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چکیده
با توجه به اینکه دانشگاه ها بهه عنهوان پردمهدار پیشهرفت و نهودوری در جامعهه شهنا ته مهیشهوند انتظهار از سهبل بلهول دولهت
الکترونیکی در دانشگاهها بیشتر از سهایر سهازمانههای دولتهی اسهتا دانشهگاه هها بها عنایهت بهه ترفیهت بهاای سهرمایی انسهانی،
قابلیت دن را دارند زودتهر از سهایر سهازمان هها هود را بها دولهت الکترونیکهی تببیه .دهنهدا بهرای تحقه .ایهن انتظهارات دولهت
الکترونیکیِ دانشهگاههها و مسسسهات دمهوزش عهالی بایهد بهه طهور مسهتمر مهورد ارزیهابی قهرار گیرنهدا در ایهن مقالهه بهه منظهور
طراحههی مههدلی بههرای ارزیههابی دمههادگی دولههت الکترونیکههی در سههبل سههازمانهههای دولتههی ،مههدلی اسههتاراش شههده کههه شههام
شا صهای «وابسهته بهه سهازمان » و شها صههای «مسهتق از سهازمان» اسهت ،شها صههای وابسهته بهه سهازمان بهه ترتیه
اهمیههت عبارتنههد از« :زیرسهها تهههای فناورانّههه»« ،نظههارت ،پشههتیبانی و همههاهنگی»« ،اعتمههاد» «سیاسههت اجرایههی و قههوانین»،
«منههابا انسههانی»« ،فرهنههد دیتیتههالی»« ،یکپههاردگی» و«بودجههه» و همچنههین شهها ص «زیرسهها تهههای ملّههی» بههه عنههوان
شهها ص مسههتق از سههازمان در نظههر گرفتههه شههده اسههتا در ادامههه در مبالعههی میههدانی از مههدل مههذکور بههرای ارزیههابی دمههادگی
دولت الکترونیکی در دانشگاه تربیت مدرّس استفاده شده استا
واژگان کلیدی :دولت الکترونیکی ،دمادگی دولت الکترونیکی ،دانشگاه ،مدل فرو ملّی ،دانشگاه تربیت مدرّسا
کههاه

 .1مقدمه

ه ینهههههها اسههتا دولههت الکترونیکههی منتههر بههه

کههارکرد دولههت بههه صههورت مههس رتر ،شههفا تههر ،بهتههر ،ارا ههه

بهها توجههه بههه اهمیههت صههرفه جههویی ه ینهههههها در باهه

ههدمات ارزانتههر ،سههریاتههر و تسهههی تعام ه بههین دولههت،

عمههومی ،دولههت الکترونیکههی از گ ینههههههای جههدّی بههرای
نویسندهی مسئول :غالمعلی منتظر montazer@modares.ac.ir 

1

سعید حیدری و ااا
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مردم ،بنگهاههها و سهایر یینفعهان واههد شهد[]1ا از سهوی

اسههت و سههپ

دیگههر شههرال ازم بههرای توسههعی دولههت الکترونیکههی داشههتن

الکترونیکههی در سههبل سههازمانی معرفههی و شهها صههها و

مههدلی مههس ر بههرای ارزیههابی دمههادگی دولههت الکترونیکههی

سههنتههههای دن بههر اسههاس نظههر برگههان و متاصصههان

است[]2ا دمادگی دولهت الکترونیکهی تنهها محهدود بهه بدنهی

اعتبههار سههنتی شههده اسههتا درادامههه بهها اسههتفاده از مههدل

دولههت نیسههت ،دمههادگی جامعههه ،منههابا انسههانی ،بودجههه،

طراحههی شههده ،دمههادگی دولههت الکترونیکههی در دانشههگاه

دمههوزش ،اقتصههاد ،فرهنههد ،زیرسهها تهههای فنّههاوری و سههایر

تربیهههت مهههدرّس بررسهههی و پیشهههنهادهایی بهههرای بهبهههود

موضوعات مرتبط بها دولهت الکترونیکهی نیه اهمیهت دارنهد،

وضعیت دولت الکترونیکهی در ایهن دانشهگاه ارا هه مهیشهودا

در حقیقههت دولههت الکترونیکههی ابعههادی دندگانههه دارد کههه

بهها توجههه بههه ماهیههت دولتههی ایههن دانشههگاه و شههباهت

هههر بعههد نیازمنههد هههدایت ،راهکههار ،همههاهنگی و در نهایههت

مهههرموریتی و سههها تاری دانشهههگاهههههای دولتهههی درایهههران،

دگههونگی ترکیه ایههن ابعههاد بهها فنّههاوری اطالعههات بههرای بههه

راهکارهههای پیشههنهادی بههرای عمههوم دانشههگاهههها قابلیههت

دسههت دوردن دیههدی واقعههی از دولههت الکترونیکههی اسههت[]3ا

استفاده واهد داشتا

بههه منظههور ارزیههابی دمههادگی دولههت الکترونیکههی مههدلهههای

 .2مدلهای ارزیابی آمادگی دولت الکترونیکی

ماتلفی از سوی سهازمانهها و نهادههای بهین المللهی عرضهه
شده است لیکن ایهن مهدلهها بها محهدودیتههایی مواجهنهد

در طول سالههای ا یهر ،مهدلههای ماتلفهی بهرای ارزیهابی
دمههادگی دولههت الکترونیکههی توسههط سههازمانهههای ماتلهه
پیشههنهاد شههده اسههت ،ایههن مههدل ههها از طیهه وسههیعی از
شها صههها بهرای ارزیههابی اسهتفاده مهیکننهد و پژوهشههگران
ماتل تالشکردهانهد تها دهاردو هها و مهدلههای موجهود
را بهبههود و یهها شهها صهههای دنههها را گسههترش دهنههد[]4ا
بههههوی1و همکههههاران د  ]5[ 2003دههههاردوبی را بههههرای
ارزیههابی دمههادگی دولههت الکترونیکههی کشههورها بههر اسههاس
هشههت عام ه شههام  :زیرسهها ت دیتیتههال ،اقتصههاد کههالن،
رقابهههت ،توانهههایی سهههرمایه گهههذاری ،شههههروندانِ مبلههها،2
دسترسهی بههه نیههروی کههار مههاهر ،فرهنههد ،ه ینههه زنههدگی و
قیمههتگههذاری ارا ههه دادنههدا جانسههن3و همکههاران د2004
[ ]6از  18مبالعههی بههین المللههی ارزیههابی دمههادگی دولههت
الکترونیکههی اسههتفاده کردنههد و از طریهه .تت یههه و تحلیهه
ایههن مبالعههات ،مههدل جدیههدی را بهها پههنج شهها ص بههرای
ارزیههابی دمههادگی دولههت الکترونیکههی پیشههنهاد دادنههد ،مههدل
دنهها شهام شها صههای ورودی ،روجهی ،کهاربرد ،تهر یر و
شهها صهههای زیسههت محیبههی اسههتا قههوامیفههر و همکههاران
د ]7[ 2008بها مقایسهی مهدلههای ارزیهابی دمهادگی دولهت

از جمله اینکه ایهن مهدلهها در محیبهی کهه بهه سهرعت در
حههال تیییههر اسههت طههول عمههر کوتههاهی دارنههد و همچنههین
هههیک کههدام از دنههها بههرای ارزیههابی دولههت الکترونیکههی در
سبل فروملّی مناسه

نیسهتندا در ایهن پهژوه

بها بررسهی

مههدلهههای ارزیههابی دمههادگی الکترونیکههی و دمههادگی دولههت
الکترونیکههی و همچنههین نظرسههنتی از برگههان فنّههاوری
اطالعههات ،متناس ه بهها شههرایط اجتمههاعی و فنّ هاوری کشههور
مهههدلی بهههرای ارزیهههابی دمهههادگی دولهههت الکترونیکهههی
دردستگاهها و سازمانههای کشهور پیشهنهاد شهده اسهت کهه
قابلیهت اسهتفاده در دانشهگاههها را دارد سهپ

مهدل حاصه

در ارزیههابی دمههادگی دولههت الکترونیکههی در یکههی از مهههم-
ترین دانشگاههای کشهور ددانشهگاه تربیهت مهدرّس بهه کهار
گرفته شده و نتایج دن بررسی شده استا
سهها تار ایههن مقالههه بههدین شههر اسههت :با ه

 2بههه مههرور

مدل ههای ارزیهابی دمهادگی دولهت الکترونیکهی و مههمتهرین
ارزیههابیهههای انتههام شههده در سههبل دانشههگاهههها ا تصهها
یافتههه اسههت ،در باهه

 3روش شناسههی پههژوه

دمههده
Bui

1

Knowledgeable Citizens

2

در با ه

 4مههدل ارزیههابی دمههادگی دولههت

Janssen

2
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الکترونیکههی نشههان دادنههد کههه بیشههتر دنههها مبتنههی بههر
شا صههایِ زیرسها ت ،منهابا انسهانی ،سیاسهت ،سهرمایه-
گههذاری ،محتههوا و برنامههه هههای کههاربردی هسههتندا کههوردی1و
همکههاران د ]8[ 2011دههاردوبی را بههرای ارزیههابی دمههادگی
دولههت الکترونیکههی ،کههه متمرک ه بههر پههردازش ابههری2اسههت،
طراحی کردنهد ،ایهن دهاردو شهام دههار بدعهد اسهت کهه
عبارتنههد از :بدع هدِ فنّههاوری دزیرسهها تهههای شههبکه و امنیههت،
کیفیههت سههامانهههها و ههدمات  ،بدعههدِ سههازمانی دسهها تار،
فرهند ،اندازه و ط مشهیِ سهازمان همهراه بها برنامههریه ی
راهبههردی  ،بدعههدِ یینفعههان دشهههروندان ،کاروکسهه ههها و
دولههتههها و بدعههدِ جامعههه و محههیط زیسههت دویژگههیهههای
جمعیههت شناس هی و مشههکالت اجتمههاعی ،فرهنگ هی ،سیاسههی
و اقتصههادی ا بهها توجههه بههه رشههد سههریا محاسههبات ابههری و
اف ه ای ترفیههت ی یههره سههازی اطالعههات و رشههد برنامههه-
هههای کههاربردی مبتنههی بههر پههردازش ابههری [ ،]9محمههد و
ابههراهیم د  ]10[ 2013مههدلهههای ارزیههابی دمههادگی دولههت
الکترونیکههی را بههه منظههور شناسههایی شهها صهههای کلیههدیِ
مشترک و ارا ی دهاردوبی اولیهه بهرای اصهال شها صهها بها
توجههه بههه ویژگههیهههای پههردازش ابههری بررسههی کردنههد،
دههاردو پیشههنهادی دنههها مبتن هی بههر ایههن ادعهها اسههت کههه
م ایای پهردازش ابهری ،نیهاز بهه بر هی تتهیه ات را کهاه
مه هیدههههدا قاسهههمزاده و یوسهههفیزاد د ]11[ 1382مهههدلی
ارا هه دادنهد کهه رویکهرد اصهلی دن رفها مشهکالت و نقههایص
بر ه هی مهههدلههههای مبهههر در ارزیه هابی دمهههادگی دولهههت
الکترونیکههی اسههت ،در ایههن مههدل بههه مسهها لی از قبیهه
«زیرسهها تهههای فرهنگههی و قههانونی و اسههتفاده از فنّههاوری
اطالعات ارتباطهات» توجهه ویهژه شهده اسهتا در ایهن مهدل
سههه سههبل بههرای ارزیههابی دمههادگی دولههت الکترونیکههی در
نظههرگرفتههه شههده و ترکی هد اصههلی بههر «اسههتفاده از ههدمات
دولههت الکترونیکههی توسههط شهههروندان» بهههعنههوان هههد
نهایی است زیرا تمهامی تهالشههایی را کهه در جههت ایتهاد
و پیهادهسههازی دولههت الکترونیکهی انتههام مهیشههود صههرفاً در
صههورت اسههتفادۀ شهههروندان از دن م هیتههوان موفهه .دانسههتا
Kurdi

عباسههی و منتظههر د ]12[ 1396مههدلی ارا ههه دادنههد کههه
دارای قابلیهههت ارزیهههابی دمهههادگی دولهههت الکترونیکهههی در
ل کهاربردی بهر
ل دستگاه ،باه و ملّهی اسهت ،ایهن مهد ِ
سب ِ
اسههاس ویژگههیههها و مقتاههیات بههومی ایههران تههدوین شههده
است ،این مهدل شهام سهه بدعهدِ «دمهادگی نهرم» دسیاسهت-
هههای الکترونیکههی ،منههابا انسههانید شهههروندان و کارمنههدان ،
فرهنههد ،قههوانین و مقههررات ،نظههام مههدیریتی ،اسههتاندارد،
امنیههت ،منههابا مههالی ،محتههوای الکترونیکههی سههازمان ونههرم
اف ارهههای رایانهههای  ،بدعههدِ «دمههادگی سههات» دتتهیهه ات
رایانههه ای ،شههبکه ارتبههاطی و بدعههدِ « دمههادگی نظههارت و
هماهنگی» استا
 1-2پیشینۀ پژوهش
بههر اسههاس مههواد  67و  68قههانون برنامههی ششههم توسههعه،
تکههالیفی در حههوزۀ توسههعه و اسههتقرار دولههت الکترونیکههی
بههرای همههی دسههتگاههههای اجرایههی تعیههین شههده اسههت و
وتیفههی پههای و نظههارت بههر اجههرای طههر هههای دولههت
الکترونیکههی بههه سههازمان فنّههاوری اطالعههات محههول شههده
استا بر همهین اسهاس سهازمان فنّهاوری اطالعهات اقهدام بهه
ارزیههابی ههدمات الکترونیکههی سههازمانههها کههرده اسههت و از
سههال  1395تهها کنههون پههنج مرحلههه ارزیههابی را انتههام داده
اسههت در د ههرین ارزیههابی کههه گ ه ارش جههاما دن در ههرداد
مههاه  1398منتشههر شههده اسههت تعههداد  105سههازمان و نهههاد
ماتل بررسی شهده اسهت بها توجهه بهه ایهن گه ارش بیمهه
مرکههه ی در جایگهههاه ناسهههت و سهههازمان هدفمندسهههازی
یارانهههههها در رتبههی  105قههرار گرفتهههانههد []13ا شههایان یکههر
اسههت ارزیههابیهههای انتههام شههده توسههط سههازمان فنّههاوری
اطالعههات ،بهها اسههتفاده از مههدل بلههول پههنج مرحلهههای شههام
مراحهه حاههور در و  ،تعههاملی ،تراکنشههی ،یکپههاردگی و
مشههارکتی انتههام شههده اسههتا بیشههتر مبالعههاتی کههه در
دانشههگاههههای کشههور در حههوزۀ ارزیههابی فنّههاوری اطالعههات
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صورت پذیرفتهه اسهت بهر «دمهادگی الکترونیکهی» دانشهگاه-
هههها متمرکهه بهههوده اسهههت و شهههام همهههی ابعهههاد دولهههت
الکترونیکی نبهوده اسهتد در بر هی مهوارد نیه ههد صهرف ًا
ارزیابی وبگاه دانشهگاههها بهوده اسهتا در ادامهه بهه بر هی از
ایههن مبالعههات اشههاره مههیشههود :فرزنههدی پههور و همکههاران
د ]14[ 1392بهها اسههتفاده از الگهوی ارزیههابی سههازمان مله ،
وبگههاه  37دانشههگاه علههوم پ شههکی کشههور را از نظههر دهههار
مرحلهههی بلهههول دولهههت الکترونیکهههی شهههام « :تههههور»،
«تعام »« ،تهراکن » و «یکپهاردگی» بررسهی کهردهانهدا بها
توجهه بهه نتهایج ایهن پهژوه  ،دانشهگاهههای علهوم پ شهکی
کشههور از مراحهه تهههور و تعامهه عبههور کههردهانههد امهها در
مراح تهراکن و یکپهاردگی پیشهرفتی نداشهتهانهدا شهایان
یکر است که ایهن پهژوه فقهط وبگهاه دانشهگاهههای علهوم
پ شههکی را مههورد بررسههی قههرار داده و بههه سههایر ابعههاد دولههت
الکترونیکههی تههوجهی نکههرده اسههتا لیفههه و دزاد د1390
[ ]15بهها اسههتفاده از مههدل ارزیههابی سههازمان مل ه  ،دانشههگاه
شهههید دمههران اهههواز را مههورد ارزیههابی قههرار دادهانههدا نتیتهی
ایههن پههژوه نشههان مههیدهههد کههه دانشههگاه شهههید دمههران
اهههواز از مراح ه تهههور و تعام ه گههذرکرده لههیکن هنههوز بههه
طورکامهه از مرحلههی سههوم دتههراکن گههذر نکههرده اسههتا
پیلهههی1و اراسهههموس2د ]16[ 2017مهههدلی بهههرای ارزیهههابی
دمههادگی الکترونیکههی در دانشههگاههههای افریقههای جنههوبی
پیشههنهاد کههردهانههدا نتیتههی ایههن پههژوه معرفههی شهها ص-
ههههای کلیهههدی بهههرای ارزیهههابی دمهههادگی الکترونیکهههی در
دانشههگاههههای افریقههای جنههوبی و شناسههایی یینفعههان اسههت
شا صهای کلیهدی ایهن مهدل شهام « :سهرمایی انسهانی» د
دانشههتویان ،اسههتادان و کارمنههدان « ،زیرسهها تههها» د نههرم
اف ه ار ،سههات افهه ار ،امنیههت و شههبکه ارتبههاطی « ،سههامانه-
هههای اطالعههاتی» د وبگههاه و متههالت علمههی دانشههگاه اسههتا
درتحقیقهههی دیگهههر رنتبهههرزاده و همکهههاران د]17[ 2013
دمههادگی الکترونیکههی دانشههگاه علههوم پ شههکی تبریه را مههورد
ارزیابی قرار دادنهدا در ایهن پهژوه ابعهادی شهام  :سهات
افهه ار ،نههرم افهه ار ،شههبکه ارتبههاطی ،امنیههت ،پایگههاه داده و
سهههامانهههههای اطالعهههاتی ،فراینهههدها ،مهههدیریت ،مقهههررات،
Pillay

بودجههه و یینفعههان د کههاربران ،شههرکا و فههراهم کننههدگان
مههورد ارزیههابی قههرار گرفتههه اسههتد نتههایج حاصهه از ایههن
ارزیههابی نشههان مههیدهههد کارمنههدان ،دانشههتویان ،مههدیران و
برگههان فنّههاوری اطالعههات از سههبل ههوبی از دمههادگی
بر ههوردار بودنههد و کمتههرین دمههادگی مربههوال بههه مقههررات و
بودجهههه بهههوده اسهههتا در پژوهشهههی دیگهههر حنفهههی زاده و
همکهههاران د ]18[ 1387مهههدلی بهههرای ارزیه هابی دمهههادگی
الکترونیکههی دانشههگاهههها طراحههی کردنههدا ایههن مههدل دارای
دهار بدعهد« :مهدیریت ،راهبردهها و سیاسهتههای مبتنهی بهر
فنّهههاوری اطالعهههات»« ،زیرسههها ت فنّهههاوری اطالعهههات»،
«نیههروی انسهههانی» و «اسهههتفاده از فنّههاوری» و شهههام 25
شهها ص اسههت ،مههدل طراح هی شههده در دو دانشههگاه علههم و
صنعت ایهران و دزاد اسهالمی قه وین اجهرا و میه ان دمهادگی
الکترونیکههی دنههها انههدازه گیههری و ارزیههابی شههده اسههتا بهها
توجههه بههه مبال ه گفتههه شههده و نیههاز بههه مههدلی کههه همههی
جنبههههههای دولههت الکترونیکههی را در بههر بگیههرد در ادامههه
مدل پیشنهادی ارا ه شده استا
 .3روش شناسی پژوهش
از نظههرِ روش شناسههی مبالعهههات انتهههام شهههده در حهههوزۀ
ارزیابی دمهادگی دولهت الکترونیکهی بهه دنهد دسهته تقسهیم
مههیشههوند ،تعههدادی از مبالعههات فقههط بههه مههرور متههون
پیشههین پردا تههه و در نهایههت بههه ارا ههه یه مههدل مفهههومی
اکتفهها مهیکننههد ،بر ههی از مبالعههات بههه دنبههال ایتههاد مههدل
بومی برای ارزیهابی دمهادگی دولهت الکترونیکهی هسهتند کهه
از دو روش متفههاوت اسههتفاده مههیکننههد ،در روشههی کههه
روش «باا بهه پهایین» نامیهده مهیشهود محقه .سهعی مهی-
کنههد کههه ی ه مههدل ارزیههابی دمههادگی دولههت الکترونیکههی را
بههه عنههوان مههدل پایههه انتاهها کنههد و شهها صهههای مههدل
پیشههنهادی ههود را بههر اسههاس دن بههومی سههازی کنههد ،در
روش دوم کههه روش «پههایین بههه بههاا» نامیههده مههیشههود ،از
هههیک مههدل پایهههای اسههتفاده نمههیشههود و محقهه .بههرای بههه
دسهههت دوردن شههها صههههای ارزیهههابی دمهههادگی دولهههت
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اداری سههازمان اداری اسههتادامی کشههور ،مههدیران فنّههاوری

الکترونیکههی از روشهههای مبالعههات میههدانی و پیمایشههی
استفاده مهیکنهد و یه مهدل کهامالا بهومی ارا هه مهی کنهد
[]19ا از نظهههر روش شناسهههی ،پهههژوه حاضهههر در دسهههتی
روش « پایین بهه بهاا» قهرار مهیگیهرد بهه ایهن صهورت کهه
پ از مهرور منهابا و نتهایج پهژوه ههای پیشهین ،ابتهدا بها
اسهتفاده از درصهد فراونهی شها صهههای پرتکهرار در ارزیههابی
دمههادگی دولههت الکترونیکههی اسههتاراش شههد ،سههپ بههه
منظههور تعیههین شهها صهههای اصههلی و سههنتههههای هههر
شهها ص و وزن دنههها پرس ه نامهههایههی بههه صههورت سههئواات
پههنک گ ینهههای کیفههی از «بسههیارکم» تهها «بسههیار زیههاد»
طراحهههی شهههد و در ا تیهههار برگهههان حهههوزۀ دولهههت
الکترونیکی قهرار گرفهت سهپ بهه منظهور اعتبهار سهنتی و
تههدوین نهههایی مههدل ،دزمههونهههای دمههاری صههورت پههذیرفت،
پهه از تههدوین نهههایی مههدل ،از دن بههرای ارزیههابی میهه ان
دمههادگی دولههت الکترونیک هی دردانشههگاه تربی هت م هدّرس بههه
عنوان نهادی فرو ملّهی اسهتفاده شهد و بهر اسهاس دن ،ضهمن
ارزیهابی نقهاال قهوّت و ضههع ایهن دانشهگاه در شها صهههای
ماتله ه  ،توصهههیهههههایی بهههرای ارتقهههای دمهههادگی دولهههت
الکترونیکههی دانشههگاه ارا ههه شههده اسههتا در ادامههه سهها تار
پرس نامهه و نتهایج حاصه از تحلیه ههای دمهاری و اعتبهار
سنتی مدل دمده استا

اطالعههات سههازمانهههای دولتههی و متاصصههانی کههه در حههوزۀ
دولههت الکترونیکههی دارای مقالههه/کتا بههوده انههد ،انتاهها
شههدهانههدا در پرس ه نام هی طراح هی شههده ،ارزیههابی دمههادگی
دولههت الکترونیکههی در سههبل فههرو ملّ هی سههازۀ1اصههلی اسههت
کههه مههورد بررسههی قههرار مههیگیههردا همچنههین بههه منظههور
ارزیههابی دمههادگی دولههت الکترونیکههی در دانشههگاه تربیههت
مههدّرس بهها روش تحقیهه .مبالعههی میههدانی اطالعههات مههورد
نیاز از سهازمان فنّهاوری اطالعهات و ارتباطهات ،اتحادیهی بهین
المللهی ماههابرات 2،مرکه رایانههه و سههایر باه هههای دانشههگاه
و پرس نامهه ،دادهههای مهورد نیهاز گهرد دوری شهدا جامعهی
دمهههاری ایهههن پرسهه نامهههه شهههام مهههدیران ،کارکنهههان و
دانشههتویان دانشههگاه تربیههت مههدرّس بههوده اسههتا ایههن
پرسه نامهه بهه صهورت مقیهاس پهنج درجهی لیکهرت یها بههه
صورت بلی /یر طراحی شده استا
 3-2جامعه آماری پرسش نامه
با استفاده از نمونی تصادفی  77تایی تعداد 50

در این پژوه
پا سخنامی تکمی

شده دریافت شد ،از بین پا سخهای دریافت

شده  18درصد از پاسخ دهندگان زن و  82درصد مرد بودهاند،
 28درصهد دارای مدرک تحصهیلی دکتری 46 ،درصهد مدرک

 3-1ساختار پرسش نامه

تح صیلی کار شنا سی ار شد و  26در صد نی مدرک تح صیلی

به منظهور نظرسهنتی از برگهان حهوزۀ دولهت الکترونیکهی

کار شنا سی دا شتهاند ،همچنین  6در صد پا سخدهندگان باای

پرس ه نامهههای بهها  9شهها ص و  110سههنته طراحههی شههدا

 50سال 70 ،درصد بین  40تا  50سال 20 ،درصد بین  30تا

بههرای تههدوین پاسههخههها از طیهه پههنج درجهههای لیکههرت

 40سال و  4در صد نی کمتر از  30سال سن دا شتهاندا در

اسههتفاده شههده اسههتا برگههان دولههت الکترونیکههی در ایههن
پژوه

شک  1جامعی دماری پژوه

دمده استا

از بهین اسهتادان فعهال در حهوزۀ فنّهاوری اطالعهات،

کارشناسههان معاونههت توسههعی دولههت الکترونیکههی سههازمان
فنّههاوری اطالعههات ،کارشناسههان معاونههت تحههول و نوسههازی

Construct

1

)International telecommunication union (ITU

5

2
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سعید حیدری و ااا

سن
6% 4%
20%
70%

بیشتر از  50سال

بین  30تا  40سال

بین  40تا  50سال

کمتر از  30سال

جنسیت

مدرک تحصیلی
26%

18%

28%

82%

46%
دکتری

کارشناسی ارشد

مرد

کارشناسی

زن

شکل  .1جامعۀ آماری پژوهش

 .4مدل پیشنهادی ارزیابی آمادگی دولت الکترونیکی

اجرایی و قوانین»« ،منابا انسههانی»« ،یکپاردگی»« ،بودجه»،

در دانشگاهها

«زیرسههها تهای فنّاورانه»« ،فرهند دیتیتالی» و« نظارت،
پشههتیبانی و هماهنگی» ،همچنین شهها ص «زیرسهها تهای

برای تحق .دولت الکترونیکی ازم است ابعاد ماتل دمادگی

ملّی» به عنوان شا ص مستق از سازمان در نظر گرفته شده

از لحاظ زیر سا ت فنّی ،سیا سی ،منابا ان سانی و منابا مالی
مورد ارز یابی قرارگیرد ،ب نابراین در این پژوه

ا ستا در ادامه اهمیت و اج ای هر ی

به منظور

از شا صها برر سی

شده استا

ارزیابی دمادگی دولت الکترونیکی در سبل د ستگاهی مدلی

 1-4اعتماد :اعتمهاد شههروندان بهه دولهت الکترونیکهی بهه

ارا ه واهد شد که ابعاد و شا صهای دن مستق از سازمان

عنهههوان یکه هی از جنبههههههههای مههههم در پهههذیرش دولهههت

اصههی اسههت و توانایی ارزیابی دمادگی دولت الکترونیکی را

الکترونیکههی مبههر اسههتا دو بدعههد اصههلی اعتمههاد شههام :

برای هر سههازمان دولتی داردا شهها صهای مدل شههام دو

«اعتمهههاد بهههه توانهههایی و تعههههد حاکمیهههت بهههه دولهههت

د ستی ا صلی« :واب سته به سازمان» و « م ستق از سازمان»

الکترونیکههی» و «اعتمههاد بههه توانمنههدی فنّههاوری» اسههت

ا ستا شا صهای واب سته به سازمان دکه با د ستگاه مورد

[]20ا

بررسی ارتباال مستقیم دارند عبارتند از« :اعتماد»« ،سیاست
6

ارزیابی آمادگی دولت الکترونیکی در سطح سازمانهای دولتی ایران(موردکاوی :دانشگاه تربیت مدرّس )

 2-4قوووانیو و سیاسووت اجرایووی سووازمان :وجههود

 5-4بودجووه :تاصههیص بودجههه و فعالیههتهههای مربههوال

اسههناد و دیههین نامههههههای توسههعی دولههت الکترونیکههی در

به نظارت و ارزیابی ه ینهههها نقه

مهمهی در پیهادهسهازی

سههبل سههازمان بههرای ارزیههابی دمههادگی دولههت الکترونیکههی

دولت الکترونیکهی دارد ،عهالوه بهر دولهت ملّهی ،سهازمانهها

ضروری اسهت []21ا ایهن شها ص بیهانگر وجهود سیاسهت-

نیهه بایههد وضههعیت بودجههه ،دردمههدها و ه ینهههههها را بههه

ههها و قههوانین مناس ه بههرای توسههعی دولههت الکترونیکههی در

صورت شهفا منتشهر کننهد[]24ا عهدم شهفافیت بودجهه و

سازمان استا

عدم نظهارت از سهوی مسسسهات حسابرسهی رسهمی اههدا
توسههعی پایههدار را تهدیههد مههیکنههد[]25ا ایههن شهها ص

 3-4منووابا اننووانی :سههبل بههاای دمههادگی نیههروی

مربههوال بههه بودجههی ا تصهها

انسههانی باعههت اسههتفادۀ بهینههه از م ایههای فنّههاوری اطالعههات

یافتههه بههه زیههر سهها تهههای

فنّههاوری اطالعههات ،ه ینههههههای دمههوزش کارکنههان و سههایر

مههیشههود []22ا دمههادگی منههابا انسههانی در سههبل سههازمان

ه ینههای اجرای طر های دولت الکترونیکی استا

از دو منظههر قابه بررسههی اسههت :ناسههت باشههی از جامعههه
کههه بیشههترین ارتبههاال را بهها سههازمان دارنههد ،بههه عبههارتی

 6-4زیرساختهوای ننااورانوه :زیرسها تههای فنّهاوری

ههههد اصهههلی سهههازمان از ارا هههی هههدمات الکترونیکهههی،

اطالعههات و ارتباطههات شا صههی کلیههدی بههرای ارزیههابی

دمت رسانی به ایهن قشهر از جامعهه اسهت دجامعهی ههد

دمادگی دولهت الکترونیکهی اسهتا منظهور از ایهن شها ص،

سههازمان ا اسههتادام افههراد بهها مهههارتهههای ازم یها دمههوزش

گروهههی از منههابا مشههترک فی یکههی و نههرم اف ه اری شههام

کارکنهههان فعلهههی باعهههت تسهههریا در اسهههتقرار دولهههت

موارد ییه اسهت [ .]26امنیهت دیتیتهالی ،سهات اف ارهها

دوم ارزیههابی

و شههبکی رایانهههای ،نههرم اف ارههها ،اسههتانداردها ،و کانههال

الکترونیکههی مههیشههود []23ا بنههابراین باهه

دسترسیا

منههابا انسههانی شههام ارزیههابی دمههادگی کارکنههان و مههدیران
استا

 7-4نرهنوود دیتیتووالی :مشههابه بهها شهها ص منههابا

 4-4یکپووارچگی :ایههن شهها ص مربههوال بههه ادغههام داده-

انسههانی ،شهها ص فرهنههد دیتیتههالی نیهه از دو منظههرِ

نقبههی یکتهها

دمهههادگی جامعهههی ههههد سهههازمان و دمهههادگی مهههدیران و

در دولههت ملّههی الکترونیکههی اسههت ،یکپههاردگی از طریهه.

کارکنان سهازمان قابه بررسهی اسهت در سهازمانههایی کهه

اتصال به شهبکه ملّهی اطالعهات ایتهاد مهیشهود[]2ا پیهاده

نظام دیهوان سهاارانه حهاکم اسهت ،بهه دلیه وجهود دیهین

سههازی دولههت الکترونیکههی نیازمنههد دن اسههت کههه تمههامی

نامهههههها و قههوانین مشههاص ،پههذیرش طههر هههای دولههت

سهههازمانههههای دولتهههی دادهههههای هههود را در دسهههترس

الکترونیکهههی بهتهههر صهههورت مهههیگیهههردد همچنهههین در

دیگههران قههرار دهنههد و بهها اسههتفاده از فنّههاوری اطالعههات

سهههازمانههههایی کهههه مرموریهههت و دشهههم انهههداز سهههازمان

تسهی در کاروکس هها و ارا هی ههر دهه سهریاتهر هدمت

مشاص اسهت و همچنهین سهاز وکارههای ارتقهای شهیلی و

بههه یینفعههان را فههراهم دورنههدا بههه طههور کلههی ،ادغههام بههه

نظههام پههاداش قاعههدهمنههد وجههود دارد ،پههذیرش دولههت

معنههای یههافتن راههههایی بههرای همکههاری سههریاتههر میههان

الکترونیکی بهتر انتام میگیرد[]27ا

هههای دیتیتههال سههازمانهههای ماتله در ی ه

سههازمانههها اسههت[]24ا بنههابراین اتصههال بههه شههبکی ملّههی
اطالعههات پههی

 8-4نظووار پ پشووتی انی و هموواهنگی :بههرای اطمینههان

نیههاز سههازمانههها بههرای دسههتیابی بههه

از هماهنگی و وجهود راهبهرد کلهی ،نیهاز بهه نقه

یکپاردگی استا
7

رهبهری
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سعید حیدری و ااا

اسهههت ،دنه هین نقشه هی مسهههئول تنظهههیم اسهههتانداردها و

واقا تنها ی

راهکارهههههای نظههههارتی اسههههت []25ا موفقیههههت دولههههت

وجههود دارد []31ا قههدرت راببههی بههین عامهه دشهها ص و

الکترونیکههی در گههرو تعهههد مههدیرانِ سههازمان و نظههارت

متییر قاب مشهاهده دسهنته بهه وسهیله بهار عهاملی2نشهان

جدّی بر اجهرای طهر ههای دولهت الکترونیکهی اسهت ،ایهن

داده می شودا بهار عهاملی مقهداری بهین صهفر و یه

اسهتا

شا ص وجهود سهازوکارهای نظهارتی در اجهرای طهر ههای

اگهههر بهههار عهههاملی کمتهههر از 0/3باشهههد راببهههه ضهههعی

دولت الکترونیکی را ارزیابی میکندا

درنظرگرفتههه شههده و از دن صههر نظههر م هیشههودا بارعههاملی
بههین  0/3تهها  0/6قاب ه قبههول اسههت و اگههر ب رگتههر از 0/6

 9-4زیر ساختهای ملای :توسههعی زیرسهها تهای فنّاورانه
فرصههتهای جدیدی را در با

باشهههد یلههی مبلهههو اسهههت []32ا در تحلیهه عهههاملی

صههوصههی و دولتی ایتاد

تریی هدی متییرهههایی کههه عههاملی دشهها ص را مهیسههنتند،

میکند ،فنّاوریهای دیتیتال میتوانند با راه ح های کاردمد
به توانمند سازی و انعبا پذیری دولتها کم

باید بها دن عامه  ،بهار عهاملی بهاا و بها سهایر عامه هها ،بهار

کنند []28ا

عههاملی پههایین داشههته باشههندا در ایههن پههژوه

د مادگی الکترونیکی جام عه و گسهههترش زیر سههها ت های

بههه دلیهه

اینکههه در پهی ارزیهابی راببهی بهین شهها صههها و سههنتهههها

ارتباطی کشور ضامن موفقیت دولت الکترونیکی در سبل فرو

هسههتیم از تحلیهه عههاملی ترییههدی مرتبههی اول اسههتفاده

ملّی اسهههت ،این شههها ص دمادگی الکترونیکی جامعه و زیر

شههده اسههت ،تحلیهه عههاملی ترییههدی ایههن پههژوه

سههها ت های ارتباطی کشهههور را مورد ارزیابی قرار میدهد،

بهها

استفاده از نهرم افه ار لیه رل3نسهای  8انتهام گرفتهه اسهت،

ارزیابی دمادگی زیر سا تهای فنّاوری اطالعات و ارتباطات

بهها توجههه بههه نتههایج بههه دسههت دمههده دپیوسههت ال ه

کشور مستق از سازمان اصی است.

 ،بههار

عهاملی همهی سهنتهههای پرسه نامهه بیشهتر از  0/3اسههت

 .5تحلیل مدل

کههه بی هانگر اطمینههان از انههدازه گی هری صههحیل شهها صههها

بهرای پهی بههردن بههه متییرهههای زیهر بنههایی یه

پدیهده یها

استا

تلا هیص متموعهههای از دادهههها از تحلی ه عههاملی1اسههتفاده

 5-1آزمون برازش مدل

م هیشههودا دادههههای اولی هه بههرای تحلی ه عههاملی ،مههاتری

مهمتریندمارۀ برازش ،دمارۀ متذور ههههی اسههههت ،ایههههن

همبسهههتگی بههین متییرهههها اسهههت[]29ا تحلیهه عهههاملی

دمههههاره تفههههاوت مههههاتری

ترییههدی زمههانی کههاربرد دارد کههه پژوهشههگر قصههد دزمههون

حساس اسههههت بنابراین در نمونههای باحتم باا ،بردرجهه هی

متموعهههای از متییرههها ،روابههط عام ه ههها بهها شهها صههها و

دزادی تقسیم مههههیشود و در صهههههورتی کهههههه از 3کمتر

بهرازش مهدل داشهته باشههد []30ا در تحلیه عهاملی مرتبهی
اول فرض بهر دن اسهت نمهرات ههر مبالعهه در یه
کننههدۀ وضهعیت دن مههورد در یه

باشد مناس محسههو مههیشودا همانگونههه کههه در جههدول

متییهر،

 1مشاهده میشهود مقهدار  df/ 2xمحاسهبه شهده برابهر بها

عامه

 2/11اسهههت کهههه در محهههدودۀ مبلوبیهههت قهههرار داردا

زیر بناییتر است که بهه دلیه پنههان بهودن امکهان انهدازه-

همچنهههین ریشه هی میه هانگین تهههوان دوم بهههای تقریه ه

گیری مستقیم دن وجود نهدارد امها ایهن عامه پنههان هود

د RMSEAو ریشههی میههانگین تههوان دوم بهههاقی مانهههده

از ابعههاد عامهه پنهههان دیگههری محسههو نمههیشههود و در
Factor Analysis

1

Factor Loading

2

مشاهده شده و بردورد شده را

اندازه میگیرد ضهههههههمن اینکهههههههه به حتم نمونه بسیار

فرضههیاتی را دربههارۀ تعههداد عوامهه زیربنههایی موجههود در

در واقها مهنعک

ایهه از متییهر یها متییرههای پنههان در مهدل

Lisrel

8

3

ارزیابی آمادگی دولت الکترونیکی در سطح سازمانهای دولتی ایران(موردکاوی :دانشگاه تربیت مدرّس )

د RMRبایههد کمتههر از  0/1باشههد کههه در مههدل ارا ههه
شده این مقهادیر بهه ترتیه برابهر  0/06و  0/074اسهتا بها
توجههه بههه جههدول  1مقههادیر شهها صهههای GFI, NFI,
 CFI, RFIو  TLIدر محههدودۀ مبلوبیههت قههرار دارنههد
بنههابراین بهها توجههه بههه نتههایج حاص ه از دمههارههههای بههرازش
مههدل در جههدول  1م هیتههوان ادعهها کههرد مههدل بههه سههبل
مبلوبی از برازش دست یافته استا

جدول .1شاخصهای برازش مدل

شاخص

مقادیر قابل ق ول(مطلوب)

توضیحا

[]33

مقدار بدست آمده

>3

2/11

ریشی میانگین توان دوم بای تقری

>0/1

0/06

RMR

ریشی میانگین توان دوم باقی مانده

>0/1

0/074

GFI

شا ص نیکویی برازش

<0/9

0/95

NFI

شا ص برازش هنتار شده بتلر -بونت

<0/9

0/91

CFI

شا ص برازش مقایسهای

<0/9

0/98

RFI

شا ص برازش نسبی

<0/9

0/93

TLI

شا ص تاکر -لوی

<0/5

0/73

کای اسکو ر نسبی

Chi Square
RMSEA

«کای ر -مهایر -اولکهین» بهرای همهه متییرهها از  0/6بیشهتر
و سبل معنهاداری همهه متییرهها نیه از  0/05کمتهر اسهت
بنههابراین نتههایج تحلی ه عههاملی اکتشههافیِ مههدل قاب ه قبههول
استا

 5-2تحلیل عاملی اکتشانی
بههرای بررس هی روایههی سههازۀ پرس ه نامههه و سهها تار عوام ه
متییرهههای پههژوه  ،از تحلیهه عههاملی اکتشههافی بههه روش
واریمهاک اسهتفاده مهیشهود،
مسلفههای اصهلی بها دهر
1
مقههدار شهها ص «کههای ر -مههایر -اولک هین» بههرای هههر متیی هر
بیشههتر از  0/6و در سههبل معنههاداری کمتههر از  0/05بههرای
ترییههد نتههایج قابهه قبههول اسههت []31ا بههه منظههور بررسههی
روایههی سههازۀ پرسهه نامههی ایههن پههژوه تحلیهه عههاملی
اکتشههافی بههه روش مسلفههههههای اصههلی همههراه بهها دههر
واریمهاک انتهام شهدا بها توجهه بهه اینکهه مقهدار شها ص
Kaiser – Meyer – Olkin

 5-3رت هبندی شاخصهوای مودل ارزیوابی آموادگی
دولت الکترونیکی
به منظور تعیین میه انِ تهر یر ههر شها ص بردمهادگی دولهت
الکترونیکهههی از تحلیههه واریهههان

ناپهههارامتری

فریهههدمن2

استفاده شهده اسهت ،در ایهن تحلیه بهه دنبهال ا بهات یکهی
از فرضیههای زیر هستیم:

1

Friedman

9
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سعید حیدری و ااا

 : H0از نظههر پاسههخ دهنههدگان اهمیههت شهها صهههای
دمادگی دولت الکترونیکی یکسان استا

𝑎𝑖 × 100
𝑖 =𝛼
𝑖𝑎 ∑𝑖=1

)(1

 : H1از نظههر پاسههخ دهنههدگان اهمیههت شهها صهههای
دمادگی دولت الکترونیکی یکسان نیست.

در ایهن راببهه i ،تعهداد سههنتهههای ههر شهها ص و  aiوزن
هر شا ص بر اساس رتبی فریدمن استا

نتهایج حاصه از اجهرای دزمههون فریهدمن در جهدول  2دمههده
اسهتا بههرای محاسهبی درصههد اهمیههت ههر شهها ص از راببهی
 1استفاده شده است ا

جدول  2رت هبندی شاخصهای آمادگی دولت الکترونیکی

رت ه

شاخص

وزن

درصد رت ه شاخص

1

زیر سا تهای سازمانی

6/35

14/11

2

نظارت پشتیبانی و هماهنگی

6/26

13/91

3

اعتماد

5/78

12/84

4

سیاست اجرایی و قوانین

5/43

12/07

5

منابا انسانی

5/40

12/00

6

فرهند دیتیتالی

4/67

10/38

8

یکپاردگی

4/46

9/91

8

بودجه

3/88

8/62

9

زیرسا تهای ملّی

2/77

6/16

مههههم ایهههران و از جملهههه سهههازمانهای دولتهههی شهههنا ته
بههها توجهههه بهههه جهههدول  2دو شههها صِ «زیرسههها تههههای

میشودا

سههازمانی» و «نظههارت ،پشههتیبانی و همههاهنگی» بیشههترین

در ایههن ارزیههابی دادههههای مههورد نیههاز بهها روش مبالعههی

تههر یر و دو شهها صِ «بودجههه» و «زیرسهها تهههای ملّههی»

میدانی و پرس نامهه گهرددوری شهده اسهتا جامعهی دمهاری

کمتههرین تههر یر را بههر دمههادگی دولههت الکترونیکههی در سههبل

ایههن پرسهه نامههه شههام مههدیران ،کارکنههان داسههتادان و

فهرو ملّههی دارنهدا وزن سههنتههها بههر اسهاس دزمههون فریهدمن
در پیوست

کارمنههدان و دانشههتویان دانشههگاه تربیههت مههدرّس بههوده

دمده استا

استا پرس نامی پهژوه

بهه صهورت مقیهاس پهنج درجهه-

 .6ارزیابی آموادگی دولوت الکترونیکوی در دانشوگاه

ا ی لیکرت یا بهه صهورت «بلهی /یهر» طراحهی شهده اسهتا

تربیت مدرّس

ج بهه دسهت دمهده از پاسهخ نامهههها از
به منظور تحلیه نتهای ِ
درصد سهم وزنهی ههر شها ص اسهتفاده مهیشهود ،بهه بیهان

دانشگاه تربیهت مهدرّس بها حاهور  730عاهو هیئهت علمهی

دیگر نسهبت پاسهخ هها را مهالک قهرار داده و درصهد سههم از

در قالهههه  17دانشههههکده و همچنههههین تعههههداد 10000

وزن شا ص بهه عنهوان امتیهاز دانشهگاه در یه

دانشههتوکه درمقههاطا تحصههیلی دکتههری و کارشناسههی ارشههد

شها ص در

نظههر گرفتههه مههیشههودا در ادامههه نتههایج ارزیههابی دمههادگی

مشیول به تحصی هسهتند بهه عنهوان یکهی از دانشهگاهههای
10

ارزیابی آمادگی دولت الکترونیکی در سطح سازمانهای دولتی ایران(موردکاوی :دانشگاه تربیت مدرّس )

شهها صهههای دانشههگاه تربیههت مههدرّس بههه ترتی ه اهمیههت
دمده است:

بههه صههو

وبگههاه سههازمان از کیفیههت مناسههبی بر ههوردار

نباشد ،سهایر عوامه را ههم تحهت تهر یر منفهی قهرار واههد

 1-6شاخص زیرساختهای ننااورانه
ایههن شهها ص ترکیبههی از منههابا فی یکههی ،نههرم افهه اری و
مسههتندات اسههت کههه عبارتنههد از« :امنیههت دیتیتههالی»،
«سهههات اف ارهههها و شهههبکی رایانههههای»« ،نهههرم اف ارهههها»،
«اسههتانداردها» ،و «کانههال دسترسههی»ا اطالعههات ازم بههرای
ارزیابی ایهن شها ص از طریه .مصهاحبی حاهوری بها ر هی
مرکه رایانههی دانشههگاه جمهها دوری شههد ،اصههلیتههرین کمبههود
در بحههت اسههتاندارد ،نبههودِ اسههتانداردهههای مربههوال بههه «راه
ح ه بازیههابی فاجعههه بههرای اطمینههان از ادامههه فعالیههتهههای
دانشههگاه در شکسههتهههای گسههترده» اسههتا عههالوه بههر ایههن
عههدم توسههعی دولههت همههراه باعههت کههاه

الکترونیکی در سهبل بهاایی باشهند اگهر کانهال دسترسهی و

امتیههاز دمههادگی

شهها ص زیرسهها ت دانشههگاه شههده اسههتا از مهههمتههرین
عههواملی کههه بههر اسههتفاده از دولههت الکترونیکههی تههر یر گههذار
اسههت و نقبههی ارتبههاال یینفعههان بهها دولههت الکترونیکههی هههر
سههازمانی اسههت،کانال دسترسههی دن سههازمان اسههت ،بههه
عبارتی هر اندازه که سایر عوام تر یر گذار در دولت

داد در ایههن بررسههی وبگههاه دانشههگاه از نظههر فنّههی مههورد
بررسی قرار گرفهت بر هی از ایهن مهوارد عبارتنهد از :تببیه.
پذیری بها مرورگرههای ماتله  ،تببیه .پهذیری بها گوشهی-
ههههای هوشهههمند ،پیونهههدهای هههرا  ،سهههرعت بارگهههذاری
صههفحات ،اسههتفاده از شههبکههههای اجتمههاعی و غیههرها امتیههازِ
وبگههاه دانشههگاه تربیههت مههدرّس در ایههن بررسههی  52از 100
است ،که در مقایسه بها بر هی دانشهگاهههای دیگهر از جملهه
دانشهههگاه تههههران بههها امتیهههاز  70از وضهههعیت مناسهههبی
بر ههوردار نیسههت دیههاددور مههیشههود ایههن بررسههی در ههرداد
 1398انتام شهده اسهت ا عهالوه بهر ایهن عهدم اسهتفاده از
تلفههن گویهها و عههدم توجههه بههه اسههتانداردهای دسترسههی و
توسهههط وبگهههاه دانشهههگاه باعهههت کهههاه

شا ص زیرسها ت دانشهگاه شهده اسهتا بنهابراین بها توجهه
بههه وزن سههنتههههای ارزیههابی شههده امتیههاز دمههادگی ایههن
شهها ص  6/3از  10اسههتا سههایر سههنتههههای بررسههی شههده
در شک  2دمده استا

11

امتیهههاز دمهههادگی

دو فصلنامه فناوری اطالعات و ارتباطات ایران ،سال دوازدهم ،شمارههای  43و ،44بهار و تابستان 1399

سعید حیدری و ااا

استانداردهای مربوط به راه حل بازیابی فاجعه
جنبههای فنّی درگاه دانشگاه
دولت همراه
واحد امنیت اینترنت

0.00

0.00

2.23

4.35

3.03

زیرساخت کلید عمومی

درگاه نقطۀ آغاز یکتا در دانشگاه
استانداردهای بکارگیری رایانش ابری
2.00

2.96
استفاده از آنتی ویروس معتبر

2.45

2.98
دیوارۀ آتش سخت افزاری

استفاده از دستگاههای زیست سنجی

2.80

1.90

استانداردهای فنّی مربوط به سامانههای نرم افزاری

استاندارد نظارت و نگهداری مستمر زیرساختهای…

1.70

2.93

3.16

استفاده ازسرورهای وب و برنامههای کاربردی اختصاصی

استانداردهای فنّی مربوط به شبکههای کامپیوتری

2.00

1.85

2.25

تعداد رایانههای موجود در دانشگاه
1.92

میزان تأخیر شبکه

متوسط پهنای باند دانشگاه

2.58
سامانه اسناد و مدارک الکترونیکی در دانشگاه

تعداد رایانههای متصل به اینترنت
2.67

2.16
تعداد چاپگرها و پویشگرها

2.67

3.16
2.94
سیستم برق بدون وقفه
استفاده از دستگاه ذخیره سازی متصل به شبکه

سامانۀ داشبورد مدیریتی

2.73
سامانۀ اتوماسیون اداری
سامانههای پرداخت الکترونیکی

شکل  .2آمادگی دانشگاه تربیت مدرّس در شاخص زیرساختهای ننااورانه

اصههلی دانشههگاه در ایههن شهها ص عههدم تعریهه «راهبههرد

 2-6شاخص نظار پ پشتی انی و هماهنگی

ارزیههابی مسههتمر توسههعی دولههت الکترونیکههی» اسههتا امتیههاز

بهها توجههه بههه بررسههی بههه عمه دمههده «اسههتاندارد نظههارت و

کلّههی دانشههگاه در ایههن شهها ص  7/4از  10اسههتا سههایر

ارزیههابی پههرو ههههای دولههت الکترونیکههی»« ،برنامههه ریهه ی

سنتههای بررسی شده در شک  3دمده استا

راهبههردی فنّههاوری اطالعههات و ارتباطههات»« ،برنامههی مههدوّن
بههرای پیههاده سههازی دولههت الکترونیکههی» و«سههامانی گ ه ارش
گیههری مههدیریتی» در دانشههگاه تعریهه شههده اسههتا ضههع
12

ارزیابی آمادگی دولت الکترونیکی در سطح سازمانهای دولتی ایران(موردکاوی :دانشگاه تربیت مدرّس )
وجود راهبرد ارزیابی مستمر توسعۀ دولت
الکترونیکی
0.00

وجود برنامه اجرایی مدون برای دولت
الکترونیکی

هماهنگی سازو کار دولت الکترونیکی

15.47

دانشگاه با دولت الکترونیکی ملّی
9.42

وجود استانداردهای نظارت و ارزیابی پروژه-
های دولت الکترونیکی

وجود سامانهی گزارش گیری مدیریتی

16.14

17.73

14.89
برنامه ریزی راهبردی فنّاوری اطالعات و
ارتباطات

شکل  .3آمادگی دانشگاه تربیت مدرّس در شاخص نظار پ پشتی انی و هماهنگی

دموزش دگلستان را به منظهور انتهام امهور مربهوال بهه بهت

 3-6شاخص اعتماد
با توجهه بهه نظهر سهنتی انتهام شهده از دانشهتویان نسهبت
بهههه «دسهههترس پهههذیری  24سهههاعته وبگهههاهِ دانشهههگاه» و
همچنهههین اسهههتفاده دانشهههگاه از «زیهههر سههها ت کلیهههد
عمههومی» ،در ایههن دو سههنته دانشههگاه در وضههعیت مبلههوبی
قههرار دارد ،از نظههر دانشههتویان و کارکنههان ،امکههان تعههامالت
دوطرفههی کام ه بهها وبگههاه دانشههگاه وجههود نههداردا همچنههین
بیشههتر پاسههخدهنههدگان اسههتفاده از سههامانی نههرم افهه اری

13

نههام ،انتاهها واحههد و سههایر فراینههدهای مربوطههه را پیچیههده
توصههی مههیکننههدا همچنههین تههاکنون در مههورد امکانههات
«پشهههتیبانی بهههر ط  24سهههاعته» و «امکانهههات شاصهههی
سازی وبگهاه» اقهدامی صهورت نگرفتهه اسهت بنهابراین اقهدام
بههرای ایتههاد ایههن دو مههورد از طههر مرکهه رایانههه بایههد در
اولویههت قرارگیههردا بهها توجههه بههه وزن سههنتههههای ارزیههابی
شههده امتیههاز دمههادگی ایههن شهها ص  5از  10اسههتا سههایر
سنتههای بررسی شده در شک  4دمده استا
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سعید حیدری و ااا

وجود سامانۀ پشتیبانی برخط 7*24

0.00
امکانات شخصی سازی کانال دسترسی

سادگی استفاده از خدمات دولت الکترونیکی

4.60

دانشگاه

0.00

6.96

اعتقاد به امانت داری دانشگاه از طرف ذینفعان10.94

بهره گیری دانشگاه از زیرساخت کلید عمومی

امکان تعامالت دوطرفه از طریق وبگاه
دانشگاه

13.68

14.14

دسترس پذیری وبگاه دانشگاه 7*24

شکل  .4آمادگی دانشگاه تربیت مدرّس در شاخص اعتماد

است ،فقدان «مرجها حقهوقی مناسه

 6-4شاخص قوانیو و سیاست اجرایی

بهرای رفها مشهکالت

بهههر ط» و «طهههر جهههاما حرکهههت بهههه سهههمت دولهههت

با توجه به بررسهیههای صهورت پذیرفتهه« ،دیهین نامههههای

الکترونیکهههی همهههراه»  ،باعهههت کهههاه

تالفهههات رایانههههای» و «دیهههین نامهههی امنیهههت محتهههوای

امتیهههاز دمهههادگی

دانشههگاه در ایههن شهها ص شههده اسههتا بهها توجههه بههه وزن

الکترونیکههی» در دانشههگاه تههدوین شههده اسههت ،همچنههین

سنتهههای ارزیهابی شهده امتیهاز دمهادگی ایهن شها ص 7/3

«طر جاما حرکهت بهه سهمت دولهت الکترونیکهی همهراه»

از  10اسههتا سههایر سههنتههههای بررسههی شههده در شههک 5

در دانشههگاه در دسههت تههدوین اسههت امهها مرجعههی بههرای

دمده استا

داد واهی در زمینهی شهکایات بهر ط در نظهر گرفتهه نشهده

وجود مرجع حقوقی برای دادخواهی در زمینۀ

مشکالت برخط
وجود طرح جامع برای حرکت به سمت دولت
0.00
الکترونیکی همراه

0.00

وجود آیین نامه آموزشی دورههای دولت
11.03

وجود طرح جامع برای توسعۀ فنّاوری
اطالعات

وجود آیین نامه امنیت محتوای الکترونیکی

11.97

12.47

11.19
وجود سیاستهای ارتباطات الکترونیکیِ درون
دانشگاهی

الکترونیکی برای کارکنان

وجود مقررات حفاظت از مالکیت فکری
12.86

13.94
وجود سیاستهای ارتباطات الکترونیکیِ بین

الکترونیکی در دانشگاه

دانشگاهی

شکل  .5آمادگی دانشگاه تربیت مدرّس در شاخص قوانیو و سیاست اجرایی

دانشههگاهی بر ههوردار هسههتند ،همچنههین وجههود سههمتهههای

 5-6شاخص منابا اننانی

«مهههدیریت اطالعهههات» و «مهههدیریت فنّهههاوری اطالعهههات»،

بهها توجههه اطالعههات گههرددوری شههده کارکنههان دانشههگاه ،بههه
اسههههت نای کارکنههههان باهه ه

باعت ارتقای دمادگی منابا انسانی دانشگاه شده استا

ههههدمات ،از تحصههههیالت
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با توجهه بهه سهبل علمهی کارکنهان و اعاهای هیئهت علمهی

توجه به وزن سنتهههای ارزیهابی شهده امتیهاز دمهادگی ایهن

بینهی اسهت کهه دانشهگاه

شهها ص  7/8از  10اسههتا سههایر سههنتههههای بررسههی شههده

دانشگاه و دانشهتویان قابه پهی

در شک  6دمده استا

در ایههن شهها ص از وضههعیت مبلههوبی بر ههوردار باشههدا بهها

مدیران آشنا به مفاهیم فنّاوری اطالعات و
ارتباطات
8.80

سطح مهارتهای فنّاوری اطالعات کارکنان
دانشگاه

وجود برنامه آموزش و توسعۀ مهارتهای
5.40

9.10

فنّاوری اطالعات

 10.90آشنایی کارکنان و مدیران با روشهای

وجود پست مدیریت فنّاوری اطالعات
15.60

12.90

وجود واحد مدیریت اطالعات15.70

ارتباطی در محیط مجازی

تعداد کارکنان با تحصیالت دانشگاهی

شکل  .6آمادگی دانشگاه تربیت مدرّس در شاخص منابا اننانی

عههدم «برگ ه اری کارگههاههههای دموزشههی» بههرای یینفعههان و

 6-6شاخص نرهند دیتیتالی

همچنههین «مقاومههت در برابههر تیییههرات فنّههاوری» در بههین

با توجه به نتهایج بهه دسهت دمهده« ،سها تار دیهوانسهاار»،

کارکنههان از دای ه اصههلی کههاه

«داشههتن سههازو کههار ارتقههای شههیلی» و «میهه ان دشههنایی

دیتیتههالی در دانشههگاه اسههتا بهها توجههه بههه وزن سههنتههههای

دانشههتویان بهها ههدمات دولههت الکترونیکههی دانشههگاه» از

ارزیههابی شههده امتیههاز دمههادگی ایههن شههها ص  7/7از 10

نقهاال قهوّت دانشهگاه محسههو مهیشههود و تهر یر م بتههی بههر

اسههتا سههایر سههنتههههای بررسههی شههده در شههک  7دمههده

دمادگی شا ص فرهند دیتیتالی داردا

استا
اعتقاد مدیران و کارکنان به دولت
الکترونیکی

سازگاری با تغییرات فنّاوری در بین کارکنان

12.50
آشنایی دانشجویان با دولت الکترونیکی

10.20

دانشگاه

17.89

توجه مدیران به فرهنگ سازی مبتنی بر

10.90

 3.30برگزاری کارگاههای ترویجی

فنّاوری
11.45
ساختار دیوان ساالری

10.18
سازو کار ارتقای شغلی

شکل  .7آمادگی دانشگاه تربیت مدرّس در شاخص نرهند دیتیتالی
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همچنین از نظر دانشهههتویان و کارکنان دانشهههگاه« ،امکان

 7-6شاخص یکپارچگی

دسههترسههی دزاد» به اطالعات از طری .وبگاه دانشههگاه در حال

با توجه به برر سی به عم دمده در دان شگاه « ،سامانی پردا ت

حاضههر به صههورت کام وجود نداردا نقبی قوّت دانشههگاه در

بر ط»« ،صههدور صههورت حسهها الکترونیکی» و «سههامانی

شههها ص یکپاردگی «اتصهههال به مرک ملّی تبادل اطالعات»

مدیریت ارتباال با دانشههتویان» وجود دارد ضههمن اینکه عدم

ا ستا با توجه به وزن سنتههای ارزیابی شده امتیاز دمادگی

اسههتفادۀ دانشههگاه از «سههامانی مدیریت منابا» و «رسههانههای
اجت ماعی م تازی» با عت کاه

این شا ص  6/7از  10استا سایر سنتههای بررسی شده در

د مادگی دانشههه گاه در این

شک  8دمده استا

شا ص شده است،

نرم افزار برنامهریزی مدیریت منابع
0.00

استفاده از رسانههای اجتماعی مجازی
0.00

اتصال به مرکز ملی تبادل اطالعات

امکان دسترسی آزاد به اطالعات
8.00

امکان صدور صورت حساب الکترونیکی در
14.56

16.83

دانشگاه

14.86
13.08
استفاده از سامانه پرداخت برخط در دانشگاه

استفاده از سامانه مدیریت ارتباط با دانشجویان

شکل  .8آمادگی دانشگاه تربیت مدرّس در شاخص یکپارچگی

 8-6شاخص بودجه در دانشگاه

 9-6شاخص زیر ساختهای ملای

بههر اسههاس قههانون بودجههه سههال  ،1397بودجههه ا تصهها

امتیاز دمادگی این شا ص  6/5از  10ا ست ،به منظور ارزیابی

یافتههه بهها دانشههگاه تربیههت مههدّرس  3000میلیههارد ریههال

این شههها ص از اطالعات موجود در پایگاه اطالعاتی «اتحادیی

تعیههین شههده اسههتا بههه رغههم تههالش فههراوان بههرای کسهه

جهانی ماابرات »1د 2018اسههتفاده شههده اسههتا شههایان یکر

اطالعههاتی دربههارۀ بودجههی تاصههیص یافتههه بههه ردیهه هههای

اسههت سههازمان مل

مهههرتبط بههها فنّهههاوری اطالعهههات و دولهههت الکترونیکهههی،

برای شهها ص زیرسهها تهای فنّاوری اطالعات و ارتباطات از

اطالعههات قابهه اسههتنادی حاصهه نشههدا از مههواردی کههه در

اطال عات موجود در پای گاه اطال عاتی این ات حاد یه اسهههت فاده

بررسههی شهها ص «یکپههاردگی» بررسههی شههد دسترسههی دزاد

میکندا در این شا ص سنتههای « ضری نفوی تلفن ابت»،

بههه اطالعههات اسههت کههه از نظههر پاسههخدهنههدگان فقههدان

«ضهههری نفوی تلفن همراه»« ،نواحی تحت پوشههه

،»4G

دسترسی بهه ردیه ههای بودجهه دانشهگاه ،یکهی از مصهادی.

«درصهههد کاربران اینترنت»« ،ه ینه های پهنای باند ابت»،

«عدم دسترسی دزاد به اطالعات» استا

«پهنای باند شبکه ملّی اطالعات» و «درصد انوارهای دارای

نی در ارزیابی دمادگی دولت الکترونیکی

رایانه» بررسی می شودا شایان یکر است این عوام مستق از
)International Telecommunication Union (ITU

1
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دانشهههگاه بوده و ارتقای این شههها ص ارش از حوزۀ ا تیار
دانشگاه استا
نظارت،پشتیبانی و هماهنگی
7.4

سیاست اجرایی و قوانین

6.7

7.3
بودجه 0

 5اعتماد

 6.5زیر ساخت ملی

منابع انسانی 7.8
زیرساخت سازمانی

یکپارچگی

7.7
فرهنگ دیجیتالی

6.3

شکل  .9آمادگی دولت الکترونیکی در دانشگاه تربیت مدرّس

 .7تحلیل کلای ارزیابی آمادگی دولت الکترونیکی در

و ارزیابی مسههتمر ،سههب اطمینان از مصههر صههحیل منابا و

دانشگاه تربیت مدرّس

ه ینههاسههت ،بنابراین فقدان طر و برنامه برای ارزیابی باعت
انحرا

با توجه به مبال بیان شده و محاسبی دمادگی شا صهای
بررسی شده در با

از توسهههعههی صهههحیل طر هههای دولههت الکترونیکی

واهدشدد همچنین شایان یکر است که بهبود سایر شا صها

قب می ان دمادگی دولت الکترونیکی

متر ر از ارزیابی مسهههتمر اسهههت بنابراین انتظار میرود تدوین

دانشگاه تربیت مدرّس در شک  9دمده استا

راهبرد ارزیابی مسهههتمر توسهههعی دولت الکترونیکی در اولویت

با توجه به شههک  9دانشههگاه تربیت مدرّس در شهها صهای

بر نا مه های ارت قای دو لت الکترونیکی دانشههه گاه قرار گیردا

«نظارت ،پشتیبانی و هماهنگی» « ،سیاست اجرایی و قوانین»،

اطمینان از عملکرد صحیل سامانهها و سات اف ارها در صورت

«م نابا انسههههانی» و « فره ند دیتی تالی» در وضهههع یت

بروز حوادث طبیعی و حمالت سههههایبری نیههازمنههد وجود

مناسهه تری نسههبت به سههایر شهها صها قرار دارد اما این به

اسههتانداردهای فنّی برای بازگشههت به حالت پایدار اسههت بنابر

معنای مبلوبیت در این شهها صها نیسههتا با توجه به اهمیت

این در شا ص «زیرسا تهای فنّاورانه » تدوین استاندارهای

جدّی دانشهههگاه تربیت مدرّس در دینده

بازیابی از فاجعه ضروری است ،همچنین فراهم کردن سازو کار

تدوین طر جاما و پ یاده سهههازی دو لت همراه و همچنین

اماهههای دیتیتال و گواهی دیتیتال و پیاده سهههازی دمات

مرجا حقوقی برای ح مشهههکالت در زمی نی دو لت

تلفن گویا باعت ارتقای دمادگی این شا ص واهد شدا وجود

الکترونیکی واهد بودا در «شههها ص نظارت ،پشهههتیبانی و

پیشتیبانی بر ط و فراهم کردن امکانات شاصی سازی وبگاه

هماهنگی» نقبه ضع ا صلی ،فقدان راهبرد ارزیابی م ستمر

و به تبا دن امکان تعامالت دوطرفه از طری .وبگاه دانشهههگاه

تو سعی دولت الکترونیکی ا ست ،با توجه به اینکه وجود نظارت

باعت ایتاد اعتماد در کاربران میشهههودا عدم اسهههتفاده از نرم

دولت همراه ،دال
تعری
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اف ار مدیریت منابا برای اشهههتراک گذاری اطالعات و فراهم

ملّی کمترین تر یر را در ارز یابی د مادگی دو لت الکترونیکی

کردن د ستر سی دزاد به اطالعات و همچنین عدم ا ستفاده از

داراست که ود متامن نگاه فرو ملّی مدل در ارزیابی دمادگی

دمادگی دان شگاه در

دولت الکترونیکی ا ستا در ادامه دمادگی دولت الکترونیکی در

شا ص «یکپاردگی» شده است با توجه به ترفیتهای فراوان

دان شگاه تربیت مدرّس مورد ارزیابی قرار گرفتا ضع ا صلی

شبکههای اجتماعی در اطالع رسانی و انتشار اطالعات ،نیاز به

دانشههگاه در شهها ص «نظارت ،پشههتیبانی و هماهنگی» ،عدم

ا ستفاده از شبکه های اجتماعی متازی اجتنا ناپذیر ا ست،

تعری «راهبرد ارزیابی مسهههتمر توسهههعی دولت الکترونیکی»

دمادگی دانشهههگاه تربیت

ا ست ،با توجه به اهمیت ارزیابی دولت الکترونیکی در شنا ت

شبکههای اجتماعی متازی باعت کاه

لذا توجه به این موارد باعت اف ای

ن قاال ضهههع

مدرّس در شا ص «یکپاردکی» واهد شدا

راهبرد ارزیابی مسهههتمر دولت الکترونیکی ضهههروری اسهههت،

 .8نتیته گیری

همچنین تاکنون در مورد ام کا نات «پشهههتی بانی بر ط 24

دگونگی تحق .دولت الکترونیکی محلّی در دانشههگاه با سههایر

ساعته» و «امکانات شاصی سازی وبگاه» از طر مرک رایانه

سازمانها متفاوت ا ست زیرا در سایر سازمانها موانعی مانند

دان شگاه اقدامی صورت نگرفته ا ست بنابراین اقدام برای ایتاد

عدم دمادگی سرمایی ان سانی دیینفعان ،کارکنان  ،د ستر سی

این موارد از طر مرک رایانه باید در اولویت قرارگیردا با توجه

کاربران به اینترنت و سهههایر اب ارهای ف نّاوری وجود دارد ولی

به ضری نفوی  93درصدی تلفن همراه در ایران [ ،]34تعری

معمواً در دانشههگاهها دنین مشههکالتی وجود ندارد ،درمقاب

طر جاما دولت همراه باید به صههورت جدّی مورد توجه قرار

انتظار این اسههت که دانشههگاهها در زمینی مقررات ،اسههتفاده از
شهههب که های اجت ماعی و ارت با طات مت عا م

گیردا از م یتهای دولت الکترونیکی امکان د ستر سی دزاد به

با م ااط بان

اطالعات است که باعت ایتاد شفافیت بیشتر و اف ای

ددان شتویان ،کارکنان و ا ستادان پی شرو با شندا در این مقاله
پ

از معرفی مههدلهههای ماتل

ارزیههابی دمههادگی دولههت

دزاد به اطالعات از طری .وبگاه دان شگاه وجود ندارد این امکان
باید فراهم شههودا از موارد بسههیار مهّمی که تر یر بسهه ایی در

دانشهههگاه های ایران و جهان اشهههاره شهههد با توجه به اینکه

می ان دمادگی دولت الکترونیکی دانشههگاه دارد «تعری مرجا

ارزیابی های انتام شهههده همی ابعاد دولت الکترونیکی را مورد

حقوقی برای رفا مشههکالت بر ط» اسههت که تاکنون اقدامی

ارزیابی قرار نداده است ،در این مقاله به منظور ارزیابی دمادگی

برای تعری دنین مرجعی صههورت نگرفته اسههت بنابراین باید

دولت الکترونیکی در سههبل دانشههگاهها ،مدلی طراحی شههده

در بین اولویت های اصهههلی دولت الکترونیکی دانشهههگاه قرار

ا ست ،شا صها و سنتههای مدل پی شنهادی با ا ستفاده از

بگیردا از ن تایج مهّم این ارز یابی میتوان به د مادگی باای

نظر برگانِ حوزۀ دولت الکترونیکی استاراش شد و با استفاده

دانشههه گاه در شههها ص های «م نابا انسهههانی» « ،فره ند

از دزمونهای دماری ،تر یر شا صهای مدل در ارزیابی دمادگی

دیتیتالی»« ،قوانین و سیاست اجرایی » و «نظارت ،پشتیبانی

دو لت الکترونیکی در سهههبل دانشههه گاه ها به دسهههت د مدا

و هماهنگی» ا شاره کرد ،دمادگی باای دان شگاه تربیت مدرّس

اهم یت ع بارت اسههههت از:

در شهها ص منابا انسههانی بیانگر ترفیت باای دانشههگاه در

«زیرسهها تهای فنّاورانه»« ،نظارت ،پشههتیبانی و هماهنگی»،

ارتقای سههریاتر دولت الکترونیکی اسههت ،همچنین با توجه به

«اعتماد»« ،سهههیاسهههت اجرایی و قوانین»« ،منابا انسهههانی»،

د مادگی نه د ندان مبلو

« فر هنههد د ی ت یتهها لی» « ،ی کپههار د گی» « ،بودجههه» و
«زیرسا تهای ملّی» ،در این پژوه

اعتماد

در یینفعان می شود بنابراین با توجه به اینکه امکان دسترسی

الکترونیکی ،به د ند مورد از ارز یابی های ان تام شههههده در

شهههها ص های مدل به ترت ی

ت اب عاد ماتل
و ق ّو ِ

دو لت الکترونیکی تدوین

در شهههها ص های «اعت ماد»،

«یکپاردگی» و «زیرسا ت های فنّاورانه » نیاز به برنامه ری ی

شا ص زیر سا تهای

برای ارتقای این شا صها بی
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پیوستها
پیوست الف .نتایج تحلی عاملی ترییدی مرتبی اول
شاخص

اعتماد

سیاست اجرایی
سازمان و قوانین

نظارت ،پشتیبانی و
هماهنگی

یکپاردگی

سنته

بار

سنته

بار عاملی

t1

1

0.000

o1

0/58

0.000

t2

0/85

0.000

o2

0/65

0.000

t3

0/45

0.000

o3

0/54

0.000

t4

0/55

0.000

o4

0/69

0.000

t5

0/43

0.000

o5

0/45

0.000

t6

0/57

0000

o6

0/69

0.000

t7

0/93

0.000

o7

0/36

0.000

p1

0/41

0.000

o8

0/53

0.000

p2

1

0.000

o9

0/78

0.000

p3

0/65

0.000

o10

0/64

0.000

p4

0/53

0.000

o 11

0/76

0.000

p5

0/43

0.000

o12

1

0.000

p6

0/54

0.000

o 13

0/56

0.000

p7

0/38

0.000

o14

0/68

0.000

p8

0/78

0.000

o15

0/43

0.000

m1

0/75

0.000

o16

0/64

0.000

m2

0/42

0.000

o 17

0/49

0.000

m3

0/44

0.000

o 18

0/34

0.000

m4

0/56

0.000

h 19

0/75

0.000

m5

0/76

0.000

o20

0/77

0.000

m6

0/38

0.000

o21

0/74

0.000

m7

0/43

0.000

o22

0/62

0.000

m8

0/87

0.000

o23

0/65

0.000

i1

1

0.000

o24

0/69

0.000

i2

0/36

0.000

o25

0/72

0.000

i3

0/60

0.000

o26

0/43

0.000

i4

0/56

0.000

o27

0/67

0.000

i5

0/55

0.000

o28

0/75

0.000

i6

0/49

0.000

o29

0/68

0.000

i7

0/32

0.000

o30

0/62

0.000

i8

0/71

0.000

o31

0/66

0.000

عاملی

شاخص

سطح معناداری

سطح

زیرسا ت سازمانی
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c1

0/32

0.000

o32

0/74

0.000

c2

0/78

0.000

o33

0/54

0.000

c3

1

0.000

o34

0/42

0.000

c4

0/66

0.000

o35

0/77

0.000

c5

0/60

0.000

b1

0/65

0.000

c6

0/35

0.000

b2

0/55

0.000

c7

0/54

0.000

b3

0/54

0.000

c8

0/49

0.000

b4

0/76

0.000

c9

0/58

0.000

b5

0/63

0.000

c 10

0/79

0.000

b6

0/86

0.000

c 11
h1

0/37

0.000

b7

0/49

0.000

0/54

0.000

n1

0/74

0.000

h2

0/63

0.000

n2

0/39

0.000

h3

0/76

0.000

n3

0/76

0.000

h4

0/44

0.000

n4

0/54

0.000

h5

0/98

0.000

n5

0/67

0.000

h6

0/75

0.000

n6

0/73

0.000

h7

0/44

0.000

n7

0/48

0.000

h8

0/65

0.000

n8

0/46

0.000

h9

0/61

0.000

n9

0/49

0.000

h 10

0/62

0.000

h11

0/66

0.000

h12

0/87

0.000

h 13

0/33

0.000

h14

0/46

0.000

h 15

0/87

0.000

h16

0/56

0.000

h 17

0/73

0.000

بودجه

زیرسا ت ملّی
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پیوست ب .شا صها و سنتههای مدل فرو ملّی دمادگی دولت الکترونیکی
شاخص

اعتماد د 12/84

سیاست اجرایی و قوانین
سازمان د12/07

نظارت ،پشتیبانی و هماهنگی
د13/91

منابا انسانی د 12/00

سنته

وزن

اعتقاد به امانت داری سازمان باعت ایتاد اعتماد در کاربران میشودا

12/86

بهره گیری سازمان از زیرسا ت کلید عمومی باعت ایتاد اعتماد در کاربران میشودا

14/14

دسترس پذیری و گاه سازمان د 247باعت ایتاد اعتماد در کاربران میشودا

13/68

وجود سامانی پشتیبانی بر ط د 247باعت ایتاد اعتماد در کاربران میشودا

15/04

امکانات شاصی سازی کانال دسترسی سازمان باعت ایتاد اعتماد در کاربران میشودا

17/36

امکان تعامالت دوطرفه از طری .و گاه سازمان باعت ایتاد اعتماد در کاربران میشودا

11/61

سادگی استفاده از دمات دولت الکترونیکی سازمان باعت ایتاد اعتماد در کاربران میشودا

15/32

وجود طر جاما برای توسعی فنّاوری اطالعات در سازمان

11/97

وجود طر جاما برای حرکت به سمت دولت الکترونیکی همراه

13/08

وجود سیاستهای ارتباطات الکترونیکیِ درون سازمانی

11/19

وجود سیاستهای ارتباطات الکترونیکیِ بین سازمانی

13/94

وجود مقررات حفاتت از مالکیت فکری الکترونیکی در سازمان

12/86

وجود مرجا مناس حقوقی برای داد واهی در زمینی مشکالت بر ط دولت الکترونیکی

13/44

وجود دیین نامه امنیت محتوای الکترونیکی

12/47

وجود دیین نامه دموزشی دورههای دولت الکترونیکی برای کارکنان

11/03

تعهد مدیریت سازمان به اجرای برنامه دولت الکترونیکی

13/33

وجود راهبرد ارزیابی مستمر توسعی دولت الکترونیکی

12/92

وجود برنامه اجرایی مدون برای دولت الکترونیکی در سازمان

12/14

وجود استانداردهای نظارت و ارزیابی پرو ههای دولت الکترونیکی

13/14

برنامه ری ی راهبردی فنّاوری اطالعات و ارتباطات

11/89

مهارتهای اجرایی و تتار قبلی مدیریت فنّاوری اطالعات و ارتباطات سازمان

11/56

وجود سامانی گ ارش گیری مدیریتی دداشبورد مدیریتی در سازمان

11/17

هماهنگی سازو کار دولت الکترونیکی سازمان با دولت الکترونیکی ملّی

13/86

وجود مدیران دشنا به مفاهیم فنّاوری اطالعات و ارتباطات و دولت الکترونیکی در سازمان

10/86

سبل مهارتهای فنّاوری اطالعات کارکنان سازمان

10/20

وجود پست مدیریت فنّاوری اطالعات به عنوان باشی از سازمان

8/82

وجود واحد مدیریت اطالعات

8/95

تعداد کارکنان با تحصیالت دانشگاهی

8/14

برگان فنّاوری اطالعات و ارتباطات د درصدافراد استادام شده

10/41

دشنایی کارکنان و مدیران با روشهای ارتباطی در محیط متازی درایانامه ،پیام  ،پیام
رسانهای شبکهایی ،ارتباطات تصویری و غیره

7/77

وجود برنامه دموزش و توسعی مهارتهای فنّاوری اطالعات کارکنان سازمان

9/27
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دشنایی عمومی کارکنان و مدیران با تلفنهای هوشمند ،تبلت و استفاده از دنها

8/38

وجود طر مدّون برای دموزش استفاده از دمات دولت الکترونیکی به کارکنان و شهروندان

8/91

مهارتهای دیتیتالی پایه شهروندان د افراد بین  16تا  74سال

8/29

دشنایی شهروندان با دمات دولت الکترونیکیِ سازمان

18/48

می ان تحصیالت شهروندان دبیسواد ،ابتدایی ،دیپلم ،کارشناسی ،کارشناسی ارشد و بااتر

16/00

دشنایی عمومی شهروندان با تلفنهای هوشمند ،تبلت و استفاده از دنها

16/57

تعداد دان

دمو تگان د رشتههای مهندسی و علوم پایه در ه ار نفر برای سنین بین  20تا
14/43

 29سال
دشنایی شهروندان با روشهای ارتباطی در محیط متازی درایانامه ،پیام  ،پیام رسانهای
شبکهای ،ارتباطات تصویری و غیره

16/62

وجود تبلییات دصداو سیما و شهری به منظور دشنایی با دمات دولت الکترونیکی سازمان
17/90

برای شهروندان

یکپاردگی اطالعات سازمانی
د9/91

بودجه د 8/62

زیرسا تهای سازمان
د 14/11

اتصال به مرک ملی تبادل اطالعات

13/83

استفاده سازمان از نرم اف ار برنامهری ی مدیریت منابا برای به اشتراک گذاری اطالعات

13/53

و ارش از سازمان

12/08

استفاده سازمان از سامانی مدیریت ارتباال با مشتری

11/33

استفاده از سامانه پردا ت بر ط در سازمان

12/86

امکان صدور صورت حسا الکترونیکی در سازمان

11/56

استفاده از رسانههای اجتماعی متازی در سازمان

12/81

سهولت دسترسی به اطالعات

12/00

سهم بودجی دولت الکترونیکی از بودجی ک فنّاوری اطالعات سازمان

14/46

سهم بودجه ترمین تتهی ات سات اف اری ،نرم اف ازی ،شبکه و زیرسا ت ارتباطی از بودجی
ک سازمان

15/04

سهم بودجی امنیت فنّاوری اطالعات از بودجی ک فنّاوری اطالعات سازمان

15/43

سهم بودجی دموزش کارکنان درحوزۀ فنّاوری اطالعات از بودجی ک سازمان

14/36

سهم بودجی دموزش فنّاوری اطالعات از بودجی ک دموزش سازمان

13/00

سهم بودجی ترمین محتوای الکترونیکی از بودجی ک فنّاوری اطالعات سازمان

12/68

سهم بودجی باز طراحی فرایندهاد مهندسی متدد فرایندها از بودجی ک فنّاوری اطالعات
سازمان

15/04

استفاده از سیستم عام امن در سازمان

3/43

وجود واحد امنیت اینترنت در سازمان

3/03

وجود زیرسا ت کلید عمومی در سازمان

2/96

به اشتراک گذاری اطالعات دا
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استفاده از دنتی ویروس معتبر در سازمان
وجود دیوارۀ دت

فرهند د 10/38

سات اف اری در سازمان

2/98
2/80

وجود سازو کار اماای دیتیتال و گواهیهای دیتیتال در سازمان

3/27
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Assessing e-government readiness at the level of Iranian government
organizations (Case study: Tarbiat Modares University)
Abstract
Given the fact that universities are known as the pioneer of progress and innovation in society,
the expectation of e-government maturity in universities is higher than in other government
organizations. Given the high capacity of human capital, universities have the ability to adapt
to e-government sooner than other organizations. To meet these expectations, the e-government
of universities and higher education institutions must be continuously evaluated. In this paper,
in order to design a model for assessing the readiness of e-government at the level of
government organizations, a model has been extracted that includes "organizational-Affiliated"
and "independent of the organization" indicators. The order of importance is: "Technological
Infrastructure", "Monitoring, Support and Coordination", "Trust", "Executive Policy and Law",
"Human Resources", "Digital Culture", "Integrity" and "Budget", as well as the " National
Infrastructure" index is considered as an independent indicator of the organization. In the field
study, the model was used to assess the readiness of e-government at Tarbiat Modares
University.
Keywords: E-government, E-government readiness, University, National Model, Tarbiat
Modares.
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چکیده
فیشینگ یک نوع حمله اینترنتي در سطح وب است که هدف آن سرقت مشخصات فردی کاربران برای سرقت آنالین است.
فیشینگ دارای اثر منفي در از بین بردن اعتماد بین کاربران در کسبوکارهای الکترونیکي است؛ بنابراین در این تحقیق سعي بر
بررسي روشهای تشخیص وبسایتهای فیشینگ با استفاده از داده کاوی شدهاست .شناسایي ویژگيهای اصلي از صفحات وب
فیشینگ یکي از پیششرطهای مهم در طراحي یک سیستم تشخیص فیشینگ دقیق است .در پژوهش حاضر ،برای افزایش کارایي
سامانه تشخیص فیشینگ ،یک روش ترکیبي برای کاهش ویژگيهای وب سایتهای فیشنگ پیشنهاد شده است .این روش ترکیبي
از روشهای انتخاب و کاهش ویژگي است که در دو مرحله انجام ميشود .برای پیاده سازی و ارزیابي این روش پیشنهادی ،بعد از
کاهش ویژگیها دسته بندی داده ها از طریق روشهای درخت تصمیمگیری  ،J48جنگل تصادفي و بیزین ساده موردبررسي قرار
گرفت .نتایج نشان ميدهند دقت مدل ایجاد شده برای تعیین وب سایتهای فیشینگ با استفاده از کاهش ویژگي دومرحلهای
مبتني بر پوششي و الگوریتم تحلیل مؤلفه اصلي در روش جنگل تصادفي که به میزان  %9۶٫۵8است ،نسبت به سایر روشها نتیجه
مناسبتری را دارد.
واژگان کلیدی :حمالت اینترنتي ،فیشینگ ،دادهکاوی ،انتخاب ویژگي ،استخراج ویژگي
تهدیدات و حمالت مختلف در آن به وجود آید که ممکن
است باعث خسارت مالي ،سرقت هویت ،از دست دادن
اطالعات خصوصي ،آسیب شهرت نام تجاری و از دست دادن
اعتماد مشتریان در تجارت الکترونیک شود ] .[1عواملي که

 -1مقدمه
امروزه اینترنت به یک جزء ضروری از زیرساختهای
اجتماعي و اقتصادی روزمره مردم تبدیلشده است .حجم
باالی اطالعات محرمانه و امنیتي اینترنت باعث ميشود انواع
نویسنده مسئول :علیرضا یاری a_yari@itrc.ac.ir
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تلفن ،حمله بایوزی ،قاپیدن تب ،فارمینگ ،فیشینگ موتور
جستجو و فیشینگ مبتني بر بدافزار دسته بندی کرد ].[۶،7
برای تشخیص صفحات فیشینگ از روشهای متعددی
استفاده ميشود که هریک به دستهای از ویژگيهای صفحات
ميپردازند .در این مقاله روشي جدیدی پیشنهادشده است
که برای دستهبندی دادههای وبسایتهای فیشینگ ،از
کاهش دومرحلهای ویژگيها استفاده مينماید .بدینصورت
که در مرحله اول بر اساس یک روش انتخاب ویژگي،
زیرمجموعهای مفید از ویژگيها انتخاب شده و درمرحله دوم
با کاهش بیشتر ترکیبي از ویژگيهای مفید با ابعاد کمتر
حاصل ميشود.
در مقاله جاری ،در ابتدا ابزارها و روشهای مقابله با فیشینگ
در قسمت پیشینه تحقیقات معرفي خواهند شد .سپس در
بخش  3روش انجام کار ،ویژگيهای که توسط فیشرها برای
ایجاد وب سایتهای جعلي استفاده ميشوند و همچنین
روشهای کاهش ویژگي و روش پیشنهادی کاهش ویژگي در
این مقاله معرفي ميگردد .در ادامه در بخش  4دادههای
حاصل از انجام آزمایشات مورد تجزیه و تحلیل قرار ميگیرند
و نتیجه با کارهای مشابه گذشته مورد مقایسه قرار ميگیرد.
در نهایت در بخش نتیجه گیری ،نتیجه حاصل از انجام
تحقیق بررسي خواهد شد.

