سازی  10 تصویر

ی درج چند جدولی مطابق با نکات گفته وجوپرس

  باشد.شده در باال می

 
درج  یوجوپرس یبراهش کا-نگاشت ندیبا سه فرآ ییاجرا طرح 11تصویر 

 [5] یجدول-چند

 وجوپرسسازی های بهینهروش -7

توضیحات ارائه شده در بخش کامپایلر و روند  در ادامه

بهینه سازی را در موتوری ، وجوپرسسازی کلی بهینه
توان به دو دسته ای، میهمچون هایو با رویکرد رابطه

 فیزیکی و منطقی تقسیم بندی کرد.

سازی منطقی تاکید بر این دارد که  رویکردهای بهینه
ای و با تاکید بر مسائلی همچون جبر رابطه وجوپرس

شود. با این مستقل از جزئیات فیزیکی، چگونه اجرا می

را پیش از ارسال به الیه فیزیکی از  وجوپرسهدف که 
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-نظر معیارهای مختلفی همچون هزینه، میزان نگاشت

توان ی منطقی را میکاهش و... بهینه نماید. رویکردها

 به صورت زیر دسته بندی نمود:

 37کردن پرتوهاهرس 

 40های انتقالیبینیکاهش مبتنی بر پیش 

  کاهشPush down 

  های تودرتوی وجوپرسالحالقselect-select 

 41به تنها یک عملگر

 42پیوندهای چندراهه 

  ی پیوندی بر اساس وجوپرسدوباره نویسی
 43هامقادیر برخی ستون

هایی هستند سازی فیزیکی نیز روشای بهینهرویکرده

باشند. به عنوان که از جزئیات الیه فیزیکی آگاه می

و همچنین جزئیات  ORCهای گیری از فایلمثال بهره

های فیزیکی برای کاهش از روش-فرآیند نگاشت

توان دسته میروند. به شمار می وجوپرسسازی بهینه

 ا در نظر گرفت:هبندی زیر را برای اینگونه روش

 44کردن پارتیشنهرس 

 ها و کردن روند پویش بر اساس پارتیشنهرس
 45هاباکت

 وجوپرسدر صورتی که  وجوپرسکردن هرس 
 باشد samplingاز نوع 

 گرهااعمال فرآیند پیوند بر روی نگاشت 

 سازی بهینهunionها بر اساس رویه نگاشت 

 46اضافیهای حذف کاهش 

                                                 

 
39 Projection pruning 
40 Deducing transitive predicates 
41 Merging select-select queries in to single operator 
42 Multiway 
43  Query Rewrite to accommodate for Join skew on some 
column values 
44 Partition pruning 
45 Scan pruning based on partitions and bucketing 
46 Remove unnecessary reduce sink operators 

 های ساده وجوپرسم اجتناب از نگاشت مستقی

 کاهش-به فرآیندهای نگاشت

 های وجوپرسنویسی دوبارهgroup by 

 براساس جدول شاخص به جای جدول اصلی

 و چندین روش مطرح دیگر 

های زیر برای بندیالبته در حالت کلی دسته

 سازی مطرح است:بهینه

 کاهش-سازی نگاشتبهینه 

 های مندی از فایلبهرهORC 

 ر هزینههای مبتنی بروش 

 های روش ترکیبی مبتنی بر هزینه و فایل

ORC 

 سازیبرداری 

 های کاهش و فایل-سازی نگاشتبهینهORC 

های ذکر شده در نتایج سنجش میزان کارآمدی روش

 آورده شده است. 10تصویر 

 

 [11] در هایو وجوپرسهای بهینه سازی کارآمدترین روش 11 یرتصو

ی اساسی مطرح در هایکی از روش 10مطابق تصویر 

 49روش مبتنی بر هزینه ،های هایووجوپرسسازی بهینه

های مطرح نیز بر هزینه اساسا بیشتر روش باشد.می
هایی که بیشتر بر اند. اما روشاجرایی معطوف گریده

                                                 

 
47 Cost-based optimization 
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ها تاکید شده است، که متاثر از معماری هایو روی آن

 باشند، به حداقل رساندن تعداد عملیات کاهشنیز می

نتایج به دست است. مطابق  کاهش-در فرآیند نگاشت
-سازی نگاشتترین روش نیز ترکیب بهینهآمده بهینه

 باشد.می ORCهای کاهش با فایل

های توان بر اساس روشبرخی از تصمیماتی که می

 مبتنی بر هزینه اتخاذ نمود به شرح زیر است:

 هاپیوند نحوه جابجایی ترتیب 

 سب با پیوند داده شدهانتخاب الگوریتم متنا 

 بررسی لزوم ذخیره سازی نتایج میانی 

 سازی مطابق با عملگرهای مختلفدرجه موازی 

  نحوه ایجاد عملگرهایselect پیوندی-شبه 

 

های پیشین از رویکرد در این پژوهش با نگرشی به روش

ها در راستای وجوپرسبین  48مبتنی بر همبستگی

سازی ای بهینهکاهش بر-کاهش میزان فرآیند نگاشت

های اساسی این استفاده گردیده است. یکی از مزیت

سازی فیزیکی با در نظر گرفتن روش تاکید آن بر بهینه

در ادامه  باشد.ها میوجوپرسهمبستگی منطقی میان 

های مختلف به جزئیات این وجوپرسبا چندین مثال از 

 روش پرداخته شده است.

تنهایی قادر به  شایان ذکر است که موتور هایو به

تشخیص همبستگی میان عملگرها نیست و به نوعی 

های وجوپرسسازی باید صورت بگیرد. در اثنای این آگاه

ذکرشده در ادامه، به بررسی جزئیات پرداخته شده 

 است.

 1ی وجوپرس

SELECT tl.key, SUM(value)  
FROM t1 JOIN t2 ON (tl.key = t2.key)  

                                                 

 
48 Correlation-based optimization 

GROUP BY tl.key 

 1جوی ورایی پرسکد اج

 

گردد که هر دو منحظه می ،1ی وجوپرسبا بررسی 

نیازمند ترکیب داده هستند،  group byعملگر پیوند و 

خروجی  group byبه صورتی که داده ورودی عملگر 

ساز باید تصمیمی اتخاذ باشند، اما بهینهعملگر پیوند می

 گردد. 47بایست ترکیبکه در کدام نقطه داده میکند 

هایو به دلیل مطلع نبودن از همبستگی دو فرآیند 

کند. اما ی باال ایجاد میوجوپرسکاهش را برای -نگاشت

در اصل نیازی به تولید فرآیند مجزا نیست، چرا که 

انجام شده  group byفیلدی که بر روی آن عمل 

است همان فیلدی است که به عنوان کلید در شرط 

تواند در است، که می عملگر پیوند به کار برده شده

قالب تنها یک فرآیند محاسبه گردد. البته حالت 

استثنایی هم ممکن است رخ دهد اگر فیلدهای هر دو 

 عملگر اشتراکی با یکدیگر نداشته باشند.

 2ی وجوپرس
SELECT tmpl.key, COUNT(*)  
FROM (SELECT key, AVG(value) AS avg  
      FROM t1  
      GROUP BY /*AGG1*/ key) tmpl  
JOIN /*JOIN1*/ tl  
ON (tmpl.key = t2.key)  
WHERE tl.value > tmpl.avg  
GROUP BY /*AGG2*/ tmpl.key 

 2جوی وکد اجرایی پرس

 

، درختی که پیش از عملیات 2ی وجوپرسبرای 

 11گردد به صورتی که در تصویر سازی ایجاد میبهینه

 باشد.شده میداده ننشا

                                                 

 
49 Shuffle 
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 سازیپیش از بهینه 2ی وجوپرسدرخت فیزیکی  11 یرتصو

-فرآیند نگاشت 3گردد که منحظه می 11در تصویر 

ی مورد نظر ایجاد شده است اما وجوپرسکاهش برای 

های داخلی و عملگر وجوپرسبا تحلیل همبستگی میان 

فرآیند است،  1گردد که نیازمند تنها پیوند مشخص می

 ده شده است.نشان دا 12که در تصویر 

 
سازی مبتنی بر پس از بهینه 2ی وجوپرسدرخت فیزیکی  12تصویر 

 همبستگی

 گردد.ها تنها یک بار ترکیب میدر این تصویر داده

 

 

 3ی وجوپرس
SELECT tmpl.key,COUNT(*)  
FROM  tl 
JOIN /*JOIN1*/ (SELECT KEY, AVG(value) AS AVG  

FROM tl  
GROUP BY /*AGG1*/ key ) tmpl  
ON ( tl.key = tmpl.key ) 

JOIN /*JOIN1*/ t2 ON ( tmpl.key = t2.key )  
WHERE t2.value > tmpl.avg  
GROUP BY /*AGG2*/ tl.key; 

 3جوی وکد اجرایی پرس

کند. عمل می 2ی وجوپرس، مشابه 3ی وجوپرس

ای ی پیچیدهوجوپرسممکن است به نظر برسد که 

-عملیات نگاشت 1از است و ممکن است به بیش 

نیز تنها با یک  وجوپرسکاهش نیاز داشته باشد اما این 

رسد. درخت فیزیکی کاهش به اتمام می-فرآیند نگاشت

سازی در تصویر پیش از بهینه وجوپرساجرا برای این 

 آورده شده است. 13

 

 
 سازیپیش از بهینه 3ی وجوپرسدرخت فیزیکی  13تصویر 

های داخلی و عملیات پیوند وجوسپربا توجه به اینکه 

تعریف گردیده است، و همچنین  t1بر روی کلید 

کند، عمل می t1تنها بر روی کلید  group byعملگر 
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توان کاهش می-بنابراین تنها با یک فرآیند نگاشت

را اجرا کرد. حالت بصری توضیحات گفته  وجوپرس

بر روی درخت فیزیکی بهینه شده،  14شده در تصویر 

 شان داده شده است.ن

 
سازی مبتنی بر پس از بهینه 3ی وجوپرسدرخت فیزیکی  14تصویر 

 همبستگی

 وجوپرسبهینه سازی در سطح نوشتن 
ی آن، این امکان را وجوپرسو موتور  HiveQLزبان 

های وجوپرسدهد که بتوانند به توسعه دهندگان می

ه از با استفاد وجوپرسخود را پیش از ارسال به موتور 
بهینه کنند. در ادامه به دو عملگر پر  Hintعملگرهای 

 کاربرد اشاره شده است.

  عملگرSTREAMTABLE 

این عملگر از بافرشدن جداول بزرگ در حافظه 

شود تا کند و موجب میاصلی جلوگیری می
این جدول به صورت جریانی بسته به نیاز مورد 

های دیگر که در بازیابی قرار گیرد. جدول

لیات پیوند شرکت دارند، در حافظه اصلی عم
 .[7]  گردندبافر می

SELECT /* STREAMTABLE(a) */  
a.val, b.val, c.val, d.val, e.val  
FROM a JOIN b ON (a.key = b.keyl)  
JOIN c ON (c.key = b.key1)  
JOIN d ON (d.key = c.key)  
JOIN a ON (e.key = d.key) 

به  aجدول  باالی وجورسپبه عنوان مثال در  

 گیرد.صورت جریانی مورد بازیابی قرار می

این عملگر بیشتر بر روی جداول بزرگ اعمال 
 گردد.می

  عملگرMAPJOIN 

 cacheاین عملگر برعکس عملگر قبلی، باعث 
های کوچک در حافظه شده و از شدن جدول

این طریق میزان سرعت دسترسی به جدول را 

ی وجوپرسعنوان مثال در دهد. به افزایش می
داری در حافظه نگه eو  b ،c ،dهای زیر جدول

 .[7]  شوندمی
SELECT /* MAPJOIN(b,c,d,e) */  
 a.val, b.val, c.val, d.val, e.val  
FROM a JOIN b ON (a.key = b.keyl)  
JOIN c ON (c.key = b.key1)  
JOIN d ON (d.key = c.key)  
JOIN a ON (e.key = d.key) 

 گیرینتیجه -11

 ههای مطرح در حوزه کنن داده، امروزبا توجه به چالش

باا اهاداف ها دادههای اساسی در حوزه تحلیلنیازمندی

هاایی مختلف تعریف شده است. بنابراین نیازمند روش

هاای باا است که بتواند به صورت بهیناه بار روی داده

داده  عمل کند. حجم ،حجم باال، متنوع و نیازمند صحت

های اماروز از اینترنات اشایا، تولید شاده در سیساتم

های بررسای و های اجتماعی گرفته تاا سیساتمشبکه

های حوزه سنمت با میازان کنترل آب و هوا و سیستم

تولید آن در گذشته متفاوت است. بنابراین رویکردهایی 

گیرند بایاد پاساخگویی ایان که مورد استفاده قرار می

هاای یکی از بخش وجوپرسموتورهای ها باشند. چالش

مهمی هستند که در راستای تامین سرعت و دقات در 

گیرناد. در ایان ها ماورد اساتفاده قارار میتحلیل داده

هاای پژوهش سعی شد تاا ضامن پارداختن باه بحث

ی وجاوپرسسیستمی بستر هدوپ، به جزئیات موتاور 
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هااایو نیااز اشاااره گااردد. همچنااین ضاامن معرفاای 

مطرح در این زمینه، رهیافات مبتنای بار های رهیافت

باارای  همبساتگی باه عناوان یاک روش ناوین و کاارا

به صورت جزئی ماورد بررسای  هاوجوپرسسازی بهینه

 قرار گرفت و نتایج آن ارائه گردید.
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 مقدمه - 5

 یفناور یایدر دن دیجد یمفهوم2 اءیاش نترنتیا

 تیقابل ءیاطالعات و ارتباطات است که در آن هر ش

 ،یارتباط های شبکه قیداده از طر افتیارسال و در

( فراهم یداخل های )شبکه نترانتیا ای نترنتیاعم از ا

 ای وانیانسان، ح ءیمنظور از ش نجای. در اشود یم

در واقع به  اءیاش نترنتیااست.  یزندگ طیدر مح اءیاش

 یو برقرار نترنتیا قیمختلف از طر اءیارتباط اش

ارتباط فراهم  نیاست و هدف از ا ریکدگیارتباط با 

انسان  یکردن تجربه کاراتر و هوشمندتر در زندگ

 هاییفناور گریهمانند د زین اءیاش نترنتیاست. ا

سردرگم کننده به  یو نوظهور در ابتدا مفهوم دیجد

 [.      1رسد ] ینظر م

در بستر  دیجد یقاتیمبحث تحق کی اءیاش نترنتیا

ارتباط  شرفتهیو شبکه است که نسخه پ نترنتیا

بدون  گریکدیبا  اءیاست و در آن اش  نیبه ماش نیماش

[. با وجود 1] کنند یمداخله انسان ارتباط برقرار م

، IoTارائه شده در   یزمان واقع یکابرد های برنامه

 شامل چالش یکیو تکن یاز نظر فن M2M3ارتباطات 

 نهیارتباطات، مصرف به یهمانند معمار یمختلف های

 میحر نان،یاطم تیمقرون به صرفه بودن، قابل ،یانرژ

 [.1است ] رهیو غ تیامن ،یسازگار ،یخصوص

در چندین سال اخیر با پیشرفت تکنولوژی، مفهوم 

پدید آمده   RFID4جدیدی تحت عنوان سیستم های 

. سیستم های شناسایی با استفاده از فرکانس است

رادیویی، یکی از پرکاربردترین فناوری های شناسایی 

                                                                 
 
2 Internet Of Things 
3 Machine to machine 
4 radio frequency identification  

خودکار می باشند که داده ها را از دستگاه های دور 

کند. این تکنولوژی جهت  بازیابی و ذخیره می

شناسایی بی سیم داده های ذخیره شده در ریزتراشه 

[. سیستم  1باشد ]برچسب از طریق امواج رادیویی می 

  کارکرد یکسانی مشابه بارکد فراهم  RFIDهای 

کنند با این تفاوت که بر خالف بارکدها، امکان می

خواندن و نوشتن برچسب ها در هر زاویه ای و از میان 

اشیاء امکان پذیر است و نیاز به خط مستقیم بین 

 [.2برچسب و برچسب خوان نمی  باشد  ]

اطالعات شناسایی شده را برچسب خوان می تواند 

، به تباطات فرکانس رادیویی با برد کماز طریق ار

دست آورد. به عبارتی برچسب خوان ها داده ها را به 

برچسب ها ارسال و یا از آنها دریافت می کنند و جز 

. برچسب برچسب ها و پایگاه داده ها هستنداتصالی 

نتقل خوان، اطالعات شناسایی شده را به پایگاه داده م

کرده و پایگاه داده اطالعات شناسایی شده را که درون 

 [. 5تگ هاست مدیریت می کند ]

شود که در آن  یگفته م یندیبه فرآ تیاحراز هو

 گریهمد یکننده اطالعات برا افتیدر ایارسال کننده 

 یکنند تا مطمئن شوند آنها همان یرا ارائه م یاطالعات

 تیدر احراز هو یکنند. به نوع یهستند که ادعا م

هست که ادعا  ی... همان ایشود که شخص  یم یبررس

کننده اطالعات  افتیدر ایکند. اگر ارسال کننده یم

شوند در  تیاحراز هو گریهمد یبرا ینتوانند به درست

شود که آنها بتوانند با  ینم جادیا یاعتماد انیم نیا

 تیتبادل اطالعات داشته باشند. احراز هو گریهمد

هم  ندیفرآ نیاست و ا ندیفرآ کی میهمانطور که گفت

 اریبس اندتو یساده باشد و هم م اریبس تواند یم

 تیراهکار احراز هو نیو دشوار باشد. ساده تر دهیچیپ

 اریساختار بس میاما از آن استفاده کرده یکه همگ
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است که ما آن را  یمتن تیاحراز هو دیکل کی، ساده 

احراز  یو برا میشناس یرمز عبور م ایبه عنوان پسورد 

مختلف از آن استفاده  یها ستمیشدن در س تیهو

 یشامل فاکتورها ییبه تنها تی. اما احراز هومیکن یم

آنها  دیبا یتیباال بردن سطح امن یاست که برا یمختلف

 [8].کرد تیرا رعا

 پیشینه پژوهش – 2

ه تهدیدات از یک دیدگاه اقدامات متقابل علی

را می توان به دوگروه  RFIDامنیتی سیستم های 

تقسیم کرد: یک گروه مبنی بر الگوریتم های 

رمزنگاری هستند و گروه دیگر بر اساس الگوریتم 

جز  Hashهای غیر رمز نگاری می باشند. توابع  

[ که عملکرد 7] اری می باشندطرح های رمز نگ

خالصه ای از پیام هایی که نقش مهمی در احراز 

هویت پیام ، جامعیت داده ها و امضاهای دیجیتال 

ایفا می کنند، ارائه می دهد. استفاده از توابع 

Hash  برای پروتکل های امنیت و حفظ حریم

، محبوبیت زیادی RFIDخصوصی سیستم های 

برچسب و  یافته است . از آنجایی که ارتباط بین

برچسب خوان در یک محیط باز از طریق سیگنال 

های رادیویی اتفاق می افتد مکانیزمی برای 

اعتبارسنجی و شناسایی پیام ها در هر دو طرف 

 [. 11نیاز است که احراز هویت نام دارد ]

[ یک طرح ساده و مقیاس پذیر با قیمت 11مقاله ]

برای می باشد را  Hashپایین که مبتنی بر عملیات 

حل مسائل امنیتی و حفظ حریم خصوصی پیشنهاد 

نام دارد . این طرح،  SRFIDکرده است که پروتکل 

یک احراز هویت متقابل دو گامه بین پایگاه داده و 

برچسب فراهم کرده و نیاز به یک کانال امن بین 

برچسب خوان و پایگاه داده برای تکمیل فرایند احراز 

مه اطالعات مرتبط با هویت ندارد. پایگاه داده ه

 برچسب ها را ذخیره می کند. 

 هویت احراز پروتکل یک[12] مقاله در نویسندگان

 برای حلی راه  عنوان به را Hash بر مبتنی متقابل

. اند کرده پیشنهاد داده جعل و خصوصی حریم مسائل

 شده تولید تصادفی مقدار یک ارسال برای پروتکل این

 طراحی ،افشا بدون ، داده پایگاه به برچسب وسیله هب

 تصادفی مقدار ، پروتکل این در چنن هم.  است شده

 یک در و شده جایگزین پنهانی و سری مقدار یک با

 پروتکل ویژگی. شود می گرفته کار به پاسخ پیغام

 بدون مشخص پاسخ های پیغام ثابت تولید پیشنهادی،

 انتظار مورد شده تولید های درخواست از هایی واسط

 چون حمالتی برابر در پروتکل این. است دشمن توسط

 داده جعل تگ، تکثیر مجدد، ارسال سمع، استراق

، MITM 5و ترافیک تحلیل و تجزیه حمله ویژه به و 

 . است امن ، سریع نفوذ

   برای ارتباطی پروتکل یک[ 11] منبع در

 شده پیشنهاد اشیا اینترنت در RFID هایسیستم

 مهیا تصادفی اوراکل وسیله به آن در امنیت که است

 منحصرEPC  1یک دارای اشیا مدل این در. میشود

. دارد نام SPAP نیز پیشنهادی روش هستند بفرد

 یکطرفه Hasg تابع و متقارن نگاری رمز از روش این

 سنجی اعتبار روش این. کندمی استفاده  XOR و

 برخی برابر در و کرده برقرار را داخلی امنیت و دوطرفه

 .کند می مقاومت نیز پایه حمالت

                                                                 
5 man-in-the-middle attack 
6 Engineering, Procurement and Construction 
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 ABC بر مبتنی اعتبارسنجی روش[ 19] منبع در

 این در.اند کرده پیشنهاد اشیا اینترنت ادراک برای را

 برای و است ادراک الیه ناظر عنوان به کاربر معماری

 کامپیوترهای و همراه تلفن مانند یدستگاههای

 روی را بهتری کارایی روش این در. باشد می هوشمند

 .ایم داشته ها پروتکل مابقی نسبت به حسگر های گره

 RAC و HAC پروتکل دو از[ 18] منبع در

 با را تگ به دسترسی روش این در و اند کرده استفاده

 یا و گذاری قفل با یکطرفه Hash تابع از استفاده

 .اند کرده کنترل قفل گشودن

 برای هویت احراز برای طرحی در[ 17] منبع در

 توابع. اند کرده استفاده موقعیت تگ از بیشتر اختفا

 از عبارتند است شده استفاده طرح این در که دیگری

 .باینری عملیات و یکطرفه هش تابع:

 مقابل در سیستم حفاظت برای[ 21] منبع در

 در که اند کرده استفاده عقب به رو رهگیری از ردیابی

 شد می داده گزارش که زمان هر تگ شناسه طرح این

 هزینه کم Hash ای زنجیره مکانیزم یک از استفاده با

 .میشد رسانی روز به

 روش پیشنهادی – 3

 برای پیشنهادی روش مهم های بخش از یکی

 رمزنگاری الگوریتم از استفاده محرمانگی، افزایش

 RSA الگوریتم از پیشنهادی، روش در. است مناسب
 اطالعات محرمانگی حفظ در قوی الگوریتم یک که9

 نیا بمعای از یکی. است شده استفاده باشد، می

 مانند متقارن های الگوریتم سایر به نسبت الگوریتم

                                                                 
7 Rivest–Shamir–Adleman 

AES 8و DES 7عمل در ولی است آن پایین سرعت 

 رمزنگاری پیشنهادی روش در لذا. دارد باالتری امنیت

. گیرد می انجام( کاربر)گیرنده سرویس سمت در

 باعث گیرنده سرویس سمت در رمزگشایی و رمزنگاری

 چالش بزرگترین از که گلوگاه مشکل دیگر شود می

 باشیم نداشته را است اشیا اینترنت در موجود های

 .یابد می کاهش سرور کاری بار همچنین

 