تهدید و حمله را در یک شبکه اینترنتي به وجود ميآورند
عبارتند از :دسترسي بدون محدودیت به اینترنت ،گمنامي
افراد ،سرعتباالی انتشار ،عدم ارتباط چهره به چهره،
دسترسي آزاد به خدمات و محتویات ارزشمند و همچنین
عدم وجود قوانین و توافقات مناسب ][2؛ بنابراین ،مناسب
بودن اینترنت بهعنوان یک کانال برای انجام معامالت تجاری
مطرح ميشود.
در اوایل  ،1990با محبوبیت رو به رشد اینترنت ،ما شاهد
تولد یک نوع جدید از جرائم اینترنتي بودیم؛ که فیشینگ نام
دارد ].[3
برخالف سایر روشهای هک و ورود به سیستم ،در روش
فیشینگ معموالً هیچ نفوذی انجامنشده و از رخنهها و
آسیبپذیریها استفاده نميشود .بلکه خود کاربر است که با
استفاده از روشهای گوناگون فریبخورده و اطالعاتي نظیر
نام کاربری ،رمز عبور ،اطالعات حساب بانکي را در اختیار
حملهکننده که بهاصطالح فیشر نامیده ميشود ،قرار
ميدهد ] .[4طبق بررسي انجامشده توسط "گروه کاری ضد
فیشینگ" تعداد حمالت فیشینگ سراسر جهان در سه ماهه
چهارم سال  2019کاهش یافته و به میانگین نزدیکتر شده
است .البته در همین سال در کشور برزیل تا  232درصد
افزایش یافته است .حمالت فیشینگ که کاربران وب ،ایمیل
و سرویسهای نرم افزاری را هدف قرار ميدهد ،همچنان
بزرگترین گروه حمالت فیشینگ است .تقریباً سه چهارم از
همه سایتهای فیشینگ اکنون از حفاظت  SSLاستفاده
ميکنند ،باالترین میزان ثبت شده از اوایل سال  ،201۵و
این نشانگر این است که کاربران نميتوانند به تنهایي به
 SSLاعتماد کنند و برای درک درست نیاز به ویژگیهای
بیشتری دارند ].[۵
برای وبسایت فیشینگ تعاریف زیادی ارائه شده است که
ميتوان تمام تعاریف را به صورت جامع و کامل در یک جمله
بیان نمود" :وبسایت فیشینگ عمل ایجاد یک کپي از یک
وبسایت قانوني و استفاده از مهارتهای اجتماعي برای
فریب قرباني برای ارسال اطالعات شخصي او است" ].[3
انواع حمالت فیشینگ را ميتوان فیشینگ سرنیزه یا
فیشینگ هدفمند ،کلون فیشینگ ،صید نهنگ ،فیشینگ

 -2پیشینه پژوهش
تکنیکهای فیشینگ روزبهروز در حال افزایش است و
درعینحال پیچیدهتر ميشود .درنتیجه نیاز فوری به یافتن
راهحلهای مناسب برای مبارزه با حمالت فیشینگ وجود
دارد .تاکنون ،راهحلهای مختلفي در پاسخ به حمالت
فیشینگ پیشنهادشده است .این راهحلها با توجه به شکل
( )1به سه روش مقابله با فیشینگ شامل ابزارهای ضد
فیشینگ ،راهحلهای فني و غیر فني تقسیم ميشوند].[8
ازجمله ابزار ضد فیشینگ ميتوان افزونه مرورگر
 ،[8] WOTسایت ضد فیشینگ فیش تانک ] ،[9سازمان
جیو تراست ،موزیال تاندر برد ] [10را نام برد؛ اما در ادامه به
توضیح راه حلهای فني و غیر فني خواهیم پرداخت.
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بهبود روش شناسایي وب سایت فیشینگ با استفاده از دادهکاوی روی صفحات وب

جعلي؛ لیست سفید در واقع لیست صفحاتي هست که قانوني
هستند و اما در مقابل در لیست سیاه سعي ميشود تمام
صفحات جعلي شناسایي و پوشش داده شود .در این روش
شناسایي تمام صفحات و بهروز رساني اطالعات کار بسیار
دشوار و زمان بر هست ،چراکه بطور دائم صفحات زیادی
ایجاد شده و یا از بین ميروند ].[12

روشهای ضد
فیشینگ
ابزار ضد

راه حلهای غیر

فیشینگ

فنی
آموزش

راه حل قانونی

راهحلهای فنی

لیست سیاه و

روشهای

سفید

اکتشافی

آموزش مشتریان برای افزایش سطح آگاهي آنها از جرائم

برخي از ارائهدهندگان لیست سیاه مانند کاوش ایمن
گوگل ] ،[1فیش نت ،لیست سیاه مبتني بر  [۶] DNSو
نرمافزارهای ضد فیشینگ نتکرفت ،وبسن و
کلودمارک ] [13با استفاده از این روش مانع از حمالت
فیشینگ ميشوند.

آنالین ضروری است تا با درک شاخصهای امنیتي داخل

 -2-2-2روشهای اکتشافی

وبسایتها بتوانند به مقابله با فیشینگ بپردازند ] .[11اما

در این روش از ویژگيهای وبسایتهای فیشینگ برای
تشخیص وبسایتهای فیشنیگ جدید استفاده ميشود .در
واقع قدرت اصلي تشخیصدهندههای فیشینگ بر اساس
روش اکتشافي این است که آنها قادر به تشخیص
وبسایتهای فیشینگ جدید هستند ].[10

شکل ( :)1دستهبندی روشهای شناسایی فیشینگ

 -2-1راه حلهای غیرفنی
 -2-1-1آموزش

این کار بسیار مشکل است چراکه کاربران باید زمان زیادی را
صرف فراگیری متدهای فیشینگ کنند ،عالوه بر آن فیشرها
در ایجاد تکنیکهای جدید هوشمندانهتر عمل ميکنند ].[3
 -2-1-2راه حلهای قانونی

-2-2-2-1روشهای مبتنی بر الگوریتمهای فازی

این راهحلها در کشورهای زیادی استفاده شدهاند .ایالت

یک روش که توسط ابارس و همکاران در سال  2010بهکار
گرفتهشده است ،بر مبنای الگوریتمهای دستهبندی مبتني بر
قانون فازی برای تشخیص وبسایتهای فیشینگ بانکداری
الکترونیکي است ] .[13سعیدی در سال  1394از روش
دستهبندی مجموعههای فازی و روش ترکیبي تصمیمگیری
 AHP_TOPSISبرای تشخیص سریعتر و کارآمدتر
وبسایتهای فیشینگ در بانکداری الکترونیکي استفاده
کرده است ] .[14عبدالحمید و همکاران در سال  2014متد
خاص دستهبندی انجمني به نام دستهبند چند برچسبه بر
مبنای دستهبندی انجمني را ارائه دادند ] .[1هادی و
همکاران در سال  201۶از روش جدید دستهبندی انجمني
به نام الگوریتم دستهبندی انجمني سریع استفاده
کردهاند ].[1۵

متحده اولین کشوری بود که قانوني را در مورد این
وبسایتها وضع کرد و همین امر موجب گردید ،فعالیتهای
زیادی توقیف گردد و عاملین آن به زندان انداخته شوند.
بااینحال ،راهحلهای قانوني نميتوانند مانع عمل
وبسایتهای جعلي شوند ،چراکه ردیابي آنها به دلیل
مخفي شدن سریع آنها در دنیای سایبری مشکل است ].[1
 -2-2راه حلهای فنی
عالوه بر روشهای غیر فني نظیر آموزش و قانون ،برای مبارزه
با فیشینگ ،عموماٌ ،دو متد فني رایج در مبارزه با حمالت
فیشینگ ،لیست سیاهوسفید و روشهای اکتشافي است ].[۶
 -2-2-1لیست سیاهوسفید

 -2-2-2-2روشهای مبتنی بر یادگیری ماشین

در روش لیست سیاه و سفید تمام  URLهای درخواستي با
 URLهای موجود در لیست سیاه و سفید فیشینگ مقایسه
ميشوند تا مشخص شود وبسایت موردنظر قانوني است یا

باسنت و همکاران در سال  2012از الگوریتمهای یادگیری
ماشین ازجمله بیزین ساده ،رگرسیون لجستیک و جنگل
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تصادفي استفاده کردند .باتوجه به آنکه از  177ویژگي اولیه
استفاده شده بود آنها از روش انتخاب ویژگي مبتني بر
همبستگي ( 1) CFSو پوششي برای کاهش ویژگيها
استفاده کردند ] .[1۶خنجي و همکاران بر کاهش ویژگيها
و یافتن بهترین زیرمجموعه از آنها برای رسیدن بهدقت
بهتر در دستهبندی ایمیلهای فیشینگ تمرکز داشتند .آنها
چهار روش کاهش ویژگي بهره اطالعات ( 2،)IGپوششي،
 ConEvalو  CFSرا با الگوریتم جنگل تصادفي مورد
ارزیابي قراردادند ] .[17سینگ و همکاران در سال  201۵از
چهار الگوریتم پیشپردازش  ،IG ،CFSزیرمجموعه مبتني
بر سازگاری PCA 3،برای کاهش ابعاد و پنج الگوریتم
دستهبندی؛  ،J48بیزین ساده ،SVM ،جنگل تصادفي و
آدابوست برای ارزیابي عملکرد الگوریتمهای کاهش ویژگي
ازنظر دقت و  AUCاستفاده کردند ] .[18رحیمي و
همکاران با روش ترکیبي انتخاب ویژگي مبتني بر محتوا و
رفتار و با استفاده از الگوریتمهای شبکه بیزین ،آدابوست،
جنگل تصادفي و جدول تصمیمگیری ،به تشخیص
ایمیلهای فیشینگ پرداختند ] .[19در مقاله ] [20نیز یک
روش کاهش ویژگي ترکیبي هایبرید ) (HEFSارائه شده
است که در کنار روش طبقهبندی جنگل تصادفي بهترین
عملکرد را داشته است .در مقاله ] [21با استفاده از
الگوریتمهای یادگیری ماشین عالوه بر استفاده از یک
مجموعه داده جدید مربوط به تشخیص فیشینگ که شامل
 ۵000صفحه وب قانوني و  ۵000فیشینگ است ،به این
مسئله پرداخته که به منظور دستیابي به بهترین نتایج،
الگوریتمهای مختلف یادگیری ماشین مورد آزمایش قرار
گرفتند و نهایتا  ،J48جنگل تصادفي و پرسپترون چند الیه
انتخاب شدند .در مقاله ] [22نیز روشهای یادگیری ماشین
بطور کلي در کنارکاهش ویژگيها برای تشخیص صفحات
وب و ایمیل فیشینگ مورد بررسي و ارزیابي قرار گرفتهاند.

 -2-2-2-3روشهای مبتنی بر متنکاوی
پاندی و راوی در سال  2012از متنکاوی و دادهکاوی برای
تشخیص ایمیلهای فیشینگ استفاده کردند .با استفاده از
انتخاب ویژگي مبتني بر  ،t-statisticبه  12ویژگي مهم
دست یافتند و از دستهبندهای  ،SVMرگرسیون لجستیک،
جدول تصمیمگیری PNN ،MDH ،MLP ،و برنامهنویسي
ژنتیک استفاده نمودند ،این الگوریتمها با انتخاب ویژگي و
بدون انتخاب ویژگي مورد ارزیابي قرار گرفتند ] .[23آنها
در تحقیق دیگری روش بهبود یافتهای ارائه داده و برای
تست از اعتبار سنجي تقاطعي با  10تکرار استفاده
کردند ].[24
 -2-2-2-4روشهای مبتنی بر تکنیکهای ابتکاری
لنگری و عبدالرزاق نژاد در سال  ،139۵وب سایتها را بر
اساس ویژگيهای استخراجشده توسط الگوریتم بهینهسازی
صفحات شیبدار (4)IPOبه سه دسته وبسایتهای قانوني،
مشکوک و فیشینگ دستهبندی کردند ].[2۵
 -3روش کاهش ویژگی
در تمام مجموعههای داده که برای مدلسازی و آزمون
سامانههای ضدفیشینگ استفاده ميشوند ،تعداد زیادی
ویژگي در دسترس هستندکه امکان دستهبندی را فراهم
ميکنند .با توجه به اینکه تعداد محدودی از آنها اثرات
قابلتوجهي بر متغیر هدف دارند؛ لذا به دنبال کاهش آنها به
نحوی هستیم که کمترین تأثیر را در تشخیص فیشینگ
بگذارد .در این بخش ویژگیهای وبسایتهای فیشینگ و نحوه
کاهش آنها مورد بررسي قرار گرفته است.
 -1-3ویژگیها
هر وب سایت دارای یک سری ویژگيهای منحصربهفرد است
که باعث تمایز آن از سایر وبسایتها ميشود .لذا همواره
فیشر به دنبال ترفندی برای ساخت یک وبسایت جعلي،
اقدام به تغییر برخي از ویژگيهای وبسایتهای قانوني
مينماید ] .[2۵در این بخش ویژگيهای درج شده در

1Correlation

feature selection
Gain
3Consistency Subset
2Information

Planes System Optimization
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مجموعه داده سایت دادهکاوی  UCIمورد بررسي قرار گرفته

 -3-1-3ویژگیهای مبتنی بر جاوا اسکریپت و

است .این مجموعه داده حاوی  30ویژگي مبتني بر  4معیار

HTML
 ارسال وبسایت

زیر است]:[2۶


نوار آدرس



غیرطبیعي بودن



جاوا اسکریپت و HTML



سفارشيسازی نوار وضعیت



غیرفعال کردن کلیک راست



استفاده از پنجره پاپ آپ



تغییر مسیر با تگ آیفریم

 دامنه
در این قسمت با این ویژگيها که در آزمایشها مورد

 -3-1-4ویژگیهای مبتنی بر دامنه

استفاده قرار گرفتهاندآشنا ميشویم .ویژگيها بهصورت صفر



طول عمر دامنه

و یک و منفي یک کدگذاری شدهاند.



رکورد DNS



ترافیک وبسایت



رتبهبندی صفحه



شاخص گذاری گوگل



تعداد پیوندهای اشارهکننده به صفحه



ویژگيهای مبتني بر گزارشهای آماری

 -3-1-1ویژگیهای مبتنی بر نوار آدرس


آدرس مبتني بر IP



 URLهای طوالني



استفاده از خدمات کوتاه کننده URL



استفاده از نماد @ در URL



تغییر مسیر با ""//



وجود نماد " "-در دامنه



تعداد نقطهها در دامنه




HTTPS
مدت ثبت دامنه



فاوآیکون



استفاده از درگاه غیراستاندارد



وجود توکن  HTTPSدر دامنه

 -2-3روشهای کاهش ویژگی
روشهای کاهش ابعاد داده به دودسته روشهای مبتني بر
استخراج ویژگي و همچنین روشهای مبتني بر انتخاب
ویژگي تقسیم ميشوند ] .[27روشهای انتخاب ویژگي سعي
ميکنند با انتخاب زیرمجموعهای از ویژگيهای اولیه ،ابعاد
دادهها را کاهش دهند .برخالف روشهای مبتني بر استخراج
ویژگي ،این روشها معنای اصلي ویژگيها را بعد از کاهش
حفظ ميکنند .روشهای مبتني بر انتخاب ویژگي خود به
سه روش فیلتر ،پوششي و جاسازیشده تقسیم
ميشوند ] .[28هرکدام از این سه روش انتخاب ویژگي
حاوی الگوریتمهایي برای اجرا هستند .در این قسمت به
توضیح الگوریتمهایي که قرار است در این پژوهش
مورداستفاده قرار گیرند ميپردازیم.

 -3-1-2ویژگیهای مبتنی بر غیرطبیعی بودن


درخواست URL



تگ انکر



پیوندها در تگهای ><Meta>, <Scriptو<<Link



فرم هندلر در سرور



ارسال اطالعات به ایمیل



 URLغیرطبیعي

3-2-1روش پوششی
در ابن روش انتخاب زیرمجموعه ویژگي با استفاده از
الگوریتم یادگیری انجام ميشود .الگوریتم دستهای از
ویژگيها را برای یادگیری انتخاب مينماید و نهایتاً آن دسته
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از ویژگيها که دقت باالتری دارند ،انتخاب ميشود.
الگوریتمي که کار ارزیابي زیرمجموعه ویژگيها و انتخاب
بهترین زیرمجموعه را انجام ميدهد ،خود بهعنوان بخشي از
تابع ارزیابي ،کار جستجو برای انتخاب بهترین مدل را انجام
ميدهد ].[7


داشته و بر پایه احتمال وقوع یا عدم وقوع یک پدیده شکل
ميگیرد].[29


جنگل تصادفي مجموعهای از درختهای تصمیم است که
دادههای آموزشي جهت ساخت هر درخت از روش انتخاب

روش CFS

تصادفي با جایگذاری استفاده ميکنند .هر درخت یک

 CFSمقدار همبستگي بین ویژگيها و کالسهایشان و
همچنین همبستگي بین خود ویژگيها را اندازهگیری
ميکند .ایده کلي این است که زیرمجموعه ویژگيهای
خوب ،همبستگي زیادی باکالسها دارند ،اما نباید با یکدیگر
همبستگي داشته باشند ] .[17در الگوریتم ،CFS
هیوریستیکي برای ارزیابي ارزش یا شایستگي یک
زیرمجموعه ویژگي وجود دارد ].[18


دستهبندی را ميدهد که گفته ميشود آن درخت به آن
دسته رأی داده است .در انتها ،دستهبندی که بیشترین رأی
را داشته باشد انتخاب ميشود .درختها هرس نميشوند و
در هر گره تعدادی ویژگي بهطور تصادفي از مجموعهی کل
ویژگيها برای انشعاب بررسي ميشوند].[30


روش IG

 -3-4روش پیشنهادی
همانطوریکه در شکل  2آمده است ،روش پیشنهادی شامل
سه مولفه هست :مولفه پیشپردازش ،مولفه مدلسازی و
مولفه آزمون و ارزیابي.
در این پژوهش در مولفه پیشپردازش دادهها برای کاهش
ویژگيها از روش ترکیبي جدیدی برای کاهش دومرحلهای
ویژگيها استفاده شدهاست .در این روش سعي شده است از
پیچیدگي مسئله تا حد امکان کاسته شود و ویژگيهایي
انتخاب گردد که در دستهبندی آنها دارای باالترین کارایي
باشند و خطای دستهبندی نمونهها را حتياالمکان کاهش
دهد .بدینصورت که در مرحله اول بر اساس یک روش
انتخاب ویژگي ،زیرمجموعهای مفید از ویژگيها انتخاب مي-
شود .برای این منظور با استفاده از روشهای انتخاب ویژگي
مبتني بر پوششي CFS ،و  IGزیرمجموعهای مهم از

روش PCA

یکي از عموميترین و شناختهشدهترین روشهای آماری
برای کاهش ویژگيها است .هدف این روش به دست آوردن
یک تبدیل تصویری است که از طریق آن بتوان با ترکیب
خطي ویژگيهای اصلي ،تعداد کمتری ویژگيهای جدید
تولید نمود ].[28
 -3-3الگوریتمهای مدلسازی


J48

این روش از معیار شاخص جیني۵جهت انتخاب ویژگي
استفاده ميکند] .[27از میان ویژگيها ،هرکدام که مقدار
شاخص جیني آن کوچکتر است ،برای گروه جاری درخت
تصمیم در نظر گرفته ميشود.

تفاوت بین آنتروپي ) H(Sاز مجموعه داده  Sو آنتروپي
مشروط ) H(S|Fاز مجموعه داده که پس از جداسازی
توسط ویژگي  Fساختهشده ،به دست ميآید .آنتروپي روش
اندازهگیری ناخالصي در یک مجموعه داده است و اگر یک
مجموعه داده تعداد مساوی از نمونهها برای هر کالس داشته
باشد ،مقدار آن حداکثر در نظر گرفته ميشود ].[17


جنگل تصادفي

بیزین ساده

در روش بیزین ساده ،دستهبندی بر پایه احتماالت و با فرض
استقالل متغیرهای تصادفي ساخته ميشود .این روش از
سادهترین الگوریتمهای دستهبندی است که دقت قابل قبولي

۵Gini coefficient
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ویژگيها انتخاب ميشوند .سپس در مرحله بعد با اعمال
روش استخراج ویژگي  PCAبر روی ویژگيهای باقیمانده،
ترکیبي از این ویژگيها با ابعاد کمتر به دست ميآید.
بدینصورت با کاهش دومرحلهای ویژگيها ،ترکیبي از
ویژگيهای مفید با ابعاد کمتر حاصل ميشود .تکنیکهای
کاهش ویژگي دومرحلهای پیشنهادی ،بهصورت زیر
نامگذاری شدند:
 )1کاهش ویژگي با استفاده از روش انتخاب ویژگي مبتني
بر  CFSو اعمال روش استخراج ویژگي  PCAبر روی
آن ()CFS+PCA
 )2کاهش ویژگي با استفاده از روش انتخاب ویژگي مبتني
بر  IGو اعمال روش استخراج ویژگي  PCAبر روی
آن ()IG+PCA
 )3کاهش ویژگي با استفاده از روش انتخاب ویژگي مبتني
بر پوششي و اعمال روش استخراج ویژگي  PCAبر
روی آن ()Wrapper+PCA

شکل ( :)2الگوریتم شناسایی فیشینگ

 -4آزمایش و ارائه نتیجه
در این قسمت از مقاله ابتدا به معرفي مجموعه داده و ابزار
مورداستفاده در پژوهش ميپردازیم؛ سپس به تحلیل نتایج
حاصل از آزمایشها پرداخته و در آخر نتایج حاصل را با چند
روش دیگر مقایسه ميکنیم.
 -4-1دادگان آزمون

در مولفه دوم برای مدلسازی از الگوریتمهای مختلف
دادهکاوی نظیر  ،J48جنگل تصادفي و بیزین ساده برای
دادههای آموزشي و آزمون استفاده شدهاست .از این مدلها
همچنین برای تشخیص دستهی وبسایت استفاده شدهاست.
با استفاده از قوانین حاصل از این مدلها ميتوان
وبسایتهای ورودی را دستهبندی کرده و در دسته
فیشینگ یا غیر فیشینگ جای داد.

دادههای مورداستفاده در این پژوهش تعدادی وبسایت
جعلي و واقعي است که از سایت دادهکاوی [2۶] UCI
استخراجشده است .نوع دادههای این پژوهش از نوع دستهای
است .هر وبسایت در مجموعه داده دارای یک ویژگي کالس
یا هدف است که دسته آن را نشان ميدهد .یک بودن ویژگي
نشاندهنده وبسایت جعلي ،صفر بودن آن نشاندهنده
مشکوک و منفي یک نشاندهنده وبسایت واقعي است .در
این مجموعه داده  30ویژگي در دسترس است که در بخش
سوم تشریح گردید.

در بخش آخر هم ارزیابي و اندازه گیری دقت دستهبندی با
توجه به دادههای آزمون صورت ميگیرد.

این مجموعه داده شامل  110۵۵وبسایت فیشینگ و قانوني
متعلق به سال  201۵است که شامل  4898وبسایت قانوني
و  ۶1۵7وبسایت فیشینگ است.
 -4-2ابزارهای آزمون
پیادهسازی این پژوهش به کمک نرمافزار وکا نسخه 3.8.1؛
یک نرمافزار منبع باز از دانشگاه  [12] Waikatoاست که
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در محیط سیستمعامل ویندوز  7و پردازشگر Intel Core
 2 Duoو  RAM 2GBانجامگرفته است.

جدول( :)3تعداد ویژگیها پس ازاعمال روشهای کاهش ویژگی

نام روش

در این پژوهش از روش اعتبار سنجي تقاطعي با  10تکرار
استفاده شده است که موجب ميشود نتیجه بهدستآمده
دقیقتر باشد .اعتبار سنجي تقاطعي با  10تکرار موجب
ارزیابي منطقي از مدلها و کاهش سرریز ميشود ] ،[1۵این
روش به این شکل است که دادهها به  kقسمت تقسیمشده و
 k-1قسمت آن بهعنوان آموزش و  1قسمت بهعنوان تست
استفاده ميشود؛ این عمل  kمرتبه تکرار ميشود .ارزیابي
دقت نهایي برابر با میانگین  kدقت محاسبه ميشود ].[31

تعداد ویژگی

دادههای نرمال بدون

30

کاهش ویژگی

5
8

CFS + PCA
IG + PCA
Wrapper + PCA

J48

جنگل تصادفی

بیزین ساده

8

8

5

پس از کاهش ویژگيها ،روشهای دستهبندی درخت تصمیم
 ،J48جنگل تصادفي و بیزین ساده به ترتیب با استفاده از
تابعهای  RandomForest ،J48و  NaiveBayesدر
نرمافزار وکا اجرا شدند و معیارهای ارزیابي با استفاده از
روش اعتبار سنجي تقاطعي با  10تکرار محاسبه و مورد
ارزیابي قرار گرفتند تا بتوان به بهترین روش کاهش ویژگي و
بهترین روش دستهبندی دستیافت.

 -4-3نتیجه آزمون
مدل آموزشیافته و آزمونشده با یکمیزان دقت مشخص،
ميتواند جهت تشخیص کالس یا اشیایي که برچسب کالس
آنها ناشناخته است ،مورداستفاده قرار گیرد ] .[32یکي از
اهداف انتخاب ویژگي این است که یک زیرمجموعه از
ویژگيها برای افزایش دقت تشخیص ،انتخاب شوند.
بهعبارتدیگر کاهش اندازه ساختار بدون کاهش قابلمالحظه
در دقت تشخیص دستهبندی که با استفاده از ویژگيهای
مدل به دست ميآید ،صورت گیرد ].[1۵
پس از اعمال روشهای کاهش ویژگي بر روی دادهها ،تعداد
ویژگيها به صورت نشان داده شده در جدول ( )3کاهش
یافت .همانگونه که در جدول ( )3مشخص شده است ،تعداد
ویژگيها با استفاده از تمام روشهای کاهش ویژگي دو
مرحلهای به طور قابل توجهي کاهش یافت .روش
 CFS+PCAو بیزین ساده در  Wrapper+PCAبه
کمترین مقدار با تعداد  ۵ویژگي دستیافتهاند؛ و مابقي
روشها به تعداد  8ویژگي رسیدهاند.
همچنین براساس نتایج از  4معیار ذکرشده ،معیار مبتني بر
جاوا اسکریپت و  HTMLبا  ۵ویژگي متعلق به آن ،کمترین
تأثیر را در تشخیص وبسایتهای فیشینگ دارد.

جدول ( :)4نتایج بررسی روشهای دستهبندی با استفاده از
دقت
روشهای مدلسازی

روشهای کاهش
ویژگی

J48

دادههای نرمال بدون

۹۵٫۹۷۴۷

جنگل

بیزین ساده

تصادفی
۹۷٫۲۵۹۲

۹۲٫۹۸۰۶

کاهش ویژگی
CFS + PCA

۹۴٫۰۱۱۸

۹۴٫۶۳۵۹

۹۱٫۷۰۵۱

IG + PCA

۹۵٫۱۷۸۷

۹۶٫۵۷۱۷

۹۱٫۳۷۹۵

Wrapper +
PCA

۹۵٫۲۷۸۲

۹۶٫۵۸۰۷

۹۱٫۱۳۵۲

در جداول ( )4و ( )۵سه الگوریتم دادهکاوی را با توجه به
روشهای کاهش ویژگي به ترتیب ازنظر دقت و شاخصF1
مقایسه ميکنیم تا به بهترین الگوریتم دستهبندی و بهترین
روش کاهش ویژگي برسیم.
جدول ( )4نشان ميدهد ازنظر دقت که مهمترین معیار
ارزیابي است ،الگوریتمهای دستهبندی جنگل تصادفي و
 J48با تعداد  8ویژگي و بیزین ساده با  ۵ویژگي به ترتیب
دارای بهترین دقت هستند .ازنظر بهترین روش کاهش
34
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ویژگيها در دو الگوریتم جنگل تصادفي و  J48به ترتیب
و
IG+PCA
،Wrapper+PCA
روشهای
 CFS+PCAدارای بهترین نتیجه هستند؛ اما در الگوریتم
بیزین ساده این ترتیب بالعکس است .در نمودار ( )1دقت
روشهای دسته بندی در مقایسه با یکدیگر آمده است.

همانگونه که در جدول ( )۵ميبینیم با استفاده از کاهش
ویژگي دومرحلهای  Wrapper+PCAو IG+PCA
الگوریتم جنگل تصادفي بهترین عملکرد نسبت به سایر
الگوریتمها داشته و به مقدار یکسان  0٫9۶۶دستیافته است.
پس از الگوریتم جنگل تصادفي الگوریتم  J48و بیزین ساده
به ترتیب به بهترین نتیجه دستیافتهاند.
مقدار  F1در بهترین نتیجه در الگوریتم جنگل تصادفي و
 J48به میزان  0٫007و در بیزین ساده به میزان 0.013
نسبت به دادهها بدون انتخاب ویژگي کاهشیافتهاند؛ که
نشان ميدهد الگوریتم جنگل تصادفي و  J48کمترین
کاهش  F1را نسبت به مقدار اولیه داشتهاند و از این نظر در
یک سطح هستند .در نمودار ( )2شاخص  Fبرای روشهای
دسته بندی در مقایسه با یکدیگر آمده است.

نمودار( :)1نتایج دستهبندی با استفاده از شاخص دقت

مقدار دقت در الگوریتم جنگل تصادفي J48 ،و بیزین ساده
در بهترین نتیجه به ترتیب به میزان  0.۶9۶۵ ،0٫۶78۵و
 1.27۵۵نسبت به دادهها بدون انتخاب ویژگي
کاهشیافتهاند؛ که نشان ميدهد الگوریتم جنگل تصادفي
کمترین کاهش را نسبت به دو الگوریتم دیگر داشته است.
همچنین باالترین دقت با مقدار  9۶٫۵807مربوط به
الگوریتم جنگل تصادفي با روش کاهش ابعاد
 Wrapper+PCAاست؛ درحاليکه تعداد ویژگيها کاهش
محسوسي نداشتهاند.

نمودار( :)2نتایج دستهبندی با استفاده از شاخص F

کاهش نامحسوس در مقدار دقت و  F1پس از کاهش

جدول ( :)5نتایج بررسی روشهای دستهبندی با استفاده از F1

روشهای کاهش

ویژگيها ،حاصل افزایش هردو مقدار نرخ ۶FPو نرخ

روشهای مدلسازی

ویژگی

J48

دادههای نرمال بدون

۰٫۹۶

جنگل

است .ولي همواره نرخ  FNنسبت به نرخ  FPپایینتر بوده و

بیزین ساده

این امر بدین معني است که احتمال اینکه یک وبسایت

تصادفی
۰٫۹۷۳

فیشینگ بهعنوان وبسایت قانوني در نظر گرفته شود کمتر

۰٫۹۳

است .درنتیجه احتمال گیر افتادن در دام فیشینگ کاهش

کاهش ویژگی
CFS + PCA

۰٫۹۴

۰٫۹۴۶

۰٫۹۱۷

IG + PCA

۰٫۹۵۲

۰٫۹۶۶

۰٫۹۱۳

Wrapper +
PCA

۰٫۹۵۳

۰٫۹۶۶

۰٫۹۱۱

7FN

ميیابد.

Positive
Negative
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۶False
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تحقیق] [20نیز با کاهش دو مرحلهای به تعداد ویژگي 20
درصدی دست یافتهاست.

 -4-3مقایسه با روشهای مشابه
در ادامه برای ارزیابي هرچه بیشتر رویکرد فوق ،روش کاهش
ویژگي دومرحلهای پیشنهادی با چند روش دیگر مقایسه

 -5نتیجهگیری

ميشود .ازآنجاکه در اغلب روشهای مشابه از معیار دقت

با توجه به مشکالت و پیچیدگيهای زیاد و سایر چالشها در
تشخیص صفحات فیشینگ ،بررسي و ارائه روشي هوشمندانه
برای تشخیص فیشینگ در صفحات وب ضروری است .در
این پژوهش برای ساده سازی ،کاهش دومرحلهای ویژگيها
پیشنهاد شده که در آن ابتدا با استفاده از روشهای پوششي،
 CFSو  IGو ویژگیها انتخاب شده و سپس با اعمال روش
استخراج ویژگي  PCAاز میان آنها بهترین ویژگيها انتخاب
ميشوند که نهایتا لیست خیلي کوتاهي از ویژگیهای
صفحات وب حاصل ميشود.

برای ارزیابي استفاده کردهاند ما برای مقایسه روش خود با
روشهای دیگر از این معیار استفاده کردیم .جدول ( )۶دقت
بهدستآمده از تحقیقات گذشته را با دقت بهدستآمده از
روش پیشنهادی نشان ميدهد.
جدول ( :)6مقایسه روش پیشنهادی با روشهای مشابه

۲۰۱۵

][۱۸

۳۰

۱۵

۲۴۵۶

۹۷٫۴۷

۲۰۱۶

][۳۳

۳۰

۱۲

۱۱۰۵۵

۹۲٫۵

۲۰۱۹

][۲۰

۳۰

۶

۱۱۰۵۵

۹۴.۶

تاریخ
۲۰۱۵

][۲۵

۱۵

۱۵

۱۰۰۰

۹۶٫۵۶

مراجع

ویژگیهای
اولیه

ویژگیهای
نهایی

۲۰۱۴

][۱

۱۶

۹

۱۳۵۳

۹۴٫۴

نمونه

۲۰۱۲

][۲۳

۲۳

۱۲

۲۵۰۰

۹۷٫۶

تعداد

۲۰۱۱

][۱۹

۷

۷

۳۰۰۰

۹۳

روش پیشنهادی

دقت

۳۰

۸

۱۱۰۵۵

۹۶.۵۸

نتایج حاصل از اجرای روش پیشنهادی بر روی مجموعه داده
 ،UCIدر بهترین حالت بهدقت  %9۶٫۵8با روش دومرحلهای
 Wrapper+PCAو الگوریتم جنگل تصادفي دستیافت.
در این روش تعداد ویژگيها از  30ویژگي به  8ویژگي
کاهش یافت.
مزیت مدل پیشنهادی نسبت به سایر سامانههای مشابه،
دستیابي به کمترین تعداد ویژگيها پس از کاهش ویژگي
است که این امر موجب سادهسازی و کاهش پیچیدگي مدل
ميشود ،مزیت دیگر استفاده از تعداد نمونه بیشتر است که
موجب ميشود نتایج به واقعیت نزدیکتر باشند.

نتایج مطالعات ذکرشده محققان در مقایسه با روش جدید
کاهش ویژگي دومرحلهای پیشنهادی ،حاکي از برتری روش
پیشنهادی است چراکه تعداد ویژگيهای ما در بهترین
عملکرد ( 8ویژگي) از تمامي آنها کمتر بوده درحاليکه
بهدقت باالتری نسبت به آنها دستیافتهایم .مجموعه داده
استفادهشده در این پژوهش با مجموعه داده استفادهشده
در ] [33یکسان بوده که در آن از یک روش طبقهبندی
مشارکتي8با الگوریتم  FACAاستفادهشده است.

بهعنوان کارهای آتي به محققان پیشنهاد ميشود زمان
محاسباتي الگوریتمهای یادگیری را موردبررسي و تحلیل
قرار دهند .همچنین پیشنهاد ميشود از مجموعه داده حاوی
وبسایتهای فارسي برای تشخیص وبسایتهای فیشینگ
استفاده نمایند.

در خصوص تحقیقهای جدول  ۶که دقت باالتری نسبت به
روش پیشنهادی دارند ،ميبایست به تعداد ویژگيها و
همچنین تعداد نمونه بهکاربرده شده توجه نمود.

classification

8Associative

3۶
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An efficient method for detecting phishing websites using data mining on web
pages
Abstract
Phishing is regarded as a kind of internet attack on the web which aimed to steal the users’
personal information for online stealing. Phishing plays a negative role in reducing the trust
among the users in the business network based on the E-commerce framework. therefore, in this
research, we tried to detect phishing websites using data mining. The detection of the outstanding
features of phishing is regarded as one of the important prerequisites in designing an accurate
detection system. Therefore, in order to detect phishing features, a list of 30 features suggested by
phishing websites was first prepared. A new idea based on two steps: feature selection and
feature extraction, has been proposed. To evaluate the proposed method, the performance of
decision tree J48, random forest, naïve Bayes methods were evaluated on the reduced features.
The results indicated that accuracy of the model created to determine the phishing websites by
using the two-stage feature reduction-based Wrapper and Principal Component Analysis (PCA)
algorithm in the random forest method of 96.58%, which is a desirable outcome compared to
other methods.

Keywords: Internet attack, Phishing, Data Mining, Feature Selection, Feature Extraction.
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چکیده
این مقاله ،یک مدل بهینهسازي براي افزایش مقدار داده جمعآوري شده و تعادل روي مصرف پهناي باند یالها ارایه کرده و از کدگذاري
شبکه استفاده میکند .براي حل این مدل از روش دوگان استفاده شده و براي محاسبه یک کران پایین و یافتن جواب و نقطه بهینه در
مدل بهینه سازي از شرایط کاروش-کان-تاکر ا ستفاده می شود که نیاز به محا سبه م شتق تابع الگرانژین ن سبت به متغیرهاي آن دارد.
حل این مساله و معادالت در زمان چندجملهاي به دلیل دخیل بودن پارامترهاي مختلف و محدود بودن منابع شبکههاي حسگر بیسیم
با تعداد زیادي گره بسیییار مشییکل و زمانبر و تقریبا غیرعملی اسییت ،لذا براي حل این مسییاله ،یک الگوریتم توزیعشییده و تکرارشییونده
پی شنهاد شده که از ترکیب روش زیرگرادیان و روش تفکیک جریان شبکه ا ستفاده میکند .اثربخ شی مدل و الگوریتم پی شنهادي با
شبیه سازي برحسب تعداد گرههاي حسگر منبع و ضریب الگرانژین و اندازه گام بررسی شده است .نتایج بیانگر برتري در میانگین زمان
الزم براي یافتن م سیر بهینه تا  14در صد ،مقدار داده جمعآوریب شده تا  7در صد ،میانگین تاخیر انتها به انتها شبکه تا  23در صد،
پهناي باند مصرف شده ،میانگین طول عمر شبکه و انرژي مصرف شده است.
واژگان کلیدی :شبکههاي حسگر بیسیم ،کدگذاري شبکه ،مسیر بهینه سینک متحرک ،پهناي باند مصرف شده
قابل ارسال را در ن ریه گراف بیان کرده ا ست که برابر ظرفیت
حداقل برش بین گرههاي مبدأ و مقصد است.
در روشهاي سنتی مسیریابی ،نمیتوان به حداکثر جریان قابل
ارسال ر سید ،زیرا جریانهاي داده درون شبکه را مانند جریان
مایعات در لولههاي انتقال درن ر گرفته میگیرند اما با استفاده
از کدگذاري شیییبکه ،گرههاي میانی میتوانند بسیییتههاي وارد
شده را پردازش و ترکیب کرده تا به صورت چندپخ شی ار سال
کنند و از حداکثر ظرفیت شبکه استفاده میشود [ .]4چون در
شییبکههاي حسییگر بیسیییم ،کانالهاي بیسیییم داراي ویژگی
پخش همگانی ه ستند ،کدگذاري شبکه سبب افزایش بهبود
عملکرد شبکه میشود .شکل الف  ،1نمونهاي از شبکه پروانهاي

 -1مقدمه
وظایف گرههاي حسییگر بیسیییم شییامل جمعآوري ،پردازش و
ذخیره سازي دادههاي حس شده از محیط پیرامونی شبکههاي
ح سگر و ار سال دادههاي پردازش شده با کمک سایر گرههاي
ح سگر به سینکها ا ست [ .]1محدودیت شبکههاي ح سگر
بیسیییم شییامل منابع انرژي ،حاف ه و پهناي باند اسییت [.]2
حداکثر جریان قابل ار سال در شبکههاي ح سگر بی سیم ،برابر
حداکثر میزان دادههایی اسیییت که میتوان از یک گره مبدأ به
مجموعهاي از گرههاي مقصیید ارسییال کرد .مرجع [ ]3قضیییه
حداکثر جریان-حداقل برش و روش محاسیییبه حداکثر جریان
نویسنده مسئول :احسان خراطی ehsan.kharati@gmail.com
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احسان خراطی

را ن شان داده که ظرفیت و پهناي باند هر یال برابر یک ا ست و
درنتیجه حداکثر جریان قابل ارسال بین گره مبدا  S1و گرههاي
مقصد  S6و  S7برابر دو است و لذا حداکثر میتوان دو بسته در
هر واحد زمانی به هر دو گره مقصد  S6و  S7ارسال کرد.
اما با ا ستفاده از م سیریابی سنتی نمیتوان به حداکثر جریان دو
بسته در هر واحد زمانی رسید .براي این من ور مطابق شکل ب
 ،1گره  S4به جاي ارسال بستههاي  P1و  P2به صورت جداگانه و
بهترتیب ،آنها را بهصییورت  P1⨁P2با یکدیگر کدگذاري و XOR
کرده تا گره  S5همزمان به هر دو گره مقصد  S6و  S7ارسال کند.
درنتیجه با استفاده از کدگذاري شبکه میتوان به حداکثر جریان
دو بسته در هر واحد زمانی رسید [.]1

حل مدل پیشییین هادي ارا مه میکنیم که در آن ب جاي ان جام
مشیییتق ها از ترک یب روش زیرگرادیان و روش تفک یک جریان
شبکه استفاده میشود.
بهطوري که هر گره به صورت محلی و براساس اطالعات گرههاي
همسایه خود ،مسیریابی بهینه را انجام داده و مصرف پهناي باند
در شبکه را متعادل میکند [.]5
مهمترین کارهایی که در این مقاله نسیییبت به مقالههاي قبلی
انجام شده است ،شامل موارد زیر است.
.1هدف مدل بهینهسیییازي پیشییینهادي ایجاد تعادل و کاهش
مصرف پهناي باند است که تعمیمیافته مدل برنامهریزي خطی
صحی  ILPدر [ ]2است.
.2مدل پیشنهادي مستقل از تراکم و استقرار و دامنه ارسال و
مدل انرژي گرههاي ح سگر ا ست و پارامترهاي آن شامل نرخ
تولید و ارسال دادهها و دامنه ارسال گرههاي حسگر است.
.3الگوریتم پیشییینهادي با پیچیدگی مناسیییب و بهصیییورت
توزیع شده و تکرار شونده و براساس اطالعات گرههاي هم سایه،
مصیییرف پهناي باند در یالهاي شیییبکه را متعادل میکند که
قابلیت مقیاسپذیري شبکه را بسیار افزایش میدهد.
.4بررسییی تاثیر افزایش تعداد گرههاي حسییگر منبع و ضییریب
الگرانژین و ا ندازه گام در مدل و الگوریتم پیشییین هادي روي
میانگین زمان الزم براي یافتن مسیییر بهینه ،کل مقدار جریان
مجازي در یالها ،میانگین تاخیر انتها به انتهاي شییبکه ،پهناي
باند مصییرف شییده ،میانگین طول عمر شییبکه و انرژي مصییرف
شده.
بقیه مقاله به صورت زیر تن یم شده ا ست؛ بخش دوم شامل
معرفی و تحقیقات مرتبط با کدگذاري شیییبکه در شیییبکههاي
حسییگر بیسیییم اسییت .بخش سییوم شییامل ارایه یک مدل
بهینه سازي با ا ستفاده از کدگذاري شبکه براي برقراري تعادل
در مصیییرف پهناي باند اسیییت .در بخش چهارم ،یک الگوریتم
توزیعشیییده و تکرارشیییونده براي حل مسیییاله انتخاب مسییییر
کدگذاري شیییبکه با درن ر گرفتن محدودیت پهناي باند در
شییبکههاي حسییگر بیسیییم ارامه میشییود .در بخش پنجم به
شیییبیهسیییازي ،مقایسیییه و ارزیابی کارآیی مدل و الگوریتم
پیشیینهادي پرداخته و درنهایت در بخش شییشییم نتیجهگیري
کرده و پیشنهاداتی براي انجام تحقیقات بیشتر ارامه میشود.
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شکل  :1یک شبکه پروانهای [ .]1الف :پهنای باند هر یال برابر یک
است ،ب :استفاده از کدگذاری شبکه و حداکثر جریان دو بسته

در این مقاله ،ما یک مدل برنا مهریزي خطی صیییحی  ILP1یا
مدل MILP2براي تعادل در م صرف پهناي باند یالها با ا ستفاده
از کدگذاري شبکه ارایه میکنیم .این مدل ،ن سبت کل حداکثر
مقدار پهناي باند به پهناي باند موجود یال ها را حداقل کرده و
براي حل این مدل از روش دوگان اسیییتفاده میکنیم .همچنین
براي محاسیییبه یک کران پایین و یافتن جواب و نقطه بهینه در
مدل بهینه سازي از شرایط KKT3استفاده میکنیم که براي این
من ور نیاز به محاسبه مشتق تابع الگرانژین نسبت به متغیرهاي
آن اسییت تا شییرایط بهصییورت یک دسییتگاه چند معادله چند
مجهول بدسیییت آید .اما چون حل معادالت کروش -کان -تاکر
به صورت متمرکز براي شبکههاي حسگر بی سیم با تعداد زیادي
گره بسیار مشکل و زمانبر و تقریبا غیرعملی است و یک مساله
 NP-hard4اسییت ،یک الگوریتم توزیعشییده و تکرارشییونده براي
Integer Linear Programming
Mixed-integer linear programming

Karush–Kuhn–Tucker conditions
Non-deterministic Polynomial-time hard
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ب ستههاي کدگ شایی شده تقریباً صفر خواهد بود [ .]11براي
رفع مشیییکالت فوق و انجام بهینه کد گذاري شیییبکه باید از
گرههایی با قدرت محاسیییباتی بیشیییتر اسیییتفاده کرد یا تعداد
گره هاي م یانی کدکن نده را م حدود کرد که انت خاب ت عداد
حداقل گره با توانایی کدگذاري شییبکه ،یک مسییاله NP-hard
ا ست [ .]12جدول  ،1شامل مقاالت نوی سنده ا ست که بهطور
خالصیه مزایا و معایب و محدودیتها و تابع هدف و الگوریتم و
روش استفاده شده را بیان میکند.

مرجع [ ،]4معماري  COPEرا براي ار سال ب ستههاي کدگذاري
شده در شبکههاي بی سیم معرفی کرده که میتواند به صورت
قابل توجهی کارایی شبکههاي بیسیم ایستا را افزایش دهد .این
معماري ،از کدگذاري شبکه بین جل سهاي بین الیه  IPو MAC
استفاده کرده و بستهها را به صورت چندپخشی ارسال میکند و
جریانهاي داده را با یکدیگر  XORکرده و لذا پیادهسیییازي آن
آسان است .در [ ]5از ترکیب کدگذاري شبکه و کنترل توپولوژي
ا ستفاده کرده که سبب افزایش بهرهوري در شبکههاي ح سگر
بیسیم شده و در مرجع [ ]6از ترکیب کدگذاري شبکه و کنترل
م سیر حرکت سینک متحرک ا ستفاده کرده که سبب افزایش
بهرهوري در شبکههاي حسگر بیسیم خواهد شد.
در مقاله [ ]7ن شان داده که ا ستفاده از کدگذاري شبکه سبب
حداکثر شییدن جریان قابل ارسییال در شییبکه میشییود .در []8
نشیییان داده که براي دسیییت یابی به حداکثر ظرف یت جریان
چندپخشی به هر مقصد ،باید از کدگذاري شبکه استفاده کرد.
کدگذاري شییبکه سییبب کاهش حجم ترافیک عبوري و سییهیم
شدن تمام گرهها در ار سال ب ستهها می شود و درنتیجه حجم
بار ترافیکی متعادل شیییده و سیییبب کاهش مصیییرف انرژي و
افزایش طول عمر شبکههاي حسگر بی سیم می شود .همچنین
چون در کدگذاري شبکه ،بستهها از مسیرهاي مختلفی ارسال
میشوند ،سبب افزایش قابلیت اطمینان و امنیت میشود.
چون انرژي الزم براي انجام محاسیییبات و ترکیب بسیییتهها در
گرههاي ح سگر میانی ب سیار کمتر از انرژي الزم براي ار سال و
دریافت ب ستهها ا ست ،کدگذاري شبکه سبب افزایش بهرهوري
یا کارآیی و کاهش مصیییرف پهناي باند ،تاخیر ،پیچیدگی و
هزینهها در شبکه می شود .شکل  ،2انواع روشهاي کدگذاري
شبکه در شبکههاي حسگر بیسیم را نشان میدهد [.]9
نقطه ضعف کدگذاري شبکه ،محدودیت حاف ه و سرریز بافر
در گرههاي شبکه ح سگر بی سیم و افزایش ترافیک در پهناي
باند شبکه به سبب ار سال ب ستهها از م سیرهاي مختلف ا ست.
در کدگذاري شبکه ،گرههاي میانی یکسري بستههاي کدشده
تولید میکنند و گره هاي مقصییید باید بتوانند به روش حذفی
گاوس این بسیییتهها را تشیییخی و کدگشیییایی کنند [.]10
پیچیدگی روش حذفی گاوس از درجه سییه اسییت و لذا هرچه
تعداد گرههاي حسییگر منبع در شییبکه بیشییتر باشییند ،انجام
کدگذاري شبکه غیرممکن و غیرعملی است .مشکل دیگر روش
حذفی گاوس ،محدود بودن تعداد بستههاي کدشده است و اگر
تعداد بسییتههاي کدشییده کمتر از این محدوده باشیید ،تعداد

پرو کل های کدگذاری
شبکه

منف ل

ف ال

مت رکز
[]1،2، ، ،12

زی شده

مسیریابی از ری
چندگره میانی
[ ] ،1 ،1

مسیریابی منب
[] ، ،11

شکل  :2ان اع روشهای کدگذاری شبکه در شبکههای حسگر
بیسیم []6-1
جدول  :1خالصه مقایسه روشهای بررسی شده [] -1
مقاله

[]1

[]2

[ ]

[ ]

این مقاله

هدف
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احسان خراطی

مسییییریابی بهینه بدون اسیییتفاده از کدگذاري شیییبکه براي
جریانهاي چندپخشیییی یک مسیییاله  Np-hardاسیییت [،]16
درحالیکه با ا ستفاده از کدگذاري شبکه به صورت یک م ساله
بهینهسییازي بیان میشییود [ .]17در کدگذاري شییبکه ،دو نوع
جر یان م جازي و واقعی وجود دارد که جر یان م جازي ،یک
متغیر میانی بوده و براي بدسییت آوردن جریان واقعی اسییتفاده
میشییود .فرم میکنیم که )𝑗 𝑉(𝑖,مقدار جریان مجازي عبوري
روي یال )𝑗 (𝑖,و )𝑖𝒥 𝑅(𝑖,مقدار جریان واقعی عبوري از گره 𝑖 به
هم سایههاي آن یا 𝑖𝒥 با شد .مدل بهینه سازي زیر نحوه ار سال
جریان چندپخ شی برا ساس کدگذاري شبکه با حداقل هزینه
در شبکه است [.]1-6

 مدل بهینهسازی پیشنهادیدر این مقاله براي ساده شدن مدل بهینه سازي پی شنهادي و
مسییاله ،فرم میکنیم که محیط باز و مسییط بوده و پوشییش
رادیویی کامالً من م اسیییت ،که در کار در آینده میتوان این
مدل را در شرایط واقعی مانند داخل ساختمان یا تحت شرایط
سخت و پو ششهاي رادیویی ب سیار نامن م و همراه با تداخل
مورد اسییتفاده قرار داد .براي مدل کردن شییبکه مانند مقاالت
[ ]1-6از مدل گراف )𝐸 𝐺=(𝑁,و ابرگراف )𝐴 𝐺=(𝑁,اسیییتفاده
کرده که 𝑁 مجموعه متناهی گرهها 𝐸 ،مجموعه متناهی یالها
و 𝐴 مجموعه ابریال ها هسیییتند .یک یال از یک گره مانند 𝑖
شییروع شییده و به گرهی دیگر مانند 𝑗 ختم میشییود و با )𝑗 (𝑖,
نمایش داده میشییود [ .]13ابریال شییامل مجموعهاي از یالها
ا ست که از یک گره مانند 𝑖 شروع شده و به 𝑖𝒥 یا مجموعهاي
از همسیییایهها یا گرههایی که در محدوده دامنه ارسیییال گره 𝑖
ه ستند ختم می شود که با )𝑖𝒥  (𝑖,ن شان داده می شود .جدول
 ،2شییامل نمادها و تعاریف مورد نیاز براي مدل بهینهسییازي و
الگوریتم پیشنهادي است.

)( 1

)( 2
)( 3

جدول  :2عالیم استفاده شده در مدل و الگ ریتم پیشنهادی

ریف

𝑖𝒥

مجموعهاي از همسایهها یا گرههایی که در
محدوده دامنه ارسال گره 𝑖 هستند

)𝑗𝐵(𝑖,

مقدار پهناي باند موجود در یال (𝑗)𝑖,

𝑥𝑎𝑀𝐵

حداکثر مقدار پهناي باند در هر یال در شبکه

)𝑗𝑉(𝑖,

مقدار جریان مجازي روي یال )𝑗(𝑖,

)𝑖𝒥𝑅(𝑖,

مقدار جریان واقعی از گره 𝑖 روي ابریال )𝑖𝒥(𝑖,

𝑖𝛥

مقدار ثابت و غیرمنفی عرضه و تقاضا در گره 𝑖

]𝑛[𝑥

یک نقطه از فضاي شدنی در مرحله 𝑛ام

]𝑛[𝜃

اندازه گام در نقطه ]𝑛[𝑥

]𝑛[𝜔

زیرگرادیان تابع الگرانژین در نقطه ]𝑛[𝑥

]𝑥[𝑛+1

نقطه مرحله بعد

]𝑥̂[𝑛 + 1

نقطه جواب و بهینه

)𝑗𝑓(𝑅) = ∑ ∑ 𝑅(𝑖,𝒥𝑖) . 𝑎(𝑖,
𝑖𝒥∈𝑗 𝑁∈𝑖

𝑆𝑢𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 𝑡𝑜:

)( 4

ن اد

∀ 𝑖, 𝑗 ∈ 𝑁,
(𝑖, 𝑗) ∈ 𝐸,
𝑖𝒥 ∈ 𝑗

𝑒𝑧𝑖𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚

)( 5

∀ 𝑖, 𝑗 ∈ 𝑁 ,
𝑖𝒥 ∈ 𝑗 (𝑖, 𝑗) ∈ 𝐸,
∀ 𝑖, 𝑗 ∈ 𝑁 ,
𝐸 ∈ )𝑗 (𝑖,
∀ 𝑖, 𝑗 ∈ 𝑁 ,
𝑖𝒥 ∈ 𝑗 (𝑖, 𝑗) ∈ 𝐸,
∀ 𝑖, 𝑗 ∈ 𝑁 ,
(𝑖, 𝑗) ∈ 𝐸,
𝑖𝒥 ∈ 𝑗

)𝑗𝑅(𝑖,𝒥𝑖) ≥ ∑ 𝑉(𝑖,
𝑖𝒥∈𝑗

𝑉(𝑖,𝑗) ≥ 0
)𝑗𝑅(𝑖,𝑗) ≤ 𝐵(𝑖,
)𝑖∑ 𝑉(𝑖,𝑗) − ∑ 𝑉(𝑗,
𝑖𝒥∈𝑗

𝑖𝒥∈𝑗

𝑒𝑐𝑟𝑢𝑜𝑠 𝑠𝑖 𝑖 𝑓𝑖 𝑖𝛥
𝑘𝑛𝑖𝑠 𝑠𝑖 𝑖 𝑓𝑖 𝑖𝛥= { −
𝑒𝑠𝑖𝑤𝑟𝑒0 𝑜𝑡ℎ
)𝑅(𝑓

در این مدل ،تابع هدف ( ،)1هزینه جریان هاي واقعی یا
را در همه گره هاي شیییبکه حداقل کرده که )𝑗 𝑎(𝑖,مقدار تابع
هزینه یا انرژي الزم براي ارسال یک بسته روي یال )𝑗 (𝑖,است
که واب سته به دامنه ار سال آن گره ا ست .محدودیت ( ،)2بیان
کرده که همواره م قدار جر یان واقعی که از یک گره عبور
میکند بیشییتر از مقدار مجموع همه جریانهاي مجازي اسییت
که از آن گره عبور میکند و چون آنتن همه گرهها بهصیییورت
تمام جهته است ،با ارسال یک جریان از گره 𝑖 ،تمام همسایگان
𝑖 یا 𝑖𝒥 ،جریان ارسیییالی را دریافت میکنند .محدودیت (،)3
ب یان کرده که جر یان هاي واقعی و م جازي مث بت هسیییت ند.
محدودیت ( ،)4بیان کرده که حداکثر جریان واقعی که از یک
یال عبور میکند باید کمتر یا مسییاوي مقدار پهناي باند در آن
یال باشد .محدودیت ( ،)5قانون بقاي جریانهاي چندپخشی را
مان ند جر یان تک پخشیییی ب یان کرده که ت فاضیییل مجموع
جریان هاي ورودي و خروجی در گره هاي حسیییگر میانی برابر
صییفر و در گرههاي منبع برابر مقدار ثابت و غیرمنفی عرضییه و
تقاضا یا 𝑖𝛥 و در گرههاي مقصد برابر 𝑖𝛥 -است.

ار سال دادهها با ا ستفاده از کدگذاري شبکه شامل دو مرحله
کدگذاري و مسیریابی است [ .]14در مرحله کدگذاري ،دادهها
در قالب ب سته در گرههاي میانی شبکه ذخیره شده و سپس
ترکیب خطی آنها به یالهاي خروجی ارسال می شود [ .]15در
مرحله مسییییریابی ،بهترین زیرگراف براي ارسیییال بسیییتههاي
چندپخشی کدگذاري شده انتخاب میشود.
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در [ ]14یک مدل بهینه سازي مشابه محدودیتهاي فوق براي
ار سال جریان چندپخ شی با حداقل م صرف انرژي در زیرگرافی
از شییبکه حسییگر بیسیییم ارامه داده اسییت که براي این من ور
مقدار تابع هزینه )𝑗 𝑎(𝑖,را برابر مربع فاصیییله بین دو گره درن ر
گرفته ا ست .اگر دامنه ار سال گره از فا صله بین دو گره کمتر
باشد ،آنگاه جریانی بین آن دو گره برقرار نخواهد شد .در []15
ثابت کرده است که مدل بهینهسازي فوق یک مدل بهینهسازي
خطی با زمان اجراي نمایی اسیییت و راه حل این مدل ،مقدار
بهینه )𝑖𝒥 𝑅(𝑖,ا ست .در این مقاله چون پهناي باند یالها محدود
اسییت ،براي کاهش مصییرف انرژي و هزینه ،تابع هدف و هزینه
اصیییلی مسیییاله را ایجاد تعادل در مصیییرف پهناي باند درن ر
میگیریم.
اگر 𝑥𝑎𝑀𝐵 حداکثر مقدار پهناي باند در هر یال در شبکه و )𝑗𝐵(𝑖,
م قدار په ناي باند موجود در یال (𝑗 )𝑖,باشییید ،تابع هزی نه را
بهصیییورت )𝑗 𝑎(𝑖,𝑗)=𝐵𝑀𝑎𝑥/𝐵(𝑖,درن ر میگیریم تا یال هایی که
پهناي باند آزاد بیشییتري دارند ،اولویت بیشییتري براي انتخاب
شدن در م سیریابی برا ساس کدگذاري شبکه دا شته با شند.
همچنین بهدلیل اسییتفاده از چندپخشییی در گرههاي حسییگر،
محدودیت ( )4را بهصیییورت )𝑗∀ 𝑖 ∈ 𝑁, 𝑅(𝑖,𝒥𝑖) ≤ ∑𝑗∈𝒥𝑖 𝐵(𝑖,
تغییر میدهیم .همچنین براي اینکه بتوانیم فقط مقدار جریان
مجازي را جایگزین مقدار جریان واقعی در سیییایر محدودیتها
کنیم ،محدودیت ( )2را بهصورت })𝑗 𝑅(𝑖,𝒥𝑖) = max {𝑉(𝑖,تغییر

)(10
)(11

)(6

) ) )𝑗≈ (∑(𝑉(𝑖,

𝑖𝒥∈𝑗

𝑖𝒥∈𝑗

1⁄
𝑛
𝑛

) ) )𝑗𝑅(𝑖,𝒥𝑖) = (∑(𝑉(𝑖,
𝑖𝒥∈𝑗

−𝑉(𝑖,𝑗) ≤ 0
𝑅(𝑖,𝒥𝑖) − ∑ 𝐵(𝑖,𝑗) ≤ 0
𝑖𝒥∈𝑗

∑ 𝑉(𝑖,𝑗) − ∑ 𝑉(𝑗,𝑖) − 𝛥𝑖 = 0
𝑖𝒥∈𝑗

) ) )𝑗lim (∑(𝑉(𝑖,

𝑖𝒥∈𝑗 𝑁∈𝑖
1⁄
𝑛

∞→𝑛

+

همچنین براي اینکه مدل پیشیینهادي بهصییورت محدب و در
قالب یک م ساله مینیمم سازي خطی با شد ،محدودیتها را در
یک سمت نام ساوي قرار میدهیم .بنابر تو ضیحات فوق ،مدل
بهینهسییازي ریاضییی محدب پیشیینهادي براي ارسییال جریان
چندپخ شی برا ساس کدگذاري شبکه و کاهش هزینه در یک
شبکه ح سگر بی سیم به صورت زیر ا ست .ما در این مقاله این
مدل را به مدل بهینه سازي ایجاد تعادل در م صرف پهناي باند
با استفاده از کدگذاري شبکه یا BNCOM5نامگذاري میکنیم.
Bandwidth Network Coding Optimization Model

𝑖𝒥∈𝑗

𝑥𝑎𝑀𝐵
𝐿(𝑉, 𝛼, 𝛽, 𝛾, 𝛿) = ∑ ∑ 𝑅(𝑖,𝒥𝑖) .
+
)𝑗𝐵(𝑖,

𝑛

𝑖𝒥∈𝑗

𝑖𝒥∈𝑗 𝑁∈𝑖

𝑆𝑢𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 𝑡𝑜:

م سایل مینیمم سازي خطی ،زیرکال سی از م سامل بهینه سازي
محدب هسییتند و روشهاي متعددي براي حل آنها وجود دارد
[ .]16یکی از روشهاي حل مسیییامل بهینهسیییازي ریاضیییی،
ا ستفاده از دوگان مدل ا ست [ .]17براي این من ور و محا سبه
یک کران پایین و بهی نه براي مدل ،ن یاز به تابع م حدب
الگرانژین مدل و یک ضییریب براي هر محدودیت اسییت [.]18
چون متغیر )𝑖𝒥 𝑅(𝑖,برحسییب متغیر کمکی )𝑗 𝑉(𝑖,اسییت ،میتوان
آن را در تابع هدف جایگزین و یک مدل بهینهسیییازي با تابع
هدفی برحسییب متغیر )𝑗 𝑉(𝑖,بدسییت آورد [ .]19تابع الگرانژین
براي تابع هدف و محدودیتهاي مدل فوق به صورت زیر ا ست
که 𝑉 متغیر بهینه سازي جریان مجازي در شبکه و 𝛼 و 𝛽 و 𝛾
و 𝛿 ضیییراییب الگرانژین برحسییییب متغیرهیاي 𝑖 و 𝑗 براي
محدودیتها هستند.

= } )𝑗𝑅(𝑖,𝒥𝑖) = max {𝑉(𝑖,
1⁄
𝑛

∀ 𝑖, 𝑗 ∈ 𝑁 ,
𝐸 ∈ )𝑗 (𝑖,
∀ 𝑖, 𝑗 ∈ 𝑁,
𝑖𝒥 ∈ 𝑗
∀ 𝑖, 𝑗 ∈ 𝑁 ,
(𝑖, 𝑗) ∈ 𝐸,
𝑖𝒥 ∈ 𝑗

𝑥𝑎𝑀𝐵
)𝑗𝐵(𝑖,

𝑓(𝑅) = ∑ ∑ 𝑅(𝑖,𝒥𝑖) .

 - -1دوگان مدل

𝑖𝒥∈𝑗

1⁄
𝑛

)( 8

∀𝑖 ∈𝑁,
(𝑖, 𝑗) ∈ 𝐸,
𝑖𝒥 ∈ 𝑗

)( 9

میدهیم .اما چون این محدودیت گ س سته ا ست لذا باید آن را
به فرم پیوسیییته ت بدیل کرد .براي این من ور از تقریب نرم 𝑚𝑙
بهصورت زیر استفاده میکنیم [.]2

𝑛

)( 7

∀ 𝑖, 𝑗 ∈ 𝑁,
(𝑖, 𝑗) ∈ 𝐸,
𝑖𝒥 ∈ 𝑗

𝑒𝑧𝑖𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚

𝑛

) ) )𝑗∑ 𝛼𝑖 . (∑(𝑉(𝑖,
𝑖𝒥∈𝑗

)(12

𝑁∈𝑖

∑ 𝛽𝑖 . (𝑅(𝑖,𝒥𝑖) − ∑ 𝐵(𝑖,𝑗) ) +
𝑖𝒥∈𝑗

𝑁∈𝑖

∑ ∑ 𝛾(𝑖,𝑗) . (−𝑉(𝑖,𝑗) ) +
𝑖𝒥∈𝑗 𝑁∈𝑖

) 𝑖𝛥 ∑ ∑ 𝛿(𝑖,𝑗) . (𝑉(𝑖,𝑗) − 𝑉(𝑗,𝑖) −
𝑖𝒥∈𝑗 𝑁∈𝑖

5
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) 𝑖𝛥 𝜕(𝑉(𝑖,𝑗) − 𝑉(𝑗,𝑖) −
⇒
)𝑗𝜕𝑉(𝑖,
)𝑖𝒥𝜕𝐿(𝑉, 𝛼, 𝛽, 𝛾, 𝛿) 𝐵𝑀𝑎𝑥 𝜕𝑅(𝑖,
=
.
+
)𝑗𝜕𝑉(𝑖,
)𝑗𝐵(𝑖,𝑗) 𝜕𝑉(𝑖,

چون تابع هدف و شییرایط مدل بهینهسییازي پیشیینهادي فوق،
به صورت محدب و قابل تفکیک ا ست ،لذا دوگان این مدل نیز
محییدب بوده و راهحییل یکتییا دارد .درنتیجییه دوگییان مییدل
پیشنهادي فوق بهصورت زیر تعریف میشود.
)(13

𝛿(𝑖,𝑗) .

(1⁄𝑛)−1

)(14

)𝛿 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑒: 𝐿(𝑉, 𝛼, 𝛽, 𝛾,
Subject to
∀ 𝑖∈𝑁, 𝑗∈𝒥𝑖, 𝛼𝑖≥0, 𝛽𝑖≥0, 𝛾(𝑖,𝑗)≥0, 𝛿(𝑖,𝑗)≥0

𝑖𝒥∈𝑗

(1⁄𝑛)−1

̂𝑉 مقدار بهینه متغیر 𝑉

اگر ̂
𝛹 مقدار بهینه مدل پیشیینهادي و
𝛹 اسیییت .همچنین اگر ̂
باشییید ،آنگاه )𝛿 ̂ ≤ 𝐿(𝑉̂ , 𝛼, 𝛽, 𝛾,
𝛷
مقییدار ب ه ینییه دوگییان مییدل پیشیی ی نهییادي بییاشیییید،
آنگاه ) ̂𝛿  𝛷̂ = 𝐿(𝑉̂ , 𝛼̂, 𝛽̂, 𝛾̂,اسیییت که ̂𝛼 و ̂𝛽 و ̂𝛾 و ̂𝛿 مقادیر
بهینه ضرایب الگرانژین 𝛼 و 𝛽 و 𝛾 و 𝛿 هستند .به اختالف بین
̂
𝛹 و ̂𝛷 فاصله دوگانی میگویند [.]20
𝛷≤̂
درحالت کلی براي مسیییاله هاي محدب و غیرمحدب̂ ،
𝛹
اسییت اما اگر مسییاله بهینهسییازي محدب با حداقل یک نقطه،
𝛷=̂
شدنی باشد ،آنگاه ̂
𝛹 است ،که در این حالت اصطالحا به
دوگانی قوي یا شرایط اسالتر معروف است [ .]21در این مقاله
نیز چون میخواهیم بهترین نقطه بهینه را براي مسییاله بیابیم،
باید شییرایط اسییالتر یا دوگانی قوي برآورده شییود .یعنی باید
جواب و نقطه بهینه مدل بهینه سازي پیشنهادي و دوگان مدل
آن یک سان با شد .براي این من ور از شرایط کاروش-کان-تاکر
استفاده میکنیم [.]22

)(15

)𝑖𝒥𝜕𝑅(𝑖,
)𝑗− 𝛾(𝑖,𝑗) + 𝛿(𝑖,
)𝑗𝜕𝑉(𝑖,

𝜕𝑅(𝑖,𝒥𝑖) 1
𝑛−1
𝑛
) ) )𝑗= . (𝑉(𝑖,𝑗) ) . (∑(𝑉(𝑖,
)𝑗𝜕𝑉(𝑖,
𝑛
1⁄
𝑛

)(16

)𝛿 𝜕𝐿(𝑉, 𝛼, 𝛽, 𝛾,
𝑛
) ) )𝑗= (∑(𝑉(𝑖,
𝑖𝛼𝜕
𝑖𝒥∈𝑗

)𝛿 𝜕𝐿(𝑉, 𝛼, 𝛽, 𝛾,
)𝑗= 𝑅(𝑖,𝒥𝑖) − ∑ 𝐵(𝑖,
𝑖𝛽𝜕

)(17

𝑖𝒥∈𝑗

)𝛿 𝜕𝐿(𝑉, 𝛼, 𝛽, 𝛾,
)𝑗= −𝑉(𝑖,
)𝑗𝜕𝛾(𝑖,
)𝛿 𝜕𝐿(𝑉, 𝛼, 𝛽, 𝛾,
𝑖𝛥 = 𝑉(𝑖,𝑗) − 𝑉(𝑗,𝑖) −
)𝑗𝜕𝛿(𝑖,

)(18
)(19

د ستگاه چند معادله چند مجهول این مدل به صورت زیر ا ست
که چون مدل پی شنهادي محدب ا ست ،لذا یک پا سخ بهینه و
کمینه براي متغیر 𝑉 برحسب ضرایب الگرانژین 𝛼 و 𝛽 و 𝛾 و 𝛿
وجود دارد که باید شرایط زیر را برآورده کنند.
(1⁄𝑛)−1

+
)(20

از شرایط کاروش-کان-تاکر براي یافتن جواب و نقطه بهینه در
مدل بهینه سازي ا ستفاده می شود .براي این من ور الزم ا ست
ابتدا مشییتق تابع الگرانژین نسییبت به متغیرها و ضییرایب آن
محاسبه شود تا شرایط به صورت یک دستگاه چند معادله چند
مجهول بدسییت آید .حل این دسییتگاه منجر به یافتن جواب و
نقطه بهینه براي متغیر 𝑉 یا مقدار جریان مجازي در شیییبکه
خواهد شد .م شتق تابع الگرانژین ن سبت به متغیرها و ضرایب
آن بهصورت زیر است:

𝑖̂𝛼
𝑛−1
𝑛
) ) )𝑗. (𝑉̂(𝑖,𝑗) ) . (∑(𝑉̂(𝑖,
𝑛
𝑖𝒥∈𝑗

𝑥𝑎𝑀𝐵
) − 𝛾̂(𝑖,𝑗) + (𝛿̂(𝑖,𝑗) − 𝛿̂(𝑗,𝑖) ) = 0
)𝑗𝐵(𝑖,

(𝛽̂𝑖 +

1⁄
𝑛

)(21

− ∑ 𝐵(𝑖,𝑗) ) = 0

𝑛

) ) )𝑗𝛼̂𝑖 . ((∑(𝑉̂(𝑖,

𝑖𝒥∈𝑗

)(22
)(23

𝛾̂(𝑖,𝑗) . 𝑉̂(𝑖,𝑗) = 0

)(25

𝑛𝑛 1⁄

𝑖𝒥∈𝑗

−𝑉̂(𝑖,𝑗) ≤ 0

)(24

)𝑖𝒥𝜕𝐿(𝑉, 𝛼, 𝛽, 𝛾, 𝛿) 𝐵𝑀𝑎𝑥 𝜕𝑅(𝑖,
=
.
+
)𝑗𝜕𝑉(𝑖,
)𝑗𝐵(𝑖,𝑗) 𝜕𝑉(𝑖,
) ) )𝑗𝜕 ((∑∀𝑗∈𝒥𝑖 (𝑉(𝑖,

𝛽𝑖 .

𝑖𝒥∈𝑗

 - -2شرایط کاروش-کان -اکر

)

+

1
𝑛−1
𝑛
) ) )𝑗𝛼𝑖 . . (𝑉(𝑖,𝑗) ) . (∑(𝑉(𝑖,
𝑛

∑ 𝑉̂(𝑖,𝑗) − ∑ 𝑉̂(𝑗,𝑖) − 𝛥̂𝑖 = 0
𝑖𝒥∈𝑗

𝑖𝒥∈𝑗

𝛼𝑖 ≥ 0, 𝛽𝑖 ≥ 0, 𝛾(𝑖,𝑗) ≥ 0, 𝛿(𝑖,𝑗) ≥ 0

 -الگ ریتم زی شده برای حل مدل بهینهسازی

𝛼𝑖 .

+
)𝑗𝜕𝑉(𝑖,
) )𝑗𝜕(𝑅(𝑖,𝒥𝑖) − ∑𝑗∈𝒥𝑖 𝐵(𝑖,
) )𝑗𝜕(−𝑉(𝑖,
𝛽𝑖 .
+ 𝛾(𝑖,𝑗) .
)𝑗𝜕𝑉(𝑖,
)𝑗𝜕𝑉(𝑖,
+

در بخش قبل ،ما یک مدل بهینهسازي براي مسیریابی و تعادل
در مصییرف پهناي باند یالها با اسییتفاده از کدگذاري شییبکه و
جریانهاي چندپخشییی در شییبکههاي حسییگر بیسیییم ارایه
کردیم .این مدل ،نسیییبت کل پهناي باند به پهناي باند موجود
44

افزایش مقدار داده و کاهش هزینه با استفاده از کدگذاري شبکه در شبکههاي حسگر بیسیم

مانند  𝑥0از یک مجموعه باز محدب ،برابر بردار 𝑣 اسیییت که
بهازاي هر نقطه 𝑥 ،رابطه ) 𝑓(𝑥)-𝑓(𝑥0)≥𝑣⨂(𝑥-𝑥0برقرار باشیید
که در آن 𝑓 یک تابع محدب روي یک مجموعه باز محدب بوده
و الزاما در همه نقاط مشیییتقپذیر نیسیییت و عملگر ⨂ بیانگر
ضرب داخلی ا ست .مجموعه همه زیرگرادیانهاي  𝑥0براي یک
تابع م حدب را زیرگراد یان در  𝑥0گوی ند و با ) ∂𝑓(𝑥0ن مایش
میدهند که یک مجموعه غیرتهی ،بسته و محدب است .مقدار
زیرگرادیان ) ∂𝑓(𝑥0در بازه بسییته و ناتهی ]𝑏  [𝑎,قرار دارد که

ل به ها را حدا قل کرده و براي حل این مدل از روش دو گان
استفاده کردیم.
همچنین براي محاسیبه یک کران پایین و یافتن جواب و نقطه
بهینه در مدل بهینهسازي از شرایط کاروش-کان-تاکر یا KKT
استفاده کردیم که براي این من ور نیاز به محاسبه مشتق تابع
الگرانژین ن سبت به متغیرهاي آن بود تا شرایط به صورت یک
د ستگاه چند معادله چند مجهول بد ست آید .حل این د ستگاه
منجر به یافتن جواب و نق طه بهی نه براي متغیر 𝑉 یا م قدار
جریان مجازي در شبکه می شود .حل شرایط کروش-کان-تاکر
بهصییورت متمرکز براي شییبکههاي حسییگر بیسیییم با تعداد
زیادي گره ب سیار م شکل و زمانبر و تقریبا غیرعملی ا ست زیرا
نیاز است اطالعات همه گرهها در یک گره مرکزي جمع شده و
محاسبات انجام شود و سپس جواب حل این معادالت به سایر
گرهها ارسال شود.
در این بخش ،براي رفع این م شکل ،یک الگوریتم توزیع شده و
تکرار شونده براي حل مدل پی شنهادي ارامه میکنیم که در آن
ب جاي ان جام مشیییتق ها از ترک یب روش زیرگراد یان و روش
تفکیک جریانهاي شبکه ا ستفاده می شود و هر گره به صورت
محلی و برا ساس اطالعات گرههاي هم سایه خود این معادالت
را محاسبه کرده و مسیریابی بهینه را انجام داده و تصمیمگیري
کند که ب ستهها از چه م سیرهایی عبور کنند تا م صرف پهناي
باند در گرههاي حسییگر متعادل شییود .روش زیرگرادیان مانند
الگوریتم جسییتجوي عمقی ،بهطور مسییتقیم در ناحیه جواب،
جواب بهینه مسییاله را جسییتجو میکند و یک دنباله همگرا را
تولید میکند که نقطه حد این روش یک مینیمم محلی است.
روش زیرگرادیان در الگوریتمهاي بهینه سازي غیرخطی کاربرد
دارد .در روش زیرگرادیان ،مقدار تابع هدف همیشیییه کاهش
پیدا نمیکند ،بلکه ممکن اسیییت افزایش یابد .هر نقطه که در
مراحل اجراي الگوریتم ج ستجو تولید می شود ،شدنی بوده و
میتوان از این نقاط بهعنوان یک راهحل میانی اسیییتفاده کرد.
اگر فرآیند حل م ساله ،قبل از ر سیدن به راهحل متوقف شود،
آنگاه نقطه نهایی یک راه حل شیییدنی و احتماالً راه حل بهینه
براي مساله اصلی است .سرعت همگرایی روش نیوتن بیشتر از
روش زیرگرادیان اسیییت اما چون روش زیرگرادیان نسیییبت به
روش نیوتن سادهتر و داراي محا سبات کمتري ا ست ،اغلب از
روش زیرگراد یان براي گره هاي حسیییگر بیسییییم با توان
محاسباتی کم استفاده میشود [.]22
در ریاضیییات ،زیرگرادیان مفهومی اسییت که مشییتق را براي
توابعی مشتقناپذیر تعمیم میدهد .مقدار زیرگرادیان یک نقطه

)0
)0
𝑥(𝑓 𝑏 = lim+ 𝑓(𝑥)−است [.]23
𝑥(𝑓 𝑎 = lim− 𝑓(𝑥)−و
𝑥𝑥−
𝑥𝑥−
0

𝑥→𝑥0

𝑥→𝑥0

0

مدل بهینهسییازي پیشیینهادي در بخش سییوم مقاله ،یک مدل
محدب ا ست و اگر فرم کنیم که 𝑋 مجموعهاي از نقاط بهینه
و جواب باشد ،مجموعه 𝑋 باید بسته و محدب و غیرتهی باشد.
با فرم وجود نقطه بهینه براي مدل پیشیینهادي فوق ،میتوان
این مدل پیشنهادي را با استفاده از روش زیرگرادیان حل کرد.
در روش زیرگرادیان ،در مرحله 𝑛ام ،اگر 𝑋∈]𝑛[𝑥 یک نقطه از
فضیییاي شیییدنی و ]𝑛[𝜃 اندازه گام و ]𝑛[𝜔 زیرگرادیان تابع
الگرانژین در نقطه ]𝑛[𝑥 باشیید ،آنگاه 𝑋∈] 𝑥[𝑛+1نقطه مرحله
بعد و ] 𝑥̂[𝑛 + 1نقطه جواب و بهنیه خواهد بود .درنتیجه ما با
اسییتفاده از تابع نگاشییت 𝑋𝑃 ،نزدیکترین نقطه به ] 𝑥̂[𝑛 + 1را
بهعنوان نقطه ] 𝑥[𝑛+1درن ر میگیریم که روابط آنها به صورت
زیر اسییت .بنابراین در هر مرحله از روش زیرگرادیان ،در جهت
منفی زیرگرادیان ،مقدار تابع کاهش داده میشود.
)(26
]𝑛[𝜔𝑥̂[𝑛 + 1] = 𝑥[𝑛]- 𝜃[𝑛].
)(27
}𝑋∈𝑥 𝑃𝑋(𝑥̂) = 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑖𝑛{‖𝑥-𝑥̂‖:
)(28
)]𝑥[𝑛+1] = 𝑃𝑋(𝑥̂[𝑛+1
الگرانژین مدل بهینهسییازي که در بخش سییوم این مقاله ارامه
شد براي هر گره حسگر مانند 𝑖 بهصورت زیر است.
𝑥𝑎𝑀𝐵
+
)𝑗𝐵(𝑖,

𝐿𝑖 (𝑉, 𝛿)𝑖 = 𝑅(𝑖,𝒥𝑖) .

) 𝑖𝛥 𝛿𝑖 . (∑ 𝑉(𝑖,𝑗) − ∑ 𝑉(𝑗,𝑖) −
)(29

𝑖𝒥∈𝑗

𝑖𝒥∈𝑗

𝑥𝑎𝑀𝐵
= 𝑅(𝑖,𝒥𝑖) .
+
)𝑗𝐵(𝑖,

𝑖𝛥 ∑ 𝑉(𝑖,𝑗) . (𝛿𝑖 [𝑛] − 𝛿𝑗 [𝑛]) − 𝛿𝑖 .
𝑖𝒥∈𝑗

مجموع تییابع الگرانژین فوق براي همییه گرههییا ،برابر تییابع
الگرانژین مدل بهینهسازي است.
)(30

45

𝑥𝑎𝑀𝐵
+
)𝑗𝐵(𝑖,

𝐿(𝑉, 𝛿) = ∑ 𝐿𝑖 (𝑉, 𝛿)𝑖 = ∑ 𝑅(𝑖,𝒥𝑖) .
𝑁∈𝑖

𝑁∈𝑖
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متغیر تصیییمیم بوده و 𝑛𝑖𝑚𝑔𝑟𝑎 به معناي یافتن حداقل مقدار
براي متغیر تصیییمیم 𝑥 اسیییت و م قادیر متغیر هاي ]𝑛[𝑖𝛿 و
]𝑛[)𝑡 𝑉(𝑖,ثابت هسیییتند که متغیر )𝑡 𝑉(𝑖,همان )𝑗 𝑉(𝑖,بوده با این
تفاوت که مقدار جریان مجازي از گره 𝑖 به گیرنده یا مقصییید
متفاوتی مانند گره 𝑡 ا ست .این معادله ،یک م ساله تک متغیره
محدب بوده که پیچیدگی محاسباتی کمی براي هر گره حسگر
دارد.