 رمزنگاری و ارسال به سرور (:5 -)شکل

(Figure-1): Encrypt and send to server 

 یک شود، می ارائه سناریو دو پیشنهادی روش در

 نظر در بدون اطالعات امن سازی ذخیره برای سناریو

 در با دیگر سناریو و ها داده پردازش قابلیت گرفتن

 سرویس سمت در اطالعات پردازش قابلیت گرفتن نظر

 .دهنده

 

:2 -شکل (  روش پیشنهادی )

(Fiqure-2): suggested method 

 در اطالعات امن سازی ذخیره برای پیشنهادی روش

 (2) شکل در که همانطور. است آمده( 2) شکل

                                                                 
8  Advanced Encryption Standard 
9 Data Encryption Standard 
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 رمزنگاری کاربر سمت در ها داده شود می مشاهده

 دهنده سرویس به دیجیتال امضای همراه به و شده

 دریافتی های داده دهنده سرویس و شوند می ارسال

 در. کند می بارگذاری سازی، ذخیره سرورهای در را

 در ها آن بارگذاری و ها داده رمزنگاری نحوه ادامه

 .شود می داده توضیح دهنده سرویس سمت

 پیشنهادی روش مهم های بخش از یکی: رمزنگاری

 رمزنگاری الگوریتم از استفاده محرمانگی افزایش برای

 RSA الگوریتم از پیشنهادی روش در.  است مناسب

 می اطالعات محرمانگی حفظ در قوی الگوریتم یک که

 پیشنهادی روش در. است شده استفاده باشد،

   انجام( کاربر)گیرنده سرویس سمت در رمزنگاری

 سرویس سمت در رمزگشایی و رمزنگاری. گرددمی

 از که گلوگاه مشکل دیگر شود می باعث گیرنده

 را است اشیا اینترنت در موجود های چالش بزرگترین

       کاهش سرور کاری بار همچنین. باشیم نداشته

 .یابد می

 ابتدا: گیرنده سرویس سمت در ها داده رمزنگاری نحوه

 الگوریتم از استفاده با کاربر گیرنده سرویس سمت در

RSA بدست را خودش خصوصی و عمومی کلید  

 را ها داده اش عمومی کلید با کاربر سپس. آوردمی

 سمت به دیجیتال امضای همراه به و کرده رمزنگاری

 کند می ارسال دهنده سرویس

 و نیست عملی اجرا یک در ها داده این امنیت برقراری

 طرح از بنابراین. شود نمی ایجاد درستی به نیز امنیت

 شودمی استفاده ها بلوک قطعه بصورت پردازی داده

 متداول. شود می بلوکی رمزهای مفهوم ایجاد باعث که

. است بیت 512 یا 251 ،128 ،14 بلوک، مقدار ترین

 که چرا هستند دو توان مقادیر، این که بینید می

 از استفاده با و بایزی صورت به را ها داده کامپیوترها

 برای. کنند می پردازش دو ضریب با مدولی محاسبات

 یک به نیاز بایزی های داده های بلوک رمزگذاری

 کنیم رمزگذاری طوری تا داریم کلید یک و الگوریتم

 و پیچیده هکرها برای شده رمزگذاری های داده که

 مطرح عمومی صورت به الگوریتم. باشد کننده گیج

 داده قرار مجاز غیر کاربران اختیار در کلید اما شود می

 برای تالش با توانند می هکرها بنابراین شود، نمی

 رمز توان و قوت بر شده رمزگذاری پیام شکستن

 .بیفزایند

  :است زیر شرح به بلوکی رمز منطق

 های بیت تمام به وابسته باید رمز متن از بیت هر 

 .باشد عادی متن های بیت تمام و کلید

  متن بین آماری رابطه از مدرکی گونه هیچ نباید 

  .باشد داشته وجود رمز متن و عادی

 به را پیام طوری که است این رمزنگاری الگوریتم هدف

 متن و رمز متن بین آشکاری رابطه هیچ که ریزد هم

( s-boxes) جایگزینی قاعده این و نشود دیده عادی

 .شود می حاصل کلید و

 بر را تاثیر کمترین عادی متن در بیت یک تغییر اگر

 به ها بیت تغییر با تواند می هکر باشد، داشته رمز متن

. برسد عادی متن به رمز متن از معکوس صورت

 بیشترین به عادی متن در تغییر کمترین بنابراین،

 افشای و انتشار آن نتیجه که انجامد رمز متن در تغییر

 انجام را انتشار عمل p-boxes یا جایگشت. است متن

 .[3]دهد می
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 رمزنگاری و ارسال فایل به سرور (:3 -)شکل

(Figure-3): Encrypt and send file to server 

 به را پیام چکیده ، الگوریتم با کاربر: دیجیتال امضای

 خصوصی کلید با را چکیده سپس آورد، می دست

 کلید از استفاده با سپس و کرده رمزنگاری خود

 کلید کاربر میکنیم فرض)دهنده سرویس عمومی

 مجددا( دارد اختیار در را دهنده سرویس عمومی

 برای دیجیتال امضای از کاربر. کند می رمزنگاری

 استفاده دهنده سرویس سمت در خودش هویت احراز

 .کند می

 

 نحوه ایجاد امضای دیجیتال ):4 -شکل(
(Figure-4): How to create a digital signature 

 
 

 ارزیابی –4

 امنیت روش پیشنهادی:

 معیار چنیدن از پیشنهادی روش ارزیابی برای ما

 ارائه شرو از مقایسه برای همچنین ایم کرده استفاده

 نتایج ایم کرده استفاده[ 23,  22] مقاله در شده

 .اند شده داده توضیح ادامه در مقایسه

 صورت ویژگی بر مبتنی رمزنگاری ]22[ مرجع در

 کل ویژگی بر مبتنی رمزنگاری در. است گرفته

 اطالعات از که ویژگی فقط و شوند نمی رمز اطالعات

 چون. گردد می رمزنگاری است شده استخراج

 انتقال حین در میگیرد، صورت سرور سمت رمزنگاری

 به گیرنده سرویس سیستم از شبکه بستر در اطالعات

 و افتد می خطر به اطالعات امنیت سازی ذخیره سرور

 اطالعات به سمع استراق با توانند می گران اخالل

 این  پیشنهادی روش در. کنند پیدا دسترسی کاربر

 رمزنگاری و هویت احراز است، شده حل مشکل

 رمزنگاری از استفاده با دو ارسال،هر از قبل اطالعات

RSA روشی و باال امنیت سطح با رمزنگاری یک که 

 مقایسه در روش این. گیرد می صورت است نامتقارن

 مرجع در زیرا ،دارد باالتری امنیت سطح ]23[ شرو با

 و شده استفاده کلید تولید برای تنها RSA از نامبرده

 الگوریتم جز که Blowfish الگوریتم رمزنگاری برای

 کند، می عمل DES از تر ضعیف حتی و متقارن های

 امنیت پیشنهادی روش پس. است شده استفاده

 اطالعات امنیت و دارد ]23[,  ]22[ به نسبت باالتری

  دارد بهتری عملکرد نامبرده مراجع به نسبت آن در

 رمزنگااری  ]22[ در: کاری سرروی  دهنردهبار 

 کاااری بااار عمااال کااه میگیاارد انجااام ساارور سامت

 صااورتی در دهااد، مای افاازایش را دهنااده سارویس
 سااازی ذخیااره ساارورهای پیشاانهادی روش در کااه

 عهاده بار را اطالعاات بازیاابی و ذخیاره وظیفه تنها

 و رمزنگاااری ماننااد دیگااری مسااائل درگیاار و دارناد
 کااری باار پاس شاوند، نمی کاربری حساب مدیریت

 باار نیااز گلوگاااه مشااکل و یابااد ماای کاااهش ساارور

 .شد خواهد طرف
 بصورت اطالعات ]23[,  ]22[  در: فایل جایگذاری

      ذخیره سازی، ذخیره رسانه یک روی یکپارچه

 سرور، گرفتن قرار حمله مورد صورت در که شوندمی
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 روش در که صورتی در. شد خواهند فاش اطالعات کل

 شکسته کوچکتری های بخش به اطالعات پیشنهادی

 شکل بدین. شوند می توزیع رسانه چندین روی و شده

 مورد با و یابد می کاهش اطالعات رفتن بین از ریسک

 فاش اطالعات کل سرور، یک گرفتن قرار حمله

 چون نیز اطالعات واکشی برای همچنین. شد نخواهد

 شوند می واکشی سرور چندین از همزمان اطالعات

 .رود می باال نیز سرعت

: در این معیار مدت زمانی که طول معیار زمان اجرا

کشیده است تا درخواستهای احرازهویت به طور کامل 

 انجام شود مورد مقایسه قرار گرفته است، در هر مرحله 

قابال  5بیشتر شده است که در شکل  اندازه بسته ها

 مشاهده میباشد.

 

 (:زمان اجرا1 -)شکل

(Fiure-5):Run Time 

 برابر FMR یا جعلی تطابق نرخ :FMRمعیار 

 عنوانبه نادرست نمونه یک قبول احتمال با است

 یا نادرست قبول نسبت به معیار این از. اصلی اینمونه

FAR یعنی معیار این ترساده بیان به. شودمی یاد نیز 

 A فرد اثر عنوانبه اشتباهبه B فرد اثر اینکه احتمال

 برای FMR معیار 1 شکل در.  باشد شده شناخته

 ازای به   ]23[و ]22[ های  روش و پیشنهادی روش

 .است گرفته قرار ارزیابی مورد مختلف های بسته

 
 FMR(:مقایسه معیار 6 -شکل)

(Fiqure-6): Comparison of FMR criteria 

این خطا زمانی رخ  معیار عدم پذیرش اشتباه :
می دهد که یک سیستم بیومتریک کاربر دارای مجوز 

به  False Reject Rate یا FRR . را به اشتباه نپذیرد

معنی نرخ عدم پذیرش اشتباه که خطای شماره یک 
هم نامیده می شود و درصد دفعاتی که عدم پذیرش 

 اشتباه رخ مید هد را نشان می دهد

 

 FRR(:مقایسه معیار 9 -)شکل

(Figure-7): Comparison of FRR criteria 

 نتیجه گیری – 1

توانستیم یک روشی جهت احراز  مقالهدر این  

هویت و همچنین جهت ذخیره و بازیابی اطالعات 
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کاربران در اینترنت اشیا ارائه دهیم. با استفاده از روش 

کاربران می توانند اطالعات خود را با پیشنهادی 

امنیت خاطر بیشتر نسبت به روش های مشابه و بدون 

اطالع از نحوه و مکان ذخیره سازی، داده هایشان را به 

سرورهای ذخیره سازی اینترنت اشیا بسپارند. هچنین 

با رمزنگاری و امضای دیجیتال جهت احراز هویت 

، مشکل گلوگاه عالوه بر دستیابی به امنیت سطح باال

که اغلب روش های ذخیره سازی با آن روبرو هستند 

چنین در این مقاله دو سناریو طراحی محل شود. ه

شد یک سناریو برای زمانی که هدف ذخیره سازی 

داده ها است و سناریوی دیگر برای زمانی که هدف 

پردازشش داده ها است. در مبحث سناریو ذخیره 

استفاده  RSAم رمزنگاری سازی داده ها از الگوریت

شد، علی رغم اینکه ممکن است توان پردازشی و 

   تاخیر باالیی به سیستم بدهیم بنابراین پیشنهاد 

شود برای متونی که از نظر امنیتی نیاز به امنیت می

که در سناریو  RSAباالیی دارند استفاده از الگوریتم 

اول طرح شده است، ایده مناسبی باشد. همچنین برای 

متون بزرگ پیشنهاد نمیکنیم از ایده طرح شده در 

سناریو اول استفاده شود چون زمانبر بوده و تاخیر کار 

باالیی دارد. در سناریو دوم نیز در مواردی که به نظر 

می رسد خیلی سرعت مدنظر نظر نباشد و بخواهیم 

را هم در پردازش مدنظر قرار بدهیم. استفاده از  امنیت

به دلیل سرعت باال و سبک  AESالگوریتم رمزنگاری 

بودن، گزینه مناسبی باشد، این در حالی است که 

شاید برای پردازش بحث امنیت خیلی مورد توجه قرار 

 نگرفته شده باشد.
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 دومخبره فازی نوعطراحی یک سیستم

 فازی نوع اول کاوش قواعد انجمنی ضعفبود نقطهجهت به

 تشخیص بیماری دیابت منظوربه
 2حسین ابراهیم پور کومله، *1گلنوش عبائی ،1میثم روشن فکر

 شهاب دانش، قم، ایران دانشگاه، پزشکیمهندسی و  کامپیوتر ،برقدانشکده مهندسی  -1

 دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران -2
 

 چکیده

یدتمام بادیابت  یصتشخ برای. شودمیدر جهان  نفرمیلیون ۴ باعث مرگکه ساالنه  استترین بیماری غدد در جهان شایع، دیابت

 )درعلم پزشکی( از محدوده مقداری معین هرکدام هاویژگیشوند را شناخت و درصورتیکه این یی که منجر به وقوع آن میهاویژگی
 خبره و فازیکاوی، سیستمبا استفاده از ترکیب علوم داده پژوهش این . دراست دیابتمبتال به شود که فرد می مشخص تجاوز کنند

در سیستم تشخیص اصلی  مولفهدو  . با یك دید کلی،شده استدر تشخیص بیماری دیابت ارائه  كابزاری برای کمك به پزشدوم، نوع

که بدین منظور از رویکرد فازی  باشددر تشخیص بیماری می االبقابلیت اعتماد  و کارایی ، دقت،اول: مولفه شده است دیابت بهبود داده
 قابلیت تفسیرو  دانشکاهش حجم قواعد موجود در پایگاه و مولفه دوم، شده استها استفاده سازی ورودینوع دوم برای تنظیم و فازی

 درتر، دقیقطور ه. بشده استباشد استفاده کاوی میهای دادهکه بدین منظور از کاوش قواعد انجمنی که یکی از تکنیك استساده آن 

قطعیت در مرزهای که عبارتند از: بهبود تاثیرمنفی عدم شده بهبود دادهی ارائه شده قبلی هاسیستمیب اعمبعضی از روش پیشنهادی، 

خبره هوشمند با کردن یك سیستمهای ورودی نویزی و اغتشاشات، جایگزینتوابع عضویت فازی نوع اول، درنظرگرفتن داده
ژاد و وضعیت بدنی افراد دلیل تفاوت در نهیی که توسط کارشناسان مختلف بهاسیستمجای  گیری واحد در تشخیص بیماری بهتصمیم

با انتخاب قواعد موثرتر در تولید دانش پایگاهدادن حجم  بهبود، دهندهای مختلف، نتایج متفاوتی را ارائه میمختلف ساکن در قاره

بندی در محل برخورد محدوده نقاط پارتیشن دادن افزایش سرعت سیستم با کاهش دادن زمان محاسباتی و نیز بهبود، خروجی
بیمار  867که شامل  UCIسایت داده بیماران دیابتی  مجموعه ازعضویت. برای تست عملکرد مطلوب روش پیشنهادی، ای دو تابعمرزه

ایم به اهداف خود برای بهبود دقت در اثبات کردیم که توانسته، درصد 8۴.77و با دست یافتن به میزان دقت  استفاده شده است است

 سیستم تشخیص دیابت برسیم.

 واعد انجمنی، تشخیص بیماری، دیاب، فازی نوع دوم، کاوش قخبرهسیستمکلیدی:  گانواژ
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 مقدمه -1

بهداشت سازمان توسط ترین بیماری غدد در جهان دیابت شایع
به کام  را نفرمیلیون  ۴ بیش ازساالنه معرفی شده که  جهانی

از دیابت و بعضی از افراد به دلیل عدم آگاهی  برد.مرگ فرو می

 وجان خود  یك نفر در جهان ثانیه 1۱هردر  ،روش کنترل آن
د. ده، پای خود را از دست مییك نفر در جهانثانیه  3۱هردر 

میزان ابتال به بیماری دیابت در جهان با سرعت درحال افزایش 

درحال توسعه بیش از سایر ن میزان در کشورهای است و ای
ساکنان این کشورها به رژیم غذایی مملو از  زیرا ،ستا کشورها

ست کشورهای غنی را هااند که سالقند و نشاسته روی آورده

، ]1[ 2آمریکا دیابتطبق گزارش انجمن . دچار مشکل کرده است

ها با آسیاییدهد که گیری چربی در بدن نشان میفناوری اندازه
ها، چربی انباشته مساوی در مقایسه با اروپاییی شاخص توده بدن

بیشتری در شکم خود دارند و این مسئله، احتمال ابتال به دیابت 

تمام  یدبا یماریبیك  یصتشخ برای .دهدافزایش می هاآنرا در 
شوند را یی که منجر به وقوع آن بیماری میهاویژگیعالئم و 

 ها هرکدام، از محدوده مقداریژگیورتیکه این ودرصشناخت و 

 . تجاوز کنند فرد مبتال به دیابت است یمعین

ها زیاد باشد، ممکن است تشخیص هنگامیکه تعداد تست
بیماری حتی برای یك پزشك متخصص نیز به سختی انجام 

های اخیر، که در طول سالاست شود. همین امر موجب شده 

کمك به  دبا قص بیماریتشخیص  ریِخبره کامپیوت هایسیستم
نظمی را از نحوی بیپزشك متخصص، توسعه داده شوند تا به

با استفاده از  ،پژوهشدر این های موجود خارج کنند. داده

برای کمك  ابزاری، خبرهسیستم، فازی و کاویدادهترکیب علوم 

در  که شده است.ارائه  در تشخیص بیماری دیابت به پزشك
را در سیستم تشخیص بیماری بهبود اصلی  مولفهدو حالت کلی 

در  االبقابلیت اعتماد  و کارایی ، دقت،اولداده است: مولفه 

که بدین منظور از رویکرد فازی نوع  باشدمیتشخیص بیماری 
آن است؛  ساده قابلیت تفسیر یم. مولفه دوم،اهدوم استفاده کرد

د به حدی استخراج شده توسط این سیستم بای عدیعنی قوا

باشند که به راحتی توسط پزشك و موثر درخروجی ساده مفید، 

که بدین منظور از کاوش قواعد انجمنی که  دنقابل تفسیر باش
 یم. اهباشد استفاده کردمی کاویهای دادهیکی از تکنیك

____________________________________________ 

2American Diabetes Association 

در را  های بیماریمنظور تشخیص بیماری، باید ویژگیبه

ها با آن اگر .کرد یمتنظ یعنوان ورودبهطراحی سیستم، 

جواب  ،شوندتعریف  )دو مقداری( ینریو با یكمجموعه کالس

 شده یها فازاز ویژگی یكهر  بنابراین .آیدبه دست نمیمطلوبی 
ها آن یبرا یشترب یا( و زیادمتوسط،  کم،) یرکالمیمتغو از سه 

 یبرا یفاز خبره سیستم یك که درنتیجه شودیاستفاده م

سیستم  اما از معایب .آیدبوجود می دیابت یماریب یصتشخ
دست آمده از ست که نتیجه بها شده با فازی نوع اول اینطراحی

کند و این های مختلف، باهم فرق میآن، در شرایط و یا مکان

و یا تفاوت در شرایط  کارشناسان خبرهدلیل تفاوت نظر به

های ورودی دادهعدم قطعیت در محیطی و انسانی و نیز 
ها نابدن انس یتوضع ینکهدلیل ابهباشد. در این سیستم نیز می

)مثال  یستن یکسانمختلف،  یمختلف و درکشورها یطدر شرا

هست  روسیهکه در  یبا کس کندزندگی می یقاکه در آفر یکس
و یز نو یك، (متفاوتی دارد یبدن یهاالعملو عکس یبدن یطشرا

نوع  یکه فاز یدآیوجود مبه یعه فازمجمو یندر ا یتعدم قطع

هریك از  یرا برا یتعضو یق، درجهطور دقهتواند بینم اول
 خبره سیستمیك  در این پژوهش،بنابراین  کند. یینتع هاویژگی

که در آن،  شده استدوم طراحی نوع  یبا استفاده از فاز

( مجددا نوع اول یفاز یتمجموعه )درجات عضو ینا یمرزها

 یدر مجموعه فاز یقدق یینتا مشکل عدم تع شده است یفاز
و نویزهای موجود  شودحل بیماری  هایویژگیبرای  اول رانوع 

گرفته شود. با نظر  نیز در ددرسیستم که در خروجی تاثیر گذارن

 میشودبرای موارد عدم قطعیت و ابهام  این کار عالوه بر اینکه
نیز پوشش داده  کارشناسان خبرهجواب داشت ، اختالف نظر 

 خبرهسیستمو از نتایج متفاوت حاصل از اجرای یك خواهد شد 

. درنتیجه شودفازی یکسان، درکشورهای مختلف جلوگیری می

های پیشین تا حد قابل قبولی دقت سیستم نسبت به روش
ضمن اینکه ما با یك مجموعه بزرگ قواعد یابد. افزایش می

باید بتوانیم، سطح ستیم. ( روبرو ه3FISدردانش بزرگ )پایگاه

دست دانش مذکور بهباالتری از دانش را با توجه به پایگاه
درنتیجه برای سرعت بخشیدن به زمان اجرا و نیز ساده  بیاوریم؛

شدن فهم سیستم، با استفاده از کاوش قواعد انجمنی که یکی از 

که تاثیر  ۴قواعدترین کاوی است، بهترین و قویهای دادهتکنیك

 کنیم.میرا استخراج بیشتری را در ایجاد نتیجه خروجی دارند 

____________________________________________ 
3Fuzzy Inference Engine 
۴Rule 
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 یك مجموعه از برای تست عملکرد روش پیشنهادی،

شامل اطالعات UCI از سایت برگرفته  ]PDD  ]2نامبهداده 

 سیستم برای آموزش و تستدیابتی بیمار 867از گرفته شده 
 .استفاده شده است

در بخش دوم، کارهای مرتبط انجام شده در گذشته با 

وم، مبانی مورد نیاز در سدر بخش و  شوندتشریح میذکر معایب 
، فازی و فازی نوع دوم آورده شده خبرهسیستمزمینه دیابت، 

آمده از ستبدهای بندی، دربخش چهارم براساس جمعاست

یك سیستم نمونه اولیه بر پایه فازی نوع اول  های قبلیپژوهش

پس از نمایش نتیجه خروجی، معایب آن بیان و  شده ارائه
روش پیشنهادی با استفاده از سپس در بخش پنجم  ؛شودمی

کاوی کاوش قواعد انجمنی، داده رویکرد فازی نوع دوم و تکنیك

، یك و با بهبود دادن این معایب کردهها عیبتالش در رفع 
. در بخش ششم، بعد از انجام شودمیسیستم جامع ارائه 

و در  داده شدهآزمایشات، میزان دقت سیستم پیشنهادی نمایش 

و در آخر نیز انجام شده است کارهای قبلی با  مقایسهادامه 

 .شده استگیری ارائه نتیجه
 

 در گذشتهکارهای مرتبط  -2
 

با استفاده از یك شبکه  ]3[ و همکارانش کارگودا، 2۱11در سال

حل جدیدی برای شناسایی بیماران دیابتی ژنتیکی، راه -عصبی

که در آن برای آموزش شبکه و تست، از مجموعه  دادندارائه 

ویژگی به عنوان معیارهای  7بود. استفاده شده 5PIDDداده 
روش پیشنهادی در اصلی تشخیص دیابت درنظرگرفته شده بود. 

وظیفه الگوریتم ژنتیك نیز  شناسایی الگو بود،مبنای این مقاله بر

سازی مسائل آموزش و یادگیری بود که با کدکردن بهینه
ب، به مقصود ها و تعریف یك تابع هدف مناسپارامترها درون ژن

 دست یافتند.  7۴.8 % آموزش شبکه و میانگین نرخ دقت

پژوهشی با عنوان  ]۴[ جین و راهجاتوسط  2۱15درسال 

فازی ارائه  خبرهسیستمبا استفاده از  بینی دیابتپیش بهبود نرخ
شد. در این پژوهش ادعا این بود که منطق فازی در تشخیص 

دیابت بسیار مفید است و دقت سیستم تشخیص را باال بیماری 

ی متفاوتی را ارائه هاسیستمی دیگر هرکدام هاروشبرد، زیرا می
، از نیست. در این روشها دقیق نی آنبیدهند که دقت پیشمی

ی مفید در تشخیص هاویژگی، های بیماریویژگیمیان تمام 

____________________________________________ 
5Pima Indians Diabetes Database 

عالئم )مانند کردن بعضی از دیابت انتخاب شده و با اضافه

 78.2به % پارامترهای ورودی، دقت سیستم نوانعب (Urineفیلد

 PIDDداده مجموعهاز  نیز در این پژوهشاست.  یافتهافزایش 

سیستم استنتاج ممدانی و با استفاده  سیلهوب بود و استفاده شده
)عالئم  سازی متغیرهای ورودیاز توابع مثلثی، عمل فازی

ایجاد و براساس  دانشپایگاه. سپس شدمیبیماری( انجام 

و  ، خروجی ایجاد شدهدانشپایگاهها و قوانین موجود در ورودی
عیب اول این سیستم شد. سازی انجام میدر آخر عمل نافازی

های ما دارای نویز باشند، بنابراین این است که ممکن است داده

قطعیت مواجه خود مرزهای توابع عضویت نیز با یك عدم

ها یك مقدار عددی قطعی تعیین توان برای آنشوند و نمیمی
یابد. عیب دوم آن، کرد، در نتیجه دقت سیستم کاهش می

باعث ن بود که دانش آدر پایگاهباالبودن تعداد قوانین فازی 

آمدن سرعت ینیپادرنتیجه، سیستم و  محاسباتزمان باالرفتن 
سیستم طراحی همچنین برای ارزیابی کارایی و دقت  .شدمی

تابع با رویکرد فازی نوع اول، با استفاده از تعیین شکل  شده

، آزمایشی انجام شد که درنتیجه به توابع عضویت برایمثلثی 
ردیم و آن میزان دقت کم سیستم بپی سیستم عیب سوم این

با مقدار واقعی توسط سیستم شده بینیقادیر پیشاست، زیرا م

 هایفاصله قابل قبولی ندارند. ممکن است خطای جواب

آمده ناشی از نادرست بودن پارامترهای توابع عضویت دستبه
 .باشد

، طرحی با عنوان کنترلرهای ]5[ همکارانش اسپرونك و

د. اولین دلیل دادنفازی نوع دوم برای تنظیم فشار خون ارائه 
های پزشکی، فازی نوع اول این بود که در تشخیص هاآناثباتی 

و  طور کامل و دقیق عمل تشخیص را انجام دهدتواند بهنمی

ها گرفته شده است و نظرات از یك خبره یا گروهی از خبره

و دلیل نتایج  هاستنیز وابسته به علم آن خبرهآزمایشات 
ی مختلف در واقع هاسیستمآمده متفاوت از خروجی دستبه

. در این پژوهش، طی یك باشدمی هانظرات مختلف خبره

سازی سیستم با فازی نوع اول، از نظرات و آزمایش پیاده
نفر از پزشکان استفاده شده بود. نتایج  8تشخیص پزشکی 

زهای قطعی برای داد که با درنظرگرفتن مرنشان مینموداری 

در فازی نوع اول، « زیاد»و « متوسط» ،«کم»توابع عضویت 

( نظرات 1توان به جواب دلخواه و دقیقی رسید. شکل)نمی
 دهد.آمده برای میانگین فشار شریان را نشان میدستبهمختلف 
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 ،«کم» تیعضو توابع ینفربرا 7 یپزشک صیوتشخ نظرات. 1شکل

 « ادیز»  و«  متوسط»

، دلیل اول استفاده فازی (2طبق شکل) در این پژوهش

نوع دوم در علم پزشکی، متحدکردن نظرات تشخیصی پزشکان 

ست که کنترلرهای ا . دلیل دوم اینبوده استبه یك نظر واحد 
بدین معنی که جواب خروجی  فازی خیلی استاتیك هستند،

دقیقا باید ثابت، یکسان و بدون تغییر وابسته به ورودی است و 

سازی د. بنابراین همان سیستم را با فازی نوع دوم پیادهنباش
 کردند.

 

 
 تیعضو توابع از کیهر یبرا یفاز محدوده کی نییتع. 2 شکل

 

 برای بهبودها، در ادامه با بررسی معایب این پژوهش

نوع  یفازرویکرد  ترکیببا  خبرهسیستمیك  دادن این معایب،
افزایش  تا دقت سیستم شودمی ارائه دوم و کاوش قواعد انجمنی

 یابد.
 

 

 موردنیاز مبانی اصطالحات و -3
 

 ها در بدنگلوکز، انسولین و کارکرد آن -3-1
 

بدن  های سازندهدسته از مولکول ۴ شاملخوریم غذایی که می

)مواد  ها، لیپیدهاینئ)مواد قندی(، پروت 6هابه نام کربوهیدارت

 . گلوکز)مواد ژنتیکی( است 8چربی( و اسیدهای نوکلئیك
 برای یژهوب که است سلولی انرژی اصلی منبع (قندخون)

ی هاناارگ برخی از. باشدمی ضروری مغز ونیز عضالنی هایسلول

 .عنوان تنها منبع انرژی وابسته هستندبدن مثل مغز به گلوکز به

____________________________________________ 
6Carbohydrate 
7Nucleic acid 

نرمال اهمیت  محدودهدر  در نتیجه برای بدن حفظ مقدار گلوکز

دنبال دارد و مقادیر باال و پایین آن در خون عواقب جدی به

گلوکز حاصل  انتقالانسولین یك هورمون است که سبب  .دارد

شود و این کار را توسط از هضم و جذب غذا در جریان خون می
 به الزمدهد. تغییر سوخت سلولی از چربی به گلوکز انجام می

 ایغده) پانکراس یا لوزالمعده از انسولین هورمون که است ذکر

 شودمی ترشح خون جریان درون به( قرارگرفته معده درپشت که
 و گرددمی متصل مخصوص هایگیرنده به سلولی سطح در و

 تسهیل آنرا طبیعی ساز و سوخت نیز و هاسلول به گلوکز ورود

 مینماید.
 

 8دیابت یا قند مرض -3-2
 

در  8متابولیك() یك اختالل سوخت و ساز دیابتیا  قند مرض

در بدن  بدن است. در این بیماری توانایی تولید هورمون انسولین

بنابراین ، رود و یا بدن در برابر انسولین مقاوم شدهاز بین می
تواند عملکرد طبیعی خود را انجام دهد. انسولین تولیدی نمی

خون است. آوردن قندپایین تنظیم و  انتقال،نقش اصلی انسولین 

های در دیابت نوع یك، تخریب سلول ;ددیابت دو نوع اصلی دار
دیابت شود و در منجر به نقص تولید انسولین می بتا در پانکراس

رونده بدن به انسولین وجود دارد که در ت پیشم، مقاومنوع دو

های بتای پانکراس و نقص نهایت ممکن است به تخریب سلول

منجر شود. در دیابت نوع دو مشخص است  سولینکامل تولید ان
تحرکی نقش مهمی در ابتالی فرد که عوامل ژنتیکی، چاقی و کم

 .]1[ نددار

 انواع دیابت -3-2-1

دیابت را به چهار گروه اصلی تقسیم  ،انجمن دیابت آمریکا
 :]1[ کندمی

 انسولین( به ) وابسته 1۱یك نوع دیابت -

 انسولین( به ) غیر وابسته 11دو نوع دیابت -

 12بارداری یا حاملگی دیابت -

 انواع دیگر دیابت -
 

____________________________________________ 
8Diabetes (Diabetes Mellitus) 
9Metabolic 
10diabetes1type 
11diabetes 2 type 
12Gestational Diabetes Mellitus 
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 تشخیص فرد مبتال به دیابت -3-2-2

تشخیص  ،]1[ بر اساس آخرین معیارهای انجمن دیابت آمریکا

 :دیابت با ثبت یکی از موارد زیر قطعی است

 2۱۱ثبت حداقل یك میزان قند خون تصادفی باالی .1
 کالسیك دیابت )پرنوشی،م ئبه همراه عال ،لیترگرم بر دسیمیلی

 هایعفونت فراوان، ،تشنگی دلیل بدون وزن کاهش ،پرخوری

 (مکرر

گرم بر میلی126قند ناشتای پالسمای باالتر یا مساوی .2
 از نوع کالری قبلمصرف هرساعت عدم 7یعنیلیتر )ناشتا دسی

 (انجام آزمایش

 ٪6.5باالی  A1C هموگلوبین .3

گرمی خوراکی دوساعته باالی  85نتیجه آزمایش تحمل قند  .۴

 لیترگرم بر دسیمیلی 2۱۱

 دیابتیپیش یا دیابتیسالم،  بیمار، هنکای تعیین برای

 و (FBG)  ناشتا خون قند آزمایش دو است،( دیابت معرضدر)
 اساسبر .شودمی انجام (OGTT) خوراکی گلوکز تحمل تست

( 3که در شکل ) طورهمانآمریکا و  دیابت انجمن هایشاخص

 1۱۱ ناشتا درحالت خون گلوکز میزان چنانچه کنید،مشاهده می
 دهندهنشان باشد، خون لیتردسی در گرممیلی 125 تا

 باشد، بیشتر یا 126فرد  در ناشتا خون گلوکز اگر و دیابتیپیش

 که شودمی اعالم دیابت به مبتال فرد درصورتی .است یدیابت فرد

( 126یعنی ) مذکور حد از باالتر او در ناشتا خون تست دوبار
 درحالت خون گلوکز سطح خوراکی، گلوکز تحمل تست باشد. در

 گیریاندازه ازگلوکز، غنی شربتی نوشیدن از بعد ساعت2 و ناشتا

 188 تا 1۴۱ ساعت، 2 از بعد خون گلوکز اگرمیزان. گرددمی
 2۱۱استواگردیابتی پیش فرد باشد، خون لیتردسی در میلیگرم

 است. دیابتی فرد بیشترباشد، یا

  

 حالت در قندخون زانیم شیآزما به باتوجه ابتید صیتشخ. 3شکل 

 بعد ساعت دو پالسما گلوکز شیآزما ۀجینت نیهمچن و(  FBG) ناشتا

 غذا خوردناز

 13خبرهسیستم -3-3
 

سازی افزار کامپیوتری است که برای شبیهخبره یك نرم سیستم

ای از توانایی نوان نتیجهعفعالیتهای یك فرد خبره، باعمال و 
برای پیداکردن حقایق جدید از حقایق موجود طراحی  هاسیستم

دهد تا کارهای هوشمند را به آن شده است و به شما اجازه می

ی مبتنی بر هاسیستماولین  .]6[ آموزش داده و به اجرا درآورید

های محیطبرای  187۱و  188۱های ، در دهه1۴دانشپایگاه
یا 15طراحی شدند که برمبنای کامپیوترهای بزرگمستقل 

شده شبکه مبنای کاربرهای توزیعکامپیوترهای شخصی و یا بر

 Dendralخبره کالسیك عبارتند از: یهاسیستممحلی بودند. 

 MACSYMA(،1865برای تعیین ساختارمولکولی ذرات )

برای  Prospector، دانانبه ریاضی برای کمك (1867)

برای تشخیص اختالالت  MYCIN(، 188۴اکتشافات معدنی )
( برای پیکربندی 187۱) XCONخبرهسیستم( و 1886خونی )

 .]8[ی کامپیوتریهاسیستم
 

 خبرهسیستمساختار کلی یک  -3-3-1

است  16دانشدارد: بخش اول، پایگاه کلی دو بخش خبره،سیستم

دانش، شامل گویند. پایگاهمی KBکه به اختصار به آن 
ای از قواعد است که از یك فرد خبره یا گروهی از مجموعه

 نوانعب .استای خاص گرفته شدهکارشناسان خبره در زمینه

دکترآنالین، برای تشخیص بیماری و ارائه راه  خبرهسیستممثال، 
ت که قواعد موجود اس 18درمان آن. بخش دوم، موتور استنتاج

دهد. دانش را با منطق خود مورد استفاده قرار میدر پایگاه

 .]8[دهدخبره را نشان می( ساختار کلی یك سیستم۴)شکل
 

 
 

 خبرهسیستم کی یساختارکل.4 شکل

____________________________________________ 
13Expert System 
14KBS 
15mainframe 
16Knowledge-Base 
17inference engine 
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 منطق باینری، کالسیک یا ارسطویی -3-4
 

در بسیاری از علوم نظیر ریاضیات و منطق، فرض براین است که 
ای وجود دارد و یك های دقیقا تعریف شدهمرزها و محدوده

، یك گنجدنمی گنجد یایا درمحدوده آن مرز می ،موضوع خاص

از مواردی در . متغیر یا متعلق به یك مجموعه است یا نیست

کند. به ، نیز این منطق صدق میسفید یا سیاه، صفر یا یكقبیل 
منطق »است،  این منطق که یك منطق دو ارزشی و باینری

گویند. منطق دو ارزشی در بعضی می« ارسطویی یا کالسیك

باشد. مثال برای سازی نمیموارد، ابزار توصیفی خوبی برای مدل
بلندی یك مفهوم دو ارزشی تعیین قد افراد طبق این منطق، 

هستند یا نیستند و هیچ انسانی  یا بلندقد هاناانس .است

و هم در مجموعه "ند بودنبل"جموعه متواند هم در نمی

ای شما در در چنین مجموعه .وجود داشته باشد "بلندنبودن"
بلند "ناگهانی از  طوربه سانتیمتر( 175 مثالً)یك ارتفاع معین 

این  (5. شکل)کنیدهش میج "نبلند قد بود"ه ب "نقد نبود

 دهد.لب را نشانمیمط
 

 
 

 بودن بلندقد با ارتباط در ییارسطو دگاهید.1شکل

 منطق فازی -3-1

 ،ندرندا مشخصیکه مرزهای وجود دارند کلمات و عباراتی 

اکثر اتفاقات و  ."سرد"، "گرم"، "پیر" ،"نجوا"مثلکلماتی 
دارای ، فتدارویدادهایی که در زندگی روزمره برای ما اتفاق می

)معروف به پروفسور باشند. پروفسور لطفی عسگرزاده ابهام می

 بار در سال فازی را برای اولین هایمجموعهزاده( 
با این عبارت توسط ایشان ایجاد  ،و ایده آن ]8[ کردمعرفی1865

از به یك نوع مختلف از ریاضی داریم تا بتوانیم ما نی": شد

سازی کنیم. مدلی که ابهامات و عدم دقت رویدادها را مدل

گذار ها پایهمجموعه. این "باشدمتفاوت از نظریه احتماالت می
قطعیت و ابهام بودند. از آن کردن عدمروشی موفق برای مدل

ی کامپیوتری هاسیستمدر  «های فازیمجموعه»پس، استفاده از 

 .]8[ مخصوصاً درکاربردهای کنترلی، گسترش یافت

نیز مانند تمام خصوصیات دیگر در "بلند قد بودن"

ین ا تواندمنحنی می موضوع و مطلبی نسبی است. یك ،جهان

آن را تواند نمیتغییر یکنواخت را نشان دهد اما یك خط هرگز 

 .((6شکل))رجوع شود به  دهدنشان 
 

 1 

 بودن بلندقد با ارتباط در یفاز دگاهید. 6 شکل

 فازی نوع اولساختار سیستم  -3-1-1

( ساختار یك سیستم فازی نوع اول نشان 8در شکل)

وارد سیستم  17های عددی و قطعیورودی. ]8[ داده شده است

ها و ایجاد سازی آنشوند و سپس در مرحله اول، عمل فازیمی

شود. بعد از آن، با ترکیبی از ها انجام میتوابع عضویت برای آن
شود که دانش ایجاد میهای فازی شده، قواعدی در پایگاهورودی

ود. در آخر شدانش توسط موتور استنتاج استفاده میاین پایگاه

های فازی، مجددا به شود تا دادهسازی انجام میعمل نافازی
لت دارابودن عی فازی بهاسیستم های عددی تبدیل شوند.داده

عضویت با درجات تعلق دقیق، توانایی محدودی در کاهش  توابع

 قطعیت در قوانین فازی دارند.اثر عدم

 
 اول نوع یفاز ستمیس ککلی ی اگرامید بالک.9شکل 

 18مجموعه فازی نوع دوم -3-6
عنوان را به2-های فازی نوعمجموعه، 1885 پروفسورزاده درسال

مجموعه فازی . ]1۱[ های فازی معرفی کردای از مجموعههتوسع

های یك مجموعه فازی است که دارای درجه عضویت، 2-وعن

نیز  فازی -فازیمجموعه  به همین دلیل به آن، ؛فازی است

____________________________________________ 
18Crisp 
19Type-2 Fuzzy set 

 سازینافازی

 

 دانشپایگاه

 سازیفازی استنتاجموتور 

 هایورودی

 Crisp 

 هایخروجی

 Crisp 
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جایی که تعیین دقیق درجه رای دچنین مجموعه گویند.می

واقع عضویت برای یك مجموعه فازی مشکل است، مفید 

هایی که در در برابر عدم قطعیت2-شود. سیستم فازی نوعمی

و  د، مقاوم استنآیجود میوقوانین فازی یا پارامترهای سیستم ب
 . ]11،12[را دارد هاآنکردن توانایی کاهش اثر و مدل

 

 ساختارسیستم فازی نوع دوم -3-6-1
سازی، قوانین، از چهار قسمت فازی، 2-یك سیستم فازی نوع

یك  واقعدرت. استنتاج و پروسه خروجی تشکیل شده اس
سیستم فازی نگاشت بین یك ورودی غیرفازی و یك خروجی 

پروسه خروجی ، 2-باشد.در یك سیستم فازی نوعغیرفازی می

 2-ابتدا نگاشت یك مجموعه فازی نوعباشد. شامل دو مرحله می

که به این مرحله کاهش نوع یا  1-به یك مجموعه فازی نوع
سازی مجموعه مرحله نافازی ویند. سپسگمیکاهش مرتبه 

 یفاز ستمیس كی ساختار (7)شکل .باشدمییافته  مرتبهکاهش

 دهد.را نشان می 2-نوع

  

 2-نوع یفاز ستمیس کی ساختار.8شکل 

 توابع عضویت در فازی نوع دوم   -3-6-2

کنید، تابع عضویت یك می( مشاهده 8که در شکل)طورهمان

 .]13[ مجموعه فازی نوع دوم، سه بعدی است
 

 
 دوم نوع یفاز مجموعه کی تیعضو تابع.11لکش

نوع اول برای  سیستم فازی بررسی -4

 های قبلیتشخیص دیابت، در پژوهش

 ]1۴[ و های قبلیپژوهشی ارائه شده در هاروش ش،در این بخ

کنیم میبیان را  هایب آناعمکنیم و از همه لحاظ ارزیابی میرا 

ها، به کردن تمام عیب، با برطرفخودمان و در روش پیشنهادی
برای های قبلی در بعضی از پژوهش رسیم.یك سیستم جامع می

شده طراحی )نوع اول(  فازی خبرهسیستمیك  ،تشخیص دیابت

خروجی برای سیستم نوان ورودی و یك عویژگی ب ۴است که 
ها و سیستماین  نمای کلی (1۱. شکل )گرفته شده است درنظر

 دهد.را نشان می های آنسازی ورودیبخش فازی( 11)شکل

  

 یبراویژگی  4با  شده یطراح یفاز خبرهسیستم یکل ینما.11شکل

 ابتید تشخیص

 

 
 ،یخروج و هایورود یطراح در اول نوع یفاز از استفاده.11شکل

 هاآن تیعضو توابع نییتع یبرا
 

شویم که متوجه این عیب می هااین سیستمبا نگاهی به نتایج 

در بعضی مواقع فقط برای تشخیص یك نوع دیابت مفید  هاآن
انواع دیابت را تشخیص داد. بنابراین  هاآنتوان با هستند و نمی

، با ]1[ بر اساس آخرین معیارهای انجمن دیابت آمریکا ،]1۴[ در

 7تعداد ( 1) طبق جدول، PIDDداده استفاده از مجموعه

و سیستم تشخیص  دهشانتخاب  برای تشخیص دیابت ویژگی
 .سازی شده استویژگی پیاده 7دیابت با فازی نوع اول و 

 دهد.( نمای کلی سیستم طراحی شده را نشان می12شکل)
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 کایآمر ابتید انجمن نظر از ابتید به مبتال فرد یهاویژگی. 1جدول

 توضیح هر ویژگی شماره

 تعداد دفعات بارداری 1

2 
غلظت گلوکز پالسمای خون در آزمایش تحمل گلوکز خوراکی 

 ساعته 2

 مقدار فشارخون بین دو تپش قلب  ترینپایین 3

 ضخامت چربی زیر پوست ۴

 میزان قندخون بعد از سرم انسولین دوساعته 5

 (BMI) فرد با توجه به قدشسالمت وزن میزان  6

 پیشینه قبلی و یا خانوادگی دیابت 8

 سن 7

 
 بهبود و اول نوع یفاز با شده یطراح ستمیس یکل ینما.12شکل

 هاویژگی

 دانشپایگاهایجاد  -4-1

ین شدند، سپس بعد از اینکه توابع عضویت برای متغیرها تعی

با  روش درمان و دستورپزشك براساس تفکر انسانی،
-Ifدر جمالت شرطی  هاآنها و استفاده از کردن ورودیترکیب

Thenبرای این  .وجود آوردهتوان تمام قواعدممکن را ب، می

قاعده تعریف کرد که یك  5۱۱۱ باید بیش ازسیستم 
اما عیب این  شود.دانش جامع ولی حجیم ایجاد میپایگاه

دانش آن است، در پایگاهباال بودن تعداد قوانین فازی سیستم، 

همیشه باعث بهبود نتیجه سیستم باالی قوانین،  دزیرا تعدا

محاسباتسیستم زمان باعث باالرفتن  ، بلکه گاهی اوقاتشودنمی
 .شودین آمدن سرعت مییپادرنتیجه، و 

 سیستمبخشی از  نمودار گرافیکی خروجی -4-2

(، نتایج ترکیب دو آزمایش تحمل 15و ) (1۴(، )13های )شکل

و آزمایش گلوکزخون ناشتا در  OGTTگلوکزخوراکی دو ساعته 
 . ]1۴[ دهدتشخیص دیابت را نشان می

 
 (FBG test) ناشتا خون گلوکز شیآزما. 13ل شک

 
 OGTTدوساعته یخوراک گلوکز تحمل شیآزما.14شکل

 

 
 یگلوکزخوراکتحمل شیآزما دو بیترکنتیجه .11شکل

 ابتیدصیدرتشخ ناشتا گلوکزخون شیآزما و OGTTدوساعته

معایب سیستم فازی نوع اول برای  -4-3

 تشخیص دیابت

دانش آن توسط فازی، که پایگاه خبرهسیستمبعد از طراحی این 
کردن و با مقایسه بودخبره ایجادشده کارشناسانیك گروه از 

فازی دیگری که توسط  خبرهسیستمنمودارهای خطی آن، با دو 

، متوجه این بودگروه دیگری از کاشناسان خبره طراحی شده 

شویم که هر سه سیستم برای یك هدف عیب سیستم می
یکی  .باهم متفاوت است هاآناند ولی نتیجه یکسان طراحی شده

بودن نظر و سلیقه شخصی هر دسته از هایش متفاوتاز دلیل

رش، تفاوت نژادها و تفاوت در باشد و دلیل دیگکارشناسان می
همچنین د. باشهای مختلف میبدنی افرادمختلف در قارهوضعیت

های ما دارای نویز باشند، بنابراین خود مرزهای ممکن است داده
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توان شوند و نمیتوابع عضویت نیز با یك عدم قطعیت مواجه می

قطعی تعریف کرد، در نتیجه دقت  عددیِ یك مقدارِ هاآنبرای 

، معایب سیستم فازی نوع (2جدول) دریابد. سیستم کاهش می

 اول برای تشخیص دیابت نشان داده شده است.
 