𝑖𝛥 ∑ (∑ 𝑉(𝑖,𝑗) . (𝛿𝑖 [𝑛] − 𝛿𝑗 [𝑛])) − 𝛿𝑖 .
𝑖𝒥∈𝑗

)

𝑁∈𝑖

(

اما ممکن اسیت در بعضیی مواقع ،مقدار تابع هدف کاهش پیدا
نکند و مقدار ] 𝑥̂[𝑛 + 1متعلق به 𝑋 نباشییید .لذا الزم اسیییت
بهترین مقدار ]𝑛[𝑥 تا مرحله 𝑛ام در متغیر ̂𝑥 ذخیره شیییده و
مقدار متناظر تابع الگرانژین در این نقطه و بهازاي آن مقدار،
در حد باال یا 𝐵𝑈 بهصورت زیر ذخیره شود.

)(31

𝑥𝑎𝑀𝐵
+
)𝑗𝐵(𝑖,

= ]𝑉(𝑖,𝑗) [𝑛 + 1
1⁄
𝑛

𝑈𝐵𝑖 = 𝐿𝑖 (𝑉[𝑛], 𝛿[𝑛])𝑖 = 𝑅(𝑖,𝒥𝑖) .

)(34

𝑖𝒥∈𝑡

𝑖𝛥 ∑ 𝑉(𝑖,𝑗) (𝛿𝑖 [𝑛] − 𝛿𝑗 [𝑛]) − 𝛿𝑖 [𝑛].

}

𝑖𝒥∈𝑗

‖]𝑛[𝑉‖𝑉[𝑛+1]−

)(33

)𝑖(

𝜃[𝑛] > 0

)𝑖𝑖(

∞ = ]𝑛[𝜃 ∑
𝑁∈𝑛

)𝑖𝑖𝑖(

𝑎 𝑖𝑓 𝑎 > 0

lim 𝜃[𝑛]2 = 0

∞→𝑛

شرط )𝑖( ت ضمین کرده که مقدار اندازه گام باید مثبت با شد و
شیییرط )𝑖𝑖( تضیییمین کرده که مقدار اندازه گام یا ]𝑛[𝜃 خیلی
سریع کاهش پیدا نکند و تعداد تکرار خیلی کم ن شود و شرط
)𝑖𝑖𝑖( تضمین کرده که با افزایش تعداد تکرارها ،احتمال رسیدن
به جواب بهینه افزایش یابد و اندازه گام میتواند تا صفر کاهش
𝑙
𝑛 𝜃[𝑛] = 𝑘+با 𝑙 و
یابد .بهعنوان مثال اگر اندازه گام بهصییورت
𝑘 مثبت با شد ،آنگاه سري به صورت هم ساز واگرا خواهد بود و
هرچه مقدار 𝑙 بزرگتر انتخاب شییود ،اندازه گام بزرگتر شییده و

= ]𝑛[ 𝑖) 𝛿𝜔(

𝑖𝛥 ∑ 𝑉(𝑖,𝑗) [𝑛] − ∑ 𝑉(𝑗,𝑖) [𝑛] −
𝑖𝒥∈𝑗

{

 lim ‖𝑉[𝑛+1]‖ = 0برقرار بییاشیییید .همگرایی الگوریتم
∞→𝑛
زیرگرادیان ،وابسته به انتخاب اندازه گام یا 𝜃 است.
اگر اندازه گام در هر مرحله کاهشیییی یابد ،همگرایی الگوریتم
افزایش می یا بد؛ بهطوري که اب تدا ا ندازه گام را یک م قدار
متو سط انتخاب میکنیم و به تدریج با نزدیک شدن به جواب
بهینه مساله ،مقدار آن را کاهش میدهیم .اثبات شده است که
اگر اندازه گام سه شرط زیر را داشته باشد ،الگوریتم یا به نقطه
بهینه ختم میشیییود و یا بعد از تعداد محدودي مرحله ،مقدار
𝑖𝐵𝑈 نزدیک به ) ̂𝛿  𝐿𝑖(𝑉̂ ,خواهد شد [.]23

بهصورت  (𝑎)+ = {0 𝑖𝑓 𝑎 ≤ 0محاسبه میکند [.]4

)(32

)]𝑛[ 𝑗𝛿 +𝑥. (𝛿𝑖 [𝑛] −

𝑖𝐶≤𝑥≤0

چون الگوریتم پیشنهادي به صورت تصادفی ،زیرگرادیان تابع یا
]𝑛[𝑖)𝛿𝜔( را انتخاب میکند ،ممکن است شرط خاتمه الگوریتم،
حتی با وجود نق طه بهی نه ]𝑛[̂𝑥 هرگز رخ ند هد و الگوریتم
همگرا ن شود .براي همگرا شدن الگوریتم پی شنهادي باید رابطه

در این مرحله ،تابع الگرانژین را به چند تابع کوچکتر تجزیه و
گسییسییته کرده و هر تابع را به یک گره اختصییا میدهیم.
محا سبه هر تابع در هر گره به صورت همزمان انجام شده و در
هر مرحله ،گره ها باید مقدار جریان مجازي عبوري بین دو گره
𝑖 و 𝑗 در مرحله 𝑛ام یا ]𝑛[)𝑗 𝑉(𝑖,و ضییریب الگرانژین مسییاله در
مرحله 𝑛ام یا ]𝑛[𝑖𝛿 را محاسییبه کرده و نگهداري کنند و مقدار
این متغیرها را با همسییایههاي خود رد و بدل کرده و درنهایت
به روز کنند تا مجموع توابع الگرانژین نیز بهبود یابد .براي این
من ور یکبار فرم کرده مقدار متغیر ]𝑛[)𝑗 𝑉(𝑖,ثابت اسیییت و
سپس مقدار متغیر ] 𝛿𝑖[𝑛+1محا سبه و بهروز میکنیم و یکبار
فرم کرده مقدار متغیر ]𝑛[𝑖𝛿 ثابت است و سپس مقدار متغیر
] 𝑉(𝑖,𝑗)[𝑛+1را محاسبه و بهروز میکنیم.
در حالت اول ،اگر فرم کنیم مقدار متغیر ]𝑛[)𝑗 𝑉(𝑖,ثابت باشد،
مقدار متغیر ] 𝛿𝑖[𝑛+1بهصورت زیر با روش زیرگرادیان محاسبه
و بهروز میشیییود که در آن 𝜃𝛿[𝑛] ،ا ندازه گام و ]𝑛[𝑖)𝛿𝜔(
زیرگرادیان یا مشتق تابع الگرانژین نسبت به متغیر 𝑖𝛿 در ]𝑛[𝑥
ا ست و  ،()+تابع نگا شت ا ست که نزدیکترین نقطه نامنفی را

𝑖)𝛿 𝜕𝐿𝑖 (𝑉,
=
𝑖𝛿𝜕

𝑥𝑎𝑀𝐵
𝑛
)) 𝑛 𝑥 . (∑((𝑉(𝑖,𝑡) [𝑛]) +
)𝑗𝑎𝑟𝑔𝑚𝑖𝑛 𝐵(𝑖,

𝑖𝒥∈𝑗

𝛿𝑖 [𝑛 + 1] = (𝛿𝑖 [𝑛] + 𝜃𝑛 [𝑛](𝜔𝛿 )𝑖 [𝑛])+

درحالت دوم ،اگر مقدار متغیر ]𝑛[𝑖𝛿 ثابت باشییید ،مقدار متغیر
] 𝑉(𝑖,𝑗)[𝑛+1تو سط هر گره مانند 𝑖 براي هر یال )𝑗 (𝑖,به صورت
مستقل و جداگانه به صورت زیر محاسبه و بهروز می شود که 𝑥
46

افزایش مقدار داده و کاهش هزینه با استفاده از کدگذاري شبکه در شبکههاي حسگر بیسیم

هرچه مقدار 𝑘 بزرگتر انتخاب شود ،اندازه گام کوچکتر میشود
[.]14
شکل  ،3فلوچارت الگوریتم توزیعشده و تکرارشونده پیشنهادي
براسییاس کدگذاري شییبکه براي مسیییریابی و متعادل کردن
مصرف پهناي باند یالها در شبکههاي حسگر بی سیم را نشان
میدهد.

شییکل  ،4الگوریتم پیشیینهادي یا BNCDA6را نشییان داده که
یک الگوریتم توزیع شده براساس کدگذاري شبکه و براي ایجاد
تعادل در مصییرف پهناي باند در شییبکه اسییت .این الگوریتم
تو سط هر گره ح سگر اجرا شده و در هر مرحله یک ر شته از
نقاط را براي م سیریابی دادههاي کدگذاري شده تولید میکند
و هر نقطه برا ساس نقاط قبلی محا سبه می شود .هرچه تعداد
مراحل براي رسییییدن به جواب بهینه و اصیییلی کمتر باشییید،
همگرایی الگوریتم بیشتر خواهد بود.

Start

مرحله اول𝑛=1 :
انتخاب یک نقطه اولیه

Algorithm BNCDA
Begin
;n⃪1
Select an initial point and select the current point as the
;optimal point
;∀ (𝑖, 𝑗)∈𝐸 : 𝑉̂(𝑖,𝑗) = 𝑉(𝑖,𝑗) [1] = 0
;∀ 𝑖∈𝑁 : 𝛿̂𝑖 = 𝛿𝑖 [1] = 0
Calculating the upper bound of the objective function or
;)𝑈𝐵𝑖 using equation (31
)While (∀ 𝑖∈𝑁 ||(𝜔𝛿)𝑖[𝑛]|| != 0
Begin
Each node calculates the values of variables 𝑉(𝑖,𝑗) [𝑛] and
)𝛿[𝑛] and (𝜔𝛿)𝑖[𝑛] using equations (32) and (33) and (34
and
;Sends its output to all the edges;𝑛++
]𝑛[ )𝑗Each node calculates the value of the variables 𝑉(𝑖,
;)and 𝑉(𝑖,𝑗) [𝑛+1] using equations (33), (34) and (6
If ([𝑛+1], [𝑛+1]) < 𝑈𝐵𝑖, then
Begin
Update the optimal values of 𝑉̂(𝑖,𝑗) and 𝛿̂𝑖 and 𝑈𝐵𝑖 as
;]𝑉̂(𝑖,𝑗) = 𝑉(𝑖,𝑗) [𝑛 + 1];𝛿̂𝑖 = 𝛿𝑖 [𝑛 + 1
; 𝑖)]𝑈𝐵𝑖 = 𝐿𝑖 (𝑉[𝑛 + 1], 𝛿[𝑛 + 1
End if
End while
Return the value of 𝑉̂(𝑖,𝑗) as the optimal and minimum
;solution value
End.

انتخاب نقطه فعلی بهعنوان نقطه بهینه
∀ (𝑖, 𝑗)∈𝐸 : 𝑉̂(𝑖,𝑗) = 𝑉(𝑖,𝑗) [1] = 0
∀ 𝑖∈𝑁 : 𝛿̂𝑖 = 𝛿𝑖 [1] = 0

محا سبه حد باالي تابع هدف یا
𝑖𝐵𝑈 با استفاده از معادله ()31

= 𝑖𝐵𝑈
𝑖)]𝐿𝑖 (𝑉[𝑛 + 1], 𝛿[𝑛 + 1
]𝛿̂𝑖 = 𝛿𝑖 [𝑛 + 1
]𝑉̂(𝑖,𝑗) = 𝑉(𝑖,𝑗) [𝑛 + 1

n++
Yes

هر گره 𝑖 مقدار متغیرهاي ]𝑛[)𝑗𝑉(𝑖,
و ]𝑛[𝑖𝛿 و ]𝑛[𝑖)𝛿𝜔( خود را با
استفاده از معادالت ( )32و ( )33و
( )34محاسبه کرده و به تمام
یالهاي خروجی خود ارسال میکند.

No
𝑖𝐵𝑈<𝑖)](𝑉[𝑛+1], 𝛿[𝑛+1

هر گره 𝑖 مقدار متغیرهاي
] 𝑉(𝑖,𝑗)[𝑛+1و ] 𝛿𝑖[𝑛+1و
] 𝑅(𝑖,𝒥𝑖)[𝑛+1را با استفاده از
معادالت ( )33و ( )34و ()6
محاسبه میکند.

End

No

𝑁∈𝑖 ∀
‖(𝜔𝛿)𝑖[𝑛]‖=0
Yes

شکل  :شبهکد الگ ریتم پیشنهادی زی شده BNCDA

مقدار )𝑗 𝑉̂(𝑖,همان راهحل بهینه و
پاسخ کمینه مساله است

شکل  :فل چارت الگ ریتم پیشنهادی زی شده BNCDA

Bandwidth Network Coding Distributed Algorithm

6
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احسان خراطی

ما در مدل شبیه سازي شبکه فرم کرده که هر گره ح سگر
حداکثر چهار همسایه دارد و گرههاي حسگر همزمان هستند و
نحوه ارسال و دسترسی گرهها به پهناي باند بدون تداخل است
و مکان رخ دادن رویدادها به صورت ت صادفی و یکنواخت ا ست
و نقطه شروع حرکت سینکها به مرکز شبکه نزدیک ا ست و
کانال ایدهآل بوده و ارسیییال بین گرههاي حسیییگر بهصیییورت
هماهنگ از الیه کنترل دسترسی رسانه یا  MACکنترل شده
است و هیچ برخورد و خطاي دادهاي رخ نمیدهد .همچنین در
شبیه سازي این مقاله مانند منابع [ ،]3-5فرم کرده  50گره
ح سگر به صورت ت صادفی در یک شبکه  100×100متر مربع
مستقر هستند و انرژي اولیه هر گره حسگر برابر  𝑒0=10ژول و
دامنه ار سال هر گره برابر  𝑟=10متر و حداکثر پهناي باند اولیه
هر یال برابر  𝐵𝑀𝑎𝑥=10کیلو بایت و اندازه هر بسیییته برابر 10
بایت و نرخ تولید بسته در هر گره حسگر برابر  10بسته در هر
ثانیه و اندازه بافر هر گره حسگر برابر  100کیلوبایت است.
شییکل  ،5میزان پهناي باند موجود و پهناي باند مصییرف شییده
برح سب بایت در شبکه را در حین اجراي الگوریتم توزیع شده
پیشنهادي  BNCDAبهصورت پویا نشان میدهد.

 شبیهسازی و ارزیابی کارآییدر این بخش ،کارایی و عملکرد مدل بهینه سازي پی شنهادي یا
 BNCOMدر بخش سیییوم م قا له و الگوریتم توزیعشییییده
پی شنهادي یا  BNCDAدر بخش چهارم مقاله را ازن ر م صرف
پهناي باند و کل مقدار جریان مجازي در یالها یا 𝑉 براسیییاس
پارامترهاي اندازه گام یا 𝜃 و ضیییریب الگرانژین یا 𝛿 در مراحل
مختلف را ارزیابی کرده و سیییپس آنها را با مدل بهینهسیییازي
 SIPNecدر مقاله [ ]8و مدل بهینه سازي  OPTدر مقاله []12
مقایسیییه و ارزیابی میکنیم .مدل بهینهسیییازي  SIPNecاز
کدگذاري شیییبکه اسیییتفاده کرده و براي ارسیییال داده هاي
کدگذاري شیییده از گرههاي میانی و حمالهاي داده اسیییتفاده
میکند اما ایجاد تعادل در پهناي باند را درن ر نمیگیرد.
مدل بهینه سازي  OPTقبل از ارسال دادههاي کدگذاري شده،
م سیریابی دادهها را برا ساس دامنه گرههاي ح سگر به صورت
آگاهانه و یکنواخت انجام میدهد و فقط براسییاس مسیییریابی
بهینه ا ست و از کدگذاري شبکه و ایجاد تعادل در پهناي باند
اسییتفاده نمیکند .مشییکل این مدل آن اسییت که اگر یک گره
حسگر در ادامه مسیر ،رویدادي را حس نکند ،کل مسیر از بین
میرود .مدل هاي بهی نهسیییازي فوق چون ازطریق یک مدل
 MILP7بدسیییت آمدهاند ،بهترین عملکرد را در تابع هدف خود
دارند و پارامترهاي اصلی آنها به درستی تن یم شده است.
شبیه سازيها در محیط  MATLABروي رایانهاي با پردازنده
 5ه ستهاي اینتل  2.5گیگاهرتز و حاف ه رم  6گیگا بایت اجرا
شده ا ست و براي مدل سازي مدلهاي بهینه سازي از نرمافزار
 AMPLو براي حل مدلهاي بهینهسییازي از نرمافزار CPLEX
و کتاب خانه  Pulpاسیییتفاده میکنیم .همچنین براي حل مدل
بهی نهسیییازي  BNCOMمیتوانیم از حل معادالت مربوط به
شرایط کاروش-کان-تاکر استفاده کنیم.
براي اجرا و پیادهسیییازي الگوریتم توزیعشیییده پیشییینهادي
 BNCDAاز زبان پایتون اسییتفاده کرده و براي حل معادالت و
ن مایش نمودار ها از ه مان نرمافزار مت لب اسیییت فاده میکنیم.
مقادیر اندازهگیري شییده ،حاصییل میانگین  20بار اجرا و تکرار
شبیه سازي است و یا شبیه سازي را آنقدر تکرار کرده تا انرژي
اولین گره حسیییگر خاتمه یابد و لذا نتایج با اطمینان  ٪95و
دقت  ٪5هستند.
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Remaining Bandwidth
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Mixed-integer linear programming
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شکل  :میزان پهنای باند م ج د و پهنای باند مصرف شده در
شبکه در حین اجرای الگ ریتم زی شده پیشنهادی BNCDA
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افزایش مقدار داده و کاهش هزینه با استفاده از کدگذاري شبکه در شبکههاي حسگر بیسیم

 - -1اثیر اندازه گام یا 𝜃 روی کل مقدار جریان مجازی در

همانگونه که میبینیم ،با افزایش اندازه گام از مقدار اولیه تا نقاط
ن شان داده شده ،کل مقدار جریان مجازي در یالها افزایش یافته
که بیانگر سییازگاري بین فرمولهاي تئوري و نتایج تجربی اسییت.
هرچند پس از نقاط ن شان داده شده ،کل مقدار جریان مجازي در
یال ها هنوز می توا ند افزایش یا بد ،ا ما ه مان طور که در بخش
چهارم مقاله بهصییورت تئوري نشییان داده شیید ،همیشییه تضییمین
چنین افزایشی وجود ندارد.

یالها یا 𝑉 در الگ ریتم زی شده پیشنهادی BNCDA
همانطور که در بخش چهارم مقاله اشیییاره شییید ،همگرایی
الگوریتم زیرگرادیان ،وابسییته به انتخاب اندازه گام اسییت .اگر
اندازه گام در هر مرحله کاهشیییی باشییید ،همگرایی الگوریتم
توزیعشییده پیشیینهادي  BNCDAافزایش مییابد؛ بهطوريکه
ابتدا اندازه گام را یک مقدار متوسیییط انتخاب میکنیم و به
تدریج با نزدیک شیییدن به جواب بهینه مسیییاله ،مقدار آن را
کاهش میدهیم .اگر ا ندازه گام بیش از حد بزرگ باشییید،
الگوریتم توزیعشییده پیشیینهادي  BNCDAاز نقطه بهینه دور
شده و سري به صورت همساز واگرا شده و منجر به عدم تعادل
در مصییرف پهناي باند میشییود .همچنین اگر اندازه گام خیلی
کوچک باشییید ،در نقاط بهینه محلی گیر کرده و قبل از پایان
عمر شییبکه باز هم سییبب عدم تعادل در مصییرف پهناي باند
میشییود زیرا تعداد تکرارها کاهش یافته و احتمال رسیییدن به
جواب بهینه اصلی کاهش مییابد.
شکل  ،6تاثیر افزایش اندازه گام روي متغیر ا صلی م ساله یا 𝑉 یا
کل م قدار جریان م جازي در یال ها را در الگوریتم توزیعشیییده
پیشنهادي  BNCDAبراي چهار مجموعه مختلف گرههاي حسگر
ن شان میدهد .این چهار مجموعه گرههاي ح سگر برح سب انرژي
اولیه یا  ،𝑒0دامنه ارسییال داده یا 𝑟 ،ضییریب الگرانژین یا 𝛿 و اندازه
گام یا 𝜃 هسیتند .نقاط نشیان داده شیده بیانگر مقدار بهینه اندازه
گام براي هر مجموعه ا ست که از معادالت ( 26و  )33با ا ستفاده
از نرمافزار متلب محاسبه شده است.
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شکل  ،7تاثیر ضریب الگرانژین 𝛿 روي کل مقدار جریان مجازي
در یالها یا 𝑉 را در الگوریتم توزیعشییده پیشیینهادي BNCDA
براي چهار مجموعه مختلف گره هاي حسیییگر نشیییان میدهد.
مشاهده شده که با افزایش ضریب الگرانژین 𝛿 در هر مرحله ،به
دلیل ایجاد تعادل بیشتر در مصرف پهناي باند ،کل مقدار جریان
مجازي در یالها تا یک نقطه افزایش مییابد ،اما بعد از آن نقطه،
کل مقدار جریان مجازي در یالها کاهش مییابد .دلیل آن این
است که چون موقعیت گرههاي حسگر ثابت است ،هرچه ضریب
الگرانژین 𝛿 بیشیییتر باشییید ،تعداد گرههاي حسیییگر بیشیییتري
میتوانند دادههاي کدگذاري شده خود را در شبکه منتشر کنند
و درنتی جه م قدار جر یان م جازي در یال ها کاهش می یا بد.
درنهایت با افزایش بیش از حد ضیییریب الگرانژین 𝛿 ،کل مقدار
جریان مجازي در یال ها در الگوریتم توزیعشیییده پیشییینهادي
 BNCDAبه صیییفر میرسییید .ازن ر تئوري ،یافتن مقدار بهینه
ضریب الگرانژین 𝛿 نیاز به محاسبات زیادي دارد.
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شکل  :6اثیر اندازه گام یا 𝜃 روی کل مقدار جریان مجازی در یالها یا 𝑉 در
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در یالها یا 𝑉 در الگ ریتم زی
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 - -2اثیر ضریب الگرانژین 𝛿 روی کل مقدار جریان مجازی

شکل  :اثیر ضریب الگرانژین 𝛿 روی کل مقدار جریان مجازی در

الگ ریتم زی شده پیشنهادی  BNCDAو نقاط آستانه اندازه گام برای

یالها یا 𝑉 در الگ ریتم پیشنهادی BNCDA

مج عه مختلف از گرههای حسگر
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احسان خراطی

تعداد گرههاي همسییایه یک گره حسییگر منبع با دامنه ارسییال
 10متر ،بین  2تا  4و با دامنه ارسیییال  20متر ،بین  5تا 12
اسییت .مشییاهده میشییود که با افزایش تعداد گرههاي حسییگر
منبع ،دادههاي بیشییتري تولید شییده و پهناي باند بیشییتري
مصرف میشود .استفاده از کدگذاري شبکه سبب کاهش تعداد
ارسالها و ترافیک دادهها و درنتیجه کاهش مصرف پهناي باند
در شیییبکه میشیییود .در مدل بهینهسیییازي  ،BNCOMچون
مسیریابی دادههاي کدگذاري شده از یالهایی است که پهناي
باند آزاد بیشیییتري دارند ،لذا کمترین پهناي باند در شیییبکه
م صرف شده است .همچنین م شاهده شده که با افزایش تعداد
گرههاي حسیییگر منبع ،تفاوت بین مدل بهینهسیییازي  OPTبا
سایر مدلهاي بهینهسازي بیشتر مشخ میشود.
با افزایش دامنه ارسییال گرههاي حسییگر منبع ،تعداد گرههاي
همسییایه یک گره حسییگر منبع افزایش یافته و مصییرف پهناي
باند در شییبکه افزایش مییابد .اما با افزایش تعداد همسییایهها،
فرصیییت کدگذاري در شیییبکه نیز افزایش یافته و درنتیجه در
میدلهیاي بهینیهسییییازي  BNCOMو  SIPNecو الگوریتم
توزیعشده پیشنهادي  BNCDAکه از کدگذاري شبکه استفاده
میکنند ،سبب کاهش م صرف پهناي باند در شبکه ن سبت به
مدل بهینهسازي  OPTکه فاقد کدگذاري شبکه است میشود.

  -مج ع پهنای باند مصرف شده در شبکهشییکلهاي  8و  ،9نتایج ارزیابی و بررسییی تاثیر تعداد گرههاي
منبع ح سگر روي م صرف پهناي باند شبکه برح سب بایت را
بهترتیب براي دامنه ارسال گرههاي حسگر  10و  20متر نشان
میدهد .در حالت  4گره ح سگر منبع 4 ،گره ح سگر منبع در
چهار گوشییه شییبکه قرار دارند و دادههاي حس شییده را تولید
کرده و سیییایر گره هاي م یانی ،داده ها را کدگذاري میکن ند.
حالت  5گره حسگر منبع ،مانند حالت  4گره حسگر منبع بوده
با این تفاوت که گره منبع پنجم در مرکز شبکه قرار دارد.
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 - -ارزیابی مج ع انرژی مصرف شده در شبکه

شکل  :8اثیر داد گرههای حسگر منب روی مج ع پهنای باند

شکلهاي  10و  ،11نتایج ارزیابی و بررسی تاثیر تعداد گرههاي
ح سگر منبع روي مجموع انرژي م صرف شده برح سب میلی
ژول را بهترتیب براي دامنه ارسییال گرههاي حسییگر  10و 20
متر نشییان میدهند .هرچه تعداد گرههاي حسییگر منبع کمتر
باشیید ،دادههاي کمتري تولید شییده و انرژي کمتري مصییرف
میشیییود و با افزایش تعداد گره هاي حسیییگر منبع ،دادههاي
بیشیتري تولید شیده و انرژي بیشیتري مصیرف میشیود اما از
کدگذاري شبکه بی شتر میتوان ا ستفاده کرد که سبب کاهش
تعداد ارسیییالها و ترافیک دادهها و درنتیجه کاهش مصیییرف
انرژي در شیییبکه میشیییود .با افزایش دامنه ارسیییال گرههاي
ح سگر ،تعداد هم سایگان افزایش یافته و م صرف انرژي افزایش
مییابد اما با افزایش تعداد هم سایهها ،فر صت کدگذاري شبکه
افزایش یافته و درنتیجه سبب کاهش مصرف انرژي در الگوریتم
توزیعشیییده پیشییینهادي  BNCDAنسیییبت به روشهاي فاقد
کدگذاري میشود.

مصرف شده در شبکه برحسب بایت با دامنه ارسال  10متر
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شکل  :اثیر داد گرههای حسگر منب روی مج ع پهنای باند
مصرف شده در شبکه برحسب بایت با دامنه ارسال  20متر
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چون فقط به تعیین م سیر بهینه براي ار سال دادهها میپردازد و
از کدگذاري شبکه ا ستفاده نمیکند ،به دلیل کوتاه بودن م سیر
ارسال بستهها ،طول عمر بیشتري نسبت به سایر مدلها دارد.
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 - -ارزیابی و بررسی

یکی از مهمترین اهداف در شبکههاي حسگر بی سیم ،طوالنیتر
شییدن عمر شییبکه اسییت .در این مقاله ،مانند منابع [ ،]7 .6عمر
شبکه را از زمان ا ستقرار گرههاي ح سگر تا تخلیه انرژي اولین
گره حسییگر تعریف میکنیم .چون مصییرف انرژي براي ارسییال
ب ستهها در گرههاي ح سگر خیلی بی شتر از م صرف انرژي براي
کدگذاري ب ستهها در گرهها ا ست ،لذا طول عمر گرههاي ح سگر
نسبت معکوس با نرخ تولید بستهها توسط گرههاي حسگر دارد.
شییکل  ،12تاثیر افزایش تعداد گرههاي حسییگر منبع روي طول
عمر شبکه برح سب ثانیه را ن شان میدهد .م شاهده شده که
چون همه مدلهاي بهینه سازي از تعیین م سیر بهینه ا ستفاده
میکنند ،تقریبا روند مشیابهی دارند و با افزایش تعداد گرههاي
حسیییگر منبع ،میزان ارسیییال دادهها افزایش یافته و درنتیجه
مصیییرف انرژي نیز در آنها افزایش یافته و درنتیجه طول عمر
شبکه در آنها کاهش مییابد .همچنین م شاهده شده که چون
مدل بهینهسییازي  BNCOMفقط به ایجاد تعادل در مصییرف
پهناي باند یالها میپردازد و بسیییتهها را از یالهایی ارسیییال
می ک ند که په ناي باند خالی بیشیییتري دارند ،لذا شیییانس
کد گذاري شیییب که در این مدل کمتر از مدل بهی نهسیییازي
 SIPNecبوده و طول عمر مدل بهینه سازي  SIPNecبی شتر از
مدل بهینهسازي  BNCOMاست.
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شکل  :10اثیر داد گرههای حسگر منب روی مج ع انرژی
مصرف شده در شبکه برحسب بایت با دامنه ارسال  10متر
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شکل  :11اثیر داد گرههای حسگر منب روی مج ع انرژی
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م شاهده شده که با افزایش تعداد گرههاي ح سگر منبع ،تفاوت
بین مدلهایی بهینهسیییازي که از کدگذاري شیییبکه اسیییتفاده
میکنند با مدل بهینهسازي  OPTکه فاقد کدگذاري شبکه است
بیشییتر مشییخ میشییود .مدل بهینهسییازي  SIPNecنیز چون
ت عادل در مصیییرف په ناي با ند را درن ر نمیگیرد ،عملکرد
ضعیفتري نسبت به مدل بهینهسازي  BNCOMدارد .همچنین
چون الگوریتم توزیعشیییده پیشیییهادي  ،BNCDAمسییییریابی
ب ستههاي کدگذاري شده را بین گرههاي ح سگر در هر مرحله
بهصورت پیوسته و توزیعشده انجام میدهد ،طول عمر کوتاهتري
ن سبت به مدلهاي بهینه سازي دارد .مدل بهینه سازي  OPTنیز
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شکل  :12اثیر داد گرههای حسگر منب روی میانگین ع ر شبکه
برحسب ثانیه
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احسان خراطی

 - -پیچیدگی زمانی برای رسیدن به ج اب بهینه

 - -6ارزیابی و بررسی میانگین اخیر انتها به انتها

از عوامل دیگر در ایجاد تاخیر ،پیچیدگی زمانی براي حل مدل
و رسییی یدن به جواب بهی نه اسیییت .انرژي الزم براي ان جام
محاسییبات در گرههاي حسییگر خیلی کمتر از انرژي مورد نیاز
براي ارسال بستهها است .اما گرههاي حسگر ،توانایی محاسبات
ضعیفی دارند و نمیتوانند محاسبات پیچیده را انجام دهند .لذا
هرچه پیچیدگی محاسیییبات کمتر باشییید ،کارایی مسییییریابی
بستهها بهتر خواهد بود .شکل  ،14نتایج ارزیابی و بررسی تاثیر
تعداد گرههاي حسگر منبع روي میانگین زمان الزم براي یافتن
مسیر بهینه را برحسب ثانیه نشان میدهد.
مشاهده شده که زمان الزم براي یافتن مسیر بهینه در الگوریتم
توزیعشییده پیشیینهادي  BNCDAبه مراتب کمتر از مدلهاي
بهینهسیییازي  BNCOMو  SIPNecو  OPTاسیییت .زیرا این
الگوریتم ،توزیعشیییده بوده و ن یاز به جمعآوري اطالعات کل
شبکه در یک نقطه متمرکزي نیست و محاسبات سادهاي دارد،
لذا گرههاي حسییگر بهراحتی و همزمان میتوانند این الگوریتم
را اجرا کن ند .ب نابراین این الگوریتم در شیییب که هاي حسیییگر
بی سیم با تعداد زیادي گره قابل اجرا و مقیاسپذیر ا ست .البته
تعداد تکرار الگوریتم توزیع شده پی شنهادي  BNCDAواب سته
به سرعت همگرایی است.
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شکل  :1اثیر داد گرههای حسگر منب روی میانگین زمان الزم
برای یافتن مسیر بهینه را برحسب ثانیه
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پارامتر تاخیر انتها به انتها دادهها براي کاربردهاي بالدرنگ در
شییبکه بسیییار اهمیت دارد و وابسییته به تعداد گرههاي حسییگر
منبع و نرخ تولید داده و بار ترافیکی اسییت .شییکل  ،13نتایج
ارز یابی و بررسیییی تاثیر ت عداد گره هاي حسیییگر منبع روي
میانگین تاخیر انتها به انتها برحسب ثانیه را نشان میدهد.
م شاهده شده که با افزایش تعداد گرههاي ح سگر منبع ،میزان
دادهها در سط شبکه افزایش یافته و میزان تاخیر براي ارسال
داده هاي کد گذاري شیییده افزایش می یا بد .ا ما چون مدل
بهینهسیییازي  BNCOMو الگوریتم توزیعشیییده پیشییینهادي
 BNCDAاز کدگذاري شبکه و ایجاد تعادل روي مصرف پهناي
باند یالها ا ستفاده میکنند ،سبب کاهش ب ستههاي کدگذاري
شییده و تداخل و برخورد دادهها در الیه فیزیکی کمتر شییده و
درنتیجه نسیییبت به مدلهاي بهینهسیییازي  SIPNecو OPT
تاخیر انت ها به انت ها کمتري دار ند .همچنین چون الگوریتم
توزیعشده پیشنهادي  BNCDAیک الگوریتم تکرارشونده است
و براي مسیریابی بستهها نیاز به چندین مرحله دارد ،تاخیر آن
بیشتر از مدل بهینهسازي  BNCOMاست.
اما چون مدلهاي بهینهسیییازي  BNCOMو  SIPNecو OPT
بهصییورت متمرکز حل میشییوند نیاز اسییت که اطالعات همه
گره ها در یک گره مرکزي جمع شیییده و سیییپس مدل هاي
بهینه سازي حل شوند و محا سبات انجام شده و آنگاه جواب
محاسییبات به سییایر گرهها ارسییال شییود .بنابراین روش حل
متمرکز براي شبکههاي حسگر بی سیم با تعداد زیاد گره بسیار
مشکل و زمانبر و تقریبا غیرعملی است.

0
4

Number of Source Sensor Nodes

شکل  :1اثیر داد گرههای حسگر منب روی میانگین اخیر
انتها به انتها شبکه برحسب ثانیه
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 -ارزیابی کل مقدار جریان مجازی در یالها یا 𝑉

 BNCDAبا دو مدل بهینهسییازي  BNCOMو  SIPNecتقریبا
یک کیلو بایت و با مدل بهینه سازي  OPTتقریبا دو کیلو بایت
ا ست و اگر تعداد گرههاي ح سگر منبع برابر  35با شد ،فا صله
بین الگوریتم توزیعشیییده پیشییین هادي  BNCDAو دو مدل
بهینهسیییازي  BNCOMو  SIPNecتقریبا تغییر نمیکند اما
فاصییله بین الگوریتم توزیعشییده پیشیینهادي  BNCDAو مدل
بهینه سازي  OPTبسیار بیشتر ( 15برابر) می شود که دلیل آن
عدم استفاده مدل بهینهسازي  OPTاز کدگذاري شبکه و ایجاد
تعادل در مصرف پهناي باند است.

کل مقدار جریان مجازي در یالها نسییبت عکس با فاصییله بین
گرههاي ح سگر دارد و هرچه فا صله بین گرههاي ح سگر کمتر
شیییود ،مقدار جریان مجازي بیشیییتري روي یال ها در جریان
خواهد بود .شیییکل  ،15نتایج ارزیابی و بررسیییی تاثیر تعداد
گرههاي حسییگر منبع روي کل مقدار جریان مجازي در یالها
برح سب بایت تا دقیقه  20را ن شان میدهد .م شاهده شده که
با افزایش تعداد گرههاي حسگر منبع ،کل مقدار جریان مجازي
در یالها یا 𝑉 در همه مدلها و الگوریتم توزیع شده پیشنهادي
 BNCDAافزایش می یا بد .چون مدل هاي بهی نهسییییازي
 BNCOMو  SIPNecو  OPTمتمرکز و بهی نه هسیییت ند و از
م سیریابی آگاهانه دادههاي کدگذاري شده در شبکه ا ستفاده
میکنند ،سبب کاهش طول م سیریابی بین گرههاي ح سگر و
کاهش کل مقدار جریان مجازي در یال ها میشیییوند .هرچه
تعداد گرههاي حسییگر منبع کمتر باشیید ،طول مسیییر ارسییال
دادهها افزایش یافته که سبب کاهش کل مقدار جریان مجازي
در یالها میشییود .اما با افزایش تعداد گرههاي حسییگر منبع،
اسییتقرار گرههاي حسییگر منبع در مرکز بیشییتر شییده و طول
مسیییریابی دادههاي کدگذاري شییده کاهش یافته و کل مقدار
جریان مجازي در یالها افزایش مییابد.

 -6نتیجهگیری
یکی از محدودیتها در شبکههاي حسگر بیسیم ،میزان پهناي
باند موجود در شییبکه اسییت .مسییاله یافتن مسیییر بهینه براي
ار سال دادهها و ایجاد تعادل در م صرف پهناي باند شبکه ،یک
م ساله  NP-hardا ست .در این مقاله ،یک مدل بهینه سازي با
هدف تعیین م سیر بهینه براي ار سال دادهها و ایجاد تعادل در
م صرف پهناي باند با ا ستفاده از کدگذاري شبکه در شبکههاي
ح سگر بی سیم ارامه شد .چون براي حل مدل بهینه سازي باید
اطالعات به یک گره مرکزي ارسال شود ،براي حل این م شکل
یک الگوریتم توزیع شده و تکرار شونده ارامه شده که برا ساس
روش زیرگرادیان و روش تفکیک جریانهاي شیییبکه اسیییت و
بهصورت پویا و پیوسته و براساس پهناي باند باقیمانده گرههاي
حسییگر ،مسیییر بهینه را براي ارسییال دادههاي کدگذاري شییده
تعیین میکند.
اثربخ شی مدل بهینه سازي و الگوریتم توزیع شده پی شنهادي با
چندین بار اجراي شبیه سازي برح سب تعداد گرههاي ح سگر
منبع و ضریب الگرانژین و اندازه گام برر سی شده ا ست .نتایج
نشیییان میده ند که مدل و الگوریتم پیشییین هادي به دل یل
مسییییریابی آگاهانه و کدگذاري شیییبکه میتوانند پارامترهاي
میانگین زمان الزم براي یافتن مسیییر بهینه ،کل مقدار جریان
مجازي در یالها ،میانگین تاخیر انتها به انتها شیییبکه ،پهناي
باند مصییرف شییده ،میانگین طول عمر شییبکه و انرژي مصییرف
شییده را بهبود ببخشییند و یا نسییبت به مدلهاي دیگر خیلی
ضیییعیف عمل نکنند .همچنین الگوریتم پیشییینهادي قابلیت
مقیاسپذیري بسییییار خوبی دارد ،زیرا محاسیییبات بهصیییورت
توزیعشییده و غیر متمرکز انجام شییده و وابسییتگی کمی بین
گرهها وجود دارد.
در مدل بهینه سازي و شبیه سازي این مقاله براي ساده شدن
مسییاله ،فرم شییده که محیط باز و مسییط اسییت و پوشییش
رادیویی کامالً من م ا ست و گرهها همزمان ه ستند و ار سال و
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شکل  :1اثیر داد گرههای حسگر منب روی کل مقدار جریان
مجازی در یالها یا 𝑉 برحسب بایت

همچنین م شاهده شده که کل مقدار جریان مجازي در یالها
در الگوریتم توزیعشده پیشنهادي  BNCDAبیشتر از مدلهاي
بهینه سازي ا ست .بهطوريکه اگر تعداد گرههاي ح سگر منبع
برابر  4باشیید ،فاصییله بین الگوریتم توزیعشییده پیشیینهادي
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Increasing the Amount of Data and Reducing the Cost of Using Network Coding
in Wireless Sensor Networks

Abstract:
This paper presents an optimization model to increase the amount of data collected and balance the bandwidth
consumption of the edges and uses network coding. To solve this model, the dual method is used and to
calculate a lower bound and find the optimal answer and point in the optimization model, the Karush-KunTucker condition is used, which requires calculating the derivative of the Lagrangian function with respect to
its variables. Solving this problem and equations in polynomial time is very difficult, time consuming and
almost impractical due to the involvement of different parameters and limited resources of wireless sensor
networks with a large number of nodes, so to solve this problem, a distributed and iterative algorithm is
proposed. It uses the sub gradient method and the network flow separation method. The effectiveness of the
proposed model and algorithm has been investigated by simulation in terms of number of source sensor nodes,
Lagrangian coefficient and step size. Up to 23% of bandwidth consumed, average network life and energy
consumed.
Keywords: Wireless Sensor Networks, Network Coding, Optional Route, Bandwidth.
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چکیده
تشخیص جوامع در شبکههای اجتماعي پویا یکي از مهمترین موضوعات تحقیقاتي است که در سالیان اخیر مورد توجه قرار گرفته
است .رویکردهای گوناگوني برای تشخیص جوامع در شبکههای اجتماعي در حالت پویا وجود دارد که در بین آنها ،رویکرد انتشار
برچسب دلیل سادگي و کارایي انتخاب شده است .این رویکرد شامل روشهای بسیاری است که غالبا تصادفي هستند .از میان
این روشها ،روش رتبهبندی برچسب مبتني بر زمان یک روش قطعي است .البته مسلما این روش هم با مشکالتي مواجه است،
یکي از مشکالت این است وقتي یک گره مي خواهد به یک جامعه بپیوندد ،ساختار دروني آن جامعه در نظر گرفته نميشود.
بنابراین برای حل این مشکل ،یک رویکرد حریصانه برای بهبود رویکرد انتشار برچسب استفاده شده است .رویکرد جدید ارائهشده
و دیگر روشهای مورد ارزیابي در مجموعه دادههای واقعي و مصنوعي مورد آزمایش قرار ميگیرند .نتایج نشان ميدهد که روش
پیشنهادی نسبت به روشهای دیگر از لحاظ میزان صحت و قابلیت افراز به نسبت بهتر عمل کرده است.
واژگان کلیدی :رتبهبندی برچسب مبتني بر زمان حریصانه ،رتبهبندی برچسب مبتني بر زمان ،رویکرد انتشار برچسب ،تشخیص
جوامع ،شبکهی اجتماعي پویا
 .1مقدمه
شبکههای اجتماعي میلیونها و حتي میلیاردها کاربر را از
سراسر جهان در سالهای اخیر به سوی خود جلب کردهاند.
برای مثال ،شبکهی اجتماعي فیسبوک بیش از یک میلیارد
کاربر دارد .یک شبکهی اجتماعي ،مجموعهای از گرهها و یال
ها است گرهها معادل با کاربران شبکه هستند و یالها،
وابستگي بین گرهها مانند دوستي ،خویشاوندی ،همکاربودن
و غیره را مشخص ميکند .یکي از موضوعات مطرح در زمینه-
ی شبکههای اجتماعي ،مبحث تشخیص جوامع است .به طور
کلي یک جامعه در یک شبکهی اجتماعي ،مجموعهای از گره-
ها است که تراکم ارتباطي بین آنها باالست .در عین حال
نویسنده مسئول :محمد ستاری
msattarimng.mui@gmail.com
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تراکم ارتباطي پاییني با گرههای خارج از جامعه دارند
[ .]1تشخیص جوامع نه تنها برای بهبود بازاریابي مفید
است ،بلکه ميتواند به بهبود مسیریابي در شبکه کمک
کند ]2و .[3روشهای بسیاری برای تشخیص جوامع به
صورت ایستا در شبکههای اجتماعي وجود دارد ]،[4-6
این در حالیست که شبکههای اجتماعي ذاتا پویا هستند
و مدام در حال تغییر هستند.
رویکردهای مختلفي برای تشخیص جوامع در
حالت پویا وجود دارد ] [7-10که در بین آنها ،رویکرد
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پویا

انتشار برچسب1به دلیل سادگي و کارایي انتخاب شده است
[ .]6در این رویکرد ،هر گره یک برچسب به صورت یکتا دارد
که آن را با همسایگانش به اشتراک ميگذارد .در نهایت،
برچسبهای مشابه جوامع را مشخص ميکنند .این رویکرد با
توجه به محليبودن ،قابلیت اجرا به صورت موازی را دارد
[ .]11رویکرد انتشار برچسب ،مزایای زیادی دارد ،ولي
تصادفي بودن این رویکرد ميتواند منجر به این شود که نتایج
آن در اجراهای مختلف ،متفاوت شود .یکي از مهمترین روش-
هایي که سعي کرده است قابلیت تصادفيبودن این رویکرد را
به قطعيبودن تبدیل کند ،روش رتبهبندی برچسب مبتني بر
زمان ]12[2نام دارد که مبتني بر روش رتبهبندی برچسب3
[ ]13است.
در روش رتبهبندی برچسب مبتني بر زمان ،هر گره در ابتدای
یک بردار توزیع برچسب دارد که آن را با گرههای همسایهاش
به اشتراک ميگذارد .در واقع بردار هر گره در طي  4گام
انتشار،تورم ،بریدن و بروزرساني شرطي دوباره مقداردهي
خواهد شد .گامهای  1تا  4چندین مرتبه اعمال خواهد شد.
در نهایت گرههایي که برچسبهای با بیشترین احتمالشان
مشابه هستند ،تشکیل یک جامعه را ميدهند .در این روش،
معموال یک گرهی که در یک نما به شبکهی اجتماعي اضافه
ميشود به جامعهای ميپیوندد که بیشترین یال را به آن دارد
بدون آنکه ساختار داخلي جوامع را در نظر بگیرد .این مسئله
منجر به کاهش دقت تشخیص جوامع در شبکه های اجتماعي
در حالت پویا خواهد شد .در روش ارائهشده برای حل این
مسئله ،استفاده از یک رویکرد به نام بهینهسازی ماژوالریتي4
در کنار روش رتبهبندی برچسب مبتني بر زمان پیشنهاد شده
است .در این رویکرد از معیاری به نام ماژوالریتي محلي []10
برای در نظر گرفتن ساختار جوامع استفاده شده است .در
رویکرد پیشنهادی ،در نمای اولیه ،روش رتبهبندی مبتني بر
زمان استفاده ميشود و در نماهای بعدی ،ترکیبي از روش
رتبهبندی مبتني بر زمان و رویکرد حریصانه مبتني بر بهبود
ماژوالریتي محلي5استفاده ميشود .روش رتبهبندی مبتني بر
زمان حریصانه به عنوان نام روش پیشنهادی در نظر گرفته
شده است.
مجموعه دادههای مورد استفاده ،مجموعه دادههای واقعي و
مصنوع ي 6هستند .مجموعه دادههای مصنوعي به کمبود
جوامع حقیقي در مجموعه دادههای واقعي استفاده شدهاند.
1

Label Propagation
LabelRankT
3 LabelRank
4
Modularity Optimization

روش پیشنهادی و دیگر روشهای مورد ارزیابي براساس
معیارهای کیفیت افراز ،صحت و سرعت با هم مقایسه
ميشوند.
در بخش دوم کارهای مرتبط بیان ميشوند .در بخش
سوم مقدمات بیان خواهد شد و در بخش چهارم ،روش
پیشنهادی تشریح خواهد شد .در بخش پنجم ،ارزیایي و
بخش ششم ،نتیجهگیری خواهد بود.
 .2کارهای مرتبط
رویکردهای مختلفي برای تشخیص جوامع در شبکههای
اجتماعي وجود دارد که مهمترین این رویکردهای شامل
تئوری بازی ،انتشار برچسب و بهینهسازی ماژوالریتي
است.
 1-2تئوری بازی
در رویکرد تئوری بازی [ ،]16،15هر گره به عنوان یک
عامل در نظر گرفته ميشود که قصد دارد بهرهوری خود
را بهبود دهد .نقطهی ضعف این رویکرد ،این است که
گرههایي که در هر نما وارد شبکهی اجتماعي ميشوند
به نوعي تابع جوامعي قبلي موجود در شبکههای
اجتماعي هستند و شانس ایجاد جوامع جدید را ندارند.
 2-2رویکرد بهینهسازی ماژوالریتی
در رویکرد بهینهسازی ماژوالریتي [ ،]17-19هر گره به
صورت یک عامل در نظر گرفته ميشود و هر عملي که
گره انجام ميشود در جهت بهبود ماژوالریتي است .یکي
از مشکالت این رویکرد ،ایجاد جوامع تک عضوی با تعداد
اعضای کم است .روش ] [19که به نام C-Blondel
شناخته ميشود .روشي سریعتر از روش لووین ] [20بود.
دلیل سریعتربودن روش ،کاهش اندازهی گرافهای
فشردهشده در هر نما بود .این روش بر مبنای این ایده
بود که گرههای و یالهایي که در یک نما به گراف اضافه
و یا حذف ميشوند ،تاثیر زیادی در نزدیکترین همسایه-
های خود دارند .بنابراین تاثیر رویدادهای افزودن و حذف
گره و یال در این روش بررسي ميشد.
 3-2رویکرد انتشار برچسب
رویکرد انتشار برچسب ،یک رویکرد ساده و کارا است.
ایدهی روشهای مبتني بر انتشار برچسب برای تشخیص
جوامع در ابتدا توسط راگاون و همکاران ] [6مطرح شد
Local Modularity
Synthetic
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به طوری که در آن تشخیص جوامع به صورت مجزا در حالت
ایستا در نظر گرفته ميشد .راگاون اعتقاد داشت که در رویکرد
انتشار برچسب95% ،گرهها پس از انجام 5تکرار ،تقریبا
برچسب نهایي خود را انتخاب ميکنند ] .[6لیونگ و
همکاران ] [21پتانسیل انتشار برچسب را برای شبکههای
اجتماعي در حالت پویا مطرح کردند .آنها اعتقاد داشتند که
با توجه به محليبودن روش انتشار برچسب ،این امکان وجود
دارد که به صورت پویا انجام شود.
روشهای مختلفي مبتني بر انتشار برچسب در حالت پویا
وجود دارد .یکي از این روشها ،روش رتبهبندی برچسب
مبتني بر زمان [ ]8است که یک روش قطعي مبتني بر رویکرد
انتشار برچسب است .یکي از نقاط ضعف این روش ،در نظر
نگرفتن ساختار جوامع در هنگام پیوستن یک گره به جامعه
است .هان و همکاران ] [22روش انتشار برچسب منطبق را
برای تشخیص جوامع در شبکههای اجتماعي در حالت پویا
ارائه دادند .در این روش ،رویکرد انتشار برچسب در نمای اولیه
استفاده ميشود .در نماهای دوم به بعد مشابه روش تشخیص
جوامع ذاتا طولي  7،برای هر تغییر به صورت جداگانه عمل
ميشود .یکي از نقاط ضعف این روش ،این است که ساختار
قبلي جامعه با افزودن یک یال ميتواند از بین رود.
لیو و همکاران [ ]23روش انتشار برچسب برجستهی
گسترشیافته که ارتقایافتهی روش انتشار برچسب برجسته
[ ]24بود ،برای تشخیص جوامع در شبکههای اجتماعي در
حالت پویا ارائه دادند .در این روش ،مفهومي به نام برچسب
برجسته برای هر گره تعریف شده است که نشاندهندهی
جامعهی اصلي آن گره است .این روش ،قابلیت تشخیص
جوامع همپوشان و مجزا را با هم فراهم کرده است .در واقع
جامعهی اصلي هر گره متناظر با جوامع مجزا هستند .یکي از
نقاط ضعف این روش ،این است که ممکن است ماکزیمم
محلي به عنوان بیشترین بهرهوری گره در نظر گرفته شود.
زینژنگ و همکاران روش دیگری [ ]25را برای تشخیص
جوامع مبتني بر انتشار برچسب در شبکههای اجتماعي پویا
ارائه داد .در این روش از الگوریتم ژنتیک در کنار انتشار
برچسب جهت تشخیص جوامع در شبکههای اجتماعي
استفاده شده است .یکي از نقاط ضعف این روش ،این است
که گرههای جدیدی که در هر نما وارد ميشوند معموال عضو
جوامع گرههای قبلي ميشوند.
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 .3مقدمات
در این قسمت در ابتدا عالئمي که استفاده شده است،
مختصرا توضیح داده ميشود و سپس روش رتبهبندی
برچسب مبتني بر زمان توضیح داده خواهد شد.
 1-3عالئم
به طور کلي ،یک شبکه توسط یک گراف ) G(V,Eبیان
ميشود که در آن  Vمجموعهی رئوس و  Eمجموعهی
یالها است .در این مقاله از جهت یالها صرفنظر شده
است .جامعه به صورت مجموعهای از گرهها در نظر گرفته
ميشود که توسط  Comبیان ميشود .با توجه به اینکه
روش ارائهشده ،جوامع غیر همپوشان یا مجزا را در نظر
ميگیرد ،تشخیص جامعه به صورت ماژولهای مجزا با
چگالي دروني باال و چگالي بیروني پایین تعریف ميشود.
شبکهی اجتماعي پویا ،به صورت مجموعهای از نماها
تعریف ميشود .این نماها در یک مجموعهی دادهای
واقعي در دورههای زماني مختلف از سیستم گرفته مي-
شود ،در حالي که در مجموعههای دادهای مصنوعي تولید
ميشوند .هر نما متناسب با یک گراف است .نماد  ،Tبیان-
کنندهی شمارهی نما است که از یک شروع ميشود.
 2-3رتبهبندی برچسب مبتنی بر زمان
در این روش ،فرض ميشود که تعداد کل گرهها برابر با
 nباشد .در این روش  ،رتبهبندی برچسب ] [13در نمای
اول اعمال ميشود .بدینصورت که هر گره یک بردار
توزیع برچسب اسپارس به طول تعداد  nدارد که هر
درایهی این بردار ،احتمال عضویت برچسب متناظر با آن
درایه را برای گره موردنظر مشخص ميکند .در ابتدا
𝟏

احتمال عضویت کلیهی برچسبها مساوی و برابر با
است .در ادامه برای کلیهی گرهها ،توزیع برچسب در طي
 4گام انتشار ،تورم ،بریدن و بروزرساني شرطي دوباره
مقداردهي خواهد شد ] .[12گامهای ذکر شده به صورت
ذیل انجام ميشود :
𝐧
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)1گام انتشار :در گام انتشار ،هر گره ماتریس برچسب خود
را برای گرههای همسایهاش ارسال ميکند .سپس هرگره
میانگین ماتریس برچسبهای ارسال شده توسط همسایگانش
را محاسبه کرده و به عنوان ماتریس برچسب جدیدش در نظر
ميگیرد.
)2گام تورم :در این گام ،عملگر تورم اعمال ميشود .بدین-
صورت که احتمال هر برچسب در ماتریس برچسب جدید
بروزرساني ميشود .در واقع برای هر برچسب ،احتمالش به
توان عملگر تورم ميرسد و بر مجموع احتمال کلیهی
برچسبها به توان عملگر تورم تقسیم ميشود .بدینترتیب
احتمال جدید برچسب محاسبه ميشود .این عمل باعث مي-
شود که میزان احتمال برچسبهای محتمل افزایش یابد و
متعاقبا میزان احتمال برچسبهایي که محتمل نیستند،
کاهش یابد.
 )3گام قطعکردن :برچسبهایي که احتمالشان کمتر از
یک مقدار آستانه است از ماتریس برچسب گرهها حذف مي-
شوند .این گام ،تعداد درایههای بردار برچسب را به میزان
زیادی کاهش ميدهد.
)4گام بروزرسانی شرطی :در گام بروزرساني شرطي،
بروزرسانيهای ذکرشده در صورتي که ماتریس برچسب گره
تفاوت محسوسي با گرههای همسایه داشته باشد ،تغییر خواهد
کرد .بنابراین ميتوان گفت که این گام به دنبال حفظ ساختار
جوامع است.
گامهای  1تا  4چندین مرتبه اعمال خواهد شد .در نهایت
گرههایي که برچسبهای با بیشترین احتمالشان مشابه
هستند ،تشکیل یک جامعه را ميدهند .در نماهای دوم به بعد،
برای گرههایي که یالهای متصل به آنها تغییر نکردهاند ،توزیع
برچسب آنها تغییری نميکند .اما برای بقیهی گرهها ،روش
رتبهبندی برچسب اعمال ميشود و توزیع برچسب در طي 4
فاز انتشار،تورم ،قطعکردن و بهروزرساني شرطي دوباره مقدار-
دهي خواهد شد .این مقداردهي دوباره چندین مرتبه اعمال
شده و هرکدام از این گرههای تغییریافته به یکي از جوامع
موجود ميپیوندند .در نهایت گرههایي که محتملترین
برچسبهایشان مشابه هستند تشکیل یک جامعه را ميدهند.
 .4روش پیشنهادی
در این مقاله ،یک رویکرد حریصانهی جدید به روش رتبهبندی
برچسب مبتني بر زمان به نام بهینهسازی ماژوالریتي اضافه
شده است .روش پیشنهادی به دو بخش ایستا و پویا تقسیم
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ميشود .بخش ایستا جوامع را در نمای اولیه تشخیص
ميدهد و بخش پویا جوامع را در نماهای دوم به بعد
تشخیص ميدهد.
 1-4بخش ایستا
این بخش شامل اولین نما از گراف شبکهی اجتماعي
است که الگوریتم تشخیص جوامع بر روی آن پیادهسازی
ميشود .در این بخش ،روش رتبهبندی برچسب بکار برده
ميشود به گونهای که به هر گره ،یک بردار توزیع برچسب
اختصاص داده ميشود .سپس گرهها بردار توزیع برچسب
خود را به صورت همگام بروز ميکنند .در نهایت گرههایي
که محتملترین برچسبهایشان مشابه هستند تشکیل
یک جامعه را ميدهند .بنابراین جوامعي که بدین صورت
تشخیص داده شدند به عنوان ورودی به بخش پویا داده
خواهند شد.
 2-4بخش پویا
این بخش شامل نمای دوم به بعد است .این بخش ،یک
روشي را ارائه ميکند که تشخیص جوامع را بهبود دهد.
برای رسیدن به این هدف ،از یک معیار به نام ماژوالریتي
محلي استفاده ميشود .در ماژوالریتي محلي ،فرض مي-
شود که یک جامعه به دو بخش مرکزی و مرزی تقسیم
ميشود و هر چه ارتباطات در بخش مرکزی بیشتر و در
بخش مرزی کمتر باشد ،ماژوالریتي بیشتر خواهد شد.
این معیار به صورت ذیل محاسبه ميشود ]: [26
()1

𝑣𝐾𝐼 𝐷∈𝑣∑
|𝐷|
𝑣𝐾𝐸 𝐷∈𝑣∑
|𝐵|

= 𝑚𝐿

که  Dیکي از جوامع تشخیص داده شده است و  Bگره-
های مرزی  Dرا در برميگیرد .گرهی ميتواند گرهی
مرزی باشد که حداقل یک همسایه خارج از مجموعهی
 Dداشته باشد ] .[26نماد 𝑣𝐾𝐼 تعداد ارتباطات بین گره
 vو بقیهی گرههای موجود در  Dرا بیان ميکند .نماد
𝑣𝐾𝐸 تعداد ارتباطات بین گرهی  vو گرهها در  Sرا بیان
ميکند .مجموعهی  Sشامل گرههایي هست که مجاور
گرههای مجموعهی  Dهستند ،ولي به این مجموعه تعلق
ندارند.
روش ارائهشده ،روش رتبهبندی برچسب را با یک رویکرد
بهینهسازی ماژوالریتي به صورت محلي ترکیب ميکند.
در ابتدا ،این روش ،یک مجموعهی جوامع کاندیدا برای
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هر گرهی تغییریافته ایجاد ميکند .این مجموعه شامل
جوامعي است که این گره حداقل یک یال به آنها دارد .در واقع
یک گره ميتواند به یکي از این مجموعهها بپیوندد .اینکه
کدامیک را انتخاب کند برحسب ماژوالریتي محلي مشخص
ميشود.
در واقع برای هر یک از جوامع موجود در مجموعهی جوامع
کاندیدا ،معیار ماژوالریتي محلي محاسبه ميشود .سپس
میزان بهبود یا عدم بهبود ماژوالریتي محلي با افزودن آن گره
محاسبه شده و از بین جوامع ،جامعهی که بیشترین بهبود را
در معیار ماژوالریتي محلي ایجاد کرده است به عنوان جامعهی
کاندیدا در نظر گرفته ميشود .پس از اینکه جامعهی کاندیدا
برای گره موردنظر مشخص شد ،بردار توزیع جامعهی انتخاب
شده در یک ضریب 𝛼 ضرب شده و بردار توزیع دیگر جوامع
در یک ضریب 𝛽 ضرب ميشود .مقدار 𝛼 بزرگتر از یک و
مقدار 𝛽 کوچکتر از یک خواهد بود .استفاده از این ضرایب،
شانس رویدادهایي مرتبط با جامعهی منتخب را افزایش مي-
دهد در واقع شانس رویدادهای جوامع دیگر را کاهش ميدهد.
به طوری که هر چه مقدار 𝛼 بیشتر از یک باشد ،شانس این
رویدادها بیشتر خواهد بود .در مقابل هر چه مقدار 𝛽 به صفر
نزدیکتر باشد ،شانس رویدادهای جوامع دیگر بیشتر کاهش
ميیابد .در واقع اگر جامعهی منتخب معادل با جامعهی باشند
که گره قبال به آن تعلق داشته ،شانس رویداد باقيماندن در
جامعه افزایش ميیابد .در غیراینصورت ،شانس رویدادهای
تغییر یا توسعه افزایش ميیابد .در واقع استفاده از ماژوالریتي
محلي ميتواند در مدیریت بهتر موثر باشد .یک بردار توزیع
جدید برای هر گرهی تغییر یافته به صورتي که در ذیل آمده
است ،محاسبه ميشود.
()2

∑j∈neighbour(i) 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑗 Pj
k

= pi

که 𝑖𝑝 و 𝑗𝑝 به ترتیب بردارهای توزیع گرههای  iو  jهستند
و نماد  ،kتعداد همسایگان گرهی  iرا مشخص ميکند.
همچنین ضریب 𝑗𝑓𝑒𝑜𝑐  ،ضریب گرهی  iرا تعیین ميکند.
هر یک از گرهها ،ممکن است چندین ضریب متناظر با گرههای
تغییریافتهی متفاوت داشته باشند .به بیان دیگر ،برای هر یک
از گرههای تغییریافته ،روش رتبهبندی برچسب بردار توزیع هر
گره را به صورت مجزا محاسبه ميکند و بردار توزیع گرههای
همسایه بدون تغییر باقي ميماند .این روش شامل  4گام
است :
 )1گام انتشار :در این گام ،هر گره ماتریس برچسب خود
را برای گرههای همسایهاش ميفرستد .سپس آن گره
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میانگین ماتریس برچسبهای ارسالشده توسط
همسایگانش را محاسبه کرده و به عنوان ماتریس
برچسب جدیدش در نظر ميگیرد .
 )2گام تورم :در این گام ،عملگر تورم اعمال ميشود.
بدین صورت که احتمال هر برچسب در ماتریس احتمال
کلیهی برچسبها به توان عملگر تورم تقسیم ميشود.
بدین ترتیب احتمال جدید برچسب محاسبه ميشود.
این عمل باعث ميشود که شانس انتخاب برچسبها با
احتمال باال ،بیشتر افزایش یابد و متعاقبا شانس انتخاب
برچسبها با احتمال پایین ،بیشتر کاهش یابد.
 )3گام قطعکردن :برچسبهایي که احتمالشان کمتر از
یک مقدار آستانه است از ماتریس برچسب گرهها حذف
ميشوند .این گام ،تعداد درایههای بردار برچسب را به
میزان زیادی کاهش ميدهد.
 )4گام بروزرساني شرطي :در گام بروزرساني شرطي،
بروزرسانيهای ذکرشده در صورتي که ماتریس برچسب
گره تفاوت محسوسي با گرههای همسایه داشته باشد،
تغییر خواهد کرد .این گام به دلیل حفظ ساختار جوامع
است.
گامهای فوق چندین مرتبه اجرا شده و در نهایت گرههای
که محتملترین برچسبهای مشابه هستند ،تشکیل یک
جامعه را ميدهند.
 3-4الگوریتم روش پیشنهادی
این الگوریتم براساس وجود دو بخش ایستا و پویا برای
روش به صورت الگوریتم  1و  2مشخص ميشود .در
الگوریتم  1که شامل بخش ایستای روش است .در ابتدا،
بردار توزیع برچسب مقداردهي اولیه ميشود .سپس گام-
های روش رتبهبندی برچسب بر روی گرهها و یال در
اولین نما پیادهسازی ميشود .در آخر ،جوامع تشخیص
داده شده و به عنوان ورودی نمای دوم در نظر گرفته
ميشوند.
الگوریتم  2شامل بخش پویای روش ميشود و نام آن،
رتبهبندی برچسب حریصانه است .در این الگوریتم ،در
ابتدا برای کلیهی گرهی تغییر یافته ،مجموعههای  Dو
 Sایجاد ميشوند .سپس ،گرههایي که به  Dاتصال دارند
ولي جزیي از  Dنیستند به عنوان مجموعهی  Sدر نظر
گرفته ميشوند .هر یک از اعضای مجموعهی  Sبه عنوان
یک جامعه در نظر گرفته شده و هر یک از اعضای
مجموعهی  Bو  Dبه عنوان یک گره لحاظ ميشوند .در
میان اعضای مجموعهی  ،Sجامعهی با بیشترین افزایش
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در ماژوالریتي محلي انتخاب شده و نام آن  CComقرار داده
ميشود .سپس ضرایب گرههای تغییریافته و همسایگان
براساس  CComمحاسبه ميشود .در ادامه ،بردار توزیع
برچسب برای هر یک از گرههای تغییریافته براساس ضرایب و
عملگرهای رتبهبندی برچسب دوباره مقداردهي ميشوند.
بروزرساني بردار برچسب تا زماني انجام ميشود که شرایط
متوقفشدن بروزرساني فراهم شود .شرط توقف در بروزرساني،
این است که تعداد گرههایي که برداربروزرسانيشان تغییر مي-
کند از یک آستانهی از پیشتعریفشده کمتر باشد .آستانهی
از پیشتعریفشده براساس تعداد گرههای موجود در مجموعه
دادههای مورد ارزیابي تعیین ميشود .و در نهایت بردار توزیع
برچسبهای تغییر نیافته کپي شده و جوامع استخراج خواهند
شد.
الگوریتم  : 1رتبه بندی برچسب
]Algorithm 1 : LabelRank [9
1.
2.
3.
4.
5.

)]input : snapshot G (V,E) ([0
add selfloop to adjacency matrix W
initialize label distribution P
repeat
P= W*P
// Propagate label
distribution vector
6.
P= Γin P′ // Inflate label
distribution vector to contract the
propagation
7.
P= Φr P′ // Remove labels that are
below the threshold
8.
P = Θq (P, P) // Conditional updating
9. until stop criterion satisfied
10. output communities

الگوریتم  : 2رتبه بندی برچسب حریصانه
Algorithm 2 : GreedyLabelRank
)]input : snapshot G (V,E) ([1,2,…,T
for t=2:T do
tracking the changed nodes in G(t) due to the
changes in the edges they attach to since t-1
3.
for each changed nodes cn
4.
Create empty set s,d,B
5.
add cn to D and B
6.
add all candidate
Community of D to S
7.
𝑆 ∈ 𝑚𝑜𝐶 For all
do
8.
compute Lm
9.
end for
10.
Find CCOM with the
maximum increasing Lm
11.
Compute coefficient of
cn and its neighbours based on Com
12.
repeat
13.
1.
2.

𝑗𝑝∗ 𝑗𝑓𝑓𝑒𝑜𝑐 )𝑛𝑐(𝑟𝑢𝑜𝑏𝑔𝑖𝑒𝑛𝑒𝑗∑

´
𝑛𝑐𝑃

=
//
𝑁
compute label distribution vector
´ 
𝑛𝑐𝑃
= Γin P // Inflate the node
label distribution vector to contract the
propagation
´
15.
𝑛𝑐𝑃
= Φr P′// Remove the node
labels that are below the threshold
´
16.
𝑛𝑐𝑃
= Θq (P, P) // Conditional
updating for the node label
distribution vector
17.
until stop criterion satisfied
18. end for
19.
copy label distribution of unchanged
nodes
20. end for

 4_4پیچیدگی زمانی
نماد  nرا تعداد گرهها و نماد  mرا تعداد یالها در نظر
بگیرید .در بخش ایستای روش ،قسمت انتشار برچسب بر
روی یالها اجرا شده و بقیهی قسمتها بر روی گرهها
اجرا ميشوند .بنابراین پیچیدگي زماني این قسمت
متناظر با تعداد یالها و برابر با ) O(mاست .در بخش
دوم که متناظر با بخش پویا است ،دو قسمت مهم وجود
دارد .قسمت اول که متناظر با محاسبه ی ماژوالریتي
محلي است و پیچیدگي زماني آن بر بر حسب )O(n*m
خواهد بود .قسمت دوم که متناظر با روش روش رتبه-
بندی برچسب است که بر حسب ) O(mخواهد بود لذا با
توجه به اینکه  tنما داریم ،بنابراین پیچیدگي زماني بر
روی کلیهی نماها برابر با ) O(n*m*tخواهد بود .با توجه
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به اسپارسبودن شبکهها ،اگر  mرا متناظر با ) O(knدر نظر
بگیریم که  ،kدرجهی شبکهی است ،آنگاه پیچیدگي زماني بر
حسب ) O(n2*k*tخواهد بود.
 .5ارزیابی
در این بخش ،صحت و زمان اجرای روش پیشنهادی و دو
روش رتبهبندی برچسب مبتني بر زمان [ ،]13نسخهی غیر
همپوشان روش انتشار برچسب برجستهی گسترشیافته []23
 ،روش الگوریتم ژنتیک چند هدفه پویا مبتني بر انتشار
برچسب ] [27و روش  [19] C-Blondelرا بر روی مجموعه-
های دادهای واقعي و مصنوعي مورد ارزیابي قرار خواهد گرفت.
در این قسمت در ابتدا مجموعههای دادهای معرفي ميشوند و
سپس معیارهای ارزیابي بیان خواهند شد .در نهایت ،نتایج
ارزیابي روش پیشنهادی و روشهای موجود بر روی شبکهی
واقعي و مصنوعي مورد بررسي قرار ميگیرد.
 1-5معرفی مجموعه دادههای واقعی
مجموعه دادههای واقعي شامل مجموعههای ارجاع مقاالت و
مسیریابي است که در مورد هر یک از آنها صحبت خواهیم
کرد .تفاوت این دو مجموعه در این است که در مجموعههای
ارجاع مقاالت ،یگانه رویدادی که برای گره و یالها اتفاق مي-
افتد ،رویداد افزودن گره یا یال است .در حالیکه در مجموعهی
داده ای مسیریابي ،عالوه بر رویداد افزودن ،حذف نیز اتفاق
مياقتد.
 1-1-5مجموعه دادههای ارجاع مقاالت
مجموعه دادههای ارجاع مقاالت شامل مقاالت و ارتباط بین
آنها است .ارتباط بین دو مقاله بدین صورت شکل ميگیرد که
یک مقاله به مقاله دیگر ارجاع دهد .در واقع ارتباط بین
مقاالت ،یک ارتباط جهتدار خواهد بود .نکتهای وجود دارد،
این است که یک مقاله ميتواند به مقالهای ارجاع دهد که
پیش از آن چاپ شده است.
 :]28[ Arxiv HEP-PHاین یک مجموعه ارجاع
مقاالت است که شامل مقاالتي است که بین ژانویه  1993تا
آپریل  2003چاپ شدهاند .این مجموعهی دادهای شامل
 34546گره و  421578یال است که در آن گرهها نشان-
دهندهی مقاالت و یالها وجود ارجاع بین آنها را نشان مي-
دهند .به عنوان مثال اگر مقالهی  iبه مقالهی  jارجاع داده
باشد ،آنگاه یک یال جهتدار بین گرهی  iو گرهی  jوجود
دارد .این مجموعه داده ،مقاالتي که در هر ماه چاپ شدهاند را
به عنوان یک نما در نظر ميگیرد .الزم به ذکر است اگر یک
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مقاله درون این مجموعهی دادهای به مقالهای خارج از
پایگاه داده ارجاع بدهد هیچ یالي بین آنها ایجاد نخواهد
شد و گراف مجموعه داده هیچ اطالعي در این مورد
نخواهد داد.
 :]29[ Arxiv HEP-THیکي دیگر از مجموعه
دادههای ارجاع مقاالت است که مقاالت موجود در زمینه-
ی تئوری فیزیک را پشتیباني ميکند .مشابه مجموعه
دادهی قبلي ،مقاالت را معادل گره در گراف شبکهی
اجتماعي و ارجاعات بین مقاالت را به عنوان یالهای
گراف در نظر ميگیرد .این مجموعه داده شامل 27770
گره و  352807یال است .این مجموعهی دادهای مقاالت
 11سال را از ژانویه  1993تا آپریل  2003و مقاالت و
ارتباطات بین آنها در هر دو ماه را به عنوان یک نما در
نظر ميگیرد .تفاوت این مجموعه داده با مجموعه دادهی
قبلي در این است که تعداد نماها را نسبت به مجموعهی
قبلي کاهش داده است.

 2-1-5مجموعه دادههای مسیریابی
 :]29[ Autonomous System-Oregon-1یک
سیستم خودکار است که شامل روترهایي است که بین
 31مارس  2001تا  26مي  2001ایجاد شدهاند .این
سیستم شامل  11174گره و  23409یال است که گرهها
همان روترها و یالها جریان ارتباطي بین آنها را نشان
ميدهند .نکتهای که این مجموعهی دادهای را نسبت به
مجموعه دادههای دیگر جدا ميکند ،این است که بازهی
زماني کوتاهتری را در نظر گرفته است (تقریبا  2ماه).
بنابراین نماهای کوچکتری در نظر گرفته ميشوند .در
این مجموعه داده ،هر هفته به عنوان یک نما در نظر
گرفته ميشود .تمایز این مجموعه داده با مجموعه دادهی
ارجاع مقاالت ،این است که گرهها و یالها عالوه بر اینکه
اضافه ميشوند ،ميتوانند حذف شوند .پس تعداد گرهها
ميتواند کم یا زیاد شوند.
 :]29[ Autonomous Systems AS-73یک
سیستم خودکار است که شامل روترهایي است که بین
نوامبر  1997تا ژانویه  2000ایجاد شدهاند .بنابراین بازه-
ی زماني بیشتری را نسبت به مجموعه دادهی قبلي در
نظر ميگیرد .این سیستم شامل  6474گره و 13895
یال است که گرهها همان روترها و یالها جریان ارتباطي
بین آنها را نشان ميدهند .تعداد نماهای این مجموعه
 733نما است که بیشترین تعداد نما را در بین مجموعه
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دادهها به خود اختصاص داده است .در مقابل کمترین تعداد
گرهها در بین مجموعه دادهها مورد ارزیابي دارد.

Autonomous
Systems AS73

مجموعه
داده
تعداد
گرهها
تعداد
یالها
تعداد
نماها

6474

11174

13895

23409

733

9

جهتدار ،مبتني بر
زمان ،بدون وزن

نوع

Autonomous
 SystemsOregon-1

بدونجهت  ،مبتني بر
زمان ،بدون وزن

جدول  .1مجموعه دادههای ارجاع مقاالت

مجموعه داده

Arxiv HEPTH

Arxiv HEPPH

تعداد گرهها

27770

34546

تعداد یالها

352807

421578

تعداد نماها

62
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نوع

جهتدار ،مبتني
بر زمان  ،بدون
وزن

جهتدار ،مبتني بر
زمان  ،بدون وزن

است که تعداد گرهها را نشان ميدهد .پارامتر  nبرای
مجموعه دادهی مصنوعي برابر با  6000است .پارامتر ،k
پارامتر بعدی است که میانگین درجات گرهها را نشان
ميدهد که برای این مجموعه داده ،میانگین درجات 30
است.
سمبل  maxdماکزیمم درجات یک گره را نشان
ميدهد .سمبل  mincو  maxcبه ترتیب مینیمم و
ماکزیمم اندازهی یک جامعه را نشان ميدهد .همچنین
پارامتر

مقدار

S

10

N

6000

k

30

maxd

50

minc

25

maxc

80

𝑐𝑛𝑂

3

𝜇

0.3

جدول  .3پارامترهای مرکزی برای ایجاد مجموعه دادههای مصنوعی

سمبل 𝑛𝑂 نشاندهندهی تعداد گرههایي است که عضو
بیش از یک جامعه هستند سمبل 𝑐𝑛𝑂 تعداد جوامعي که
گرههای فوقالذکر به آن تعلق دارد را بیان ميکند .در
جدول  4پارامترهای سفارشي آمده است که تعداد هر
یک از رویدادها در زوج مرتب رویدادها مشخص شده
است.