 معایب سیستم فازی نوع اول برای تشخیص دیابت .2جدول

 سیستم طراحی شده با فازی نوع اول معایب

 xمشکل تعیین درجه عضویت یا مقدار فازی برای یك عدد از محور 

های ورودی دلیل نویزی بودن دادههتوابع عضویت بعدم قطعیت در 

 و در نتیجه، دقت پایین سیستم

ی مختلف با هدف یکسان و کارشناسان هاسیستمتفاوت نتایج در 
بودن نظر و سلیقه شخصی هر دسته از دلیل متفاوتهخبره مختلف، ب

بدنی افرادمختلف کارشناسان و نیز تفاوت نژادها و تفاوت در وضعیت

 های مختلفقارهدر 

قوانین بسیارزیاد تعداد دلیل هعدم تفسیر ساده و فهم قوانین فازی ب

سیستم و  محاسباتزمان باالرفتن و نیز دانشدر پایگاه فازی

 آمدن سرعتینیپا

 روش پیشنهادی -1

کاوی، فازی نوع با استفاده از ترکیب علوم داده در این بخش،

برای فازی نوع دوم را  خبرهسیستم یك، خبرهسیستمدوم و 

در تشخیص بیماری دیابت و یا جایگزین شدن  کمك به پزشك
 . شودمیارائه  دیابتخودکار پزشك برای تشخیص  جایبه

را  دانشپایگاهانجمنی، با استفاده از تکنیك کاوش قواعد ابتدا 

باعث بهبود  با استفاده از فازی نوع دوم سپس و دادهد بهبو
عضویت و همچنین بهبود یافتن نقاط  عیافتن مرزهای تواب

دقت سیستم را تا حد  کار،شویم که با اینبندی میپارتیشن

( 3) تر، طبق جدولدهیم. با نگاهی ریزبینانهباالیی افزایش می

شده قبلی که با ی طراحیهاسیستمیب اعماین سیستم 
 شبکه های ی ترکیبی و مختلف از قبیل فازی نوع اول، هاروش

برطرف  را طراحی شده بودند ....و  ژنتیکیالگوریتم های عصبی، 

 کند.می

وسیله تکنیک هقوی ب دانشپایگاهایجاد  -1-1

  2۱کاوش قواعد انجمنی

کاوی، تکنیك کاوش های دادهاز انواع تکنیك بخش در این

استخراج و انتخاب  ،دانشپایگاهسازی قواعد انجمنی برای بهینه
تا با شود استفاده می دانشپایگاهترین قواعد از بهترین و قوی

باال رود و هم زمان  دانشپایگاهاین کار هم قدرت تفسیر 

 رود.محاسبات پایین بیاید که در نتیجه سرعت سیستم باال می
روش  برگرفته ازقوی،  دانشپایگاهروش پیشنهادی در ایجاد یك 

باشد، با این می ]15[ و همکارانش توسط زنگکارگرفته شده هب

سازی مرزهای تفاوت که در آنجا از فازی نوع اول برای بهینه

ست که ن اای مشکل این روش .توابع عضویت استفاده شده است
بندی و سپس تا حدودی آن مجموعه داده ورودی را بخشآنها 

و  0xبندی ولی در عمل دو نقطه پارتیشن ندسازی کرده ارا فازی

1x  ، ما  که ( (18) شکلرجوع شود به )عددی و قطعی هستند
یم نکمیسازی را با فازی نوع دوم پیادهبرای رفع این مشکل آن

داشتن دو نقطه در محل برخورد مرزهای دو تابع  جایبهتا 

داشته  هاآنعضویت، یك محدوده از نقاط را در محل برخورد 

 باشیم.

 21قواعدترین روند اجرا و انتخاب قوی -1-1-1

بیمار دیابتی است  867که شامل اطالعات  PIDDداده مجموعه

داده، ( این مجموعه۴) طبق جدولگرفته که  UCIرا از سایت 

برای  انجمن دیابت آمریکاباشد که از نظر ویژگی می 7شامل 

تشخیص بیماری دیابت مهم هستند و نیز شامل یك فیلد 

( یا دیابتی 1)مقدار بودن( برای تشخیص دیابتی 8)فیلد  باینری

داده گرفته (، مجموعه16) طبق شکل باشد.( می۱)مقدار نبودن

شود و برای هریك از سازی میشده، براساس مقادیر مرتب

باشد( ابتدا صورت باینری میجز ستون آخر که بهها )بهویژگی

برای هر   کنیم.ها را به پنج بازه تقسیم میمحدوده مقدار آن

 FSL, FSM, FSRها، سه مجموعه فازی ژگیاز وی یك

 شود.تعریف می

 

____________________________________________ 
20Association Rule Mining 
21Strong Rule 
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 یشنهادیپروش  توسط هاآن دادن بهبود حل راه و ابتید صیتشخ در یقبل شده یطراح یهاسیستم بیمعا. 3جدول

 
 

 

 

 کایآمر ابتید انجمن ازنظر ابتید به مبتال فرد یهاویژگی. 4جدول

 
 

 

L  وM  وR های فازی )چپ، وسط، راست( را موقعیت مجموعه
اختصاص  FSLاول را به  . سپس کل بازه]15[ کنندمشخص می

برابر با یك  FSLدهیم، یعنی در بازه اول، درجه عضویت می

 طور مشابه، کل بازههاست و باقی درجات عضویت صفر هستند؛ ب

اختصاص  FSRو کل بازی پنجم را به  FSMسوم را به 
( و  0xمشترک است)با نام FSMو  FSLدوم بین  دهیم. بازهمی

( مشترک است. قسمت  1x)با نام FSRو  FSMچهارم بین  بازه

 <attribute ID, fuzzy set ID>صورتبهقوانین  22مقدم
باشد که بیانگر می 7تا  1از  attribute IDباشد. مقدار می

باشد می 2تا  ۱از  fuzzy set IDست و مقدار هاویژگیشماره 

 باشد. می FSRبرای  2و  FSMبرای  FSL  ،1برای  ۱که مقدار 
 

____________________________________________ 
22Antecedent 

  
 
 
 

 بیترک از آمدهدستبه قواعد یفاز یسازنهیبه روند. 16شکل

 دانشپایگاه در هایورود
 

 باشد:زیر می صورتبه( 0xتابع عضویت برای بخش مشترک اول)

µM (x) = r(x) 2 (-2r(x) +3)  
µL (x) = 1 - µM(x)   

r (x)= x α                       (1) 
r (x0) = 0.5 

 ( نیز داریم:1xبرای بخش مشترک دوم )بازه چهارم، یعنی 

µR(x) = r(x) 2 (-2r(x) +3) 

µM(x) = 1-µR(x)                                         (2) 
r (x1) = 0.5 

های فازی ، نقاط پارتیشن مجموعههاویژگیبرای هر یك از 
 شود:زیر محاسبه می صورتبه

                  (3) 

 کاویهای دادهراه حل با استفاده از فازی نوع دوم و تکنیکارائه  کمبود و عیب برای سیستم طراحی شده با فازی نوع اولاحساس 

 قوانین فازیبسیارزیاد تعداد  دلیلبهعدم تفسیر ساده و فهم قوانین فازی 

 ین آمدن سرعتیسیستم و پا محاسباتزمان باالرفتن و نیزدانش پایگاهدر 

سطح باالتری از دانش منظور ارائه از تکنیك کاوش قواعد انجمنی بهاستفاده 

 دانشپایگاهو تفسیر ساده قوانین موجود در  مذکور دانشپایگاهاستخراج شده از

 شدن درجه عضویت های عمودی برای تعریفصورت برشهایجاد یك محدوده فازی ب xمشکل تعیین درجه عضویت یا مقدار فازی برای یك عدد از محور 

های ورودی و در نویزی بودن داده دلیلبهعدم قطعیت در توابع عضویت 

 نتیجه، دقت پایین سیستم

عنوان تلرانس کم و ( بهLMF( و پایینی )UMFایجاد توابع عضویت باالیی)

 ایهای عمودی و محدودهزیادشدن برای تعریف درجه عضویت بصورت فازی با برش

ی مختلف با هدف یکسان و کارشناسان خبره هاسیستمتفاوت نتایج در 

بودن نظر و سلیقه شخصی هر دسته از کارشناسان متفاوت دلیلبهمختلف، 

 های مختلفبدنی افراد در قارهو نیز تفاوت نژادها و تفاوت در وضعیت

استفاده از توابع عضویت فازی نوع دوم جهت پوشش دادن تمام نظرات و 

 (LMF( و پایینی )UMFتوابع عضویت باالیی)اده از ها، با استفتشخیص
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 روش کار کاوش قواعد انجمنی  -1-1-2

 D نام کد سیستم پیشنهادی، یك ماتریس دوبعدی بهدر 

نفر( را در خود  867ها )تعریف شده است که اطالعات نمونه

کند. برای سنجش قواعد انجمنی از سه معیار ناحیه ذخیره می
 D) شودمیاستفاده  25تاثیر، ضریب 2۴، درجه اطمینان23پوشش

میزان تعلق آیتم را نشان  xµ(t)باشد، ها میتراکنش مجموعه

توانند شامل هر یك می Bو  Aکه  ABبرای قانون  دهد(.می

 باشند داریم: 26چند دسته موارد
 

 شود:زیر محاسبه می صورتبه، ناحیه پوشش
 

 
 

                  = P (AUB) = count (A) / n                 (۴) 
 

 شود:زیر محاسبه می صورتبه،درجه اطمینان
 

      (5) 

 

 شود:محاسبه می صورتاین  به،ضریب تاثیر

 
 

     (6) 

 
 

 تراعد و انتخاب قواعد قویتابع کیفیت قو -1-1-3

توسط کاربر  minCFو  minSupp ،minConfدر ابتدا، مقادیر 
تعریف شده که کیفیت یك  φ(r)شود. یك تابع تنظیم می

ابتدا  rبرای هر یك از قوانین مانند  .کندقانون را تعیین می
Sup(r)  وConf(r)  وCF(r)  مطابق با روابطی که در قسمت

دست هسپس برای بشده و  قبل توضیح داده شد، محاسبه 

 :[15]استفاده میکنیم 8از رابطه  آوردن کیفیت قوانین داریم

    (8) 

____________________________________________ 
23Support 
24Confidence 
25Certainty Factor 
26ItemSet 

نامیم اگر معیارهای را یك قانون قوی می ABقانون 

برای این قانون از  ناحیه پوشش، درجه اطمینان و ضریب تاثیر

ی که کاربر تعیین کرده است بیشتر باشد. انهامقدار حد آست

بهتر تر و قواعدی قوی، در حالت کلیباشد.  0φ< (r)باید  یعنی
 هستند که:

 باشد. MST28بزرگتر از  هاآنناحیه پوشش  -1

درجه اگرباشد .  MCT27بزرگتر از هاآندرجه اطمینان  -2
 تر و بهتر است.آن قاعده اصلی ،اطمینان بیشتر باشد

شده از ای بهینهعنوان مجموعهبه [F, R]در نهایت مجموعه 

 آید. دست میهشده از قواعد بدسته موارد و مجموعه بهینه

قواعد انجمنی با  روش کردن عیببرطرف -1-2

 فازی نوع دوم

 روشبرگرفته ازقوی،  دانشپایگاهروش پیشنهادی ما در ایجاد 

( در آنجا 18) با این تفاوت که طبق شکل دبو همکارانش و زنگ
سازی مرزهای توابع عضویت استفاده از فازی نوع اول برای بهینه

ست ا ایناین روش عیب  . همانطور که قبال اشاره شدشده است

بندی و سپس تاحدودی مجموعه داده ورودی را بخشآنها که 

 بندیولی در عمل دو نقطه پارتیشن ندسازی کرده اآن را فازی

0x  1وx ،( ما 71) طبق شکل در ادامه، .عددی و قطعی هستند

یم نکمیسازی را با فازی نوع دوم پیادهبرای رفع این مشکل آن

برخورد مرزهای دو تابع جای داشتن دو نقطه در محل هتا ب
 عضویت، یك محدوده از نقاط را در محل برخورد داشته باشیم.

 

 هستند یوقطع ی،عددx1 و  x0یبندشنیپارت دونقطه. 19شکل

 

____________________________________________ 
27Minimum Support 
28Minimum Confidence 
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 هستند ازنقاط یامحدوده ،x1 و  x0 یبندشنیپارت دونقطه. 18شکل

رفع مشکل برای فازی نوع دوم،  استفاده از-1-3

 عضویت توابعمرزهای عدم قطعیت در ِِ منفی تاثیرِ
 

سیستم یك برای افزایش دقت ، ه شدطبق آنچه که قبال شرح داد

توان با استفاده از رویکرد فازی نوع اول، پارامترهای ورودی که می
هستند را فازی کرد و برای هر  28قطعی عددیِ دارای مقادیرِ

ایجاد  را« زیاد»و « متوسط» ،«کم»دی، توابع عضویت متغیر ورو

که با درنظرگرفتن مرزهای قطعی برای توابع کرد، ولی از آنجایی

توان به در فازی نوع اول، نمی« زیاد»و « متوسط» ،«کم»عضویت 
جواب دلخواه و دقیقی رسید و با عدم قطعیت در مرزهای توابع 

همچنین ممکن است  و عضویت فازی نوع اول مواجه هستیم

و با توجه به این نکته مهم که نژاد های ورودی نویزی باشند داده
کند، نتیجه و شرایط بدنی افراد در نقاط مختلف دنیا باهم فرق می

ی خبره مختلف طراحی شده توسط هاسیستمحاصله از 

کند. بنابراین در این کارشناسان خبره مختلف باهم فرق می

ایجاد و با سیستم پیشنهادی، با استفاده از رویکرد فازی نوع دوم 
برای هر یك از توابع عضویت،  31و پایینی 3۱توابع عضویت باالیی

بر اینکه کار، عالوهم. با ایننیکمیخود توابع عضویت را نیز فازی 

بر روی نتیجه سیستم  تاثیر منفی اختالف نظر کارشناسان خبره
قطعیت در مرزهای توابع عضویت فازی نوع رود، عدممی از بین

یایدکه بندی نیز بهبود مینقاط پارتیشن و روداول نیز از بین می

بنابراین، همان سیستم  یابد.دقت سیستم افزایش میدر نتیجه، 

طبق آنچه در  را ]1۴[در سازی شده پیادهفازی نوع اول 
رویکرد فازی نوع دوم کنید با استفاده از ( مشاهده می18شکل)

سیستم استنتاج ممدانی  سیلهوبکنیم. در این سیستم طراحی می

 (ایگاوسی و بار دیگر با توابع ذوزنقهبار با استفاده از توابع یك)
ایجاد ی بیماری( و هاویژگی) سازی متغیرهای ورودیعمل فازی

 . شودانجام میتوابع عضویت باالیی و پایینی 

____________________________________________ 

 
 
30UMF 
31LMF 

 
 یبرا شده یطراح دوم نوع یفاز خبرهسیستم یکل ینما. 17لشک

 ابتید صیتشخ

 8مقداردهی توابع عضویت فازی نوع دوم برای  -1-3-1

 ویژگی در تشخیص دیابت

 تعریف شده (، مقادیر 5جدول)برای سیستم پیشنهادی، طبق 

را  هاآنویژگی در تشخیص دیابت و توابع عضویت  7برای 
. این مقادیر با توجه به نظر پزشکان مختلف تاحدودی ایمآورده

تفاوت نژادها، تفاوت وضعیت  دلیلبهت دارند و این تفاوباهم 

 ها و سایر عوامل تاثیرگذاربدنی، مکان زندگی، تفاوت جنسیت

با استفاده از رویکرد فازی نوع  لذااست.  بر سیستم تشخیص
توان یك تولرانسی برای مرزهای باال و پایین این مقادیر دوم می

ه واحدی مقدار را برطرف کند و نتیج وجود آورد تا این تفاوتِهب

 کنیم.آن را بررسی می ادامهآید که در  دستبهاز سیستم 
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سیستم دری ژگیو 8 تیعضو توابعی براداردهی مق. 1جدول

 ابتید صیتشخ

 

 

ها و خروجی سیستم و رسم طراحی ورودی -1-3-2

 هاآنتوابع عضویت 

کنید با استفاده از ( مشاهده می2۱) طبق آنچه که در شکل
گاوسی، و ابتدا با استفاده از شکل توابع  نوع دومرویکرد فازی 

ایجاد توابع عضویت و ها و خروجی سازی ورودیعمل فازی

 دهیم. باالیی و پایینی را انجام می
 

 

 
 توابع تعریف و ستمیس یخروج و هایورود یطراح. 21شکل

 هاآن یبرا( دوم نوع یفاز) یگاوس تیعضو

 

با استفاده از شکل (، 21توانیم طبق شکل)همچنین می

ای و ایجاد توابع عضویت باالیی و پایینی نیز این کار تابع ذوزنقه

در سیستم پیشنهادی ما، هردو مدل طراحی  را انجام دهیم.
 دهد.جواب یکسانی را می

 

 
 تیعضو توابع تعریف و ستمیس یخروج و هایورود یطراح. 21لشک

 هاآن یبرا( دوم نوع یفاز) یاذوزنقه

 در فازی نوع دوم دانشپایگاه -1-3-3

ایجاد  (22) طبق شکل قوی دانشپایگاه، طراحی توابعبعد از 

کنید، در کنار هرشکل تابع که مشاهده می طورهمانشود. می
دهنده های زرد و قرمز( قرار دارد که نشان)با رنگ عضویت، دوعدد

 باشد.عضویت باالیی و پایینی می توابع
 

 
 

 

 یفاز ستمیدرس دانشپایگاه قواعدبخشی از  شینما. 22لشک

 یکیواسطگراف از بااستفاده دوم نوع

خروجی بهبودیافته سیستم با نمایش بخشی از  -1-3-4

 رویکرد فازی نوع دوم

و مقایسه  اعمال رویکرد فازی نوع دوم در توابع عضویتبا 

آمده از این  دستبهسیستم فازی نوع اول با نمودار نمودارهای

سیستم پیشنهادی طراحی شده با فازی نوع دوم به این نتیجه 
ایجاد توابع عضویت باالیی و پایینی برای هر یك رسیم که با می

از توابع عضویت، عالوه بر اینکه تاثیر منفی اختالف نظر 

رود، می بر روی نتیجه سیستم از بین کارشناسان خبره

عضویت فازی نوع اول نیز از بین قطعیت در مرزهای توابع عدم
 و (23های )شکلیابد. و دقت سیستم نیز افزایش میرود می

نتایج ترکیب دو که مربوط به سیستم بخشی از خروجی ، (2۴)

و آزمایش  OGTT آزمایش تحمل گلوکزخوراکی دو ساعته
را با رویکرد فازی باشد میگلوکزخون ناشتا در تشخیص دیابت 
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ای نشان های عمودی و محدودهای از برشمجموعهنوع دوم و 

 دهد.می
 

 
 دوم نوع یفاز با ناشتا گلوکزخون شیآزمانتیجه . 23شکل

 

 
 یفاز با OGTTدوساعته یگلوکزخوراک تحمل شیآزما. 24شکل

 دوم نوع

 

 آشفتگیمحاسبه دقت با ماتریس  -6
 محاسبهبه شکل زیر  آشفتگیسیله ماتریس وبه ،دقتمعیار

 شود:می

   (7)       
 

 آشفتگی. ماتریس 6جدول

 کالس بینی شدهکالس پیش

 بله خیر واقعی

FN TP بله 

TN FP خیر 

 

به  ،روش پیشنهادی مابرای  آشفتگیماتریس بنابراین 
 د:بوشکل زیر خواهد 

 
 

 برای روش پیشنهادی آشفتگی سیماتر.9جدول

 
 

جمعیت احتیاج  برای فاز تست به دو( 8) با توجه به جدول

 داریم:

 هاآنبرای تشخیص دانیم که جواب در جمعیت اول می 
 دانیم که فرد دیابت دارد.یعنی می ؛درست باشدباید 

، افرادی که مقدار ستون دیابتی دادهمجموعهاز  بنابراین

تعداد ) دهیماست را در این جمعیت قرار می 1 هاآنبرای 

 .(نفر است 267این افراد 

  هاآنبرای تشخیص دانیم که جواب دوم میدر جمعیت 

پس از  دانیم فرد دیابت ندارد.یعنی می ؛باید غلط باشد

، افرادی که مقدار ستون دیابتی برای دادهمجموعه
دهیم. تعداد این است را در این جمعیت قرار می صفرهاآن

 5۱۱نفر از این  267نفر است که ما به تعداد  5۱۱افراد 

 کنیم تا با جمعیت اول برابر شود.مینفر را انتخاب 

 
 

محاسبه دقت روش پیشنهادی  -6-1

 (دقت گیری معیار ارزیابیِاندازه)

با استفاده از  (7) در جدول ،دقت تشخیص با روش پیشنهادی

10-fold cross validation  نشان داده شده برای هر فولد
برابر با ، موجود در این ستونتمام مقادیر کلی است. میانگین 

 ،برتر قبلی یهاروشباشد که نسبت به درصد می 74.88عدد 

 دهد. دقت باالتری را نشان می
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  پیشنهادی روشدست آمده از بهمقادیر دقت  .8جدول       

 

 ریسا با یشنهادیپ روش دقت سهیمقا -9

 هاروش
آمدن دقت روش پیشنهادی، آن را با سایر  دستبهپس از 

کنیم تا های قبلی مقایسه میشده در پژوهشی استفادههاروش

)رجوع شود به  اثبات شود هاروشبرتری روش ما نسبت به سایر 
 (.(26شکل )و  (8جدول)

 

 

 
 

 

 

 

 هاروش ریسا با یشنهادیپ روش دقت سهیمقا. 7جدول

  

 هاروش ریسا با یشنهادیپ روش دقت سهیمقا. 26کلش

 گیرینتیجه -8

 قبلیهای شده در پژوهشکارگرفتهبهی هاروشعلیرغم این که 
در ، با استفاده از مدل ریاضی دقیق برای تشخیص دیابت،

دهند، بسیار احتمال دارد که ارائه میرا سازی جواب خوبی شبیه

 جایبهاعمال به بیمار واقعی )در عمل موفق نبوده و در هنگام 

در این پژوهش، ما  مدل ریاضی دقیق(، با شکست مواجه شوند.

انواع بیماری دیابت ارائه دادیم که  روشی را برای تشخیص

دهد بهبود میتا حدی را  در پژوهش های قبلی معایب ذکرشده

آن را با  دانشپایگاهابتدا در  دهد.و دقت سیستم را افزایش می
ه از تکنیك کاوش قواعد انجمنی بهبود دادیم و قواعد استفاد

 دانشپایگاهاستخراج کردیم تا  دانشپایگاهتر را برای قوی

تری داشته باشیم. در این مرحله یك مشکل تر و قابل فهمساده
سازی مرزهای از فازی نوع اول برای بهینهیش رو داشتیم، زیرا پ

ن این بود که مجموعه توابع عضویت استفاده شده بود و عیب آ

سازی شده بندی و سپس تا حدودی فازیداده ورودی، بخش

عددی و ،  1xو  0xبود ولی در عمل دو نقطه پارتیشن بندی 
را با فازی آن ،قطعی بودند. در نهایت ما برای رفع این مشکل

داشتن دو نقطه در محل  جایبهسازی کردیم تا نوع دوم پیاده

برخورد مرزهای دو تابع عضویت، یك محدوده از نقاط را در 
،  با انجام آزمایشاتدر آخر نیز داشته باشیم. هاآنمحل برخورد 

درصد دقت توسط سیستم پیشنهادی دست  8۴.77به میزان  

شده در ی انجامهاروشیافتیم و با مقایسه آن با سایر 
روش پیشنهادی نسبت به سایر  های قبلی، برتریپژوهش

 را اثبات کردیم. ی پیشینهاروش
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  چکیده
های اطالعات از د. در این میان ارائه سرویسنباشدر دنیای اطالعات می ابرعنوان راهکاری برای ارائه خدمات ه ی بابرهای سرویس

در را ها مدیریت دادههای توزیع شده و محاسبات ابری در سیستمی ابرعنوان خدمات ه قبیل ذخیره، بازیابی، توزیع و انتشار اطالعات ب
پذیر امکان باالها را از نقاط مختلف جهان با سرعت و کیفیت و دسترسی به حجم انبوهی از داده کردهتر آسانحجم عظیمی از اطالعات 

و های ابری دادهای در پایگاههسیستماتیک بر کنترل همروندی در محاسبات ابری و سازگاری دادمروری در این مقاله سازد. می

ابر داده ها، متادیتاها و ساختار پایگاههای مختلف رمزنگاری دادهشده و روشپرداخته داده امن به عنوان سرویس ابر همچنین ارائه پایگاه
-کالینتو همروند امکان دسترسی مستقیم های واسط، با حذف پروکسیداده امن به عنوان سرویس ابر، ارائه پایگاهبررسی شده است. 

های توزیع شده و رمزنگاری شده روی داده همروند SQLاجرای دستورات  با را، های رمزنگاری شدهبه دادههای جغرافیایی توزیع شده 
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 مقدمه - 1

های دادهها در پایگاهداده [2] در محاسبات ابری

  در نقاط مختلف جغرافیایی پخش   [3]توزیع شده

هایی توسط شوند و مدیریت آنها در چنین سیستممی

امنیت و در لذا گیرد. ارائه دهندگان ابر انجام می

باید از طرف ارائه دهندگان  هادسترس بودن داده

 شود.  تضمینخدمات ابر 

ها در دادهسازی خیرههای مختلفی برای ذروش

در این  .[4] وجود داردهای توزیع شده سیستم

ها یک امر ها حفظ امنیت و محرمانگی دادهسیستم

رائه های مهم در اختیار احیاتی است. لذا قرار دادن داده

افراد ناشناس به سیستم  دهندگان امر از یک سو و نفوذ

های توزیع ا را در سیستمهاز سوی دیگر محرمانگی داده

شده و محاسبات ابری به چالشی مهم تبدیل کرده 

در  مهماطالعات هایی وقتی در چنین سیستماست. 

-قرار می ،های شخص ثالث غیر قابل اعتمادزیرساخت

 . ها اهمیت اساسی داردداده محرمانگیطمینان از اگیرد 

در مدیریت داده  کارآمد برای هایروشبنابراین باید 

و محاسبات ابری  [5]همروندی های توزیع شده سیستم

کارآمدترین روش برای حفظ  .بکار گرفته شود

ها و اطمینان از عدم دسترسی افراد محرمانگی داده

 داده ابرها و پایگاهها، رمزنگاری دادهناشناس به داده

های اصلی داده هاییدر چنین سیستم .[6] باشدمی

قابل دسترسی باشند  ،مورد اعتماد افرادتوسط  تنها باید

ها و اینترنت ، واسطهابرشامل ارائه دهندگان  و این،

 در هر زمینه غیرقابل اعتماد، بطور کلی د. باشنمی

  .شوند رمزنگاریها باید داده

ای دادهپایگاهیک در  هاداده گیتضمین حفظ محرمان

یک امر  [7] شودارائه می عنوان یک سرویسه بکه 

Secure 1زمینه، در ایند. گردمی محسوبمهم 

DBaaS  )امنیت پایگاه داده بعنوان سرویس ابری(

-حل پیشنهاد شده است که دریافت بعنوان اولین راه

 DBaaS2های سازد تا از ویژگیکنندگان ابر را قادر می

، مانند دسترسی، )پایگاه داده بعنوان سرویس ابری(

های پذیری، با ارائه دادهمقیاسقابلیت اطمینان و 

گان ابر، بطور کامل رمزنگاری شده به ارائه دهنده

 . [1] استفاده کنند

   طراحی این معماری دارای یک هدف سه گانه 

های چندگانه، برای اجازه دادن به کالینت -1باشد. می

 SQL مستقل و جغرافیایی جهت اجرای عملیات

 دستورات )مانند [8] های رمز شدهبر روی دادههمروند 

SQL محرمانگی اطالعات ،دادهساختار پایگاه( با تغییر 

واسط  3هایسرورتعداد  برای کاهشو  را حفظ کرده

سازگاری در یک  ،ابر و ارائه دهنده ابر 4بین کالینت

ترکیب قابلیت  با -2شود. ایجاد می سطح کالینت و ابر

 پذیری یکدسترسی، قابلیت ارتجاعی و مقیاس

DBaaS از با استفادهها معمولی با محرمانگی داده 

Secure DBaaS  توسط  و مستقل همروندعملیات

داده پایگاه بر رویجغرافیایی توزیع شده  یاهکالینت

رمزنگاری شده های بدون حلهمانند راه رمزنگاری شده

  .[1] دشوپشتیبانی می

  Secure DBaaSبرای رسیدن به این اهداف،

ها و متادیتاها را در برای دادهزنگاری رمهای روش

                                                                 
1 Secure Data Base as a Service 
2 Data Base as a Service 
3 Server 
4 Client 
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. این مقاله شامل [9] کندادغام میهای ابری دادهپایگاه

ها حلی برای انسجام دادهیک بحث نظری در مورد راه

بطور همزمان و مستقل به  اهبعلت دسترسی کالینت

باشد. در این زمینه، بدلیل های رمز شده میداده

های رمزنگاری از روش، باالهای محاسباتی پیچیدگی

های توان طرحنمیشود زیرا ناهمگن استفاده می

 . [1]د را اعمال کر 5 همگنرمزنگاری کامال

های برای سیستم عامل Secure DBaaS معماری

پروکسی یا سرور واسط بین  بدونابر طراحی شده و 

د. حذف هر سرور واسط باشکالینت و ارائه دهنده ابر می

به همان میزان  Secure DBaaS شود کهباعث می

قابلیت اطمینان و سطح قابلیت به دسترسی، 

)پایگاه داده ابر بعنوان  Cloud DBaaS 6ارتجاعی

 . [7] دست یابدسرویس ابری( 

 [12-10]ارائه شده در مقاالت  یاهسایر پیشنهاد

 مبتنی بر ابر هایحلبراساس سرورهای واسط برای راه

. در نظر گرفته شدند هستند غیرقابل اطمینان که

یک نقطه شکست و به عنوان  واسط هر پروکسی چراکه

ک های یعمل کرده و قابلیتیک تنگنای سیستم 

پذیری، در دسترس داده ابر مانند مقیاسسرویس پایگاه

کند. بر خالف بودن و قابلیت ارتجاعی را محدود می

Secure DBaaSشده مبتنی بر  ارائه های، معماری

ابر را که در عملکرد عادی  ،[13,14] سطپروکسی وا

همزمان بطور پراکنده جغرافیایی  یاهآن کالینت

 بر رویعملیات خواندن/نوشتن و اصالح ساختار داده را 

 . کندپشتیبانی نمی دهند،انجام میداده ابر پایگاه

                                                                 
5 Homomorphic 
6 Cloud Data Base as a Service 

  Secure DBaaSد کهندهنشان می اهآزمایش

زیرا نیازی به  باشد؛می DBMS7 رویبر قابل اجرا 

داده ابر وجود ندارد. مطالعات های پایگاهاصالح سرویس

 استاندارد ردیگری که معماری پیشنهادی برای معیا

TPC-C [15]  برای تعداد مختلف  تأخیرهای شبکهو

دهد که عملکرد عملیات نشان می ،ها ارائه کردهکالینت

، بدون اصالح ساختار پایگاه همروندخواندن و نوشتن 

 هایداده، قابل مقایسه با پایگاهSecure DBaaSداده 

 . باشدنمیابری رمزنگاری شده 

 داده نیز توسطساختار پایگاه در تغییراتایجاد 

Secure DBaaS و هزینه سربارها  شودپشتیبانی می

برای رسیدن به سطح مطلوب محرمانگی اطالعات نیز 

ت که . انگیزه این نتایج این اسباشدمیقابل قبول 

های های سیستمویژگیکه معموال از  تاخیرهای شبکه

-تمایل دارند هزینه ابری است توزیع شده و ساختارهای

زمان پاسخ پنهان مقدار ها را در های رمزنگاری داده

اهمیت استفاده از  ،کنند. نتیجه کلی این مقاله

داده ابر از لحاظ های پایگاهسرویس برای رمزنگاری

. ادامه این مقاله به شرح باشدمیملکرد سنجی و عامکان

 . [1] باشدزیر می

-حلپیشنهاد ارائه شده را با راهاین مقاله،  2 بخش

-های پایگاههای موجود در رابطه با محرمانگی سرویس

مقایسه های توزیع شده همروندی و سیستمداده ابر 

 روش پیشنهادی معماری کلی 4و  3های کند. بخشمی

را توصیف  SQL پشتیبانی از عملیات اصلیو نحوه 

های موجود ی روشارزیاببه تحلیل و  5 د. بخشنکنمی

 . باشدگیری مینیز نتیجه 6 بخشو . پردازدمی

                                                                 
7 Data Base Management System 
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 های توزیع شده همروندیسیستم - 2

هایی سیستم [3]داده توزیع شده های پایگاهسیستم

های های آنها توزیع شده بوده و در مکانهستند که داده

شوند؛ برخالف های جدا از هم تکرار میمختلف و سایت

ها در خودشان ذخیره های متمرکز که کپی دادهپایگاه

شوند. اما هر دوی آنها مشکل مشابهی برای می

 [5]ها دارند. کنترل همروندی دسترسی مجاز به داده

ها به یک روش برای هدایت همزمان دسترسی تراکنش

داده را حفظ کند. پایداری پایگاه نوع خاص داده است تا

پایداری بدان معنی است که وقتی یک تراکنش انجام 

داده در وضعیت سازگار است و زمانی که شود، پایگاهمی

داده باید در کند، پایگاهتراکنش سیستم را ترک می

وضعیت سازگار باشد و همچنین نتیجه حاصل از آن نیز 

 باید صحیح باشد. 

های ها در کپیباعث صحت داده [16]سازگاری 

ها را از نقاط مختلف شود و دسترسی به دادهمختلف می

-سازد. سازگاری باعث افزایش امنیت دادهپذیر میامکان

ها ها شده، بطوریکه با از بین رفتن یک کپی از داده

ها نیز وجود دارد. های دادهامکان دسترسی به سایر کپی

ها در دسترسی به دادههمچنین سازگاری باعث تسریع 

ای شود، بطوریکه کاربران در هنگام نیاز به دادهمی

-خاص، نزدیکترین کپی برای کاربران نمایش داده می

 شود. 

های مختلف، ها و مکانبرای حفظ سازگاری در زمان

. سازگاری قوی [17]های مختلفی ارائه شده است مدل

های پیها را بطور کامل در ککه سازگازی داده [18]

کند و دسترسی به آخرین به روزرسانی متعدد حفظ می

سازد و در مقابل، ها را بطور صحیح ممکن میداده

پذیر سازگاری ضعیف سازگاری را در حد جزئی امکان

 سازد. می

ها ممکن سازگاری قوی به علت افزایش امنیت داده

ها را کند بکند است در برخی مواقع دسترسی به داده

ین مواقع درصورتیکه سازگاری چندان مهم که در ا

نباشد بهتر است از مدل سازگاری ضعیف استفاده شود. 

ها را تا حدی سازگاری داده [19]سازگاری ضعیف 

تری نسبت به سازد و از سازگاری ضعیفپذیر میامکان

 سازگاری قوی برخوردار است.

ها زیاد باشد و این مدل در مواقعی که حجم داده

های مختلف نیز زیاد ها در مکانهای دادهکپیتعداد 

ها یا نودها چندان مهم باشد و از طرفی خرابی داده

تواند روش مناسبی برای حفظ سازگاری در نباشد می

ها را از مقیاس وسیع باشد؛ چرا که دسترسی به داده

پذیر نقاط مختلف جهان و در سرعت خیلی باال امکان

های وال برای سیستمسازد. سازگاری قوی معممی

ارائه شده و سازگاری ضعیف  SQLپایگاهی سنتی 

و  NoSqlهای پایگاهی توزیع شده برای سیستم

NewSql مقایسه دو مدل  1 ارائه شده است. شکل

ها سازگاری قوی و سازگاری ضعیف را در برخورد با داده

 دهد. های مختلف نشان میها در کپیو نحوه کپی داده

 
مقایسه دو مدل سازگاری قوی و سازگاری ضعیف در : (1-شکل)

 های مختلفها در کپیها و نحوه کپی دادهبرخورد با داده
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های توزیع شده، دادهمشکل سازگاری در پایگاه

شوند ها در یک مکان ذخیره نمیپیچیده است. زیرا داده

ها از هر سایتی دسترسی پیدا تواند به دادهو کاربر می

مکانیزم ممکن است تغییرات را بالفاصله کند و کنترل 

داده ها اعمال نکند. در یک سیستم پایگاهدر سایر سایت

های توزیع شده، یک تراکنش ممکن است به داده

ذخیره شده در بیش از یک سایت دسترسی داشته 

های کنترل همروندی توزیع شده باشد. برخی الگوریتم

 .[20]باشند به شرح زیر می

 Locking Algorithms 
 Timestamping Algorithms 

 Optimistic Algorithms 

داده توزیع شده، هر سایت از چهار در یک پایگاه

ها را منبعی که تراکنش -1بخش تشکیل شده است. 

کند و سطح اطالعات تراکنش را برای سایت تولید می

مدیر تراکنش که رفتار اجرایی  -2کند. حفظ می

مدیر کنترل همروندی  -3د. ها را مدل می کنتراکنش

که جزئیات الگوریتم کنترل همروندی و مدیریت منابع 

مدیر شبکه که  -4کند. سازی میرا برای سایت پیاده

 2 . شکل[20]کند رفتار ارتباطی شبکه را مدل می

 دهد. داده توزیع شده را نشان میساختار مدل پایگاه

 
 [20]داده توزیع شده : ساختار مدل پایگاه(2-شکل)

داده توزیع شده، از مجموعه یک سیستم پایگاه

هایی تشکیل شده که از طریق شبکه به هم سایت

اند. برای درک بهتر الگوریتم کنترل متصل شده

داده توزیع همروندی، یک مدل ساده از مدیریت پایگاه

نشان داده شده است. در این شکل  3 شده در شکل

TM و  یک مدیر تراکنشDM  .یک مدیر داده است

باشد. یعنی اگر در اینجا اتصال شبکه امن بسیار مهم می

site 1  پیامی را بهsite 2  ارسال کند، باید بدون هیچ

 .[21]خطایی به مقصد فرستاده شود 

 
 [21]: مدل پردازش تراکنش توزیع شده (3-شکل)

داده توزیع نیز سناریویی از سیستم پایگاه 4 در شکل

 نشان داده شده است.شده 

 
 [21]داده توزیع شده : سناریویی از پایگاه(4-شکل)

های توزیع شده در محاسبات ابری برای سیستم

های ابری از دادهها در پایگاهحفظ محرمانگی داده

داده ها و متادیتاها در سیستم پایگاهرمزنگاری داده

معروف  Secure DBaaSکنند که به استفاده می
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چندین ویژگی اصلی  Secure DBaaSشده است. 

قبلی در زمینه امنیت  هاید که از کارکنارائه می

این امر ت. متفاوت اس ،دادههای پایگاهسرویس

داده ابر ها را با اجازه دادن به سرور پایگاهداده محرمانگی

از قبیل  SQL 8همروندعملیات   برای اجرای

از طریق  دادهاصالح ساختار پایگاه و خواندن/نوشتن

د و قابلیت کنمیشده تضمین  رمزنگاری هایداده

 Cloudپذیری، قابلیت ارتجاعی، و مقیاسدسترسی

DBaaS واسطی هیچ سرور را بدون نیاز به  اصلی

معماری سیستم توزیع شده  5 د. در شکلکنمی فراهم

داده امن نشان داده شده است برای سرویس پایگاه

[22] . 

 
داده امن : معماری توزیع شده برای سرویس پایگاه(1-شکل)

[22] 

 بازمان پاسخ داده امن، های پایگاهدر سرویس

های همراه است؛ ولی این زمانهای رمزنگاری سربار

باشند در همراه می SQL اکثر عملیات باکه تلف شده 

که از ها ناچیز هستند. کالینت تأخیرهای شبکهمقابل 

توانند بطور می شده هستندلحاظ جغرافیایی توزیع 

 یداده ابریک سرویس پایگاه به مستقل و همزمان

 د و نیازی به یک سرور قابلدسترسی داشته باشن

های زیرا داده ؛دنیا یک پروکسی معتبر ندارو اعتماد 

های ذخیره شده کننده خدمات ابری و متادیتادریافت

این د و شونهمیشه رمزنگاری می داده ابرتوسط پایگاه
                                                                 

8 Concurrency 

بوده سازگار  ابریهای دادههای پایگاهبا سرویس دهنده

قابل اجرا  DBMS های مختلفسازیو برای پیاده

 .[23]هستند 

سازی های ذخیرهحلسیستم فایل رمزنگاری و راه

شده است کارهایی است که در این زمینه انجام  ،امن

[24] .Secure DBaaS  استفاده از ارائه نیازی به

های رمزنگاری دهندگان چندین ابر ندارد و از الگوریتم

SQL  همروند  اجرای عملیاتبرایSQL  بر روی

 .[8]د کنمیهای رمز شده پشتیبانی داده

Secure DBaaS داده، از با استفاده از رمزنگاری-

های نامشخص های مدیریت شده توسط پایگاه

های مواردی تکنیکدر چنین کند. میپشتیبانی 

 ؛[25]شوند میاعمال   DBaaS استاندارد بارمزنگاری 

را بر روی  SQL تواند عملیاتتنها می DBMS زیرا

)بدون رمزنگاری( انجام دهد. بعالوه های متن ساده داده

ها را امکان رمزنگاری داده  DBMSبرخی از موتورهای

ی در سطح سیستم فایل با استفاده از ویژگی رمزنگار

 ها،رمزنگاری داده ویژگی. [26]کنند ها فراهم میداده

محل بر روی  قابل اطمینان DBMS امکان ساخت یک

د؛ بطوریکه کنفراهم میرا  سازی نامعتبرذخیره

DBMS  ها را رمزگشایی آن هادادهقبل از استفاده از

که مبتنی بر  [27] مانند یهای دیگرحلراهد. کنمی

DBMS اجرای عملیات اجازهباشند می SQL  را بر

این رویکردها ند. دههای رمزنگاری شده میداده روی

 کهاست  مواردیدر  هاداده حفظ محرمانگیبرای 

DBMS باشد. از اینرو دریافت نمی قابل اطمینان

اصالح  DBMS نیاز به یک موتور کنندگان خدمات ابر،

ارائه دهندگان ابر  DBMS افزاربا نرمتا شده دارند 

 موتورهای با Secure DBaaSباشد. ازگار س
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DBMS  قادر دریافت کنندگان ابر را و  بودهسازگار

که  Cloud DBaaS سازد تا با استفاده از سرویسمی

 یهای امندادهپایگاه باشدمیدر حال حاضر در دسترس 

 Secure DBaaS ،به همین دلیلد. ایجاد کنن

قابل های غیر  (DBMS)ها را درداده محرمانگی

و کند های رمزنگاری حفظ میاعتماد از طریق تکنیک

 اجراهای رمزنگاری شده را بر روی داده SQL عملیات

سازگار نیز مشترک   DBMSد و با موتورهایکنمی

 . [28] باشدمی

 مبتنی بر معماریی بیان شده، شامل هاحلراه

که هرگونه تعامل بین بوده متمرکز و  معتبر پروکسی

غیرقابل اعتماد را متمایز  DBMS و سرور کالینت

با  [29]در رویکرد پیشنهاد شده . [8]د کنمی

 ،داده آیتمهای داده بجای رمزنگاری هر رمزنگاری بلوک

هر وقت یک آیتم داده که د. در این روش کنکار می

پروکسی قابل  باشدمتعلق به یک بلوک است مورد نیاز 

های دادهه و کرد رمزگشایی را کل بلوک ،اعتماد

فیلتر  را دمتعلق به همان بلوک هستن کهغیرضروری 

را نشان  Secure DBaaSمعماری  6 کند. شکلمی

 . [1]دهد می

 
 Secure DBaaS [1]: معماری (6-شکل)

 عملیات اصلی درتغییرات ایجاد نیاز به  ،طراحیاین 

SQL  دارد تا د وشمیتولید کالینت توسط هر که

های رمزنگاری را روی داده SQLبتواند عملیات اصلی 

های قابل توجهی و به این ترتیب هزینهشده اجرا کند؛ 

 و پروکسی قابل اعتماد ایجاد  DBMS را در سرور

سازی و بهینهبه معرفی  [11,12] هاروش سایرد. کنمی

را  SQL هایعملگرتعدادی از  پردازند ومی تعمیم

معماری مبتنی بر از یکسو آنها . [8] دنکنپشتیبانی می

د گذارنبه اشتراک میمربوط به آن را پروکسی و مسائل 

اجازه اجرای  Secure DBaaSاز سوی دیگر و 

های رمز شده از طریق دادهرا بر روی  SQL عملیات

این د. دهمی SQL-aware های رمزنگاریالگوریتم

داده که مربوط به رمزنگاری پایگاه [10] روش ابتدا در

های را روی داده SQL عملیاتکه  شدپیشنهاد است 

 SQL شبیه عملیات ودهد رمزنگاری شده انجام می

در بسیاری از موارد، ت. های متن ساده اسروی داده

برای  DBMS دادهبرنامه پرس و جو توسط پایگاه

 اشد. بمی یکسانهای رمزنگاری شده و متن ساده داده

 اجرای ،[8,10] وابستگی به پروکسی معتبر

DBaaS  های کاربردی وب برنامهتوسط و کرده  امنرا

 ،از آنجا که پروکسیباشد. می چند منظوره قابل اجرا

غیر  ارائه دهنده ابر توسطآن  عملیات استاعتماد قابل 

 توسطاز اینرو این پروکسی شود؛ قابل اعتماد اجرا نمی

در دسترس د. شوابر اجرا و مدیریت میدریافت کننده 

 خدمات امن پذیریپذیری و انعطافبودن، مقیاس

DBaaS، پذیری و دسترس بودن، مقیاس محدود به در

د که یک باشمیپذیری پروکسی قابل اعتماد انعطاف

 گردد. محسوب مینقطه شکست و یک تنگنای سیستم 
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پذیری و باال، مقیاس یدسترسقابلیت از آنجا که 