 2-5مجموعه دادههای مصنوعی
جدول  .2مجموعه دادههای مسیریابی

مجموعه دادههای مصنوعي مجزا در این مقاله در نظر گرفته
شده است که پارامترهای مورد نیاز برای مجموعه دادههای
مصنوعي براساس  LFRمعرفي شده در ] [30مشخص شده
است .پارامترهای اصلي برای ایجاد این مجموعه داده در جدول
 3آمده است .سمبل  Sمعادل با تعداد نماهای مورد نیاز برای
ایجاد این گونه از شبکههاست .در جدول  ،3سمبل  ،Sمقدار
 15را گرفته است که نشاندهندهی این است که مجموعه
دادهی مصنوعي شامل  10نما است .پارامتر دیگری که برای
ایجاد مجموعه دادههای مصنوعي استفاده ميشود ،پارامتر n
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رویدادها

تعداد

ایجاد و مردن جوامع قبلي

20

گسترش و افول جوامع قبلي

20

گسترش و زنده ماندن جوامع
قبلي

20

تغییر یک جامعه

20

جدول  .4پارامترهای سفارشی استفاده شده برای ایجاد
مجموعه دادههای مصنوعی
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 3_5معیارها
به طور کلي دو معیار برای ارزیابي در نظر گرفته ميشود.
معیار اول ،صحت و دومین معیار ،معیار زمان اجرا است .صحت
جامعه نشان ميدهد که جوامع تشخیص دادهشده چقدر با
جوامع واقعي مطابقت دارند .تعیین صحت جامعه در صورتي
که جوامع واقعي وجود داشته باشند ،ميتواند بهتر انجام شود.
اگر جوامع حقیقي وجود داشته باشند ،ميتوان از معیار
اطالعات متقابل نرمالشده استفاده کرد .هر چه شباهت بین
جوامع تشخیص داده شده و جوامع واقعي بیشتر باشد ،معیار
اطالعات متقابل نرمالشده بیشتر خواهد بود .معیار اطالعات
متقابل نرمالشده بین صفر تا یک است .بنابراین هر چه این
مقدار به یک نزدیکتر باشد ،جوامع تشخیصدادهشده و جوامع
حقیقي به هم شبیهتر هستند .این معیار به صورت ذیل تعریف
ميشود ]:[31
𝑡𝑁 𝑗𝑁𝑖,
𝑗𝑁 𝑖𝑁

𝑔𝑜𝑙 𝑗−2 ∑𝑖,𝑗 𝑁𝑖,

()3

𝑗𝑁
𝑁
𝑔𝑜𝑙 𝑗𝑁 𝑗∑𝑖 𝑁𝑖 𝑙𝑜𝑔 𝑖 +∑𝑖,
𝑡𝑁

= 𝐼𝑀𝑁

𝑡𝑁

که  Nماتریس مطابقت جوامع تشخیص داده و جوامع حقیقي
است .که هر درایهی آن 𝑗N𝑖,تعداد گرههای مشترک بین
جوامع تشخیصدادهشده  iو جامعهی حقیقي  jرا نشان مي-
دهد .نمادهای 𝑖 Nو 𝑗 Nمجموع درایههای هر سطر را
مشخص ميکند.
برای تعیین کیفیت افزار جامعه در صورتي که جوامع حقیقي
موجود نباشند ،ميتوان از یک معیار به نام معیار ماژوالریتي
استفاده کرد .معیار ماژوالریتي مطابقت ساختاری جوامع
تشخیصدادهشده را با تعریف جوامع بررسي ميکند .پیش-
فرض این معیار ،این است که جوامع به صورت مجزا هستند و
هیچ همپوشاني ندارند .این معیار به صورت ذیل تعریف مي-
شود ]:[32
() 4

𝑗𝑖𝛿)

𝑗𝑘 𝑖𝑘
𝑚2

1

𝑄 = 2𝑚 ∑𝑖𝑗(𝐴𝑖𝑗 −

ماتریس 𝑗𝑖𝐴 یک ماتریس مجاورت است و  mتعداد یالها را
مشخص ميکند .نمادهای 𝑖𝑘و 𝑗𝑘 درجهی گرههای  iو  jرا
بیان ميکند .همچنین نماد 𝑗𝑖𝛿 همان دلتای کرونکر است که
اگر دو گره برچسب یکسان داشته باشند ،برابر با  1خواهد شد،
در غیر اینصورت برابر با صفر خواهد بود .دومین معیار ،سرعت
تشخیص است که متناظر با زمان اجرا است .هر چه زمان اجرا
بیشتر باشد ،سرعت تشخیص متعاقبا کمتر است.
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 4-5نتایج بر روی مجموعه دادههای واقعی
مجموعههای دادهای واقعي در این مقاله شامل دو
مجموعه دادهی ارجاع مقاالت و مسیریابي است .در این
مجموعهها ،معیار ماژوالریتي ،اطالعات متقابل نرمالشده
و زمان اجرا برای ارزیابي روش ارائهشده و دیگر روشهای
موجود مورد استفاده قرار گرفته است.
 1-4-5نتایج بر روی مجموعه دادههای ارجاع
مقاالت
براساس دادهی مربوط به شکل  1قسمت الف ،مشخص
است که روش پیشنهادی در مجموعه دادهی
 Arxiv HP-PHنسبت به دیگر روشها ،ماژوالریتي
بیشتری دارد .این بهبود ماژوالریتي ناشي از در در نظر
گرفتن ساختار داخلي شبکه است .همچنین براساس
قسمت ب همین شکل ميتوان گفت که زمان اجرای
روش پیشنهادی کمي بیشتر از رتبهبندی برچسب مبتني
بر زمان است .این موضوع به دلیل حجم محاسبات
ماژوالریتي محلي است.
در مجموعه دادهی  Arxiv HP-THمشابه مجموعه
دادهی قبلي ،روش پیشنهادی ماژوالریتي بیشتری نسبت
به دیگر روشهای موجود در اکثر نماها دست پیدا کرده
است( .شکل  2قسمت  )1فاصلهی بین روش پیشنهادی
و روش رتبهبندی مبتني بر زمان تقریبا  1درصد است.
روش  C-Blondelعملکرد نزدیکي نسبت به روش
پیشنهادی داشته است و حتي در نماهای آخر عملکردش
بهتر هم بوده است .زمان اجرای روش پیشنهادی نسبت
به دیگر روشهای موجود خیلي بیشتر نیست ( شکل 2
قسمت .)2
آنچه که براساس شکل  1و  2ميتوان گفت ،این است که
یک روند واضحي از کاهش ماژوالریتي در مجموعه داده-
های ارجاع مقاالت وجود دارد .برای هر روش ،میزان
کاهش در مجموعه دادهی  Arxiv HEP-PHنسبت به
مجموعه دادهی  Arxiv HEP-THبیشتر است .با این
وجود ،زمان اجرای همهی روشها در مجموعه دادهی
 Arxiv HEP-PHبیشتر از  Arxiv HEP-THبه طور
میانگین است .در هر دو شبکههای دادهای ارجاع مقاالت،
روش پیشنهادی نسبت به دیگر روشها ،کیفیت افراز
بهتری داشته است .این موضوع ميتواند به دلیل استفاده
از ماژوالریتي محلي باشد .بنابراین با توجه به خصوصیت
مجموعه دادهی ارجاع مقاالت ،ميتوان نتیجهگیری کرد
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که رویداد اضافهکردن گرهها ،تاثیر نامناسبي بر روی روش
پیشنهادی نداشته است.
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 .2-4-5نتایج بر روی مجموعه دادههای مسیریابی
همانطور که از شکل  3قسمت الف مشخص است ،هر یک از
دادهی
مجموعه
در
شده
ارائه
روشهای
 Autonomous System-Oregon-1به طور نامنظم باال و
پایین ميروند .در نزدیک نصف نماها ،روش پیشنهادی
ماژوالریتي بهتری نسبت به روش مبتني بر زمان دارد.
همچنین روش پیشنهادی نسبت به روش رتبهبندی برچسب
مبتني بر زمان ،نسخهی غیرهمپوشان روش انتشار برچسب
برجستهی گسترشیافته ،روش الگوریتم ژنتیک چند هدفه
پویا مبتني بر انتشار برچسب و روش  C-Blondelدر اکثر
نماها عملکرد بهتری داشته است .همچنین روش پیشنهادی
نسبت به نسخهی غیرهمپوشان روش انتشار برچسب
برجستهی گسترشیافته و روش الگوریتم ژنتیک چند هدفه
پویا مبتني بر انتشار برچسب سریعتر عمل کرده است و نسبت
به روش رتبهبندی برچسب مبتني بر زمان و روش
 ،C-Blondelکندتر است (شکل  3قسمت .)2
همچنین با توجه به اینکه در مجموعه دادهی
 Autonomous Systems AS-733تعداد نماها خیلي
بیشتر از دیگر مجموعههای دادهای و تعداد گرهها نیز کمتر
است و حجم تغییرات نیز متعاقبا بسیار کم است .بنابراین
عملکرد مناسب روش پیشنهادی نسبت به روشهای موجود
در نیمي از نماها بهتر عمل کرده است (شکل  4قسمت  .)1به
طور کلي در مجموعهی دادهای مسیریابي ميتوان گفت که در
حالتي که تغییرات بسیار کم باشد ،روش پیشنهادی تنها در
نیمي از نماها بهتر عمل کرده است .این مسئله به این دلیل
است که در حالتي که تغییرات بسیار کم است ،نميتوان انتظار
بهبود زیادی را داشت .زمان اجرای روش پیشنهادی نزدیک
به روش رتبهبندی برچسب مبتني بر زمان است (شکل (4
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 5-5نتایج بر روی مجموعه دادههای مصنوعی
برای مطالعهی کارایي روش ارائهشده ،نتایج بر روی 4
شبکهی پویا پیادهسازی شده است .معیار اطالعات متقابل
نرمالشده برای کلیهی روشها در این مجموعهی دادهای
بدست آمده است .آنچه که از شکل  5قسمت  4قابل
توجه است ،این است که معیار اطالعات متقابل نرمالشده
روش ارائهشده و دیگر روشها نزدیک به هم است .در
مقابل براساس اشکال  6قسمتهای  1و  2و  3ميتوان
گفت که معیار اطالعات متقابل نرمالشده برای روش
پیشنهادی بیشتر از روشهای موجود در اکثر نماها است.
براساس موارد فوق ميتوان گفت که روش ارائهشده در
همهی رویدادها به غیر از رویداد تغییر جامعه نسبت به
دیگر روشها بهتر عمل کرده است .این موضوع نقش
ماژوالریتي محلي را در بهبود رویدادهای گسترش و ایجاد
جوامع را نشان ميدهد .شکل  6هم نشان ميدهد که
زمان اجرا برای روش پیشنهادی به طور میانگین بر روی
 4مجموعه دادهی مصنوعي نسبت به دیگر روشهای
موجود بهتر عمل کرده است .روش پیشنهادی از لحاظ
زمان اجرا به طور میانگین نزدیک به روش رتبهبندی
برچسب مبتني بر زمان عمل کرده است.
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 نتیجهگیری.6
تشخیص جوامع یکي از موضوعات مهم در آنالیز شبکههای
 یک روش مبتني بر انتشار، در این مقاله.اجتماعي است
برچسب و بهینهسازی ماژوالریتي برای تشخیص جوامع به
 در روش.صورت پویا در شبکههای اجتماعي ارائه شده است
 یک معیار حریصانه به روش رتبهبندی برچسب،پیشنهادی
 هدف بهبود، در این معیار.مبتني بر زمان اضافه شده است
 نتایج نشان ميدهد که این روش.ماژوالریتي محلي است
کیفیت افراز جوامع را در شبکهی واقعي و معیار اطالعات
.متقابل نرمالشده را در شبکههای مصنوعي بهبود ميدهد
 زمان اجرای روش پیشنهادی کمي بیشتر از روش،عالوه بر این
رتبهبندی برچسب مبتني بر زمان است که فاصلهی خیلي
 روش پیشنهادی صحت را در، به طور کلي.محسوسي نیست
مقایسه با دیگر روشهای موجود در تقریبا همهی مجموعه
.دادههای مورد ارزیابي اعم از واقعي و مصنوعي بهبود داده است
تشخیص جوامع به صورت پویا هنوز در ابتدای راه قرار دارد و
مسلما در آینده شاهد روشهای بیشتری در این زمینه خواهیم
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An Improved Method for Community Detection in Dynamic Social Networks
Based on Label Propagation and Modularity Optimization

Abstract
Community detection in dynamic social networks is one of the most important research topics
that has been considered in recent years. There are various approaches to detecting
communities in dynamic social networks, among which the label propagation approach has
chosen due to simplicity and efficiency. This approach involves many methods that are often
random. Among these methods, LabelRankT(Time) is a deterministic method. Of course, this
method also has problems, one of the problems is that when a node wants to join a community,
the internal structure of that community is not considered. So, for solving this problem, a
greedy approach has been used to improve the label publishing approach. The proposed
approach and other evaluated methods are tested in real and Synthetic datasets. The results
show that the proposed method has performed relatively better than the other methods in terms
of accuracy and modularity.
Keywords: GreedyLabelRankT, LabelRankT, Label Propagation Approach, Community
Detection, Dynamic Social Network.
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چکیده
امروزه فناوریهای نوین باعث افزایش تقاضااای کسااو و کار در محیو وش شااده اساات لذا افزایش تقاضااا من ر به افزایش تنوع و تعداد
خدمات و در نتی ه ای اد مراکز داده رایانش با مقیاس بزرگ شاااده اسااات که عالوه بر هزینه های عملیاتی باد ،مقادیر عظیمی از توان
الکتریکی را مصرف میکند از طرفی سیستم های خنک کننده ناکافی و ناکارآمد ،نه تنها باعث گرم شدن بیش از حد منابع و کاهش عمر
کاری د ستگاه ها می شود ،بلکه باعث تولید کربن می شود که در و ضعیت آش و هوا نقش مهمی دارد از این رو باید با روشهای منا سو،
م صرف انرژی کل این سی ستمها را کاهش داد در این پژوهش ،یک روش موثر مدیریت منابع انرژی در مراکز داده ابری م ازی شده ارائه
شده ا ست که عالوه بر کاهش م صرف انرژی و هزینههای عملیاتی ،باعث افزایش کیفیت خدمات نیز شده ا ست این پژوهش ،به ارائه یک
استراتژی تخصیص منبع در سیستمهای ابری با هدف کاهش انرژی و هزینه اجرا پرداخته و کاربرد آن را در محیو رایانش ابری را بررسی
می نماید نتایج حا صل از شبیه سازی ن شان میدهد که روش پی شنهادی میتواند ن سبت به روشهای  ST ،DVFS ،NPAو ،MM
میانگین انرژی مصرفی را تا  0.626کیلووات ساعت کاهش دهد ،همچنین نیاز به مهاجرت و موارد نقض  SLAنیز کاهش پیدا نمود
واژگان کلیدی :رایانش ابری ،انرژی مصرفی ،تخصیص کار ،الگوریتم بهینه سازی چند هدفه
 -1مقدمه

زیرساخت معقول را فراهم مینماید [ ]6 .5[ ]4با ظهور عصر رایانش
ابری ،تقاضا برای منابع فناوری اطالعات و خدمت رسانها برای
اتصال به اینترنت بهطور مداوم در حال افزایش میباشد[ .]7 .5این
فناوری شامل مفهوم رایانش موازی توزیعشده 7به منظور فراهم
نمودن اشتراکگذاری منابع ،سختافزار ،نرمافزار و اطالعات برای

امروزه اینترنت و خدمات وش به اشتراکگذاری اطالعات را تسهیل
نمودهاند[ ]1-3رایانش ابری 1نیز بهعنوان یک رویکرد جدید و
مبتنی بر اینترنت قابلیت دسترسی 2باد ،مقیاسپذیری مناسو3،
محاسبات انعطافپذیر 4،کارایی 5باد ،ظرفیت 6زیاد و هزینههای
Cloud computing
Available
Scalability
Flexible

1

Performance
Capacity
Distributed computing
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ادامه این مقاله به ترتیو زیر سازمان یافته است در فصل دوم ،به
مطالعه و بررسی کارهای مرتبو پرداخته است فصل سوم ،به ارائهی
کامل روش پیشنهادی اختصاص یافته است ،در فصل چهارم به
معرفی محیو شبیه سازی و پارامترهای شبیه سازی و ارائه نتایج
حاصل پرداخته شده است و در نهایت فصل پن م نتی ه گیری و
کارهای آتی ارائه شده است

کامپیوترها و یا دیگر دستگاهها میباشد[ ]8 .5و حتی کل برنامههای
کاربردی نرمافزاری به کاربران تحت خدمات حین تقاضا تحویل داده
میشود[ ]9رایانش ابری یک مدل خدمت برای تأمین خدمات
فناوری اطالعات است که اغلو مبنی بر م ازیسازی1و فناوریهای
رایانش توزیعشده میباشد[ ]10منابع ابری شامل انواع مختلف
منابع ازجمله منابع ذخیرهسازی 2،پردازش 3،حافظه 4،پهنای باند
شبکه  5و ماشینهای م ازی 6است[ ]11نرمافزار بهعنوان
خدمت[ ،]13 .127زیرساخت بهعنوان خدمت[ ]15 .148و بستر  -2کارهای مرتبط
نرمافزاری بهعنوان خدمت ]16[ 9سه شکل معروف منابع م ازی 10در این بخش ،برخی از روش های مرتبو در زمینه ی تخصیص منابع
در رایانش ابری میباشند[]5
در رایانش ابری به همراه مزایا و معایو آن ها بررسی و ارائه می
از طرف دیگر ،تخصیص منابع یک فرآیند توزیع شده بین برنامهها شوند
و کاربران از دیدگاه اقتصادی است که منابع در دسترس را در اختیار
برنامه های کاربردی ابری قرار میدهد که به عنوان مسئله Np-hard
شناخته شده است [ ]17هدف از تخصیص منابع برای ارائه خدمات
منحصر به فرد بهینه سازی کیفیت خدمات و بهبود بهره وری منابع
و انرژی می باشد[ ]18با توجه به افزایش روزافزون محبوبیت
رایانش ابری ،اگر انرژی مصرفی در ارائه دهندگان خدمات کنترل
نگردد ،آنگاه در گام اول هزینه ارائه خدمت افزایش مییابد و در پی
آن هزینه پرداختی خدمت گیرندگان افزایش خواهد داشت عالوه
بر این ،افزایش مصرف انرژی سهم زیادی در افزایش آلودگی محیو
زیست خواهد داشت؛ لذا کشف راهکارهای بهرهوری انرژی بسیار
ضروری است .از این رو ضرورت ای اش میکند تا با بهبود الگوریتم
های تخصیص منبع به همراه شناسایی پارامترهای تأثیرگذار و
کاهش مصرف انرژی ،سطح رضایت کاربر نیز افزایش داده شود در
نتی ه این امر باعث کاهش هزینه تمام شده خدمات نیز خواهد شد
با توجه به ماهیت  NP-hardاین مساله[ ،]19در این پژوهش از یک
الگوریتم کارآمد به نام بهینه سازی چند هدفه برای تخصیص منابع
ابری استفاده شده است که اهداف آن به شرح زیر خواهد بود:


کاهش مصرف انرژی



کاهش هزینه کل



کاهش میزان نیاز به مهاجرت



افزایش توازن بار
Virtualization
Storage
Processing
Memory
Network bandwidth
)Virtual Machine(VM

یک روش مبتنی بر نظریه بازیها برای زمانبندی مبتنی بر خدمات
ابری با همکاری نیازهای کیفیت خدمات ارائه شده است[ ]20ارائه
خدمات محاسباتی هزینه هایی به همراه خواهد داشت که به تعداد
زیادی رقابت وابسته است هر وظیفه محاسباتی چندین وابستگی
و زیر وظایف همگن دارد که در زمان اجرا تاثیر دارند نظریه بازیها
برای یافتن راه حل بهینه در نظر گرفته شده است روش معرفی
شده به این صورت است که در مرحله ی اول برای دست یافتن به
بهینه سازی اولیه روش باینری پیشنهاد شده است که تخصیص
دوباره منابع در نظر گرفته نشده است سپس بر اساس نتایج اولیه
مکانیسم تکاملی برای رسیدن به راه حل مطلوش و منصفانه طراحی
شده است در این روش بهره وری و کیفیت خدمات افزایش یافتهاند
و پیچیدگی زمانی کاهش یافته است؛ اگر چه هزینه و انرژی مصرفی
در نظر گرفته نشده است
در ادامه یک روش تخصیص منابع انرژی موثر مبنی بر ایمنی
کلونال11برای مراکز داده م ازی ارائه شده است[ ]21الگوریتم
تخصیص منبع موثر ،منابع را به کارها تخصیص می دهد طوری که
انرژی مصرفی مراکز داده و زمان تکمیل اجرای کارها را 12کمینه
می کند در این پژوهش ،بهبود تخصیص منابع با استفاده از الگوریتم
انتخاش کلونال مبتنی بر بهینه سازی زمان تکمیل کارها و انرژی
مصرفی می باشد در روش پیشنهادی ابتدا عملگر کلونال یک نقشه
تصادفی آنتی بال می باشد در سیستم ایمنی بیولوژیکی کلونی یک
گروه از سلول های یکسان می باشد و در سیستم ایمنی منظور از
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بهره وری بادی منابع و کاهش هزینه ها ارائه شده است [ ]25در
روش پیشنهادی ابتدا درخواست کاربر بر اساس مهلت زمانی و در
دسترس بودن منابع ارسال می شود کیفیت خدمات در روش
پیشنهادی شامل پارامترهای همگن و ناهمگن از جمله زمان اجرا،
سطح اطمینان مشتری براساس  SLAمی باشد .در مرحله بعدی
کیفیت خدمات مد نظر متقاضی در منابع موجود بررسی می شود
و لیستی از منابع ای اد می گردد و مطابق درخواست تامین منابع
صورت می گیرد و عمل تخصیص صورت می پذیرد در روش ارائه
شده ،بهرهوری منابع ،کیفیت خدمات و زمان اجرا بهبود یافته است؛
اگرچه هزینه ،زمان پاسخ ،انرژی مصرفی و زمان تکمیل کارها به
خوبی بررسی نشده است

کلونی یک گروه از سلولهای یکسان می باشد که از یک اجداد
مشترک تنها تولید می شود در این روش زمان پاسخ ،زمان تکمیل
اجرای کارها و انرژی مصرفی کاهش یافته است؛ اما هزینه و توازن
بار به خوبی بررسی نشده است
در ادامه کارها و روش های مطالعاتی ،سیستمی مبتنی بر فناوری
م ازی سازی برای تخصیص منابع مراکز داده ارائه شده و دستیابی
به رایانش سبز را با بهینه کردن تعداد سرورها تضمین میکند[]22
در این پژوهش ،از چولگی برای محاسبهی ناهمواریها در بهره وری
منابع در یک سرور استفاده شده است و با به حداقل رساندن چولگی
میتوان ح م کارهای مختلفی را ترکیو نمود و بهره وری کلی از
منابع بهبود می یابد در روش ارائه شده ،توازن بار ،انرژی مصرفی و
بهره وری از منابع و تعداد سرورهای استفاده شده بهبود یافته؛ اگرچه
هزینه ،زمان پاسخ و زمان تکمیل کارها به خوبی بررسی نشده است

در مراکز داده ابری ،ماشین های م ازی نیاز به تخصیص در ماشین
های فیزیکی دارند بطوری که کمترین میزان هدر رفت از منابع را
داشته باشند لذا روشی مبتنی بر گرده افشانی به منظور کاهش
مصرف انرژی پیشنهاد شده است[ ]26در این روش فریم وورکی در
نظر گرفته شده است که بوسیله ی آن نزدیکترین و بهینه ترین راه
حل یافت می شود که این راه حل بر اساس میزان حافظه و پردازنده
منابع خواهد بود در روش ارائه شده ،توازن بار ،انرژی مصرفی و بهره
وری از منابع بهبود یافته؛ اگرچه هزینه ،زمان پاسخ و زمان تکمیل
کارها به خوبی بررسی نشده است

همچنین ،در ادامه یک روش مبتنی بر بهینه سازی رویکردی
تخصیص منبع برای برنامه های کاربردی خدمت به عنوان نرم افزار
در محیو ابری ارائه شده است [ ]23از آن ا که کاربران نیاز به
ارسال خدمات به ارائه دهندگان ابری دارند ،انتخاش ارائه دهنده
مناسو بسیار مهم است در روش پیشنهادی ارائه دهندگان خدمات
به عنوان تامین کننده خدمات نرم افزاری عمل میکند که سرورها
درخواست های کاربران خدمت نرم افزاری را با افزایش کیفیت
خدمات تضمین میکنند در روش پیشنهادی تخصیص منابع و
هزینه انرژی مصرفی بهبود یافته است؛ اگر چه زمان تکمیل اجرای
کل کارها ،هزینه و انرژی مصرفی در نظر گرفته نشده است

طبق مقادت مطالعه شده قبلی همانطور که آشکار است عمده ترین
مسائل در رایانش ابری انتخاش منبع مناسو برای مشتریان می باشد
بصورتی که کیفیت خدمات در آن نقض نشود لذا یک روشی چند
هدفه مبتنی بر ژنتیک به منظور تخصیص منابع با به حداقل رساندن
هزینه ها و افزایش کیفیت خدمات ارائه شده است[ ]19بطور کلی
فراهم کنندگان خدمات ابری تعداد نمونه های محاسباتی و پایگاه
های داده را م زا می نمایند در روش پیشنهادی منابع مناسو
براساس الگوریتم ژنتیک به تناسو تقاضاهای مشتری تخصیص می
یابند در روش پیشنهادی زمان پاسخ و کیفیت خدمات بهبود یافته
است؛ اگر چه زمان تکمیل اجرای کل کارها ،هزینه و انرژی مصرفی
در نظر گرفته نشده است

یک چارچوش مبتنی بر سطح توافقنامه خدمات به منظور تسهیل در
تخصیص منابع ارائه شده است که ح م کارها و موقعیت جغرافیایی
مراکز داده توزیع شده در نظر گرفته شده است[ ]24در این
چارچوش ،ارائه دهنده ابر چندین مراکز داده دارند که در مناطق
جغرافیایی گسترش یافته اند در این پژوهش ،بر تخصیص منابع پویا
در مرکز داده بدون در نظر گرفتن تاخیر در شبکه جهانی تمرکز
شده است که تخصیص منابع بر اساس انتخاش مراکز داده در میان
مراکز داده توزیع شده می باشد در این روش زمان پاسخ ،توازن بار،
هزینه بهبود یافته است؛ اگرچه انرژی مصرفی ،زمان تکمیل کارها
در نظر گرفته نشده است

به طور خالصه ،در هیچ یک از روش های ذکر شده ،کاهش زمان
اجرای کل کارها ،انرژی مصرفی و هزینه در محیو های ابری با
استفاده از تخصیص منابع مورد استفاده قرار نگرفته اند؛ لذا روشی
که قادر است تخصیص منابع در محیو های ابری را با استفاده از
الگوریتم بهینه سازی چند هدفه ان ام دهد در بخش بعدی بررسی
و ارائه میشود

تخصیص و تامین منابع بر اساس کیفیت خدمات به شیوه ی موثری
ان ام می شود ولی در موارد خاصی تامین منابع بصورت پویا صورت
نمی گیرد و بسیاری از کارهای ان ام شده بر اساس مدیریت منابع
همراه با هزینه و سرعت بادیی است لذا سیاستی مبتنی بر مدیریت
موثر در تخصیص منابع با زمان کم بر اساس منابع قابل دسترس و
74

استفاده از یک الگوریتم بهینه سازی چند هدفه برای تخصیص کارها در سیستمهای مبتنی بر ابر با هدف کاهش انرژی مصرفی

 -3روش پیشنهادی
در این بخش نسبت به معرفی مساله بهینه سازی چند هدفه و
م موعه پارتو ،تشریح الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات و در نهایت
روش پیشنهادی پرداخته خواهد شد
 .1-3بهینه سازی چند هدفه

بهینهسازی با مسائلی سر و کار دارد که هدف آن انتخاش بهترین
گزینه از م موعهای از پاسخها بر اساس معیارهای خاص میباشد
اگر تنها یک معیار در نظر گرفته شود ،مساله بهینهسازی به مساله
بهینه سازی تک هدفه تبدیل میشود ،که مطالعات گستردهای طی
 50سال گذشته در خصوص آن صورت پذیرفته است اگر بیش از
یک معیار وجود داشته باشد ،که میبایستی همزمان مد نظر قرار
گیرد ،مساله بهینه سازی چند هدفه مطرح خواهد شد[ ]27که این
مسائل در طراحی ،مدلسازی و برنامهریزی سیستمهای واقعی
بسیار پیچیده در حوزه صنعت ،حمل و نقل شهری ،مالی ،مدیریت
منابع طبیعی ،توزیع انرژی و غیره کاربرد دارد عمده مسائل
تصمیمگیری در دنیای واقعی شامل اهداف متعدد هستند و اعمال
محدودیت های مختلف بر انتخاش راه حل بهینه دزم است که حل
مسائل را پیچیده میکند برای حل این مساله راهکارهایی ارائه شده
است که مهمترین آنها روشی است که توسو پارتو ارائه شده
است[ ]28اخیرا الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات 1،توجه ویژهای
را برای حل مساله بهینهسازی چند هدفه به سمت خود جذش کرده
است ،که نتایج آن در تحقیقات وگزارشهایی که به عنوان "ارزیابی
بهینه سازی چند هدفه" ( )EMO2ارائه شده است[ ]30 .29صورت
کلی مساله بهینه سازی چندهدفه با رابطه ( )1مدل میشود
()1

شکل  :1مثالی از نمودار پارتو دو هدفه []31

یک روش کارا برای بهینه سازی چند هدفه ،بهترین راه حل را از
م موعهای از راه حلهای ( بهترین م موعه شااناسااایی شااده
پارتو) ممکن انتخاش میکند ،اما هر روشاای که برای حل مساااله
بهینهسااازی چند هدفه ارائه شااده باید سااه هدف متضاااد زیر را
برآورده کند:
 -1م موعه پارتو منتخو باید تا حدی که ممکن است به پارتو
درست همگرا باشد ،در حالت ایدهال ،م موعه پارتو منتخو باید
زیر م موعهای از م موعه بهینه پارتو باشد
 -2راه حلهای م موعه پارتو منتخو باید توزیع یکنواخت داشته
باشند و تنوع آنها بر روی م موعه پارتو حفظ شود تا تصمیمگیری
واقعیتر و تصویر درستتری از واقعیت داشته باشد
م موعه پارتو منتخو بایستی تمام طیف م موعه پارتو را پیمایش
کند و اینکار مستلزم آن است که راه حلهایی که بیشترین فاصله
را با تابع هدف دارند بررسی شوند در روش پیشنهادی از بهینه-
سازی پارتو برای دو هدف اصلی پژوهش ،کاهش مصرف انرژی و
کاهش زمان کل اجرا استفاده شده است ،روابو زیر:

})min F(x) = {fi (x), … , fn (x

که ) fi(xتابع هدف iام مساله بهینهسازی چندهدفه است
هدف کمینه کردن توابع چندگانه ) fi(xبصورت توامان است
همانطور که در شکل  1مشاهده می شود که مثالی از نمودار پارتو
دو هدفه می باشد ،هدف کمینه کردن دو تابع  f1و  f2است اگر 2
عضوی از م موع جواشهای پارتو باشد 1 ،بر  2غلبه دارد و اگر در
هیچ یک از دو تابع بدتر از  2نباشد ،حداقل در یک تابع بهتر از آن
می باشد

)Particle Swarm Optimization (PSO

()2
()3

Obj1: min( Energy) = ∑m
i=1 Energyi
n

Obj2: min(TotalTime) = ∑ TotalTimej
j=1

که در آن  mنشان دهنده تعداد منابع و  nنشان دهنده تعداد
وظایف است

1
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 .2-3الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات
با توجه به کارایی الگوریتم ازدحام ذرات در حل مسائل تک هدفه،
سیرا و کوئلو کوئلو1در سال  2006با ای اد تغییراتی در ساختار این
الگوریتم ،الگوریتم چند هدفه بهینه سازی ازدحام ذرات2را معرفی
کردند تحقیقات ان ام شده ،حاکی از عملکرد بادی این الگوریتم در
حل مسائل بهینه سازی چند هدفه می باشد در واقع این الگوریتم
تعمیمی است از الگوریتم بهینهسازی ازدحام ذرات که برای حل
مسائل چند هدفه بکار میرود در الگوریتم بهینهسازی ازدحام ذرات
یک مفهومی به نام آرشیو یا مخزن نسبت به الگوریتم ازدحام ذرات
اضافه شده است ،که به تادر مشاهیر نیز معروف است[ ]32انتخاش
بهترین جواش کلی و بهترین خاطره شخصی برای هر ذره گام مهم
و اساسی در الگوریتم بهینهسازی ذرات چندهدفه ازدحام ذرات
است
زمانی که ذرات میخواهند حرکتی ان ام دهند یک عضو از مخزن
را به عنوان رهبر انتخاش میکنند این رهبر حتما باید عضو مخزن
و همچنین نامغلوش باشد اعضای مخزن بیانگر جبهه پارتو و شامل
ذرات نامغلوش هستند پس به جای بهترین مکان سراسری ذره3
یکی از اعضای مخزن انتخاش میشود از آن ا که در الگوریتم ازدحام
ذرات تنها یک هدف وجود دارد ،مخزن وجود ندارد و تنها یک ذره
است که بهترین است اما در بهینهسازی ازدحام ذرات چند ذره
وجود دارد که نامغلوش هستند و در م موعه جواش جای دارند
برای مقایسه بهترین مکان محلی ذره4به شکل زیر عمل میشود:
 )1اگر موقعیت جدید ،بهترین مکان محلی ذره را مغلوش کند ،آنگاه
موقعیت جدید جای بهترین مکان محلی ذره را خواهد گرفت به
بیان ریاضی:
Pbest n+1
= Xin+1
() 4
i
 )2اگر موقعیت جدید توسو بهترین مکان محلی ذره مغلوش شود،
کاری ان ام نمیگیرد به بیان ریاضی:
()5

= 𝑃𝑏𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛+1
𝑛𝑖𝑡𝑠𝑒𝑏𝑃

 )1تعیین پارامترهای مورد نیاز برای اجرای الگوریتم چندهدفه
ازدحام ذرات :حداکثر تکرار برای اجرای الگوریتم ،اندازه جمعیت،
مقادیر  C0,C1,C2و میزان اعضای مخزن
 )2ای اد جمعیت اولیه
 )3تعیین بهترین مکان محلی برای هر ذره
 )4جداسازی اعضای نامغلوش جمعیت و ذخیره سازی آنها در
مخزن
 )5انتخاش لیدر از مخزن توسو هر یک از ذرات و حرکت بر اساس
آن (به روزرسانی سرعت و موقعیت)
 )6بهترین مکان محلی هر ذره به روزرسانی میگردد
 )7اعضای نامغلوش جدید به مخزن اضافه میگردند
 )8اعضای مغلوش مخزن حذف میگردند
 )9اگر شرایو خاتمه تحقق نیافته باشد ،از مرحله  5تکرار میگردد
 .3-3مساله تخصیص منابع با رویکرد کاهش انرژی و هزینه
اجرا
برای تشریح مساله تخصیص ابتدا پارامترها ،شرایو ،خصوصیات
منابع و کارها بیان میشود برای این کار منبع م ازی با VR
نامگذاری شده است و بصورت زیر بیان میشود:
()6

} 𝑟𝑅𝐸 𝑉𝑅 = {𝐶𝑃𝑟 , 𝑆𝑅𝑟 , 𝑆𝑊𝑟 , 𝐶𝑂𝑟 ,

که در آن 𝐶𝑃𝑟 ،نشان دهنده تعداد منابع محاسباتی 𝑆𝑅𝑟 ،نشان
دهنده فضای حافظه 𝑆𝑊𝑟 ،نشان دهنده م موعه نرم افزارهایی که
توسو  VRپشتیبانی میشود 𝐶𝑂𝑟 ،هزینه  VRدر واحد زمان و 𝑟𝑅𝐸
انرژی مصرفی  VRمیباشد از آن ایی که ممکن است بسیاری از
وظایف درخواستی مشتریان برای ان ام به بیش از یک ماشین نیاز
داشته باشد ،بنابراین هر وظیفه به زیروظایف با اولویت و ترتیو اجرا
ت زیه میگردد متناظر با هر  ، VRیک زیر وظیفه  STبصورت زیر
تعریف میگردد:
()7

} 𝑡𝑊𝑆 𝑆𝑇 = {𝐶𝑃𝑡 , 𝑆𝑅𝑡 ,

 )3اگر هیچ کدام یکدیگر را مغلوش نکنند ،به صورت تصادفی یکی
را به عنوان بهترین مکان محلی ذره در نظر گرفته میشود

سه پارامتر  STبه ترتیو عبارتند از :تعداد منابع محاسباتی مورد نیاز
( 𝑡𝑃𝐶) ،مقدار فضای حافظه مورد نیاز( 𝑡𝑅𝑆) و نوع نرم افزار مورد
نیاز( 𝑡𝑊𝑆)

ترتیو اجرای الگوریتم پیشنهادی به شرح زیر می باشد:

بنابراین هر وظیفه که شامل م موعه زیروظایف است ،بصورت زیر
تعریف میشود:

Reyes Sierra and Coello-Coello
(Multi-Objective Particle Swarm Optimization)MOPSO

1

gbest
pbest

2
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()8

 ،VRهزینه در واحد زمان ( )Orبصورت یک عدد بیان میشود،
هزینه کل  VRبا محاسبه م موع هزینههای مربوط به هر
وظیفه به دست میآید و به این ترتیو هزینه کل زمانبندی
با جمع کردن همه هزینههای کل منابع به دست میآید دزم
به ذکر می باشد این هزینه بستگی به تعداد کل وظایف ان ام
شده دارد

} 𝑇𝑛𝑇𝑆 𝑇 = {𝑆𝑇1 , 𝑆𝑇2 , … ,

که  ،nTنشان دهنده تعداد زیر وظایف مربوط به وظیفه  Tمیباشد
فرض کنید Nوظیفه و به تعداد  Mدستگاه  VRوجود داشته باشد،
بنابراین مساله تخصیص وظایف به منابع ،عبارت است از تخصیص
همه زیروظایف این  Nوظیفه بر روی  Mتعداد از VRها برای
تخصیص چندین شرط اساسی وجود دارد که عبارتست از:


 انرژی کل :یکی از دغدغههای اساسی در تخصیص منابع،
کاهش مصرف انرژی توسو منابع جهت صرفه جویی و مسائل
زیست محیطی میباشد همانند هزینه کل ،انرژی کل نیز از
م موع انرژی مصرفی کل هر یک از  VRها به دست میآید
و انرژی کل هر  VRنیز از م موع انرژی مصرفی برای هر یک
از وظایف( )Erدر  VRبه دست میآید انرژی مصرفی برابر
خواهد بود با توان مصرفی  Pاندازه گیری شده در زمان T

محدودیت نرم افزار :هر وظیفه و زیروظایفش باید به

ماشینی که قابلیت اجرا و رفع نیازهای نرم افزاری آن وظیفه را
داراست ،تخصیص داده شود


محدودیت تعداد منابع :تعداد منابع مورد نیاز (پردازش

و حافظه) وظیفه و زیروظایفش نباید بیشتر از تعداد منابع VR
باشد که کار مورد نظر به آن تخصیص داده شود


)(9

دزم به ذکر می باشد که نقض  SLA1به شرح ذیل محاسبه
خواهد شد:

محدودیت ترتیب و اولویت اجرای زیروظایف :ترتیو

اجرای زیروظایف بایستی بر اساس دنباله روند اجرای آن باشد و
تمام زیروظایف دنباله به یک  VRبرای اجرا تخصیص داده شود


()10

محدودیت زمان :وظایف بایستی به منابعی تخصیص

فاکتورهای زیادی توسو ارائه دهندگان خدمت رایانش ابری برای
لحاظ کردن ،تنظیم زمانبندی و تخصیص منابع ،تعیین میشود در
این بخش به چند نمونه اشاره میکنیم:

همانطور که مشهود است زمانی که ماشین فیزیکی بیشترین
توان خود را به کار می گیرد درنتی ه ماشین های م ازی
کمتری در دسترس خواهد بود و امکان استفاده منابع بیشتری
نخواهد بود لذا در نظر گرفتن محدودیت منابع از مهمترین
موارد می باشد فرمول  11نحوه محاسبه ی  T SLAHرا نمایش
می دهد

زمان کل اجرای وظیفه :عبارتست از زمان صرف شده

برای اجرای کامل یک وظیفه ،زمان انتظار ،زمان مهاجرت( در
صورت نیاز)


کیفیت ارائه خدمات :به منظور پاسخ به درخواستهای

()11

رسیده از مشتریان در یک بازه زمانی مشخص به اندازه کافی
وجود داشته باشد ،در این حالت کیفیت ارائه خدمات نقش اساسی
پیدا میکند
VR

T SLAH = 1/ NHost * ∑ TFUi /TActive

 NHostبرابر با تعداد ماشین های فیزیکی می باشد TFUi
برابر با زمانی می باشد که میزبان فیزیکی Iام  %100پردازنده
مرکزی را به کار می گیرد که ممکن است من ربه نقض SLA
شود  TActiveiبرابر است با مدت زمانی که میزبان  iدر حالت
فعال است

 هزینه کل :هزینه منابع از مهمترین مواردی است که
برای ارائه دهندگان خدمات و مشتریان اهمیت دارد برای هر
1

Violation SLA = TSLAH × PerfDegM

که  Violationslaبرابر است با درصد نقض سطح توافق
خدمات و  TSLAHبرابر است با درصدی از زمانی که میزبان
فیزیکی  %100از پردازنده مرکزی را در حالت فعال به کار می
گیرد  PerfDegMنشان دهنده عملکرد سیستم به هنگام
مهاجرت می باشد

داده شوند که در یک بازه زمانی تعیین شده اجرا و تمام شوند
بعبارتی اجرای همه زیروظایف باید در فاصله زمانی تعیین شده
شروع و پایان یابد



E=P*T

Service Level Agreement Violation
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نیما جعفری نویمی پور و

(PerfDegM = 1/ NVM * ∑ Degj /MIPS )12

که در آن 𝑡𝑖𝑣 نشان دهنده سرعت و 𝑡𝑖𝑥 نشان دهنده موقعیت ذره
iآم در تکرار tام میباشد و  pbو  gbبه ترتیو بهترین موقعیت یا راه
حل محلی(فردی) و بهترین راه حل سراسری(کلی) میباشد  rو R
مقادیر تصادفی در بازه احتمادتی ] [0,1و wو  c1و  c2پارامترهای
وزنی میباشند

 NVMبرابر با تعداد ماشین های م ازی است  Degjبرابر است
با عملکرد ماشین م ازی با  %10سرعت اجرای دستورالعمل
 MIPSبرابر است با م موع سرعت اجرای دستورالعمل ها
و در آخر تابع هدف به شرح ذیل خواهد بود]. [36
)(13

برای انتخاش بهترین موقعیت محلی و سراسری ،زمانی که بیش از
یک هدف مد نظر باشد ،انتخاش به یک چالش اساسی تبدیل میشود
که برای حل این مساله از مفهوم نظریه پارتو برای مقایسه و انتخاش
بهترین زمانبندی یا موقعیت ذره با لحاظ کردن چندین هدف،
استفاده میشود فرض کنید دو هدف کاهش انرژی مصرفی و هزینه
اجرا دو هدفی باشند که مد نظر هستند ،بنابراین نمودار پارتو مربوطه
بصورت زیر خواهد بود (شکل )2

ESV=E* Violation SLA*cost

مکانیسم تخصیص منابع بر اساس الگوریتم بهینهسازی
ازدحام ذرات چند هدفه در الگوریتم بهینه سازی ازدحام
ذرات ،هر ذره به عنوان یک راه حل تخصیص و به شرح زیر،
در نظر گرفته می شود
کد گذاری ذرات :برای کدگذاری ذرات از یک بردار دو بعدی
بصورت زوج مرتو استفاده میشود ،هر زوج مرتو به ترتیو شامل
شناسه ماشین م ازی و شناسه منبع میباشد برای مثال ،یک مساله
با شش ماشین م ازی برای تخصیص به دو منبع را در نظر بگیرید
اگر اولین تخصیص این باشد که ماشین م ازی اول به منبع دوم
تخصیص یابد ،بصورت زوج مرتو (1و )2نشان داده میشود و دومین
تخصیص ،تخصیص دومین ماشین م ازی به اولین منبع باشد ،آن
نیز بصورت (2و )1نشان داده خواهد شد در کل کد بندی ذره
بصورت زیر خواهد بود:
{(6و)2و(5و)2و(4و)1و(3و)1و(2و)1و(1و})2

هزینه اجرا

بهینه سازی فرمولهای حرکتی ذرات :فرمول های ارائه شده در
بخش قبل برای الگوریتم بهینهسازی ذرات ،برای طبیعت طراحی
شده ،اما مقادیر مورد نظر در این پژوهش برای کدگذاری ذرات
بصورت اعداد صحیح خاص که اندیس هستند بیان شده است ،لذا
نیاز به تغییر در فرمول های مذکور احساس میشود بصورت ساده،
برای اینکار پس از محاسبات ،مقادیر حقیقی به دست آمده با مقادیر
صحیح مناسو تغییر داده میشود برای اینکه در این تغییر برخی
از منابع به ددیل گرد کردن یا روش مشابه از گردونه خارج نشوند
از یک روش مقدار دهی چرخشی برای این منظور استفاده میشود
ایده اصلی استفاده از الگوریتم بهینهسازی ازدحام ذرات ،یافتن
بهترین راه حل از حرکت کل ذرات با کاهش مصرف انرژی ،هزینه
اجرا یا زمان کل اجرا میباشد هر ذره ،شامل یک موقعیت که نشان
دهنده راه حل و یک بردار سرعت است که نشان دهنده جهت و
مقدار حرکت ذره میباشد موقعیت و سرعت حرکت هر ذره را با
روابو زیر بیان میشود[:]33
)𝑡(

()14

)𝑡(𝑏𝑝(𝑟 = 𝑤𝑣𝑡𝑖 + 𝑐1
) 𝑖𝑥 − 𝑥𝑖 ) + 𝑐2 𝑅(𝑔𝑏(𝑡) −
𝑖

)(𝑡+1

)𝑡(

𝑖 𝑣 = 𝑥𝑖 +

)(𝑡+1

)(𝑡+1

)𝑡(

انرژی مصرفی
شکل :2نمودار پارتو الگوریتم پیشنهادی

در شکل فوق ،م موعه نقاط قرمز رنگ مشخص شده بر روی روی
منحنی م موعه جبهه پارتو هستند که مخزن پارتو را تشکیل می
دهند این نقاط موقعیت ذراتی هستند که بهترین موقعیت محلی را
نسبت به سایر موقعیت ها بر اساس دو هدف کاهش انرژی و هزینه
اجرا دارا می باشد بنابراین برخالف الگوریتم بهینهسازی ازدحام
ذرات ،در الگوریتم بهینهسازی ازدحام ذرات چند هدفه ،بیش از یک
موقعیت بهینه خواهد بود در صورتی که از نظریه پارتو استفاده
نمیشد ،میبایستی بر روی مقادیر دو هدف نرمالسازی ان ام می
شد و از میانگین وزنی برای تعیین یک تابع برازش استفاده میشد
اما از آن ا که تعیین وزن و نرمالسازی مقادیر میتواند به دقت کار
لطمه بزند و انتخاش یک مقدار میانگین میتواند دقت پایینتری
داشته باشد لذا از نطریه پارتو استفاده شده و م موعهای از موقعیت-
های بهینه ذرات برای تعیین رهبر به کار گرفته میشود

𝑖𝑣

𝑖𝑥

{
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استفاده از یک الگوریتم بهینه سازی چند هدفه برای تخصیص کارها در سیستمهای مبتنی بر ابر با هدف کاهش انرژی مصرفی

 4-3مراحل روش پیشنهادی

 -4نتایج

مراحل روش پیشنهادی به شرح زیر است:

در این بخش محیو شبیه سازی ،پارامترهای شبیه سازی و نتایج
حاصل بررسی می شود

گام( :)1مقدار  t=0برای اولین تکرار انتخاش میشود تمامی  kذره
در اجتماع  Stsetبا استفاده از الگوریتم حریصانه مقداردهی اولیه
میشود

 -1-4محیط شبیه سازی
از آن ا که امکان آزمایش عملی با توجه به گستردگی محیو های
ابری و در دسترس نبودن آن میسر نیست ،برای آزمایش و
اعتبارسن ی الگوریتم پیشنهادی ،از زبان برنامهنویسی جاوا در
محیو نت بینز آی دی ای  8.1و نسخه  3.0.1بسته شبیه سازی
کلودسیم [ ،]34کتابخانه الگوریتم های فرااکتشافی و ابزار کمکی
محیو جاوا با عنوان  MOEA frameworkاستفاده شده است
کامپیوتر مورد استفاده با مشخصات پردازنده اینتل با حافظه 4
گیگابایت و تحت سیستم عامل ویندوز  7انتخاش گردید

گام( :)2برای هر ذره محاسبات مربوطه با استفاده از روابو (بخش
قبل) و توضیحات بند ( )2این بخش ان ام و  Kذره جدید تولید
میشود م موع ذرات جدید و قدیم به تعداد  2kاجتماع حافظه
موقتی  Tsetرا تشکیل میدهد
گام( :)3با استفاده از نظریه پارتو ذرات بهینه یا همان موقعیتهای
محلی بهینه پیدا میشود و با  POsetنامگذاری میگردد و تعداد
اعضای م موعه بهینه با  Npoنشان داده میشود اگر Npo<K
باشد گام( )4و در غیر اینصورت گام( )5اجرا میشود

 -2-4پارامترهای شبیه سازی
برای شبیه سازی از یک سناریو با اعمال مقادیر مناسو برای منبع
تغذیه و انرژی مصرفی استفاده شده است[ ]29که مقادیر آن در
جدول  1آمده است

گام( :)4به تعداد  K-Npoذره از بین ذراتی که بهینه پارتو نیستند
برای اضافه کردن به م موعه  POsetبه خاطر تکمیل کردن تعداد
م موعه و رساندن آن به  Kتعداد انتخاش میشود تا م موعه
اجتماع ذرات در مرحله بعد  St+1setرا تشکیل دهند

جدول  :1پارامترها و مقادیر اولیه شبیه سازی
HP ProLiant ML110 G4 (1 x
[Xeon 3040 1860 MHz, 2 cores],
)4GB

گام( :)5به صورت تصادفی  Kتعداد از م موعه انتخابی بهینه پارتو
 POsetبرای ای اد م موعه اجتماع ذرات مرحله بعد  St+1setانتخاش
میشود

ماشین فیزیکی

HP ProLiant ML110 G5 (1 x
[Xeon 3075 2660 MHz, 2 cores],
)4GB

سرعت اجرای دستور العمل1860{ :و
}2660

گام( :)6شرط خاتمه الگوریتم بررسی میشود که شرایو به دست
آمده مطلوش است یا تعداد تکرارها پایان یافته یا خیر دزم به ذکر
است که منظور از شرایو خاتمه شرایو تخصیصی می باشند که در
بخش  3-3به آن پرداخته شده است که شامل محدودیت نرم افزار،
محدودیت تعداد منابع ،محدودیت ترتیو و اولویت اجرای زیر وظایف
است (رجوع شود به بخش  )3-3در صورت تحقق شرط خاتمه
گام( )8و در غیر اینصورت گام( )7اجرا میشود

تعداد پردازنده ها2 :
رم4096:
پهنای باند 1 :گیگا بایت بر ثانیه
حافظه 1:گیگا بایت
سرعت اجرای دستورالعمل 2500{ :و
 2000و  1000و }500
ماشین م ازی

گام( :)7مقدار  t=t+1به روز شده و گام( )2اجرا میشود

تعداد پردازنده ها1:
رم 870{ :و  1740و  1740و }613
پهنای باند 10 :مگابیت بر ثانیه
طول 216:مگا بایت

گام( :)8الگوریتم پایان یافته و به م موعه بهینه پارتو POset

وظایف

برای تصمیم گیری و انتخاش راه حل بهینه سراسری مراجعه می-
شود

 -3-4نتایج بدست آمده
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تعداد پردازنده ها1:
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نیما جعفری نویمی پور و

لحظه آماده به کار شدن میگردد میانگین زمان کل اجرا برای این
سناریو برابر است با  0.00533ثانیه ،که در مقایسه با سایر سناریوها
تحلیل خواهد شد انحراف معیار زمان کل اجرای آن  0.00511ثانیه
است که مقدار زیادی است و نشان از پراکندگی زیاد در مقادیر زمان
اجرا است و حاکی از عدم توازن بار بین منابع است

در اولین ارزیابی ،نتایج شبیه سازی برای چهار حالت مختلف ارائه
میگردد این چهار حالت شامل اتخاذ سیاستهای مختلف در دو
کالس منشعو از کالسهای مادر ماشین م ازیallocation policy
برای اعمال سیاست تخصیص و ماشین م ازیselection policy
برای اعمال سیاست انتخاش می باشد که درجدول  ،2حالت های
مختلف اعمال شده در شبیه سازی آورده شده است

در سناریوی دوم(اعمال سیاست پیشنهادی مبتنی بر الگوریتم
ازدحام ذرات چند هدفه در کالس )VMselectionpolicy؛ کالس
انتخاش ماشین م ازی از سیاست الگوریتم ارائه شده مبتنی بر بر
الگوریتم ازدحام ذرات چند هدفه استفاده گردید تا ماشین های
م ازی مناسو از بین ماشین م ازی های در دسترس انتخاش شوند
در کالس تخصیص ماشین م ازی از سیاست انتخاش مبتنی بر
آستانه و به تبعیت از سیاست اتخاذی در کالس انتخاش ماشین
م ازی استفاده گردید در واقع در این روش ،الگوریتم ارائه شده در
کالس  VM selection policyاعمال گردید که در جدول 3قابل
مشاهده است

جدول :2حالتها و سناریوهای مختلف شبیه سازی
سناریو

ماشین
policy

م ازی selection

ماشین
policy

م ازی allocation

1

Minimum
)Utilization(mu

Threshold Allocation
)(thr

2

)Minimum Energy(me
with MOPSO

Threshold Allocation
)(thr

3

Minimum
)Utilization(mu

MOPSO Allocation
)(mopso

4

)Minimum Energy(me
with MOPSO

MOPSO Allocation
)(mopso

مقادیر ستون  2از جدول ،3در مقایسه با مقادیر به دست آمده از
سناریوی اول در ستون  1جدول  3تفاوت محسوسی دارد در
سناریوی دوم ،میزان انرژی مصرفی حدود  50%کاهش پیدا کرده
است ،تعداد مهاجرتها از  5700مورد به  56مورد کاهش یافته که
دلیل بر تخصیص بهینه است موارد نقض توافقنامه به 0.00143%
کاهش پیدا کرده است و درصد موارد نقض به دلیل مهاجرت صفر
شده است موارد خاموش شدنهای میزبانها نیز به  46مورد کاهش
پیدا کرده که در مقایسه با مقدار آن در سناریوی اول 634 ،مورد
بسیار پایین است میانگین زمان اجرای کل از  0.00533به
 0.00157کاهش یافته است ،که دلیل آن مهاجرتهای زیاد در
سناریوی نخست و اتالف زمان میباشد انحراف معیار پایین
سناریوی دوم نسبت به سناریوی اول کمتر است ،وحاکی از توازن
بار بیشتر است

در سناریوی اول(حالت استاندارد)؛ کالس انتخاش ماشین م ازی ،از
سیاست انتخاش ماشین م ازی با کمترین مقدار بهرهوری1استفاده
شده است ،و در کالس تخصیص ماشین م ازی از سیاست آستانه
بهرهوری با مقدار آستانه  0.8استفاده گردید در واقع این روش حالت
نرمال شبیه ساز کلود سیم بوده و سیاست خاصی در کالس تخصیص
اعمال نشده بلکه از سیاست انتخاش مبتنی بر انتخاش بیکارترین
ماشینهای م ازی با یک آستانه مشخص استفاده شده است
(جدول)3
در جدول  ،3میزان کل مصرف انرژی به کیلوات ساعت را نشان داده
شده است که برابر با  30.59میباشد ،تعداد مهاجرتهای ماشین-
های م ازی  5700میباشد که رقمی بادست و حاکی از تخصیص
اولیه غیرکارآمد است موارد نقض سطح توافقنامه خدمت نسبتاً زیاد
است و موارد نقض به دلیل مهاجرت  0.45%می باشد که موجو
عدم رضایت مشتریان خواهد شد دلیل این نقض ،ناشی از تخصیص-
های نامناسو و مهاجرتهای زیاد میباشد تعداد خاموش شدنهای
میزبانها  634میباشد ،که نسبتاً زیاد است خاموش شدنهای بی
مورد و زیاد ،باعث افزایش زمان آماده به کار شدن آنها و در نتی ه
افزایش زمان کل اجرا و همچنین افزایش انرژی مصرفی اولیه در
Minimum Utilization

در سناریوی سوم (اعمال سیاست پیشنهادی مبتنی بر الگوریتم
ازدحام ذرات چند هدفه در کالس  )VMallocationpolicyاز
سیاست انتخاش ماشین م ازی با کمترین مقدار بهرهوری استفاده
شد و در کالس تخصیص ماشین م ازی از سیاست الگوریتم ارایه
شده مبتنی بر الگوریتم ازدحام ذرات چند هدفه استفاده گردید تا
بهترین تخصیص بر اساس الگوریتم پیشنهادی صورت پذیرد (جدول
)3

1
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نتایج سناریوی سوم که در ستون  3از جدول  3آمده است ،نشان
میدهد که در این پیادهسازی نتایج مشابه سناریوی اول است ،به
غیر از میانگین زمان کل اجرا که از  0.00533به  0.00484رسیده
است و اندکی کاهش را نشان میدهد اما انحراف معیار از 0.00511
به  0.00514افزایش یافته است که نشان از توزان بار کمتر نسبت
به سناریوی اول است
در سناریوی چهارم(اعمال سیاست الگوریتم پیشنهادی در هر دو
کالس  VM selection policyو  ،)VM allocation policyدر هر
دو کالس انتخاش ماشین م ازی و تخصیص ماشین م ازی از
سیاست الگوریتم پیشنهادی استفاده گردید (جدول )3
نتایج جدول 3ستون  4نشان میدهد که عملکرد سناریوی چهارم
در کاهش مصرف انرژی ،میزان نیاز به مهاجرت ،درصد موارد نقض
توافقنامه و خاموش شدنهای میزبان مشابه سناریوی دوم است اما
میانگین زمان کل اجرای آن که درسناریوی دوم  0.00157بود به
 0.00187افزایش یافته است و انحراف معیار زمان کل اجرا نیز از
 0.00276به  0.00370افزایش یافته است که حاکی از ضعف
سناریوی چهارم نسبت به سناریوی دوم است سناریوی چهارم در
مقایسه با سناریوهای اول و سوم بهتر عمل کرده است و در رده دوم
قرار دارد

2278.74

1443.59

2278.74

1443.59

8257.02

1319.58

8257/02

1319.58

19.09

20.14

19.90

20.14

7.86

8.01

7.86

8.01

0.0019

0.00019

0.00024

0.00019

0.00040

0.00084

0.00062

0.00039

0.00033

0.00026

0.00038

0.00033

0.00048

0.00046

0.00075

0.00048

0.0003

0.00196

0.0003

0.00230

0.00018

0.00246

0.00018

0.00303

0.00187

0.00484

0.00157

0.00533

0.00370

0.00514

0.00276

0.00511

9- Mean time
before a host
)shutdown(sec
10- StDev time
before a host
)shutdown(sec
11- Mean time
before a VM
migration
12- StDev time
before a VM
migration
13- Execution
time - VM
selection mean
14- Execution
time - VM
selection stDev
15- Execution
time - host
selection mean
16- Execution
time - host
selection stDev
17- Execution
time - VM
reallocation mean
18- Execution
time - VM
reallocation stDev
19- Execution
time - total mean
20- Execution
time - total stDev

جدول :3نتایج سناریوهای شبیه سازی شده

 1-3-4ارزیابی کارایی روش پیشنهادی در کاهش مصرف

الف -مقادیر یکسان شبیه سازی

انرژی

Number of hosts: 50
Number of VMs: 50

از آن ا که یکی از اهداف اصلی روش پیشنهادی کاهش مصرف انرژی
در ابر میباشد ،در این بخش نقش الگوریتم پیشنهادی در کاهش
مصرف انرژی مورد ارزیابی قرار میگیرد برای این منظور نتایج
حاصل از اعمال شرایو چهار حالت و سناریوی مختلف که در بخش
قبل توضیح داده شد در شکل  3آورده شده است

Total simulation time: 86400.00 sec

ب -نتایج سناریوهای اجرایی
سناریو4

سناریو3

سناریو2

سناریو1

16.09

30.59

16.09

30.59

56

5700

56

5700

0.00143

0.10356

0.00143

0.10356

0.00

0.45

0.00

0.45

73.72

22.8

73.72

22.8

33.07

7.74

33.07

7.74

36.27

18.83

36.27

18.83

46

634

46

634

پارامترها
1-Energy
)consumption(kwh
2- Number of VM
migrations
)3- SLA(%

همانطور که در شکل مشخص است میزان کاهش مصرف انرژی در
سناریوی دوم و چهارم که الگوریتم پیشنهادی در کالس انتخاش
ماشین م ازی اعمال شده است به طور کامال محسوسی کاهش پیدا
کرده است نتایج این نمودار نشان می دهد که در سناریوی چهارم
که در مقایسه با سناریوی دوم ،در کالس تخصیص نیز الگوریتم
پیشنهادی بصورت توامان اعمال شده است ،بهینگی صورت نپذیرفته

4- SLA perf
degradation due to
)migration(%
5- SLA time per
)active host%
6- Overall SLA
)violation(%
7- Average SLA
)violation(%
8- Number of host
shutdowns
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همانطور که در شکل  4مشاهده می شود ،سناریوی دوم و چهارم
تعداد مهاجرت کمتری را داشتهاند و شرایو مطلوشتری دارند تعداد
مهاجرت کمتر حاکی از تخصیص اولیه بهتر است ،زمانیکه تخصیص-
های اولیه منابع بهینه باشد تطابق قدرت منابع با ماشینهای
م ازی باعث عدم نیاز به مهاجرت شده و در نتی ه باعث افزایش
کارایی سیستم میگردد این عمل هم در کاهش زمان اجرا و هم در
کاهش مصرف انرژی به دلیل عدم اتالف انرژی و در نتی ه من ر به
تامین خواستههای هر دو طرف خدمت دهنده و خدمت گیرنده
خواهد شد
شکل:3نمودار کاهش مصرف انرژی برای  4سناریو

و نشان دهنده این است که اعمال الگوریتم پیشنهادی در کالس
انتخاش که زودتر از کالس تخصیص در کلود اجرا می شود و یک
دیه قبل تر است نتایج خوبی ارائه می دهد و اعمال آن در کالس
تخصیص تغییری در بهینه گی ای اد نمی کند عدم بهینگی کاهش
مصرف انرژی در سناریوی سوم که الگوریتم پیشنهادی در آن در
کالس تخصیص اعمال شده است نیز دلیل دیگری بر عملکرد صحیح
الگوریتم پیشنهادی در کالس انتخاش است کاهش تقریبا  %50در
مصرف انرژی ،توسو الگوریتم پیشنهادی نسبت به حالت استاندارد
تخصیص منابع که بر اساس ترتیو لیست عمل مینماید ،حاکی از
قدرت الگوریتم بهینهسازی ازدحام ذرات چند هدفه ،در انتخاش
بهینه منابع ماشین م ازی برای تخصیص است

 -3-3-4ارزیابی کارایی روش پیشنهادی در کاهش زمان کل
اجرا و توازن بار
از پارامترهای مهم دیگر برای ارزیابی الگوریتم پیشنهادی ،پارامتر
زمان اجرای کل کارها است که نقش بسیار مهمی در رایانش ابری
دارد ،بدیهی است که کاهش زمان اجرا هم جزو شرایو کیفیت ارایه
خدمات و درخواستهای مشتریان است ،هم باعث کاهش انرژی
مصرفی و عالوه بر این باعث سود اجاره دهندگان خواهد بود در این
بخش از ارزیابی زمان کل اجرای چهار سناریوی پیادهسازی الگوریتم
پیشنهادی مبتنی بر الگوریتم بهینهسازی ازدحام ذرات چند هدفه
را با همدیگر در شکل  5آوردهایم

 2-3-4ارزیابی کارایی روش پیشنهادی در کاهش نیاز به
مهاجرت
شاخص دیگری که برای ارزیابی الگوریتم پیشنهادی مورد نظر قرار
گرفت تعداد مهاجرتهای مورد نیاز ماشینهای م ازی است ،بدیهی
است هر جقدر که مقدار این مهاجرتها نسبت به نتایج حاصله کمتر
باشد بهتر است و حاکی از تخصیصهای بهینه میباشد در شکل 4
نتایج حاصل برای چهار سناریو آورده شده است

شکل :5نمودار مقایسه زمان اجرای کل  4سناریو پیادهسازی

همانطور که در شکل مشاهده میشود سناریوی دوم و چهارم
وضعیت بهتری نسبت به دو سناریوی دیگر دارند ،در بین این دو
سناریو نیز سناریوی دوم زمان اجرای کل پائینتری دارد ،و حاکی
از عملکرد خوش آن است در این نمودار همچنین مشخص است که
میزان انحراف معیار سناریوی دوم نیز کمتر از بقیه است و نشان
دهنده آن است که توازن بار نیز در پیادهسازی مذکور رعایت شده
است

شکل: 4تعداد مهاجرتهای ماشین مجازی در  4سناریو
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 4-3-4ارزیابی کارایی روش پیشنهادی در مقایسه با روشهای

SLA perf degradation due to migration: 0.00%

پیشین

SLA time per active host: 74.95%

در ارزیابی دیگری به عنوان ارزیابی نهایی ،کارایی الگوریتم
پیشنهادی در مقایسه با الگوریتمهای قبلی مورد بررسی قرار گرفت،
برای این منظور ابتدا شرایو و تنظیمات یکسان بصورت جدول4
اعمال گردید[ ]35در این مرحله از ارزیابی سناریوی دوم که بهترین
سناریو و پیادهسازی از الگوریتم پیشنهادی بود اجرا گردید

Overall SLA violation: 28.00%
Average SLA violation: 30.91%
Number of host shutdowns: 79
Mean time before a host shutdown: 2174.04 sec
StDev time before a host shutdown: 9968.25 sec
Mean time before a VM migration: 2.05 sec

جدول  -4تنظیمات شبیه سازی یکسان برای مقایسه با الگوریتمهای

StDev time before a VM migration: 0.00 sec

پیشین

Execution time - VM selection mean: 0.00054 sec

مقدار دهی اولیه و تنظیمات شبیهسازی برای مقایسه روش

Execution time - VM selection stDev: 0.00067 sec

پیشنهادی با روشهای دیگر

Execution time - host selection mean: 0.00080 sec

;NUMBER_OF_VMS = 290
;NUMBER_OF_HOSTS = 100
VM_TYPES
;= 4
VM_MIPS
;} = { 250, 500, 750, 1000
;} VM_PES = { 1, 1, 1, 1
VM_RAM
;} = { 128, 128, 128, 128
VM_BW = 100000; // 100 Mbit/s
VM_SIZE
= 1000; // 1 GB
;HOST_TYPES = 3
HOST_MIPS
;} = { 1000, 2000,3000
HOST_PES
;} = { 1, 1,1
HOST_RAM
;} = { 8192, 8192,8192
HOST_BW
= 1000000; // 1 Gbit/s
HOST_STORAGE = 1000000000; // 1 TB
= HOST_POWER
)(PowerModelSpecPowerHpProLiantMl110G4Xeon3040

Execution time - host selection stDev: 0.00064 sec
Execution time - VM reallocation mean: 0.00005 sec
Execution time - VM reallocation stDev: 0.00023 sec
Execution time - total mean: 0.00513 sec
Execution time - total stDev: 0.00995 sec

با توجه به نتایج جدول  ،8میزان کل انرژی مصرفی روش ارائه شده
برابر است با  62.69کیلو وات ساعت ،تعداد ماشینهای م ازی
مهاجرت داده شده برابر است با  186ماشین م ازی ،موارد نقض
توافقنامه کیفیت ارائه خدمات  0.00007درصد است که مقدار
بسیار پایینی است و حاکی از کارایی الگوریتم پیشنهادی در تضمین
کیفیت ارائه خدمات است با توجه به پایین بودن میزان نیاز به
مهاجرت ماشینها ،موارد نقض توافقنامه به دلیل مهاجرت صفر شده
است تعداد خاموش شدنهای میزبانها  79مورد است  ،در نهایت
میانگین زمان کل اجرای کارها  0.00513ثانیه و انحراف معیار آن
 0.00995ثانیه است در ادامه این نتایج با نتایج سایر روشهای
پیشین با شرایو شبیهسازی یکسان مورد بررسی قرار خواهد گرفت
در [ ،]33که مروری بر کارهای گذ شته در این حوزه دا شته ا ست،
مقایساااه الگوریتم های ان پی آ 1،دی وی اف اس 2،اس تی 3و MM
را در شرایو یکسانی که در جدول ( )3آمده است ،صورت پذیرفت
در جدول ( )5-4نتایج نهایی این آز مایش ها در مقایساااه با روش
پیشاانهادی ارایه شااده اساات با توجه به جدول( )3میزان انرژی
م صرفی تو سو الگوریتم پی شنهادی برابر ا ست با  62.69کیلو وات

در این مرحله از شبیهسازی ،تعداد ماشینهای م ازی ،290 :تعداد
میزبان ،100:انواع ماشین م ازی 4 :نوع با مشخصات پردازشی ،
تعداد هسته  ،حافظه رم  ،پهنای باند و اندازه حافظه جانبی مندرج
در جدول و سه نوع میزبان با مشخصات ذکر شده در جدول  4ای اد
گردید خروجی شبیهسازی در جدول  5آورده شده است
جدول  -5خروجی شبیهسازی با شرایط مقایسهای

نتایج شبیه سازی
Experiment name: thr_me_0.8
Number of hosts: 100
Number of VMs: 290
Total simulation time: 86400.00 sec
Energy consumption: 62.69 kWh
Number of VM migrations: 186
SLA: 0.00007%
NPA
DVFS

1

ST

2
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ساعت و تعداد میزبان برابر ا ست با  100بنابراین میانگین م صرف
انرژی برای هر میزبان برابر اساات با 0.6269کیلو وات ساااعت و در
مقای سه با روشهای قبلی کمترین میزان م صرف انرژی را دارد و از
بهترین نتایج به دست آمده در روشهای ان پی آ ،دی وی اف اس،
اس تی با دو ساااناریوی پیادهساااازی و ام ام با ساااه ساااناریوی
پیادهسازی به طور محسوسی بهینه است

-5نتیجه گیری و کارهای آتی
نتایج به دست آمده از شبیهسازی نشان داد که استفاده از الگوریتم
فرااکتشافی بهینهسازی ازدحام ذرات برای تخصیص منابع میتواند
به طور قابل توجهی میزان صرفهجویی در مصرف انرژی را بهبود
بخشد اهداف تعریف شده در این پژوهش کاهش مصرف انرژی و
کاهش زمان اجرای کل بود که به آنها دست یافته شد کاهش مدت
زمان اجرا به  0.00513ثانیه و کاهش میانگین انرژی مصرفی به
 0.626کیلووات ساعت در مقایسه با بهترین روش قبلی که 1.142
کیلووات ساعت بود ،همچنین کاهش میزان نیاز به مهاجرت و توازن
بار از دستاوردهای دیگر این پژوهش بود طی این تحقیق مشخص
شد که از قابلیتهای ویژه الگوریتمهای فرااکتشافی به ویژه الگوریتم
بهینهسازی ازدحام ذرات و بهنیهسازی چندهدفه میتوان به نتایج
بهتری بدست آورد تعریف توابع جدید در بهینهسازی چندهدفه،
برای دستیابی به حصول سایر شرایو و اهداف مورد نیاز میتواند
موثر باشد

جدول  -6نتایج نهایی مقایسه روش پیشنهادی با روشهای قبلی
میانگین
SLA

مهاجرت
ماشین

SLA
violation

انرژی (کیلو

الگوریتم

وات ساعت)

مجازی
-

-

-

9.151

ان پی آ

-

-

-

4.402

دی وی اف اس

81.8%

35226

5.4%

2.034

اس تی %50

87.9%

34519

7.4%

1.622

اس تی %60

56.9%

3360

1.1%

1.476

ام ام %70-%30

65.7%

3241

2.8%

1.266

ام ام %80-%40

76.1%

3121

6.7%

1.142

ام ام %90-%50

30.91%

186

28%

0.626

روش پیشنهادی

به عنوان کارهای پژوهشی آینده استفاده از روش پیشنهادی برای
زمانبندی وظایف در ماشینهای م ازی ،اعمال پارامترهای سودمند
دیگر برای تعیین تابع برازندگی ،استفاده از روش ارایه شده برای
سایر اهداف سیستمهای ابری ،همانند کاهش هزینه مشتری و
افزایش سود ارایه دهندگان خدمت ،استفاده از روشهای دیگر فرا
ابتکاری و روشهای ترکیبی مشابه جهت تخصیص منابع ،آزمایش
روش پیشنهادی بر روی محیو اتحادیه ابر برای صرفهجویی بیشتر
در مصرف انرژی و نتایج بهتر میتوانند در جهت توسعة روش ارائه
شده در این پژوهش ان ام شوند

ستون سوم نشان دهنده درصد نقض شرایو توافقنامه کیفیت ارائه
خدمات سرا سری ا ست که الگوریتم پی شنهادی ضعیف تر از بقیه
است در ستون مهاجرت ماشین م ازی مشاهده می شود که تعداد
مهاجرتها در روش پیشنهادی به طور قابل مقایسهای کاهش یافته
است و این حاکی از تخصیص بهینه میباشد که نتایجاش در کاهش
مصاارف انرژی نیز ظهور پیدا کرده اساات سااتون آخر این ارزیابی
مربوط است به میانگین توافقنامه سطح خدمت که اعداد مربوط به
این ستون ن شان دهنده در صد موارد رعایت توافقنامه کیفیت ارایه
خدمات اساات ،به عبارتی اعداد این سااتون درصااد تخصاایصهای
نامنا سو را به لحاظ سرعت اجرای د ستور العمل ما شین فیزیکی
نسبت به سرعت اجرای دستور العمل درخواستی نشان میدهد ،هر
چقدر این مقدار کم باشاااد حاکی از بهینگی روش مذکور اسااات
م شاهده می شود که روش پی شنهادی کمترین مقدار ( )30.91%را
در بین روشهای ارائه شده دارد
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Using a multi-objective optimization algorithm to allocate tasks in cloud-based
systems to reduce energy consumption
Due to the increasing demand for business in the web environment, the variety and
number of services have increased. As a result, large-scale computing data centers
have been created that increase costs and electrical power. Inadequate and inefficient
cooling systems not only overheat the resources and reduce the devices' service life
but also produce carbon, which plays an important role in weather conditions.
Therefore, it is necessary to reduce the total energy consumption of these systems with
appropriate methods. In this research, an effective method of energy resource
management in virtualized cloud data centers is presented. In addition to reducing
energy consumption and operating costs, it has also increased the quality of services.
This study presents a resource allocation strategy in cloud systems to reduce energy
and implementation costs and examine its application in the cloud computing
environment. The simulation results showed that the proposed method could reduce
the average energy consumption up to 0.626 kWh compared to NPA, DVFS, ST, and
MM methods. Also, the need for migration and SLA violations are decreased.
Keywords: Cloud Computing, Energy Consumption, Job Allocation, Multi-Objective
Optimization Algorithm.
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چکیده
با وجود پیشرفتهاي شگرف در حوزه طراحی سیستمهاي محاسبات انسانی اکثر آنها از مشارکت کم یا مشارکت بدون کیفیت
رنج میبرند و درصد باالیی از آنها با شکست مواجه میشوند .موفقیت این سیستمها تا حدود زیادي به رفتار مشارکتکنندگان
در سیستم بستگی دارد .ازآنجاییکه سیستمهایی محاسبات انسانی شامل واحدهاي کوچکی از کارها هستند و هر کار سود کمی
به مشارکتکنندگان میرساند ،انسانها در صورتی در سیستم رفتار مطلوبی بروز میدهند که براي انجام آن بهخوبی تحریک
شده باشند .در این مقاله ،ما این مسئله را در سیستم محاسبات انسانی تشخیص نفوذ موردبررسی قرار دادیم .هدف ما از ایجاد
تحریک افزایش مشارکت ،انجام کارها توسط افراد متخصص و انجام کارها با بیشترین تالش و دقت در ازاي کمترین هزینه
ممکن است .پس از انتخاب محرکهاي مناسب براي این سیستم اقدام به طراحی مکانیزم پاداشدهی محرک کردیم .ایده طراحی
این مکانیزم استفاده از مهارت کارکنان در تعیین پاداش آنها است و از ضریب کاپا براي ارزیابی توافق مشارکت کارکنان استفاده
شده است .پس از طراحی این مکانیزم از نظریه بازيها براي تحلیل مکانیزم و تعیین حداقل پاداش ممکن براي هر دسته از کارها
استفاده میکنیم .با تشویق کارکنان به مشارکت زیاد و باکیفیت از شکست سیستم جلوگیري میشود و با اختصاص کمترین
منابع مالی موردنیاز به کارکنان ،منابع مالی سیستم را مدیریت میکنیم .طراحی این مکانیزم منجر به افزایش دقت
مشارکت کنندگان و درنتیجه افزایش دقت سیستم محاسبات انسانی تشخیص نفوذ در شناسایی حمالت جدید و کاهش نرخ
هشدار اشتباه آنها میشود.
واژگان کلیدی :پاداشدهی محرک ،محاسبات انسانی ،نظریه بازي ،تشخیص نفوذ ،ضریب کاپا.

سیستمهاي تشخیص نفوذ یک از مهمترین آنها است .اما
سیستمهاي تشخیص نفوذ از دو نقص اساسی رنج میبرند.
این سیستمها در مواجه با حمالت شناختهشده نرخ هشدار
اشتباه بسیار باالیی دارند و در مواجه با حمالت ناشناخته

 .1مقدمه
امروزه با فراگیر شدن علم کامپیوتر حمالت سایبري
روزبهروز در حال افزایش است .بهمنظور مقابله با این
حمالت از ابزارهاي مختلفی استفاده میشود که
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زیادي سیستم محاسبات انسانی تحت وب وجود دارد ،اما
سطح مشارکت و همکاري در این سیستمها بسیار متفاوت
است .تفاوت این سیستمها در نحوهي تحریک انسان براي
استفاده از آن سیستم است و سیستمی موفقتر است که
بتواند تحریک الزم را ایجاد کرده باشد .انسانها میتوانند
در ازاي دریافت پول ،رسیدن به شهرت ،اهداف خیرخواهانه
یا در خالل کارهاي ضمنی (بازي و سرگرمی) اقدام به
شرکت در سیستمهاي محاسبات انسانی نمایند [ .]4ساختار
مقاله به این شکل است .پس از انتخاب محرک مناسب ،یک
مکانیزم تحریکآمیز براي کارکنان سیسستم محاسبات
انسانی تشخیص نفوذ طراحی میکنیم .سپس این مکانیزم
را بر اساس نظریه بازيها تحلیل و بررسی میکنیم تا
مطمئن شویم به اهداف خود از ایجاد مکانیزم تحریکآمیز
رسیدهایم و کمترین پاداش ممکن را براي هر دسته از کارها
را تعیین میکنیم .در پایان درستی مکانیزم تحریکآمیز را
نیز بر اساس نتایج پیادهسازي نشان میدهیم.

دقت بسیار پائینی دارند .معموالً در کنار سیستمها تشخیص
نفوذ از یک انسان بهعنوان مدیر سیستم استفاده میشود و
وظیفه آن بررسی هشدارهاي دریافتی از سیستم تشخیص
نفوذ و تصمیمگیري نهایی در مورد حمله بودن یا نبودن و
نحوه پاسخگویی به آنها است .این شخص ممکن است
دانش محدودي داشته باشد یا در مورد برخی حمالت جدید
دانش نداشته باشد درنتیجه دقت الزم در تشخیص حمالت
را ندارد .بنابراین بهجاي یک نفر استفاده از یک سیستم
محاسبات انسانی با عنوان سیستم محاسبات انسانی
تشخیص نفوذ پیشنهاد شده است [.]1
استفاده از انسان بهعنوان منبع محاسباتی منطقی با عنوان
سیستم محاسبات انسانی اولین بار توسط ون آهو در سال
 2005پیشنهاد شده است [ .]2نحوه کار سیستمهاي
محاسبات انسانی به این شکل است که در این سیستمها
سؤاالت محاسباتی توسط وب ،ایمیل یا موبایل براي انسانها
(مشارکتکنندگان) ارسال میشود و سپس پاسخهاي آنها
جمعآوري و ترکیب میشود تا پاسخ مسئله حاصل شود
[ .]3ازآنجاییکه استفاده از هوش انسان و توانایی آن در
بررسی ترافیک شبکه بهصورت کلی و یکجا براي تشخیص
نفوذ کارا است ،سیستم محاسبات انسانی تشخیص نفوذ به
وجود آمده است .نحوه کار سیستم محاسبات انسانی
تشخیص نفوذ بدین شکل است که الگوي ترافیک شبکه و
خصوصیات آن براي مشارکتکنندگان که متخصصان شبکه
هستند ،ارسال میشود سپس متخصصان با دیدن این الگوها
در مورد حمله بودن یا نبودن و نوع حمله تصمیمگیري
میکنند .پس از جمعآوري پاسخهاي مشارکتکنندگان
آنها را باهم ترکیب کرده و نظر کلی آنها در مورد ترافیک
شبکه استخراج میشود .پس از استخراج پاسخ کلی آن را
در سیستم تشخیص نفوذ مورداستفاده قرار میدهند.

 .2کارهای مرتبط
سیستمهاي محاسبات انسانی زیادي از نظریه بازي بهمنظور
طراحی و تحلیل سیستم پاداشدهی خود استفاده کردهاند.
این سیستمها اهداف متفاوتی از طراحی و تحلیل سیستم
پاداشدهی خود بر اساس نظریه بازيها داشتهاند .برخی از
آنها بهمنظور افزایش مشارکت کارکنان ،برخی دیگر
بهمنظور استخراج نظر درست و واقعی کاربران و بعضی
بهمنظور استخراج بیشترین تالش شرکتکنندگان این کار
را انجام میدهند .چالش بالن قرمز دارپا1یک مثال عمومی
از سیستمهاي محاسبات انسانی بود که هدف او از تحریک
افزایش مشارکت بوده است [.]5
یکی از کاربردهاي رایج سیستمهاي محاسبات انسانی در
محدوده استفاده از جمع ،براي ارزیابی یا قضاوت است که
این سیستمها را جمعسپاري2مینامند .در [ ]6یک مکانیزم
تحریک براي این سیستمها پیشنهادشده است .هدف آنها
از ایجاد تحریک استخراج حداکثر تالش کارکنان بوده و از
محرک پول استفاده کردهاند .در مکانیزم ارائهشده پاسخهاي
کارکنان دو حالت  0و  1دارد و از پاسخها و توافق کارکنان
براي امتیازدهی و ایجاد تحریک استفاده شده است .پس از

موفقیت سیستمهاي محاسبات انسانی تا حد زیادي به
انسانهایی که بهصورت واقعی در سیستم رفتار و ایفاي
نقش میکنند ،بستگی دارد و کیفیت پاسخ آنها تأثیر
مستقیم بر روي موفقیت سیستم دارد .چون سیستمهاي
محاسبات انسانی شامل واحدهاي کوچکی از کارها هستند
که مستقیماً به مشارکتکنندگان سود نمیرسانند ،آنها در
صورتی در سیستم شرکت میکنند که محرک براي انجام
آن کار وجود داشته باشد .در حقیقت درحالیکه تعداد
DARPA
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کردهاند .آنها هدف خود را استخراج بیشترین تالش
کارکنان معرفی کرد و از محرک سرگرمی استفاده کردهاند.
پس از تحلیل بازي بر اساس نظریه بازيها نشان دادند که
استخراج بیشترین تالش کارکنان نقطه تعادل بازي است.
استفاده از محرک سرگرمی از تفاوتهاي اساسی این کار با
کارهاي مرتبط است.

تحلیل مکانیزم ارائهشده بر اساس نظریه بازيها نشان
دادهاند که اعمال بیشترین تالش یک تعادل نش است .در
مکانیزم ارائهشده سود به تمام کارکنان میرسد حتی اگر
سطح مهارت متفاوتی داشته باشند و این یکی معایب این
مکانیزم است .از دیگر معایب مکانیزم این است که در
حالتی که همه کارکنان پاسخ یک دهند ،هیچکس جایزه
نمیگیرد و فرض بر این است که پاسخها شانسی میباشند.

سیستمهاي محاسبات انسانی رائگیري نوع دیگري از
سیستمهاي محاسبات انسانی میباشند که بهعنوانمثال
براي رتبهبندي و ارزیابی کیفیت استفاده میشوند .در این
سیستمها هدف استخراج بهترین پاسخهاي درست و صحیح
از نتیجه رائگیري است .در [ ]11یک مکانیزم تحریک براي
اینگونه سیستمها طراحی کردهاند که هدفشان را تحریک
کارکنان به رأي دادن صحیح معرفی کردهاند و از محرک
شهرت استفاده کردهاند .در مکانیزم ارائهشده گراف نظرات
را بخشبندي کرده و از هر بخش  Kنظر را انتخاب کردهاند.
در پایان این مکانیزم را بر اساس نظریه بازيها تحلیل کرده
و نشان دادند که به اهداف خود رسیدهاند .استفاده از محرک
شهرت از ویژگیهاي خاص این مکانیزم است.

در [ ]7نیز یک مکانیزم براي سیستمهاي جمعسپاري ارائه
شده است .آنها هدف از تحریک را افزایش مشارکت و بهینه
کردن میزان پرداختی به کارکنان معرفی کرده و از محرک
پول استفاده میکنند .پس از ارائه مکانیزم تحریک آن را
تحت بازي استکلبرگ تحلیل کردهاند و نشان دادهاند که
مکانیزم آنها منجر به افزایش مشارکت و بهینه کردن میزان
پرداختی به کارکنان میشود .از معایب مکانیزم ارائهشده
میتوان به عدم اعتبارسنجی پاسخهاي کاربران و تعیین
پاداش قبل از انجام کارها اشاره کرد.
در [ ]8نیز یک مکانیزم تحریک براي سیستمهاي
جمعسپاري ارائه شده است .آنها هدف از تحریک را انجام
کارها توسط افراد متخصص معرفی کردهاند و از محرک پول
استفاده کردهاند .در مکانیزم ارائهشده ارزیابی پاسخها توسط
درخواستکننده صورت میپذیرد و پاداش بین افرادي که
پاسخ آنها توسط درخواستکننده پذیرفته شده است
تقسیم میشود .آنها از یک مکانیزم تنبیه براي جلوگیري
از تقلب کارکنان استفاده کردهاند و پس از تحلیل مکانیزم
بر اساس نظریه بازيها نشان دادهاند که انجام کارها توسط
متخصصین با اعمال تالش زیاد ،نقطه تعادل بازي است .از
معایب این مکانیزم میتوان به تعیین پاداش قبل از انجام
کار ،توسط درخواستکننده و تقسیم پاداش بین افراد
مبتدي اشاره کرد.

سیستم محاسبات انسانی گوشیهاي هوشمند نوع دیگري
از سیستمهاي محاسبات انسانی است .در این نوع سیستمها
کاربران گوشیهاي هوشمند را بهمنظور فرستادن اطالعات
استخراجشده توسط سنسورهاي گوشی استخدام میکنند و
در ازاي انجام این کار به آنها پول پرداخت میکنند .در
[ ]12یک مکانیزم تحریک براي این نوع سیستمها پیشنهاد
شده است که هدف افزایش مشارکت بوده و از محرک پول
استفاده میکنند .در آن یک مکانیزم بر اساس روش مزایده
ارائه کرده و براي تحلیل آن از مدل بازي استکلبرگ استفاده
کرده و درستی مکانیزم خود را نشان دادهاند .از معایب
مکانیزم ارائهشده میتوان به همگن بودن کارها ،عدم ارزیابی
فعالیت کاربران ،عدم استفاده از مکانیزم تنبیه و عدم
دریافت جایزه بعضی از کارکنان به دلیل استفاده از مزایده
اشاره کرد .در [ ]13نیز مکانیزم دیگري براي این نوع
سیستمها ارائه شده است که هدف آنها از ایجاد تحریک
استخراج باکیفیتترین پاسخها با حداکثر رفاه کارکنان بوده
است .در مکانیزم ارائهشده انتخابهاي کارکنان نهتنها به
اطالعات شخصی بلکه به انتخابهاي سایر کارکنان وابسته
است .از معایب این روش میتوان به سواري مجانی 2و

سیستمهاي بازي با یک هد ف 1یک نمونه موفق از
سیستمهاي محاسبات انسانی است [ .]9در این نوع
سیستمها عالوه بر اینکه انسانها یک بازي ساده را بازي
میکنند ،همزمان ورودي مناسب به یک محاسبات یا
وظایفی که کامپیوتر بهتنهایی قادر به اجراي آنها نیست را
انجام میدهند .بازي  ESPیک نمونه موفق از این نوع
سیستمها بوده است که در [ ]10مکانیزم ارائهشده براي این
نوع سیستمها را تحلیل کرده و یک مکانیزم جدید ارائه

Free riding2
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کیفیت و کمیت کار آنها است .این مکانیزم از محرک
شهرت براي پاداشدهی و تحریک کارکنان استفاده
میکنند .آنها فرض کردهاند که کارکنان باکیفیت همیشه
پاسخهاي باکیفیت تولید میکنند و پاداش کارها از قبل
توسط مدیر سیستم مشخص میشود .در [ ]16و
[]17مکانیزمهاي مشوقی براي این سیستمها ارائه شده
است که هدف آنها افزایش مشارکت کارکنان است]18[ .
و [ ]19نیز از کارهاي مرتبط میباشند و در [ ]20میتوان
لیست کاملی از کارهاي انجامشده حوزه را مشاهده کرد.

همگن در نظر گرفتن کارها و کارکنان ،مجموعه محدود
استراتژيها ي رد کردن یا پذیرفتن کارها توسط کارکنان و
ارزیابی کارکنان توسط صاحبکار اشاره کرد .در []14
مکانیزم دیگري براي این سیستمها پیشنهاد شده است.
آنها از محرک پول استفاده کرده و هدف خود را استخراج
بهترین پاسخها بیان کردهاند .در این مکانیزم پاداش قبل از
انجام کارها توسط مدیر سیستم تعیین میشود و کارکنان
پس از مشاهده پاداش سطح مشارکت خود را تعیین
میکنند .در [ ]15مکانیزمی ارائه شده است که هدف آنها
استخراج حداکثر کارایی کارکنان بهمنظور اطمینان از

جدول  .1مقایسه کارهای مرتبط در حوزهی مکانیزمهای محرک در سیستمهای محاسبات انسانی تحلیلشده بر اساس نظریه بازیها
سیستم محاسبات انسانی

هدف تحریک

نوع محرک

تعداد و نوع کارکنان

نوع وظایف

مکانیزم جمع سپاري[]6

استخراج حداکثر تالش
کارکنان

پول

چندین کارمند ،همگن

همگن

ایستا با اطالعات کامل ،غیر
مجموع صفر ،همکارانه

بازارهاي جمع سپاري []7

افزایش مشارکت و بهینه
کردن میزان پاداش

پول

چندین کارمند ،همگن

همگن و
ناهمگن

مزایده و استکلبرگ ،غیرهمکارانه،
ایستا با اطالعات کامل

مکانیزم محرک جمع سپاري
[]8

انجام کارها توسط افراد
متخصص

پول

چندین کارمند ،همگن

غیرهمگن

ایستا با اطالعات کامل ،غیر
مجموع صفر ،همکارانه

[10]GWAP

استخراج بیشترین تالش
کارکنان

بازي و سرگرمی

دو کارمند

همگن

ایستا با اطالعات کامل ،غیر
مجموع صفر ،همکارانه

[11]VOTING

رأي دادن صحیح توسط
کارکنان

شهرت

چندین کارمند ،همگن

همگن

همکارانه ،ایستا با اطالعات
کامل،مجموع صفر

افزایش مشارکت

پول

چندین کارمند ،همگن

همگن،
ناهمگن

مزایده و استکلبرگ غیرهمکارانه
ایستا با اطالعات کامل

جمع سپاري وظایف حجیم
[]13

استخراج باکیفیتترین
پاسخها با حداکثر رفاه

پول

چندین کارمند ،همگن

همگن

غیرهمکارانه بدون اطالعات کامل،
تکرارپذیر

جمع سپاري موبایل[]14

استخراج بهترین پاسخها

پول

چندین کارمند ،همگن

همگن

استکلبرگ با/بدون اطالعات کامل

جمع سپاري[]15

استخراج حداکثر کارایی
کارکنان

پول و شهرت

چندین کارمند ،همگن

همگن

بازي تکرارپذیر بدون اطالعات
کامل

استخراج پاسخ صحیح

سیستم امتیازدهی و
شهرت

چندین کارمند

سیستم محاسبات انسانی
گوشیهاي هوشمند[]12

پرسش و پاسخ یاهو[]18

در جدول  1به مقایسه کارهاي انجام شده میپردازیم .هر
سیستم محاسبات انسانی ویژگیهاي یکتایی از قبیل نوع
محرک ،نوع کارکنان ،نوع وظایف ،حرکتهاي در دسترس
براي انتخاب ،ماهیت جوایز و محدودیتهاي متفاوت در
نحوهي اختصاص آنها و مهمتر از همه هدف از ایجاد

همگن

نوع بازی

پویا با اطالعات کامل ،غیر مجموع
صفر ،غیرهمکارانه

تحریک دارد و باید با توجه به این محدودیتها مکانیزم
محرک را طراحی کرد .کارهاي مرتبط با توجه به ویژگیهاي
سیستم مدنظر اقدام به طراحی مکانیزم محرک کردهاند.
سیستم محاسبات انسانی تشخیص نفوذ نیز ویژگیهاي
منحصربهفرد خود را دارد .بهعنوانمثال در اکثر کارهاي
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براي سیستم محاسبات انسانی تشخیص نفوذ طراحی نشده
است ،اقدام به طراحی چنین مکانیزمی کردهایم.