ذیرش پیکی از دالیل اصلی پذیری، انعطافقابلیت 

بکارگیری  محدودیت بنابراین است؛های ابری سرویس

-پایگاهها برای پروکسی واسط مانع قابلیت اجرای برنامه

با این مشکل را   Secure DBaaSشود.می یداده ابر

بدون   Cloud DBaaSها بهاتصال مستقیم کالینت

و بدون معرفی تنگناهای جدید و  نیاز به هر واسطی

 . [1]کند نقاط شکست حل می

 عملیاتدارد که  یک معماری مبتنی بر پروکسی نیاز

SQL  واسطاز طریق یک سرور  ها راکالینتمربوط به 

مناسب  مبتنی بر ابرهای انجام دهد که برای معماری

کالینت  چندین معموالهای ابری معماریدر باشد. نمی

نیاز به دسترسی و  شوندمیهای مختلف توزیع در مکان

 DBMS های ذخیره شده در یکهمزمان به داده

از   Secure DBaaSاز سوی دیگر. [30] ددارن

عملیات کرده و پشتیبانی شده توزیع  یاهکالینت

داده و روی همان پایگاهرا  SQLهمروند مستقل و 

نشان  Secure DBaaSکند. های مشابه اجرا میداده

 SQL عملیاتبرخی  درها دهد که سازگاری دادهمی

در جداسازی های تواند با استفاده از مکانیزممی

عالوه بر این، . [31] شود انجام DBMS موتورهای

اکنون به لحاظ تئوری و تجربی مجموعه کاملی از 

  TPC-C [15]استاندارد توسط معیار SQL عملیات

 . شوندپشتیبانی می

  Cloud معماری - 3

 9ها را در )مراکز داده(های ابر، دادهدادهپایگاه

های جغرافیایی مختلف قرار دارند مختلف که در مکان

                                                                 
9 Data Center 

داده ابر شود که پایگاهکنند. این باعث مینگهداری می

داده ساختار متفاوتی نسبت به سیستم مدیریت پایگاه

داده ابر را منطقی داشته باشد؛ و این ساختار پایگاه

های nodeداده ابر کند. در یک پایگاهمی ترچیدهپی

 Queryهای متعددی وجود دارند که برای سرویس

های مختلف جغرافیایی در اند و در مکانطراحی شده

مراکز داده مختلف قرار دارند تا دسترسی آسان و کامل 

های ابری داشته داده ابر از طریق سرویسبه پایگاه

داده برای دسترسی به پایگاههای مختلف باشیم. روش

-های ابری وجود دارد. کاربران میابر از طریق سرویس

های توانند از طریق اینترنت و یا تلفن همراه با سرویس

3G  4یاG داده ابر دسترسی داشته باشد. برای به پایگاه

-را درنظر می 9 داده ابر، شکلدرک بهتر ساختار پایگاه

 . [32]گیریم 

 
 Cloud DBaaS [32]عماری : م(9-شکل)

داده ساختار )سیستم مدیریت پایگاه [32]در مقاله 

-توضیح داده شده است؛ و اینکه چطور یک پایگاه 10ابر(

تواند به عنوان یک سرویس ابر ارائه شود. در داده می

داده ابر این میان فراهم کردن امنیت برای یک پایگاه

                                                                 
10 CDBMS 
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های مختلفی باشد؛ که برای اینکار روشامری مهم می

های قبلی به آنها اشاره شد و مطرح شده که در بخش

 اند. یل شرح داده شدهنیز به تفص [35-33]در مقاالت 

-می Secure DBaaSدر این مقاله به معماری 

داده به عنوان یک پردازیم که در آن امنیت پایگاه

سرویس ابر در نظر گرفته شده و در اختیار کاربران ابر 

د تا هر یک از کاربران با استفاده از آن، گیرقرار می

های خودشان را تضمین کنند و بدون نیاز امنیت داده

داده ابر بطور به یک پروکسی واسط، مستقیما به پایگاه

 به Secure DBaaS. [8,10] امن متصل شوند

بطور مستقیم که دهد میمستقل اجازه  هایکالینت

بدون هیچ سرور  ،غیر قابل اعتماد  Cloud DBaaSبه

 . [28] متصل شوندواسطی 

دریافت کننده خدمات کنیم که یک سازمان  فرض

 دهنده داده ابر را از یک ارائهیک سرویس پایگاه ابر،

DBaaS  کند؛ سپس دریافت میغیر قابل اعتماد

کالینت را گسترش داده  ینیک یا چنددریافت کننده، 

آنها بر روی هر یک از را  Secure DBaaSو یک 

 اند تا کاربرندهاجازه می هاکالینتاین د. کننصب می

برای خواندن و و  شدهمتصل  Cloud DBaaS به

ساختار در ها و حتی برای ایجاد و تغییر نوشتن داده

اطالعات . دنکن مدیریترا  آن، دادهجداول پایگاه

    شامل  Secure DBaaS مدیریت شده توسط

های رمزنگاری شده، های متن ساده، دادهداده

. [1]باشد می و متادیتاهای رمز شدهی ساده تادیتاهام

اطالعاتی است که یک دریافت شامل های متنی داده

 Cloud DBaaS درخواهد از راه دور کننده می

  د.ذخیره و پردازش کن

ارائه دهنده غیرقابل اعتماد بودن  برای جلوگیری از

که  دریافت کنندهاطالعات  نقض محرمانگی در ابر

 Secure DBaaS د،نشوبصورت ساده ذخیره می

های های رمزنگاری متعددی را برای تبدیل دادهتکنیک

    های رمزنگاری شده و ساختار متن ساده به داده

شده برای رمزنگاری نام جداول و  های رمزنگاریداده

 . [11,25-6]گیرد های جداول بکار میستون

-مجموعه Secure DBaaS یاهکالینت همچنین

اطالعات مورد نیاز برای شامل ی هاای از متادیتا

اطالعات  سایر ها و همچنینرمزنگاری و رمزگشایی داده

متادیتاها نیز  حتید. کننرا تولید می مدیریتی

-میو ذخیره  رمزنگاری  Cloud DBaaSدر

را دور زده و  معماری موجود  Secure DBaaSشوند.

داده ابر ذخیره کننده را در پایگاه دریافتهای داده تنها

 کردهذخیره  هاکالینت خود را در هاکند و متادیتامی

قابل اعتماد  داده ابر و یک پروکسیبین پایگاهو یا  [8]

 . [10]کند تقسیم می

توانند که چندین کالینت می هاییروشبا توجه به 

 ، [9] داده دسترسی پیدا کنندهمزمان به یک پایگاه

 باشند. زیراد میکامال ناکارآم ذکر شدههای لحراه

 دشوار هایمکانیسمنیازمند ا همتادیتا در کالینت ذخیره

 باشد. همچنینمیسازی متادیتاها برای هماهنگ

 هایچندین کالینت بطور مستقل به سرویس دسترسی

های حلراهباشد. عمال غیر ممکن می ابر دادهپایگاه

بیشتر  ،[10] قابل اعتمادمبتنی بر یک پروکسی 

 باشندمیاما آنها یک تنگنای سیستم  استپذیر امکان

 را در پذیریپذیری و مقیاسکه دسترسی، انعطاف

 ند. دهکاهش می داده ابرهای پایگاهسرویس
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Secure DBaaS  یک رویکرد متفاوت پیشنهاد

داده ها و متادیتاها در پایگاهکه تمام دادهبطوری ؛کندمی

 Secure DBaaSی اهکالینتد و شونذخیره میابر 

های غیر قابل دادههای الزم را از پایگاهمتادیتاتوانند می

 .[8] کنند بازیابی SQLدستورات اعتماد از طریق 

توانند می  Secure DBaaSکالینت بطوریکه چندین

یکسان  پذیریهای دسترسی و مقیاسبا تضمین ویژگی

-به پایگاهمستقل  طورب ،معمولی Cloud DBaaS از

د. دسترسی داشته باشنغیرقابل اعتماد  داده ابر

و  ،های دریافت کنندههای رمزنگاری برای دادهاستراتژی

برای مدیریت و نگهداری متادیتاها  کارآمدهای حلراه

 اند. شرح داده شدهاین بخش  ادامهدر 

   Dataمدیریت  -3-1

ه داددر یک پایگاه ،دریافت کننده هایداده ا ذخیرهب

های ذخیره شده و داده مانگیباید محر 11ایرابطه

ول ازیرا نام جد شود؛حفظ  دادهساختار پایگاه مانگیمحر

های مورد داده ممکن است اطالعاتی در هاستوننام و 

ها را به خطر ند و امنیت دادهذخیره شده تولید کن

داده و گاهساختار پای ،های رمزنگاریاستراتژیبیاندازند. 

-پایگاهرمزنگاری کرده و در کننده را  دریافت هایداده

 . [8]د نکنداده ابر ذخیره می

 غیر قابل اعتماد ،های ابردادهپایگاهاز آنجا که 

، هر جدول ساده به SQL اجرای دستوراتهستند برای 

نام یک جدول امن از . شودیک جدول امن تبدیل می

نام د. شوایجاد می ساده طریق رمزنگاری نام جدول

با استفاده از یک الگوریتم رمزنگاری و یک کلید  ولاجد

 Secure DBaaSهایکالینت رمزنگاری که برای تمام

                                                                 
11 Relational  

از اینرو نام د. شونرمزنگاری می شده استشناخته  

د؛ توان از نام متن ساده محاسبه کررمزنگاری شده را می

تصادفی  از سوی دیگر نام ستون جداول ایمن بصورت

از اینرو حتی . شودتولید می Secure DBaaS توسط

ها نام ستون باشند نامهم هایدارای ستون یاگر جداول

این طراحی، خواهد بود. جداول امن مربوطه متفاوت  در

را از طریق جلوگیری از حدس روابط بین  گیمحرمان

-از طریق شناسایی ستون و داده ابرجداول امن پایگاه

رمزنگاری مشابه هستند افزایش  اسامیرای هایی که دا

 . [1]د دهمی

Secure DBaaS دهد اجازه می به دریافت کننده

غیر قابل اعتماد های ابر دادهتا توانایی محاسباتی پایگاه

از راه   SQL را با استفاده از امکان اجرای دستورات

فزایش های دریافت کننده رمز شده اداده روی ،دور

تا ، های رمز شدهپردازش از راه دور دادهدهد. هر چند 

است؛ پذیر حد امکان توسط سیاست رمزنگاری امکان

مفهوم نوع داده را   Secure DBaaSبرای این منظور،

-یک پایگاه از که با معرفی هر نوع ستون دادهگسترش 

با ت. مرتبط اسآن داده سنتی با معرفی نوع ایمنی 

یک جدول  از امن برای هر ستون داده انتخاب یک نوع

های رمزنگاری تواند سیاستامن، یک دریافت کننده می

توان نتیجه مطلوب بین به این ترتیب می .را تعیین کند

حرمانگی اطالعات و توانایی پردازش از راه دور به م

 د. دست آور

از سه فیلد تشکیل  (Secure Type)یک نوع امن 

نوع  -2، (Data Type)نوع داده  -1شده است. 

ترکیبی از نوع د. فیل محرمانگی -3رمزنگاری و 

رمزنگاری و پارامترهای محرمانگی فیلد، سیاست 

نوع داده د و ننکرمزنگاری ستون مربوطه را تعریف می
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و  Intاطالعات ستون مانند نشان دهنده نوع 

Varchar الگوریتم رمزنگاری  ،نوع رمزنگاریباشد. می

های یک برای رمزنگاری تمام دادهکه دهد نشان میرا 

 Secure سازیپیادهو با  شودستون استفاده می

DBaaS پشتیبانی شده انتخاب ای همیان الگوریتم از

 . [1] دوشمی

 Secureبیان شده،  [10]مقاله  همانطور که در

DBaaS دارای چندین الگوریتم رمزنگاری SQL-

aware دهد دستورات می که اجازه باشدمیSQL  بر

ر الگوریتم اجرا شوند. ههای رمزنگاری شده روی داده

را پشتیبانی  SQL عملگرهایفقط یک زیر مجموعه از 

یک جدول  Secure DBaaS نگامیکهد. هکنمی

 از های هر ستونکند نوع دادهرمزنگاری ایجاد می

تعیین  توسط الگوریتم رمزنگاری ،جدول رمزنگاری شده

های دریافت کننده ی دادهکه برای رمزنگارد شومی

 . شوداستفاده می

وقتی سازگار  ،دو الگوریتم رمزنگاری تعریف شده

های رمزنگاری شده را که نیاز به نوع داده هستند که

عنوان یک ه ب. تولید کنندد دارن های ستون مشابهداده

از کلید رمزنگاری   Secure DBaaSفرض،رفتار پیش

مقادیر  از اینرو. کندبرای هر ستون استفاده می متفاوت

-های مختلف به نمایشذخیره شده در ستون مساوی

این انتخاب د. شونهای رمزنگاری مختلف تبدیل می

 ؛کندطراحی، باالترین سطح محرمانگی را تضمین می

های های تکرار شده در ستونشناسایی دادهاز  زیرا

 . [1]د کنجلوگیری میارائه دهندگان ابر مختلف توسط 

از راه دور با این حال، برای اجازه دادن به پردازش 

های رمزنگاری شده، گاهی دادهروی  SQLدستورات 

کلید رمزنگاری، یک است که با استفاده از  ممکن

د )مانند  های مختلف رمزنگاری شونستون

(Query) هایJoin  پارامتر (. خارجی هایکلیدو

دهد تا دریافت کننده به می محرمانگی فیلد اجازه

از کدام جدول امن  هاصراحت مشخص کند کدام ستون

باید یک کلید رمزنگاری مشابه )در صورت وجود( داشته 

گی فیلد سه ویژگی محرمان  Secure DBaaS د.باشن

 کند.ارائه می را

1) (COL) Column  سطح محرمانگی پیش

ی استفاده شود که باید هنگام وفرض است 

کنند. عمل مییک ستون روی  SQL دستورات

 کلید رمزنگاری یک مقادیر این ستون از طریق

توسط هیچ ستون که بطور تصادفی تولید شده و 

 شوند.نشده رمزنگاری میاستفاده  یدیگر

2) (MCOL) Multicolumn های برای ستون

کلیدهای ، Joinعملگرهای ارجاع شده توسط 

استفاده  یهای دو ستونخارجی و سایر عملیات

 یکدو ستون از طریق . در این روش شودمی

  د.شونکلید رمزنگاری می

3) (DBC) Database مانیکه عملیات شامل ز

و برای کلید  شودمی استفاده چندین ستون باشد

بطور ضمنی در رمزنگاری خاص مناسب است که 

داده مشخص شده های پایگاهستون یمیان تمام

 د.شومیبا همان نوع امن، به اشتراک گذاشته 

 دستوراتاجرای انتخاب سطح محرمانگی فیلد باعث 

SQL به شود و می های رمزنگاری شدهروی داده

گذاری کلیدی را اشتراک دهد تادریافت کننده اجازه می

  .[1]د به حداقل برسان

 



             

 

 داده مبتنی بر محاسبات ابری در پایگاه مروری سیستماتیک بر امنیت همروندی توزیعی
 

 5شماره  اول، شده، سال توزیع هایو سامانه محاسبات دوفصلنامه علیرضا اباذری، حسین محمدی،
 

   

541 

  Metadataمدیریت  -3-2

در مورد داده مانند نوع داده و  ی )اطالعاتیمتادیتا

 Secureتولید شده توسط آدرس ذخیره داده(

DBaaS  حاوی تمام اطالعاتی است که برای مدیریت

داده رمزنگاری شده الزم روی پایگاه SQL دستورات

یک ایده اصلی  ،ییهای مدیریت متادیتااستراتژی. است

اولین   Secure DBaaSزیرا ؛دهندرا نشان می

های ها را همراه با دادهمتادیتامعماری است که تمام 

-ذخیره می داده ابردریافت کننده رمز شده در پایگاه

-استفاده میع متادیتا از دو نو  Secure DBaaSد.کن

 د. کن

 دادهمربوط به کل پایگاه که دادهپایگاه یتادیتام 

برای هر  تادیتامتنها یک نمونه از این نوع است. 

 د. داده وجود دارپایگاه

 با یک جدول امن همراه  که جدول یتادیتام

هر متادیتای جدول شامل تمام اطالعاتی ت. اس

های است که برای رمزنگاری و رمزگشایی داده

 ت. جدول امن مربوطه الزم اس

شود که مشخص شود این انتخاب طراحی باعث می

الزم  SQL دستورکدام نوع متادیتا برای اجرای هر 

مند نیاز  Secure DBaaSکالینت بطوریکه یک ؛است

 بارتع در استخراج متادیتای مربوط به جدول امن

SQL داده بازیابی و مدیریت متادیتای پایگاهباشد. می

شامل   SQLدستور که ضروری استی تنها درصورت

این د. داده باشفیلد پایگاه هایی با محرمانگیستون

را که هر یک از ها متادیتاانتخاب طراحی، مقدار 

 داده ابراز پایگاه Secure DBaaS هایکالینت

 ینبرابنا .دهدد کاهش مینآوردست میغیرقابل اعتماد ب

-کاهش می در ابر ،مصرف پهنای باند و زمان پردازش

که دهد کالینت اجازه میچندین عالوه بر این، به یابد. 

مختلف  مربوط به جداول هایمتادیتابه  بطور مستقل

 داشته باشند.  امن دسترسی

داده شامل کلیدهای رمزنگاری است پایگاه یمتادیتا

داده فیلد پایگاه که برای انواع امن که حاوی محرمانگی

 ی ازترکیب ،یک کلید رمزنگارید. شواست استفاده می

تادیتای ماز اینرو، ت. نوع داده و نوع رمزنگاری اس

و هیچ  ی استکلید هحلق داده نشان دهنده یکپایگاه

ساختار د. های دریافت کننده نداراطالعاتی در مورد داده

ت. نشان داده شده اس 8 جدول در شکل ییک متادیتا

نام رمزنگاری شده و  حاوی نام جدول ،ی جدولمتادیتا

عالوه بر این، ت. اس شدهگاری نرمزجدول بدون 

جدول از هر ستون  یجدول شامل متادیتامتادیتای 

حاوی  نیز ستونمتادیتای هر ت و مربوطه اسامن 

 . [1]باشد میاطالعات زیر 

 Plain Name :ساده )قبل از  نام ستون جدول

 رمزنگاری( است. 

 Coded Name: ن )بعد از نام ستون جدول ام

این تنها اطالعاتی است که رمزنگاری( است. 

-را به ستون ساده متناظر مرتبط می امن ستون

های جداول امن بطور زیرا نام ستون ؛کند

 ند. شوتصادفی تولید می

 Secure Type :1-3 همانطور که در بخش 

این باشد. می نوع امن ستون، تعریف شده است

 Secure DBaaS دهد تا یک کالینتاجازه می

های رمزنگاری یک در مورد نوع داده و سیاست

 د. ستون مطلع شو
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 Encryption Key :ستفاده برای کلید مورد ا

های ذخیره رمزنگاری و رمزگشایی تمام داده

 باشد. ن میتودر سشده 

 
  [1] جدول متادیتای : ساختار(8-شکل)

 Secure DBaaS جدول ذخیرهمتادیتا را در-

داده ابر غیر قابل اعتماد قرار در پایگاهمتادیتا که سازی 

پذیری را افزایش انعطافکار  ینکند. اذخیره می دارد

 Secureی اهبرای اجازه دادن به کالینت. دهدمی

DBaaS  متادیتاها از طریق دستوراتجهت دستکاری 

SQLبهجدول را  یداده و متادیتاپایگاه ی، متادیتا 

 محرمانگی . در این روش،کنیمشکل جدولی ذخیره می

ساختار . دوشمیمتادیتا از طریق رمزنگاری تضمین 

نشان داده شده  7 در شکل متادیتاسازی جدول ذخیره

داده این جدول از یک ردیف برای متادیتای پایگاه. است

 . کندجدول استفاده می ییک ردیف برای متادیتااز و 

 
داده و متادیتای جدول در متادیتای پایگاه ساختار: (7-شکل)

  [1] سازی متادیتاجدول ذخیره

جدول از طریق  یداده و متادیتامتادیتای پایگاه

رمزنگاری  ،سازیهمان کلید رمزنگاری قبل از ذخیره

باشد و میکلید اصلی  ،این کلید رمزنگارید. شونمی

    که قبال کلید اصلی را ند ی معتبریاهکالینت تنها

و  کردهتوانند متادیتا را رمزگشایی میو دانند می

که برای رمزنگاری و  نماینداطالعاتی را دریافت 

 باشدمیهای دریافت کننده ضروری داده رمزگشایی

[1] . 

سازی متادیتا قرار دارند. متادیتاها در جدول ذخیره

ها باشد که کالینتاین جدول شامل یک کلید اصلی می

توانند به متادیتای مورد نظر خود از طریق آن می

هر دسترسی داشته و آن را بازیابی کنند. بنابراین 

از طریق یک شناسه  اهکالینتتواند توسط متادیتا می

 سازی متادیتا استمرتبط که کلید اصلی جدول ذخیره

این شناسه با استفاده از یک تابع شناسایی . بازیابی شود

داده یا )پایگاهمورد نظر  نام شیه ب (MAC) پیام

 MAC استفاده از یک تابع. شودجدول( محاسبه می

متن ساده  نام ساییا با شناهشود که کالینتباعث می

این مکانیزم . جدول داده را بازیابی کنندمتادیتای خود، 

تا بطور مستقل به متادیتا  دارد مزایای بیشتری

های مهم در یکی از ویژگی و م؛دسترسی داشته باشی

عالوه بر باشد. می های توزیع شده همروندیسیستم

 از توانندمی Secure DBaaSی اهاین، کالینت

های پهنای سازی برای کاهش هزینههای ذخیرهسیاست

 .[1]د باند استفاده کنن

 داده ابردر پایگاه SQL عملیات - 4

 SQL عملیاتمربوط به در این بخش، تنظیمات 

شود میتنظیم  )DBA)12 دادهتوسط مدیر پایگاهکه 

                                                                 
12 Data Base Administrator 
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    بر روی  SQL و اجرای عملیاتداده شده شرح 

  شود.میحالت شرح داده های رمز شده در دو داده

 توسط یک کالینت واحد نادیده ی که وضعیت

 شود.میگرفته 

 توانند بطور می هاکه در آن کالینتی وضعیت

ی داده دسترسهای پایگاهسرویسهمزمان به 

 . داشته باشند

  Secure DBaaSمعماری  اندازیراه -4-1

 Secureمعماریاندازی در این بخش نحوه راه

DBaaS یک  معماری به عنوانشود. این شرح داده می

توسط یک دریافت کننده از یک  ،داده ابرسرویس پایگاه

جدول  DBA .دوشمیدهنده ابر خریداری  ارائه

در ابتدا . این جدول کندسازی متادیتا را ایجاد میذخیره

ل واجد یمتادیتا فاقدداده است و شامل متادیتای پایگاه

 باشد. می

DBA طریق کالینت داده را ازمتادیتای پایگاه 

Secure DBaaS  با استفاده از کلیدهای رمزنگاری

ها و انواع تولید شده برای هر ترکیبی از انواع داده

آنها را  ،پس از رمزنگاری از طریق کلید اصلی ،رمزنگاری

س سپد؛ کنسازی متادیتا ذخیره میدر جدول ذخیره

 د. کنکاربران مشروع تقسیم می ینبدر لید اصلی را ک

 DBAهای کنترل دسترسی کاربران توسطسیاست

ها مانند های کنترل استاندارد دادهزبان از طریق برخی

در مراحل د. شومدیریت می ،داده رمزنگاری شدهپایگاه

داده رمزنگاری شده را جداول پایگاه DBA ،بعدی

فیلد  باید سه ویژگی محرمانگی د کهکنایجاد می

(COL, MCOL, DBC) 1-3 ای بخشکه در انته 

 . [1] ددر نظر بگیرند را معرفی شد

ین مرحله با اشاره به یک نمونه ساده ا 11 در شکل

   سه جدول امن به اده شده است. در آنجا توضیح د

 هر جدولوجود دارد. ST3 و  ST1،ST2 هاینام

   است که شامل  شده شامل یک جدول رمزنگاری

د. باشیمتادیتا مهای دریافت کننده رمز شده و داده

های جداول امن بطور تصادفی تولید رچه نام ستوناگ

-C1با  ، در این شکلبه خاطر ساده بودنولی د نشومی

CN اند. مشخص شده 

 و T1.C2 جداول ،دادهبعنوان مثال اگر پایگاه

T2.C1  را باهمJoin کندDBA  از تواند می

 به T2.C1ارجاع  برای MCOLفیلد  محرمانگی

T1.C2 به این ترتیب،د. استفاده کنSecure 

DBaaS تواند کلید رمزنگاری مشخص شده در می

 M1یایتادترا از جدول م T1.C2 ستون ایمتادیت

 T2.C1 براینیز  تواند از همان کلیدبازیابی کند و می

دهد که نشان می M1 به M2 ازد. ارجاع استفاده کن

آنها بطور صریح الگوریتم رمزنگاری و کلید را به 

 و هنگامیکه عملیات )جبری. گذارندمیاشتراک 

 محرمانگی از باشدمقایسه( شامل بیش از دو ستون 

 کنیم. استفاده می DBC فیلد

از کلید  توانمیاست. مزیت دوگانه دارای این 

ضمنی در میان  بطورو  شدهای که تولید رمزنگاری ویژه

با همان  و داده مشخص شدههای پایگاهستون یتمام

کرد. به اشتراک گذاشته شده استفاده  نیز نوع امن

 T3.C1و T2.C3 و T1.C3 هایبعنوان مثال، ستون

از . گذارندیک نوع امن را به اشتراک می 11 در شکل

و از  دهندارجاع می داده راپایگاه ایاینرو آنها متادیت

 ها و انواع رمزنگاریکلید رمزنگاری مرتبط با داده

 . [1] کننداستفاده می
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 دارند، یها انواع رمزنگاری مشابهانطور که دادهمه

T1.C3 ،T2.C3 و T3.C1  توانند از یک کلید مینیز

مستقیم  ارجاعرمزنگاری مشابه استفاده کنند حتی اگر 

داده در تادیتای پایگاه. مبین آنها وجود نداشته باشد

ها و مربوط به داده K حال حاضر شامل کلید رمزنگاری

زیرا کلیدهای رمزنگاری  ؛سه ستون استانواع رمزنگاری 

ها و انواع رمزنگاری در مرحله برای همه ترکیب داده

بعنوان کلید   Kز اینرو،. اشوندابتدایی ایجاد می

 T3.C1 و  T1.C3،T2.C3 هایستون در رمزنگاری

 M3و  M1،M2جداول متادیتای  و دراستفاده شده 

 . [1]شده است کپی نیز 

 Secureدر متوالی  SQL عملیات -4-2

DBaaS  

به یک کالینت دسترسی  ابرداده با فرض اینکه پایگاه

شرح داده  Secure DBaaS در SQL ملیاتدارد ع

شوند. در اینجا هدف مهم برجسته کردن مراحل می

سازی پردازش اصلی است و مسائل مربوط به بهینه

اولین اتصال اند. عملکرد و همروندی درنظر گرفته نشده

باشد. مییید اهدف ت با Cloud DBaaS اکالینت ب

Secure DBaaS و فراهم کردن یید ات استاندارد به

اصلی متکی  DBMSهای مجوزی با سرور مکانیزم

داده ابر از طریق ، یک کاربر با پایگاهتائیدپس از است. 