مرتبط نوع کارکنان و وظایف را همگن در نظر گرفتهاند اما
همانطور که در بخشهاي آتی توضیح خواهیم داد این
فرض در طراحی ما اشتباه است .همچنین ما هدف متفاوتی
از ایجاد تحریک دنبال میکنیم.

 .3مکانیزم پیشنهادی
ایده اصلی روش پیشنهادي ،اهداي پاداش کارکنان بر
اساس فاکتور مهارت کارکنان است .مهارت کارکنان در
مراحل بازي کموزیاد میشود .این مکانیزم شامل مراحل
تقسیم و اختصاص وظایف ،جمعآوري پاسخها ،ارزیابی
پاسخها و بهروزرسانی مهارت کارکنان ،محاسبه و اهداي
پاداش کارکنان است .در شکل  1معماري پیشنهادي را
مشاهده میکنید .در ادامه به تشریح بخشهاي معماري
میپردازیم.

در خالل بیان کارهاي مرتبط معایب آنها را نیز بیان کردیم.
این معایب را از دید استفاده از آنها در سیستم محاسبات
انسانی تشخیص نفوذ بیان شده است و آن کارها قطعاً در
حوزهي مدنظر نویسندگان کارایی الزم را دارند .با توجه به
معایب روشهاي موجود ،ویژگیهاي منحصربهفرد
سیستمها محاسبات انسانی تشخیص نفوذ ،هدف متفاوت ما
از ایجاد تحریک و ازآنجاییکه تاکنون هیچ مکانیزم محرکی

شکل  :1معماری روش پیشنهادی

سواري مجانی است .همچنین اهداف ما از ایجاد تحریک
افزایش مشارکت ،مشارکت با بیشترین تالش و دقت در ازاي
کمترین پاداش ممکن و انجام کارها توسط کارکنان
متخصص میباشند .در این معماري با چالشهاي نحوه
ایجاد و اختصاص وظایف ،ارزیابی توافق کارکنان ،ارزیابی
پاسخهاي هریک از کارکنان ،نحوه بهروزرسانی مهارت
کارکنان و تعیین پاداش آنها روبهرو هستیم که در ادامه به
روشهاي رفع این چالشهاي میپردازیم.

از تفاوتهاي اساسی این معماري با کارهاي مشابه استفاده
از شاخص مهارت کارکنان براي ارزیابی و اختصاص پاداش
به آنها ،نحوه ایجاد وظایف بر اساس نتایج سیستم تشخیص
نفوذ ،ارزیابی توافق کارکنان با استفاده از ضریب کاپا،
تعریف کارها بهصورت همگن و ناهمگن ،در نظر گرفتن
کارکنان بهصورت ناهمگن ،شناور بودن سطح مهارت
کارکنان ،داشتن استراتژي تالش زیاد یا کم و رد کردن
وظایف توسط کارکنان و تنبیه کارکنان براي جلوگیري از
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هدف ما از ایجاد تحریک افزایش مشارکت ،انجام کارها
توسط افراد متخصص و انجام کارها با بیشترین تالش و
دقت در ازاي کمترین هزینه ممکن است .به فاکتور کمترین
هزینه ممکن توجه کنید یعنی قصد داریم در ازاي پرداخت
کمترین هزینه ممکن بیشترین تالش و دقت را دریافت
کنیم .همچنین ما از یک روش تنبیه در کنار مکانیزم
تحریک بهمنظور جلوگیري سواري مجانی کارکنان استفاده
میکنیم.

 .3-1معرفی روش پیشنهادی
ازآنجاییکه کارکنان مهارتهاي متفاوتی در انجام وظایف
محوله دارند ،تصمیم گرفتیم که از فاکتور میزان مهارت
آنها در انجام هر نوع کار در تعیین پاداش کارکنان استفاده
کنیم .سطح اولیه مهارت کارکنان توسط یک آزمون
مشخص میشود و پس از جمعآوري پاسخهاي کارکنان در
مورد ترافیک شبکه و استخراج پاسخ نهایی از آنها اقدام به
افزایش یا کاهش مهارت کارکنان بر اساس پاسخهاي
دریافتی آنها و چندین فاکتور دیگر که در ادامه مطرح
میشود ،میکنیم .سپس بر اساس مهارت کلی کارکنان
اقدام به پرداخت پاداش به کارکنان میکنیم.
سیستم تشخیص نفوذ موردنظر ما یک سیستم تشخیص
نفوذ مبتنی بر شبکه است که با استفاده از جمعآوري
اطالعات از ترافیک شبکه اقدام به شناسایی حمالت میکند.
سیستمهاي تشخیص نفوذ با معماري گفتهشده از روشهاي
مختلفی اقدام به شناسایی حمالت میکنند و هر یک
میتواند در کنار سیستم محاسبات انسانی مورداستفاده قرار
گیرد؛ اما سیستم موردنظر شبیه به سیستمی است که در
[ ]21پیشنهاد شده است و از مدل مخفی مارکف تکاملی
براي شناسایی حمالت استفاده میکند .درمجموع از هر نوع
سیستم تشخیص نفوذ دیگري نیز میتوان استفاده کرد.
محرکهاي متفاوتی در سیستمهاي محاسبات انسانی
مورداستفاده قرار میگیرد .انتخاب نوع محرک نیز وابسته
نوع سیستم محاسبات انسانی هدف است ،اما اکثر
سیستمهاي محاسبات انسانی که کارهاي خطیر را انجام
میدهند از محرک پول استفاده میکنند .به دلیل حساسیت
کار سیستمهاي تشخیص نفوذ در تأمین امنیت و نوع
شرکتکنندگان در سیستم که از تخصص شبکه برخوردار
هستند از پول بهعنوان محرک استفاده میکنیم .همچنین
به دلیل سختی کار تشخیص نفوذ ،طراحی این کار بهعنوان
بازي و سرگرمی و استفاده از سیستم محاسبات انسانی کار
بسیار دشوار و غیرعملی به نظر میرسد .همچنین
شرکتکنندگان در ازاي اهداف خیرخواهانه و یا شهرت این
کار خطیر را انجام نمیدهند پس پول محرک خوبی به نظر
میرسد؛ بنابراین محرک اصلی در سیستم ما پول است اما
با توجه به معماري مکانیزم طراحیشده در این مقاله ،از
محرکهاي شهرت ،یادگیري و رقابت نیز میتوان بهراحتی
در این سیستم مورداستفاده قرار داد.
Likert scale

 .3-2نوع کارکنان و پاسخهای آنها
سیستمهاي محاسبات انسانی از کارکنان متفاوتی بهمنظور
انجام وظایف استفاده میکنند و این مسئله کامالً وابسته به
نوع سیستم است .ازآنجاییکه شناسایی حمالت نیاز به
تخصص دارد بنابراین عوامل انسانی شرکتکننده در
سیستم محاسبات انسانی تشخیص نفوذ را افرادي در نظر
میگیریم که این تخصص را دارند .کارکنان ممکن است در
شناسایی برخی حمالت خبره و در برخی دیگر مبتدي و یا
حتی ناآشنا باشند .سطح کارکنان در حمالت مختلف شبکه
در ابتدا توسط یک آزمون تعیین میشود .بر اساس نتایج
آزمون کارکنان را در پنج دسته ناآشنا ،مبتدي ،نیمه
متخصص ،متخصص و خبره تقسیمبندي میکنیم .سطح
کارمند در یک کار بر اساس میزان و کیفیت مشارکت او در
آن دسته از کارها بهروزرسانی میشود .بنابراین ممکن است
کارمند در یک کار خبره و در کار دیگري مبتدي شود.
کارکنان پس از مشاهده وظایف میتوانند در آنها شرکت
کرده و نظر دهند .بهمنظور تعیین کردن نوع پاسخ کارکنان
از مفهومی بنام طیف لیکر ت 1استفاده میکنیم .طیف
لیکرت یک مقیاس روانسنجی است که در پرسشنامههاي
پژوهشی مورداستفاده قرار میگیرد و بهافتخار مبدع آن،
لیکرت نامگذاري شده است .این مقیاس عموماً براي
اندازهگیري دیدگاه ،احساس ،نظر و مواردي از این قبیل که
قابلمشاهده نیستند ،مورد استفاده قرار میگیرد [.]22
بنابراین پاسخهاي کارکنان را بهصورت فرمول  1بیان
میکنیم .منظور از  Aijپاسخ کارمند  iروي کا رj
میباشد.
حمله است ،احتماالً حمله استAij ∈ { ،
()1
}نمیدانم ،احتماالً حمله نیست ،حمله نیست
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 .3-3ایجاد و اختصاص وظایف

مفهومی به نام ضریب کاپا3استفاده میکنیم .در ادامه به
بیان این مفهوم میپردازیم.
هنگامیکه  nنفر N ،شئ را در  kگروه دستهبندي میکنند
معیار فالیس کاپا( )Kمیزان اعتبار توافق رأيدهندگان را
مشخص میکند .به بیانی دیگر این شاخص میزان صحت
نتایج را نشان داده و بایاس شدن نتایج را بسیار کمرنگ
میکند [ .]23هرچه این مقدار به یک نزدیکتر باشد اعتبار
توافق بیشتر است و هرچه به صفر نزدیکتر شویم درجه
اعتبار توافق کمتر میشود .اگر این ضریب برابر یک باشد
توافق کامل و اگر از صفر کمتر باشد توافق کامالً شانسی
بوده است .این شاخص عیب اساسی دارد که پس از استفاده
از آن متوجه این عیب شدیم .عیب این ضریب این است که
وقتی توافق خیلی دقیق و نزدیک به توافق کامل باشد یک
تناقض ایجاد شده و جواب منفی میدهد .در مقاله [ ]24به
این مشکل پرداخته شده و یک روش جدید ارائه دادهاند که
عیب گفتهشده را ندارد .بنابراین ما از فرمول ارائهشده در
این مقاله در مکانیزم خود استفاده میکنیم.

1

طراحی وظایف یکی از مهمترین بخشهاي سیستمهاي
محاسبات انسانی است و وابسته به نوع سیستم محاسبات
انسانی است .طراحی وظایف باید بهگونهاي باشد که کارکنان
بتوانند بهراحتی آنها را انجام دهند .گاهی الزم است وظایف
یک سیستم شکسته شود و به وظایف کوچکتر تبدیل شود
و در برخی سیستمها عکس این عمل صورت گیرد.
کارکنان سیستم ما ممکن است در شناسایی برخی حمالت
تخصص داشته و در برخی دیگر مبتدي باشند .بنابراین
وظایف سیستم را بر اساس نوع حمالت تقسیمبندي و ایجاد
میکنیم .چهار نوع حمله اصلی (DOSهمچنین
 R2L ،U2R ،)DDOSو  Probingوجود دارد .ما بنا بر
نظر سیستم تشخیص نفوذ حمالت را در یکی از این چهار
دسته قرار داده و به همراه سایر ویژگیهاي آن در اختیار
کارکنان قرار می دهیم .درمجموع چهار نوع کار داریم که
میتواند بهصورت دستها ي 2در اختیار کارکنان گیرد و
کارکنان در مورد آنها نظر دهند .کارها را با  biنمایش
میدهیم و منظور دسته  iکارها است .طبق مطالب
گفتهشده } i ∈ {1،2،3،4است.

آستانه4

پس از تعیین اعتبار توافق بر اساس معیار کاپا ،یک
براي میزان اعتبار توافق در نظر میگیریم .حد آستانه بر
اساس نوع کار و تعداد شرکتکنندگان در آن کار مشخص
میشود .این شاخص را با )  (Tkنشان میدهیم و منظور
آستانه توافق یک دسته از کارها است .براي کارهاي سختتر
یا کاري با تعداد شرکتکنندگان زیاد ،حد آستانه
کوچکتري در نظر گرفته میشود و بالعکس .اگر اعتبار
توافق از حد آستانه بیشتر باشد توافق را قابلقبول در غیر
این صورت توافق غیرقابلقبول میگوییم .اگر توافق
قابلقبول باشد پاسخهاي کارکنان را ارزیابی و بر این اساس
به آنها پاداش میدهیم .اگر توافق قابلقبول نباشد  ،ما
پاسخهاي کارکنان را ارزیابی نمیکنیم و کلیه
شرکتکنندگان در کار را مجازات میکنیم .در ادامه ،به
توافق قابلقبول و غیرقابلقبول و نحوه تعیین مهارت در
هریک از این موارد میپردازیم .در شکل  2فلوچارت دقیق
این مرحله را میبینید.

 .3-4ارزیابی توافق کاربران
استفاده از پول بهعنوان محرک اصلی منجر به تولید
پاسخهاي شانسی و تقلب در سیستم میشود .پس از
جمعآوري پاسخهاي کارکنان بهمنظور تعیین میزان تالش
و دقت کارکنان در انجام وظایف کیفیت پاسخها را ارزیابی
میکنیم .در هیچیک از کارهاي مرتبط بهطور دقیق به
مسئله ارزیابی پاسخهاي کارکنان پرداخته نشده است .در
اینجا پاسخهاي کارکنان بهصورت جداگانه مورد ارزیابی قرار
نمیگیرد بلکه توافقی که بین آنها در مورد کار صورت
گرفته را ارزیابی میکنیم .بهمنظور ارزیابی توافق بین
مشارکتکنندگان و تعیین میزان اعتبار توافق آنها از

Assigning works
Batch

Fleiss Kappa3
Threshold4

1
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شکل :2ارزیابی پاسخهای کارکنان

 .3-4-1توافق قابل قبول

()2

همانطور که گفتیم درصورتیکه توافق کارکنان قابلقبول
باشد ،پاسخهاي کارکنان را مورد ارزیابی قرار میدهیم .بدین
منظور پاسخ هر کارمند را با پاسخ نهایی کار مقایسه
میکنیم .اگر تفاضل پاسخ کارمند با پاسخ نهایی کار ،از یک
حد آستانه کمتر باشد مهارت او را افزایش میدهیم و در
غیر این صورت مهارت او را کاهش میدهیم .تفاضل پاسخها
را با  Dijنشان میدهیم .تعیین حد آستانه به محل
استفاده سیستم و نوع وظایف بستگی دارد .آستانه را با Td
نشان میدهیم و منظور آستانه فاصله پاسخ یک کار با پاسخ
نهایی آن کار است .همچنین میزان مهارتی که کارمند  iاز
مشارکت در کار  jبه دست میآورد را با  eijو میزان مهارتی
′
که از دست میدهد را با  eنمایش میدهیم .مهارت کلی
ij
کارمند iدر کار  jرا با  Eijنشان میدهیم.
بهمنظور ارزیابی پاسخها ابتدا باید پاسخ نهایی کار از
پاسخهاي مشارکتکنندگان استخراج شود میزان مهارت
کارمند را در تعیین فراوانی یک پاسخ تأثیر داده و فراوانی
یک پاسخ را بر اساس فرمول زیر محاسبه میکنیم .پاسخی
که بیشترین فراوانی را داشته باشد بهعنوان پاسخ نهایی کار
در نظر میگیریم .فراوانی پاسخ  iدر کار  jرا با استفاده از
فرمول  2محاسبه میکنیم
Sensitivity

𝑗𝑖𝐴 ∗ 𝑗𝑖𝐸∑

براي تعیین مهارت هر کارمند از فاکتورهاي دیگري نیز
استفاده میکنیم .اولین معیار حساسی ت 1وظایف است.
ازآنجاییکه چهار دسته کار داریم پس چهار سطح حساسیت
تعریف میکنیم و آن را با } Si , i ∈ {1،2،3،4نمایش
میدهیم .وظیفه با سطح حساسیت چهار حساسترین کار
است .از معیارهاي دیگر میتوان به تعداد پاسخهاي غلط و
درست کارکنان اشاره کرد .تعداد پاسخهاي غلط کارمندi
در کار  jرا با  Fijو تعداد پاسخهاي درست او را با  Tijنشان
میدهیم.
الف .افزایش مهارت

همانطور که در شکل  2مشاهده میکنید اگر توافق
قابلقبول و  Dij < Tdباشد ،مهارت کارمند را افزایش
میدهیم .بر اساس تحلیلهاي انجامشده و روابطی که ازنظر
منطقی بین شاخصهاي گفتهشده و مهارت کارکنان وجود
دارد از فرمول  3براي محاسبه میزان افزایش مهارت هر
کارمند استفاده میشود .این مقدار به مهارت کلی کارمند
در آن کار اضافه میشود .پس از محاسبه میزان افزایش
مهارت  Tij ،یک واحد افزایش پیدا میکند و ازآنجاییکه
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پاسخها از شاخص  Dijدر محاسبه میزان کاهش مهارت
استفاده نمیشود .ضریب کاپا را در آن تأثیر میدهیم و
شیب کاهش مهارت در این حالت بیشتر است .توجه داشته
باشید درصورتیکه توافق غیرقابلقبول باشد هیچگونه
پاداشی به کارکنان تعلق نمیگیرد.

تعداد پاسخهاي غلط پشت سر هم براي تعیین مهارت
مدنظر است  Fijبه مقدار پایهاش یعنی  1بازنشانی میشود.
) 𝑗𝑖𝑇 𝐸𝑖𝑗 (𝑆𝑖 +

()3

𝑗𝑖𝐷√ 𝐸𝑖𝑗 𝐹𝑖𝑗 +

= 𝑗𝑖𝑒

𝑗𝑖𝑒 نشاندهنده میزان افزایش مهارت کارمند  iحاصل از
شرکت کار  jاست .با افزودن  eijبه  𝐸ijمهارت کارکنان را
بهروزرسانی میکنیم .براي اینکه شیب تغییرات Eij
بهدرستی اتفاق بیفتد  eijرا به بازه ] [−1,1نرمالسازي
میکنیم و سپس به  𝐸ijاضافه میکنیم .

) 𝑗𝑖𝐹 𝐸𝑖𝑗 (𝑆𝑖 +
′
= 𝑒
𝑗𝑖
𝑗𝑖𝑇 𝑗𝑖𝐸𝐾

()5
′
𝑗𝑖

𝑒 نشاندهنده میزان کاهش مهارت کارمند  iحاصل از
′
𝑗𝑖

شرکت کار  jاست .با کم کردن 𝑒 از  𝐸ijمهارت کارکنان
را بهروزرسانی میکنیم .ابتدا آن را به بازه ][−1,1
نرمالسازي میکنیم و سپس از  𝐸ijکم میکنیم .

ب .کاهش مهارت

 .3-5پاداشدهی

بر طبق شکل ،2اگر توافق قابلقبول باشد اما Dij > Td
باشد ،مهارت کارمند را کاهش میدهیم .میزان کاهش
مهارت را با استفاده از فرمول  4محاسبه و از مهارت کلی
کارمند در آن کار کم میکنیم .پس از محاسبه میزان کاهش
مهارت  Fijیک واحد افزایش پیدا میکند و ازآنجاییکه
تعداد پاسخهاي درست پشت سر هم براي تعیین مهارت
مدنظر است  Tijبه مقدار پایهاش یعنی  1بازنشانی میشود.
()4

درصورتیکه توافق کارکنان قابلقبول باشد پاداش
تعیینشده براي کار را با استفاده از فرمول  6بین
شرکتکنندگان تقسیم میکنیم .پاداش یک کار را با
استفاده از تحلیل سیستم بر اساس نظریه بازيها تعیین
کنیم که در بخش بعد به آن میپردازیم .فرض کنید  nنفر
در انجام کار  jشرکت کردهاند و پاداش این کار برابر با R
است .پاداش کارمند  iبرابر است با  R ijو با فرمول زیر
محاسبه میشود.

𝑗𝑖𝐷√ 𝐸𝑖𝑗 (𝑆𝑖 + 𝐹𝑖𝑗 ) +
′
= 𝑒
𝑗𝑖
𝑗𝑖𝑇 𝑗𝑖𝐸

در اینجا یک مکانیزم نیز براي جلوگیري از سواري مجانی
کارکنان پیشنهاد شده است .منظور از سواري مجانی این
است که کارمند در کارها شرکت کند و پاسخ شانسی بدهد
اما ازآنجاییکه توافق موردقبول باشد ،پاداش دریافت کند.
اگر کارمند پاسخ شانسی بدهد احتمال پاسخهاي غلط او
بسیار باال میرود .براي جلوگیري از سواري مجانی اگر Fij
از آستانه 𝑓𝑇 بیشتر شد کارمند را در یک بازه زمانی
مشخص از شرکت در آن دسته از کارها محروم میکنیم.
 Fijرا به مقدار پایهاش یعنی  1بازنشانی میکنیم.

() 6

𝑗𝑖𝐸𝑅
𝑛
𝑗𝑖𝐸 ∑𝑖=1

= 𝑗𝑖𝑅

بر طبق فرمول  6کارمندان براي افزایش پاداش باید مهارت
خود را افزایش دهند .بر اساس مطالب بیانشده مهارت یک
کارمند تنها در صورتی افزایش پیدا میکند که مشارکت
مستمري در سیستم داشته و کارها را با بیشترین تالش و
دقت انجام دهد .همچنین کارمند تحریک میشود در
کارهایی شرکت کند که مهارت بیشتري دارد تا پاداش
بیشتري کسب کند .بنابراین ما به اهداف خود از ایجاد
تحریک شامل افزایش مشارکت ،مشارکت با بیشترین تالش
و دقت و انجام کارها توسط کارکنان متخصص رسیدهایم.
در ادامه مکانیزم پیشنهادي را بر اساس نظریه بازيها تحلیل
میکنیم.

 .3-4-2توافق غیرقابلقبول
بر طبق شکل  2اگر  K < Tkباشد ،توافق غیرقابلقبول
است .در این حالت پاسخهاي کارکنان ارزیابی نمیشود و
بهمنظور تنبیه آنها مهارت تمام افراد شرکتکننده در کار
بر طبق فرمول  5کاهش مییابد .این مرحله شبیه به مرحله
کاهش مهارت در توافق قابلقبول است .به دلیل عدم ارزیابی

 .4تحلیل بر اساس نظریه بازی
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در نظر میگیریم .واضح است که بازیکنی که یک کار را رد
میکند ،هیچگونه هزینه و پاداشی ندارد .بازیکن  iرا با 𝑖P
نشان میدهیم.
منظور از هزینه ،هزینهاي است که انجام یک وظیفه براي
یک بازیکن در پی دارد .هزینه را با  Cijنمایش میدهیم و
منظور هزینهاي است که انجام کار  jبراي بازیکن 𝑖 Pدر پی
دارد .منطقی است که هرچقدر بازیکن خبرهتر باشد ،وقتش
باارزشتر است .بنابراین صرف وقت براي انجام وظایف هزینه
بیشتري در مقایسه با افراد مبتدي براي او به دنبال دارد.
همچنین هزینه انجام کار با تالش زیاد بیشتر از هزینه انجام
کار با تالش کم توسط یک بازیکن است .پیامد بازیکنان نیز
درواقع تفاضل پاداش و هزینه انجام کارها است.

درصورتیکه توافق غیرقابلقبول باشد همه
مشارکتکنندگان تنبیه میشوند و نیازي به تحلیل شرایط
و تعیین پاداش نیست .در غیر این صورت بهمنظور ایجاد
یک مکانیزم پاداشدهی محرک در ابتدا هزینهها و سودهاي
مشارکت کارکنان در سیستم را شناسایی کرده و بر اساس
نظریه بازيها تحلیل میکنیم .براي دستیابی به هدف انجام
کارها در ازاي کمترین پاداش ،کمترین مقدار ممکن پاداش
را بر اساس نتایج حاصل از تحلیل تعیین میکنیم .رفتار
کارکنان را تحت تأثیر پاداش تعیینشده تحلیل میکنیم و
در صورت نیاز پاداش را به شکلی تغییر میدهیم که منجر
به تحریک رفتار عاملها و رسیدن به خروجی موردنظر شود.
در ادامه پس از مدل کردن بازي ،نوع بازي و سایر جزییات
آن را بیان کرده و بازي را تحلیل میکنیم.

 .4-2تحلیل بازی یکنفره
در این بازي فقط یک بازیکن داریم که آن را با  P1نشان
میدهیم .این بازیکن در انجام دسته  jاز کارها شرکت کرده
است و انجام این کار با تالش زیاد هزینه 𝑗 C1و با تالش
′
کم هزینه  Cرا براي او به دنبال دارد.پاداش این کار برابر
1j
با 𝑅 است .سطح بازیکن مهم نیست و میتواند از هر سطحی
باشد .بر اساس مطالب بیانشده پیامد این بازیکن را میتوان
به شکل جدول  2نمایش داد.

 .4-1مدل کردن بازی
بهمنظور تحلیل یک شرایط بر اساس نظریه بازيها باید نوع
بازي و بازیکنان ،استراتژي آنها ،سودهاي بازي و اطالعات
بازیکنان از شرایط بازي را مشخص کنیم .بازي سیستم
محاسبات انسانی تشخیص نفوذ یک بازي ایستا است زیرا
بازیکنان بهصورت همزمان پاسخ میدهند و پاسخها همزمان
جمعآوري میشود .به این مسئله توجه کنید که ممکن است
بازیکنان در زمانهاي متفاوت پاسخ دهند اما ازآنجاییکه
پاسخها بهصورت همزمان جمعآوري میشود پس یک بازي
ایستا است .بازیکنان اطالعات کاملی در مورد نوع وظایف،
سطح مهارت خود و مهارت سایر بازیکنان در هر دسته از
وظایف دراند اما از پاسخهاي سایر کارکنان اطالعی ندارند.
بنابراین بازي یک بازي غیر مشارکتی ،تکرارپذیر با اطالعات
کامل ،قواعد ثابت و نامتقارن است.
بازیکنان ،کارکنانی هستند که در سیستم محاسبات انسانی
تشخیص نفوذ شرکت کردهاند و براي به دست آوردن سود
بیشتر با یکدیگر رقابت میکنند .یک عامل دیگر که در این
سیستم نقش ایفا میکند مدیر سیستم است که بهعنوان
بازیکن در نظر گرفته نمیشود .مدیر سیستم وظیفه دارد تا
شرایط بازي را به نحوي تعیین کند که با کمترین هزینه
ممکن به اهداف خود از تحریک برسیم و این کار را بهوسیله
تعیین میزان پاداش براي هر کار انجام میدهد .براي
بازیکنان سه استراتژي انجام وظایف با تالش زیاد )،(H
انجام وظایف با تالش کم ) (Lو رد کردن وظایف را )(D

جدول  :2پیامد بازیکن در بازی یکنفره

𝑗𝑅 − C1

𝐻

𝑅−C

𝐿

′
1j

0

𝑃1

𝐷

حال اگر بخواهیم کمترین مقدار پاداش را بهگونهاي تعیین
کنیم که بازیکن کار را با تالش زیاد انجام دهد باید پیامد
حاصل از تالش زیاد را بیشتر از پیامد حاصل از تالش کم
′
قرار دهیم ،یعنی  .R − C1𝑗 > R − Cبا ساده کردن
1j
′
این رابطه به  C1𝑗 < Cمیرسیم .این بدین معنی است
1j
که هزینه انجام کار با تالش کم بیشتر از هزینه انجام کار با
تالش زیاد باشد که عمالً غیرممکن است .در این نوع بازي
رسیدن به اهدافمان در ایجاد تحریک غیرممکن است.
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میپردازد .اگر این بازیکن کار با تالش کم انجام دهد مهارت
′
′
 eرا از دست داده و هزینه  Cرا میپردازد .براي
1j
1j
بازیکن دوم نیز به همین شکل است .پیامد بازیکنان به
شکل جدول  3است.

بنابراین در این سیستم هیچ کاري نباید تنها توسط یک نفر
انجام شود و باید به دو یا بیشتر از دو نفر سپرده شود.

 .4-3تحلیل بازی دو نفره
در این بازي دو بازیکن همزمان در انجام دسته  jاز کارها
شرکت کرده اند .مهارت بازیکن اول در این دسته از کارها
برابر  E1jاست .اگر این بازیکن کار را با تالش زیاد انجام
دهد مهارت  e1jرا به دست آورده و هزینه  C1jرا

جدول :3پیامد بازیکنان در بازی دو نفره

𝑃2
𝐷

𝑗𝑅 − 𝑐1
𝑜𝑟𝑒𝑧

′
𝑗1

𝐶𝑅−

𝑜𝑟𝑒𝑧
𝑜𝑟𝑒𝑧
𝑜𝑟𝑒𝑧

𝐻

𝐿
𝑅) 𝑗(𝐸1𝑗 + 𝑒1

𝑗− 𝐶1
′
𝑒 𝐸1𝑗 + 𝐸2𝑗 + 𝑒1𝑗 −
𝑗2
′
𝑅) 𝑒 (𝐸2𝑗 −
𝑗2
′
𝐶−
𝑗2
′
𝑒 𝐸1𝑗 + 𝐸2𝑗 + 𝑒1𝑗 −
𝑗2
′
𝑅) 𝑒 (𝐸1𝑗 −
𝑗1
′
𝐶−
𝑗1
′
𝑗𝐸1𝑗 + 𝐸2𝑗 − 𝑒 − 𝑒2
𝑗1
′
𝑅) 𝑒 (𝐸2𝑗 −
𝑗2
′
𝐶−
𝑗2
′
𝑒 𝐸1𝑗 + 𝐸2𝑗 − 𝑒1𝑗 −
𝑗2
𝑜𝑟𝑒𝑧
′
𝐶𝑅−
𝑗2

بهمنظور انجام کار با بیشترین تالش توسط دو بازیکن ،مدیر
سیستم کمترین مقدار  Rرا باید بهگونهاي تعیین کند که
حالت ) (H, Hنقطه تعادل بازي شود .بدین منظور باید
براي هر بازیکن ،سود حاصل از استراتژي  Hرا درحالیکه
بازیکن حریف  Hبازي کرده است ،بزرگتر از سود حاصل
از استراتژي  Lآن بازیکن قرار داده و مقدار  Rرا محاسبه
کنیم.
به این نکته توجه داشته باشید که اگر یکی از بازیکنان
استراتژي  Dرا انتخاب کند بازي به یک بازي یکنفره
تبدیل میشود .همانطور که در بخش قبل توضیح دادیم
رسیدن به اهدافمان در بازي یکنفره غیرممکن است .مدیر

𝑅) 𝑗(𝐸1𝑗 + 𝑒1
𝑗− 𝐶1
𝑗𝐸1𝑗 + 𝐸2𝑗 + 𝑒1𝑗 + 𝑒2
𝐻
𝑅) 𝑗(𝐸2𝑗 + 𝑒2
𝑗− 𝐶2
𝑗𝐸1𝑗 + 𝐸2𝑗 + 𝑒1𝑗 + 𝑒2
′
𝑅) 𝑒 (𝐸1𝑗 −
𝑗1
′
𝐶−
𝑗1
′
𝑗𝐸1𝑗 + 𝐸2𝑗 − 𝑒 + 𝑒2
𝑗1
𝑅) 𝑗(𝐸2𝑗 + 𝑒2
𝑗− 𝐶2
′
𝑗𝐸1𝑗 + 𝐸2𝑗 − 𝑒 + 𝑒2
𝑗1
𝑜𝑟𝑒𝑧
𝑗𝑅 − 𝑐2

𝑃1
𝐿

𝐷

سیستم باید مطمئن شود کار توسط دو نفر انجام شده وگرنه
کار را دوباره به کارکنان بسپارد .براي محاسبه  Rبر طبق
جدول  3براي بازیکن اول داریم:
𝑗− 𝐶1
()7

′
𝐶−
𝑗1

′
𝑅)𝑗(𝐸1𝑗 −𝑒1
′
𝑗𝐸1𝑗 +𝐸2𝑗 −𝑒1𝑗+𝑒2

𝑅) 𝑗(𝐸1𝑗 +𝑒1
𝑗𝐸1𝑗 +𝐸2𝑗 +𝑒1𝑗 +𝑒2

>

و به همین ترتیب براي بازیکن دوم فرمول  8را داریم:
()8
98

𝑅) 𝑗(𝐸2𝑗 + 𝑒2
𝑗− 𝐶2
𝑗𝐸1𝑗 + 𝐸2𝑗 + 𝑒1𝑗 + 𝑒2
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′
𝑗2

𝐶 −

′
𝑅)𝑗(𝐸2𝑗 −𝑒2

′
𝑗𝐸1𝑗 +𝐸2𝑗 +𝑒1𝑗 −𝑒2

فرض کنید بیش از دو کارمند در انجام یک دسته از کارها
شرکت کردهاند .تحلیل این بازي شبیه به بازي دونفره است
با این تفاوت که باید آن را حالت کلی تعمیم داد .در این
حالت مشابه معادالت  7و  8معادله  10را براي هریک از
بازیکنان داریم .فرض کنید  nکارمند در انجام کار  jشرکت
کردهاند .بهمنظور محاسبه  Rبراي بازیکن  iداریم:

>

حال باید ثابت کنیم که معادالت  7و  8مقادیر صحیحی
براي  Rتعیین میکنند .براي این کار معادله  7را به معادله
 9ساده میکنیم.
()9

′
) 𝐶 (𝐶1𝑗 −
𝑗1

>𝑅

𝑅) 𝑗𝑖𝑒 (𝐸𝑖𝑗 +
𝑗𝑖𝐶 −
𝑛
𝑗𝑘𝑒 ∑𝑘=1 𝐸𝑘𝑗 + ∑𝑛𝑘=1

1
𝑗𝐸1𝑗 −𝑒′1
𝑗𝐸1𝑗 +𝑒1
−
𝑒𝐸1𝑗 +𝐸2𝑗 +𝑒1𝑗 +𝑒2𝑗 𝐸 +𝐸 −𝑒′ +
𝑗1𝑗 2𝑗 1𝑗 2

()10

هزینه انجام کار با تالش زیاد )  (C1jاز هزینه انجام کار با
′
′
تالش کم )  (Cبیشتر است ،بنابراین(C1j − C ) > 0
1j
1j
است .بنابراین اگر ما ثابت کنیم که مخرج کسر همواره
مثبت است درنتیجه جواب این معادله همواره  Rرا بزرگتر
از یک مقدار مثبت مشخص میکند و براي معادله  8نیز به
همین شکل است .مقدار ماکزیممی که این دو معادله براي
 Rمشخص میکنند را براي آن در نظر میگیریم تا هر دو
حالت را پوشش دهد .اثبات اینکه مخرج کسر براي هر دو
معادله  7و  8مثبت است در پیوست الف آورده شده است.
پس بهاینترتیب و با اثبات پیوست الف همواره مقدار R
بهدرستی تعیین میشود .با تعیین  Rبه این روش ،نقطه
تعادل این بازي ) (H, Hاست و ما به هدف خود یعنی
انجام کارها با بیشترین تالش در ازاي کمترین هزینه
′
رسیدیم .مقدار )  (C1j − Cدر تعیین جایزه تأثیر دارد.
1j
هر چه یک بازیکن ماهرتر باشد این مقدار بزرگتر است
درنتیجه پاداش دریافتی آنها هم بیشتر است .بنابراین
کارکنان سعی میکنند در انجام کاري شرکت کنند که
مهارت بیشتري دارند و منجر به افزایش کیفیت پاسخهاي
دریافتی میشود .ما به یکی دیگر از اهداف خود یعنی انجام
کارها توسط افراد متخصص رسیدیم .همچنین سود حاصل
از استراتژي  Dبرابر با صفر بوده و قابلمقایسه با
استراتژيهاي  Hو  Lکه بازیکن در ازاي آنها مهارت و
پاداش دریافت میکند ،نیست .بنابراین بازیکنان تحریک
میشوند حداقل با استراتژي  Lدر سیستم شرکت کنند.
بهاینترتیب ما به هدف افزایش مشارکت کارکنان نیز
رسیدهایم.

′
𝑗𝑖

𝐶−

′
𝑅) 𝑗𝑖𝑒(𝐸𝑖𝑗 −

′
𝑛
𝑛∑
𝑗𝑖𝑒𝑘=1 𝐸𝑘𝑗 +∑𝑘=1,𝑘≠𝑖 𝑒𝑘𝑗 −

>

براي محاسبه  Rمعادله  11را داریم:
()11

′
) 𝑗𝑖𝐶(𝐶𝑖𝑗 −

′
𝑗𝑖𝑒𝐸𝑖𝑗 −
𝑗𝑖𝑒𝐸𝑖𝑗 +
𝑛 −
𝑛
𝑛
′
𝑛
∑ 𝑗𝑘𝑒 ∑𝑘=1 𝐸𝑘𝑗+∑𝑘=1
𝑗𝑖𝑒𝑘=1 𝐸𝑘𝑗 +∑𝑘=1,𝑘≠𝑖 𝑒𝑘𝑗 −

>𝑅

طبق مطالب گفتهشده در بازي دونفره ،اگر ثابت کنیم که
مخرج کسر  11همواره مثبت است آنگاه مقدار R
بهدرستی تعیین میشود .این اثبات در پیوست ب آورده
شده است .پس در این حالت نیز مقدار  Rبه نحوي تعیین
میشود که منجر به استخراج بیشترین تالش کارکنان در
ازاي کمترین هزینه ممکن میشود.
 .5ارزیابی
پس از اثبات درستی مکانیزم ارائهشده با استفاده از نظریه
بازيها ،آن را با استفاده از پیادهسازي تحلیل میکنیم .در
ادامه با پیادهسازي مکانیزم پیشنهادي ،بررسی میکنیم که
آیا به اهداف خود از ایجاد تحریک دست پیداکردهایم؟ براي
این کار وظایف را بر اساس نتایج حاصل از سیستم تشخیص
نفوذ مبتنی بر شبکه ایجاد و به کارکنان اختصاص داده و
پاسخهاي آنها را دریافت و پس ارزیابی به کارکنان پاداش
میدهیم.
در ابتدا مسئله انجام کارها توسط افراد متخصص را بررسی
میکنیم .در شکل  3رفتار یک کارمند را در طول زمان
بررسی کردیم .کارمند در دو دسته از کارها شرکت کرده
است که مهارتش در یکی از کارها بیشتر بوده است.سطح
سختی کارها متفاوت بوده است .همانطور که شکل 3
مشاهده میکنید کارمند در کاري که ماهرتر بوده مهارت

 .4-4تحلیل بازی چندنفره
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بیشتري کسب کرده و درنتیجه پاداش بیشتري دریافت
میکند .درنتیجه این کارمند به انجام کارهایی که مهارت
بیشتري دارد تحریک میشود .بنابراین کارها توسط افراد
متخصص انجام میشود.

مهارت حاصل از تالش کم

مهارت حاصل از تالش زیاد
12
10

مهارت حاصل از انجام کار با مهارت زیاد
مهارت حاصل از انجام کار با مهارت کم

6
11.5
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11

2

مهارت کارکنان

0

10.5
10

مهارت کارکنان

8

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29

کارها

شکل  :4مقایسه مهارت حاصل از تالش زیاد و تالش کم

9.5

در شکل  5شیب کاهش مهارت در توافق قابلقبول و
غیرقابلقبول در یک دسته از کارها را بررسی میکنیم.
همانطور که مشاهده میکنید ،شیب کاهش مهارت در
توافق غیرقابلقبول بیشتر از شیب کاهش مهارت در توافق
قابلقبول است .بنابراین کارکنان تحریک میشوند یک
توافق قابل قبول انجام دهند تا مهارت بیشتري کسب کرده
و سود بیشتري دریافت کنند.

9
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29

کارها

شکل  :3مقایسه انجام کار با مهارت زیاد و کم

در ادامه رفتار دو کارمند کامالً مشابه در انجام یک دسته از
کارها را طول زمان بررسی کردیم .یکی از کارمندها همه
کارها را با تالش زیاد و دیگري با تالش کم انجام میدهد.
همانطور که در شکل  4مشاهده میکنید ،مهارت کارمندي
که کارها را با تالش زیاد انجام داده بیشتر از کارمند دیگر
رشد کرده است و پاداش بیشتري دریافت میکند .بنابراین
کارمندان به انجام کارها با تالش زیاد تحریک میشوند.
توجه کنید که انجام کارهاي سطح پایین توسط کارکنان
ماهر مطلوب نیست زیرا باید پاداش بیشتري پرداخت شود.
بر اساس تحلیل انجامشده در شکل  4کارکنان به انجام
کارهایی که در آن مهارت بیشتري دارند تحریک میشوند ،
بنابراین حالتی که توضیح دادیم یعنی انجام کارهاي سطح
پایین توسط افراد ماهر اتفاق نمیافتد.

مهارت حاصل از توافق قابل قبول
مهارت حاصل از توافق غیرقابل قبول

12
10

6
4

مهارت کارکنان

8

2
0
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29
کارها

شکل  :5مقایسه شیب کاهش مهارت در توافق قابلقبول
و غیرقابلقبول

براي به دست آوردن پاسخ باکیفیت باید شاخصهاي تعداد
کارکنان و ضریب کاپا را بر اساس نوع کارها و سطح مهارت
کارکنان تعیین کرد .هر چه کار سختتر باشد باید تعداد
کارکنان کمتري در انجام آن شرکت کنند و ضریب کاپا
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و کارکنان هیچگونه کنترلی روي آن ندارند .به این نکته
توجه داشته باشید صاحبان کار علم مناسب در مورد نحوه
تعیین پاداش ندارند .همانطور که در شکل  6مشاهده می-
کنید در مکانیزم ما پاداش کارکنان در اثر افزایش مهارت
رشد مناسبی داشته است .بنابراین کارکنانی که در این
دسته از کار تخصص دارند به مشارکت بیشتر براي افزایش
پاداش تحریک میشوند .درنتیجه مکانیزم پیشنهادي در
تحریک کارکنان به مشارکت بیشتر و بهتر موفقتر بوده
است.

کمتري در نظر گرفته شود تا منجر به دریافت پاسخهاي
باکیفیت شود .بالعکس اگر کار ساده باشد باید تعداد
کارکنان بیشتري شرکت کنند و ضریب کاپا بزرگتري در
نظر گرفته شود تا پاسخی باکیفیت دریافت شود .ضریب کاپا
را براي کاري که کارکنان ماهرتري دارد بیشتر در نظر
میگیریم زیرا مهارت آنها زیاد است و توافق بهتري انجام
میدهند و بالعکس .همچنین براي دریافت پاسخ باکیفیت
در کارهایی با کارکنان ماهرتر ،باید ضریب کاپا بزرگتري در
نظر گرفته شود.
به دلیل عدم وجود کار مشابه در حوزه سیستمهاي
محاسبات انسانی تشخیص نفوذ ،مکانیزم پیشنهادي را با
یکی از بروزترین کارهاي مشابه [ ]13ارائهشده در حوزههاي
دیگر مقایسه میکنیم .مکانیزم ارایه شده در این مقاله را
در بخش کارهاي مرتبط توضیح دادیم .در مقاله موردنظر
کارها را بهصورت همگن در نظر گرفته بنابراین براي مقایسه
یک دسته از کارها را در طول زمان براي کارکنان ارسال
کرده و نتایج را ارزیابی میکنیم .بهترین شاخص ارزیابی
میزان و نحوه مشارکت کارکنان در انجام کارها است .براي
این کار میزان پاداش کارکنان را مقایسه میکنیم.

 .6نتیجهگیری و پیشنهادات

مقدار پاداش بدست آمده بر اساس روش پیشنهادي این مقاله
مقدار پاداش بدست آمده بر اساس روش پیشنهادي مقاله []13
16
14
12

پاداش کارکنان
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1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31

کارها

شکل  :6مقایسه میزان پاداش دریافتی مکانیزم ارائهشده
در این مقاله با مقاله []13

در مکانیزم ما اگر کارکنان مشارکت قابلقبولی داشته
باشند(آنها را به انجام این کار تحریک کردهایم) مهارت آنها
در آن کار افزایش پیدا میکند درنتیجه پاداش آنها نیز
افزایش پیدا میکند .اما در مکانیزم ارائهشده در مقاله مورد
مقایسه پاداش کارکنان توسط صاحبکار مشخص میشود

در این مقاله ما بر آن بودیم که برخی از اساسیترین
نقصهاي سیستمهاي محاسبات انسانی و بهطور خاص
سیستم محاسبات انسانی تشخیص نفوذ مانند کمبود
مشارکت ،مشارکت بیکیفیت و هزینههاي زیاد را برطرف
کنیم .سعی کردیم این کار را با طراحی یک مکانیزم
پاداشدهی محرک انجام دهیم .هدف ما از تحریک افزایش
مشارکت ،انجام کارها توسط کارکنان متخصص با بیشترین
تالش و دقت در ازاي کمترین هزینه ممکن بود .بر اساس
ویژگیهاي سیستم محاسبات انسانی تشخیص نفوذ
محرکهاي مناسب انتخاب شد و مکانیزیم تحریکآمیز را
طراحی کرده و بر اساس نظریه بازيها تحلیل کردیم .نتیجه
این تحلیل تعین کمترین هزینه(پاداش) یک کار براي
استخراج بیشترین تالش و دقت کارکنان بود .در پایان بر
اساس نتایج پیاده سازي نشان دادیم که به اهداف خود از
ایجاد تحریک کامالً دست پیدا کردهایم .از دستاوردهاي
طراحی این مکانیزم ،افزایش دقت کارکنان در مشارکت و
درنتیجه افزایش دقت سیستم محاسبات انسانی تشخیص
نفوذ در شناسایی حمالت جدید و کاهش نرخ هشدار اشتباه
این سیستمها بوده که مانع از شکست سیستم میشود.
یکی دیگر از دستاوردهاي مهم ،مدیریت منابع مالی سیستم
با استفاده از تعیین کمترین منابع مالی موردنیاز براي
مشارکتکنندگان بر اساس نتایج تحلیل حاصل از نظریه
بازيها است.
همانطور که بیان کردیم درصورتیکه کارکنان در یک
دسته از کارها اشتباه زیادي داشته باشند ،آنها را از شرکت
در آن دسته از کارها محروم میکنیم .تحلیل این مکانیزم
تنبیه بهصورت یک بازي تکرارپذیر میتواند از کارهاي آتی
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⇒ (eij + e'ij )(∑nk=1 Ekj +
∑nk=1 ekj - Eij )-eij (eij + e'ij ) > 0

پیوست
بهمنظور اثبات درستی تعیین پاداش در بازي دونفره باید
ثابت کنیم که معادله زیر همواره مثبت است .بنابراین:
>0

E1j -e'1j

⇒ (eij + e'ij )(∑nk=1 X kj +
∑nk=1 ekj -Xij -eij ) > 0

E1j +e1j

-

E1j +E2j +e1j +e2j E1j +E2j -e'1j +e2j

E1j -e'1j

E1j +E2j -e'1j +e2j

>

E1j +e1j
E1j +E2j +e1j +e2j

) e'ij

مقدار
کنیم که:

⇒

n

n

∑ Ekj + ∑ ekj -Eij -eij > 0

پس از انجام طرفین وسطین و سادهسازي به معادله 13
میرسیم:

( 1پ)

'
e1j (E2j + e2j ) > -e1j
) (E2j + e2j

k=1

+

∑nk=1 ekj )-(Eij

+

k=1

(∑nk=1 Eij

ازآنجاییکه  Eij ∈ ∑nk=1 Ekjاست و همچنین ∈ eij
 ∑nk=1 ekjبنابراین:

'
ازآنجاییکه  e1j ،e2j ، E2jو  eمقادیري همواره مثبت
1j
هستند پس معادله باال برقرار است.

n

پیوست ب

( 2پ)

بهمنظور اثبات درستی تعیین پاداش در بازي چندنفره باید
ثابت کنیم که معادله زیر همواره مثبت است .بنابراین:
'
Eij -eij

-

'
n
∑n
k=1 Ekj +∑k=1,k≠i ekj -eij

>

k=1

بر طبق معادله 2پ ثابت میشود که معادله 1پ همواره
برقرار است .بنابراین ثابت کردیم که مخرج کسر همواره
بزرگتر از صفر است.

Eij +eij

Eij +eij
n
∑n
k=1 Ekj +∑k=1 ekj

پس از انجام طرفین وسطین و سادهسازي به معادله 15
میرسیم:
-eij Eij -e'ij Eij + eij ∑nk=1 Ekj +

eij ∑nk=1 ekj -e2ij -eij e'ij +
e'ij (∑nk=1 Ekj + ∑nk=1 ekj ) > 0

اگر از مقادیر مشترک فاکتور بگیریم:
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n
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 (eij +همواره مثبت است ،پس باید ثابت
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Abstract:
Despite the tremendous advances in the design of human computation systems, most of them suffer
from low or low-quality contributions, and a high percentage of them fail. The success of these systems
mostly depends on the behavior of people who participated in the system. Because human computation
systems involve small work units, and each work brings little benefit to the participants, humans exhibit
desirable behavior if they are well motivated. In this paper, we investigated this issue in the human
computation intrusion detection (HCID) system. Our goal is to design a mechanism to get tasks done by
experts with the utmost effort and accuracy for the lowest possible cost with a high percentage of
participation. After choosing the appropriate motivation, we design the reward incentive mechanism for
this system. The idea behind this mechanism was to use worker's skills in determining their rewards,
and we used the Kappa coefficient to evaluate worker's agreement. After designing this mechanism, we
use game theory to analyze the mechanism and determine the minimum possible reward for each task
category. We prevent system failure by encouraging the workers to be high and quality participation.
Also, we manage the system's financial resources by allocating the least necessary financial resources
to the workers. This mechanism's design leads to an increase in the participants' accuracy and,
consequently, to an increase in the human computation intrusion detection system's accuracy in
identifying new attacks and reducing their false alert rate.

Keywords: Incentive Rewarding, , Human Computation, Game Theory, Intrusion Detection, Kappa
Coefficient
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چکیده
در سازمانها و شرکتهاي بزرگ که از سیستمهاي مدیریت فرآیندهاي کسب و کار ( )BPMSبهره ميبرند ،در هر لحظه با توجه به
قوانین باالدستي و شرایط بازار ،ممکن است در فرآیندهاي کسب و کار تغییرات رخ دهد .این تغییرات گاهي به صورت آني و گاهي به
صورت تدریجي روي سیستم اعمال ميگردد .شناسایي به موقع این تغییرات ميتواند در تصمیمگیري بهتر مدیران سازمان اثر گذار باشد.
تجزیه و تحلیل سابقهي رویدادها در این سیستمها ،امکان شناسایي تغییرات ایجاد شده در فرآیندهاي کسب و کار را به صورت خودکار
فراهم مي کند .به این تغییرات در فرآیندها به اصطالح رانش مفهوم در فرآیند کسب و کار گفته ميشود .استخراج رانش مفهوم اشاره
دارد به شناسایي محل و نوع تغییراتي که در طول زمان در فرآیندهاي کسب و کار یا به طور کلي در سابقهي روبداد رخ داده است .در
این مقاله یک روش ابتکاري با معرفي یک تابع فاصله اصالح شده ،براي شناسایي محل و زمان ایجاد رانش مفهوم ارائه ميشود .آزمایشهاي
انجام شده بر روي  72پایگاه دادِگان موجود در پیشینهي پژوهش که شامل  648رانش مفهوم در  12نوع مختلف است ،نشان ميدهد
روش پیشنهادي  98/18درصد از رانشها را تشخیص ميدهد درحالي که روش پیشنهادي نسبت به بهترین روش موجود بسیار سریعتر
است.
واژگان کلیدی :مدیریت فرآیندهاي کسب و کار ،شناسایي تغییرات در فرآیند ،رانش مفهوم ،فرآیندکاوي
-1

معاصر ،عموماً فرآیندها را پایدار در نظر ميگیرند ،در صورتیکه
امروزه در واقعیت فرآیندهاي کسب و کار در طول زمان و در
فواصل مختلف ممکن است دستخوش تغییر و تحول شوند.
این تغییرات به دالیل مختلفي همچون تغییر در قوانین
سازمانها ،شرایط فصلي ،تغییر در عرضه و تقاضا ،تعادل
بارِکاري ،تعدیل نیرو و یا بروز بالیا و فجایع طبیعي صورت
ميگیرد .این تغییرات ممکن است در طول زمان تاثیرات
عمیقي بر روي کارایي فرآیندهاي سازماني بگذارند ،به همین
دلیل شناسایي محل وقوع و دلیل این تغییرات ،براي مدیران
سازمانها از اهمیت ویژهاي برخوردار است .به این نوع تغییرات
در اجراي فرآیندهاي کسب و کار که در طول زمان باعث

مقدمه
رویداد 1در

سیستم هاي مدیریت
تجزیه و تحلیل سابقهي
فرآیندهاي کسب و کار( )BPMSیکي از محبوبترین
تحقیقاتي است که در این حیطه انجام ميشود .یکي از این
تحقیقات فرآیند کاوي است .فرآیند کاوي به دستهاي از
تحقیقات بر روي سابقهي رویداد تمرکز دارد که هدف اصلي
آنها استخراج2مدل فرآیند ،سازگاري یا تطبیق3مدل استخراج
شده با سابقهي رویداد و بهبود و توسعه مدل 4موجود مي-
باشد[ ]1الگوریتمهاي زیادي براي استخراج فرآیند از سابقهي
رویداد وجود دارد که از آن دسته ميتوان الگوریتمهاي آلفا،
آلفا ،+آلفا ،++آلفا ، #ابتکاري ،نام برد .تکنیکهاي فرآیند کاوي

2Discovery

نویسنده مسئول :مهدي یعقوبي m.yaghoubi@gu.ac.ir
log

3Conformance

checking
4Enhancement of process models

1Event
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تغییراتي در سابقهي رویداد ميشود ،رانش مفهوم5ميگویند.
رانش مفهوم در فرآیند ميتواند به صورت تدریجي ،ناگهاني،
افزایشي و مقطعي صورت بگیرد[ .]2در تغییرات ناگهاني،
فرآیند جدید جایگزین فرآیند موجود ميشود و معموالً در
مواقع اضطراري یا با تغییر قوانین صورت ميگیرد .در تغییرات
تدریجي نیز فرآیند موجود توسط فرآیند جدید جایگزین مي-
شود اما برخالف تغییر ناگهاني ،در اینجا هر دو فرآیند براي
مدت زماني با هم در حال اجرا هستند و سپس فرآیند پیشین
به تدریج کنار گذاشته ميشود .در تغییرات افزایشي تغییرات
به صورت مرحله به مرحله انجام ميشود و در تغییرات مقطعي،
تغییرات براي مقطع زماني کوتاهي اعمال ميشود و دوباره به
روال قبلي برميگردد .در شکل ( )1انواع رانشهاي مفهوم
(تغییرات) بین دو مفهوم (گونهي فرآیند کسب و کار)  C1و C2
به تصویر کشیده شده است .شناسایي انواع رانش و تفکیک هر
یک از آنها از چالشهاي اصلي در شناسایي رانش مفهوم است.
در روشهاي موجود توجه روي شناسایي رانشهاي ناگهاني
است و دقت شناسایي در انواع دیگر نسبت به رانشهاي
ناگهاني کمتر است.

(الف) مقطعی

(ب) تدریجی

(ج) افزایشی

گرفته است [ ]3-6با این حال ،این مسایل به عنوان بخشي از
مراحل فرآیند کاوي مورد توجه قرار نگرفته است .اگر چه
تجربیات بدست آمده در داده کاوي و یادگیري ماشین در فرآیند
کاوي قابل استفاده است ،اما پیچیدگي هاي ساختار فرآیند
مانند ساختارهاي انتخابي 6،حلقه ،هم روندي ،انصراف 7و
انتخابهاي مشروط( 8وابسته به انتخابهاي قبلي در اجراي
فرآیند) چالشهاي زیادي را در استخراج رانش مفهوم از سابقه-
ي رویداد ایجاد ميکند.
همانطور که گفته شد ،فرآیندها ممکن است به منظور تطبیق
با تغییرات محیطي و شرایط جدید ،دچار تغییر شوند .براي
مثال ،شرکتهاي مسافرتي در فصول مختلف در فرآیند فروش
خود دچار تغییر ميشوند .بنابراین سازمانها براي رسیدن به
عملکرد بهتر باید بتوانند به خوبي با تغییرات محیطي تطبیق
یابند .رانش مفهوم زماني رخ ميدهد که فرآیند در هنگام اجرا
دچار تغییر شود .نیاز به مدیریت این تغییرات ،محققان را بر آن
داشته که روشها و ابزارهاي گوناگوني جهت تحلیل کسب و
کار و شناسایي تغییرات فرآیند ارائه دهند .تا کنون روشهاي
مختلفي براي شناسایي رانش مفهوم در فرآیندهاي کسب و کار
با استفاده از سابقهي رویداد ارائه شده است که هر کدام از آنها
قادر به شناسایي دسته خاصي از تغییرات ميباشند .تحلیل
تغییرات در فرآیندهاي سازماني از اهمیت بسیار باالیي برخوردار
است ،زیرا ميتواند به شناسایي تغییرات و بهبود اجراي
فرآیندها ،یک دیدگاه صحیح از اجراي فرآیندها در هر بازه زماني
بدست آورد و در نهایت باعث بهبود عملکرد سیستم خواهد شد.

(د) ناگهانی

شکل  -1انواع رانش مفهوم از نظر اثر تغییر در سابقهی رویداد در
طول زمان []2

 -1-1رانش مفهوم

 2_1عوامل ایجاد رانش مفهوم در فرآیندها

فرآیندکاوي یکي از مسائل مورد توجه در  BPMSاست که هدف
آن استخراج مدل فرآیند از سابقهي رویداد است .مدل فرآیند
شامل ساختارهاي همزماني ،انتخابي ،توالي و حلقهها است که
اجراي آن به شکل دنبالهاي از رویدادها در سابقهي رویداد
ذخیره مي شود .در حالي که شناسایي و استخراج رانش مفهوم
مسئلهي پیچیدهتري است و هدف آن کشف تغییرات رخ داده
در ساختار مدل فرآیند است که باید با آنالیز و تحلیل داده هاي
ذخیره شده در سابقهي رویداد کشف شود .استخراج رانش
مفهوم نیز یکي از مسایل پر طرفدار در شاخههاي مختلف هوش
مصنوعي است و در داده کاوي به عنوان یک مسئله رایج هم به
صورت یادگیري با نظارت و هم بدون نظارت مورد مطالعه قرار
drift

ماراجي و همکاران [ ]7عوامل تغییر فرآیند را معرفي کردند و
این عوامل را با  12الگو متفاوت طبقه بندي کردند ،در جدول()1
لیست این عوامل ذکر شده است .ماراجي این عوامل را در سه
گروه درجي( ،)Iانتخابي( )Oو تغییر ترتیب( )Rدستهبندي کرد
و بر هر یک از عوامل جدول ( )1چهار فایل پایگاه دادِگان با
اندازه هاي  5000 ،7500 ،10000و  2500پیمایش9با استفاده
از تکنیک هاي شبیه سازي روي فرآیند درخواست وام
(شکل( ))2ایجاد کرد و  6فایل دادِگان ترکیبي نیز از ترکیب
عوامل هر دسته ایجاد کردند که در مجموع  72فایل دادگان
( 12عامل اصلي و  6عامل ترکیبي در  4اندازه مختلف) توسط

5Concept

Choice

6Choice

8Non-free
9Trace

7Cancelation
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شکل  -2فرآیند درخواست وام جهت ایجاد پایگاه دادگان[]7

ماراجي و همکاران ایجاد شد .در هر فایل دادگان 9 ،رانش
مفهوم به صورت عمدي ایجاد شده است که در مجموع 648
رانش مفهوم را شامل ميشود .پایگاه دادگان ماراجي در مقاالت
بعدي مورد توجه نویسندگان و محققان قرار گرفت و محققان
براي آزمایش روشهاي خود از آن استفاده کردند.
ردیف

اختصار

شرح

1

حذف یا ایجاد یک بخش در
فرآیند

re

2

قرار دادن یا خارج کردن یک
بخش در انشعاب شرطي

cm

3

تکرار دوتایي یک بخش

cp

4

قرار دادن یا خارج کردن یک
بخش در انشعاب موازي

pm
rp

5

تعویض یک بخش از فرآیند

6

جابجایي دو بخش

sw

7

ایجاد حلقه رو یک بخش یا
حذف حلقه

lp

8

ایجاد پرش از روي یک بخش
یا حذف پرش

Cb

9

تغییر در فراواني انشعاب
انحصاري

Fr

10

همگام سازي دو بخش

cd

11

تغییر دو بخش از انتخاب
انحصاري به توالي و بالعکس

cf

12

تغییر دو بخش با اجراي موازي
به توالي و بالعکس

pl

دو بردار ویژگي براي هر پنجره ایجاد ميشود و از یک تابع
فاصلهي جدید(معرفي شده در این مقاله) با عنوان 10symgTest
استفاده ميشود که منجر به استخراج بهتر رانش مفهوم در
فرآیندهاي کسب و کار ميشود.
 -2پیشینه پژوهش
سیستمهاي مدیریت فرآیندهاي کسب و کار به گونهاي طراحي
شدهاند که امکان تغییر در فرآیندهاي کسب و کار را به سادگي
براي کاربران فراهم ميکند .این تغییرات به صورت مداوم در
پاسخ به عوامل خارجي مانند اسناد باالدستي ،قوانین و مقررات
جدید ،شرایط بازار ،تغییر در تقاضاي مشتریان ،تغییرات فصلي
و سال مالي به وجود ميآید .برخي از این تغییرات با اطالع قبلي
و مستند ميباشد ،ولي برخي از آنها بدون آگاهي و گاهي به-
صورت سهوي به موجود ميآیند و بعد از گذشت مدتي به عنوان
یک تغییر هنجار در سیستم باقي ميمانند .برخي از این تغییرات
ممکن است در کد منبع سیستمهاي اطالعاتي خارج از مدل
فرآیند ایجاد شود که ناشي از نبودن امکان یا عدم پشتیباني
سیستم مدیریت فرآیند باشد .اگرچه پژوهشهاي زیادي براي
شناسایي فرآیندها از سابقهي رویداد انجام شده است[]9 ،8
ولي اکثر پژوهشهاي انجام شده فرض ميکنند فرآیند در طول
دوره اي که اجرا شده است تغییري در آن رخ نداده است []10
در حالي که عبارت رانش مفهوم در فرآیند یک اصطالح شناخته
شده است و شناسایي آن قبل از استخراج فرآیند ميتواند باعث
بهبود فرآیند کاوي و ارائه فرآیندهاي مستخرج شده قابل
 11شود [.]11-14
انطباقتر
گوندر و همکاران [ ]15براي شناسایي تغییرات در فرآیند از
سابقهي تغییرات در مدل فرآیند استفاده شده است این بدان
معناست که نویسندگان از یک دانش باال دستي براي شناسایي
تغییرات استفاده کردهاند و در واقع امکان شناسایي تغییراتي که

گروه

درجي ()I

انتخابي ()O

تغییر
ترتیب()R

جدول  -1عوامل ایجاد رانش مفهوم در فرآیندها[]7

در این مقاله ،از یک روش رایج جهت استخراج رانش مفهوم از
سابقهي رویداد استفاده ميشود که با حرکت دو پنجره با اندازه
یکسان و ثابت اطالعات دو بردار ویژگي را از دو ناحیه کنار هم
در سابقهي رویداد استخراج ميکند ،سپس به یک روش ابتکاري
Goodness of fit Test

11
Fitness

10
Symmetric
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آماري «اجرا» در سابقهي رویدادها از روابط دوتایي بین
رویدادها که در الگوریتم آلفا +معرفي شده بود براي شناسایي
رانش مفهوم استفاده کردند .این روابط دوتایي شامل هم
روندي 13،تقدم-تاخر  14،حلقه به خود15و حلقه به طول دو16
(دوتایي) ميباشد .استوار و همکاران در ادامهي تحقیقات خود
[ ]13با معرفي درخت فرآیند و استخراج درخت فرآیند در دو
پنجرهي ارجاع و تشخیص به جاي استخراج مدل فرآیند ،دقت
و سرعت روش خود را بهبود دادند که باعث شد به دقت 99/74
درصدي دست یابند.
آکورسي و همکاران [ ]19و هومپز و همکاران [ ]20هم از
روشهاي متفاوتي براي شناسایي رانش مفهوم استفاده ميشود.
آنها از خوشهبندي پیمایشها و محاسبهي فاصلهي هر جفت
رویداد در هر پیمایش استفاده کردند .در حقیقت ساختار فرآیند
در قالب محل قرار گرفتن هر رویداد در پیمایش در روش آنها
مورد توجه قرار گرفت .در روش آنها هم مانند روش بوز و
همکاران اندازهي پنجره باید توسط کاربر تنظیم ميشد .کارمونا
و همکاران [ ]12یک روش بالدرنگ با توانایي آموزش را براي
شناسایي رانش مفهوم ارائه شد .در روش آنها اندازهي پنجره
طبق یک الگوریتم یادگیري تخمین زده ميشد سپس یک
پنجرهي انطباقي با استفاده از پارامتر بدست آمده نقاط رانش
مفهوم را شناسایي ميکرد.

مستند سازي نشده است در روش آنها وجود ندارد و صرف ًا
تغییرات مدل فرآیند (نه اثر تغییرات در اجراي فرآیند) مورد
بررسي قرار گرفته است.
بوز ( )Boseو همکاران [ ]16تنها با بررسي سابقهي رویدادها
توانستند محل رانش مفهوم در فرآیند را شناسایي کنند .آنها
براي شناسایي محل رانش هم از ویژگيهاي محلي و هم از
ویژگيهاي عمومي رویدادها استفاده کردند ،با این حال قادر به
شناسایي همه انواع رانش مفهوم در فرآیند نبودند .از طرف دیگر
در روش آنها الزم بود ،کاربر پارامتري را تحت عنوان اندازهي
پنجره تنظیم کند تا رانش مفهوم به درستي شناسایي شود در
حالي که تنظیم این پارامتر نیاز به یک دانش اولیه در مورد
سابقهي رویداد ورودي دارد ،در روش آنها میزان دقت نتایج
بسیار به پارامتر اندازهي پنجره وابسته بود.
ماراجي و همکاران [ ]7براي رفع مشکل بوز از یک پنجرهي
انطباقي براي شناسایي رانش مفهوم استفاده کردند .در روش
آنها از آزمون آماري  G-testبر روي دو پنجره استفاده ميشود،
یک پنجره ،به عنوان پنجرهي ارجاع و دیگري به عنوان پنجرهي
تشخیص ،در هر کدام ،تعدادي از پیمایشها12موجود در سابقه-
ي رویداد مورد بررسي قرار ميدهند و تفاوت در توزیع آماري
دادهها مالک اصلي تشخیص رانش مفهوم در پنجرهي تشخیص
است.
مارتجوشو ( )Martjushevو همکاران [ ]14مانند ماراجي از ایده
پنجره انطباقي استفاده کردند و الگوریتمي را تحت عنوان
 Change Pointمعرفي کردند .آنها الگوریتم خود را براي
شناسایي رانشهاي مفهوم تدریجي توسعه دادند .سیلیگر
( )Seeligerو همکاران [ ]17از الگوریتم  Change Pointاستفاده
کردند و براي استخراج ویژگيهاي پنجره هاي ارجاع و تشخیص
از ویژگيهاي گراف مدل فرآیند استخراج شده در هر پنجره
استفاده کرد و براي آزمایش الگوریتم خود از پایگاه دادگان
ماراجي استفاده کرد و به دقت شناسایي  94/66درصد دست
یافتند.
استوار ( )Ostovarو همکاران [ ]18یک مفهوم سطح باالتر به
عنوان «اجرا» تعریف کردند ،این مفهوم به معناي مجموعه از
پیمایشها است که در اجراي فرآیند کسب و کار ،با هم به
صورت موازي اجرا شوند .استوار و همکاران عالوه بر اطالعات

سیستمهاي مدیریت فرآیندهاي کسب و کار ( )BPMSحداقل
شامل سه بخش اساسي هستند .یک بخش شامل یک ویرایش-
گر گرافیکي قدرتمند براي طراحي مدل فرآیند است و بخش
دوم که ميتوان مهمترین بخش این سیستمها دانست موتور
اجراي فرآیند سازماني است و بخش سوم آن تحلیل و بهینه
سازي اجراي فرآیندها ميباشد .در سازمانهایي که از BPMS
براي مدیریت و ادارهي سیستمهاي اطالعاتي خود استفاده مي-
کنند ،هر فرآیند براي پاسخ دهي به یک درخواست مشتري یا
یک درخواست از سایر بخشهاي سازمان طراحي ميشود .با
ایجاد یک درخواست ،از مدل فرآیند مربوطه با آن درخواست
یک نمونه فرآیند17ایجاد ميشود و این نمونه فرآیند در موتور
اجراي فرآیند اجرا ميشود .در جریان اجراي یک فرآیند
مجموعهاي از رویدادها رخ ميدهد که مهمترین آنها ایجاد یک
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دلیل وجود حلقه روي کار  𝑡7ميتواند به صورت تئوري بینهایت
گونه تولید کند.

کار ،تخصیص یک کار به منبع(نیروي انساني) ،شروع انجام کار
و اتمام کار مي باشد و دنباله اي از این رویدادها به صورت یک
یا چند فایل که غالباً به دو فرمت  XESیا  MXMLاست به
عنوان سابقهي رویداد ذخیره ميشوند .تحلیل سابقهي ایجاد
شده از اجراي فرآیندها پیشین ميتواند باعث بهبود و بهینه
سازي اجراي فرآیندهاي آتي شود .یکي از این موارد ميتواند
شناسایي رانش مفهوم در سابقهي رویداد باشد .در ادامه قبل از
بیان ایدهي اصلي این مقاله الزم است برخي از مفاهیم موجود
در این زمینه را تعریف کنیم.

〉 〈𝑡1 . 𝑡2 . 𝑡3 . 𝑡5 . 𝑡6 . 𝑡7 . 𝑡8
〉 〈𝑡1 . 𝑡2 . 𝑡5 . 𝑡7 . 𝑡4 . 𝑡6 . 𝑡8
〉 〈𝑡1 . 𝑡2 . 𝑡3 . 𝑡5 . 𝑡6 . 𝑡7 . 𝑡7 . 𝑡8
〉 〈𝑡1 . 𝑡2 . 𝑡5 . 𝑡3 . 𝑡6 . 𝑡7 . 𝑡8

گونه 1
گونه 2
گونه 3
گونه 4
⋮
گونه n

 1-3مفاهیم پایه و تعاریف
 1-1-3مدل فرآیند ،سابقه رویداد ،پیمایش ،گونه
مدل فرآیند )𝑑𝑛𝑒  𝑀 = (𝑇. 𝐶. 𝐹. 𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡.پنجتایي است که
شامل مجموعهاي از کار18
ها } 𝑛𝑡 …  𝑇 = {𝑡1 . 𝑡2 . 𝑡3 .است و
مجموعهي مشخصي از راسهاي کنترلي = 𝐶
} 𝑡𝑖𝑙𝑝𝑠𝑅𝑂𝑋  {𝐴𝑁𝐷𝑗𝑜𝑖𝑛 . 𝐴𝑁𝐷𝑠𝑝𝑙𝑖𝑡 . 𝑋𝑂𝑅𝑗𝑜𝑖𝑛 .و دو راس  startو
 endبه عنوان راسهاي شروع و پایان است که در یک گراف
جهتدار )𝐸  𝐹 = (𝑉.به هم وصل شدهاند بهطوريکه = 𝑉
}𝑑𝑛𝑒  𝑇 ∪ 𝐶 ∪ {𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡.و 𝑉 × 𝑉 = 𝐸 که بیانگر تقدم و تاخر
انجام کارها در مدل فرآیند است.
یک سابقهي رویداد  ℒشامل مجموعهاي از پیمایشها = ℒ
} 𝐿𝜏 …  {𝜏1 . 𝜏2 . 𝜏3 .است .که | 𝐿 = |ℒاندازهي سابقهي رویداد

⋮
〉 〈𝑡1 . 𝑡2 . 𝑡5 . 𝑡3 . 𝑡7 . 𝑡6 . 𝑡7 . 𝑡7 . 𝑡8
شکل  .3مدل فرآیند تولید ][21

 -1-3ایدهی اصلی
از آنجایي که عاملهاي اصلي رانش مفهوم به نوع تغییر در
فرآیند برميگردد .هر نوع تغییري در فرآیند کسب و کار (به جز
تغییر در احتمال انتخاب انشعاب  )XORدر طول(تعداد
رویدادهاي موجود در پیمایش) پیمایش و دستهبندي گونهي
پیمایش اثر گذار خواهد بود .و باعث تغییر در توزیع و فراواني
گونهها ميشود .در این مقاله براي شناسایي رانش مفهوم از دو
پنجرهي زماني با عنوانهاي پنجرهي «ارجاع» و پنجرهي
«تشخیص» استفاده ميشود .این دو پنجره در طول زمان روي
سابقهي رویداد حرکت ميکنند .طول هر دو پنجره با هم برابر
است و عبارت است از تعداد پیمایشهایي از سابقهي رویداد که
در این پنجرهها قرار ميگیرد .ایدهي اصلي در شناسایي رانش
مفهوم ،تغییر توزیع آماري گونههاي موجود در این دو پنجرهي
ارجاع و تشخیص ميباشد.

یا همان تعداد پیمایشهاي موجود در سابقهي رویداد را
مشخص ميکند .هر پیمایش خود شامل دنبالهاي از رویدادهایي
است که در اجراي یک نمونه فرآیند مربوط به یک درخواست
مشخص در سابقهي رویداد ثبت ميشود .بنابراین هر پیمایش
را ميتوان به صورت 〉 𝑘𝑑𝑒  τ = 〈𝑒𝑎1 . 𝑒𝑏2 . 𝑒𝑐3 . … .نشان داد .در هر
عنصر 𝑎𝑖𝑒 از این پیمایش متناظر با رویدادي که در زمان  iام
روي کار 𝑇 ∈ 𝑎 از فرآیند رخ داده است .از آنجایي که در گراف
 Fميتواند حلقه وجود داشته باشد؛ مقدار 𝑎 در رویدادهاي یک
پیمایش ميتواند تکراري باشد .تابع ∗𝑇 →  𝜌: τرا به عنوان
مسیر حرکت پیمایش 𝜏 روي گراف Fتعریف ميکنیم .پیمایش-
هاي موجود در سابقهي رویداد را ميتوان بر اساس مسیر
حرکتش روي گراف  Fدسته بندي کرد به عبارت دیگر دو
پیمایش  𝜏𝑖 . 𝜏𝑗 ∈ ℒکه )  𝜌(𝜏2 ) = 𝜌(𝜏1یک مسیر یکسان را
روي گراف  Fپیمایش ميکنند؛ در یک دسته قرار ميگیرند در
ادامه این مقاله به هر دسته از پیمایشها یک «گونه» 19مي-
گوییم .به عنوان مثال در شکل( )3اجراي فرآیند تولید [ ]21به

 -2-3شناسایی رانش مفهوم براساس فراوانی گونه
روند کلي روش پیشنهادي در شکل( )4آمده است .در ابتدا ،دو
پنجره با اندازهي یکسان روي سابقهي رویداد حرکت ميکند از
هر پنجره یک بردار از میزان فراواني جفت کارهاي پشت سر هم
داخل پنجره ایجاد ميشود .در این مرحله دو بردار فراواني یا
بردار ویژگي به نامهاي  VRو  VDایجاد ميشود سپس با یک
آزمون آماري یا یک تابع مشخص ،فاصلهي این دو بردار محاسبه
ميشود .با حرکت دو پنجره بر روي کل سابقهي رویداد و
محاسبهي فاصلهي بردارهاي ویژگي ،نمودار تغییرات فاصله
براي کل سابقهي رویداد ایجاد ميشود .سپس در مرحلهي بعد

19
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 -1-2-3محاسبهی فاصلهی دو بردار ویژگی

با تعیین مقدار آستانه ،نقاط رانش مفهوم شناسایي ميشود.
بنابراین با توجه به شکل( )4ميتوان مراحل شناسایي رانش
مفهوم را در روش پیشنهادي به صورت ذیل بیان کرد.
 )1ایجاد دو پنجره با اندازهي  wتحت عنوان پنجرهي ارجاع
پنجرهي
} 𝑖𝜏 …  𝑊𝑅 = {𝜏𝑖−𝑤 . 𝜏𝑖−𝑤+1 . 𝜏𝑖−𝑤+2 .و
تشخیص }  𝑊𝐷 = {𝜏𝑖+1 . 𝜏𝑖+2 . 𝜏𝑖+3 . … 𝜏𝑖+𝑤+1بر روي
سابقهي رویداد بهطوريکه در مجموع  2wپیمایش از
سابقهي رویداد را در بر بگیرد.
 )2استخراج بردار ویژگي براي هر پنجره با شمارش جفت
کارهاي پشت سر هم در گونههاي موجود در هر پنجره به
نامهاي  VRو  VDبه ترتیب براي پنجرههاي ارجاع و
تشخیص
 )3محاسبهي فاصله دو بردار ویژگي بر اساس رابطه( )4در
بخش ( 1-3-3تابع پیشنهادي این مقاله)
 )4تکرار مراحل  1الي  3با حرکت دادن دو پنجره در طول
زمان تا کل پیمایشهاي موجود در سابقهي رویداد مشاهده
شوند و استخراج تغییرات فاصله بردارهاي  VRو VD
 )5محاسبهي مقدار آستانه با استفاده از هیستوگرام مقادیر
فاصلهي بردارهاي ویژگي

در این مقاله براي محاسبهي فاصلهي دو بردار ویژگي از دو
آزمون آماري  χ2و  gTestو فاصلهي زاویهاي دو بردار
(کسینوسي) و یک تابع فاصلهي پیشنهادي استفاده کردهایم که
نتایج آن به صورت تفکیک شده در بخش نتایج گزارش ميشود.
از آنجایي که در تابع فاصلهي پیشنهادي مشابه به آزمون آماري
 gTestاست .آنرا در ادامه  symgTestمينامیم.
(𝑉𝑖𝑅 − 𝑉𝑖𝐷 )2

()1

𝐷𝑖𝑉

()3

()4

∑ = 𝑐ℎ𝑖2_𝑇𝑒𝑠𝑡 = χ
𝑖=1

𝐷𝑖𝑉
)
𝑅𝑖𝑉

()2

𝑛

2

𝑛

( 𝑛𝑙 𝑔𝑇𝑒𝑠𝑡 = 2 ∑ 𝑉𝑖𝐷 .
𝑖=1

𝑅𝑖𝑉 𝐷𝑖𝑉 ∑𝑛𝑖=1
𝐷𝑉 ∙ 𝑅𝑉
=
𝑅
𝐷
𝑛
‖𝑉 ‖ × ‖𝑉 ‖ √∑ (𝑉 𝐷 )2 √∑𝑛 (𝑉 𝑅 )2
𝑖 𝑖=1
𝑖 𝑖=1

𝑅𝑖𝑉
|)
𝜀+

𝐷𝑖𝑉

= )𝜃(cos

𝑛

( 𝑛𝑙| × | 𝐷𝑖𝑉 𝑠𝑦𝑚𝑔𝑇𝑒𝑠𝑡 = ∑|𝑉𝑖𝑅 −
𝑖=1

فاصله دو بردار
مقدار آستانه
نقاط شناسایی شده
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شکل  .5روش ایجاد فایلهای پایگاه داده شناسایی رانش مفهوم []22

یکي در میان از فرآیند اصلي و تغییر یافته با هم ادغام شدند و
در نهایت به ترتیب فایلهایي شامل  10000یا 5000 ،7500
و  2500پیمایش ایجاد شد .هر فایل شامل  9رانش مفهوم از
فرآیند اصلي به تغییر یافته و بعکس را دارا است .به همین
ترتیب براي هر یک از  12عامل لیست شده در جدول(( )1و 6
عامل با ترکیب و انتخاب یک عامل از هر گروه) چهار فایل
دادگان ایجاد کردند .به عنوان مثال براي «حذف یا ایجاد یک
بخش در فرآیند» چهار فایل به عنوان  re5k ،re7.5k ،re10kو
 re2.5kبا فرمت  MXMLایجاد شده است.

در رابطههاي ( )1و ( )2هر پیمایش به عنوان یک متغیر
تصادفي در نظر گرفته ميشود و جامعه آماري در پنجرهي ارجاع
را به عنوان مرجع قرار ميدهد و انتظار دارد نمونههاي(پیمایش-
هاي) مشاهده شده در پنجره تشخیص جامعهي آماري مشابهي
با پنجرهي ارجاع داشته باشد .رابطهي( )3فاصله کسینوسي دو
بردار را نشان ميدهد و در مواقعي که فضاي بردارهاي ویژگي
فضاي متریک است و اگر تغییرات فاصلهي دو بردار به صورت
نسبي مشابه هم باشد ،ميتواند نتایج بهتري را در شناسایي
رانش مفهوم نشان دهد .رابطهي( )4نسخهي متقارن شدهي
رابطهي( )2است که در این مقاله پیشنهاد شده است ،این تغییر
توانسته عالوه بر متقارن کردن فاصله  gTestبا اضافه کردن
پارامتر 𝜀 نقش پیمایشهایي که در یکي از دو پنجره وجود دارد
و در دیگري وجود ندارد را برجسته کند .هرچه مقدار 𝜀 کوچک-
تر باشد این اثر برجستهتر ميشود.

 -1-4روش اندازه گیری دقت شناسایی
براي اندازه گیري دقت شناسایي از معیار  F1استفاده ميکنیم
که روش محاسبهي آن در رابطهي ( )7آمده است.

 -4تجزیه و تحلیل یافتهها

()5

𝑠𝑒𝑣𝑖𝑡𝑖𝑠𝑜𝑝 𝑒𝑢𝑟𝑇
𝑠𝑒𝑣𝑖𝑡𝑖𝑠𝑜𝑝 𝑒𝑠𝑙𝑎𝐹 𝑇𝑟𝑢𝑒 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑒𝑠 +
𝑠𝑒𝑣𝑖𝑡𝑖𝑠𝑜𝑝 𝑒𝑢𝑟𝑇
= 𝑙𝑙𝑎𝑐𝑒𝑟
𝑠𝑒𝑣𝑖𝑡𝑎𝑔𝑒𝑛 𝑒𝑠𝑙𝑎𝐹 𝑇𝑟𝑢𝑒 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑒𝑠 +

()7

𝑙𝑙𝑎𝑐𝑒𝑟 ∙ 𝑛𝑜𝑖𝑠𝑖𝑐𝑒𝑟𝑝
∙ 𝐹1 = 2
𝑙𝑙𝑎𝑐𝑒𝑟 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 +

()6

ماراجي و همکاران [ ]7براي آزمایش روش پیشنهادي خود 72
فایل سابقهي رویداد در فرمت  MXMLبا استفاده از شبیهساز
 BIMP20ایجاد کردند .ماراجي براي ایجاد پایگاه دادگان خود،
روي فرآیند درخواست وام (شکل( ))2تغییرات جدول( )1را
ایجاد کرد و هر دو فرآیند اصلي و تغییر یافته را در شبیه ساز
 BIMPبراي تعداد درخواست  2500 ،3750 ،5000و 1250
اجرا شده است و مانند شکل ( )5درخواست به  5دستهي به
ترتیب  1000یا  500 ،750و  250تایي تقسیم شده و به صورت

𝑛𝑜𝑖𝑠𝑖𝑐𝑒𝑟𝑝
=

در هر فایل از سابقهي رویداد  9رانش مفهوم وجود دارد .در
شکل  )6یک نمونه از اجراي روش پیشنهادي روي فایل fr5k
را نشان ميدهد در این فایل  9رانش در محلهاي  500kبراي
مقادیر  𝑘 = 1. .9 ∈ ℕوجود دارد .در این اجرا  7رانش مفهوم
به درستي تشخیص داده شده است ،یک رانش مفهوم در شماره
پیمایش  4119به اشتباه تشخیص داده شده است و دو رانش

20
http://bimp.cs.ut.ee/
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مفهوم در محلهاي  1500و  2000تشخیص داده نشده است.
0.875×0.778
𝐹1 = 2
بنابراین طبق رابطهي ( )7مقدار = 0.823
0.875+0.778
خواهد شد .به همین صورت مقدار  𝐹1براي 72اجرا محاسبه
خواهد شد.
فاصله بردار ویژگی
تشخیص درست
تشخیص داده نشده

مقدار آستانه
تشیخص غلط

300
200
100

0
4000

3000

2000

شماره پیمایش

1000

0

فاصله بردار ویژگی دو پنجره

400

عملکرد سیستم گرفته ميشود ،بنابراین شناسایي به موقع و زود
هنگام رانش مفهوم از اهمیت ویژهاي در این حیطه برخوردار
است .همانطور که در شکل  )7مشاهده شد؛ افزایش اندازهي
پنجره باعث بهبود در دقت شناسایي رانش مفهوم شد .اما همین
افزایش ميتواند باعث افزایش تاخیر در شناسایي شود .براي این
منظور در آزمایش انجام شده مطابق با شکل  )8براي شناسایي-
هاي درست تشخیص داده شده میانگین تاخیر به ازاي هر اندازه
پنجره اندازهگیري شد که نتیجهي آن در شکل  )9آمده است.

شکل  -6نمودار فاصله بردار ویژگی بین دو پنجرهی ارجاع و
تشخیص حاصل از اجرای الگوریتم پیشنهادی روی فایل fr5k

شکل  -8روش محاسبهی تاخیر در شناسایی رانش مفهوم
تاخیر تا انتهاي پنجره تشخیص

از آنجایي که الگوریتم پیشنهادي بر اساس حرکت دو پنجرهي
ارجاع و تشخیص طراحي شده است اندازهي این دو پنجره در
دقت شناسایي تاثیر گذار است .هرچه اندازهي پنجره بزرگتر
باشد پیمایشهاي بیشتري در هر پنجره بررسي ميشود و
بردارهاي ایجاد شده ابعاد بزرگتري خواهد داشت ،در نتیجه
باعث بهبود دقت شناسایي ميشود .براي نمایش این اثر در
روش پیشنهادي از تابع فاصله 𝑡𝑠𝑒𝑇𝑔𝑚𝑦𝑠 (رابطهي( ))4و
مقادیر اندازهي پنجره  25الي  250پیمایش با افزایش 25تایي
استفاده ميشود و مقدار میانگین آن براي  72فایل ورودي
پایگاه دادگان محاسبه ميشود که نتیجهي آن در شکل ()7
نمایش داده شده است.
0.9818

75 100 125 150 175 200 225 250

50

100
0
75 100 125 150 175 200 225 250

50

25

اندازه پنجره (تعداد پیمایش)

شکل  -9اثر اندازه پنجره در تاخیر شناسایی رانش مفهوم

همانطور که در شکل  )9نشان داده شده است ،افزایش اندازهي
پنجرهي تاخیر شناسایي را تا ابتداي پنجرهي تشخیص کاهش
ميدهد ولي از آنجایي که در پیشینهي پژوهش تاخیر شناسایي
تا انتهاي پنجره تشخیص تعریف شده است .متاسفانه با افزایش
اندازهي پنجره تاخیر افزایش ميیابد .این اثر در شکل  )9در
نمودار تاخیر تا انتهاي پنجرهي تشخیص مشهود است .بنابراین
با اینکه افزایش اندازهي پنجره باعث بهبود دقت شناسایي مي-
شود ولي در کاربردهاي برخط که کاهش تاخیر شناسایي نیز
داراي اهمیت است باید اندازه پنجره خیلي بزرگ نباشد .در
نتیجه با توجه به نمودارهاي دقت شناسایي و تاخیر شناسایي
که در شکل  )7و شکل  )9آمده است ميتوان اندازهي پنجرهي
 100را مقدار مناسبي که نتیجهي این دو تقابل است در نظر
گرفت .که هم دقت به اندازهي کافي افزایش یافته است و هم
تاخیر هنوز خیلي زیاد نشده است .البته نگاه دقیقتر به پیشینه-
ي پژوهش ،اندازهي پنجرهي  100را روي پایگاه دادِگان مورد
آزمایش تایید ميکند.

دقت شناسایی

0.9934

1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4

200

تاخیر (تعداد پیمایش)

 -2-4اثر اندازه پنجره در دقت شناسایی

300

25

تعداد پیمایش ها در پنجره (اندازهی پنجره)
شکل  -7اثر اندازهی پنجره های تشخیص و ارجاع در دقت
شناسایی (  )𝐹1رانش مفهوم

در شناسایي رانش مفهوم عالوه بر دقت شناسایي زمان یا سرعت
تشخیص رانش نیز اهمیت دارد ،مخصوصاً در کاربردهاي برخط
که بعد از شناسایي رانش توسط مدیریت تصمیماتي در مورد
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ارائه یک روش سریع و دقیق براي شناسایي رانش مفهوم با تحلیل سابقهي رویدادها
 12عامل اصلی در رانش مفهوم

 6عامل ترکیبی از عاملهای اصلی
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1

1

1

1

1
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1
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1
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شکل  -10دقت شناسایی به تفکیک عاملهای رانش
0.9642

دقت شناسایی
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0.9818

gTest

re

symgTest

pm

pl

lp

میانگین

ROI
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0.4873

0.9018

کسینوسی

chi2-Test

روش محاسبه فاصله بردار وِیژگی
cm
cp
fr
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cd
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sw

rp

شکل  -11مقایسه توابع فاصله بردارهای ویژگی در میزان دقت شناسایی

 -3-4اثر عاملهای رانش مفهوم در دقت شناسایی

پیشنهادي را نسبت به سایر توابع را نشان ميدهد .الزم به ذکر
است تابع  ،gTestتابع استفاده شده در سایر پژوهشها ذکر شده
در این مقاله است .مقایسه با الگوریتم هاي موجود

براي آزمایش دقیقتر اثر عاملهاي رانش بر روي روش
پیشنهادي ،با اینکه در پایگاه دادگان براي  12ماهیت رانش (و
 6نوع ترکیبي)  4فایل وجود داشت و در هر فایل  9رانش با
فاصله هاي  750 ،500 ،250و  1000پیمایش؛ براي حذف اثر
اندازهي پنجره در نتایج آزمایش براي مقادیر  25الي  250با
فاصله 25تایي (در مجموع  10اندازه پنجره) تکرار شد .در واقع
براي هر نوع رانش  40آزمایش انجام شد .میانگین دقت
شناسایي در شکل  )10نشان داده شده است .همانطورکه در
شکل  )10مشهود است بجز رانش مفهوم از نوع ( frتغییر در
فراواني انشعاب انحصاري) در سایر عاملها دقت باالي  96درصد
بدست آمده است و در  12مورد به دقت  100درصد حاصل
شده است .با توجه به نتایج حاصل ميتوان به این نتیجه رسید
که رانشهاي مفهومي که در سابقهي رویداد باعث ایجاد و یا
حذف یک گونه از پیمایشها ميشوند روش پیشنهادي در
شناسایي آنها دقت باالیي دارد و در مواردي که فقط فراواني
گونههاي تغییر ميکند دقت کمتري خواهد داشت.

 -1-4-4از نظر دقت شناسایی
جهت مقایسهي روش پیشنهادي ،چهار روش از بهترین
الگوریتمهاي موجود در پیشینهي پژوهش ،استوار [،]13،18
 ]22[ ProDriftو  ]17[ Change Pointو یک الگوریتم پایهاي
که توسط بوز ( )Boseو همکاران[ ]16ارائه شده است را انتخاب
کردیم .دو تا روشهاي مورد مقایسه ،از استوار و همکاران
انتخاب شده است که یکي از آنها در  2016ارائه شده است و
دیگري در مارس  2020ارائه شده است که بهترین الگوریتم
ارائه شده در شناسایي رانش مفهوم تا کنون است .براي مشخص
شدن این دو روش از یکدیگر ،در ادامه از عناوین  Ostovarو
 Ostovar20استفاده شده است .نتایج اجراي الگوریتم
پیشنهادي و پنج الگوریتم انتخاب شده بر روي  72فایل پایگاه
داده معرفي شده توسط ماراجي [ ،]7در شکل ( )12نمایش داده
شده است .در این آزمایش اندازهي پنجرهها براي هر الگوریتم،
مقدار(مقدار اولیه براي پنجره انطباقي)  100پیمایش در نظر
گرفته شده است ،البته روشهاي  Ostovarو  Chage Pointاز
پنجره هاي انطباقي(طول متغییر) استفاده کرده اند .نتایج به
تفکیک  12عامل رانش مفهوم و  6عامل ترکیبي نمایش داده
شده است.

 -4-4اثر نوع توابع فاصله در دقت شناسایی
در این مقاله عالوه بر تابع ( symgTestتابع پیشنهادي) به عنوان
فاصلهي دو بردار ویژگي در پنجرههاي ارجاع و تشخیص سه
تابع  Chi2-Test ، gTestو فاصله کسینوسي (رابطههاي ( )1الي
( ))3مورد آزمایش قرار گرفتند .شکل ( )11اثر بهتر تابع
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] Bose[16با روش پیشنهادی با اندازهی  100پیمایش در پنجرهی

Change Point

ارجاع و تشخیص

 -2-4-4از نظر سرعت
الگوریتم ارائه شده در این مقاله مشابه الگوریتمهاي  Boseو
 ProDriftاست با این تفاوت که نحوهي استخراج بردارهاي
ویژگي از پنجرههاي ارجاع و تشخیص متفاوت است .در این
الگوریتمها دو پنجره با طول ثابت  wپیمایش بر روي فایل
دادگان با | |ℒپیمایش حرکت داده ميشود و ویژگي هاي آماري
با پیچیدگي زماني )𝑤(𝑂 از هر پنجره استخراج ميشود که در
بدترین حالت پیچیدگي بررسي کل فایل دادگان )|𝑂(2𝑤|ℒ
خواهد شد .در روش پیشنهادي در هر پنجره به ازاي هر
پیمایش ،جفت کارهاي کنار هم نیز شمارش ميشود که باعث
ميشود ضریب  𝑡 2در پیچیدگي زماني آن ظاهر ميشود .در
الگوریتم  Change Pointنیز از دو پنجره با طول متوسط w
استفاده ميشود (طول پنجره در زمان اجرا تغییر ميکند) با این
تفاوت که در هر پنجره به جاي استخراج ویژگيهاي آماري،
مدل فرآیند هر پنجره با استفاده از الگوریتم فرآیندکاوي
ابتکاري( )HMاستخراج ميشود سپس از روي گراف حاصل
شده ویژگيهاي متریک آن استخراج ميگردد که در مجموع در
بدترین حالت استخراج مدل فرآیند و ویژگيها آن 𝑂(𝑤 +
)𝑙𝑤  𝑡 2 +زمان خواهد برد که t ، wو  lبه ترتیب متوسط طول
پنجرهي تطبیقي ،تعداد کارهاي( )Taskمدل فرآیند (تعداد
راسهاي گراف) و متوسط طول پیمایش است .الگوریتمهاي
 Ostovarو همکاران هم بر اساس دو پنجره با اندازهي تطبیقي
شناسایي رانش مفهوم را در بدترین حالت با پیچیدگي زماني
)  𝑂(|ℒ|2انجام ميدهد که مستقل از اندازهي پنجره است[.]18
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جدول  -2پیچیدگی زمان الگوریتمهای مقایسه شده
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مقایسه میانگین
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پیچیدگی زمانی
)2

|𝑂(|ℒ
) 𝑂(|ℒ|2
)|𝑂(2(𝑤 + 𝑡 2 + 𝑤𝑙)|ℒ
))|𝑂(2𝑤|ℒ
)|𝑂(2𝑤|ℒ
)|𝓛| 𝟐𝒕𝒘𝟐(𝑶

براي آزمایش پیچیدگي زماني تحلیل شده براي الگوریتم
پیشنهادي ،زمان اجراي الگوریتم پیشنهادي روي یک پردازنده
 Core i3 8109Uبا فرکانس  3GHzبا مقدار حافظه  4GBدر
زبان برنامهنویسي  Pythonاندازهگیري شده است .در شکل()13
مقایسهي زمان اجراي روش پیشنهادي با سایر االگوریتمها را

شکل  -12مقایسهی روشهای ]،Ostovar20[13
] ProDrift[22] ،Change Point[17] ،Ostovar[18و
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نشان ميدهد .این آزمایش روي  72فایل ( 18الگو در چهار
اندازه فایل دادگان) و اندازه پنجرهي  25الي  250پیمایش انجام
شده است .همانطور که در جدول  2و شکل ( )13مشخص است
سه الگوریتم  ProDrift ،Boseو روش پیشنهادي زمان اجراي
خیلي کمتري نسبت به سه الگوریتم  Ostovar20 ،Ostovarو
 ChangePointهست که ميتوان علت اصلي این تفاوت را در
استفاده از پنجره انطباقي دانست ،درحالي که دقت شناسایي
روش پیشنهادی

Ostevar20

الگوریتم پیشنهادي از بهترین روش کمتر از یک درصد است.
در شکل( )13نتایج اجراي روش پیشنهادي به تفکیک اندازهي
پنجره و اندازه ي فایل دادگان به صورت جداگانه نمایش داده
شده است .همانطورکه در شکل( )14مشخص است زمان اجراي
الگوریتم پیشنهادي ،با افزایش اندازهي پنجره و افزایش فایل
دادگان به صورت خطي افزایش یافته است.

ChangePoint
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اندازهی فایل دادگان ( 2500الی  )10000و اندازهی پنجره ( 25الی )250
شکل  -13اندازهگیری زمان اجرا و مقایسهی روش پیشنهادی با سایر روشها (محور افقی تغییرات اندازهی فایل دادگان و اندازهی پنجره را نشان
میدهد و محور عمودی زمان اجرای الگوریتم را به میلی ثانیه در مقیاس لگاریتمی نشان میدهد)
8
y = 1.7905x - 0.0337
R² = 0.9984
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شکل  -14اندازهگیری زمان اجرای الگوریتم پیشنهادی (الف) برای مقادیر مختلف اندازهی پنجره و (ب) برای مقادیر مختلف اندازه فایل دادگان
که با افزایش آنها زمان استخراج رانش به صورت خطی افزایش میابد
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شکل -15استخراج رانش مفهوم روی پایگاه دادگان فرآیند مدیریت بلیط که دو رانش ناگهانی و یک رانش مقطعی را نشان میدهد

201113
201126
201139
201152
201212
201225
201238
201251
201311
201324
201337
201350
201410
201423
201436
201449
201509
201522
201535
201548
201608
201621
201634
201647
201707
201720
201733
201746
201806
201819
201832
201845

مقدار تابع symgTest

35000000
30000000
25000000
20000000
15000000
10000000
5000000
0

شمارهی هفته
شکل -16استخراج رانش مفهوم روی دادههای ترافیکی شهر مقدس مشهد که هفت رانش مقطعی را نشان میدهد

 -5آزمایش روش پیشنهادی روی پایگاه دادگان واقعی

شمارش تعداد منکارتهاي استفاده شده در هر ترمینال بردار
ویژگي هر پنجره حاصل ميشود .در این آزمایش از پنجرههاي
زماني یک هفتهاي با پرشهاي یک هفته استفاده شده است و
از تابع پیشنهادي  symgTestبراي مقایسهي بردارهاي استفاده
شده است .شکل ( )16محلهاي رانشهاي اصلي را در دادههاي
ترافیکي شهر مقدس مشهد را نشان ميدهد .در این شکل
محلهاي رانش مفهوم مربوط به دو مناسبت رحلت رسول اکرم
(ص) و شهادت امام رضا (ع) است که تاثیر چشمگیري در رفتار
ترافیک شهري مشهد گذاشته است که با فواصل مرتب یکسال
قمري در شکل ( )16مشهود است.

 -1-5شناسایی رانش در فرآیند مدیریت بلیط
مشابه با آزمایش انجام شده توسط استوار و همکاران ] [13روش
پیشنهادي روي یک پایگاه دادگان فرآیند مدیریت بلیط21در
یک شرکت نرم افزاري ایتالیایي اجرا شد .در این پایگاه 21348
رویداد 14 ،فعالیت 4580 ،پیمایش وجود دارد .در اجراي
الگوریتم پیشنهادي مشابه آزمایش استوار ،اندازه پنجرهها
 1000پیمایش در نظر گرفته شده است که با پرشهاي 10
پیمایش در شکل ( )15نشان داده شده است .مشابه گزارش
استوار و همکاران روش پیشنهادي در این مقاله نیز دو رانش
اصلي در محل هاي  1150و  1530را نشان ميدهد ،روش
پیشنهادي عالوه بر گزارش استوار و همکاران یک رانش کوچکتر
را نیز در محل  1370را یافته است که البته گزارش نشدن آن
توسط استوار و همکاران ميتواند به علت متفاوت بودن مقدار
حد استانه تغییرات در شناسایي رانش مفهوم باشد.

 -6جمع بندی و نتیجه گیری
در این مقاله یک روش ابتکاري جهت استخراج رانش مفهوم در
فرآیندهاي کسب و کار ارائه شد .در این روش با حرکت دو
پنجرهي ارجاع و تشخیص ،بر روي سابقهي رویداد و استخراج
مولفههاي آماري پنجرهها و مقایسهي آنها جهت شناسایي رانش
استفاده شده است .ایدهي اصلي مقاله شمارش جفت کارهاي
انجام شده پشت سر هم در اجراي فرآیند است که ویژگي
مفیدي در استخراج الگوهاي رانش مفهوم است .عالوه بر این در
این مقاله یک تابع مقایسه تحت عنوان  symgTestمعرفي شد
که نسبت به  gTestنتیجهي بهتري ( 1/76درصد) را در دقت
شناسایي در روش پیشنهادي داشت .در صورتي که فاصلهي دو
بردار از حد آستانه افزایش یابد ،شناسایي رانش انجام ميشود.
براي محاسبهي حد آستانه نیز از هیستوگرام نمودار فاصلهي دو
بردار استفاده شده است .آزمایش عملکرد و دقت روش
پیشنهادي بر روي یک پایگاه دادگان موجود در پیشینهي
پژوهش انجام شد .آزمایش انجام شده دقت شناسایي 98/18

 -2-5شناسایی رانش روی دادههای ترافیکی مشهد
پایگاه دادگان واقعي دومي که براي آزمایش در این مقاله
استفاده شده است یک پایگاه داده غیر فرآیندي است که با یک
تغییر جزئي در استخراج بردار ویژگي در روش پیشنهادي ،امکان
استخراج رانشهاي مفهوم در داده هاي ترافیک شهري را نشان
ميدهد و اهمیت موضوع مورد بحث در این مقاله را روشنتر
ميکند .پایگاه دادگان ترافیک شهري مشهد شامل 5,979,073
رویداد ثبت اطالعات استفاده از منکارت در  2696ترمینال
اتوبوسراني و قطار شهري در شهر مقدس مشهد است که در
بازهي تاریخي  2011/03الي  2018/03ثبت شده است .با
21
https://doi.org/10.4121/uuid:0c60edf1-6f83-4e75-9367-

4c63b3e9d5bb
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 این مقدار. را نشان ميدهد100 درصد براي اندازه پنجره
بهترین نتیجهي حاصل در روشهاي ارائه شده با اندازه پنجره
) درصد99/74( ثابت است در حالي که بهترین دقت شناسایي
.مربوط به استوار و همکاران روشي با اندازه پنجره تطبیقي است
تغییر اندازه پنجره در زمان شناسایي رانش مفهوم هزینه زماني
 با اینکه روش.بیشتري را نسبت به روشها با پنجره ثابت دارد
پیشنهادي دقت کمي کمتر از روش استوار دارد ولي هزینه
 در روش.زماني بسیار کمتري را نسبت روش استوار دارد
پیشنهادي هزینه زماني نسبت به اندازه فایل دادگان به صورت
خطي رشد ميکند در حالي که روش استوار نسبت به اندازه
 یکي از مزایاي.فایل دادگان از نوع چندجملهاي درج دوم است
روش پیشنهادي عدم وابستگي روش به ساختار گراف در مدل
فرآیند است و فقط از توالي جفت کارهاي پشت سر هم استفاده
 این، به دلیل سادگي روش پیشنهادي در پیاده سازي.ميکند
روش را به راحتي ميتوان براي سایر دادههاي غیر فرآیندي نیز
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Fast and accurate concept drift detection from event logs
Abstract
In organizations and large companies that are using business process management systems (BPMSs),
process model can change due to upstream laws, market conditions. BPMSs have flexible to these
changes. Effect of these change are saved in storage devises and event logs; these changes are
sometimes applied suddenly or gradually on the event logs. Changing the season or starting a new
financial term can be a factor to make these changes. This change is called concept drift in business
process model. On time detection and recognition of process concept drift can affect the decision
making of managers and administrations of systems. An analysis of the event logs in BPMS allows
the automatic detection of the concept drift. This paper presents an innovative method by introducing
a modified distance function to identify the concept drift. Experimental results were performed on 72
datasets in the research history, which included 648 concept drifts in 12 different types. It shows that
the proposed method detects 98.18% of the drifts, while the proposed method is much faster than
other state of the art methods.
Keywords: Business process management systems, Process mining, Concept drift, Process drift
detection
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چكیده
بازارهاي مالي همواره تحت تاثیر انتشااارات رسااانههاي خبري بودهاند .به همین دلیل تحلیل اسااناد خبري به عنوان یک رهیافت
براي پیشبیني بورس اوراق بهادار به کار رفته است .در تحقیقات پیشین در این زمینه ،تحلیل اسناد متني با استفاده از روشهاي
رایج در بازیابي اطالعات انجام گرفته است .مبناي آماري این روشهاي رایج بر این است که کلماتي که در مجموعه اسناد کمتکرار
هستند ولي در یک سند پرتکرار هستند ،نسبت به کلمات پرتکرار مجموعه و سند ،وزن باالتري بگیرند .ولي مشکل این است که
برخالف آنچه در تحقیقات قبلي در نظر گرفته شده ا ست ،در ا سناد خبري ،کلمات پرتکرار ن شاندهنده خبرهاي مهم و تاثیرگذار
هستند .در این تحقیق براي رفع این مشکل ،یک روش جدید براي وزندهي کلمات اسناد خبري ارائه شده است .روش پیشنهادي
روي دادههاي شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران و اسناد خبري بانک مرکزي ایران در بازه زماني  1384تا  1399ارزیابي شده
ا ست .نتایج حاکي از  64در صد صعودي و  41در صد نزولي دقت پیشبیني نو سانات شاخص کل و کاهش  10در صد میانگین
در صد خطاي مطلق ن سبت به بهترین روش رایج ميبا شد .همچنین نتایج ن شان ميدهد که اگرچه تغییرات در ن سبت بین تعداد
کلمات مثبت و منفي شواهد پیش گویانه اي ارائه نمیکند اما بین خبرهاي منت شر شده از سوي بانک مرکزي و نو سانات شاخص
کل بورس تهران ارتباط وجود دارد.
واژگان کلیدی :شاخص کل بورس تهران ،پیشبیني بلندمدت ،تحلیل متني ،اخبار مالي ،وزندهي DF
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و کیفي گزاراشات مالي ،ثابت کردهاند که تحلیل متني
گزارشات مالي شرکتها ،حاوي نمایههایي راجع به عملکرد
مالي شرکت در آینده ميباشد [ .]2بیکر و همکاران در
پیشبیني نوسانات کوتاه مدت قیمت سهام ثابت کردهاند که
اخبار مالي بر روي قیمت سهام تاثیرگذار ميباشد و افراد
حرفهاي در بازار سهام به رسانههاي خبري توجه ویژهاي دارند
[ .]13آسائه با بررسي ارتباط بین قیمت سهام و اسناد خبري،
ثابت کرده است که اخبار نقش بسزایي در نوسانات بازار سهام
دارد [ .]8گوپتا و بانرجي [ ]14نشان دادهاند که حس مثبت
یا منفي نهفته در اخبار سازمان  OPECبر روي بازده
شرکتهاي فعال در بخش انرژي اثرگذار بوده است .به عنوان
مثال ،اخبار منفي  OPECباعث افرایش بازده شرکتهاي
آمریکایي شده است .وو و همکاران [ ]15و وِي و همکاران
[ ]16نیز در پژوهشهایي جداگانه نشان دادند که بر اساس
اخبار اقتصادي ميتوان بازده بازار سهام در کشور تایوان را
پیشبیني کرد.
بنابراین نتایج مطالعات یادشده در مجموع نشان ميدهند که
محتواي اخبار منتشر شده بر گرایشات بازار مالي تاثیرگذار
بوده و این دو مرتبط هستند.
براي اینکه عوامل کیفي از متن اخبار استخراج شوند ،از
روشهاي متنکاوي استفاده ميشود .رویکردهاي تحلیل
متني ارائه شده در تحقیقات قبلي مبتني بر روشهاي بازیابي
اطالعات و پردازش زباني طبیعي ميباشند [ 8 ،1و  .]10در
روشهاي یادشده ،کلمات کم تکرار مجموعه نسبت به کلمات
پرتکرار مجموعه وزنهاي باالتري ميگیرند و به ویژگيهاي
خاص اسناد خبري توجه نشده است ،حال آنکه در اسناد
خبري کلمات پرتکرار نشاندهنده خبرهاي مهم ميباشند.
این نکته در پژوهش پیش رو مدنظر قرار خواهد گرفت و
براساس آن ،روش براي وزندهي به کلمات در متنهاي خبري
ارائه خواهد شد .در ادامه ،در بخش  2پژوهشهاي پیشین
مرور ميشوند و در بخش  ،3مساله پژوهشي شرح داده
ميشود .سپس در بخشهاي  4و  5به ترتیب به شرح رویکرد
پیشنهادي و ارزیابي آن پرداخته ميشود .در بخش ،6
نتیجهگیري و کارهاي آینده بررسي خواهند شد.

 -1مقدمه
اگر در زمان حال ادعایي درباره رویدادهاي آینده مطرح شود
یک پیشبیني انجام شدهاست .تحقیقاتي که در زمینه
پیشبینيهاي بورس اوراق بهادار انجام شدهاست به دو دسته
پیشبیني قیمت و گرایش آن تقسیم ميشود که هر کدام بنا
به زمان مورد پیشبیني به دو گروه بلندمدت و کوتاهمدت
تقسیم ميشوند .براي انجام یک پیشبیني ،به دادههاي مرتبط
با رویداد مورد پیشبیني نیاز است .دادههاي مورد استفاده در
پیشبیني ميتوانند کمّي و یا کیفي باشند .دادههاي کمّي از
ساختار بهره ميبرند و دادههاي کیفي فاقد ساختار هستند.
روشهاي سري زماني که از رایجترین روشهاي پیشبیني به
شمار ميروند ،از نوع داده کمّي براي مدل سازي و پیشبیني
استفاده ميکنند .دادههاي کمّي ،داده تاریخچهاي هستند .در
مقابل ،دادههاي کیفي طیف وسیعي از دادهها را در بر
ميگیرند ،از اطالعات مربوط به عزل و نصبهاي داخل شرکت
تا مدیران اقتصادي و بازارهاي مالي و از جریانات و رویدادي
داخلي تا رویدادهاي کالن یک کشور و حتي اطالعات داخلي
رقبا همگي از نوع دادههاي کیفي محسوب ميشوند .به طور
کلي ميتوان گفت انواع داده در مورد رویدادهاي خصوصي و
همچنین رویدادهاي عمومي جزء داده کیفي به شمار ميآیند
[.]1-5
پیشبیني سري زماني به عنوان روشي که از دادههاي کمي
استفاده ميکند سعي دارد براساس دادههاي گذشته ،یک مدل
بهدست آورد .سپس با استفاده از مدل ،مقادیر آینده را
پیشبیني کند .پیشبیني سري زماني یکي از مسائل مهم در
سرمایهگذاري و تصمیمگیري به شمار ميرود .با این وجود،
در زمینه پیشبیني سريهاي زماني ،مشکالتي نظیر نویز،
پویایي و درهم برهم بودن داده کمّي مطرح است .عدم استفاده
از داده کیفي نیز به عنوان یک مساله در زمینه سريهاي
زماني شناخته شده است که براي رفع آن ،تحقیقات بسیاري
انجام گرفته است [.]5-11
اخبار ،یکي از منابع اطالعاتي موثر بر قیمت سهام است و بازار
سهام نسبت به انتشار اخبار با محتواي مرتبط واکنش نشان
ميدهد [ 4 ،1و  .]11در این زمینه ،رابرتسون و همکاران
بررسي کردهاند که آیا محتواي اخبار عمومي ميتواند رفتار
نابهنجار بازار سهام را پیشبیني کند و در بررسي خود با
تحلیل خروجي دستهبندها ،ثابت کردهاند که بازار به اخبار
عمومي واکنش نشان ميدهد [ .]12کلوپچنکو و همکاران با
ترکیب روشهاي داده و متنکاوي در تحلیل دادههاي کمّي

 -2مرور تحقیقات پیشین
در این بخش ،تحقیقات انجام شده در زمینه استفاده از
دادههاي متني براي پیشبیني مالي مرور خواهند شد .فوریگل
و گوردون از دادههاي متني خبري در بهینهسازي پیشبیني
شاخصهاي مالي استفاده کردهاند .در سیستم پشتیبان
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تصمیم که این پژوهشگران پیادهسازي کردهاند از روش TF-
 IDFبراي وزندهي استفاده شده است .روش ترکیبي ایشان
با کاهش خطاي  RMSEبه مقدار  19/4 ،19/5و 35/6
درصد به ترتیب در پیشبیني شاخصهاي DAX, CDAX
و  STOXX Europe 600همراه بوده است [ .]17رن و
همکاران با این باور که دادههاي متني تولیدشده توسط
کاربران ميتواند در پیشبیني بازار سهام مورد استفاده قرار
بگیرد رویکردي جدید مرکب از روشهاي یادگیري ماشین و
بازیابي اطالعات ارائه کردهاند .در این رویکرد به تحلیل
احساسات بر روي دادههاي متني پرداخته شده و در پیشبیني
شاخص  SSE 50مقدار  89/93درصد صحت جهتگیري به
دست آمده است [ .]18یکي دیگر از مطالعات انجام شده با
استفاده از تحلیل احساسات به عنوان رویکرد متن کاوي در
پیشبیني مالي توسط رحمان و همکاران با هدف پیشبیني
تغییرات قیمت سهام در بورس مالزي انجام شده است .در
رویکرد ترکیبي ایشان از ماشین بردار پشتیبان و TF-IDF
استفاده شده و روند تغییرات قیمت در بازار سهام با نرخ 56
درصد صحت انجام شده است [ .]19نادري و همکاران با
استفاده از تحلیل متني رویدادهاي خبري به پیشبیني روند
تغییرات قیمت در بازار ارز پرداختهاند .ایشان با استفاده از
روشهاي یادگیري ماشین و صرفا روش وزندهي  TFبجاي
 TF-IDFبه  66/3درصد صحت پیشبیني دست یافتهاند
[ .]20لین یو و همکاران با بکارگیري تئوري مجموعههاي
ناهموار بر روي دادههاي بهدست آمده از تحلیل متني،
نوسانات قیمت بازار نفت خام را پیشبیني کردند .روش آنها
نسبت به شبکههاي عصبي  11درصد و نسبت به رگرسیون
خطي  30درصد بهبود داشته است [ .]21الس و اسپرمانت
براي پیشبیني تغییرات نابهنجار قیمت در بازار سهام از
تحلیل متني ،استفاده کردهاند که حداکثر دقت دسته بندي
اسناد خبري در پژوهش ایشان  71درصد گزارش شده است
[ .]22پینتو و اسناني با استفاده از اخبار و گفتگوهاي
معامالتي ،گرایش قیمت سهام را پیشبیني کردهاند که دقت
 50درصد براي پیشبیني شاخص را گزارش کردهاند [.]23
ناصري و احمدي براي پیشبیني قیمت نفت در بلندمدت یک
رویکرد ترکیبي مبتني بر خوشه بندي نزدیک ترین همسایه،
ژنتیک و شبکه عصبي مصنوعي بر روي دادههاي کمي و کیفي
ارائه دادهاند که میانگین دقت جهت گیري قیمت نفت را در
بلندمدت به میزان  78درصد به دست آوردهاند [ .]24آنتویلر
و فرانک با استفاده از روشهاي پردازش زبان طبیعي ،پیامهاي
کاربران یاهو درباره شرکتهاي تجاري را براي به دست آوردن

توصیهاي جهت خرید ،فروش و نگهداري یک سهام خاص،
مورد تحلیل قرار دادهاند [ .]25گواردیا سباوم و همکاران براي
پیشبیني فروش هفتگي فیلم ،از روشهاي نظرکاوي بر روي
دادههاي توئیتر استفاده کردهاند که خطاي میانه در بین سه
معیار خطاي متفاوت 56 ،درصد بوده است [ .]26جیوجیانگ
و همکاران با استفاده از روشهاي متن کاوي و شبکه عصبي
مصنوعي به پیشبیني قیمت طال پرداختهاند که مقدار
میانگین مربع خطا را  2714به دست آوردهاند [ .]27در زمینه
پیشبیني فروش هفتگي فیلم ،آسور و همکاران از دادههاي
توئیتر استفاده کردهاند که میانگین درصد خطاي مطلق را
برابر با  0/56گزارش کردهاند [ .]28فیوریگل و گوردون براي
پیشبیني شاخصهاي اقتصاد کالن ،روشهاي مختلف
یادگیري ماشین را بر روي فراواني کلمات مختلف در اخبار
اعمال کردند و سپس براي مواجهه با مشکل بیش-برازش که
ناشي از ابعاد زیاد داده بود ،مهندسي ویژگيها انجام دادند.
مثال کلماتي که از دستههاي معنایي یکساني هستند را به
ساختارهاي پنهاني نگاشت کردند تا بدینترتیب ،ابعاد فضاي
ویژگي به میزان قابل توجهي کاهش یابد[ .]29چن و همکاران
[ ]30حس عمومي جامعه را از طریق تحلیل اخبار موجود در
شبکههاي اجتماعي استخراج کردهاند و از آن براي پیشبیني
نواسانات بازار سهام در کشور چین استفاده کردهاند .نَم و
سئونگ [ ]31روابط سببي بین شرکتهایي که با هم ارتباط
دارند ،را براي پیشبیني قیمت سهام یک شرکت درنظر
گرفتهاند و اخباري که در مورد شرکتهاي مرتبط با شرکت
موردنظر منتشر ميشود را براي پیشبیني نوسانات قیمت
سهام شرکت موردنظر استفاده ميکنند .دایي و همکاران با
استناد به خبرهاي سیاسي و اقتصادي  17خبرگزاري در طول
 122روز آخر سال  1397شمسي ،به پیشبیني جهت قیمت
سهام در بورس اوراق بهادار مبادرت ورزیدند ] .[43آنها در
پژوهش خود از روش متنکاوي استفاده کرده و براي انتخاب
و وزندهي ویژگيها فرمول ( TF-IDFفرمول  )1را بکار
گرفتهاند .سپس روش خود را با الگوریتم بردار ماشین
پشتیبان براي پیشبیني جهت قیمت ترکیب کرده و سهام
گروه محصوالت شیمیایي را مورد مطالعه قرار دادهاند.
تحلیل متن در مطالعات مرور شده ،با استفاده از روشهاي
رایج در زمینههاي بازیابي اطالعات و پردازش زبان طبیعي
انجام شده است .اما با توجه به عدم کارایي مناسب اینگونه
روشها در زمینه تحلیل متن مالي ،در این مطالعه یک روش
جدید براي تحلیل متن مالي ارائه خواهد شد که به طور خاص
منطبق با اسناد خبري عمل خواهد کرد.
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تبدیل ميشوند .همانطور که در معماري عمومي (شکل )1
مشاهده ميشود ،در موازات تحلیل دادههاي کمّي که منجر
به تولید یک مقدار پایه براي پیشبیني ميشوند ،دادههاي
کیفي نیز مورد تحلیل قرار گرفته و منجر به تولید مقدار
تعدیلي ميشوند.

 -3شرح مساله
در شکل  ،1معماري عمومي پژوهشهاي انجام شده در زمینه
بهکارگیري تکنیکهاي متنکاوي در پیشبینيهاي مالي،
نشانداده شدهاست.
اسناد متني جمعآوري شده پس از عملیات پیشپردازش
متن ،در مرحله تولید ورودي دستهبند ،به بردارهاي ویژگي
)Base Forecasted Y(t

)Y(t) + ΔY(t

Time Series Forecasting
Methods

+

Quantitative Data

Adjustment
)Value ΔY(t
Qualitative Data

Classifier

Feature
Vectors

Preprocessed
Text
Classifier Input
Generation
Collected
Textual Data

Textual Analysis

شكل  .1معماری عمومی یک سیستم پیشبینی مالی با استفاده از دادههای متنی (با الهام از ون-بین یو [)]28

در برخي پژوهشهاي نیز از دادههاي کمّي استفاده نشده است
و پیشبیني مالي صرفا با استفاده از دادههاي کیفي انجام
گرفته است .در این گونه پژوهشها در بخش تحلیل متني،
قیمت با استفاده از روشهاي یادگیري ماشین قیمت
پیشبیني ميشود .این رویکردي است که در پژوهش پیش
رو نیز مد نظر است.
بخش تحلیل متني شامل گامهاي جمعآوري اسناد متني،
پیشپردازش ،تبدیل سند به بردار ویژگي ،وزندهي ویژگي،
کاهش ویژگي و انتخاب ویژگي ميباشد .روش رایجي که به
طور معمول مورد استفاده قرار ميگیرد پشته کلمات است که
براساس وزندهي  TF-IDFبنانهاده شدهاست و روش
محاسبه آن براي کلمه 𝑖𝑊 در سند 𝑗𝑑 در رابطه ()1
نشانداده شدهاست [ .]33در این رابطه ،مقدار  Nتعداد اسناد
مجموعه 𝑛𝑖 ،تعداد اسناد حاوي کلمه 𝑖𝑊 و 𝑗 𝑓𝑖.نرخ تکرار
کلمه 𝑖𝑊 در سند 𝑗𝑑 ميباشد .رابطه ( )2به نام احتمالي
شناخته شده و مبتني بر احتماالت و قانون بیز بوده که یکي
از مدلهاي وزندهي پایه ميباشد [.]33
()1

𝑁
𝑖𝑛

()2
()3

𝑅 𝑖𝑃
𝑅 𝑖𝑃 1 −

= 𝑗𝑤𝑖,

) 𝑗𝑑(𝑐 = )𝑞(𝑐 | )𝑞(𝑐∃ 𝑓𝑖 1
{ = 𝑗𝑤𝑖,
𝑒𝑠𝑖𝑤𝑟𝑒0 𝑜𝑡ℎ

در این رابطه 𝑖𝑃 احتمال وجود کلمه  iدر مجموعه اسناد R
ميباشد .رابطه ( )3به نام بولي شناخته ميشود و مقادیر
بدست آمده از آن در بازه بسته اعداد طبیعي [ ]0 1قرار
میگیرند [ .]33در این رابطه ) c(qویژگي درخواست شده
است و بقیه متغیرها مانند رابطه ( )1ميباشند.
براساس رابطه ( ،)1به عنوان روش اصلي وزندهي در متن
کاوي مالي ،کلمهاي که در اسناد کمتري تکرار شده باشد وزن
باالتري خواهد داشت .چرا که ميتواند در زمان بازیابي
اطالعات براي یک کوئري ،شانس بیشتري براي بازیابي سندي
فراهم کند که حاوي کلمهاي است که در تعداد اسناد کمتري
تکرار شدهاست .اما در اسناد خبري وضعیت متفاوتي وجود
دارد .همه خبرها به نوبه خود ميتوانند بر بازارهاي مالي
تاثیرگذار باشند اما جریان اصلي تاثیرگذار بر نوسانات بورس
اوراق بهادار حاوي خبرهاي مهم است .از طرفي خبرهاي مهم

𝑔𝑜𝐿) 𝑗𝑤𝑖,𝑗 = (1 + 𝐿𝑜𝑔 𝑓𝑖,
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صرفا توسط یک خبرگزاري منتشر نخواهند شد و بالعکس
خبرهاي مهم در یک روز بارها توسط خبرگزاريهاي متفاوت
منتشر خواهند شد و بنابراین در میان کلیه اسناد خبري،
خبرهاي مهم نرخ انتشار باالتري خواهند داشت .چنانچه از
رابطه ( )1براي وزندهي کلمات خبرها استفاده کنیم خبرهاي
با نرخ انتشار باال وزنهاي کمتري بهدست ميآورند .نتیجه آن
خواهد شد که به خبرهاي مهم و به عبارتي جریان اصلي
خبري ارزش کمتري داده شود .این مسالهاي است که در این
پژوهش پیش رو ،مدنظر است .در این مقاله روشي ارائه خواهد
شد که برخالف رابطه ( ،)1کلمات کم تکرار و پرتکرار مجموعه
به ترتیب وزنهاي کمتر و بیشتري دریافت کنند .پیشبیني
مالي براساس این وزندهي انجام ميشود.

 -4رویكرد پیشنهادی
در این بخش یک روش جدید براي وزندهي کلمات اسناد
خبري ارائه و شرح داده ميشود که در آن کلمات پرتکرار
مجموعه اسناد خبري با مقادیر بزرگتر نسبت به کلمات کم
تکرار مجموعه ،وزندهي ميشوند.
در شکل  ،2نسبت تکرار کلمات مثبت و منفي در خبرهاي
بانک مرکزي در بازه زماني مورد تحقیق ( 1384تا )1399
نشان داده شده است .در این شکل ،محور افقي بازه زماني و
محور عمودي نرخ کلمات مثبت و منفي ميباشد.
در شکل  3نیز شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران مشاهده
ميشود.

شكل  .2نرخ کلمات مثبت و منفی در خبرهای بانک مرکزی

تقریبي شاخص کل  10000و چه زماني که مقدار این شاخص
برابر با  50000بوده ،تعداد کلمات مثبت منفي در اسناد
خبري بانک مرکزي تقریبا مساوي است .بنابراین اگر وزن
کلمات در هر دو مقطعِ زماني یادشده ،یکسان محاسبه شود
پیشبیني گرایش قیمت به درستي انجام نميگیرد [-34
 .]36در ادامه روش پیشنهادي براي مواجهه با این موضوع
شرح داده ميشود.

در این شکل ،محور افقي زمان و محور عمودي مقدار شاخص
ميباشد .همانطور که از مقایسه شکل  2و  3مشاهده ميشود،
نرخ تکرار کلمات مثبت و منفي در بازه زماني زماني  9ساله
تقریبا مساوي است ،حال آنکه روند تغییرات شاخص کل
بورس اوراق بهادار تهران در همین بازه زماني بیش از  5برابر
رشد داشته است .بنابراین اگر کلمات مثبت و منفي در کل
دوره در نظر گرفته شوند پیشبیني گرایش شاخص کل به
درستي انجام نخواهد شد .زیرا مثال چه زماني که مقدار
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شكل  .3روند شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران از  1384تا ]36[ 1399

خروجي«[ :نرخ»« ،ارز»« ،غیر»« ،مرجع»« ،در»« ،مرکز»،
«مبادالت»« ،ارزي»« ،اعالم»« ،شد»]».« ،

اسناد متني تقریبا از هیچ گونه ساختاري بهره نميبرند .حتي
قالب کدهاي  HTMLیکساني نیز ندارند .براي آنکه از یک
سند  HTMLصرفا و دقیقا محتواي اصلي آن استخراج گردد
نیاز به تفسیر کدهاي آن سند ميباشد .خوشبختانه اسنادي
که از یک وبسایت دریافت ميشوند قالبهاي شبیه به
یکدیگر دارند .خبرهاي منتشر شده در وبسایت بانک مرکزي
نیز همین ویژگي را دارند [ 7و .]32
پس از پیشپردازش اولیه و تبدیل اسناد درهم  HTMLبه
اسناد پاالیش شده  ،Textگام تحلیل واژگان آغاز ميشود .در
این تحقیق گام تحلیل واژگان به شیوه استفاده شده در []39
انجام ميشود .در این گام یک رشته متني به اجزائي مانند
کلمات ،نمادها ،حروف ربط و  ...به نام توکن تقسیم ميشود.
واژههاي سراسري ،کلماتي با نرخ تکرار تقریبا کامل در کل
اسناد هستند و از نظر اطالعاتي ارزش نداشته و قابل توجه
نميباشند .یکي از گامهاي پیشپردازش اسناد متني ،حذف
این طیف از کلمات است .لیستهاي گوناگوني از واژههاي
سراسري وجود دارد که در این تحقیق از یک لیست کوتاه
[ ]40استفاده شدهاست.

در مرحله تحلیل واژگان ،هر رشته کلمات به اجزاء آن تقسیم
ميشود و هر جزء بیانگر یک ویژگي است .از اینرو تعداد
ویژگيها بسیار زیاد است و نميتوان براي دستهبندي از همه
ویژگيها استفاده کرد .یکي از مراحل بسیار حساس در فرآیند
تحلیل متن ،مرحله انتخاب ویژگيها است .در این مرحله
کلماتي از بین کل اسناد انتخاب ميشوند .در برخي
پژوهشهاي پیشین [ 32و  ،]37از روش دستي براي انتخاب
ویژگي استفاده شده است .در پژوهش ما نیز از مجموعه
کلمات مثبت و منفي استخراج شده توسط یو و همکاران
[ ]32استفاده شده است (پس از انجام بوميسازي) .این
کلمات در پیوست ( )1آورده شدهاند.
براي آنکه محاسبات عددي بر روي متن قابل انجام باشد ،هر
سند متني باید به شکلي بازنمایي شود .سند متني در
متنکاوي و بازیابي اطالعات براساس یک مدل فضاي برداري
بازنمایي ميشود [ .]38ابعاد در این مدل متناظر با ویژگيهاي
مستخرج از متن ميباشند و هر بردار توصیفي از یک سند
متني خواهد بود .بنابراین هر سند توسط یک بردار و هر
ویژگي توسط یک بعد از بردار بازنمایي ميشود .روشهاي
متنوعي براي بازنمایي بوسیله فضاي برداري قابل پیادهسازي

مثال (:)1
ورودي :نرخ ارز غیر مرجع در مرکز مبادالت ارزي اعالم شد.
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است .روش رایج مبني بر این است که متناظر با تکرار هر
ویژگي در هر سند ،وزن ویژگي قرار ميگیرد .در تحقیقات
قبلي متدوال بوده است که این وزن از رابطه ( )1محاسبه شود
و سایر ویژگيها که در یک سند تکرار نشدهاند مقدار صفر
بگیرند [ 32 ،7و  .]41ولي در این مقاله روش جدیدي براي
وزندهي ویژگيها ارائه شده که با مقدار 𝐹𝐷 معرفي ميشود
و مقدار آن از رابطه ( )4به دست ميآید:
()4

𝑖𝐹
𝑁𝑔𝑜𝐿

پیشبینيهاي بلندمدت براي ارزیابي نتایج انتخاب شدهاند
[ 8 ،1و  ،]36در این پژوهش نیز از این دو معیار براي ارزیابي
روش پیشنهادي استفاده ميشود .معیار دقت جهتگیري،
نشاندهنده توانایي روش در پیشبیني روند تغییرات قیمت
است .همچنین معیارهاي درصد خطاي مطلق و مجذور
میانگین خطاي مربع پیشبیني نیز براي ارزیابي نتایج به کار
خواهند رفت .رابطههاي ( )5تا ( )8به ترتیب روش محاسبه
دقت جهت گیري ،خطاي مطلق ،درصد خطاي مطلق و
مجذور میانگین خطاي مربع پیشبیني را نشان ميدهند.

= 𝑖𝐹𝐷

در این رابطه ،مقادیر 𝑖𝐹 و 𝑁 به ترتیب مربوط به تعداد تکرار
ویژگي  iدر مجموعه و تعداد ویژگيهاي مجموعه هستند.
در مرحله اجراي محاسااابات پیشبیني ميتوان از روشهاي
یادگیري ماشین و یا آماري استفاده کرد .ما در این مطالعه از
روش جساااتجوي محلي اساااتفاده کردهایم .با اساااتفاده از
جساااتجوي محلي تعداد رخدادهاي ویژگي هاي منتخب در
داده هاي متني به دسااات ميآید .ساااپس براي هر ویژگي
رخداده (یافته شاااده) وزن متناظر با اساااتفاده از رابطه 4
محا سبه مي شود .سرانجام ،با ا ستفاده از مجموع مقادیر به
دساات آمده از وزن ویژگيها به همراه مقدار شاااخص کل در
بازه زماني فعلي پیشبیني شااااخص کل در بازه زماني آتي
انجام ميگیرد .توصیفي از جریان داده و مراحل کار در شکل
 4آورده شده است .در این شکل کلیه پردازشهایي که براي
پاالیش یک ساااند  HTMLباید طي شاااود تا داده متني
خالص به دسااات آید در یک مرحله با عنوان پاالیش متن
ن شان داده شده ا ست .در این مرحله ،فرآیندهاي پاک سازي
شاااامل حذف انواع تگهاي  HTMLو دادههاي نامرتبط و
فرآیندهاي پیش پردازش متن شاااامل توکنساااازي ،حذف
اسااتا وردها و برچساابگذاري زماني اساات .پس از انجام
فرآیناادهاااي پیش پردازش متن ،مهم ترین مرحلااه یعني
وزندهي کلمات آغاز مي شود .خروجي این مرحله ،بردارهاي
ویژگي است که در محاسبه مقدار تعدیلي مورد استفاده قرار
ميگیرند .حاصاالضاارب مقدار تعدیلي و مقدار پایه شاااخص
کل ،عددي ا ست که ن شاندهنده مقدار پیشبیني شده براي
شاخص کل در پایان ماه ميباشد.

()5
()6

()7
()8

𝐹𝑇 𝑇𝑅 +
𝐹𝐹 𝑇𝑅 + 𝑇𝐹 + 𝐹𝑅 +
𝑁
1
| 𝑡𝐸| ∑
𝑁
𝑡=1
𝑁
100
𝑡𝐸
| | ∑
𝑁
𝑡𝑌 𝑡=1

= 𝐴𝐷

= 𝐸𝐴𝑀

= 𝐸𝑃𝐴𝑀

𝑁
1
𝑅𝑀𝑆𝐸 = √ ∑ 𝐸𝑡2
𝑛
𝑡=1

در این روابط ،تعداد آزمایشها با 𝑁 ،خطاي نقطهاي با 𝑡𝐸،
جهتگیريهاي صحیح با 𝐹𝑇  𝑇𝑅 +و جهتگیريهاي
غلط با 𝐹𝐹  𝐹𝑅 +نشانداده شدهاند.
 5-1مجموعه داده
دادههاي مورد استفاده در تحقیق شامل دو نوع داده کمي
(تاریخچهاي) و کیفي ميباشند .مجموعه داده کیفي متشکل
از اسناد خبري بانک مرکزي از آبان ماه سال  1384تا تیرماه
سال  1399است و دادههاي کمي نیز شامل شاخص کل
بورس اوراق بهادار مربوط به همین بازه زماني ميباشد .بخشي
از دادههاي کمي (از  1387تا  )1399از وبسایت رسمي
بورس اوراق بهادار تهران (به آدرس  )http://tsetmc.irو
بقیه دادهها (از  1383تا  )1387از وبسایت رهاورد( 365به
آدرس  )https://rahavard365.comگردآوري شدهاند.
دادههاي کیفي (یا به عبارتي اسناد متني خبري) نیز به طور
کامل از وبسایت رسمي بانک مرکزي ایران (به
آدرس  )https://cbi.irقابل دریافت است .این اخبار به
صورت ساالنه تفکیک شدهاند و دریافت آنها به صورت اسناد
 HTMLامکانپذیر است .کل داده متني بانک مرکزي شامل
 3933خبر بوده و شاخص بورس براي  184ماه پیشبیني
شده است .از کل بازه زماني مورد نظر این پژوهش ،ماههاي

 -5ارزیابی
معیارهاي متنوعي براي ارزیابي رویکردهاي پیشبیني مالي
وجود دارد .با توجه به اینکه در معیارهاي دقت جهتگیري
( )Directional Accuracyو میانگین خطاي مطلق در
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مرداد و شهریور سال  84بدون خبر بوده و مورد پیشبیني
قرار نگرفته است.

شكل  :4توصیفی از جریان داده و مراحل کار
جدول  .1میانگین دقت جهتگیری
DF
57.14
64.42
42.85
41.02
14.29
23.4

Probabilistic
57.14
83.65
42.85
24.36
14.29
59.29

Boolean
57.14
84.61
42.85
23.08
14.29
61.53

TF-IDF
57.14
81.73
42.85
26.92
14.29
54.81

DA
Observed Up
True Forecasted Up
Observed Down
True Forecasted Down
Observed Bias St.
Forecasted Bias St.

تغییرات شاخص کل با استفاده از تحلیل خبرهاي بانک
مرکزي و در بازه ماهانه ،در وضعیتهایي که تغییرات شاخص
به صورت صعودي و نزولي بوده است ،پیشبیني شد .در پایان
ماه ،تغییرت شاخص براي روز پایاني ماه بعد پیشبیني شد.
در این پیشبیني ،براي معیار درصد بایاس جهتگیري ،مقدار
 23/4درصد به دست آمده است .بنابراین ،بین خبرهاي
منتشرشده از سوي بانک مرکزي و نوسانات شاخص کل
ارتباط وجود داشته و کشف آن با استفاده از روش پیشنهادي
میسر شده است.
نتیجه پیشبیني روند تغییرات شاخص در شکل  5نشان داده
شده است .در جدولهاي  1و  2روش پیشنهادي ( )DFبا
روشهاي  ،TF-IDFاحتمالي و بولي مقایسه شده است.
جدول  1نیز میانگین دقت جهتگیري را با استفاده از رابطه

 5-2پیشبینی شاخص کل در بلند مدت
شکل  5پیشبیني گرایش قیمت را با استفاده از رویکرد
پیشنهادي نشان ميدهد .در بازه زماني مربوط به اواخر سال
 1384تا اواسط سال  1388نوسان شاخص کل بسیار کم بوده
و مشاهده ميشود که مقدار پیشبیني شده نیز به مقدار واقعي
نسبتا نزدیک است .از سال  1388تا  1392و از سال 1397
تا  1399شاخص کل با تغییرات زیادي همراه بوده که
پیشبیني آن نیز با خطاي بیشتري مواجه شده است.
بیشترین خطاي پیشبیني مربوط به فروردین ماه  1399بوده
است .در این مقطع زماني مقدار واقعي  690037و
مقدار پیشبیني شده  553691ميباشد اما جهتگیري
صحیح پیش شده است.
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است ،که این امر خود باعث ميشود خطاي پیشبیني شاخص
کل در مقایسه با خطاي پیشبیني قیمت سهام زیادتر باشد.
حتي در برخي از بازههاي مورد پیشبیني مقدار شاخص 100
درصد افزایش یافته است که چنین نوساني کار پیشبیني را
بسیار مشکل ميکند .مقدار بایاس روش پیشنهادي نسبت به
روشهاي دیگر بسیار کمتر بوده و توانسته  41درصد روزهاي
نزولي را پیشبیني کند .مقدار بایاس رویت شده  14درصد و
مقدار بایاس پیشبیني شده  23درصد است که نسبت به سایر
روشها بیش از  50درصد کمتر ميباشد.

( )5نشان ميدهد .همچنین جدول  2میانگین خطا را با
استفاده از روابط ( )6تا ( )8نشان ميدهد.
میانگین خطاي مطلق براي روش پیشنهادي برابر با 15169
است .اگر چه این خطا نسبتا زیاد به نظر ميرسد ،اما میانگین
خطاي مطلق برابر با تنها  26درصد است و باید در نظر داشت
در پیشبیني گرایش بلندمدت به دلیل فاصلههاي یک ماهه
بین هر دو مقطع زماني مورد پیشبیني ،مقدار  15169براي
میانگین خطاي مطلق ميتواند قابل قبول باشد .چرا که میزان
تغییرات شاخص کل نسبت به تغییرات قیمت سهام بیشتر

جدول  .2میانگین خطا
DF
15169
26.99
27360

Probabilistic
22500
38.05
34271

Boolean
28532
43.82
43535

Error
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RMSE

TF-IDF
21309
36.01
32987
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شكل  .5پیشبینی روند شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران توسط روشهای مورد مقایسه و روش پیشنهادی ()DF

این است که نوسان شاخص کل  21/5برابر نوسان سهام بانک
ملت است [ .]36در کل بازه زماني آزمایشي ،تفاضل بین
کمینه و بیشینه شاخص کل تقریبا  2میلیون واحد بوده که
این مقدار  131برابر میانگین خطاي مطلق روش پیشنهادي
ميباشد .براي دقت جهتگیري با استفاده از روش پیشنهادي
مقدار  64و  41درصد به ترتیب صعودي و نزولي به دست
آمده است .شوماخر و چن [ ]1در پژوهش خود با استفاده از
داده تاریخچهاي و متني ،مقدار میانگین  58درصد را براي
دقت جهتگیري به دست آوردهاند .روش پیشنهادي ما و

به عنوان مثال سهام بانک ملت در ابتداي سال  1390برابر با
 554و در انتهاي همان سال برابر با  492بوده است که
باالترین قیمت آن در همان سال به  647و کمترین قیمت آن
به  492رسیده است .اما مقدار شاخص کل در ابتداي سال
 1390برابر با  23756و در انتهاي همان سال برابر با 25905
بوده است که باالترین مقدار آن به  27098و کمترین مقدار
آن به  23756رسیده است .تفاضل بین کمینه و بیشینه
قیمت سهام بانک ملت برابر با  155بوده است که مقدار آن
براي شاخص کل برابر با  3342رقم خورده است ،که حاکي از
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محاسبه شده براي رویکرد مبتني بر مقدار  DFو روشهاي
مورد مقایسه نشان داده شده است .در این شکل ،نقاطِ رويِ
منحنيها متناسب با میزان خطاي متناظر ،از محور افقي
فاصله گرفتهاند .کمترین مقدار خطاي به دست آمده از رویکرد
مبتني بر مقدار  DFمربوط به شهریور ماه سال  1388و برابر
با  18.35ميباشد.

روش شوماخر و چن [ ]1کمتر از  20درصد تفاوت دارند در
حالي که در روش پیشنهادي ما صرفا از داده متني براي انجام
پیشبیني استفاده شده است ولي شوماخر و چن روش
وزندهي کلمات را با روشهاي یادگیري ماشین مانند بردار
ماشین پشتیبان ترکیب کردهاند (براي ادامه این پژوهش،
ترکیب روش پیشنهادي ما با روشهاي سري زماني و یا هوش
مصنوعي در دستور کار قرار گرفته است) .در شکل  6خطاي
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شكل  .6خطای مطلق برای روشهای مورد مقایسه و روش پیشنهادی ()DF

داراي خطاي بسیار بیشتري نسبت به بازه  91تا  95خواهد
بود.

خطاي حاصل از پیشبیني شاخص کل در بازه زماني  91تا
 95توسط راعي و همکاران [ ]42که از تکنیکهاي داده کاوي
و دادههاي سري زماني بهره بردهاند کمتر از  1درصد اعالم
شده است .در اینجا فاکتورهایي تاثیرگذار وجود دارند مانند
بازه زماني مورد مطالعه که ما از سال  84تا سال  99را پوشش
دادهایم ولي راعي و همکاران فقط از سال  91تا  95را مورد
مطالعه قرار دادهاند .الزم به ذکر است که شاخص کل در
ابتداي سال  91مقدار  26280واحد بوده و در شهریور  95به
 76450واحد رسیده که حدودا  3برابر شده است این در حالي
است که شاخص کل در ابتداي سال  84مقدار  12702واحد
بوده و در تیرماه  99به مقدار  1916194واحد رسیده که
حدودا  150برابر شده است .مسلما با چنین دامنهاي از
تغییرات ،پیشبیني شاخص کل در بازه  84تا  99مشکلتر و

ما با کاهش دادن بازه زماني مورد مطالعه به محدوده سال
 91تا ( 95مشابه بازه زماني که راعي و همکاران [ ]42درنظر
گرفتهاند) به مقدار خطاي  9درصد ميرسیم که نسبت به
مقدار خطا براي کل بازه مورد پیشبیني  65درصد کاهش
دارد .به همین ترتیب ،فاکتورهاي موثر دیگري نیز همچون
پنجره زماني پیشبیني (که در پژوهش راعي و همکاران 20
روزه و در روش ما  30روزه است) وجود دارند .اما مهمترین
فاکتور که نقش کامال تعیین کنندهاي دارد استفاده از
دادههاي سري زماني و تکنیکهاي داده کاوي است که خطاي
پیشبیني را به شدت کاهش ميدهند .اگر چه روش
پیشنهادي ذاتا رویکردي براي بهبود روش وزندهي در متن
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کاوي مالي ميباشد و در آن صرفا از دادههاي متني براي
 نسبت به، با این حال،ارزیابي رویکرد استفاده شده است
.روشهاي داده کاوي خطاي بسیار پایین و قابل قبولي دارد
از آنجا که روشهاي جدید در پیشبینيهاي مالي ترکیبي از
 براي بخش،تکنیکهاي متن کاوي و داده کاوي ميباشند
کاوش متن مالي رویکرد پیشنهادي ميتواند روش کارآمدتري
نسبت به روشهاي رایج به شمار آمده و در رویکردهاي
.ترکیبي مورد استفاده قرار گیرد
 نتیجهگیری-6
نرخ تکرار کلمات مثبت و منفي در اسناد خبري بانک مرکزي
در بازه نه ساله اخیر تقریبا یکسان بوده و پیشبیني شاخص
 روشي، در این پژوهش.کل صرفا با استفاده از آن ممکن نیست
،براي وزندهي کلمات ارائه شده و سپس بر اساس آن
 ارزیابي.پیشبیني گرایش شاخص کل در بلندمدت انجام شد
روش پیشنهادي نشان داد که مقدار میانگین درصد خطاي
مطلق و میانگین بایاس دقت جهتگیري نوسانات شاخص به
 این نتایج نشان داد. درصد است23/4  و26/99 ترتیب برابر با
که خبرهاي منتشر شده در وبسایت بانک مرکزي ایران با روند
تغییرات شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران مرتبط است و
بنابراین بر اساس محتواي آنها ميتوان شاخص کل را در
.بلندمدت پیشبیني کرد
 سه رویکرد پیشنهادي براي ادامه این تحقیق معرفي،در پایان
 پیشنهاد اول این است که براي کاهش مقدار خطاي:ميگردند
مطلق از روشهاي سريهاي زماني در کنار رویکرد پیشنهادي
 پیشنهاد دیگر این است که به غیر از خبرهاي.استفاده شود
 خبرهاي سایر گروهها (نظیر سیاسي و اجتماعي) نیز،مالي
 در انتها نیز پیشنهاد.جمعآوري و مورد تحلیل قرار گیرند
ميگردد که روشهاي هوشمند براي انتخاب بهترین ویژگيها
.آزموده شوند و نتایج مورد تحلیل قرار گیرد
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، علي نیک عهد قصیرائي و مصطفي حبیبي،] رضا راعي42[
«پیش بیني شاخص بورس اوراق بهادار تهران با ترکیب
 رگرسیون بردارپشتیبان و،روشهاي آنالیز مولفههاي اصلي
 ماه، سال چهارم،» راهبرد مدیریت مالي،حرکت تجمعي ذرات
.23-1 : صص،1395 ،پانزدهم
 «بهکارگیري وبکاوي، امیدعبادتي و کیوان برنا،[ امیردایي43]
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Textual analysis of central bank news in forecasting long-term
trend of Tehran stock exchange index
Abstract
Financial markets have always been under influence of media news; therefore, text analysis of news is
considered as an effective method of stock exchange forecasting. Research in this context has been
conducted with the help of information retrieval techniques, in which high frequency words in a document
that appeared sporadically in the whole corpus received higher weight than others. In contrast, the words
which appeared in many news of a corpus, during a certain time, indicate the importance of an event. In
our research, to address this contradiction, a new technique of assigning weight to influential words of
news is presented. Financial news of Iran Central Bank (CBI) and actual data of Tehran Stock Exchange
Index (TSEI) in the duration of 2005 to 2020 AD were utilized to evaluate the proposed method. The
empirical results show 64% and 41% accuracy of trend prediction when TSEI moves upward and
downward respectively and about 10% decreasing in Mean Absolute Error (MAE) to compare with
prevalent techniques. While, the changes of the ratio between the number of positive and negative words
in news does not offer predictive or analytical evidences, our results show that, there still exists a
meaningful relationship between CBI news and TSEI fluctuations.
Keywords: Tehran Stock Exchange Index, long-term forecasting, textual analysis, word weighting.
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چکیده
فناوری  MIMOدر شبکههای محلی بی سیم ،امکان استفاده از طیف متنوعی از نرخهای ارسال را فراهم میآورد .بهمنظور بهبود کارایی
پیمانه کنترل نرخ ،اطالعات آماری در مورد تاریخچه و ضعیت و میزان ا ستفاده از هر نرخ ار سال در الیه  MACنگهداری می شود تا به
تعیین نرخ ارسال بستههای آتی کمک نماید .بااینوجود ،تنوع زیاد نرخهای ارسال در استانداردهای  802.11nو  802.11acهزینه سربار
زیادی را برای بهروزرسانی این اطالعات تحمیل میکند .در این مقاله ،برای کاهش فضای حالت نرخهای ارسال و بهروز نگهداری توأمان
آمار همه آنها ،روشی برای دستهبندی نرخها ارائه شده است بهنحویکه هنگام ارسال یک بسته با نرخ ارسال مشخص ،اطالعات آماری
مربوط به همه نرخهای ار سالی که در همان د سته قرار میگیرند ،بهروز شود .درنتیجه ،آمار و ضعیت تعداد بی شتری از نرخهای ار سال
حتی باوجود ارسال تعداد کمی بستههای داده میتواند بهروز شود .سازوکار پی شنهادی در محیط هسته لینوکس پیاده سازی و عملکرد
آن را تحت شرایط مختلف در یک بستر آزمایشی که در آزمایشگاه پژوهشی خود راهاندازی نمودهایم ،ارزیابی گردید .نتایج نشان میدهد
که روش پی شنهادی ازنقطهنظر گذرداد و تعداد ار سالهای موفق از سازوکار  Minstrel-HTبهعنوان روش پیشفرض لینوکس عملکرد
بهتری دارد.
واژگان کلیدی :نرخ کنترل ار سال ،شبکههای بی سیم محلی پر سرعت ،ب ستر آزمای شی ،د ستهبندی نرخ ،روش  ،Minstrel HTروش
CRA

 -1مقدمه

بهترین نرخ ار سال فیزیکی را بر ا ساس کیفیت کانال در شرایط
مختلف ز مانی انت خاب میک ند[ .]1بهطورکلی ز مانی که کا نال
شرایط م ساعدی ندارد ،ار سال دادههای با نرخ کمتر و مقاوم در
برابر عوامل محیطی باوجود زمان انتقال باال انت خاب معقولتری
ا ست ،همچنین در زمان منا سب بودن شرایط کانال ،نرخهای با
گذرداد باال بهتر عمل کرده و داده ها در زمان کوتاهتری ارسبببال
میشببوند .در شبببکههای بیسببیم پرسببرعت به علت داشببتن
مکانیسبببم های مختلف مانند MIMO1و همچنین وجود تداخل،

شبببکههای بیس بیم از رسببانه هوا برای انتقال اطالعات اسببتفاده
میکن ند و به همین دل یل ت حت تأثیر عوا مل مختلفی ازجم له
شبکسبت ،نویز و انعکاس قرار میگیرند .ازآنجاکه میزان تأثیر این
عوامل در محیطهای مختلف متغیر اسببتل لذا شببناخت محیط و
اتخاذ ت صمیمهای منا سب در شرایط مختلف امری حیاتی ا ست.
ازجمله این تصمیمها که تأثیر بسزایی بر روی کارایی شبکه دارد،
انتخاب مناسبببب نرخ ارسبببال داده اسبببت .الگوریتم تطبیق نرخ،
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بهبود کارایی سازوکارهای کنترل نرخ مبتی برکاوش به کمک دسته بندی :ارزیابی بر روی بستر آزمایشی شبکههای بیسیم محلی پرسرعت

کانال دارای شبرایط بسبیار متنوعی اسبت .به همین علت تطبیق
نرخ ارسال در این شبکهها از اهمیت بیشتری نسبت به شبکههای
بی سیم سنتی ( )802.11a/b/gبرخوردار ا ست و انتخاب نادر ست
نرخ ارسبببال میتوا ند منجر به پایین آ مدن گذرداد در مق یاس
بزرگتری شبببود[ .]2در مقاله [ ]3نشبببان دادهشبببده اسبببت که
روشهای موجود تطبیق نرخ در شبکههای بی سیم سنتی کارایی
باالیی در شبکههای بی سیم پرسرعت ندارند و این نتایج منجر به
تحقیقات گسبببتردهای درزمینهی تطبیق نرخ در اسب بتانداردهای
 802.11nو  802.11acدر سالهای اخیر شده است[.]4-8
روش تطبیق نرخ ارسبببال شبببامل دو مرحله اسبببت :مرحله اول
تخمین شرایط کانال و مرحله بعدی انتخاب نرخ ار سال منا سب.
برای انتخاب نرخ ارسال مناسب برحسب شرایط کانال روشهایی
وجود دارد که این روش ها به دو دسبببته کلی حلقه باز و حلقه
ب سته [ ]9تق سیم می شوند .در روش حلقه باز فر ستنده بهتنهایی
و با استفاده از مشاهدات و تجربیاتش از کانال ،نرخ ارسال داده را
مشببخص میکند .درحالیکه در روش حلقه بسببته از گیرنده در
جهت انتخاب نرخ ارسال مناسب کمک گرفته میشود.
یکی از روش های تطبیق نرخ حلقه باز روش مبتنی بر ارسبببال
بسته کاوش2هست .در این روش فرستنده ،پس از ارسال موفق و
پیوسببته تعداد ثابت بسببته در یک نرخ مشببخص ،تالش مینماید
یک ب سته با نرخ دیگری ار سال نماید .این ب سته را ب سته کاوش
مینامند که اطالعات و ضعیت ار سال مربوط به این نرخ نگهداری
میگرد د .پس از ار سال ب سته کاوش ،بر ا ساس و ضعیت ار سال
مربوط به نرخها در گذشته از جمله بسته کاوش ،در خصوص نرخ
ارسال برای بستههای بعدی تصمیمگیری میشود .وضعیت ارسال
در روش های مختلف دارای پارامتر های مختلفی مان ند گذرداد،
نرخ-گمشببدگی و  ...اسببت .در روشهای مبتنی بر ارسببال بسببته
کاوش ،با ارسال در یک نرخ ،فقط اطالعات وضعیت ارسال مربوط
به آن نرخ بهروزرسببانی میشببود .برای بهروز نگهداشببتن تمامی
نرخ های موجود ،با ید در ت مامی نرخ ها داده ارسببببال گردد.
بهعبارتدیگر در شبکههای بی سیم پرسرعت مبتنی بر استاندارد
 802.11nکه فرسببتنده دادهها را بر اسبباس یک 3MCSمشببخص
پیکربندی و ارسال میکند ،نیاز است برای تمامی MCSها ارسال
بسببته کاوش صببورت گرفته تا تمامی نرخها بهروز گردد .طبیعتاً
تعداد زیاد نرخها برای ارسال داده سبب ایجاد هزینه سربار زیادی
میگردد .در روش های موجود به دل یل اجت ناب از ارسبببال در

تمامی نرخها ،تعداد زیادی از نرخها مدت زیادی بهروز نمی شوند.
لذا نتایج آماری آنها ،مقادیر قابلاطمینانی نبوده و نرخ ارسبببال
انتخابی دارای گذرداد باالیی نیست[.]10 ,3
در این مقاله بهمنظور حل عدم بهروزرسبببانی تمامی نرخها ،یک
سازوکار د ستهبندی معرفی می شود .با انجام د ستهبندی ف ضای
حالت نرخ ارسببالها کوچکتر میگردد .برای هر دسببته فقط یک
بسببته کاوش ارسببال میگردد و وضببعیت ارسببال برای تمامی
MCSهای متعلق به آن دسته بر اساس آن بهروز میگردند .لذا با
ار سال ب ستههای کاوش به همان تعداد قبلی میتوان آمار تمامی
نرخها را بهصببورت تقریبی تخمین زد .انتخاب معیار دسببتهبندی
برای حفظ کیف یت خدمات شبببب که 4از اهم یت زیادی برخوردار
اسببت .در این پژوهش معیار گمشببدگی بسببته5برای دسببتهبندی
پیشبببنهاد گردیده اسبببت و نشبببان داده شبببده اسبببت که معیار
پیشنهادی ،معیار مناسبی برای دستهبندی خواهد بود.
اسببباسببباً برای ارز یابی روش ها و الگوریتم های موجود در حوزه
شبکههای بی سیم میتوان به سه طریق تحلیل ریا ضی ،ابزارهای
شبیهساز و بستر آزمایشی واقعی عمل کرد .هرچند مقیاسپذیری
و تحرک ای ستگاهها در شبیه ساز ب سیار سادهتر صورت میگیرد
ولی با توجه به ویژگیهای رسانهی بیسیم ازجمله وجود نویزهای
متنوع ،تداخل امواج ،نوسانات شرایط کانال ،پدیدهی محوشدگی،
نوسبببانات موجود در اتصبببال  MIMOو  ...نمیتوان آن را بهطور
دقیق و مطابق با دنیای واقعی مدلسببازی و شبببیهسببازی کردل
حالآن که ن تایج بهدسبببتآ مده از بسبببتر آز مایشبببی باوجود
پیچیدگی های پ یادهسبببازی و محدودیت تجهیزات ،میتواند به
نتایج واقعی نزدیکتر باشبببد .به همین دلیل و بهمنظور بررسببی
عملکرد روش پیشنهادی ،تعدادی از روشهای ارائهشده در هسته
لینوکس پیادهسببازی شببده و روش پیشببنهادی بر روی روشهای
مذکور نیز از لحاظ میزان گذرداد مورد ارزیابی قرار میگیرد.
نوآوریهای این مقاله بهطور خالصه عبارتاند از:
 .1ارائه روشی برای دستهبندی نرخهای ارسال بسته کاوش بر
اساس معیار گمشدگی بسته
 .2سازوکار جدید برای بهروزرسانی وضعیت نرخهای ارسال
 .3پیاده سازی روش ارائه شده بر ب ستر واقعی بهمنظور ارزیابی
روش در محیط واقعی.
در ادامه مقاله ،در بخش دوم مفاهیم پایه و قابلیتهای ا ستاندارد
 IEEE802.11nبیان میشببود .در بخش سببوم کارهای مرتبط و
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علی قالیباف و ...

فا صله محافظ و پهنای کانال مطابق جدول  1به گروههای
تقسیم شده است.

چندین روش تطبیق نرخ برر سی می شود .در بخش چهارم روش
پیشببنهادی بهطور کامل تشببریح شببده و در بخش پنجم نتایج
مقایسببه و ارزیابی گزارش شببده و تحلیل میشببود .باالخره بخش
ش شم به نتیجهگیری و ارائه پی شنهادها در را ستای ادامه پژوهش
حاضر میپردازد.

MCS

جدول  -1گروهبندی MCSها []7
Data rate
)(Mbps

 -2مفاهیم پایه
مانند IEEE

یکی از اصبببلیترین اهداف اسبببتانداردهای جد ید
 802.11n6و  ،IEEE 802.11acافزایش گذرداد شبببب که اسبببت.
گذرداد از مشبببخصبببه های مهم در فرآهمآوری کیف یت خدمات
محسبببوب میشبببود .همچنین بهبود گذرداد در شببببکه تأثیر
مستقیمی بر سایر مشخصههای کیفیت خدمات خواهد داشت .در
اسببب تانداردهای مذکور این افزایش با بهبودهایی در هر دوال یه
فیزیکی و کنترل د ستر سی بهد ستآمده ا ست .در الیه فیزیکی
8
سببازوکارهایی مانند ،MIMO7ادغام کانال و فاصببله زمانی محافظ
کوتاهتر و در الیه کنترل دسبترسبی سبازوکارهایی چون سباختار
تصببدیق بلوکی9و تجمیع فریم10بهمنظور بهبود به کار گرفتهشببده
است.
در استاندارد  IEEE 802.11nبا معرفی فناوری  MIMOقابلیت
ارسال و دریافت چندین جریان داده بهصورت همزمان در آنتنهای
مختلف ارائه گردید .همچنین در این استاندارد با ادغام دو کانال
 20مگاهرتز و همچنین کوتاه کردن فاصله بین نمادهای حامل
داده میزان گذرداد اسمی میتواند حداکثر تا  600مگابیت بر ثانیه
ارتقا یابد .این تغییرات در الیه فیزیکی به دلیل وجود سربار در
ارسال بستهها تا اندازهای توانست گذرداد و تأخیر را بهبود بخشدل
عالوه بر این ،سازوکارهایی نیز در الیه کنترل دسترسی بهمنظور
کاهش میزان سربار ارائه شد .مهمترین سازوکار معرفیشده تجمیع
فریم بود که اقدام به تجمیع چندین فریم و ارسال آنها بهصورت
یکجا میکند و سازوکار دیگر تصدیق بلوکی است که چندین
بستهی تصدیق ارسال را بهصورت یکجا و در قالب یک بسته ارسال
میکند.
با معرفی اسبببتاندارد  802.11nاز مدوالسبببیون و کدگذاریهای
متنوعتری بهمنظور تعیین نرخ داده ا ستفاده شد .مدوال سیون و
کدگذاری و یا به عبارتی  MCSبه ترکیب روشهای مدوالسببیون
(مانند  )BPSK,QPSKو روشهای کدگذاری (مانند  1/2و )5/6
گفته می شود .در روش پیشفرض ه سته لینوکس [ ]11و روش
ارائهشده در [ ]12نرخهای موجود بر اساس تعداد جریانها ،اندازه
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 -3مروری بر کارهای مرتبط
در سببالهای اخیر الگوریتمهای متعددی با اهداف مختلفی مانند
کاهش انرژی و تأخیر و یا اسبببتفاده در شببببکههای با مسبببافت
زیاد[ ]13-15در زمینه تطبیق نرخ ارسببال ارائهشببده اسببت اما
هدف عمومی در تطبیق نرخ ارسببال افزایش گذرداد شبببکههای
بیسیم محلی است .در سال  2010پفکیاناکیس و همکارانش[]3
مشبببکالت تطبیق نرخ در  802.11nرا بررسبببی کردند و متوجه
رابطه غیریکنواخت بین نرخ خطای فریم و نرخ ب یت در مدهای
مختلف  MIMOشدند .مبتنی بر همین مشاهده ،روش  MiRAرا
پیشببنهاد دادند .این روش بهصببورت زیگزاگ بین مدهای مختلف
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در تمامی روشهای تطبیق نرخ ارسال ارائهشده ،فرستنده دادهها
را بر اسببباس یک  MCSمشبببخص پیکربندی و ارسبببال میکند.
بهطور مثال زمانی که فرسبببتنده دادهها را در  MCS15ارسبببال
میکند در حقیقت دادهها را در دو جریان دادهای و با مدوالسیون
 64-QAMو کدگذاری  ،5/6در پهنای باند  20مگاهرتز و با فاصله
بین نمادی  800نانوثانیه ارسال میکند.
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هنگام م ساعد بودن شرایط کانال نیز در صورت دا شتن سابقه
مناسب در ارسال MCS ،بعدی جایگزین میشود.
در مقاله [ ]18به بررسی اثر نرخ گمشدگی بستهها در عملکرد و
کارایی شبببکه مدرن  802.11پرداخته شببده اسببت .در این مقاله
ن شان داده شده ا ست خو شهبندی نرخ گم شدگی در کاربردهای
مختلف در این شبکهها از جمله تطبیق نرخ باعث افزایش کارایی
شبکه میگردد.
در  ]19[ L3Sاز تعداد بسبببتههای گمشبببده جهت کاهش نرخ
اسببتفاده شببده اسببت .این روش مانند روش  MiRAبا ارسببال
بستههای کاوش هوشمند در گروههای مجاور سعی در پیدا کردن
و ارسال در بهترین نرخ ممکن را دارد.
گونههای جدید نظیر  802.11acتعداد نرخهای ارسبببال بسبببیار
بیشتری را پشتیبانی نموده و امکان استفاده از نرخهای ارسال تا
چندین گیگابیت بر ثانیه را فراهم میسبببازد .بنابراین با توجه به
گ سترش ف ضای ج ستجو نرخهای ار سال ،تالش بی شتری برای
تعیین نرخ ارسبببال بهینه الزم اسبببت .از طرف دیگر اختالف نرخ
ارسال بهینه و غیر بهینه میتواند آنقدر زیاد باشد که استفاده از
یک نرخ ارسببال غیر بهینه باعث افت شببدید گذرداد کلی شبببکه
گردد .در [ ]20ابتدا رو شی برای کاهش ف ضای ج ستجو و حذف
برخی نرخهای ارسببال باهدف تسببریع همگرایی ارائه مینماید و
سبببپس الگوریتم انتخاب نرخ ارسبببال را مبتنی بر نمونهبرداری
تامسبببون معرفی و کارایی آن را به کمک شببببیهسبببازی ارزیابی
مین ما ید .چی یو لی و هم کاران در [ ،]21روشبببی مبتنی بر
یادگیری ماشببین برای شببناسببایی خودکار همبسببتگی بین نرخ
ارسببال ،گذرداد و کیفیت لینک ارائه دادند و برای کاهش فضببای
جسبببتجو از یک الگوریتم جسبببتجوی نرخ دوسبببطحی و یک
تشبببخیصگر ازد حام بهره میبرد .کارم کار و هم کاران در []22
مسبببئله پیکربندی خودکار لینک در شببببکههای  802.11acرا با
لحبباظ طیف متنوعی از پببارامترهببای الیببه فیزیکی و کنترل
دسترسی بررسی نمودهاند .سپس به کمک یادگیری پویا و منطق
فازی و بر اساس میزان بار شبکه و شرایط کانال روشی برای حل
آن ارائه دادهاند.
در [ ،]23روشی برای انتخاب نرخ ارسال برای شبکههای بی سیم
مش مبتنی بر ا ستاندارد  802.11sمعرفی شده ا ست .با توجه به
ارتباطات چندگانه در این شبکهها ،در انتخاب نرخ ار سال ،میزان
ت صادم ب ستهها و نیز م سئله انتخاب بهترین م سیر در نظر گرفته
شده است.

 MIMOحرکت میکند تا نرخ هایی را که بیشبببترین گذرداد را
دار ند پ یدا ک ند .این روش فقط از ت عداد نرخ های م حدودی
پشتیبانی و استفاده میکند .در سال  2013نیز روشی مشابه و با
اندکی تغییر به نام  ]16[ Window-basedارائه شد.
روش  ]11[ Minstrel HTتوسبببعهیافته روش  ]17[ Minstrelو
الگوریتم پیشفرض موجود در اغلب درایورهای بیسبیم منبع-باز
 802.11nاز جمله  ath9kاست .این روش تمامی نرخها را تا زمان
رسیدن به بهترین نرخ به صورت کامالً تصادفی کاوش میکند .در
ابتدای کار تعدادی از MCSها بهصببورت تصببادفی در یک جدول
قرار داده شده و کاوش موفق برای هر  MCSصورت میگیرد .بر
اساس اطالعات وضعیت ارسال در جدول نمونهها ،برای هر بسته
جهت ارسال ،چهار نرخ ارسال مشخص میشود و زمانی که نرخی
بعد از چند ارسال ناموفق باشد ،نرخ بعدی بررسی می شود .اولین
نرخ مربوط به پیکربندی است که باالترین میزان گذرداد را داشته
باشد .دومین انتخاب نرخی با دومین گذرداد است .سومین گزینه
مربوط به نرخی با باالترین احتمال ارسبببال موفق بوده و در آخر
داده با نرخ پایه ارسال می شود .این سازوکار ،زنجیره تکرار نامیده
میشبببود .در هر بازهی زمانی بهترین نرخ در هر گروه مشبببخص
میشببود .برخالف روش  Minstrelکه ارسببال بسببته نرخ کاوش
به صورت کامالً ت صادفی انتخاب می شد ،در این روش ب ستههای
کاوش اینگونه ارسبببال میشبببود که ابتدا یک نرخ در گروه یک
کاوش میشبببود و سبببپس گروه دو و  ...ل اما ترتیب انتخاب نرخ
داخل هر گروه تصادفی است .در این روش هر  50میلیثانیه آمار
تمامی نرخها بهروز میشود.
روش  ]12[ CRAمانند  Minstrel HTاقدام به ارسبببال بسبببته
کاوش در نرخ های دیگر میکند با این تفاوت که کاوش در بین
نرخهای با گذرداد باالتر از نرخ ارسببال فعلی صببورت میگیرد .در
 CRAهر نرخی که در گذشته آمار ارسال موفق باالتری را داشته
باشببد از احتمال باالتری برای ارسببال بسببته کاوش نیز برخوردار
است .مکانی سم روش  CRAبه این شکل است که یک نرخ جهت
ارسال بسته کاوش انتخاب می شود ،اگر آمار ارسال موفق آن نرخ
در بازههای زمانی قبلی باالی  50درصد باشد بسته کاوش در آن
نرخ ارسببال میشببود و اگر بین  10الی  50درصببد باشببد آنگاه با
احتمال  50در صد ب سته کاوش در آن نرخ ار سال شده و در غیر
این صببورت با احتمال  10درصببد ارسببال میشببود .روش CRA
همچنین برای مواجهه با تغییرات زودگذر کانال از سازوکار تغییر
نرخ ارسببال قبل از رس بیدن به زمان بهروزرسببانی اسببتفاده کرده
اسبببت .در این حالت اگر نرخی دچار مشبببکل گردد آنگاه MCS
پایینتر آن تا ر سیدن به انتهای بازه زمانی انتخاب می شود و در
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علی قالیباف و ...