 Secureد. کنتعامل می  Secure DBaaS کالینت

DBaaS اصلی یاتملع SQL جداول  را با تشخیص

داده از پایگاهآنها را  متادیتاهایو  کندتحلیل می درگیر

متادیتاها از طریق کلید اصلی کند. بازیابی میابر 

  SQLتبدیلشوند و اطالعات آنها برای رمزگشایی می

-که بر روی پایگاه 13)پرس و جویی( اصلی به یک ساده

                                                                 
13 Query 

شود. د استفاده میکنداده رمزنگاری شده عمل می

شامل هیچ یک از  ،شده بدیلت SQL ملیاتبطوریکه ع

های ( و دادههاهای ساده )نام جدول و ستوندادهپایگاه

 . [1]باشد نمی سادهکننده دریافت

 یمعتبر SQL عملیات، شدهبدیل ت SQL عملیات

داده به پایگاه  Secure DBaaSهستند که کالینت

کننده رمز  دریافتهای روی دادهکند تا بر ارسال میابر 

تناظر یک به یک بین همانطور که یک اجرا شوند. شده 

ممکن جداول ساده و جداول رمزنگاری شده وجود دارد 

از ، برخی جداول بهبا دادن امتیازات محدود  است

برخی از به داده قابل اعتماد یک کاربر پایگاه دسترسی

د. و یا تغییر آنها جلوگیری شوننده ک دریافت هایداده

داده بطور مستقیم توسط پایگاه دتوانمتیازات کاربر میا

 نتایجشود.  مدیریتغیرقابل اعتماد،  ابر رمزنگاری شده

ها و متادیتاهای دادهشامل که شده پرس و جوی تبدیل 

 کالینتدریافت کننده رمزنگاری شده هستند توسط 

Secure DBaaS ، شوند میرمزگشایی دریافت شده و

یند آیچیدگی فر. پدنشوتحویل داده میو به کاربر 

 . [1]د داربستگی  SQLدستورات به نوع تبدیل، 

 Secureدر همروند  SQLعملیات  -4-3

DBaaS  

صادر  SQL دستورات همروندپشتیبانی از اجرای 

و جغرافیایی توزیع  توسط چندین کالینت مستقلشده 

با  Secure DBaaS یکی از مهمترین مزایای، شده

ت. راهکار ارائه شده باید راهکارهای پیشرفته اس توجه به

های دریافت کننده رمز شده و بین دادهسازگاری را در 

زیرا متادیتاهای کند؛ تضمین  های رمز شدهمتادیتا

Out-Of-Date های دریافت رمزگشایی داده، مانع

 شوند. می اهالینتتوسط ک کننده رمز شده
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  SQLا عملیاتبممکن، های حلراهاز  تحلیل کامل

 رمزدریافت کننده  یهاو متادیتا هاداده همروند بر روی

باشد. در اینجا دو گروه از دستوراتی که مرتبط میشده 

شوند بیان شده پشتیبانی می Secure DBaaSتوسط 

 ,Read, Writeاز قبیل  SQL عملیات -1است. 

Update داده که باعث ایجاد تغییر در ساختار پایگاه

شامل عملیات ایجاد،  SQL عملیات -2ند. شونمی

داده را داده که ساختار پایگاهحذف و تغییر جداول پایگاه

 دهند )عملگرهای الیه تعریف داده(. تغییر می

به   Secure DBaaSداده استاتیک،در یک پایگاه

را همروند   SQLدستوراتتا دهد اجازه می هاکالینت

 مسائل معرفیبدون  ،شدهرمزنگاری  داده ابربه پایگاه

های دادهپایگاهساختار با توجه به  سازگاریجدید 

پس از بازیابی متادیتا، یک د. صادر کنن ،رمزنگاری نشده

روی بر که  SQL به یک دستورساده  SQL دستور

کند میشده عمل  های دریافت کننده رمزنگاریداده

ک کند یمتادیتا تغییر نمید. از آنجا که شومی تبدیل

    برای خوانده و تواند یکبار آنها را کالینت می

آن، در نتیجه که  نماید؛ذخیره  بعدیهای استفاده

 . [1]یابد عملکرد بهبود می

Secure DBaaS اولین معماری است که اجازه 

دهد؛ داده را میبه پایگاهدسترسی همزمان و سازگار 

وجود  دادهساختار پایگاه تغییر حتی زمانیکه عملیات

ها و باید سازگاری دادهدر چنین مواردی داشته باشد. 

تواند که میمتادیتاها از طریق سطوح انزوا تضمین شود 

 . [1]به کار گرفته شود  مواردبیشتر در 

 
: مدیریت کلیدهای رمزنگاری براساس پارامتر (11-شکل)

  [1] محرمانگی فیلد

 

  نتایج تجربیتحلیل  - 1

 Secure DBaaS قابلیت استفاده ازدر این مقاله 

سازی و با پیاده  Cloud DBaaSهای مختلفحلراه اب

داده رمزنگاری شده در زیر عملیات پایگاه اندازیراه

داده شده نشان سازی شده ی و شبیههای ابر واقعساخت

از  Secure DBaaS نسخه اولیه. [11-7] است

 ,Postgre-SQL, Mysqlایهای رابطهدادهپایگاه

SqlServer  ایجبعنوان اولین نتد. کنپشتیبانی می 

 Secureکه انتقال امنیت  کردتوان مشاهده می

DBaaS به(DBMS)  های مختلف نیاز به تغییرات

 . [1]دارد  دادهداده و کد پایگاهاتصال پایگاه درجزئی 

 Windows SQL در ی انجام شدهاهآزمایش

Azure [36], Postgres Plus Cloud 

Database [37], Xeround [37]  و همچنین روی
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)زیرساخت بعنوان سرویس  SIaa14یک فراهم کننده 

نیاز به تنظیم  Amazon EC2 [37] مانندابری( 

 ،ارائه دهندگان ابراز اولین گروه د. داده داردستی پایگاه

 ارائهگان برای استفاده دریافت کنندرا های آماده حلراه

اجازه دسترسی کامل به سیستم دهند بدون اینکه می

یک رابط  Xeroundبعنوان مثال، ند. دهبداده را پایگاه

)رابط برنامه  های)API) 15و Mysql استاندارد

پذیری کند که مقیاساختصاصی را فراهم می کاربردی(

کند اما اجازه می ترداده ابر را سادهو دسترسی به پایگاه

این مانع د و دهبه این دستگاه را نمیدسترسی مستقیم 

استفاده از ابزارها و هر و  از نصب نرم افزار اضافی

 د. شوسفارشی می

با استفاده از   Secure DBaaSدر سمت مثبت،

های تواند دادهمی SQL های استاندارددستورالعمل

داده ابر رمزنگاری دریافت کننده را در هر سرویس پایگاه

های رمز داده رویاسبات پیشرفته برخی از محد. کن

های سفارشی در شده ممکن است نیاز به نصب کتابخانه

 Cloud،این موردد. زیرساخت ابر داشته باشن

Postgres Plus است که دسترسی SSH16  را برای

 د. کنداده با توابع اضافی فراهم میسازی پایگاهغنی

عملکرد و مربوط به  یاهآزمایش ،مجموعه بعدی

د. این مقاله از کنسربارهای نمونه اولیه را ارزیابی می

که محیطی د کناستفاده میEmu Lab [38]  آزمایش

اطمینان از و کنترل شده را با چندین ماشین 

از لحاظ برای انواع سناریوها ها تکرارپذیری آزمایش

و تاخیرهای  اه، تعداد کالینت17های )بار کاری(مدل

                                                                 
14 Infrastructural As a Service 
15 Application Programming Interface 
16 Secure Shell  
17 Workload 

بار نوان مدل ر این مقاله بعسازد. دفراهم میه شبک

شده اشاره  TPC-C داده به معیاربرای پایگاه کاری

 TPC-C زمان رمزنگاری عملیات معیار 11 شکلاست. 

است را بندی شده گروه توسط کالس تراکنشرا که 

 . [1]دهد نشان می

Postgre-SQL 9.1 سرور DBMS باشد که می

قرار دارد.  رمبایت  گیگا 12 باای چهار هسته Xeon در

از طریق یک شبکه محلی به سرور متصل  اهکالینت

باالی رمزنگاری را  هایهزینهها این آزمایش. شوندمی

داده ساده و زمان پاسخ عملیات پایگاهکرده و ارزیابی 

مقایسه و تأثیر تأخیر شبکه را باهم رمزنگاری شده را 

 11با  TPC-C دادهند. در اینجا دو پایگاهکنتحلیل می

ی یکسان هاتاپلتعداد شامل که  18عدد )مخزن داده(

 اده شاملهای ساند. تاپلگرفته شدهدرنظر هستند 

1046 MB تاپل درحالیکهباشند؛ داده می-

علت سربار رمزنگاری ه ب  Secure DBaaSهای

داده از ر دو پایگاهدارند. ه MB 2615ای برابر با اندازه

 . [1] کنندر استفاده میتکرا قابلخواندن  یسطح انزوا

ا، هنگامیکه یکی از همجموعه آزمایشاولین در 

را در  SQL عملیات  Secure DBaaSهایکالینت

هزینه سربار  کندمی اجراداده رمزنگاری شده پایگاه

سرور کالینت و سرور کند. معرفی شده را ارزیابی می

د که نشومتصل میبه هم داده از طریق یک شبکه پایگاه

برای ارزیابی ت. ای اضافه نشده اسهیچ تاخیر شبکه

 دستور 44های رمزنگاری، کالینت زمان اجرای هزینه

SQL را از معیار TPC-C د. سنجمی 

گزارش  11 زمان رمزنگاری در هیستوگرام شکل

 عملیاتت. لگاریتمی اس Y محوریک شده که دارای 

                                                                 
18 Warehouses    
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TPC-C  شود و میبندی گروه تراکنشبر مبنای کالس

، 19ذخیره(سطح )وضعیت سفارش، تحویل، شامل 

توان می 11 از شکلباشد. د میپرداخت و سفارش جدی

ثانیه برای میلی 1.1زمان رمزنگاری کمتر از فهمید که 

ثانیه برای تقریبا تمام میلی 1 عملیات و کمتر ازاکثر 

 دو عملیاتیی با استثناکشد. موارد ت طول میعملیا

STOCK ( سطح )پرداخت  هایتراکنشو ذخیره

زمان رمزنگاری دو مرتبه  ،در آنشود؛ جائیکه می انجام

با استفاده از دستور حفظ  باال این سربارت. اس بیشتر

 الزم است ها(Query)دسترسی  رمزنگاری که برای

 . [1]شود ایجاد می

 
با معیار  SQLمتوسط زمان رمزنگاری عملیات : (11-شکل)

 [1]بر اساس نوع تراکنش  TPC-Cاستاندارد 

رمزنگاری  SQL عملیاتعملکرد  برای ارزیابی سربار

 و Select ،Insert ،Update بر روی دستورات، شده

Delete  معیار باکه اغلب TPC-C د نشواجرا می

عملیات  زمان پاسخ 12 در شکلم. کنیتمرکز می

Select, Delete, Update, Insert  به ترتیب

 . [1] اندشده مقایسه

کند و محور را مشخص می SQLعملیات  Xمحور 

Y کند. ثانیه گزارش میزمان پاسخ را برحسب میلی

                                                                 
19 Stock 

 Secureمربوط به  SQLزمان پاسخ دستورات 

DBaaS  در عملیاتSelect, Delete, Update 

، همانطور Insert درحالیکه عملتقریبا دو برابر است؛ 

 بحرانیرود از دیدگاه محاسباتی بسیار که انتظار می

آن نسبت به نسخه ساده سه برابر است و زمان پاسخ 

 این سربار باالتر این است که دستورباشد. علت می

Insert کند؛ های یک تاپل را رمزنگاری میتمام ستون

یک یا چند مقدار را فقط   Updateدرحالیکه یک عمل

 . [1]د کنرمزنگاری می

 
حالت ساده در مقابل حالت  SQLلیات اصلی مع: (12-شکل)

 [1] رمزنگاری

 همزمانیخیر و اثیر تات ،اهمجموعه آزمایشدومین 

استفاده از  در راه دور جغرافیایی یاهاز کالینت را شبکه

برای این منظور، د. کنمیارزیابی  یک پایگاه داده ابر

دهی ای شکلهتاخیرهای شبکه از طریق سرویس

موجود در هسته لینوکس با معرفی تاخیرهای ترافیک 

-Clientدر اتصال ثانیه میلی 151 الی 21از  ،مصنوعی

Server شود. این مقادیر، زمان رفت و سازی میشبیه

الی  41دهند که در حدود برگشت در قاره را نشان می

ای باشد؛ و زمان در اتصاالت بین قارهثانیه میمیلی 61

؛ و این زمان باشدثانیه میمیلی 151الی  81در حدود 

 ابرحل مبتنی بروقتی مورد انتظار است که یک راه

عملیات پر تکرار زمان پاسخ  1 جدولمستقر شود. در 

SQL  در دو مورد ساده و رمزنگاری شده برای
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 شده استگزارش ثانیه میلی 80 ,40 ,20 خیرهایتا

[1] . 

-تاخیربرای  SQL : زمان پاسخ و سربارهای عملیات(1-دولج) 

 [1] های مختلف شبکه

O verhead 
(absolute 

and 
Percentage) 

Encrypted 

Response 
Time  

Plaintext 

Response 
Time  

SQ L 

command 
Network 

delay 

0.275 ms 
57% 0.753 ms 0.478 ms SELECT  

LAN 

0.414 ms 
112% 0.783 ms 0.369 ms DELETE 

0.554 ms 
140% 0.951 ms 0.397 ms UPDATE 

0.925 ms 
179% 1.442 ms 0.517 ms INSERT  

0.27 ms 

1.31% 20.94 ms 20.67 ms SELECT  

20 ms 

0.31 ms 

1.50% 
20.97 ms 20.66 ms DELETE 

0.45 ms 
2.18% 21.12 ms 20.67 ms UPDATE 

0.76 ms 
3.65% 21.61 ms 20.85 ms INSERT  

0.26 ms 
0.64% 40.90 ms 40.64 ms SELECT  

40 ms 

0.27 ms 
0.66% 40.92 ms 40.65 ms DELETE 

0.46 ms 
1.13% 41.08 ms 40.62 ms UPDATE 

0.74 ms 

1.81% 41.56 ms 40.82 ms INSERT  

0.21 ms 

0.26% 
80.97 ms 80.76 ms SELECT  

80 ms 

0.34 ms 
0.42% 81.01 ms 80.67 ms DELETE 

0.44 ms 
0.55% 81.09 ms 80.65 ms UPDATE 

0.77 ms 
0.95% 81.63 ms 80.86 ms INSERT  

 

سربار را بصورت مطلق  ،این جدول از آخرین ستون

 Secure DBaaSکه توسط  دهدگزارش میو درصد 

دهد که این نتایج تجربی نشان میمعرفی شده است. 

داده راه دور که به یک پایگاه SQL زمان پاسخ عملیات

حتی در مناطق به  تاخیرهای شبکهبا شود، صادر می

دو مرتبه باالتر  ،پاسخ هر زمانهمراه است. هم پیوسته 

در یک  SQL از زمان مربوط به یک عملیات ساده

برای   Secure DBaaSسربارباشد. می LAN محیط

 31/1 درصد به 59 از Select دستور عملیاتبیشتر 

رسد؛ و میدرصد  26/1یابد و تا کاهش می درصد

ثانیه میلی 21اظر با تاخیرهای شبکه به ترتیب برابر متن

 . [1] باشدمیثانیه میلی 81و 

 Secureعملکرد ،اهآخرین مجموعه آزمایش

DBaaS و ی داده ابر واقعرا در سناریوهای پایگاه

های برای پشتیبانی از کالینت را همچنین توانایی آن

د. در کنچندگانه، توزیع شده و مستقل ارزیابی می

ادامه، یک نمونه آزمایش انجام شده که در آن، بستر 

و با  باشد؛می مشابه آنچه که قبال توصیف شدآزمایش 

و ( 41الی  1های همروند )از تغییر تعداد کالینت

ه رسید هایتاخیر تاساده  LAN تاخیرهای شبکه )از

تمام شود. در این آزمایش، ه( اجرا میثانیمیلی 151 به

 311 بمدترا  20)برنامه محک( طور همزمانبها تکالین

به سه  ینتایج حاصل از بازده. [1] دکننثانیه اجرا می

  .دداده اشاره دارنوع عملیات پایگاه

 Original TPC-C : بنچ مارچ این یکTPC-

C باشد. استاندارد می 

 Plain-Secure DBaaS :Secure DBaaS 

تمامی  اگر .کنداز رمزنگاری ساده استفاده می

 ،و ساختارهای داده Secure DBaaS توابع

 Secure DBaaS سربار باشند رمزنگاریبدون 

 . شودمیارزیابی ی نگارهزینه عملیات رمزبدون 

 Secure DBaaS :ی حرمانگبه باالترین سطح م

 کند. اشاره می

نشان  کالینت 21برای عملکرد سیستم را  13 شکل

 Secure DBaaSهای مربوط بهکه درخواست دهدمی

-ارسال می ،خیر در شبکهاعنوان تابعی از زمان ته را ب

                                                                 
20 Benchmark 
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)به شده  Commitهای تراکنشتعداد  Y محورند. کن

در طی کل آزمایش را دقیقه هر در سرانجام رسیده( 

 دهد. این شکل دو نتیجه مهم را نشان میدهد. نشان می

 
 [1] کالینت همروند 21برای  TPC-Cکرد لمع: (13-شکل)

 Secureهای های رمزنگاری، هزینهبا حذف هزینه

DBaaS یابد. بطوریکه با تاخیر اینترنت کاهش می

 Secure DBaaSثانیه، بازدهی میلی 21بیش از 

-یابد. تعداد تراکنشاصلی کاهش می TPC-Cساده و 

 Secure DBaaSهای اجرا شده در هر دقیقه توسط 

هر دقیقه های اجرا شده در کمتر از تعداد تراکنش

 اصلی  TPC-Cساده و  Secure DBaaSتوسط 

حال کاهش است. لذا افزایش  باشد؛ اما این تفاوت درمی

ای است که در هر سناریوی تاخیر شبکه تقریبا به اندازه

بینانه در زمینه تواند واقعشود که میشبکه حذف می

 معرفی شود.  ابرداده پایگاه

-کالینتافزایش تعداد  بازدهی 15و  14 هایشکل

های مشخص شده با تاخیرهای در زمینههای همروند 

نشان به ترتیب را  ثانیهمیلی 81ثانیه و میلی 41شبکه 

از انه بینخوش هاینمایش معیارهااین د. ندهمی

 ،در این اشکالهستند. ای ای و بین قارهتاخیرهای قاره

،  TPC-Cهایتراکنشدهنده تعداد شانن Y محور

Commit  ها اجرا توسط کالینت هر دقیقهشده در

 به Secure DBaaS خطوطو  است

نشان و  ؛شودمی نزدیک  Original TPC-Cخطوط

 Secure داده رمزنگاری شدهدهد که پایگاهمی

DBaaS داده ساده از لحاظ مقیاسنسبت به پایگاه-

تر از همه، حتی مهمباشد. پذیری تاثیرگذار نمی

ی شبکه تمایل به مخفی کردن سربارهاخیرهای ات

 د. دارنرا برای هر تعداد کالینت  رمزنگاری

 
 ms [1] 40با تاخیر  TPC-Cلکرد مع: (14-شکل)

 
 ms [1] 80ا تاخیر ب TPC-Cلکرد مع: (11-شکل)

 41با Secure DBaaS  عنوان مثال، سربارهایه ب

-میلی 41بینانه واقع سناریویدر یک  ،همروندکالینت 

 ؛یابددرصد کاهش می 13درصد به  21ای از ثانیه

 81با برابر  Client-Server درحالیکه زمان تاخیر

 این نتیجه مهم است زیرا آن تایید ت. ثانیه اسمیلی

حل معتبر و یک راه Secure DBaaS کند کهمی

های ها در سرویسداده عملی برای تضمین محرمانگی

 . [1]ت داده ابر واقعی اسپایگاه

 گیری نتیجه - 6

که  شده خالقانه پیشنهادمعماری در این مقاله یک 

 ابر دادهذخیره شده در پایگاه هایداده محرمانگی

برخالف رویکردهای . کندرا تضمین میعمومی 
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متکی  واسطیک پروکسی به حل راهاین پیشرفته، 

یک تنگنا با قابلیت یک نقطه شکست و و  نیست

های سرویس محدود از پذیریمقیاسدسترسی و 

 د. گیررا در نظر میعمومی  داده ابرپایگاه

هایی برای حلبخش بزرگی از این تحقیق شامل راه

است و شامل  SQLهمروند پشتیبانی از عملیات 

های در دادهداده دستورات تغییر ساختار پایگاه

ناهمگن های توسط کالینتباشد که میرمزنگاری شده 

معماری پیشنهادی . دوشمیایی صادر جغرافی و پراکنده

داده ابر ندارد و بالفاصله به تغییر در پایگاه ینیاز

باشد. )از قبیل موجود می  Cloud DBaaSمناسب

، Windows Azureداده ابر آزمایش شده پایگاه

Xeround  وPostgre SQL Plus .) 

حل هیچ محدودیت نظری و عملی برای گسترش راه

های رمزنگاری جدید و الگوریتمها پلتفرمسایر به  فوق

نتایج تجربی بر اساس معیار د. همچنین وجود ندار

دهد که تاثیر عملکرد نشان می TPC-C استاندارد

چرا که با  ؛ها در زمان پاسخ ناچیز استرمزنگاری داده

پوشانده  استابر های ویژگیتأخیرهای شبکه که از 

 د. شومی

که  همروندن و نوشتن بطور خاص، عملیات خواند

دهد تغییر نمیداده رمزنگاری شده را ساختار پایگاه

سناریوهای پویای . شودباعث ایجاد سربارهای ناچیز می

با داده ساختار پایگاهبا تغییر همروند مشخص شده 

 . شوندپشتیبانی می های محاسباتی باالهزینه
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Abstract  

In computing systems, the execution trend pattern for the application indicates the 
executing trend of the application based on the application features, as well as the 
ability of the system elements to reduce the response time. In traditional computing 
systems, due to the clear nature of the application, system designer is able to 
determine its implementation pattern when designing the system and to establish 
this execution pattern at runtime by changing system manager’s constituent 
elements. In distributed Exascale systems, the occurrence of a dynamic and 
interactive nature changes the processes and system elements. While investigating 
the effect of the dynamic and interactive nature of distributed Exascale systems on 
determining the execution pattern, this paper also discusses the challenges that 
exist to establish this concept in distributed Exascale systems. It also states why 
the determinant element of execution pattern is required in system manager and 
suggests some strategies to manage these challenges in distributed Exascale 
systems. 
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1. Introduction 

In high performance computing systems, 

system manager must be able to manage the 

system based on a model and in such a way to 

answer the application in the shortest possible 

time [1, 2, 3]. This can be achieved when 

system manager controls and manages the 

processes and resources based on a specific 

pattern [4, 5]. The execution pattern in 

traditional computing systems should be 

designed and executed based on the 

application features as well as the computing 

system capabilities [6]. The designer of the 

computing and processing system extracts this 

pattern and the constituent elements of the 

computing system’s manger should be able to 

establish it at runtime [6]. Each of element in 

system manager has to establish the pattern 

defined by the system designer through 

managing the functionality and behavior of 

existing processes or resources in the 

computing system [7, 8, 9].  

The execution pattern in computing systems 

can be designed based on one of the two 

policies of purpose or application and system 

[6]. If designing the execution pattern is based 

on the purpose policy, the designer of the 

computing system will design a model based 

on the purpose of executing the application in 

the computing system. In application and 

system policy, system designer will design a 

model based on the application features as well 

as the system's capabilities. In either case, each 

system must have an execution pattern at any 

moment [6]. Also, at any moment of running 

the system, an element (or elements) must be 

defined in the system that is (are) in charge of 

establishing the execution pattern [6]. The 

execution pattern can only be designed when 

the system is being designed [6]. Traditional 

computing systems use this method [6, 10]. 

The designer of the computing system must 

have a clear vision of the purpose or features 

of the application and system capabilities in 

order to be able to use the concept of designing 

the execution pattern when designing the 

system. In the absence of a clear vision of the 

above, the system designer will not be able to 

use this pattern. In this situation, an element 

must be defined in the system manager whose 

task is to define the system pattern based on 

one of the two policies.  

One of the most important concepts 

influencing the execution pattern is the 

diversity or unity of requests in the system 

[11]. The nature of the execution pattern must 

be such that it can ultimately meet the requests 

in the system [6]. Regardless of whether the 

execution pattern is designed at the time of 

designing the system or during running the 

system operations, there must be an element 

(or elements) in the system that can maintain 

the executive pattern in the system. Typically, 

the elements forming the system manager are 

responsible for this task [3, 6]. This element (or 

elements) must be able to answer requests 

based on the request pattern. In traditional 

computing systems, typically the requests in 

the system are to gain access to the computing 

resource in order to reduce the response time 

[3]. As a result, all the elements forming the 

system manager and the element (or elements) 

establishing the concept of execution pattern 

will be designed to answer the requests with 

the nature of gaining access to the computing 

resources aimed at reducing the response time 

[6].  

Another important element that influences the 

implementation pattern is the resource 

diversity or unity [12]. The nature of the 

execution pattern is such that it must be able to 

ultimately meet the objective of implementing 

the activity by managing the resources in the 

system [6]. Regardless of which policy 

determines the execution pattern, it should be 

able to perceive the concept of the resource, 

and more importantly, the concept of using the 

resource. The execution pattern should define 

a set of resource descriptor indicators and also 
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the state of using the resource, so that it can 

accordingly manage the execution trend of the 

activity [6]. In traditional computing systems, 

the only resource that the application needs, 

and consequently, can be managed by the 

implementation pattern, is the computing 

resource [6, 12, 13]. Defining the activities of 

system manager elements is also based on the 

computing resource. The indicators describing 

the resource state are also based on the extent 

of using the resource by computing processes 

[6].  

In distributed Exascale computing systems, 

due to the occurrence of a dynamic and 

interactive nature, both the application and the 

constituent elements of the computing system 

are changing during the runtime of the 

application [14, 15, 16]. This changes the 

executing pattern of the application during its 

runtime [6]. Changing the implementation 

pattern requires defining a new element in the 

architecture of system manager called the 

execution pattern determinant. The concepts 

used by execution pattern determinant in 

distributed Exascale computing systems are 

dependent on the concept of executive pattern 

in these types of computing system. While 

investigating the concept of dynamic and 

interactive nature and its impact on the concept 

of execution pattern, this paper also 

investigates the challenges of the determinant 

element of execution pattern in these 

computing systems. 

 

2. Related work 

This section examines the works carried out in 

the field of the execution pattern determinant 

or configuration of computing systems at 

runtime. 

In [6] proposes a definition of configuration. 

According to the definition, configuration is 

the result of cooperation between software and 

hardware elites and the problem itself. With 

the help of configuration, fixed values, 

constraints, and features of a problem are 

generated [6]. Then, with the help of these 

generated values, HPC system is implemented 

on the computing node in order to obtain the 

optimum computing power [6]. Traditional 

HPC systems have the best problem-solving 

efficiency, and the reason is that they can be 

configured before starting to solve the problem 

[6]. Configuration in traditional computing 

systems is static [6]. 

Paper [17] refers to the configurable 

calculations from the operating system 

perspective. The general scenarios for 

configurable logics introduced in this paper 

include [17]: 

1. Application, as an accelerator, supports 

a general-purpose processor by 

implementing computing functions.  

2. Application, as a parallel collaborative 

processing element, cooperates with its 

neighbors. 

3. Application, as an additional and 

independent processing element, not 

only executes computing functions, but 

also performs its own applications. 

In paper [17], the operating system services are 

stated as the key to support configurable 

computations in the operating system and their 

relationship with configurable computations 

have been separately examined. 

Applications are typically developed in 

distributed environments such as Grid or 

Cloud Infrastructure, where computing 

resources are flexible, and more importantly, 

the elements of different applications can be 

implemented in a parallel form [18]. Cloud-

based applications must be dynamically 

reconfigured to adapt quickly to new 

conditions and support service quality 

requirement and avoid long downtime [18].  

In [18], a hierarchical component-based 

framework is provided for configurable 
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structures and simplifying distributed 

applications in behavior automatic 

programming. This framework is a distributed 

client-server application with high scalability. 

Applications are designed based on 

components to be reconfigurable and 

compatible [18].  

The purpose of component-based systems, 

such as Fractal and GCM, is to facilitate 

repeatability and are especially designed to 

have less error-prone reconfiguration [18].  

In [6], a method for dynamic reconfiguration is 

presented which is derived from the runtime 

programming model.  This paper shows that by 

combining these elements, a task can expand 

itself in a way to use the ideal computing nodes 

[6].  

In [19], the author has presented a model for 

dynamic reconfiguration of task scheduler 

parameters, through which the scheduler 

obtains information on the actual condition of 

the physical machine on which the calculations 

are performed. The paper combines online 

route allocation scheduling with a 

reconfiguration technique, which allows an 

element almost freely balance its own 

resources and scales its almost free tasks [19]. 

The reconfiguration performed in this paper 

has increased the overall system efficiency 

[19]. 

In the next generation of HPCs, applications 

face more complexities and more 

unpredictable requests and they will require 

more powerful systems with greater scales [15, 

19, 20, 21]. The purpose of using traditional 

computing systems was to examine a natural 

event for certain values in the shortest possible 

time [11]. However, if we look at the nature of 

scientific and engineering applications that 

require Exascale systems, we will realize that 

the purpose of running these applications is to 

discover the rules governing a natural event 

[11]. One of the strategies available for HPC 

systems to support applications with a dynamic 

and interactive nature is to increase their 

scalability during runtime [22]. Paper [11] 

addresses the issue that how multiscale 

computing systems can be optimally used in 

existing petascale systems as well as HPC 

Exascale systems by increasing their capacity.  

Due to the dynamic nature of running 

applications in an Exascale computing system 

environment, the initial configuration cannot 

answer dynamic changes of the problem and a 

mismatch occurs in the configuration [6]. To 

resolve this mismatch, a reconfiguration will 

be required to re-adapt the computing system 

to the requirements of the running process [6].  

Generally, two strategies have been proposed 

to solve this problem [6]: 

A. Using dynamic load balancing: The 

importance of using a dynamic LB, 

versus the static one, is that with the 

help of dynamic LB, it is possible to 

rebalance the computing load on the 

nodes when the ratio of resources to the 

computing process requirements has 

been unbalanced. Using this 

mechanism, dynamic property is 

included in HPC systems, so that it will 

show a dynamic behavior.  

B. Using Configurable Platforms: With 

these configurable platforms, the 

configuration of HPC systems can be 

altered at runtime in such a way that 

changes can be supported by the 

platform on which the HPC system is 

implementing. Using these platforms, 

the dynamic property will be added to 

the HPC system. These platforms are 

important because they help to use 

traditional high performance systems 

to solve problems with a dynamic 

structure.  
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3. What do execution trends 

mean? 

In HPC systems, the execution pattern refers to 

the execution trend of the application [6]. This 

pattern determines how to implement the 

constituent processes of the application and 

how to manage resources in the system to meet 

the objectives of the computing system [2, 6, 

23, 24]. In addition to the general purpose of 

the computing system, the execution pattern 

should be able to take into account the minor 

goals of running processes [6, 23, 25]. This 

pattern is typically considered as a time 

function whose independent variable is the 

system runtime and its dependent variables are 

the behavior and functionality of the system's 

basic elements. In computing systems, 

execution pattern can be described and defined 

as Eq.1. 

𝐹(𝐸𝑥𝑒𝑐𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑇𝑟𝑒𝑛𝑑𝑠) : (𝑀𝑎𝑛𝑎𝑔𝑒 (𝐵𝑎𝑠𝑖𝑐  𝐸𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠) →⏞
𝐻𝑃𝐶

𝐷𝑜 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛)       

Eq.1 

As shown in Eq.1, the execution pattern 

indicates how basic elements are managed to 

achieve the ultimate goal of the system which 

is being implemented. In computing systems, 

the ultimate goal of performing activities 

related to the application and the execution 

conditions is carry out the activities in the 

shortest possible time [2, 26, 27]. The system's 

basic elements are dependent on the system 

execution pattern. Independent variable, in the 

function shown in Eq.1, is typically time-

based, however, other independent variables 

can be considered for this purpose. The 

dependent variable of Eq.1 is the system's 

basic element. In HPC systems, two elements 

of process and resource are conventionally 

considered as basic elements [4, 5, 6]. The 

basic element in computing systems is to a 

large extent dependent on the nature of the 

application.  

As can be seen in Eq.1, the concept of 

execution pattern implies that during runtime, 

from the moment the computing system starts 

operating until it completes the activity, based 

on what pattern the application must be 

implemented. This pattern determines which 

elements should be defined in system manager 

[6]. This pattern also suggest what tasks should 

the elements of system manager be in charge 

of [7, 8, 9]. Given Eq.1 and defining the 

constituent elements of system manager, the 

generating space of the execution pattern 

element can be stated as Eq.2 and based on the 

execution pattern.  

𝐸𝑥𝑒𝑐𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑇𝑟𝑒𝑛𝑑𝑠 <

𝐵𝑎𝑠𝑖𝑐 𝐸𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠, 𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡,<
𝐻𝑃𝐶 𝑀𝑎𝑛𝑎𝑔𝑒𝑟 >>      Eq.2 

As shown in Eq.2, the execution pattern space 

is based on basic elements, with Target feature, 

and uses the elements of system manager. In 

Eq.2, the concept of applications and its effects 

on the execution pattern are implicitly 

considered in two concepts of Basic Elements 

and Target. The nature of the application, for 

both Basic Elements and Target concept is 

considered as the beneficiary element and 

influences the two concepts. Fig.1 shows a 

schema of creating the execution pattern space 

in traditional computing systems. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure.1. the space of creating the execution 

pattern in traditional computing systems 
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As can be seen in Fig.1, in traditional 

computing systems, basic elements are the 

process and source, and the goal is to run the 

program in the shortest possible time, and the 

system manager is quadruple, consisting of 

resource discovery, load balancing, migration, 

and load allocation [3, 26, 27, 28, 29, 30]. In 

this type of computing system, the procedure 

of allocating resources to processes should 

reduce response time [3, 26, 27]. LB manager 

is selected based on the nature of the 

application as well as the execution pattern [6, 

31]. 

Closed traditional computing systems, such as 

cluster computing systems, due to not altering 

the nature of the application and not altering 

the computing elements of the system, enables 

the computing system designer to, through 

optimally adapting the process requirements to 

resource properties, obtain the optimal 

execution pattern when designing the system, 

and accordingly implement the application in 

cluster computing system [6, 10, 32].Due to 

the lack of changes in both basic elements of 

the computing system, the execution pattern 

does not change during the runtime of the 

application [6, 10, 32, 33]. Therefore, the 

system designer, based on the application 

execution pattern, selects a mechanism for LB 

manager that can establish the execution 

pattern in the system during the application 

runtime [6, 12, 34]. LB manager is considered 

as the basic element of system manager and 

other elements are designed according to the 

functionality and nature of the algorithm and 

the mechanism used by LB manager [7, 35, 

36].  

In open traditional computing systems, such as 

peer-to-peer and grid computing systems, the 

nature of the application does not change over 

the course of its runtime [34, 37]. In these types 

of computing systems, the system designer 

does not consider all the resources required to 

run the application when designing the 

computing system and during the runtime, 

appropriate to the requirements of the 

computing processes, adds or removes 

computing elements to or from the system 

during the implementation of the application 

[38]. Thus, system’s computing elements alter 

during runtime [34, 37]. Changes in system’s 

computing elements in this type of computing 

system will not cause change in the execution 

pattern extracted at the time of system 

designing. As a result of not having changes in 

the application nature and the execution 

pattern due to changes in computing elements, 

system manager will establish the execution 

pattern at runtime based on LB and RD [12]. 

The reason for lack of changes in the execution 

pattern due to changes in the computing 

elements is that system designer has 

considered a computing element appropriate to 

the computing process requests when 

designing the execution pattern, and based on 

the mechanism specified for RD manager at 

runtime, will provide the processes with the 

process required resources [6, 12]. At system 

runtime, the computing resource that has not 

been considered when designing the execution 

pattern, will not be added to the computing 

system [34, 37].  

The most important challenge in open 

computing systems, such as Grid and peer-to-

peer, is the ability to simultaneously run 

multiple applications [39, 40]. In these types of 

computing systems, the system manager has to 

be able to simultaneously run several 

applications. To this end, system manager will 

operate based on one of two policies of 

community space or total match. In 

community space policy, the computing 

system manager determines the mechanisms 

and algorithms used by elements of the system 

manger. System manager’s criterion is that the 

mechanisms and algorithms need to be able to 

support the execution patterns for all 

applications that run on the computing system. 

If this policy is used, typically, each 

constituent element of system manager will 
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follow a specific mechanism. This mechanism 

is able to support a specific range of the 

execution pattern. In total match policy, for 

each type of application with a specific 

execution pattern, an element which performs 

a specific activity in system manager is 

defined. In case of using this policy, each 

element of system manager will be composed 

of a number of sub-elements that are designed 

to perform the related activities based on a 

specific execution pattern.  

 

4. Dynamic and Interactive 

influence on Execution Pattern 

In distributed Exascale systems, the nature of 

the application is such that they try to discover 

the dominant rules in a natural event [11]. In 

these types of computing systems, the 

application is formed based on a set of 

assumptions, and during its execution trend, 

examines and analyzes the rules governing the 

event [11]. Because of this, system designer 

lacks a precise vision of the application 

purpose. On the other hand, system designer 

lacks a precise vision of the application 

features [15, 19, 20, 21, 41]. In distributed 

Exascale systems, there is a concept called 

dynamic and interactive nature [6, 21, 41]. The 

occurrence of a dynamic and interactive nature 

creates new requirements and requests in the 

system that may not be taken into account 

when designing the initial structure of the 

execution pattern [21, 41]. Thus, at the time of 

designing, system designer does not have a 

detailed view on the functional nature of 

system elements. Consequently, in these 

computing systems it is not possible to use the 

policy of designing the execution pattern at the 

time of system designing. Therefore, there 

must be an element in the structure of system 

manager that can create an execution pattern 

based on the policy of application and system. 

It is not possible to use the target policy 

because the application cannot consider the 

time prior to runtime [11]. Therefore, this 

element should be able to form the execution 

pattern structure by analyzing the application 

features and the capabilities of the current 

computing system. 

In these types of computing systems, the 

concept of dynamic and interactive nature 

alters the nature of process requests during the 

application implementation [6, 11, 21, 41, 42]. 

In these systems, due to the application nature, 

as well as the dynamic and interactive nature, 

process requests do not solely focus on the 

computing resource and the process can create 

other requests at any moment to continue its 

activity [6, 12]. These requests may have a 

nature different from processing requests. The 

most important challenge in this regard is that 

the process may have a request that is not 

considered in the execution pattern. This 

request has to be considered as a dynamic and 

interactive request from system manager’s 

perspective [21, 41, 42]. Two general policies 

can be defined for managing these types of 

requests. In the first policy, called 

empowerment policy, system manager’s 

element (or elements) must be modified so that 

they can implement and manage dynamic and 

interactive requests [6, 12, 14]. In this case, 

each element of the constituent elements of 

system manager creates mechanisms to 

support the concept of dynamic and interactive 

nature and to respond the requests formed 

based on a dynamic and interactive nature. In 

the second policy, referred to as changing the 

execution pattern, based on a set of indicators, 

system manager must be able to describe the 

functional and behavioral state of the 

application as the cause of the request. These 

indicators need to be able to provide a detailed 

view on the application state at a specific 

moment for the execution pattern determinant. 

In this case, in accordance with the indicators 

describing the application, the execution 

pattern determinant can either use vectors 
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algebra and return the application to its initial 

state or use graph algebra and determine the 

schemas or use the correlation pattern of the 

indicators and find the closest application that 

matches to the new indicators’ state of the 

application in order to manage and determine 

the execution pattern. The execution pattern 

determinant unit has to define the set of 

indicators in such a way that it can make 

decisions based on them when changing the 

application’s execution pattern and 

determining the new state. 

In these types of computing systems, due to the 

nature of the application as well as the dynamic 

and interactive nature, processes may require 

resources other than computing resources to 

continue their operations [12, 21, 41, 42]. For 

this reason, system manger in these systems 

needs to manage a variety of resources, 

provide classifications for resources, and 

consequently, manage requests for gaining 

access to different resources [12]. In these 

systems, requests from resources may be such 

that the process may request access to a 

resource that cannot be answered by the 

system [15, 21]. In this case, system manager 

must be able to answer this request by 

changing system’s computing elements and 

limitations. This will change the system state 

from system manager’s perspective. When the 

system state changes, it may be necessary to 

change the execution pattern. Similarly, in 

situations where a dynamic and interactive 

nature occurs and the process requirements 

change, either policies of system manager 

empowerment in managing resources or 

changing the execution pattern can also be 

used. In either case, the execution pattern 

determinant unit must have a set of indicators 

that on its basis, decisions can be made on the 

resources’ state and their changes that alter the 

execution pattern. The concept of system’s 

resource change has also been proposed as 

system’s scalability in traditional computing 

systems [12, 43]. Therefore, the execution 

pattern determinant unit must be able to define 

indicators in a way that scalability due to the 

change of the execution pattern differs from 

the standard scalability.  

 

5. Argument 

The occurrence of a dynamic and interactive 

nature in the computing processes running in 

distributed Exascale systems, causes changes 

in the request nature and consequently, the 

state of the requested resources [12, 21, 41]. In 

traditional computing systems, the computing 

system is defined based on two basic elements 

of process and resource [4, 5, 6]. As a result: a) 

need to be defined independent and separate 

indicators to examine the resource and process 

state and their impact on the execution pattern. 

These indicators, while describing the state of 

these two basic elements, should also be able 

to describe the execution pattern change that 

results from two basic element changes. b) 

When the execution pattern determinant unit 

examines the system at t = Alpha, it analyzes 

the two basic elements regardless of their 

previous state. Because of this, their execution 

trend as well as the activities carried out by 

them are not considered in determining the 

execution pattern. Thus, to solve these 

challenges, the concept of global activity for 

two basic elements of resource and process is 

used in distributed Exascale systems [12]. The 

concept of global activity includes the history 

of performed operations and activities, as well 

as inter-system and intra-system interactions 

and communications of the activity [12, 42]. 

When the execution pattern determinant unit 

examines the global activity state to change the 

execution pattern or to check that this pattern 

has changed, the examination includes all the 

stated items. The execution pattern 

determinant unit in these systems should be 

able to use a pattern for resource management. 

The existence of a wide range of process’s 

requested resources, necessitates using a 
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pattern for resource management. In [12], 

based on the classification pattern of the 

operating system resources, and considering 

that each computing element in distributed 

systems must have its independent operating 

system, a four-category operating system has 

been used. As a result, by creating a concept 

called regions, system manager can create 

computing elements with higher capabilities 

and higher relative advantage in responding to 

requests of a particular resource [12]. Using 

the concept of relative advantage will change 

the response region for creating a new pattern 

if the execution pattern changes due to 

requiring resources [12].  

Also, the execution pattern determinant unit 

should be able to classify the requests of 

forming the global activity based on a concept 

similar to the one stated in [12]. Using the 

classification pattern of requests of global 

activity processes allows the execution pattern 

determinant unit to use the concept of the 

execution pattern similarity to determine the 

execution regions.  

 

6. Conclusion 

In distributed Exascale systems, the 

occurrence of a dynamic and interactive nature 

introduces the concept of requiring the 

execution pattern determinant unit. Execution 

patterns are defined based on application 

features and system capabilities. In distributed 

Exascale systems, both concepts of application 

features and system capabilities and also the 

constituent elements of the system are 

changing during runtime. Execution patterns in 

these types of computing systems should 

change at runtime and when the state of each 

of these two factors is changing. While 

examining the effect of dynamic and 

interactive nature on determining the executive 

patterns, this paper also indicated that these 

systems require the execution pattern 

determinant unit, which this element needs to 

change the factors affecting the space of 

definition the execution pattern in order to 

examine the need for changing the execution 

pattern and create a new pattern. The need for 

concepts such as global activity, execution 

regions of resources, as well as classification 

of resources and requests are the most 

important solutions used by this management 

element to determine the execution pattern.  
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