 -4الگوریتم روش پیشنهادی
ابتدا باید دسبببتهبندی MCSها صبببورت گیرد .همانطور که در
الگوریتم  1نشببان داده شببده اسببت در بخش پیشپردازش و گام
اول نرخ گم شدگی ب سته برای هر  MCSمحا سبه میگردد .برای
این منظور باید برای هر  MCSبه مدتزمان مشخصی داده ارسال
گردد تا بر اساس آن نرخ گمشدگی محاسبه گردد .این عمل برای
تمامی MCSها باید صورت پذیرد .در گام دوم الگوریتمMCS ،ها
بر ا ساس نرخ گم شدگی ب سته د ستهبندی میگردند .هر د سته
شببامل MCSهایی اسببت که فاصببله بین نرخ گمشببدگی اعضببای
متعلق به آن دسببته کم اسببت .با تعیین دسببتهها و به دنبال آن
انتخاب فاصبببله مجاز نرخ گمشبببدگی MCS ،ها دسبببتهبندی
میگردند .منظور از فاصله مجاز این است که هر دسته یک مرکز
دارد و  MCSهایی که فاصبببله آن ها از این مرکز کمتر از مقدار
مشخصی است در آن دسته قرار میگیرند.
سپس روش اصلی تطبیق نرخ ارسال آغاز میگردد .در بازههای
زمانی مشخص نرخ ارسال برحسب شرایط کانال انتخاب میگردد.
همانطور که در الگوریتم  1نشان داده شده است ،مطابق با گام
 3در شروع هر بازه زمانی برای هر دسته متوسط نرخ گمشدگی
محاسبه میگردد( .)aplroldiدر خالل ارسال دادهها مطابق
باسیاست روش اصلی(مثالً زنجیره تکرار در  )Minstrel HTممکن
است چندین بار بسته کاوش ارسال گردد .در هر بار ارسال بسته
کاوش در یک نرخ مشخص ،وضعیت ارسال در آن نرخ بهروز می-
گردد(گام  .)4در انتهای بازه زمانی و قبل از انتخاب نرخ ارسال
جدید ،اطالعات وضعیت ارسال برای تمامی نرخها بهروز می-
شود(گام  .)5بدین منظور و مطابق با  aتا  cدر الگوریتم  1برای
هر دسته  iمیانگین نرخ گمشدگی جدید محاسبه شده

)a

محاسبه متوسط  plrبرای  Ciدر aplrnew

)b

محاسبه delta= aplrnew - aplroldi

)c

بهروزرسانی  plrهمه MCSها در  Ciبه جز  MCSxبا
مقدار delta

...

( )aplrnewو بهروزرسببانی نرخ گمشببدگی برای هر  MCSدر آن
دسببته( به جز  )MCSxبا تفاضببل میانگین دسببته قبل و بعد از
ارسببال بسببتههای کاوش( )deltaانجام می شببود .این امر سبببب
میگردد که شیب تغییرات نرخ گمشدگی در دستهها مالیم باشد
و میزان تغییرات در نرخهایی که بسبته در آنها ارسبال میشبود
نسبت به بقیه نرخها بیشتر است.
1_4معیار دستهبندی
همانطور که در بخشهای قبلی ذکر گردید یکی از اصبببلیترین
اهداف استانداردهای جدید مانند  IEEE 802.11nافزایش گذرداد
شبکه ا ست .گذرداد از م شخ صههای مهم در فرآهمآوری کیفیت
خدمات محسببوب میشببود .بنابراین شبباخص گذرداد اثربخشببی
قابلمالحظهای در انتخاب معیار دستهبندی خواهد داشت.
در روش های حل قه باز مبتنی بر روش  ،Minstrel HTبرای
محاسبه گذرداد از فرمول ( )1استفاده میشود[:]11
1
× 𝑠𝑠𝑒𝑐𝑐𝑢𝑠𝑃 = 𝑡𝑢𝑝𝑇ℎ𝑟𝑜𝑢𝑔ℎ
()1
𝑇
که 𝑠𝑠𝑒𝑐𝑐𝑢𝑠𝑃 نشاندهنده میزان موفقیت ارسال هر نرخ در
بازههای قبلی و  Tمدت زمان ارسال است که بر اساس فرمول ()2
محاسبه میشود:

الگوریتم  -1الگوریتم روش پیشنهادی
[پیش پردازش]
[گام  ]1محاسبه نرخ گمشدگی بسته ،plr ،برای ارسالها در هر MCS

)(2

[گام  ]2دستهبندی  MCSبر اساس  plrدر دستههای C1…Ck

𝑑𝑎𝑒𝑜𝑣𝑒𝑟ℎ
𝑈𝐷𝑃𝑀𝐴𝑔𝑣𝐴

𝑇 = 𝑇𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 +

که مقدار 𝑙𝑎𝑚𝑟𝑜𝑛𝑇 نشاندهنده زمان معمولی ارسال یک بسته در
آن نرخ است و میزان 𝑑𝑎𝑒 𝑜𝑣𝑒𝑟ℎبرابر با میزان سربار ناشی از
ارسال و اندازه 𝑈𝐷𝑃𝑀𝐴𝑔𝑣𝐴 برابر با اندازه میزان تجمیع فریم است.
در روش مدنظر هنگامیکه گذرداد یک نرخ تغییر میکند آنگاه
اندازه گذرداد بقیه نرخها نیز تغییر پیدا میکنند .با باال و پایین
بردن اندازه گذرداد در سایر نرخهای دسته در هنگام بهروزرسانی،
دیگر فرمول  1صحیح نیست چراکه با افزایش و کاهش گذرداد در
نرخهای دیگر فقط مقدار گذرداد افزایش پیدا کرده و درعینحال

[تکرار انتخاب نرخ ارسال در بازههای زمانی مشخص]
[گام  ]3برای دسته iام ،Ci ،در  C1…Ckدستورات زیر را تکرار کن
محاسبه متوسط  plrبرای  Ciدر aplroldi
...
[گام  -4در هر بازه زمانی چندین بار بسته کاوش ارسال میگردد]
ارسال بسته کاوش بر اساس MCSx
بهروزرسانی اطالعات وضعیت نرخ ارسال از جمله  plrمربوط به
MCSx
...
[گام  ]5برای دسته iام ،Ci ،در  C1…Ckدستورات زیر را تکرار کن
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مقادیر  Psuccessو  Tکه اجزای تشکیلدهنده آن هستند بدون تغییر
ماندهاند .بنابراین باید معیار دستهبندی یک معیار مستقل بوده تا
بهروزرسانی بر اساس آن معیار و بدون آسیب رساندن به معیارهای
دیگر صورت پذیرد.
در فرمول 1مقدار  Psuccessمقداری مستقل و غیرقابل تجزیه است
چراکه این مقدار بهصورت کامالً مستقل از متغیرهای دیگر کیفیت
خدمات سرویس و فقط بر اساس میزان موفقیت ارسال بستهها به
دست میآید .ازاینرو معیار نرخ گمشدگی بسته معیار مناسبی
خواهد بود.
2_4یک مثال
ازآنجاکه مطابق اسبببتاندارد و آزمایشهای صبببورت گرفته ،مقدار
فاصببله اطمینان تأثیری در میزان اندازه گمشببدگی بسببته ندارد،
بنابراین مقدار گم شدگی ب ستهها در نرخهای گروه  0تا  5برابر با
میزان گمشبببدگی نرخهای گروه  6تا  11اسبببت .با فرض انجام
آز مایش در با ند فر کانسبببی  20م گاهرتز ،میزان گمشببببدگی
بیستوچهار  MCSاول در جدول 1نشان داده شده است.
روند بهروزر سانی بر ا ساس شکل  1ا ست .در این روش به ازای
تفاوت ایجاد شده در میانگین هر د سته ،میزان موفقیت نرخهای
آن دسبببته نیز تغییر میکنند .در این روش با تغییر گمشبببدگی
بسبببته در یک نرخ میزان میانگین گمشبببدگی آن دسبببته تغییر
میکند .در روش ارائهشبببده این تفاوت بر تمامی نرخهای موجود
در آن دسببته اعمال شببده و پسازآن میانگین مجدد محاسبببه
میشود.
مطابق شکل  1در هر دسته شش  MCSقرار دارد .میانگین PLR
تمامی MCSهای مربوط به د سته اول برابر  0/1ا ست .زمانی که
مقدار گمشبببدگی بسبببته  MCS 3تغییر کند و بهاندازه 0/12
افزایش یابد ،آنگاه میانگین جدید نسبببت به میانگین قبلی 0/02
افزایش پ یدا میک ند .این میزان  0/02بهت مامی نرخ های دیگر
داخل دسببته اضببافهشببده و میانگین جدید بر اسبباس PLRهای
جدید محاسببببه میگردد که در این مثال اندازه میانگین برابر با
 0/136میشود.

شکل  -1مثالی از روش پیشنهادی

 -5ارزیابی روش پیشنهادی
بهمنظور ارزیابی کارایی ،روش پیشببنهادی با اسببتفاده از مجموعه
 Backportsدر هسببته لینوکس پیادهسببازی شببده اسببت .تمامی
آزمایشها در بستر آزمایشی و با شرایط واقعی انجامشدهاند .بستر
مذکور [ ]24در آزمایشببگاه پژوهشببی شبببکه در دانشببگاه بوعلی
سینا راهاندازی شده است.
ازآنجاکه پیاده سازی روش پی شنهادی نیازمند تغییر برخی توابع
در الیه کنترل دسترسی است ،لزوماً بایستی از یک درایور منبع-
باز استفاده شود .به همین دلیل ،مجموعه  Backportsرا در یک
ایسببتگاه مجهز به سببیسببتمعامل لینوکس نصببب نموده و کارت
شبکه حاوی ترا شه بی سیم  Atheros AR9580به همراه درایور
متنباز  ath9kرا به آن ا ضافه نمودیم .این ترا شه و درایور مربوط
به آن در پژوهشهای مرتبط با ارزیابی کارایی مکانیسبببم کنترل
دسترسی در شبکههای بیسیم محلی مورد استفاده قرار میگیرد.
شایان ذکر است که ازآنجاکه الگوریتم انتخاب بهترین نرخ ارسال
بسببته در پیمانه  mac80211اجرا میشببود ،کارتهای شبببکه که
مح صول سازندگان متفاوت ه ستند ،مادامیکه از این ا ستاندارد
پشتیبانی نمایند ،تفاوتی در نتایج آزمایشها ایجاد نمیشود.
عملکرد روشهای  Minstrel HTو  CRAبدون دسببتهبندی نرخ
ارسببال در [ ]25باهم مقایسببه نمودهایم .اسببتفاده از دسببتهبندی
MCSها امکان بهروزرسبانی اطالعات نرخهای ارسبال را با سبربار
کمتر و با سرعت همگرایی بی شتر فراهم می سازد .بنابراین برای
ارز یابی عملکرد آن بایسبببتی میزان تأثیر آن بر یک مکانیسبببم
کنترل نرخ موجود سبببنج یده شبببود .به همین منظور در مقاله
عملکرد ( Ministrel HTبهاخت صار  )MHTبا ن سخه تغییریافته
آن بر اسبباس روش پیشببنهادی ( )Cluster-MHTمقایسببه شببده
اسبببت .یادآوری میگردد که هدف از انجام آزمایشها ،مقایسبببه
 CRAو  Ministrel HTنی ست بلکه ن سخه ا صالح شده هرکدام
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به صورت مجزا با ن سخه ا صلی آن مکانی سم مقای سه می شود تا
تأثیر روش پیشنهادی ارزیابی شود.
مطابق توپولوژی مدنظر در شکل  ،2شبکه و ارتباطهای موردنیاز
در ارزیابی کارایی همانند [ ]24پیکربندی شدهاند .عالوه بر شبکه
 11تمامی ای ستگاهها از طریق یک
بی سیم محلی ،نقطه د ستر سی و
شبببکه اترنت به هماهن کننده12متصببل شببدهاند .آمادهسببازی،
جمع آوری اطال عات و ت مامی فرآی ند مدیر یت و کنترل آز مایش
فقط از طریق شبببکه اترنت انجام خواهد گرفت .با این عمل ،تنها
ترافیک موردبررسی از شبکه بی سیم عبور کرده و سایر ارتباطات
باعث تغییر در شرایط آزمایش نخواهند شد .برای کاهش اختالل
از باند فرکانسی  5گیگاهرتز استفاده شده و آزمایشها در ساعات
نیمهشببب اجرا شببدهاند [ .]3مشببخصببات نقطه دسببترسببی مورد
استفاده در مرحله ارزیابی در جدول  2آمده است.
مدتزمان هر آزمایش  120ثانیه بوده و  10بار نیز تکرار شبببده
اسبببت .پس از ان جام آز مایش ها ،ن تایج بهدسبببتآ مده با بازه
اطمینان 95%محاسبه شدهاند .در شکل  3میزان گم شدگی بسته
در  3ایسببتگاه مدنظر در شببکل  2نشببان داده شببده اسببت .هر
ای ستگاه در تغییر میزان گم شدگی ب سته روند خاص خود را دارد.
ایسبببتگاه  STA1شبببرایط نسببببتاً مطلوبی داردل چراکه میزان
گم شدگی ب سته در اغلب MCSهای آن میزان قابل قبولی ا ست.
ای ستگاه  STA2از دو ای ستگاه دیگر و ضع مطلوبتری دارد و در
آخر ایستگاه سوم دارای مقدار گمشدگی بسته زیاد در MCSهای
باالتر است.
با توجه به میزان گمشبببدگی بسبببته ها در هر لینک اقدام به
دسببتهبندی MCSها شببده اسببت .میزان فاصببلهی مجاز برای
قرارگیری در یک دسببته  0/1در نظر گرفته شببده اسببت .نتایج
ارزیابی د ستهبندی نرخها بر ا ساس میزان گم شدگی ب ستهها در
شکل  4نشان داده شده است.

1

Access Point

شکل  -2توپولوژی بستر آزمایش واقعی

جدول  -2مشخصات نقطه دسترسی مورد استفاده در آزمایش
استاندارد قابل پشتیبانی
شماره کانال
عرض کانال
تراشه بیسیم
درایور
فناوری MIMO

2

1

140

IEEE 802.11 a/b/g/n
149 (5745 MHz) – IR regulatory
HT20
Atheros AR9580
ath9k
3×3:3

Coordinator

1

بهبود کارایی سازوکارهای کنترل نرخ مبتی برکاوش به کمک دسته بندی :ارزیابی بر روی بستر آزمایشی شبکههای بیسیم محلی پرسرعت

شکل  -4گذرداد سناریو دستهبندی  Minstrel HTبر اساس نرخ
گمشدگی

در روش پیشنهادی به دلیل بهروزرسانی همزمان اطالعات آماری
همه MCSهای یک د سته ،م شابه با ار سال یک ب سته در یکی از
MCSهای آن دسببته بهروز میشببوند لذا نسبببت به شببرایط و
تغییرات کانال حسببباستر و دقیقتر ع مل میکند .در روش های
حلقه-باز چون بازخوردی از سبببمت مقابل دریافت نمیگرددل لذا
باید فر ستنده تخمین بروزتری از شرایط کانال دا شته با شد .بر
همین ا ساس ،ن سخه ا صالح شده  ،Minstrel HTدر هر مرحله
 MCSمناسبببتری برای ارسببال بسببته داده انتخاب میکند که
درنهایت منجر به افزایش گذرداد شبکه میشود.
بهمنظور بررسبببی تأثیر روش دسبببتهبندی  MCSها بر عملکرد
مکانیسبببمهای دیگر ،ابتدا روش تطبیق نرخ  CRAرا در هسبببته
لینوکس پیادهسازی نمودیم و سپس روش دستهبندی پیشنهادی
م شابه  Minstrel HTرا بر روی آن اعمال نمودیم .نتایج حاصل از
د ستهبندی در روش  CRAدر شکل  5قابلم شاهده ا ست .شکل
 5نشبببان میدهد که ترکیب روش دسبببتهبندی ارائه شبببده با
مکانیسببم  CRAبرخالف  Minstrel HTکارایی مناسبببی ندارد.
برای بررسی بیشتر موضوع ،ابتدا تعداد ارسالهای موفق و ناموفق
را در هر دو روش  CRAو  Minstrel HTبا فعالسبببازی امکان
دستهبندی پیشنهادی بررسی میکنیم.
نمودار پایینی شکل  6نتایج حا صل از روش د ستهبندی  CRAو
نمودار باالیی شکل  6نتایج مربوط به روش دستهبندی Minstrel
 HTرا نشان میدهد .تعداد ارسالهای ناموفق در روش  CRAکه
بخش عمدهای از آن را ب ستههای کاوش شامل می شود ،ب سیار
زیاد اسببت .علت این امر ماهیت ذاتی روش  CRAاسببتل چراکه
ب ستههای کاوش را در نرخهای باالتر ارسال میکند .زمانی که در
یک د سته  ،MCSیک ب ستهی کاوش با موفقیت ار سال می شود،
میانگین موفقیت تمامی نرخها را افزایش میدهد.

شکل  -3روند تغییر  PLRدر MCSهای ایستگاههای مختلف

با توجه به نتایج آزمایش میتوان دریافت که روش پیشبببنهادی
میانگین گذرداد باالتری ن سبت به روش  Minstrel HTبه د ست
آورده اسببت که نتایج این آزمایشها در شببکل  4قابل مشبباهده
ه ست .بهطور مثال روش پی شنهادی در ای ستگاه اول تا سوم به
ترتیب باعث افزایش  10 ،8و  43درصببدی گذرداد شببده اسببت.
نتایج مشخصکننده این حقیقت است که در روش Minstrel HT
بسبببیاری از نرخها مطابق شبببرایط کانال بهروز نیسبببتند و باعث
انتخاب نرخ نامناسب میشوندل لذا روش پیشنهادی با بهروزرسانی
مداوم تمامی نرخها موجب انتخاب نرخ مناسب میشود.
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 -6نتیجهگیری
در این مقاله ابتدا به بررسی روشهای حلقه باز و سازوکار انتخاب
نرخ جهت ارسببال پرداخته شببد .در اسببتانداردهای شبببکههای
پرسببرعت جدید تعداد نرخ ارسببال افزایش پیدا کرده اسببت و از
طرفی در روشهای حلقه باز مبتنی بر تاریخچه ارسببال ،داشببتن
آمار تمامی نرخها امری ضببروری اسببت .بهروزرسببانی کامل آمار
نرخها یا با ار سال داده در تمامی نرخها و یا کوچک کردن ف ضای
حالت امکان پذیر اسبببت .بهمنظور کاهش فضبببای حالت جهت
بهروزرسبببانی آمار تمامی نرخها ،روش دسبببتهبندی MCSها بر
ا ساس معیارهای مختلف برر سی شد که معیار گم شدگی ب سته،
معیار مناسبی جهت دستهبندی نرخها ارائه داد.
در ادامه و برای بررسی عملکرد روش دستهبندی ،الگوریتم CRA
بر روی ه سته لینوکس پیاده سازی و سپس د ستهبندی بر روی
آن انجام گرفت .روش دسبببتهبندی پیشبببنهادی بر روی روش
 Minstrel HTتا حداکثر  43درصببد بهبود در گذرداد نسبببت به
روش بدون دستهبندی ارائه داده است .دستهبندی نرخها بر روی
الگوریتم  CRAموجب کاهش بسببیار کارایی در روش  CRAشببد
که این کاهش پس از برر سی ن شاندهنده نا سازگاری بین روش
پیشنهادی در دستهبندی و عملکرد روش  CRAبود.
در ادامه قصبببد داریم روشبببی کارآمد برای زمانبندی ارسبببال
بسببتههای کاوش و ترتیب نرخهای ارسببال مورد اسببتفاده برای
ار سال این ب ستهها را ارائه دهیم و تأثیر آن بر پارامترهای کارایی
شببببکه نظیر گذرداد و تأخیر انتها به انتها را بر روی بسبببتر ارائه
شده بررسی نمائیم.

شکل  -5گذرداد سناریو دستهبندی  CRAبر اساس نرخ گمشدگی

حال این افزایش ممکن است موجب انتخاب اشتباه نرخهای با
گذرداد باال شود .ماهیت روش  CRAدر کاهش محتاطانه نرخ
ارسال این امر را شدت میبخشد و درنهایت باعث ارسال بستههای
ناموفق متعددی در نرخهای با گذرداد باال میگردد.
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Improving performance of probe-based rate control mechanisms using
classification: evaluation on an experimental testbed for High Throughput
WLANs
Abstract:
MIMO technology offers a wide range of transmission rates for modern wireless LANs. In order to improve the
performance of the rate control module, statistical information on the history of state and usage of each transmission rate
is maintained at the MAC layer to help determine the rate at which future packets are sent. However, the great diversity
of transmission rates in the 802.11n and 802.11ac standards imposes an overhead for updating this information. In this
article, to reduce the state space of transmission rates while keeping statistics approximately up to date for each rate, a
method for clustering rates is presented so that when sending a packet over a transmission rate, statistical information
relating to all the rates belonging to the same cluster is updated. As a result, statistics for a greater number of rates can be
updated even when sending a fewer number of packets. We implemented our proposed mechanism in the Linux kernel
environment and evaluated its performance under different conditions on an experimental testbed deployed in our research
laboratory. The results show that the proposed method outperforms the de-facto Minstrel-HT rate control mechanism in
terms of throughput and number of successful transmissions.

Keywords: Rate adaptation, High-Throughput Wireless LAN, Real Testbed, Classification, Minstrel HT,
CRA.
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ژﻧﺘﯿﮏ آﮔﺎه از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻋﻀﻮ ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮد در رﻧﮓآﻣﯿﺰي و
ِ
اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ
ﺑﻌﺪﻣﺘﺮﯾﮏ ﮔﺮاف
*
ﻫﺎﺷﻢ ﻋﺰﺗﯽ
ﻣﺤﻤﻮد اﻣﯿﻦ ﻃﻮﺳﯽ
* اﺳﺘﺎدﯾﺎر ،داﻧﺸﮑﺪه رﯾﺎﺿﯽ و ﻋﻠﻮم ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ،داﻧﺸﮕﺎه ﺣﮑﯿﻢ ﺳﺒﺰواري ،ﺳﺒﺰوار.
داﻧﺸﺠﻮي دﮐﺘﺮي ،داﻧﺸﮑﺪه رﯾﺎﺿﯽ و ﻋﻠﻮم ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ ،ﺗﻬﺮان.
ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ 1398/12/26:ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺬﯾﺮش1399/8/3:
ﻧﻮع ﻣﻘﺎﻟﻪ :ﭘﮋوﻫﺸﯽ
**

**

ﭼﮑﯿﺪه
اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ژﻧﺘﯿﮏ از ﻣﻌﺮوف ﺗﺮﯾﻦ روش ﻫﺎي ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي ﺗﺮﮐﯿﺒﯿﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي در ﺣﻮزه ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ
ﻫﻤﭽﻮن ﺑﺮق ،ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ و رﯾﺎﺿﯽ داﺷﺘﻪ و دارد .ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪ در اﯾﻦ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب اﻋﻀﺎي ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﯿﺰان ﺑﺮازﻧﺪﮔﯽ آﻧﻬﺎ ﺻﻮرت
ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد .ارﺗﺒﺎط اﻋﻀﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻋﻤﻠﮕﺮ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﻋﻀﺎ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﺑﻪ ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻣﻌﻤﻮل اﻋﻀﺎي ﺿﻌﯿﻒ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻧﯿﺰ اﻣﮑﺎن ﻣﺸﺎرﮐﺖ در اﯾﺠﺎد ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪ را دارﻧﺪ و ﺣﺬف ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﻋﻤﻠﮕﺮﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﺮزﻧﺪ،
از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻋﻀﻮ ﻧﺴﻞ ﺟﺎري آﮔﺎه ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻋﻀﻮ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه و در ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺷﯿﻮه ي
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي در دو ﮐﺎرﺑﺮد رﻧﮓ آﻣﯿﺰي و ﺑﻌﺪﻣﺘﺮﯾﮏ ﮔﺮاف ﺑﺎ روش ﻣﻌﻤﻮل اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ژﻧﺘﯿﮏ ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺮﺗﺮي آن در ﺣﺎﻟﺖ
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﻫﻢ ﺳﺮﻋﺖ اﺟﺮا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ژﻧﺘﯿﮏ ﻣﺮﺳﻮم ،ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
واژﮔﺎن ﮐﻠﯿﺪى :اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ژﻧﺘﯿﮏ ،اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻫﺎي ﻓﺮااﺑﺘﮑﺎري ،ﺑﻌﺪﻣﺘﺮﯾﮏ ﮔﺮاف ،رﻧﮓ آﻣﯿﺰي ﮔﺮاف
رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﻌﺪاد ﺗﮑﺮار از ﭘﯿﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ،ﻋﺪم
ﺑﻬﺒﻮد ﺟﻮاب در ﭼﻨﺪ ﺗﮑﺮار ﭘﯿﺎﭘﯽ و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺟﻮاب از ﺟﻤﻠﻪ
ﻣﺮﺳﻮمﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮوط ﺗﻮﻗﻒ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎي ﺗﮑﺮاري ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.

 -1ﻣﻘﺪﻣﻪ

ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺴﯿﺎري در ﺣﻮزهﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ از دﺳﺘﻪ
ﻣﺴﺎﺋﻞ ان ﭘﯽ-ﺳﺨﺖ  1ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎي ﻓﺮااﺑﺘﮑﺎري
ﻋﻤﻮﻣ ًﺎ ﺟﻮابﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ در زﻣﺎنﻫﺎي ﻣﻌﻘﻮﻟﯽ ﺑﺮاي آﻧﻬﺎ
ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .دﺳﺘﻪﻫﺎﯾﯽ از اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎي ﻓﺮااﺑﺘﮑﺎري ﻫﻤﭽﻮن
اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ژﻧﺘﯿﮏ ،ازدﺣﺎم ذرات ،ﺧﻔﺎش ،ﮐﺮم ﺷﺐﺗﺎب ،ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪ
و زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ ﺟﺰو ردهي ﻫﻮش ﺟﻤﻌﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ
از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ اﻋﻀﺎ ،در ﭘﯽ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺟﻮاب ﺑﻬﯿﻨﻪي ﺳﺮاﺳﺮي
ﻫﺴﺘﻨﺪ .در ﻫﻤﻪ اﯾﻦ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎ ،ﺟﻮابﻫﺎي ﺑﻬﺘﺮ ،ﺷﺎﻧﺲ ﺑﯿﺸﺘﺮي
ﺑﺮاي ﺣﻀﻮر در ﺗﮑﺮارﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﯾﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪ دارﻧﺪ .ﺷﺮط
ﭘﺎﯾﺎن اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻧﯿﺰ در ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺷﯿﻮهﻫﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ،
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل :ﻣﺤﻤﻮد اﻣﯿﻦﻃﻮﺳﯽ m.amintoosi@hsu.ac.ir
NP-hard

در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭼﻨﺪ وزﯾﺮ  2ﻣﻘﺪار ﺗﺎﺑﻊ ﻫﺪف
در ﻧﻘﻄﻪ ﺟﻮاب )ﺑﻬﯿﻨﻪي ﺳﺮاﺳﺮي( ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ،اﻣﺎ در ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ
ﻫﻤﭽﻮن رﻧﮓآﻣﯿﺰي ﮔﺮاف )ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻠﯽ( ،ﻣﻘﺪار ﺟﻮاب ﺑﻬﯿﻨﻪ
ﺳﺮاﺳﺮي ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ و ﺗﻌﺎﻣﻞ اﻋﻀﺎي ﺟﻤﻌﯿﺖ در ﺟﻬﺖ
ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪن ﺟﻮابﻫﺎﺳﺖ .در ﻫﻤﻪي اﯾﻦ روشﻫﺎي ﻫﻮش ﺟﻤﻌﯽ،
در ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺟﻮابﻫﺎي ﻣﻤﮑﻦ ،ﭘﺎﺳﺦﻫﺎي ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺰ در ﺑﯿﻦ
اﻋﻀﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .در اﯾﻦ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎي ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﻢ ﺣﺬف
ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ اﻣﺎ ﺷﺎﻧﺲ ﮐﻤﺘﺮي ﺑﺮاي ﺣﻀﻮر در اداﻣﻪ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ دارﻧﺪ.
اﯾﺪه اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺣﺬف ﺟﻮابﻫﺎي ﺑﺪﺗﺮ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﭘﺎﺳﺦ

1

N-Queen Problem
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2

ﻣﺤﻤﻮد اﻣﯿﻦ ﻃﻮﺳﯽ و ...

دو ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﯾﺮان ،ﺳﺎل دوازدﻫﻢ ،ﺷﻤﺎره ﻫﺎي 43و ،44ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن99
ﺑﺎ اﻋﻀﺎي ﺟﺪﯾﺪ ﺛﻤﺮﺑﺨﺶ ،در ﻋﻤﻠﮕﺮﻫﺎي اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ژﻧﺘﯿﮏ
اﺳﺖ .ﺷﯿﻮهي ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده در آن دﺳﺘﻪ از ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزي اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺨﻪي ﺗﺼﻤﯿﻢ  9آﻧﻬﺎ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ .در
اﺛﺒﺎت -NPﮐﺎﻣﻞ ﺑﻮدن  10ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ ،ﻧﺴﺨﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ آن ﻣﻼك
ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﻧﺴﺨﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺸﻬﻮري ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﯾﮑﺮﯾﺨﺘﯽ ﮔﺮاف  11و ﻣﺴﺎﺋﻞ رﻧﮓآﻣﯿﺰي و ﺑﻌﺪ ﻣﺘﺮﯾﮏ ﮔﺮاف 12
در اﯾﻦ رده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ آﻧﮑﻪ در اداﻣﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ
دو ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺳﺮوﮐﺎر دارﯾﻢ ،ﻣﺮور ﻣﺨﺘﺼﺮي ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ.

ﭘﯿﺪا ﺷﺪه ﻓﻌﻠﯽ و اﺟﺎزه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺟﻮابﻫﺎﯾﯽ ﺧﺎرج از ﻣﺤﺪودهي
ﭘﺎﺳﺦﻫﺎي ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ .ﺑﺮاي ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮐﺎراﯾﯽ ﺷﯿﻮهي ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي،
از ﺑﯿﻦ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎي ﻓﺮااﺑﺘﮑﺎري ،اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ژﻧﺘﯿﮏ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﺣﺬف ﺟﻮابﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ در روشﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن
اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ زﻧﺒﻮرﻋﺴﻞ ﻫﻢ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ ﺷﯿﻮه ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﻫﻢ
ﺑﺎ روش ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ زﻧﺒﻮرﻋﺴﻞ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و ﻫﻢ
ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن ﻣﻄﻠﻊ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎﮐﻨﻮن در اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ژﻧﺘﯿﮏ
ﺑﮑﺎر ﺑﺮده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
در اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ژﻧﺘﯿﮏ ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﻦ اﻋﻀﺎي ﺟﻤﻌﯿﺖ از
ﻃﺮﯾﻖ ﻋﻤﻠﮕﺮ ﺑﺎزﺗﺮﮐﯿﺐ  3اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد .در اﯾﺪهي ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي
ﺑﻪ اﻋﻀﺎي ﺟﻤﻌﯿﺖ اﺟﺎزه داده ﻣﯽﺷﻮد از وﺿﻌﯿﺖ دﯾﮕﺮ اﻋﻀﺎ
آﮔﺎه ﺑﺎﺷﻨﺪ و در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ،اﻋﻀﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺟﻮاب ﺑﻬﺘﺮي
ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ،ﺑﺎ ﺟﻮاب دﯾﮕﺮي ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺷﻮﻧﺪ .در ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ
ﯾﮏ ﭼﻨﯿﻦ ﺟﻮابﻫﺎﯾﯽ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮﻗﺖ ﻗﯿﺪﻫﺎي ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻟﺤﺎظ
ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ روش ﺑﺮاي دﺳﺘﻪاي از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻫﻤﭽﻮن ﺑﺪﺳﺖ
آوردن ﺑﻌﺪ ﻣﺘﺮﯾﮏ ﮔﺮاف ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﯿﻮهي ﻣﺮﺳﻮم اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ
ژﻧﺘﯿﮏ ،ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻬﺘﺮي ﺑﺪﺳﺖ داده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ ﻧﺘﺎﯾﺞ
آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻋﻠﺖ اﻧﺘﺨﺎب اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ژﻧﺘﯿﮏ ،ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﮐﺎرﺑﺮد
ﮔﺴﺘﺮده اﯾﻦ روش در ﺣﻮزهﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻫﻤﭽﻮن زﻣﺎﻧﺒﻨﺪي
ﮐﻼﺳﯽ ،ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺮش و ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪي ،ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺘﻨﻮع در ﺣﻮزه
ﮔﺮاف ،ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﺷﺒﮑﻪﻫﺎي ﻋﺼﺒﯽ و  . . .ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ]،3 ،2 ،1
 .[4ﻧﺴﺨﻪﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ از اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ژﻧﺘﯿﮏ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ
] [12 ،11 ،10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﺳﻌﯽ در
ﺑﻬﺒﻮد ﮐﺎراﯾﯽ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ژﻧﺘﯿﮏ در ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻠﯽ ﯾﺎ در ﺣﺎﻻت ﺧﺎص
داﺷﺘﻪاﻧﺪ .اﻧﻮاع روشﻫﺎي ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺟﻮابﻫﺎ و ﮔﻮﻧﻪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺑﺎزﺗﺮﮐﯿﺐ و ﺟﻬﺶ اﺑﺪاع ﺷﺪه ،در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در ﻣﺪل اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ژﻧﺘﯿﮏ ﺟﺰﯾﺮهاي ] [7 ،10 ،9 ،8ﺑﺎ
اﯾﺠﺎد ﭼﻨﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﺘﻔﺎوت و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﯿﻦ ﭼﻨﺪ ﻧﺴﺨﻪ از اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ
ژﻧﺘﯿﮏ ،ﺟﻮابﻫﺎي ﺑﻬﺘﺮي ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .روشﻫﺎي ﺑﺎزﺗﺮﮐﯿﺐ
ﻣﺮﺗﺒﻪي ﯾﮏ  5 PMX ،4و  Cycle Cross-overﺑﺮاي ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﺟﺎﯾﮕﺸﺘﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪهاﻧﺪ .در ] [13روش  6 EIXاراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ژنﻫﺎي ﻓﺮزﻧﺪان ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﻣﻘﺎدﯾﺮ ژنﻫﺎي واﻟﺪﯾﻦ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺴﺘﺮده در ﭘﯿﺎدهﺳﺎزيﻫﺎي اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ژﻧﺘﯿﮏ
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .روش  7 UNDXدر ] [14اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت واﻟﺪﯾﻦ را در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﺨﻠﻮط  8ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﯾﺪهي اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ اﻋﻀﺎي ﻏﯿﺮاﻣﯿﺪﺑﺨﺶ
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ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﮔﺮاف ) G = (V, Eداده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﻌﺪاد ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ
رﻧﮕﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﺑﺎ آن رﺋﻮس ﮔﺮاف  Gرا رﻧﮓ آﻣﯿﺰي ﮐﺮد ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ
اي ﻫﯿﭻ دو رأس ﻣﺠﺰاي ﻣﺠﺎوري از ﮔﺮاف  Gداراي رﻧﮓ ﻣﺸﺎﺑﻪ
ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ را ﻋﺪد رﻧﮕﯽ ﮔﺮاف  Gﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﻢ ].[15
ﻣﺴﺌﻠﻪ - kرﻧﮓآﻣﯿﺰي ﮔﺮاف ﻣﻔﺮوﺿﺎت :ﮔﺮاف ﺑﺪون ﺟﻬﺖ
ﻫﺪف :ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺗﺎﺑﻊ c :
).G = (V, E
} V → {١, ٢, . . . , kﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﮐﻪc(u) ̸= :
.[16] c(v), ∀(u, v) ∈ E
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزي رﻧﮓآﻣﯿﺰي ﮔﺮاف ﻣﻔﺮوﺿﺎت :ﮔﺮاف
ﺑﺪون ﺟﻬﺖ ) .G = (V, Eﻫﺪف :ﯾﺎﻓﺘﻦ ﮐﻤﯿﻨﻪ ﻣﻘﺪار k
ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﮐﻪ ﮔﺮاف -k ،Gرﻧﮓﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
ﮔﺮاف ﺑﺪون
ِ
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ رﻧﮓآﻣﯿﺰي ﮔﺮاف ﻣﻔﺮوﺿﺎت:
ﺟﻬﺖ ) G = (V, Eو ﻋﺪد  .kﻫﺪف :آﯾﺎ ﮔﺮاف ،G
-kرﻧﮓﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ؟
در ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ،
از ﺟﻮابﻫﺎي ﻧﺴﺨﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﺴﺌﻠﻪ در ﺣﻞ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزي
ﮐﻤﮏ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻣﺴﺎﺋﻞ رﻧﮓآﻣﯿﺰي و ﺑﻌﺪﻣﺘﺮﯾﮏ ﮔﺮاف
ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﯿﻮه ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﺑﺮ روي آنﻫﺎ آزﻣﺎﯾﺶ و
ﮐﺎراﯾﯽ آن ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﮔﺮافﻫﺎﯾﯽ از دو
دﺳﺘﻪ ﻣﺸﻬﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه و ﺷﯿﻮه ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﺑﺮ روي آﻧﻬﺎ اﻋﻤﺎل
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺑﯿﺎن ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ ،در ﻫﺮ دو دﺳﺘﻪ ﮔﺮاف ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ،در ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ،روش
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻬﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ژﻧﺘﯿﮏ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮده
اﺳﺖ .ﻣﺴﺌﻠﻪ رﻧﮓآﻣﯿﺰي ﮔﺮاف ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪ ،در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﺘﺮﯾﮏ ﮔﺮاف را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.

3

Crossover
Order-1 Crossover
5
Partially Mapped Crossover
6
Extended Intermediate Recombination
7
)Unimodal Normal Distribution Crossover (UNDX
8
Mix
4

9

Decision Problem
NP-Complete
11
Subgraph Isomorphism Problem
12
Metric Dimension
10

144

ژﻧﺘﯿﮏ آﮔﺎه از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻋﻀﻮ ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮد در رﻧﮓآﻣﯿﺰي و ﺑﻌﺪﻣﺘﺮﯾﮏ ﮔﺮاف
ِ
اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ
ﻣﺜﺎل  .1-1در ﺷﮑﻞ  1ﯾﮏ ﮔﺮاف ﻫﻤﺒﻨﺪ ،ﺳﺎده و ﺑﺪون ﺟﻬﺖ
داده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮐﻪ آن را  G١ﻣﯽ ﻧﺎﻣﯿﻢ .ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ = S
} {a, b, cﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮاي  G١ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮاي
اﺛﺒﺎت اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ) r(v|Sرا ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ رﺋﻮس ﮔﺮاف
ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺪﺳﺖ آورد .ﻫﻤﺎﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪ ) r(v|Sﺑﺮداري اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ رأس  vﺑﺎ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻋﻨﺎﺻﺮ  Sرا ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻧﻤﻮﻧﻪ ) r(a|S) = (٠, ٢, ١ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪي رأس  aﺗﺎ ﻫﺮ ﯾﮏ
از رﺋﻮس ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ  Sﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻓﺎﺻﻠﻪ رأس  aﺑﺎ اوﻟﯿﻦ ﻋﻀﻮ  Sﮐﻪ
ﺧﻮد  aﻫﺴﺖ ،ﺻﻔﺮ و ﻓﺎﺻﻠﻪي آن ﺑﺎ دو رأس  bو ،cﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ 2و 1
اﺳﺖ .ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺑﺮدارﻫﺎي
) r(a|Sﺗﺎ ) r(g|Sﮐﻪ در ) (1آﻣﺪهاﻧﺪ ،ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.

d
f
a

b
g
c

ﺷﮑﻞ 1:ﮔﺮاف ﺳﺎده ،ﻫﻤﺒﻨﺪ و ﺑﺪون ﺟﻬﺖ

G1
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ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ }  S = {v١ , v٢ , ..., vkﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺮﺗﺐ
از رﺋﻮس ﮔﺮاف ﻫﻤﺒﻨﺪ ،ﺳﺎده و ﺑﺪون ﺟﻬﺖ ) G(V, Eﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﺘﺮﯾﮏ رأس  vﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ  ،Sﺑﺮدار  kﺗﺎﯾﯽ
))  r(v|S) = (d(v, v١ ), d(v, v٢ ), ..., d(v, vkﻣﯽﺑﺎﺷﺪ
ﮐﻪ در آن )  d(v, viﮐﻮﺗﺎﻫﺘﺮﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ دو رأس  vو vi
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ  iﻋﺪدي ﺑﯿﻦ  ١ﺗﺎ  kﻣﯽﺑﺎﺷﺪ S .ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﺗﻔﮑﯿﮏ ﮐﻨﻨﺪه رﺋﻮس ﮔﺮاف  Gﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،ﻫﺮﮔﺎه ﺑﺮاي
ﻫﺮ دو رأس ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ  uو  vﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ) V (Gداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ
) .r(u|S) ̸= r(v|Sﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎي ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﺗﻔﮑﯿﮏ ﮐﻨﻨﺪه ﮔﺮاف  Gﺑﻌﺪ ﻣﺘﺮﯾﮏ ﮔﺮاف ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪه و ﺑﺎ
) dim(Gﻧﺸﺎن داده ﻣﯽﺷﻮد ].[17
ﻋﻤﻮم ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺣﻮزه اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ،ﯾﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﺘﺮﯾﮏ ﮔﺮافﻫﺎي ﺧﺎص اﺳﺖ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺌﻮري
ﺣﺪود ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻌﺪ ﻣﺘﺮﯾﮏ ﮔﺮافﻫﺎي ﻣﺸﺨﺼﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ ] .[22 ،21 ،20 ،19 ،18اﻣﺎ روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي در
اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﮔﺮاﻓﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮاﺳﺖ ،اﻟﺒﺘﻪ ﻫﺪف اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر
ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﺮﺗﺮي اﯾﻦ ﺷﯿﻮه در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ روشﻫﺎي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪي
ﺑﻌﺪ ﻣﺘﺮﯾﮏ ﮔﺮاف ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮐﺎرﺑﺮد از روش
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻬﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ
ژﻧﺘﯿﮏ ﻣﺮﺳﻮم داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

)r(a|S) = (٠, ٢, ١
)r(b|S) = (٢, ٠, ١

)(1

)r(c|S) = (١, ١, ٠
)r(d|S) = (١, ١, ٢
)r(f |S) = (١, ٢, ٢
)r(g|S) = (٢, ١, ٢

ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﻫﺮ  6ﺑﺮدار ﺳﻪ ﻣﺆﻟﻔﻪاي
ﻓﻮق ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ از ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻟﺬا ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪي
ﺗﻔﮑﯿﮏﮐﻨﻨﺪه S ،ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪي ﺗﻔﮑﯿﮏ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺤﺴﻮب
ﻣﯽﺷﻮد.

روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي روي ﻫﺮ ﮔﺮاﻓﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮاﺳﺖ اﻣﺎ در اداﻣﻪ از
دو دﺳﺘﻪ ﮔﺮاف ﻣﺸﻬﻮر اﺑﺮﻣﮑﻌﺐ و ﻫﻤﯿﻨﮓ  13اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﯿﻢ
ﮐﺮد .در ﺷﮑﻞﻫﺎي  2و  3ﺗﻌﺪادي اﺑﺮ ﻣﮑﻌﺐ و ﯾﮏ ﮔﺮاف ﻫﻤﯿﻨﮓ
و ﻧﺤﻮهي رﻧﮓآﻣﯿﺰي ﺑﻬﯿﻨﻪي آﻧﻬﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ .در
ﺷﮑﻞﻫﺎي  4و  5ﻧﯿﺰ ﺑﻌﺪ ﻣﺘﺮﯾﮏ ﮔﺮافﻫﺎي ﻣﺬﮐﻮر ﻧﺸﺎن داده
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﻌﺮﯾﻒ اﯾﻦ دو ﮔﺮوه از ﮔﺮاﻓﻬﺎ در ﺑﺨﺶ  3ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.

ﮔﺮاف
ِ
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي ﺑﻌﺪ ﻣﺘﺮﯾﮏ ﮔﺮاف :ﻣﻔﺮوﺿﺎت:
ﺳﺎده ،ﻫﻤﺒﻨﺪ و ﺑﺪون ﺟﻬﺖ ) .G = (V, Eﻫﺪف :ﯾﺎﻓﺘﻦ
ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﮐﻨﻨﺪه .S

در ﺑﺨﺶ  2اﺑﺘﺪا ﻣﺮور ﻣﺨﺘﺼﺮي ﺑﺮ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ژﻧﺘﯿﮏ داﺷﺘﻪ
و ﺳﭙﺲ ﺷﯿﻮه ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﺑﯿﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .در ﺑﺨﺶ  3ﮐﺎراﯾﯽ
ﺷﯿﻮه ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي در ﭼﻨﺪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﻧﻬﺎﯾﺖ
در ﺑﺨﺶ  4ﻫﻤﮕﺮاﯾﯽ روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ.

ﮔﺮاف ﺳﺎده،
ِ
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻌﺪ ﻣﺘﺮﯾﮏ ﮔﺮاف :ﻣﻔﺮوﺿﺎت:
ﻫﻤﺒﻨﺪ و ﺑﺪون ﺟﻬﺖ ) G = (V, Eو ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ  Sﺑﺎ k
رأس .ﻫﺪف :آﯾﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ  Sﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﮐﻨﻨﺪه
ﮔﺮاف  Gﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

Hamming
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دو ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﯾﺮان ،ﺳﺎل دوازدﻫﻢ ،ﺷﻤﺎره ﻫﺎي 43و ،44ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن99

ﻣﺤﻤﻮد اﻣﯿﻦ ﻃﻮﺳﯽ و ...

V٧
V٣

V۶

V٢
V٣

V٢

V٢

V١

)اﻟﻒ(  −١اﺑﺮﻣﮑﻌﺐ
V۵

V٨
V١

V۴

)ب(  −٢اﺑﺮﻣﮑﻌﺐ

V١

V۴

)ج(  −٣اﺑﺮﻣﮑﻌﺐ

ﺷﮑﻞ 2:ﺳﻪ اﺑﺮﻣﮑﻌﺐ و ﻧﺤﻮه ي رﻧﮓ آﻣﯿﺰي آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﺪاد رﻧﮓ).ﺗﻌﺮﯾﻒ اﺑﺮ-ﻣﮑﻌﺐ در ﺑﺨﺶ 3آﻣﺪه اﺳﺖ(.
اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ  1روال ﮐﻠﯽ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ژﻧﺘﯿﮏ

V۵

V۴

V٣

V۶

V٩

V٢

V٧

V٨

V١

ورودي :ﺗﻌﺪاد ﺟﻤﻌﯿﺖ اوﻟﯿﻪ ) ،(nﻧﺮخ ﺗﺮﮐﯿﺐ )  ،(pcﻧﺮخ
ﺟﻬﺶ )  ،(pmﺷﺮط ﺧﺎﺗﻤﻪ ،روشﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎب.
ﺧﺮوﺟﯽ :ﺟﻮاب ﺑﻬﯿﻨﻪ.
 :1ﺟﻤﻌﯿﺖ  nﮐﺮوﻣﻮزوﻣﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ.
 :2ﻣﺮاﺣﻞ زﯾﺮ را ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﺷﺮط ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺑﺮﻗﺮار ﺷﻮد اﻧﺠﺎم
دﻫﯿﺪ) .در ﻫﺮ دور ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺟﺪﯾﺪي اﯾﺠﺎد و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻗﺒﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ(.
 :3ﺑﺮازﻧﺪﮔﯽ ﻫﺮ ﮐﺮوﻣﻮزوم در ﺟﻤﻌﯿﺖ را ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﯿﺪ.
 :4واﻟﺪﯾﻦ را از ﻣﯿﺎن ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ آﻧﻬﺎ
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺗﺮﮐﯿﺐ ،ﺑﺮاي ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﻓﺮزﻧﺪان ﺟﺪﯾﺪ آنﻫﺎ را ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﻨﯿﺪ.
 :5ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺟﻬﺶ ﻓﺮزﻧﺪان را ﻣﻮرد ﺟﻬﺶ ﻗﺮار
دﻫﯿﺪ.
 :6ﻓﺮزﻧﺪان ﺟﺪﯾﺪ را در ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﮕﻨﺠﺎﻧﯿﺪ.

ﺷﮑﻞ  :3ﮔﺮاف  H٢,٣ﺑﺎ  ٩رأس و  ١٨ﯾﺎل .رﻧﮓ رﺋﻮس ،ﯾﮑﯽ
از ﺣﺎﻻت رﻧﮓآﻣﯿﺰي آن ﺑﺎ  3رﻧﮓ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ) .اﯾﻦ ﮔﺮاف
از دﺳﺘﻪي ﻫﻤﯿﻨﮓﮔﺮافﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻫﻤﯿﻨﮓ-ﮔﺮاف در
ﺑﺨﺶ  3آﻣﺪه اﺳﺖ(.

ﻋﻤﻠﮕﺮ ﺟﻬﺶ :اﯾﻦ ﻋﻤﻠﮕﺮ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺟﺰﺋﯽ در
ﺑﺮﺧﯽ ﺟﻮابﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﺮ ﻧﺴﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.

 -2روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي

ﻋﻤﻠﮕﺮ ﺗﺮﮐﯿﺐ :ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻤﻠﮕﺮ ﺗﺮﮐﯿﺐ ،دو واﻟﺪ اﻧﺘﺨﺎب
ﺷﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﯿﺰان ﺑﺮازﻧﺪﮔﯽ ،ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﺪه و
ﻓﺮزﻧﺪاﻧﯽ را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .دو ﻋﻤﻠﮕﺮ ﻣﻌﺮوف اﯾﻦ ﺣﻮزه،
روشﻫﺎي ﺑﺎزﺗﺮﮐﯿﺐ ﺗﮏ ﻧﻘﻄﻪ اي  16و ﺑﺎزﺗﺮﮐﯿﺐ دو ﻧﻘﻄﻪ
اي  17ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.

در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ اﺑﺘﺪا ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ درﺑﺎره اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ژﻧﺘﯿﮏ و ﻧﺤﻮه اﻧﺠﺎم
ﻋﻤﻠﮕﺮﻫﺎي ﺗﺮﮐﯿﺐ  14و ﺟﻬﺶ  15ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ و در اداﻣﻪ
روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي )اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ  (7ﺑﯿﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
 -1-2اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ژﻧﺘﯿﮏ

ژﻧﺘﯿﮏ آﮔﺎه از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻋﻀﻮ
ِ
 -2-2اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ

ﭼﺎرﭼﻮب ﮐﻠﯽ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ژﻧﺘﯿﮏ در اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ  1آﻣﺪه اﺳﺖ.
دو ﻋﻤﻠﮕﺮ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ،ﻋﻤﻠﮕﺮﻫﺎي ﺗﺮﮐﯿﺐ )ادﻏﺎم ﯾﺎ
ﺑﺎزﺗﺮﮐﯿﺐ( و ﺟﻬﺶ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
Crossover
Mutation

در ﻓﺮم ﻣﻌﻤﻮل اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ژﻧﺘﯿﮏ ،ﻓﺮض ﺷﺪﻧﯽ  18ﺑﻮدن ﺟﻮاب
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه را ﻫﻤﯿﺸﻪ دارﯾﻢ .اﮔﺮ ﻓﺮزﻧﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه در ﻗﯿﻮد ﻣﺴﺌﻠﻪ
16

Single Point Crossover
Two Point Crossover
18
FeasibleSolution
17

14
15
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ژﻧﺘﯿﮏ آﮔﺎه از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻋﻀﻮ ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮد در رﻧﮓآﻣﯿﺰي و ﺑﻌﺪﻣﺘﺮﯾﮏ ﮔﺮاف
ِ
اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ
V٧
V٣

V۶

V٢
V٣

V٢

V٢

V١

)اﻟﻒ(  −١اﺑﺮﻣﮑﻌﺐ
V۵

V٨
V١

V۴

)ب(  −٢اﺑﺮﻣﮑﻌﺐ

V١

V۴

)ج(  −٣اﺑﺮﻣﮑﻌﺐ

ﺷﮑﻞ 4:ﺳﻪ اﺑﺮﻣﮑﻌﺐ و رﺋﻮس ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﻌﺪ ﻣﺘﺮﯾﮏ آﻧﻬﺎ .رﺋﻮﺳﯽ ﮐﻪ داراي رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ
ﮐﻨﻨﺪه)ﺑﻌﺪ ﻣﺘﺮﯾﮏ( ﻫﺮ ﮔﺮاف ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ژﻧﺘﯿﮏ آﮔﺎه از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻋﻀﻮ
ِ
اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ  2اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ
V۵

V۴

V٣

V۶

V٩

V٢

V٧

V٨

V١

ورودي :ﺗﻌﺪاد ﺟﻤﻌﯿﺖ اوﻟﯿﻪ ) ،(nﻧﺮخ ﺗﺮﮐﯿﺐ )  ،(pcﻧﺮخ
ﺟﻬﺶ )  ،(pmﺷﺮط ﺧﺎﺗﻤﻪ ،روشﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎب.
ﺧﺮوﺟﯽ :ﺟﻮاب ﺑﻬﯿﻨﻪ.
 :1ﺟﻤﻌﯿﺖ  nﮐﺮوﻣﻮزوﻣﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ.
 :2ﻣﺮاﺣﻞ زﯾﺮ را ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﺷﺮط ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺑﺮﻗﺮار ﺷﻮد اﻧﺠﺎم
دﻫﯿﺪ) .در ﻫﺮ دور ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺟﺪﯾﺪي اﯾﺠﺎد و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻗﺒﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ(.
 :3ﺑﺮازﻧﺪﮔﯽ ﻫﺮ ﮐﺮوﻣﻮزوم در ﺟﻤﻌﯿﺖ را ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﯿﺪ.
 :4واﻟﺪﯾﻦ را از ﻣﯿﺎن ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ آﻧﻬﺎ
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺗﺮﮐﯿﺐ ،ﺑﺮاي ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﻓﺮزﻧﺪان ﺟﺪﯾﺪ آنﻫﺎ را ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﻨﯿﺪ.
 :5ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺟﻬﺶ ﻓﺮزﻧﺪان را ﻣﻮرد ﺟﻬﺶ ﻗﺮار
دﻫﯿﺪ.
 :6اﮔﺮ ﻋﻀﻮ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻬﺘﺮ ﯾﺎ ﻣﺴﺎوي ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻋﻀﻮ ﻧﺴﻞ
ﺟﺎري ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﺎ ﯾﮏ ﻋﻀﻮ ﺟﺪﯾﺪ اﺣﺘﻤﺎ ً
ﻻ ﺷﺪﻧﯽ ﺑﻬﺘﺮ
ﯾﺎ ﻣﺴﺎوي ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻋﻀﻮ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺷﻮد )ﺗﻮﺿﯿﺢ
ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﺘﻦ(.
 :7ﻓﺮزﻧﺪان ﺟﺪﯾﺪ را در ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﮕﻨﺠﺎﻧﯿﺪ.

ﺷﮑﻞ  :5ﮔﺮاف  H٢,٣ﺑﺎ  ٩رأس و  ١٨ﯾﺎل ،رﺋﻮﺳﯽ ﮐﻪ داراي رﻧﮓ
ﻗﺮﻣﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ
ﮐﻨﻨﺪه )ﺑﻌﺪ ﻣﺘﺮﯾﮏ( اﯾﻦ ﮔﺮاف ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل
وﺟﻮد ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﮐﻨﻨﺪه دﯾﮕﺮي ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ اﻧﺪازه وﺟﻮد دارد.
ﺻﺎدق ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﺷﺪﻧﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،آﻧﻘﺪر اﺻﻼح ﻣﯽﺷﻮد
ﮐﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺟﻮاب ﻣﻤﮑﻦ ﺷﻮد .در ﺷﯿﻮه ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي،
ﻓﺮزﻧﺪاﻧﯽ اﺣﺘﻤﺎ ً
ﺷﺪﻧﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﯾﺎ ﻣﺴﺎوي ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻋﻀﻮ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻻ
ِ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﭼﺎرﭼﻮب ﮐﻠﯽ روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي در اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ  2آﻣﺪه
اﺳﺖ .روال ﮐﻠﯽ ﻫﻤﺎن ﭼﺎرﭼﻮب اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ  1اﺳﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ در رول ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻋﻀﺎي ﺟﺪﯾﺪ در اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺑﻬﺒﻮد
ﯾﺎﻓﺘﻪ ،ﻓﺮزﻧﺪان ﺗﻮﻟﯿﺪي ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺷﺪﻧﯽ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ .ﻣﻨﻈﻮر از
اﺣﺘﻤﺎ ً
ﺷﺪﻧﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﻓﺮزﻧﺪي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از ﻗﯿﻮد ﻣﺴﺌﻠﻪ،
ﻻ
ِ
ﻣﻘﺪار ﺗﺎﺑﻊ ﻫﺪف ﺑﻬﺘﺮي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺨﺸﻬﺎي اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ،ﻫﻤﺎن اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ اﺻﻠﯽ ژﻧﺘﯿﮏ اﺳﺖ.
دو ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از »آﮔﺎﻫﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻋﻀﻮ« در روال
ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ و »ﭘﺬﯾﺮش ﯾﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﯽ ﮐﻪ
اﺣﺘﻤﺎ ًﻻ ﺷﺪﻧﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ« .در اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ژﻧﺘﯿﮏ اﺻﻠﯽ ﻓﺮزﻧﺪان ﻫﺮ
ﻧﺴﻞ ﺑﺪون آﮔﺎﻫﯽ از وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺟﻮاب ﻧﺴﻞ ﻓﻌﻠﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،اﻣﺎ در اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﭼﻨﯿﻦ داﻧﺸﯽ،
ﺳﻌﯽ ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﯾﺎ ﻣﺴﺎوي ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺟﻮاب
ﻓﻌﻠﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﻮﻧﺪ .ﻣﻨﻈﻮر از اﺣﺘﻤﺎ ً
ﻻ ﺷﺪﻧﯽ ﺑﻬﺘﺮ را ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺜﺎل
ﺑﯿﺎن ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد .ﻣﺴﺌﻠﻪاي را درﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪاي
از ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪي اﺻﻠﯽ ﯾﮏ ﺟﻮاب ﻣﻤﮑﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺳﺖ و ﻫﺪف،

ﺟﺪا از اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن ﻣﻔﻬﻮم ﻓﺮزﻧﺪ اﺣﺘﻤﺎ ً
ﻻ ﺷﺪﻧﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﯾﺎ
ﻣﺴﺎوي ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻋﻀﻮ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰم دو ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺳﺎﯾﺮ
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دو ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﯾﺮان ،ﺳﺎل دوازدﻫﻢ ،ﺷﻤﺎره ﻫﺎي 43و ،44ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن99
ﺟﺪول 1:ﻣﺸﺨﺼﺎت اﺑﺮ-ﻣﮑﻌﺐ ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در آزﻣﺎﯾﺸﺎت.

ﮐﻤﯿﻨﻪ ﺑﻮدن ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎي ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺟﻮاب ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﯿﻮدي ﺧﺎص
اﺳﺖ .اﮔﺮ در ﻧﺴﻞ ﺟﺎري ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﮐﻪ ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ
داراي  10ﻋﻀﻮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از  10ﻋﻀﻮ
ﺧﯿﻠﯽ ﺛﻤﺮﺑﺨﺶ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻣﻨﻈﻮر از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﺮزﻧﺪ اﺣﺘﻤﺎ ً
ﻻ
ﺷﺪﻧﯽ ﺑﻬﺘﺮ ،در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎي ﺑﺎ 9
ﯾﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﻋﻀﻮ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﯾﻢ ﯾﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
ﻣﺸﮑﻠﯽ ﮐﻪ وﺟﻮد دارد آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎي  9ﻋﻀﻮي
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻗﯿﻮد ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺻﺪق ﻧﮑﻨﻨﺪ و ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﺷﺪﻧﯽ
ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ .ﻣﺜ ً
ﻼ در ﺑﻌﺪﻣﺘﺮﯾﮏ ﮔﺮاف ،اﮔﺮ ﻓﺮزﻧﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪهي 9
ﻋﻀﻮي ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪي ﺗﻔﮑﯿﮏﮐﻨﻨﺪه ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﻧﯿﺴﺖ.
در ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺘﯽ ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﮐﺮدن ﻗﯿﻮد ﻣﺴﺌﻠﻪ ،ﻣﻘﺪار ﺗﺎﺑﻊ
ﻫﺪف ﺑﺮاي ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮزﻧﺪي  9ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﻗﯿﺪﻫﺎي
ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﻣﻮﻗﺘ ًﺎ ﻧﺎدﯾﺪه ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ،ﻣﻘﺪار ﺗﺎﺑﻊ ﻫﺪف ﺑﺮاي اﯾﻦ
ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺮاﺑﺮ  9اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه ﺑﻬﺘﺮ
اﺳﺖ .در اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺑﻬﺘﺮي،
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ اﻣﯿﺪ آﻧﮑﻪ ﯾﺎ ﺧﻮدﺷﺎن ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺷﺪﻧﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﯾﺎ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﯽ ﺑﻬﺘﺮ و ﺷﺪﻧﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ .در ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﻣﻘﺪار ﺗﺎﺑﻊ ﻫﺪف ﺑﺮاي ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﯽ ﯾﮏ ﻣﻘﺪار
ﻣﺎﮐﺰﯾﻤﻢ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﻋﻀﺎ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ رﻓﺘﺎر
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؛ ﻓﻘﻂ در ﺣﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻧﻬﺎ ﻣﻮﻗﺘ ًﺎ ﺷﺪﻧﯽ ﺑﻮدن آﻧﻬﺎ ﭼﮏ
ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﭘﺲ ﻣﻨﻈﻮر از »ﺑﻬﺘﺮ« ﺑﻮدن در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ،ﺑﺮازﻧﺪهﺗﺮ ﺑﻮدن ﺟﻮاب ،ﺑﺪون رﻋﺎﯾﺖ ﻗﯿﻮد ﻣﺴﺌﻠﻪ
اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ  6اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ذﮐﺮ
ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺟﻮابﻫﺎي اﺣﺘﻤﺎ ً
ﻻ ﺷﺪﻧﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﯾﺎ ﻣﺴﺎوي ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
ﺟﻮاب ﻓﻌﻠﯽ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺷﺮط ﻣﺴﺎوي ﺑﻮدن را
دارﯾﻢ ،ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﺟﻮاب ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎﺗﯽ  -ﺣﺘﯽ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ
ﻗﯿﺪﻫﺎي ﻣﺴﺌﻠﻪ  -وﺟﻮد دارد :ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺟﻮاب ﻓﻌﻠﯽ .ﻟﺬا در ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ
ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻧﺘﺨﺎبﻫﺎي روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﺗﻬﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
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ﮔﺮافﻫﺎي اﺑﺮ ﻣﮑﻌﺐ  19و ﻫﻤﯿﻨﮓ ﮔﺮافﻫﺎ  20در آزﻣﺎﯾﺸﺎت
ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﮔﺮاف ﻫﺎي دﺳﺘﻪ اول ﺑﺎ  Qnو ﮔﺮاف ﻫﺎي
دﺳﺘﻪ دوم ﺑﺎ  Hr,kﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﮔﺮاف اﺑﺮﻣﮑﻌﺐ  Qnﮔﺮاﻓﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ رﺋﻮس آن ﻣﺸﺘﻤﻞ
ﺑﺮ  ٢nﺑﺮدار دودوﯾﯽ -nﺗﺎﯾﯽ )ﺑﺮدارﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺨﺘﺼﺎت ﺻﻔﺮ و ﯾﮏ(
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ دو رأس در ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﺠﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ در ﯾﮏ ﻣﺆﻟﻔﻪ
ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﻨﺪ ].[23
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي و اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ژﻧﺘﯿﮏ12 ،
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﺮاف اﺑﺮﻣﮑﻌﺐ ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺸﺨﺼﺎت
اﯾﻦ ﮔﺮافﻫﺎ در ﺟﺪول  1آﻣﺪه اﺳﺖ.
Hr,k
ﮔﺮاف ﻫﻤﯿﻨﮓ  Hr,kﺑﻪ ﺻﻮرت =
 Kk □Kk □...□Kkﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در آن □
ﻋﻤﻠﮕﺮ ﺿﺮب ﮐﺎرﺗﺰﯾﻦ دو ﮔﺮاف اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﻣﯽﺷﻮد:
ﺗﻌﺮﯾﻒ  .1-3ﺿﺮب ﮐﺎرﺗﺰﯾﻦ دو ﮔﺮاف )  G١ = (V١ , E١و
)  G٢ = (V٢ , E٢ﺑﺎ ﻧﻤﺎد  G١ □G٢ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ
در آن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ } V١ × V٢ = {(a, v)|a ∈ V١ , v ∈ V٢
رﺋﻮس ﮔﺮاف و ﯾﺎل ) (a, vﺑﺎ ﯾﺎل ) (b, wﻣﺠﺎور ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ اﮔﺮ
 a = bو  {v, w} ∈ E٢ﯾﺎ  v = wو .[17] {a, b} ∈ E١

در ﺑﺨﺶ ﺑﻌﺪ ﺑﺎ اﺟﺮاي اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ژﻧﺘﯿﮏ ،ﺷﯿﻮه ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي
و ﺗﺒﺮﯾﺪ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزي ﺷﺪه ﺑﺮ روي دو ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻌﺮوف ﺑﻌﺪ ﻣﺘﺮﯾﮏ
ﮔﺮاﻓﻬﺎ و ﻣﺴﺌﻠﻪ رﻧﮓ آﻣﯿﺰي ﮔﺮاﻓﻬﺎ ﮐﺎراﯾﯽ ﺷﯿﻮه ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﻧﺸﺎن
داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﻤﮕﺮاﯾﯽ ﺷﯿﻮهي ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي
ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

 12ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﺮاف ﻫﻤﯿﻨﮓ ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻟﯿﺪ و در آزﻣﺎﯾﺸﺎت
ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻣﺸﺨﺼﺎت اﯾﻦ ﮔﺮافﻫﺎ در ﺟﺪول  2آﻣﺪه
اﺳﺖ.
 -1-3ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﺎﯾﺸﺎت

 -3ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎ و ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﺎﯾﺸﺎت

ﺟﺪاول  3و  4ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﺟﺮاي اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ژﻧﺘﯿﮏ ،اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي )اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ژﻧﺘﯿﮏ آﮔﺎه از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻋﻀﻮ( و روش ﺗﺒﺮﯾﺪ
ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزي ﺷﺪه در ﻣﺴﺌﻠﻪي رﻧﮓ آﻣﯿﺰي ﮔﺮاف روي دو دﺳﺘﻪ

در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺷﯿﻮه ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي روي دو ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﺘﺮﯾﮏ
و رﻧﮓ آﻣﯿﺰي ﮔﺮاف ﻧﺸﺎن داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻧﻤﺎﯾﺶ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
ﻧﺘﺎﯾﺞ روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﺑﺎ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ژﻧﺘﯿﮏ و ﺗﺒﺮﯾﺪ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزي
ﺷﺪه در اﻧﺘﻬﺎي ﺑﺨﺶ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.

Hypercubes
Hamming
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19
20

ژﻧﺘﯿﮏ آﮔﺎه از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻋﻀﻮ ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮد در رﻧﮓآﻣﯿﺰي و ﺑﻌﺪﻣﺘﺮﯾﮏ ﮔﺮاف
ِ
اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ
ﺟﺪول 2:ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻫﻤﯿﻨﮓ ﮔﺮاف ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در آزﻣﺎﯾﺸﺎت.
ردﯾﻒ
١
٢
٣
۴
۵
۶
٧
٨
٩
١٠
١١
١٢

ﮔﺮاف
H٢,٣
H٣,٣
H۴,٣
H۵,٣
H٢,۴
H٣,۴
H۴,۴
H۵,۴
H٢,۵
H٣,۵
H۴,۵
H۵,۵

ﺗﻌﺪاد رﺋﻮس
٩
٢٧
٨١
٢۴٣
١۶
۶۴
٢۵۶
١٠٢۴
٢۵
١٢۵
۶٢۵
٣١٢۵

ﺟﺪول 3:ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮاي ﻣﺴﺌﻠﻪ رﻧﮓ آﻣﯿﺰي ﮔﺮاف ﺑﺮ روي
ﮔﺮاف ﻫﺎي اﺑﺮﻣﮑﻌﺐ  .ﻫﺮﭼﻪ ﺗﻌﺪاد رﻧﮓ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ،
ﻋﻤﻠﮑﺮد اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﺗﻌﺪاد ﯾﺎﻟﻬﺎ
١٨
٨١
٣٢۴
١٢١۵
۴٨
٢٢٨
١۵٣۶
٧۶٨٠
١٠٠
٧۵٠
۵٠٠٠
٣١٢۵٠

No

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

ﮔﺮاف ﻣﻮرد اﺷﺎره ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺟﺪاول  5و  6ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪي ﺑﻌﺪ
ﻣﺘﺮﯾﮏ ﮔﺮاف را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ .در ] [24از ﺗﺒﺮﯾﺪ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزي
ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﺘﺮﯾﮏ ﮔﺮاف اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺑﻮده اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﺎ روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ:

T
٠٫۴٣
٠٫۴١
٠٫۶۴
٠٫٨٩
١٫١٩
٣٫٣۶
١٢٫٠٠
٢۵٫۶۶
۵١٫٨۵
١٠۴٫٢۵
٢٢١٫١۶
۴٩١٫۴۵
٧۶٫١١

SA
K
٢
٢
٢
۴
١٠
٢٢
۴١
٩۶
٢۴٨
۵٣٢
١٢٣٩
۴٠٩۶
۵٢۶

T
٠٫٠٧
٠٫١٣
٠٫٢٧
٠٫۵٣
١٫٠٧
٢٫١٣
۴٫٢٧
٨٫۵٣
١٧٫٠٧
٣۴٫١۴
۶٨٫٣٣
١٣۶٫٨٠
٢٢٫٧٨

K
٢
٢
٢
۶
١٢
٢٧
۵۴
١٢٨
٢٨٣
۵۵٨
٢٠۴٨
٢۵۶٨
۴٧۴

T
٠٫٢٣
٠٫۴١
٠٫۶۴
٠٫٧۶
١٫۶١
۴٫١١
١٢٫٨٣
٢۵٫٧١
۵١٫۶٢
١٠۵٫٢۴
٢٣١٫٧٠
۴٩١٫۴۶
٧٧٫١٩

K
٢
٢
٢
٣
٩
١٩
٣۶
٩٣
٢٧۵
۵٨٩
٢٠۴٨
٢۴٣٢
۴۵٩

ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﺮ دو ﻣﻮرد ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﻤﯿﻨﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﭘﯿﺪا ﺷﺪه
ﺗﻮﺳﻂ روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي  6ﺑﻮده اﺳﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺎﻫﺸﯽ ﺑﯿﺶ از 97
درﺻﺪ.
از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﻋﺪاد در ﺟﺪولﻫﺎي ﻓﻮقاﻟﺬﮐﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
راﺣﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﭘﺎﺳﺦﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه و زﻣﺎنﻫﺎي اﺟﺮاي ﻣﻨﺪرج
در اﯾﻦ ﺟﺪولﻫﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﻧﻤﻮدارﻫﺎﯾﯽ در ﺷﮑﻞﻫﺎي  ،8 ،7 ،6و 9
ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻧﻤﻮدار ﻣﯿﻠﻪاي )اﻟﻒ( در ﻫﺮ ﺷﮑﻞ ﻧﻤﺎﯾﺶ
دﻫﻨﺪهي ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه و ﻧﻤﻮدار ﺧﻄﯽ )ب( در ﻫﺮ
ﺷﮑﻞ زﻣﺎن اﺟﺮا را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﻋﺪاد ﻣﺤﻮر yﻫﺎ
ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ اﺑﻌﺎد ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،در ﻫﺮ دو ﻧﻤﻮدار
ﻣﺤﻮر yﻫﺎ ﻟﮕﺎرﯾﺘﻤﯽ اﺳﺖ .ﻣﻨﻈﻮر از ﭘﺎﺳﺦ ،در ﻣﺴﺎﺋﻞ رﻧﮓآﻣﯿﺰي
ﮔﺮاف ﺗﻌﺪاد رﻧﮓ ﮐﻤﯿﻨﻪي ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه و در ﺑﻌﺪ ﻣﺘﺮﯾﮏ ﮔﺮاف،
ﺑﻌﺪ ﻣﺘﺮﯾﮏ ﮐﻤﯿﻨﻪي ﭘﯿﺪا ﺷﺪه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ )ﺳﺘﻮنﻫﺎي  Kو  GDدر
ﺟﺪاول ﻣﺬﮐﻮر در ﻗﺒﻞ( .در ﻧﻤﻮدارﻫﺎي )اﻟﻒ( در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﻫﺮ
ﺳﻪ روش ﻣﻘﺪار ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ را ﺑﺪﺳﺖ آوردهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﯿﻠﻪﻫﺎي
ﻫﻢ ارﺗﻔﺎع در ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﻣﯿﻠﻪاي ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ .ﻋﻤﻮم اﯾﻦ
ﺣﺎﻻت ،ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ روشﻫﺎي ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻣﻮﻓﻖ
ﺑﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﺟﻮاب ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ؛ ﻣﺜﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي  11و 12
در ﺷﮑﻞ )7اﻟﻒ(.

در ﻫﺮ ﺳﻄﺮ ﺟﺪول ،ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞِ ﺣﺎﺻﻞ از  3ﺑﺎر اﺟﺮا روي
ﻫﺮ ﮔﺮاف آﻣﺪه اﺳﺖ .ﺳﺘﻮنﻫﺎي  GAو  21 SAﺑﯿﺎﻧﮕﺮ روشﻫﺎي
اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ژﻧﺘﯿﮏ و ﺗﺒﺮﯾﺪ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزي ﺷﺪه و ﺳﺘﻮن 22 mGA
ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻨﺪهي اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي اﺳﺖ .از ﻧﻤﺎدﻫﺎي K ،T
و  GDﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮاي ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي زﻣﺎن اﺟﺮا ،ﮐﻤﯿﻨﻪ ﻋﺪد
رﻧﮕﯽ ﮔﺮاف و ﺑﻌﺪ ﻣﺘﺮﯾﮏ ﮔﺮاف اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﻫﺮ ﺳﻄﺮ،
ﻣﺸﺨﺼﺎت ﯾﮏ ﮔﺮاف و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺟﻮاب ﭘﯿﺪا ﺷﺪه و زﻣﺎن اﺟﺮاي
اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻣﻮردﻧﻈﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ .ﺳﻄﺮ آﺧﺮ ﻫﺮ ﺟﺪول ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺳﺘﻮن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﻧﺘﯿﺠﻪ روش ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺎ زﻣﯿﻨﻪ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮي ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
زﻣﺎن اﺟﺮا ﺑﺎ ﺧﻂ زﯾﺮ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﺳﻪ ﺟﺪول از  4ﺟﺪول ﻣﺬﮐﻮر )ﺟﺪولﻫﺎي  5 ،3و (6
روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي از ﻫﺮ دو روش دﯾﮕﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻬﺘﺮي در ﭘﯿﺪا
ﮐﺮدن ﺟﻮاب داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻓﻘﻂ در ﻣﺴﺌﻠﻪ رﻧﮓآﻣﯿﺰي ﮔﺮافﻫﺎي
ﻫﻤﯿﻨﮓ )ﺟﺪول  (4روش اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ژﻧﺘﯿﮏ ﭘﺎﯾﻪ ﺣﺪود ﯾﮏ درﺻﺪ
در ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﻣﺎ در ﻣﺴﺌﻠﻪي رﻧﮓآﻣﯿﺰي
ﮔﺮافﻫﺎي اﺑﺮﻣﮑﻌﺐ )ﺟﺪول  (3ﺣﺪود ده درﺻﺪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺟﻮاب
ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي از اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ژﻧﺘﯿﮏ ﭘﺎﯾﻪ
ﺑﻬﯿﻨﻪﺗﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻣﯿﺰان ﺑﻬﺒﻮد ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﻣﺴﺌﻠﻪي
ﺑﻌﺪ ﻣﺘﺮﯾﮏ ﮔﺮاف در ﺷﯿﻮه ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﺑﺴﯿﺎر ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪاول  5و  6روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﭘﺎﺳﺦﻫﺎ را ﺑﯿﺸﺘﺮ از 97
درﺻﺪ ﮐﻤﯿﻨﻪﺗﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ .در ﺟﺪولﻫﺎي  5و  6ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﻤﯿﻨﻪ
ﭘﺎﺳﺦ ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ژﻧﺘﯿﮏ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  303و 198
Simulated Annealing
modified GA

Spec
N
Graph
٢
Q١
۴
Q٢
٨
Q٣
١۶
Q۴
٣٢
Q۵
۶۴
Q۶
١٢٨
Q٧
٢۵۶
Q٨
۵١٢
Q٩
١٠٢۴
Q١٠
٢٠۴٨
Q١١
۴٠٩۶
Q١٢

GA

mGA

آزﻣﺎﯾﺸﺎت در ﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﺘﻠﺐ ﻧﺴﺨﻪ  R2018ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﺟﻤﻌﯿﺖ
اوﻟﯿﻪ  ،١۵٠ﻧﺮخ ﺗﺮﮐﯿﺐ  ،٠٫٨۵ﻧﺮخ ﺟﻬﺶ  ،٠٫٠١ﻣﯿﺰان ﻧﺨﺒﻪ
ﮔﺮاﯾﯽ  ٣٠و ﺑﺮ روي ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﺑﺎ ﭘﺮدازﻧﺪه Intel Core i7 2.4
 GHzاﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.
از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ در ﮔﺮافﻫﺎي ﺑﺰرگ زﻣﺎن اﺟﺮا ﺑﺴﯿﺎر ﻃﻮﻻﻧﯽ
ﻣﯽﺷﺪ ،ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ روشﻫﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﯾﮏ دﻫﻢ ﺗﻌﺪاد
رﺋﻮس ﮔﺮاف ﻣﻮرد اﺟﺮا درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﮔﺮاف
 Q١٠ﮐﻪ  1024رأس دارد ،زﻣﺎن اﺟﺮا  102ﺛﺎﻧﯿﻪ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ زﻣﺎن اﺟﺮاي ﻫﻤﻪ روشﻫﺎي ﯾﮑﺴﺎن ﺑﻮده
اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻫﺮ روش در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ ﺗﮑﺮار ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﻣﻮﻓﻖ

21
22
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ﻣﺤﻤﻮد اﻣﯿﻦ ﻃﻮﺳﯽ و ...

دو ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﯾﺮان ،ﺳﺎل دوازدﻫﻢ ،ﺷﻤﺎره ﻫﺎي 43و ،44ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن99

اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ژﻧﺘﯿﮏ)(GA
ﺗﺒﺮﯾﺪ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ﺷﺪه)(SA
اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ژﻧﺘﯿﮏ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی)(mGA

ﺟﺪول 4:ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮاي ﻣﺴﺌﻠﻪ رﻧﮓ آﻣﯿﺰي ﮔﺮاف ﺑﺮ روي
ﮔﺮاف ﻫﺎي ﻫﻤﯿﻨﮓ .ﻫﺮﭼﻪ ﺗﻌﺪاد رﻧﮓ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ،
ﻋﻤﻠﮑﺮد اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.

١٠٣
ﺗﻌﺪاد رﻧﮓ )(K

١٠٢

No

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

١٠١

١ ٢ ٣ ۴ ۵ ۶ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢
ﺷﻤﺎره ﻧﻤﻮﻧﻪ

)اﻟﻒ( ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺟﻮاب
اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ژﻧﺘﯿﮏ)(GA
ﺗﺒﺮﯾﺪ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ﺷﺪه)(SA
اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ژﻧﺘﯿﮏ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی)(mGA

١٠٠

٣

١٠

زﻣﺎن اﺟﺮا )(T

١٠٠

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ:

N
٩
٢٧
٨١
٢۴٣
١۶
۶۴
٢۵۶
١٠٢۴
٢۵
١٢۵
۶٢۵
٣١٢۵

K
٣
١٠
٢٩
٨٨
۵
٢٣
١٠٣
١٠٢۵
١٠
۴۴
۶٢۶
٣١٢۶
۴٢۴

T
٠٫٣۴
٠٫٩٣
٢٫٧٣
٨٫١٣
٠٫۵٧
٢٫١٧
٨٫۵٧
٣۴٫١٧
٠٫٨٧
۴٫٢٠
٢٠٫٨٧
١٠۴٫٢١
١۵٫۶۵

ﮐﻪ اﯾﻦ اﻋﻀﺎي ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﺪﻧﯽ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ .در ﺑﺨﺶ  2ﻣﻨﻈﻮر
از ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮدن ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪ :ﻓﺮزﻧﺪان ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از ارﺿﺎ ﮐﺮدن
ﻗﯿﻮد ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﻀﺎي ﺟﻮاب ﻣﺜﺎل  1-1و ﻧﻤﺎﯾﺶ
ﻓﻀﺎي ﺟﻮاب آن در ﺷﮑﻞ  10ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺳﯿﺮ ﻧﺰوﻟﯽ
اﮐﯿﺪ ﺟﻮاب ﻫﺎي ﺷﺪﻧﯽ ﺑﺮاي ﮔﺮاف ) G١ﺷﮑﻞ  (1درﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻌﺪ
ﻣﺘﺮﯾﮏ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﻫﻤﮕﺮاﯾﯽ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار
ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ .در ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪي اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ژﻧﺘﯿﮏ ﻣﺮﺳﻮم اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻮردﺑﺤﺚ در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪي ﺑﯿﺸﯿﻨﻪﺳﺎزي ﻣﻮرد
ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﻣﻘﺪار ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺎﺑﻊ ﻫﺪف در ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ ،ﺑﻪ
ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺑﺮازﻧﺪﮔﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ آن ﻧﻘﻄﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ اﻣﺎ در اداﻣﻪ ﮐﻤﯿﻨﻪﺳﺎزي
ﺗﺎﺑﻊ ﻫﺪف را ﻣﻔﺮوض ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ .در اﯾﻦ ﻣﺜﺎل ﭼﻨﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
از رﺋﻮس ﮔﺮاف ) G١ﺷﮑﻞ  ( 1ﺑﺮاي ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﺘﺮﯾﮏ ﻣﻮرد
ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻓﻀﺎي ﺟﻮاب ﮔﺮاف ﻣﺬﮐﻮر در ﺷﮑﻞ 10
ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺷﮑﻞ ﺗﺎﺑﻊ ﻫﺪف در ﻓﻀﺎي ﺟﻮاب ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻞ
اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي را ﺑﻬﺘﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﺮاي ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺷﮑﻞ
ﻣﺬﮐﻮر اﺑﺘﺪا ﯾﮏ ﮔﺰاره و ﺳﭙﺲ ﻣﺜﺎلﻫﺎﯾﯽ را ﺧﻮاﻫﯿﻢ دﯾﺪ.

١٠٢
١٠١

Spec
Graph
H٢,٣
H٣,٣
H۴,٣
H۵,٣
H٢,۴
H٣,۴
H۴,۴
H۵,۴
H٢,۵
H٣,۵
H۴,۵
H۵,۵

GA
T
٠٫٧٩
١٫٠٢
۵٫۵١
٢۴٫۵٧
١٫١١
٣٫۶٩
٢۵٫٨٨
١٠۵٫۶٣
١٫۵٩
٩٫۴۶
۶٣٫٢٢
٣٣٨٫۵٣
۴٨٫۴٢

SA
K
٣
١٢
٣۵
١٣٢
٨
٣٠
١۴۴
١٠٢۵
١٢
۶٧
۶٢۶
٣١٢۶
۴٣۵

mGA
K
T
٣
٠٫٧٢
٩
١٫٢٩
٢٧
٧٫۴٣
١١٣
٢٠٫١۴
٧
٠٫٧۵
٢٣
۴٫٨٩
١٢۵
٢٢٫١٠
١٠٢۵ ١٠٣٫١٨
١١
١٫١٧
۴٨
١٢٫۶۶
۶٢۶
۶٣٫۵٣
٣١٢۶ ٣٣۶٫٠۴
۴٢٩
۴٧٫٨٣

١٠−١
١ ٢ ٣ ۴ ۵ ۶ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢
ﺷﻤﺎره ﻧﻤﻮﻧﻪ

)ب( ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ زﻣﺎن اﺟﺮا)ﻟﮕﺎرﯾﺘﻤﯽ(
ﺷﮑﻞ 6:ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺟﻮاب و زﻣﺎن اﺟﺮا ﺑﺮاي رﻧﮓ آﻣﯿﺰي ﮔﺮاف
ﻫﺎي اﺑﺮﻣﮑﻌﺐ
.

ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺟﻮاب ﺧﻮد ﻧﻤﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽ ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻼوه در اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ژﻧﺘﯿﮏ در
ﻣﺘﻠﺐ،اﮔﺮ ﺣﺪاﮐﺜﺮ زﻣﺎن اﺟﺮا ﺗﻤﺎم ﺷﻮد اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻧﺴﻞ
ﺟﺎري ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،اﺟﺮا ﺗﺎ ﺗﮑﻤﯿﻞ اﯾﻦ ﻧﺴﻞ اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ دﻻﯾﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ زﻣﺎن ﺗﺨﺼﯿﺺ
داده ﺷﺪه ﺑﻪ ﻫﻤﻪ روش ﻫﺎ ﯾﮑﺴﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ اﻣﺎ زﻣﺎن ﻫﺎي
اﺟﺮاي آﻧﻬﺎ ﻣﺘﻔﺎوت ﺷﺪه اﺳﺖ .در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﮕﺮاﯾﯽ روش
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﮔﺰاره  .1-4ﺑﺮاي ﻫﺮ ﮔﺮاف ﺳﺎده ،ﻫﻤﺒﻨﺪ و ﺑﺪون ﺟﻬﺖ = G

) (V, Eﻣﺠﻤﻮﻋﻪ  S = Vﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﮐﻨﻨﺪهي
آن اﺳﺖ.
اﺛﺒﺎت .اﻧﺪﯾﺲ iام از ﺑﺮدار ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺎ ﻫﺮ رأس  ،iﮐﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ
اﯾﻦ رأس ﺑﺎ ﺧﻮدش را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺻﻔﺮ اﺳﺖ .ﺑﺎ در
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ دو رأس ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ  ،u, v ∈ Vﺑﺮدارﻫﺎي )r(u|S
و ) r(v|Sﺣﺪاﻗﻞ در ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺻﻔﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺘﻔﺎوت
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.

 -4ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﻤﮕﺮاﯾﯽ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي

اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ،ﻣﺸﺘﻖ ﺷﺪه از اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ژﻧﺘﯿﮏ اﺳﺖ؛ ﻗﻮاﻋﺪ
ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ژﻧﺘﯿﮏ و ﻫﻤﮕﺮاﯾﯽ آن در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺰ ﺻﺎدق
اﺳﺖ .ﺗﻔﺎوت اﺻﻠﯽ آن ﺑﺎ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ژﻧﺘﯿﮏ ،ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﻓﺮزﻧﺪان
ﺑﺪﺗﺮ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻋﻀﻮ ﻧﺴﻞ ﺟﺎري ﺑﺎ اﻋﻀﺎﯾﯽ ﺛﻤﺮﺑﺨﺶﺗﺮ اﺳﺖ،

ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ } V = {a, b, c, d, f, gﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮاي ﮔﺮاف  G١ﺷﮑﻞ  1ﺑﺎ ﺑﺮدارﻫﺎي
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ژﻧﺘﯿﮏ آﮔﺎه از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻋﻀﻮ ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮد در رﻧﮓآﻣﯿﺰي و ﺑﻌﺪﻣﺘﺮﯾﮏ ﮔﺮاف
ِ
اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ

اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ژﻧﺘﯿﮏ)(GA
ﺗﺒﺮﯾﺪ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ﺷﺪه)(SA
اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ژﻧﺘﯿﮏ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی)(mGA

ﺟﺪول 5:ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮاي ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻌﺪﻣﺘﺮﯾﮏ ﮔﺮاف ﺑﺮ روي
ﮔﺮاف ﻫﺎي اﺑﺮﻣﮑﻌﺐ .ﻫﺮﭼﻪ ﻋﺪد ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ،ﻋﻤﻠﮑﺮد
اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.

١٠٣
ﺗﻌﺪاد رﻧﮓ )(K

١٠٢

No

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

١٠١

١ ٢ ٣ ۴ ۵ ۶ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢
ﺷﻤﺎره ﻧﻤﻮﻧﻪ

Spec
Graph
Q١
Q٢
Q٣
Q۴
Q۵
Q۶
Q٧
Q٨
Q٩
Q١٠
Q١١
Q١٢

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ:

GA
N
٢
۴
٨
١۶
٣٢
۶۴
١٢٨
٢۵۶
۵١٢
١٠٢۴
٢٠۴٨
۴٠٩۶

T
٠٫٣٨
٠٫۴١
٠٫۶١
٠٫٨٢
١٫٧۶
۵٫۴٧
١٢٫٩٨
٢۶٫۴٣
۵٧٫٢٣
١١۴٫٨٧
۵۴١٫٨١
٢۶٨٧٫٠١
٢٨٧٫۴٨

SA
GD
١
٢
٣
۴
۴
۵
١٨
٧۵
١٩٩
۴۵۶
٩٣۶
١٩٣٣
٣٠٣

T
٠٫٠٧
٠٫١٣
٠٫٢٧
٠٫۵٣
١٫٠٧
٢٫١٣
۴٫٢٧
٨٫۵٣
١٧٫٠٧
٣۴٫١۴
۶٨٫٣٧
١٣٧٫۶٩
٢٢٫٨۶

GD
١
٢
٣
۴
۴
۵
۶
۶
١۵٢
۴۶١
٩٧٩
٢٠١٨
٣٠٣

mGA
T
٠٫٢٢
٠٫۴١
٠٫۶۴
٠٫٧٩
١٫٢۴
٢٫۶٣
۶٫٣٩
١٧٫٩٣
۵١٫۴٢
٩٩٫٨٩
۵٠٠٫۴۶
٢٣٩٨٫٢۵
٢۵۶٫۶٩

GD
١
٢
٣
۴
۴
۵
۶
۶
٧
٨
٩
١۶
۶

)اﻟﻒ( ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺟﻮاب
اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ژﻧﺘﯿﮏ)(GA
ﺗﺒﺮﯾﺪ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ﺷﺪه)(SA
اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ژﻧﺘﯿﮏ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی)(mGA

زﯾﺮ ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎ اﻧﺪازهاي ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ از اﻧﺪازه S

ﺑﺮاي  G١ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ:

١٠٢
زﻣﺎن اﺟﺮا )(T

١٠١

)r(a|T ) = (١, ١
)r(b|T ) = (١, ٢

)(3

١٠٠

)r(c|T ) = (٠, ٢
)r(d|T ) = (٢, ٢
)r(f |T ) = (٢, ١

١ ٢ ٣ ۴ ۵ ۶ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢
ﺷﻤﺎره ﻧﻤﻮﻧﻪ

)r(g|T ) = (٢, ٠

)ب( ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ زﻣﺎن اﺟﺮا )ﻟﮕﺎرﯾﺘﻤﯽ(

ﻫﺮ زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪي ﺳﻪ ﻋﻀﻮي ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪي
ﺗﻔﮑﯿﮏ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ }S ′ = {a, f, g
ﺑﺎ ﺑﺮدارﻫﺎي زﯾﺮ ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮاي  G١ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ،
ﭼﻮن دو ﺑﺮدار )  r(c|S ′و )  r(d|S ′ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.

ﺷﮑﻞ 7:ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺟﻮاب و زﻣﺎن اﺟﺮا ﺑﺮاي رﻧﮓ آﻣﯿﺰي ﮔﺮاف
ﻫﺎي ﻫﻤﯿﻨﮓ.

ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ زﯾﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ:

)r(a|S ′ ) = (٠, ١, ٢
)r(b|S ′ ) = (٢, ٢, ١

)r(a|V ) = (٠, ٢, ١, ١, ١, ٢

)(4

)r(b|V ) = (٢, ٠, ١, ١, ٢, ١

)(2

′

)r(c|S ) = (١, ٢, ٢

)r(c|V ) = (١, ١, ٠, ٢, ٢, ٢

′

)r(d|V ) = (١, ١, ٢, ٠, ٢, ٢

′

)r(f |V ) = (١, ٢, ٢, ٢, ٠, ١

′

)r(d|S ) = (١, ٢, ٢
)r(f |S ) = (١, ٠, ١
)r(g|S ) = (٢, ١, ٠

)r(g|V ) = (٢, ١, ٢, ٢, ١, ٠

اﮔﺮ ﯾﮏ زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ  kﻋﻀﻮي داﺷﺘﻪ ﯾﺎﺷﯿﻢ ،ﻣﻘﺪار ﺗﺎﺑﻊ ﻫﺪف
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺮاي اﯾﻦ ﺟﻮاب ﻣﻤﮑﻦ ،ﮐﻤﺘﺮ از  kﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻣﻘﺪار ﺗﺎﺑﻊ
ﻫﺪف را ﺑﺮاي ﺟﻮابﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏﮐﻨﻨﺪه
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ )ﺷﺪﻧﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ( ،ﯾﮑﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺗﻌﺪاد رﺋﻮس ﮔﺮاف )در
اﯾﻦ ﻣﺜﺎل ﻫﻔﺖ( درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﻢ.

ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﻫﺮ دو ﺑﺮدار اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺣﺪاﻗﻞ در
ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎي ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﺻﻔﺮ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺴﺘﻨﺪ.
در ﻣﺜﺎل  1-1ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ }S = {a, b, c
ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮاي ﮔﺮاف  G١ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﯿﺴﺖ .زﯾﺮا ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ }  T = {c, fﺑﺎ ﺑﺮدارﻫﺎي ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ

ﻧﻤﻮدار ﺗﺎﺑﻊ ﻫﺪف در ﻓﻀﺎي ﺟﻮاب ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﺘﺮﯾﮏ ﮔﺮاف
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اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ژﻧﺘﯿﮏ)(GA
ﺗﺒﺮﯾﺪ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ﺷﺪه)(SA
اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ژﻧﺘﯿﮏ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی)(mGA

ﺟﺪول 6:ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮاي ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﺘﺮﯾﮏ ﮔﺮاف ﻫﺎي
ﻫﻤﯿﻨﮓ .ﻫﺮﭼﻪ ﻋﺪد ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻋﻤﻠﮑﺮد اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺑﻬﺘﺮ
ﺑﻮده اﺳﺖ.

١٠٣

١٠١

ﺑﻌﺪﻣﺘﺮﯾﮏ )(GD

١٠٢

No

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

١٠٠
١ ٢ ٣ ۴ ۵ ۶ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢
ﺷﻤﺎره ﻧﻤﻮﻧﻪ

Spec
Graph
H٢,٣
H٣,٣
H۴,٣
H۵,٣
H٢,۴
H٣,۴
H۴,۴
H۵,۴
H٢,۵
H٣,۵
H۴,۵
H۵,۵

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ:

GA
N
٩
٢٧
٨١
٢۴٣
١۶
۶۴
٢۵۶
١٠٢۴
٢۵
١٢۵
۶٢۵
٣١٢۵

T
٠٫٨١
١٫٠٩
٧٫۶١
٢۵٫٣۵
٠٫۶٩
۵٫٠٠
٢۶٫٩٣
١٠٩٫٧٢
١٫۶٠
١٢٫٧۵
۶۴٫٧٠
١۵۵٣٫١۵
١۵٠٫٧٨

SA
GD
٣
۴
۵
٧٣
۴
۶
٧٨
۴۵٣
۶
١١
٢۶۴
١۴٧٢
١٩٨

T
٠٫٣٠
٠٫٩٠
٢٫٧٠
٨٫١٠
٠٫۵٣
٢٫١٣
٨٫۵٣
٣۴٫٢۵
٠٫٨٣
۴٫١٧
٢٠٫٨٣
١٠۵٫٩٩
١۵٫٧٧

GD
٣
۴
۵
۶
۴
۶
٧
۴۵۶
۶
٧
٢٢٩
١۵٢۶
١٨٨

mGA
T
٠٫۶۴
١٫٠٣
٣٫٢۴
١۴٫٧۴
٠٫۶٨
٢٫٨٢
١٧٫٣٢
١٠٠٫٣٧
١٫٣۶
١٠٫٧٧
۶٢٫٧١
١۴١٩٫٨٧
١٣۶٫٣٠

GD
٣
۴
۵
۶
۴
۶
٧
٩
۶
٧
٩
١١
۶

)اﻟﻒ( ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺟﻮاب
اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ژﻧﺘﯿﮏ)(GA
ﺗﺒﺮﯾﺪ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ﺷﺪه)(SA
اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ژﻧﺘﯿﮏ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی)(mGA

ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎزهﻫﺎي ﺗﺨﺼﯿﺺ داده ﺷﺪه ﺑﻪ ﻫﺮ دﺳﺘﻪ و ﻧﺴﺒﺘﯽ از ﻫﺮ
ﺑﺎزه ﮐﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎي  iﻋﻀﻮي ﺗﻔﮑﯿﮏﮐﻨﻨﺪه
و ﻏﯿﺮ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮاي ﺗﻤﺎم ﺣﺎﻻت در
اﯾﻦ ﮔﺮاف ﮐﻮﭼﮏ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه و ﺑﺎزهﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ
ﻧﺴﺒﺖﻫﺎ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺷﺪهاﻧﺪ.

١٠٣

١٠١

زﻣﺎن اﺟﺮا )(T

١٠٢

ﺗﻤﺎم ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎي ﭘﻨﺞ ﻋﻀﻮي ﺟﻮاب ﺷﺪﻧﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ
ارزﺷﯽ ﻣﻌﺎدل ﻋﺪد  ۵ﺑﻪ آﻧﻬﺎ داده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺨﺸﯽ از
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎي ﭼﻬﺎر ،ﺳﻪ ،دو و ﺗﻤﺎم ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎي ﯾﮏ ﻋﻀﻮي در
ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺻﺎدق ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ارزﺷﯽ ﻣﻌﺎدل ﻋﺪد  ٧ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.

١٠٠
١٠−١
١ ٢ ٣ ۴ ۵ ۶ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢
ﺷﻤﺎره ﻧﻤﻮﻧﻪ

اﮔﺮ ﺟﻮاﺑﯽ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﺗﺎﺑﻊ ﻫﺪف ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  3ﭘﯿﺪا ﺷﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺪاﻗﻞ
ﯾﮏ زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪي  3ﻋﻀﻮي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﻮاب ﺷﺪﻧﯽ وﺟﻮد دارد.
ﻟﺬا در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺟﻮابﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ ،زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﺸﺘﺮ
از  3ﻋﻀﻮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد .ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺟﻮابﻫﺎي ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﻋﻀﻮ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﯽﻓﺎﯾﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻣﺜ ً
ﻼ در ﻣﺴﺌﻠﻪ رﻧﮓآﻣﯿﺰي ﮔﺮاف ،ﺑﻪ
ﻓﺮض ﮔﺮاﻓﯽ ﺑﺎ  2رﻧﮓ ﻗﺎﺑﻞ رﻧﮓآﻣﯿﺰي اﺳﺖ و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﭘﺎﺳﺨﯽ
ﮐﻪ اﻻن ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه  3رﻧﮓ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺟﺴﺘﺠﻮ و ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺟﻮابﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﮔﺮاف را ﺑﺎ ﭼﻬﺎر رﻧﮓ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ رﻧﮓآﻣﯿﺰي ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻓﺎﯾﺪهي
ﺑﯿﺸﺘﺮي از ﺟﺴﺘﺠﻮ در ﻣﯿﺎن ﺟﻮابﻫﺎي ﺳﻪ رﻧﮕﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

)ب) ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ زﻣﺎن اﺟﺮا (ﻟﮕﺎرﯾﺘﻤﯽ)
ﺷﮑﻞ 8:ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺟﻮاب و زﻣﺎن اﺟﺮا ﺑﺮاي ﺑﻌﺪ ﻣﺘﺮﯾﮏ
ﮔﺮاف ﻫﺎي اﺑﺮﻣﮑﻌﺐ.

در ﺷﮑﻞ 10ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺷﮑﻞ Siﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ي
ﻫﻤﻪ ي ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎي iﻋﻀﻮي ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ
ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﺶ ﻋﻀﻮي دارﯾﻢ ( ،) Vﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﮏ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﺎ
ارﺗﻔﺎع 6ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ي 6ﻋﻀﻮي Vﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ي ﺗﻔﮑﯿﮏ ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ.
اﻧﺪازه ﻫﺮ ﺑﺨﺶ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻌﺪاد زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎيi
ﻋﻀﻮي ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﺎﺣﯿﻪ
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎي 3ﻋﻀﻮي ﺑﺎ S٣و ﻧﻘﻄﻪ ﭼﯿﻦ ﻗﺮﻣﺰ
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ داراي دو ﺳﻄﺢ از ﺗﺎﺑﻊ ﻫﺪف
اﺳﺖ (1):ﺳﻄﺢ ﺗﺎﺑﻊ ﻫﺪف ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 3ﺑﺮاي زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎي ﺳﻪ
ﻋﻀﻮي ﻣﺎﻧﻨﺪ  S = a, b, cﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ
ﮐﻨﻨﺪه (ﺟﻮاب ﺷﺪﻧﯽ) ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻘﺪار ﺗﺎﺑﻊ ﻫﺪف در آﻧﻬﺎ ﺑﺮاﺑﺮ3
ﻫﺴﺖ و) (2ﺳﻄﺢ 7،ﻣﺎﻧﻨﺪ S′ = a, f, gﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ي
ﺗﻔﮑﯿﮏ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﻘﺪار ﺗﺎﺑﻊ ﻫﺪف را 7درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﻢ.

روش ﻣﻌﻤﻮل ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎي ﻓﺮااﺑﺘﮑﺎري ﺑﺮاي
ﺗﻮﻟﯿﺪ زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎﯾﯽ از ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪي ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﮏ ﺑﺮدار
ﺑﺎ اﻋﻀﺎي ﻓﻘﻂ ﺻﻔﺮ و ﯾﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺪار ﯾﮏ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺣﻀﻮر
ﻋﻨﺼﺮ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ در ﺟﻮاب اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﻣﺴﺌﻠﻪي ﺑﻌﺪ
ﻣﺘﺮﯾﮏ ﮔﺮاف وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺑﺎ ﺳﻪ ﻋﻀﻮ ﺑﺮﺳﯿﻢ )ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺑﻌﺪ ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه ﺗﺎﮐﻨﻮن( ،ﻣﻘﺪار ﺗﺎﺑﻊ ﻫﺪف ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  3اﺳﺖ؛
ﻫﯿﭻ ﺟﻮاب دﯾﮕﺮي ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﺸﺘﺮ از  3ﻋﻀﻮ ،ﻣﻔﯿﺪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺟﻮابﻫﺎي ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد  4ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻋﻀﻮ ،ﻓﻘﻂ زﻣﺎن
رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺟﻮاب ﻧﻬﺎﯾﯽ را ﻃﻮﻻﻧﯽﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .روال ﻣﻌﻤﻮل
اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ژﻧﺘﯿﮏ در ﻃﯽ ﭼﻨﺪ ﻧﺴﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﺟﻮابﻫﺎي ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﯽ
را ﺣﺪف ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ،اﻣﺎ ﺑﺎ روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ،در ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪ ،اﺻ ً
ﻼ
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اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ

اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ژﻧﺘﯿﮏ)(GA
ﺗﺒﺮﯾﺪ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ﺷﺪه)(SA
اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ژﻧﺘﯿﮏ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی)(mGA

7
6
5
4
3
2
1

١٠٣
ﺑﻌﺪﻣﺘﺮﯾﮏ )(GD

١٠٢

١٠١

S١

ﺷﮑﻞ 10:ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻓﻀﺎي ﺟﻮاب ﮔﺮاف ﺷﮑﻞ 1در ﻣﺴﺌﻠﻪ ي
ﺑﻌﺪ ﻣﺘﺮﯾﮏ ﮔﺮاف Si.ﻫﺎ زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎي iﻋﻀﻮي ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﻨﺪ.

١ ٢ ٣ ۴ ۵ ۶ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢
ﺷﻤﺎره ﻧﻤﻮﻧﻪ

)اﻟﻒ( ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺟﻮاب
اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ژﻧﺘﯿﮏ)(GA
ﺗﺒﺮﯾﺪ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ﺷﺪه)(SA
اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ژﻧﺘﯿﮏ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی)(mGA

S٢

S٣

S۴

S۶ S۵

ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،در اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ازدﺣﺎم ذرات ،از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺟﻮاب ﺧﻮد
و ﮔﺮوه ﻣﻄﻠﻊ ﻫﺴﺘﻨﺪ .در ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﮐﺮوﻣﻮزم ﻫﺎ در
اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ژﻧﺘﯿﮏ اﺟﺎزه داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ از دﯾﮕﺮ ﮐﺮوﻣﻮزم ﻫﺎ
ﻣﻄﻠﻊ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻘﺎي ﮐﺮوﻣﻮزوم ﻫﺎ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺟﻮاب ﻫﺎي
ﭘﯿﺪا ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ دﯾﮕﺮ اﻋﻀﺎي ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺎﺷﺪ .اﻋﻀﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺪرت
رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻋﻀﻮ را ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﺎ ﺟﻮاب ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ
ﮐﺮدن از رﻋﺎﯾﺖ ﻗﯿﺪﻫﺎي ﻣﺴﺌﻠﻪ ،ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎي ﺧﻮﺑﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .آزﻣﺎﯾﺸﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮ روي دو
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺸﻬﻮر در ﺣﻮزه ﮔﺮاف :رﻧﮓ آﻣﯿﺰي و ﺑﻌﺪﻣﺘﺮﯾﮏ ﮔﺮاف،
ﮐﺎراﯾﯽ ﺷﯿﻮه ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي را ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ .اﻋﻤﺎل ﺷﯿﻮه ي
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي روي دﯾﮕﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﻮزه ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي ﺗﺮﮐﯿﺒﯿﺎﺗﯽ از
ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺎرﻫﺎي آﺗﯽ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ.
ﻣﺮاﺟﻊ

١٠٣

١٠١

زﻣﺎن اﺟﺮا )(T

١٠٢

١٠٠
١ ٢ ٣ ۴ ۵ ۶ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢
ﺷﻤﺎره ﻧﻤﻮﻧﻪ

(ب) ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ زﻣﺎن اﺟﺮا (ﻟﮕﺎرﯾﺘﻤﯽ)

ﺷﮑﻞ 9:ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺟﻮاب و زﻣﺎن اﺟﺮا ﺑﺮاي ﺑﻌﺪ
ﻣﺘﺮﯾﮏ ﮔﺮاف ﻫﺎي ﻫﻤﯿﻨﮓ.

[1] D. Beasley, D. R. Bull, and R. R. Martin, “An
overview of genetic algorithms: Part 1, fundamen–tals,” University Computing, vol.15, no.2, pp.58
69, 1993.

ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﭼﻬﺎر ﻋﻀﻮ را ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ .ﺑﻪ ﺟﺎي اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻤﻞ
اﺻﻼح ﭼﻨﯿﻦ اﻋﻀﺎﯾﯽ در ﻃﯽ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﺴﻞ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ،در روش
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ﻫﻤﭽﻮن اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ژﻧﺘﯿﮏ ،اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ازدﺣﺎم ذرات ،اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎي
ﻣﻮرﭼﮕﺎن ،اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ ،ﻓﺎﺧﺘﻪ ،ﺧﻔﺎش و ﮐﺮم ﺷﺐﺗﺎب،
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 ،298-304داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ ،ﺑﻬﻤﻦ .1378
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اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ

The aware genetic algorithm of the best member, applied to graph coloring
and metric-dimension of the graph problems
Abstract:
Genetic algorithm is one of the most famous methods for solving Combinatorial Optimization Problems. It
had various applications in different field of studies such as Electronics, Computer Science and Mathematics
and still has. In this algorithm, the population members which contribute for producing the next generation
are selected according to their fitness values. The combination of the members is through Crossover Operator;
And in some versions a few of the best members migrate to the next generation directly. Normally, the weak
members of population may participate to the next generation. In this study, the combination operators are
aware of the best member of generation; Only those child which are as good as the best member, are allowed
to form the next generation. The proposed method is applied on graph coloring and finding metric-dimension
of graph problems. The results are compared with the common genetic algorithm. Experimental results shows
the superior performance of the proposed method in comparison to common genetic algorithm.
Keywords: Genetic Algorithm, Metaheuristic Algorithms, Metric Dimension of Graphs, Graph Coloring
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چکیده
از آنجا که روشهای مخصوووط قهقهبندی توالی یادگیری ماشووینج تهت قهقهبندی پروتئینهای سووالم و سوورقانی موفو نهودند
بنابراین یافتن راهکاری برای بازنمایی این توالیها تهت قهقه بندی افراد سووالم و مریب با رویکردهای یادگیری عمیو ضوورورم تام
دارد .در این مطالعهج روشهای مختلف بازنمایی توالی پروتئینج تهت قهقهبندی توالی پروتئین افراد سوووالم و سووورقان وونج مورد
برر سی قرار گرفته است .نتایج ن شان داد که تهدیل حروف ا سید آمینه به بردار ویژگی یکبعدی در قهقه بندی  2کالس موفو نهود
و فقط یک کالس مریب تشخیص داده شد .با تغییر بردار ویژگی بهصورم اعداد رنگی دقت تشخیص کالس سالم کمی بههود یافت.
روش بازنمایی توالی پروتئینی بهصوووورم یکچارده دودوییج با ابتکار ح دنهاله توالی در دو حالت یکبعدی و دوبعدی(تصوووویر با
اعمال فیلتر گابور)ج ن سهت به رو شهای قهلی موثرتر بود .بازنمایی توالی پروتئین به شکل ت صویر دودویی با اعمال فیلتر گابور با دقت
 100%توالی پروتئین افراد سالم و  %98.6توالی پروتئین افراد دارای سرقان وون را قهقهبندی کرد .یافتههای این تحقیو نشان داد
که بازنمایی توالی پروتئین به شوووکل تصوووویر دودویی با اعمال فیلتر گابورج میتواند بهعنوان روش موثر تدید دربازنمایی توالیهای
پروتئینی تهت قهقهبندیج ارایه نماید.
واژگان کلیدی :تهدیل توالی پروتئین به تصویرج فیلتر گابورج شهکه عصهی کانولوشنیج قهقهبندی توالی پروتئین.

 -1مقدمه
ساوتار ژنومی و پروتئینی هر تاندار توسط یک سری از توالیهای
واط تکرارای درست شده است .دهار نوکلئوتید آدنینج گوانینج
تیمینج و سیتوزین ساوتار اصلی توالیهای ژنومی و بیست اسید
آمینه ساوتار توالی پروتئین را تشکیل میدهند .بهدلیل تکراری
بودن این توالیها امکان است اده از مدلهای مختلف داده کاوی در
تحلیل ژنومی فراهم شده است[ .]1در دند دهه اویرج پیشرفت در
زیستشناسی مولکولی و تجهیزام مورد نیاز تحقیو در این زمینه
نویسنده مسئول :منصور ابراهیمی mansour@future.edu
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باعث افزایش سریع تعیین توالی ژنوم بسیاری از گونههای
موتودام شدج بهقوریکه پروژههای تعیین توالی ژنومها از
پروژههای بسیار رایج بهحساب میآیند .مطالعه وابستگی این
پروفایلهای توالی پروتئینی و حالتهای بیماری یا مراحل سلولها
نقش مهمی را در کاربردهای بالینی و بیولوژیکی بازی میکند [.]2
پروفایلهای توالی پروتئینی میتواند از دندین نمونه بافت بهدست
آورده شود و در مقایسه ژنهای بیان شده در بافت نرمال با آن
ژنهایی که در بافت بیمار استج فرد میتواند به بصیرم بهتری در
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قب آسیب شناسی بیماری برسد [ .]3یکی از بیماریهای مهم در
این زمینه سرقان میباشد.
سرقان در واقع یک بیماری ژنتیکی است که مشخصه آن تهش
(تغییر در توالی ژنوم) در بخشی از  DNAدر یک یا دند گروه از
سلولهای قهیعی میباشد که منجر به تقسیم نامحدود این سلولها
میگردد [ .]4سرقان وون یا لوسمی بیماری پیشرونده و بدویم
اعضای وونساز بدن است .این بیماری در اثر تکثیر و تکامل ناقص
گویچههای س ید وون و پیش سازهای آن در وون و مغز استخوان
ایجاد میشود .به این معنی که مغز استخوان بهصورم غیر عادیج
مقدار بسیار زیادی سلول وونی تولید میکند که باعث توقف در
تولید سلولهای س ید میشوند و توانایی فرد در مقابله با بیماریها
از بین میرود .این سلولها که با سلولهای وون نرمال مت اوم
هستند بر تولید سایر انواع سلولهای وونی که توسط مغز استخوان
ساوته میشود مانند گویچههای قرمز وون که اکسیژن به بافتهای
بدن میرسانند و پالکتهای وونی که از لخته شدن تلوگیری
میکنندج اثر میگذارند [ .]5پیشرفتهای فن آوری در علم ژنتیک
و تصویر برداری یک ان جاری در ایجاد حجم زیادی از نمونههای
مولکولی و سلولی کرده است .ت حلیل و بررسی این حجم زیاد از
نمونههای مولکولی و سلولی با روشهای متعارف با توته به ابعاد
باالی دادههای بیولوژیکی دالش برانگیز است [ .]6روشهای مدرن
یادگیری ماشینج از قهیل یادگیری عمیوج نویدی برای قدرم ن وذ
به ساوتار مخ ی بین مجموعه دادههای بسیار بزرگ و ساوت پیش
بینیهای دقیو دارد .ارزش شهکه عصهی عمیو در این زمینه دو
تنهه است .ابتداج شیوههای قدیمی یادگیری ماشین نمیتواند
مستقیما روی توالی اترا شودج بنابراین نیازمند ویژگیهای از پیش
تعریف شده دارد که میتواند بر اساس دانش قهلی استخراج شود
مانند حضور یا عدم حضور متغیرهای تک نوکلئوتیدی; 1تعداد
دفعاتی که زیر توالی 2ظاهر شده; توالیهای تکراری کوتاه
نوکلئوتیدی یا آمینواسیدی; 3و دنهالههای ح شده که در نسلهای
مختلف تغییر نکرده است 4.شهکههای عصهی عمیو بهصورم
وودکار نه دستیج الگوهای مشترک از دادهها را از قریو یادگیری
ویژگی پیدا میکنند .بدین معنی که بازنمایی غنی شدهای از
دادههای توالی ایجاد میکند تا بتواند وابستگیهای غیر وطی و
اثرام متقابل آنها را در محدوده توالی گستردهتر در مقیاس ژنومی
متعدد را نشان دهد و این بازنمایی در روند دستهبندیج بین دستهها
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یا کالسهای مختلف از توالیج بهتر تمایز قائل میشود [ .]7کاربرد
م ید دیگر یادگیری عمیو موفقیت در پیدا کردن و وصل کردن
بخشهای اقالعاتی کدکننده ژن یعنی اگزونها میباشد;]9 .8[ 5
یادگیری عمیو در تشخیص ویژگیهای پروتئینهای متصلشونده
به ِ DNAو  ;]10[ RNAدر تشخیص ویژگیهای عالئم اپی
ژنتیک که مطالعه بر روی تاثیرام محیط برای باز شدن رشتههای
 DNAیا  RNAپیچ وورده برای بیان شدن را دارند[ ;]11و
همچنین به منظور مطالعه کشف اثرام تغییر رشتههای DNA
[]12ج موفقیت آمیز عمل کرده است .یکی از بهترین و دقیوترین
روشهای یادگیری عمیو در این زمینهج شهکه عصهی کانولوشنی
استج در شهکه عصهی کانولوشنی استخراج ویژگی بهصورم سلسله
مرتهی انجام میشود [.]13
 -2ادبیات تحقیق
سالهای اویر ان جاری در پیشرفت تکنیکهایی با تکنولوژی باال
برای دستیابی و نشان دادن تنهههای مختلف فعالیت ژن به وتود
آمده است .اکنون با است اده از این تکنولوژیهای تدیدج شناسایی
ارتهاقام تدید بین ژنها را با قدرم ت کیک پذیری باالتر نسهت
به گذشته ممکن ساوته است .برای مثال ویلی زود این امکان
وتود وواهد داشت که نقشه کل مجموعه کنش متقابل پروتئین
برای هر ارگانیسم نیز مشخص شود .دسترسی این مجموعه داده
وسیع ژنوم یک فرصت بی نظیر برای کشف ویژگیهای سلولی
تدید از منظر سیستمی میدهد و توانایی دانشمندان را در
پیشبینی صحیح عملکرد ژن در حجمهای وسیع افزایش میدهد
[ .]14شماری از تکنیکهای قهقهبندی یادگیری ماشین تهت
قهقهبندی بافت به دو نوع سرقانی و نرمال است اده شده است.
بعالوه تعداد زیاد ویژگی در مقابل تعداد کم نمونههای آموزشیج
حل این مساله را ویلی سختتر میکند [ .]15در گذشتهج
راهحلهای زیادی تهت مساله قهقهبندی سرقان پیشنهاد شده
است .در این روشهاج بیشتر از کاهش فضای مشخصه با انتخاب و
یا استخراج ویژگی است اده شده است .اگرده این منجر به مشکالتی
با آن روشهایی میشود که اکثرا مقیاس پذیر نیستند و نمیتوانند
به انواع تدید سرقان بدون باز قراحی مشخصام تدید تعمیم
داده شوند .بعالوه این تکنیکها نمیتوانند راهحل موثری از
نمونههای بافت از دیگر سرقانها اتخاذ کنند [ .]16یادگیری
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عمیو در حال حاضر با تحلیل ژنهای بیمار برای کمک به تشخیص
بیماریها مورد است اده است .این تکنیک میتواند سلولهای
سرقانی را تشخیص دهد که دانشمندان موفو به مشاهده آنها
نشدهاند همچنین میتواند به محققان در درک بهتر تهشهای
عامل سرقان و توسعه درمانهای تدید برای آنها کمک کند
[ .]17یادگیری عمیو از زیر شاوههای یادگیری ماشین است .این
روش ویژگی را بهصورم سلسله مراتهی از الیههای مختلف از قریو
توابع غیر وطی استخراج میکند ورودی هر الیه وروتی الیه قهلی
است و آموزش آن میتواند بهصورم با ناظر یا بدون ناظر باشد.در
واقع تک الیه مخ ی در شهکه عصهی با تعدادی زیادی(عمیو) الیه
تایگزین شده است [ .]18شهکههای عصهی کانولوشنی یکی از
مهمترین روشهای یادگیری عمیو هستند که در آنها دندین الیه
با روشی قدرتمند آموزش میبینند .این روش بسیار کارآمد بوده و
یکی از رایجترین روشها در کاربردهای مختلف بینایی کامچیوتر است
[ .]19پروتئینها مى توانند فعال کننده یا مهار کننده بیمارى
باشند عالوه بر نقش وود به عنوان یک عامل تمایزج سرکوبگر تومور
نیز مىباشند .در حودود  %90از سولولهای سرقانوی دارای
فعالیوت بواالی ترکیهوام نوکلئوپروتئینوی میباشوند کوه سوهب
میشوود سولولها رشود غیرعادی داشته باشوند [ .]20بنابراین
بررسی فعالیوت توالی پروتئینی سولولهای سرقانویج میتوانود به
عنووان ابوزاری برای تشوخیص و قهقهبندی بیماری سرقان مورد
است اده قرار گیرد .در ارتهاط با این مساله و تهت تسهیل و توسعه
نسخههای تعمیم یافتهتر دسته کنندههای سرقانج در این تحقیوج
ما راه کلیتری از یادگیری مشخصهها به وسیله کاربرد یادگیری
مشخصه با ناظر و روشهای یادگیری عمیو ج در واقع شهکه
کانولوشنی را پیشنهاد میدهیم .در روش پیشنهادی از دادههای
توالی پروتئینی بیماران مهتال به سرقان وون و انسان سالمج
است اده شده است .در این مقاله ما در رابطه با نوع تدیدی از
برنامههای کاربردی در آنالیز دستاوردهایی از بازنمایی توالی
پروتئین به تصویر را بحث میکنیم .هدف اصلی این مطالعه است اده
از قابلیتهای شهکه عصهی کانولوشنی تهت قهقهبندی تصاویر
بازنمایی شده از توالی پروتئین میباشد .ما ابتدا نوآوری در این
تحقیو یعنی تهدیل توالی پروتئین به تصویر را ارائه میدهیم برای
این منظور روشهای مختلف در تهدیل توالی پروتئین به تصاویر را
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پیشنهاد میدهیم .سچس با اعمال فیلتر گایوربا زاویه و قول موج
مختلف به تصویر دودوییج دقت قهقهبندی معماری پیشنهاد شده
شهکه عصهی کانولوشنی را بررسی کرده و تعیین میکنیم با ده
تنظیماتی میتوانیم در بینش بیولوژیکی با تهدیل توالی پروتئین
به ت صویر باینری از آن است اده نماییم .ما همچنین زمان آموزش
برای رسیدن به دقت کل  %100تهت قهقهبندی توالیهای
پروتئین سالم و سرقان وون بازنمایی شده با تصویر دودویی را با
اعمال حالت های مختلف زوایا و قول موج فیلتر گابور و دگونگی
بهترین است اده از این تکنولوژی تدید را مورد بحث قرار میدهیم.
 -3شبکه عصبی کانولوشنی
شهکه عصهی کانولوشنی ردهای از یادگیری عمیو هستند که معموال
برای تحلیل تصاویر در یادگیریماشین است اده میشوند .ساوتار
شهکه کانولوشنی از فرایندهای زیستی قشر بینایی گربه الهام گرفته
شده است .این ساوتار بهگونهای استکه تک نورونهاج تنها در یک
ناحیه محدود به تحریک پاسخ میدهند که به آن ناحیه ادراکی گ ته
میشود .نواحی ادراکی نورونهای مختلفج بهصورم تزئی باهم هم-
پوشانی دارند به گونهای که کل میدان دید را پوشش میدهند .یک
شهکه عصهی کانولوشنی از سه الیه اصلی تشکیل میشود که
عهارتند از  :الیه کانولوشنیج 6الیه ادغام 7و الیه تماما متصل 8.الیه
های مختلف وظایف مختل ی را انجام میدهد .در هر شهکه عصهی
کانولوشنی دو مرحله برای آموزش وتود دارد .مرحله پیشرو 9و
مرحله پس انتشار 10.در مرحله اول تصویر ورودی به الیه کانولوشن
شهکه تغذیه می شود و این عمل دیزی تز ضرب نقطه ای بین
ماتریس تصویر ورودی و ماتریس فیلتر در هر الیه کانولوشن نیست.
وروتی الیه های کانولوشن نشاندهنده ویژگیهای سطح باال در
دادهها استج به عهارم ساده هدف الیههای کانولوشن در پردازش
عکس ساوتن ویژگیها از داده های وام میباشدج آنها به دنهال اشیا
و دنهالههای با معنی موتود در عکس میگردند اما هیچ تصمیم
گیری در مورد قهقهبندی انجام نمیدهند .فلت کردن این ویژگیها
در انتهای شهکه و اتصال آنها به دو الیه تماما متصل معموال یک
روش ارزان «از لحاظ بار محاسهاتی» برای یادگیری ترکیهام
غیروطی این ویژگیها است .ابعاد ماتریس وزنج برای تولید تعداد
نرونهای الزم در الیه تمام متصل برابر است با حاصلضرب تعداد
این نرونها در تعداد نرونهای الیه قهلی آنها .یکسوساز ج11تهت
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ص ر کردن مقادیر من ی ماتریس بدست آمدهج است اده می شود.
الیه ادغام معموال بعد از الیه کانولوشن قرار می گیرد و اندازه داده
را کودک می کنند .در ترکیب نورونهاج مکانیزمهای مختل ی وتود
دارد که معروفترین آنها ادغام ماکسیمم12است .در این مکانیزم
پنجره هایی بر روی ماتریس بدستآمده مرحله قهل اعمال شده و
با گام مشخصی حرکت میکند و وظی ه آن قرار دادن ماکسیمم
اعداد موتود در پنجره به تای اعداد می باشد .الیه بیشینه هموار13
وروتی الیه تماما متصل14را به توزیع احتمال کالسها تهدیل می-
کند .سچس وروتی شهکه محاسهه میشود .به منظور تنظیم
پارامترهای شهکه (مقادیر فیلترهای الیه کانولوشن و ماتریسهای
وزن الیه های تماما متصل)ج در مرحله اول با است اده از یک تابع
 15ج وروتی شهکه را با پاسخ صحیح مقایسه کرده و وطا
وطا
محاسهه میشود .در مرحله بعدی بر اساس میزان وطای محاسهه
شده مرحله پسانتشاروطا آغاز میشود .در این مرحله گرادیانت هر
پارامترج با توته به قاعده زنجیرهای16
محاسهه میشود و تمامی
پارامترها با توته به تاثیری که بر وطای ایجادشده در شهکه دارند
تغییر پیدا میکنند .بعد از بروز شدن پارامترهاج مرحله بعدی پیش-
رو شروع میشود .با تکرار تعداد مناسهی از این مراحلج آموزش
شهکه پایان مییابد.

در رابطه ( 𝜆 )1قول موج فرکانس سینوسیج 𝜃 زاویه دروش
فیلترهای گابور برای تعیین تهت نوارهای موازی تابع گابور ج 𝜓
تابهتایی فاز برای تعیین تقارن تابع گابورج 𝜎 انحراف استاندارد
پوشش تابع گاوسیج 𝛾 نسهت ابعاد فضایی و بیضویج درصورتی که
بهقور مناسب و دقیو تنظیم شوندج عملکرد بسیار مناسهی در
تشخیص ویژگیهای بافت و لهه بافت دارند ] .[22ویژگی دیگر
فیلترهای گابور درته ت کیک مشترک باالی آنها است .این بدان
معنی است که پاسخ آنها هم در حوزه مکان و هم در حوزه فرکانس
کامال محلی و قابل تنظیم کردن است.
در این مقاله زوایای مختلف دروش فیلتر گابور با  2قول موج
فرکانس سینوسی تهت استخراج ویژگیهای مهمتر مورد مقایسه
قرار میگیرند.
 -5روشهای طبقهبندی توالی
سه روش متداول تهت قهقهبندی توالی وتود دارد .روش اولج
قهقهبندی مهتنی بر ویژگی است .کل تعداد ویژگیهای یک توالی
پروتئین به قول nج شامل همه زیرمجموعههای ممکن برای مکان
آمینواسیدهاج بهصورم رابطه  2تعریف میشود.
() 2

 𝑛(𝑛𝑘) = (𝑛0)(𝑛1) + ⋯ + (𝑛𝑛) = 2

𝑘=0

در رابطه 2ج  nتعداد ویژگیهای اولیه است .و  kنیز زیر مجموعه
انتخاب شده است .نشان داده شده است که پیدا کردن زیر مجموعه
بهینهج یک مسئله  NP-hardاست [ .]24 .23بهعنوان روشهای
مهتنی بر ویژگیج در مرحله اول موقعیت حروف اسید آمینه به عنوان
ویژگی تعریف شدند .در مرحله دومج در حین ح یکچاردگیج
حروف اسید آمینه توالی پروتئین به بردار دودویی تهدیل میشود؛
در این روش بازنماییج بهدلیل اینکه دنهاله توالیها باید ح شودج
برای تک تک حروف اسید آمینهج در قول توالی پروتئینج اگر حرف
مورد نظر ظاهر شودج مقدار  1و در غیر اینصورم مقدار  0تایگزین
میشود .تدول  1بازنمایی توالی پروتئین به شکل بردار دودویی را
نشان میدهد.

 -4فیلتر گابور
در کاربردهای مختلف بینایی کامچیوتر از قهیل آنالیز بافت و
آشکارسازی لههج توابع گابور بطور وسیعی است اده شدهاند  .فیلتر
گابور یک فیلتر وطی و محلی است .هسته کانولوشن فیلتر گابور
حاصلضرب یک تابع نمایی مختلط و گوسین است ] .[21مجموعه
فیلترهای گابور از قریو رابطه ( )1بدست آورده میشوند.
()1
)𝛾 𝑔(𝑥, 𝑦; 𝜆, 𝜃, 𝜓, 𝜎,
(𝑥𝑐𝑜𝑠𝜃 + 𝑦𝑠𝑖𝑛𝜃)2 + 𝛾 2 + (−𝑥𝑠𝑖𝑛𝜃 + 𝑦𝑐𝑜𝑠𝜃)2
= 𝑒𝑥𝑝 (−
)
2𝜎 2
)𝜃𝑛𝑖𝑠𝑦 (𝑥𝑐𝑜𝑠𝜃 +
𝜋∗ 𝑒𝑥𝑝(𝑖 (2
))𝜓 +
𝜆

2

1

5

3

1

6

4

𝑛

∑

Max pooling
Softmax
1
fully connected
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loss function
chain rule
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جدول  :1نگاشت توالی پروتئین به بردار دودویی
توالی

…MKLIILQHVT
V

...

L

I

پروتئین

R

...

A

… 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 … 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 … ... 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 … 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 … ... 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

روش دومج قهقهبندی مهتنی بر فاصله است که شهاهت بین توالیها
را بررسی میکند .بهدلیل ت اوم در قول توالیهای انتخاب شده در
مجموعه دادهها این روش مورد بررسی قرار نگرفت .روش سومج قهقه
مهتنی بر مدل است .در این مقالهج با نوشتن برنامه متلب از شهکه
عصهی کانولوشنی در روشهای پیشنهادی بازنمایی نگاشت توالی
پروتئینج تهت قهقه بندی توالی مهتنی بر مدل است اده شد.

آمینو
اسید
بردار
دودویی

جدول  :2نگاشت توالی پروتئین به عدد صحیح با
تبدیل آمینو اسید به عدد صحیح با تابع  aa2intمتلب
عدد

کد

آمینواسید

صحیح
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
0

 -6روشهای پیشنهادی بازنمایی نگاشت توالی پروتئین
جهت طبقهبندی مبتنی بر مدل
در این بخش تهت ایجاد قالب ورودی معماری شهکه عصهی
کانولوشنی قراحی شده در نرمافزار متلبج روشهای پیشنهادی
بازنمایی نگاشت توالی پروتئین به عدد ارائه میشود .برای ایجاد قالب
ورودی قهقه بندی مهتنی بر مدلج در روش اول از با زنمایی توالی
پروتئین به شکل آرایه یکبعدی از مقادیر عدد صحیح است اده
میشود .در این روش بازنماییج حروف توالی اسید آمینه پروتئینج با
است اده از دستور  aa2intنرمافزار متلبج به عدد صحیح مطابو
تدول  2تهدیل میشوند .در نتیجه قالب ورودی شهکه عصهی
کانولوشنی در این روشج یک بردار شامل  289عدد صحیح میباشد.
برای ایجاد قالب ورودی قهقهبندی مهتنی بر مدلج در روش دوم از
بازنمایی توالی پروتئین به شکل تصویر در قالبهای بردار رنگیج
تصویر رنگی مربعیج تصویر باینری و همچنین از تصویر باینری با
اعمال فیلتر گابور به عنوان روش پیشنهادیج است اده میشود.

A
R
N
D
C
E
Q
G
H
I
L
K
M
F
P
S
T
W
Y
V
X

Alanine
Arginine
Asparagine
Aspartic acid
Cysteine
Glutamic acid
Glutamine
Glycine
Histidine
Isoleucine
Leucine
Lysine
Methionine
Phenylalanine
Proline
Serine
Threonine
Tryptophan
Tyrosine
Valine
Unknown

در بازنمایی توالی پروتئین به شکل تصویر در ابتدا به ازای هر آمینو
اسیدج یک رشته بیتی شامل نوزده عدد  0و یک عدد  1ایجاد می-
شود .کد عدد صحیح آمینو اسیدج محل قرار گرفتن  1را در رشته
بیتی مطابو با شکل  1مشخص مینماید .به عنوان مثال رشته بیتی
""00000000000000000010ج کد  Rبا عدد صحیح  2را نشان
میدهد.

شکل  :1نگاشت اسید آمینه به رشته بیتی

در قالب بردار رنگیج بهازای هر رشته بیتی یک کد رنگ RGB
تولید میشود برای اینکار از تهدیل کد باینری رشته بیتی به
160
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دسیمال مطابو شکل  2است اده شده است .در نتیجه بهازای هر
حرف توالی پروتئین یک کد  RGBتولید میشود .در این روش
قالب ورودی یک بردار  1 X 289وواهد شد.
کد RGB

رشته بیتی
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0 ...
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

4096 2048 1024 512 512 1024 ...

0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

توالی پروتئین
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0

…MKLIILQH

شکل  :4تبدیل توالی پروتئین به تصویرباینری با ابعاد 20 x 289
.

 -7جامعه آماری

شکل  :2مراحل بازنمایی توالی پروتئین به  1 x 289کد RGB

در این پژوهشج  2143توالی اسید آمینه پروتئین از سایت مرکز
ملی اقالعام زیست فناوری معروف به  NCBIکه یکی از مراکز و
شاوههای کتابخانه ملی پزشکی ایاالم متحده آمریکا است و وود
زیر مجموعه موسسه علمی سالمت  NIHاستج تمع آوری شده
است .با توته به اینکه قول توالیها مت اوم بودندج در مرحله
انتخاب دادههاج  460توالی پروتئین با قول بین  235و  289انتخاب
شد.

در قالب تصویر رنگی مربعی هر  17کد  RGBدر یک سطر قرار
میگیردج شکل  3قالب ورودی بهصورم تصویر رنگی  17 X 17را
نشان میدهد .سطر اول تصویر رنگیج بازنمایی  17حرف اول دنهاله
توالی پروتئین و سطر دوم نیزج  17حرف دومج و سطرهای بعدی هم
به همین ترتیب نگاشت میشوند.
تصویر رنگی

کدRGB

17x17

توالی پروتئین با
طول 289

4096 2048 1024 512 512 1024 ...
…
…
…

 -8نمونه آماری

…MKLIILQH

شکل  :3مراحل بازنمایی توالی پروتئین به تصویر رنگی 17
17X

برای ایجاد تصویر باینری  20 X 289بر اساس رشته بیتی توالی
پروتئینج در هر ستون تنها یک پیکسل س ید قرار میگیرد .مکان
این پیکسل با توته به مکان عدد یک در رشته بیتی مشخص می-
شود .مطابو با شکل 4ج هر حرف از توالی پروتئینج یک ستون از
تصویر باینری را نشان میدهد.با توته به اینکه قول تصویر باینری
ایجاد شده با قول دنهاله توالی یکسان میشود در نتیجه م هوم
دنهاله در توالی ح میشود .عرض تصویر برابر  20یعنی تعداد
اسید آمینه انتخاب شدهاستج لذا در هر ستون تنها یک پیکسل
س ید وتود وواهد داشت که باعث میشود در این قالب ورودیج
اسیدهای آمینه به صورم یکنواوت بازنمایی شوند .قالب پیشنهادی
ورودی شهکه عصهی کانولوشنی در این مقاله تهت استخراج
ویژگی های مهمترج با اعمال فیلتر گابور در تصویر باینریج تهت
بازنمایی توالی پروتئین مطابو با شکل  4معرفی میشود.

7

Normal

نمونه آماری شامل  2کالس توالی پروتئینی است که عهارتند از:
سالم17:این کالس شامل  59توالی پروتئینی که سرقان وون ندارندج
میباشد.
 18این کالس شامل  401توالی پروتئینیج از افرادی
سرقان وون :
است که ددار بیماری سرقان وون می باشند.
 6 -9مجموعه داده برای مدلهای پیشبینی
مجموعه دادهها در این تحقیو به  6روش مختلف بازنمایی شدهاند.
شکل  6فلودارم روشهای قهقهبندی این مجموعه دادهها را نشان
میدهد.
مجموعه داده اول شامل دادههای اسمیج تهت قهقه بندی مدلهای
مهتنی بر ویژگی ایجاد شدج در این مجموعه داده موقعیت حروف
اسیدآمینه به عنوان ویژگی تعریف شدج تعداد  289ویژگی برای هر
توالی در نظر گرفته شد .در مجموعه داده دوم در حین ح
یکچاردگیج حروف اسید آمینه توالی پروتئین به بردار دودویی تهدیل
میشوند؛ در این روش بازنماییج بهدلیل اینکه دنهاله توالیها باید
ح شودج برای تک تک حروف اسید آمینهج در قول توالی پروتئینج
اگر حرف مورد نظر ظاهر شودج مقدار  1و در غیراینصورم مقدار 0

8

1
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مجموعه داده دهارم با بردار کد رنگ ایجاد شدج در این مجموعه
داده بهازای هر توالی  289کد رنگ به عنوان ویژگی در نظر گرفته
شد .برای این مجموعه داده نیز تهت قهقه بندی مهتنی بر مدل از
شهکه عصهی کانولوشنی با معماری شکل  5است اده شد.

تایگزین میشود .تعداد کل ویژگیها در این روش  20*289برابر
با  5780وواهد شد .این مجموعه داده نیز تهت قهقه بندی
مدلهای مهتنی بر ویژگی ایجاد شدج روشهای قهقهبندی مهتنی
بر ویژگی در این  2مجموعه داده شامل دروتان تصمیمج ماشین
بردار پشتیهانج و روشهای گروهی میباشد .مجموعه داده سومج
برداری از اعداد صحیح استج برای هر توالی به قول 289ج برداری
شامل  289عدد صحیح بهعنوان ویژگیج مطابو با اعداد صحیح
تدول  1تعریف شدج شهکه عصهی کانولوشنی با معماری معرفی
شده در شکل  5تهت قهقه بندی مهتنی بر مدل برای این مجموعه
داده انتخاب شد .در معماری این شهکه عصهی کانولوشنی از 11
الیه پس از الیه ورودی برای قهقهبندی است اده شده است .الیه
اول از الیه کانولوشن با  30فیلتر با ابعاد 1X3ج الیه دوم از یکسوساز
تهت ص ر کردن اعداد من ی وروتی الیه قهلج الیه سوم الیه
کانولوشن با  60فیلتر  1X2و الیه دهارم نیز الیه یکسوسازج الیه
پنجم الیه ادغام با ناحیه ادراکی  1X2با عملگر حداکثر با گام 2ج
الیه ششم الیه کانولوشن با  80فیلتر1X3ج الیه ه تم الیه یکسوسازج
الیه هشتم و نهم تماما متصل بهترتیب با  33و  2نورونج الیه دهم
الیه بیشینه هموار و الیه یازدهمج الیه قهقهبندی19تعریف شده
است.

شکل  :5معماری شبکه عصبی کانولوشن با ورودی عدد آرایه
یکبعدی .

9

classification

1
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Prediction Models: Six different datasets
Polynomial

Vector

Image

289 feature

Binary
20×289

RGB
17×17

RGB
1×289

Numeric
1×289

Binary
1×5780

Modelbased

Model
-based

Model
-based

Model
-based

Featurebased

Featurebased

Decision
Trees

Decision
Trees

CNN
CNN

SVM

CNN

CNN

SVM

CNN+
Ensemble

Ensemble

Gabor

50% Holdout validation

Recall

Precision

Accuracy

شکل  :6روشهای طبقهبندی در  6مجموعه داده

در مجموعه داده پنجمج برای هر توالی تصویر رنگی  17X17تعریف
شد .در این روش  2مدل معماری شهکه عصهی عمیو پیشنهاد داده
شد .مطابو با شکل  7در مدل اول از شهکه عصهی کانولوشنی با 11
الیه پس از الیه ورودی برای قهقهبندی تصاویر رنگی مربعی
بازنمایی شده از توالیهای پروتئین است اده شد .الیه اول از الیه
کانولوشنی با  20فیلتر با ابعاد 5 X 5ج الیه دوم از یکسوساز تهت

ص ر کردن اعداد من ی وروتی الیه قهلج الیه سوم الیه کانولوشنی
با  60فیلتر  4 X 4و الیه دهارم نیز الیه یکسوسازج الیه پنجم الیه
ادغام با ناحیه ادراکی  2 X 2با عملگر ماکسیممج الیه ششم الیه
کانولوشنی با  80فیلتر 3 X 3ج الیه ه تم الیه یکسوسازج الیه هشتم
و نهم تماما متصل به ترتیب با  20و  2نورونج الیه دهمج الیه بیشینه
هموار و الیه یازدهمج الیه قهقهبندی تعریف شده است.

شکل  :7مدل اول شبکه عصبی کانولوشن جهت طبقهبندی تصویر رنگی 17X17

مطابو با شکل  8در مدل دومج از  10الیه پس از الیه ورودی تهت
قهقهبندی تصاویر رنگی مربعی بازنمایی شده از توالیهای پروتئین

است اده شد .در الیه اولج از  30فیلتر کانولوشن با ابعاد 3 X 3ج الیه
دوم از الیه ادغام تهت کاهش ابعاد با ناحیه ارداکی 2 X 2ج الیه

نویسنده مسئول :منصور ابراهیمیmansour@future.edu
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سوم شامل  60فیلتر کانولوشن با ابعاد 2 X 2ج الیه دهارم مانند
الیه دومج الیه پنجم شامل 80فیلتر کانولوشن با ابعاد 3 X 3ج الیه
ششم نیز شهیه الیه دهارم و دوم از الیه ادغام با ناحیه ادراکی X 2

2ج الیه ه تم و هشتم الیه های تماما متصل به ترتیب با  33و 2
نرونج الیه نهمج الیه بیشینه هموار و الیه دهمج الیه قهقهبندی
تعریف شده است.

شکل  :8مدل دوم شبکه عصبی کانولوشن در روش اول پیشنهادی

با ابعاد 4 X 80ج الیه پنجم :الیه یکسوسازج الیه ششم :الیه
تماما متصل با  100نورونج الیه ه تم :الیه یکسوسازج الیه هشتم:
الیه تماما متصل با  2نورونج الیه نهم :الیه بیشینه هموارج الیه دهم:
الیه قهقهبندی در نظر گرفته شده است.

مطابو با شکل  9در روش پیشنهادی سوم از  10الیه شهکه عصهی
کانولوشنی برای قهقهبندی وروتی فیلتر گابور تصاویر دودویی
 20 X 289است اده میشود .الیه اول شامل  10فیلتر کانولوشن با
ابعاد  10 X 100ج الیه دوم :الیه یکسوسازج الیه سوم :الیه ادغام با
ناحیه ادراکی 5 X 50ج الیه دهارم شامل  10فیلتر کانولوشن

یه

توالی پروتئین با طول 289

یه پی شی

RELU

اد ام

 10فیلتر

][5 50

][10 100

فیلتر گابور
تصویر دودویی توالی

گام =1

یه پی شی
 10فیلتر

][4 80
گام =1

یه

یه
RELU

تماما

RELU

تماما
متصل

متصل

2

100

نورون

نورون

شکل  :9معماری شبکه کانولوشن در روش پیشنهادی تبدیل توالی پروتئین به تصاویر دودویی
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 -10ارزیابی مدلهای پیشنهادی طبقهبندی توالی پروتئین
سالم و مریض(سرطانی)
با توجه به عدم توازن تعداد نمونههای هر دو کالسج تهت
ارزیابی دقتج از روش ( 2-fold-Cross-Validationدر مرحله
اول  50درصد اول دادهها در هر کالس به عنوان دادههای آموزشی
و  50درصد دوم نیز به عنوان دادههای تست و در مرحله دوم 50
درصد اول تست و  50درصد دوم آموزشی در نظر گرفته میشوند)
تهت مقایسه عملکرد مدلهای مخصوط قهقهبندی توالی با
مدلهای قهقهبندی مهتنی با تصویر است اده شده است .در این
ارزیابی از حساسیت(20تقسیم تعداد درست تشخیص داده شده یک
کالس بر تعداد واقعی همان کالس) و دقت(21تقسیم تعداد درست
تشخیص داده شده یک کالس بر تعداد پیشبینی همان کالس) و
دقتکل(22تقسیم تعداد درست تشخیص داده شده  2کالس بر
تعداد کل نمونههای تست) است اده شده است.
 -11یافتهها
روشهای قهقهبندی یادگیرنده نرمافزار متلب23شامل  3روش
دروت تصمیم()Fine Tree, Medium Tree, Coarse Treeج
و  7روش ماشین بردار پشتیهان ( Logistic Regression,
Linear SVM, Quadratic SVM, Cubic SVM, Fine
 )Gaussian SVM, Medium Gaussian SVM,و  3روش
گروهی ( Ensemble Boosted Trees, Ensemble
)Bagged Trees, Ensemble RUS Boosted Trees
تهت قهقهبندی  2کالس نامتوازن سالم و مریب در  2مجموعه
داده مهتنی بر ویژگی معرفی شده در شکل  5مورد است اده قرار
گرفتند .تدول 3ج ارزیابی روشهای قهقهبندی یادگیرنده نرمافزار
متلب با داده اسمی در مجموعه داده مهتنی بر ویژگی را نشان
میدهد .در این مجموعه دادهج روش قهقهبندی Ensemble
 Bagged Treesبیشترین دقت کل را در قهقهبندی  2کالس
ارائه داد .تدول  4نیز ارزیابی روشهای قهقهبندی یادگیرنده
نرمافزار متلب با داده بردار دودویی در مجموعه داده مهتنی بر ویژگی
را نشان میدهد .در این مجموعه دادهج روشهای قهقهبندی
 Quadratic SVMو  Cubic SVMبا دقت  %92.0بیشترین
دقت کل را در قهقهبندی  2کالس ارائه دادند .همچنین در مقایسه
تدول  3با  4مشاهده شد در بیشتر روشهای قهقهبندی یادگیرنده

0
1

Recall
Precision

نرمافزار متلب در روشهای مهتنی بر ویژگیج ورودی توالی بهصورم
بردار دودویی نتایج بهتری نسهت به ورودی دادههای اسمی ارائه
میدهند .علت افزایش دقت به  2دلیل میباشد .اول اینکه در روش
بازنمایی با برداردودوییج دنهاله توالی پروتئین بهصورم یکچارده کد
شدهاندج دوم اینکه پیوستگی در زیر دنهاله در این روش بازنمایی
ح شده است .تدول  5ارزیابی روشهای قهقه مهتنی بر مدل را
نشان میدهد .شهکه عصهی کانولوشنی مجموعه داده بردار عددی
یکبعدی کالس  1را تشخیص نداد .ارزیابی قهقهبندی شهکه
عصهی کانولوشنی با ورودی بهصورم بردار کد رنگ نسهتبه بردار
عددی بهتر شد .در هر  2روش بردار عدد صحیح و بردار کد رنگ
بهدلیل بازنمایی غیر یکچارده حروف توالیج ارزیابی مناسهی نداشتند.
شهکه عصهی کانولوشنی بر روی تصاویر رنگی مربعی در قالب (17
)17 Xج در دو معماری مختلف تهت آموزش شهکه ارائه شد .هر
یک از معماریها با مقادیر و الیههای مختلفج مورد بررسی و تحلیل
قرار گرفته شد .در این بررسی مشاهده شد که بهدلیل قطعه قطعه
شدن دنهاله برای ایجاد تصویر مربعی در  2مدل شهکه عصهی
کانولوشنیج و همچنین با توته به یکچارده نهودن بازنمایی اسیدهای
آمینه به مقادیر رنگی بهدلیل ت اوم بسیار زیاد اعداد رنگی ایجاد
شده از اسیدهای آمینهج دقت و حساسیت کالس  1کمتر از %50
شد .اما در روش پیشنهادی با تعریف قالب ورودی به شکل تصاویر
( (20 X 289دودویی و اعمال فیلتر گابورج دقت و حساسیت هر 2
کالس بیشتر از  %90شد .تهت رسیدن به دقت کل باالتر و تعیین
تعداد دفعام الزم برای آموزش دادههای آموزشی شهکه عصهیج 4
زاویه ( 0و  45و  90و  )135و  2قول موج ( 5و  )10برای اعمال
فیلتر گابور در نظر گرفته شد .نتایج تدول  6نشان میدهد که زاویه
 90درته از دو تنهه تعداد دفعام الزم برای آموزش دادههای
آموزشی شهکه عصهی و دقت کل دادههای تستج با توته به روش
بازنمایی تصویر باینری و نگاشت حروف اسیدآمینه بهصورم
یکنواوت دودویی در عرض تصویرج مناسبتر است .همانطور که
مشاهده میشود کمترین دقت و حسایت در تشخیص کالس سالمج
مربوط به روشهای مهتنی بر ویژگیج با ورودی دادههای اسمی توالی
پروتئین در مدل  Logistic regressionو Ensemble
 Boosted Treesو با ورودی بردار دودویی توالی پروتئین در مدل
 Coarse Gaussian SVMو Ensemble Boosted Trees
همچنین در مدلهای مهتنی بر مدل با ویژگیها بهصورم بردار

2

2

2

3
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عددی یکبعدی در شهکه عصهی کانولوشنی با میانگین  %0و
بیشترین دقت و حساسیت در ورودی تصاویر دودویی با ابعاد 289
 20 Xو اعمال فیلتر گابور با زاویه  90درته در روش پیشنهادی با
میانگین  %95.4را نشان دادند .در تشخیص کالس مریب (سرقانی)
کمترین دقت و حساسیت در مدل  Logistic regressionدر
روشمهتنی بر ویژگی در ورودی بردار دودویی با میانگین  %89و
بیشترین دقت و حساسیت با میانگین  %99.3با ورودی تصویر
دودویی با ابعاد  20 X 289و اعمال فیلتر گابور با زاویه  90درته
در روش پیشنهادی مشاهده شد .پایینترین و باالترین دقت کل در
مجموع تشخیص هر  2کالس نیز بهترتیب در مدل Logistic
 regressionدر روشمهتنی بر ویژگی در ورودی بردار دودویی با
دقت کل  %81.3و در روش سوم پیشنهادی با ورودی تصویر
دودویی با ابعاد  20 X 289و اعمال فیلتر گابور (قول موج  10و
زاویه  90درته) با دقت کل  %98.8بدست آمد.

جدول  :4حساسیت و دقت ارزیابی 2Fold-Cross-Validation
روشهای طبقهبندی یادگیرنده نرمافزار متلب با ورودی روش
ابتکاری بازنمایی یکپارچه دودویی توالی پروتئین مبتنی بر
ویژگی
روش طبقهبندی
Fine Tree
Medium Tree
Coarse Tree
Logistic
Regression
Linear SVM
Quadratic SVM

جدول  :3حساسیت و دقت ارزیابی 2Fold-Cross-Validation
روشهای طبقهبندی یادگیرنده نرمافزار متلب با ورودی دادههای

Cubic SVM

اسمی توالی پروتئین مبتنی بر ویژگی
روش طبقهبندی
Fine Tree
Medium Tree
Coarse Tree
Logistic
Regression
Linear SVM
Quadratic SVM
Cubic SVM
Fine Gaussian
SVM
Medium Gaussian
SVM
Coarse Gaussian
SVM
Ensemble Boosted
Trees
Ensemble Bagged
Trees
Ensemble RUS
Boosted Trees

Fine Gaussian
SVM

نوع

حساسیت

دقت

دقت کل

کالس

Recall

Precision

Accuracy

1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

47%
93%
47%
93%
37%
95%
0%
100%
2%
99%
2%
99%
2%
99%
2%
99%
2%
99%
2%
99%
0%
100%
24%
100%
71%
92%

50%
92%
50%
92%
50%
91%
0%
87%
50%
87%
50%
87%
50%
87%
33%
87%
50%
87%
33%
87%
0%
87%
100%
90%
58%
96%

87.2%

Medium Gaussian
SVM

87.2%

Coarse Gaussian
SVM

87.2%

Ensemble Boosted
Trees

87.2%

Ensemble Bagged
Trees

87.2%

Ensemble RUS
Boosted Trees

87.2%
87.2%
87.0%
87.2%
87.0%
87.2%
90.2%
89.6%
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نوع

حساسیت

دقت

دقت کل

کالس

Recall

Precision

Accuracy

1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

63%
94%
63%
94%
44%
95%
76%
82%
24%
100%
37%
100%
37%
100%
27%
100%
29%
100%
0%
100%
0%
100%
29%
100%

59%
94%
59%
94%
55%
94%
38%
96%
100%
90%
100%
92%
100%
92%
100%
90%
100%
91%
0%
87%
0%
87%
100%
91%

89.6%

1
2

85%
83%

43%
97%

89.6%
88.5%
81.3%
90.2%
92.0%
92.0%
90.7%
90.9%
87.2%
87.2%
90.9%
83.5%

تبدیل توالی پروتئین به تصویر جهت طبقهبندی با شبکه عصبی کانولوشن
جدول  :5مقایسه حساسیت و دقت

 -12بحث

ارزیابی 2Fold-Cross-Validation

روشهای قهقه بندی مخصوط توالی مهتنی بر ویژگیج بهدلیل
در نظر نگرفتن ارتهاط بین زیر مجموعههای توالی بهعنوان ویژگیج
که بر اساس موقعیت زیر مجموعه در توالی معنی پیدا میکنندج و
همچنین روشهای قهقه بندی مخصوط توالی مهتنی بر فاصلهج
بهدلیل ت اوم در قول توالی پروتئینج و در نهایت روشهای قهقه
بندی مخصوط توالی مهتنی بر مدل با ورودی بردار یکبعدی بهازای
هر توالیج بهدلیل عدم یکچاردگی در کد کردن حروف اسید آمینهج
تهت قهقه بندی  460توالی پروتئین با قول بین  235و  289در
 2کالس سالم و سرقانی موفو نهودند .تهت بههود دقت قهقهبندی
در روشهای یادگیری ماشینج با رویکرد ابتکاریج در حین ح
یکچاردگیج حروف اسید آمینه توالی پروتئین به بردار دودویی تهدیل
شدند .تهت بههود دقت در قهقهبندی مهتنی بر مدل در شهکه
عصهی کانولوشنیج  3روش برای بازنمایی توالی پروتئین به تصویر
ارائه شد .روش اولج در تهدیل حروف توالی پروتئین به کد رنگ
بهدلیل بازنمایی غیریکچارده برای هر اسید آمینه موفو نهود .روش
دوم با تغییر ساوتار دنهاله با کنار هم قرار دادن هر  17اسید آمینه
برای ایجاد تصویر رنگی مربعیج در قهقهبندی توالیهاج موفو نهود.
روش سومج بازنمایی تصویر دودویی بهدلیل بازنمایی یکچارده اسید
آمینه و عدم تغییر در ساوتار اصلی دنهاله و اعمال فیلتر گابور برای
استخراج ویژگیهای مناسب مانند بافت و لهه بافت بسیار موفو عمل
کرد .با توته به اینکه عرض تصاویر دودویی تعیین کننده نوع اسید
آمینه موتود در توالی پروتئین میباشد زاویه فیلتر گابور  90درته
به بهترین شکل ویژگیهای موثر را استخراج کردند .تجزیه و تحلیل
انجام شده بر روی روشهای بازنمایی توالی پروتئینج بیان کننده
موفقیت نگاشت توالی بهصورم ماتریس  2بعدی نسهتبه بردار
یکبعدی را نشان میدهد .ماتریس  2بعدی به شکل دودوییج
بهدلیل ح یکچاردگی در بازنمایی حروف اسید آمینه در عرض
ماتریسج نسهت به حالت یکبعدی که حروف اسید آمینه بدون
رعایت یکچاردگی به عدد نگاشت میشوندج بازنمایی مناسبتری
دارند .علت مهم عدم موفقیت قهقهبندی در نگاشت توالی پروتئین
به عدد ارایه یک بعدیج تایگزین کردن دادههای اسمی با دادههای
عددی میباشدج اوتالف این اعداد برای شهکه عصهی معنی دار
وواهد بود و الیه های مختلف شهکه عصهی نمیتوانند بازنمایی
ووبی از این اعداد ایجاد نمایند و پارامترهای وزن الیه تمام متصل
نیز برای پیشبینی کالس درستج به ووبی آموزش نخواهد دید .از
قرف دیگر بهدلیل یکسان بودن قول ماتریس با قول توالیج ساوتار
میشود و
توالی در بازنمایی بهصورم ماتریس دودویی ح
وابستگیهای موتود بین حروف اسید آمینه که با ترتیب قرار گرفتن

روشهای بازنمایی توالی پروتئین مبتنی بر مدل
نوع روش بازنمایی

نوع

حساسیت

دقت

دقت کل

توالی پروتئین

کالس

Recall

Precision

Accuracy

بردار اعداد صحیح

1
2

0.0%
100%

0.0%
87%

87.2%

بردار کد رنگ

1
2

48.4%
96.6%

68.2%
92.5%

90.2%

معماری اول

1
2

45.2%
91.6%

45.2%
91.6%

85.5%

1
2

50%
87.7%

9.7%
98.5%

86.8%

1
2

17.2%
100%

100%
89.3%

89.5%

1
2

100%
98.6%

90.7%
100%

98.8%

1X289
1X289
تصویررنگی
17X17
معماری دوم

تصویر رنگی
17X17
تصویر
دودویی
20X289
تصویر دودویی با
فیلتر گابور

جدول  :6مقایسه حساسیت و دقت ارزیابی 2Fold-Cross-
 Validationو تعداد آموزش روشهای اعمال فیلتر گابور در
تصویر دودویی
نوع

حساسیت

دقت

دقت کل

گابور

آموزش

کالس

Recall

Precision

Accuracy

نوع فیلتر

تعداد

بدون

350

1
2

17.2%
100%

100%
89.3%

89.5%

زاویه 0

200

1
2

58.6%
94.5%

60.7%
94.0%

90.0%

350

1
2

48.3%
97.0%

70.0%
92.8%

90.8%

زاویه
 45طول
5

250

1
2

66.5%
95.0%

65.5%
95.0%

91.3%

زاویه
45
طول
10
زاویه
90
طول 5
زاویه
90
طول
10
زاویه
135
طول 5
زاویه
135
طول
10

350

1
2

55.2%
94.5%

59.3%
93.6%

89.5%

200

1
2

82.8%
98.5%

88.9%
97.5%

96.5%

200

1
2

100%
98.6%

90.7%
100%

98.8%

250

1
2

31.0%
99.5%

90.0%
90.9%

90.8%

250

1
2

34.5%
98.5%

76.9%
91.2%

90.4%

فیلتر
طول 5
زاویه 0
طول 10
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منصور ابراهیمی و ...

مهم و امید بخش میباشد .در این تحقیو نشان دادیم که دگونه
یادگیری مشخصه با ناظرج میتواند برای داده توالی پروتئین
اسیدهای آمینهج با است اده از یادگیری عمیو مورد است اده قرار
گیرد .مزیت اصلی روش پیشنهادی نسهت به روشهای قهلی
قهقهبندی داده توالی اسیدهای آمینه پروتئینج انتخاب بازنمایی
متناسب با نگاشت ژنوم با رویکرد یادگیری عمیو بود .بهدلیل ت اوم
در ابعاد تصاویر بازنمایی شده در سه روش پیشنهادیج از
معماریهای مت اوتی برای ایجاد شهکه عصهی کانولوشنی برای هر
روش پیشنهادی است اده شد .روش پیشنهادی موفو ما در این
تحقیوج نگاشت توالی پروتئین اسیدهای آمینه بهصورم تصاویر
دودویی با ابعاد  20 X 289و اعمال فیلتر گابور با زاویه  90درته
روی تصاویر و همچنین قهقهبندی تصاویر با شهکه عصهی
کانولوشنی با معماری پیشنهادیج ذکر شده در این مقاله میباشد.
نتایج بدست آمده از تجزیه و تحلیل بر روی دادههای توالی پروتئینی
اسیدهای آمینه افراد سالم و افراد دارای سرقان وون ج نشان داد
که روش پیشنهادیج تهت قهقهبندی افراد سالم و افراد دارای
سرقان وون با وتود عدم توازن در تعداد نمونه دادههای  2کالس
بهدلیل است اده از رمزگذاری یکچارده حروف اسید آمینه و عدم
تغییر ساوتار دنهاله و همچنین اعمال فیلتر گابور با زاویه  90درته
بسیار موفقیت آمیز صورم گرفته است و بنابراین نوید دهنده
دستیابی کلیتر و تامعتری برای قهقهبندی داده توالی اسیدهای
آمینه پروتئین وواهد بود.

آنها در دنهاله تعریف می شود نیز برقرار میماندج این در حالی است
که بروی از این وابستگیهاج در روشهای مخصوط توالی مهتنی بر
ویژگی نادیده گرفته میشود زیرا که آنها بخشی از زیر مجموعههای
توالی را به عنوان ویژگیها در نظر میگیرند .فیلنر گابور همانطور
که در تصاویرج بهعنوان تشخیص لهه و بافت تعریف میشود .در
تصویر دودویی بازنمایی شده از توالیج تهت تشخیص وابستگیهای
مهم در بین حروف اسید آمینه اعمال شده استج لذا بازنمایی توالی
به صورم ماتریس دودویی در درته اولج یکنواوتی در تهدیل حروف
اسید آمینه را با است اده از اعداد دودویی برقرار میکندج و در درته
دومج وابستگی بین حروف اسید آمینه توالی که در ترتیب این حروف
تعریف می شودج را ح میکند .در نتیجه ماتریس دودویی بهعنوان
ورودی شهکه عصهی کانولوشنیج بازنمایی مناسهی از توالی پروتئین
را ارائه میدهد .رویکرد ارائه شده یادگیری عمیو با اعمال فیلتر
گابور به تصویر دودویی و معماری شهکه عصهی کانولوشنی شامل
 11الیه معرفی شد .الیههای کانولوشن در این معماری با اعمال
فیلترهای مختلف برای پیچش24کردن تصویر دودویی ورودی و
همینطور برای نگاشت ویژگی25
های میانی است اده میشود .اتصال
محلی فیلترها با تصویر دودویی ورودی ارتهاط موتود در زیر دنهاله
توالی را یاد میگیرند و با نگاشت ویژگی که انجام میشود تعداد
پارامترها تصویر دودویی ورودی بسیار کاهش مییابد .ابعاد
 10x100فیلتر با گام  1در الیه اول کانولوشن به این دلیل انتخاب
شده است که عرض تصویر دودویی ورودی برابر  20و قول تصویر
دودویی ورودی برابر  289میباشد و بتواند وابستگی تقریها نیمی از
زیر دنهاله را در توالی استخراج و نگاشت کند .الیه یکسوساز بعد از
این الیه مقادیر من ی را ص ر میکندج الیه ادغام نیز برای کاهش
ابعاد و الیه کانولوشن دوم با  10فیلتر  40x80نیز قوری انتخاب
شده است که تقریها نیمی از ابعاد وروتی الیه قهل را پوشش دهد.
الیه یکسوساز مجددا تهت ص ر کردن اعداد من ی و  2الیه تماما
متصل تهت آموزش وزنها برای نگاشت دادهها ابتدا به  100عدد
و سچس به  2عدد تعریف شده است .الیه بیشینه هموار تهت تعیین
احتمال پیشبینی هر کالس و الیه قهقهبندی برای تعیین کالس
وروتی در نظر گرفته شده است.
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Abstract
Since methods for sequencing machine learning sequences were not successful in classifying healthy
and cancerous proteins, it is imperative to find a way to represent these sequences to classify healthy
and ill individuals with deep learning approaches. In this study different methods of protein sequence
representation for classification of protein sequence of healthy individuals and leukemia have been
studied. Results showed that conversion of amino acid letters to one-dimensional feature vectors in
classification of 2 classes was not successful and only one disease class was detected. By changing the
feature vector to colored numbers, the accuracy of the healthy class recognition was slightly improved.
The binary protein sequence representation method was more efficient than the previous methods with
the initiative of sequencing the sequences in both one-dimensional and two-dimensional (image by
Gabor filtering). Protein sequence representation as binary image was classified by applying Gabor filter
with 100% accuracy of the protein sequence of healthy individuals and 98.6% protein sequence of those
with leukemia. The findings of this study showed that the representation of protein sequence as binary
image by applying Gabor filter can be used as a new effective method for representation of protein
sequences for classification.
Keywords: Converting protein sequence to image, Gabor filter, Convolution Neural Network, Protein
classification.
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چکیده
با پیشرفت علوم و صنایع و اهمیت به کارگیري رباتها ،ضرورت استفاده از سیستمهاي خودکار امري ضروري به نظر ميرسد .از آنجا که
بیشتر کاربردهاي رباتهاي مار حرکت در محیطهاي ناشناخته و بعضاً پیچیده است ،لزوم ایجاد روشهاي کنترلي متفاوت براي آنها
احساس ميشود .ماحصل ادغام دو علم عصب شناسي و رباتیک ،تولید کننده هاي عصبي حرکتي هستند که با نام مولدهاي مرکزي الگو
شناخته ميشوند که مسئله تولید حرکت در ربات ميباشد .در این مقاله به بررسي کنترل حرکت ربات مار مانند با مولد مرکزي الگو
) (CPGپرداخته شده که قادر به تولید الگوهاي هماهنگ سیگنالهاي خروجي با فرکانسهاي مختلف هستند ،بدین منظور الزم است که
در ابتدا ربات مار مدل شود و پس از آن اعمال کنترلي اعمال شود .در این مقاله بررسي کنترل حرکت ربات در دو حالت حلقه باز و حلقه
بسته براي شبکه  CPGارائه شده است .در عین حال این پژوهش با شبیهسازيهاي انجام شده نشان ميدهد که هر چه میزان تحریک
کمتر باشد و سطح آن پایینتر ،منجر به تولید حرکتي با فرکانس پایینتر ميشود و بالعکس .سپس نحوه تاثیر مدلهاي  CPGکه به عنوان
شبکههاي عصبي استفاده ميشوند ،در کنترل حرکت شبیهسازي شدهاند .در این مقاله نکته قابل توجه در مقایسه با سایر کنترل کنندهها
این است که در شبکههاي عصبي مولد مرکزي الگو سیگنالهاي ساده براي تحریک و القاي حرکت رباتها کافي ميباشد که در شبیهسازي
نشان داده شده است.
واژگان کلیدی :مولد مرکزي الگو ،شبیهسازي ،ربات مار ،کنترل کننده عصبي.
 -1مقدمه
محیطهاي ناشناخته و تصادفي کاربردهاي بیشتري دارند ،الزاماً به
کارگیري روشهاي کنترلي جدید براي کنترل آنها نیاز
ميباشد] .[1یکي از این روشها ،ساختار کنترلي مولد مرکزي الگو
است که در تحقیقات مختلفي ارائه شده است [ .]2-3در [ ]2مدل
دینامیک غیرخطي کنترل کننده بیولوژیکي به وسیله طراحي یک
مولد مرکزي الگو انجام شده است که کوپلینگ نوسانها ميباشد.

پیشرفت روزافزون علوم مختلف کاربرد رباتها را در محیطهاي
پیرامون افزایش داده است که در این راستا فضاي کاري گسترده
هست و نیاز به ربات قابل انعطاف حس ميشود که از این رو نسل
جدیدي از رباتهاي مار مانند به وجود آمدند .اکثر رباتهاي مار
شکل درجات آزادي زیادي جهت انجام وظایف جانبي و بهینه کردن
کاربردي شاخصهاي اصلي دارند .از آنجا که این نسل از رباتها در
نویسنده مسئول :یعقوب پوراسد y.pourasad@uut.ac.ir
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باال بودن تعداد درجه آزادي باعث افزایش قدرت مانور و درجه
مهارت ربات شده است].[10
کوتاهي ابعاد ارتفاعي و عرضي ربات امکان حرکت در مسیرهاي
باریک مثل لوله و همچنین قابلیت استتار را براي آن فراهم ساخته
است .در چنین رباتي مشکل تعادل و پایداري عمودي ربات وجود
ندارد .با ثابت کردن جزو انتهایي ربات مار مانند ميتوان از آن به
عنوان یک بازوي مکانیکي ماهر با درجه آزادي اضافي استفاده کرد.
عامل محرک در چنین رباتي چرخ و یا اجزا دیگر نیست؛ بلکه
ميتوان با استفاده از تعدادي راهانداز چرخشي ،از طریق ایجاد
گشتاور در مفاصل عامل محرک را ایجاد کرد .در کنترل و ایجاد
حرکت در ربات فقط ميتوان با کنترل موقعیت سر ربات مسیر
حرکت آن را تعیین کرد به طوري که دیگر عضوها از آن پیروي
کنند .در برنامهریزي حرکت ربات مسئله اساسي پیدا کردن یک
حرکت ایمن و انجام پذیر براي رسیدن به هدف ،با در نظر گرفتن
قیود و مالحظاتي خاص که منجر به چنین حرکتي شود،
ميباشد].[11
اجراي عملي  CPGدر رشد اندامهاي پروتز فعال زانو در []12
پیشنهاد شد .در برخي از پژوهشها ،شبیهسازي مدل  CPGدر
متلب براي کنترل رفتار ربات با استفاده از دینامیک غیرخطي
هست[13و  .]14در [ ]15روشي سریع جهت حل سینماتیک
معکوس بازوهاي مکانیکي با درجه آزادي باال ارایه گردیده است که
قادر به کمینه کردن مسیر حرکت مفاصل ،انرژي مصرفي و گشتاور
محرکهها در حین رسیدن به هدف با استفاده از الگوریتم ژنتیک
ميباشد.

تحقیقات متعددي در زمینه بهینهسازي حرکت پیچشي ربات
خزندگان با طراحي یک کنترل کننده ارائه شده است [.]4-6
مسئله تولید حرکت در ربات مسئلهاي است که در آن دو علم
عصبشناسي و رباتیک با یکدیگر مالقات ميکنند .وجه مشترک این
دو علم تولیدکنندههاي عصبي حرکتي هستند که با نام مولد مرکزي
الگو شناخته ميشوند .مولد مرکزي الگو مدارهاي عصبي هستند که
معموالً در بین انتهایي مغز تا نخاع قرار گرفتهاند و قادر هستند
الگوهاي هماهنگي را جهت حرکتهاي مختلف تولید کنند .ورودي
این شبکههاي عصبي اطالعات حسگري ساده و خروجي آنها
الگوهایي پیچیده ،هماهنگ و داراي نظم براي حرکت ميباشند .با
توجه به [ ]7اساس بسیاري از حرکات ریتمیک در حیوانات( مهره-
داران و بيمهره) مولد مرکزي الگو ميباشد .در حالت کلي مراحل
تولید حرکت در یک ربات را ميتوان به سه الیه تقسیم کرد[.]8
الیه اول که الیه استراتژي کنترل نام دارد مقاصد سطح باالي ربات
جهت حرکت به سمت یک نقطه مشخص و از روي یک منحني
معین را تعیین ميکند .این الیه وظیفه تولید سیگنالهاي مرجع
براي حرکت را نیز بر عهده دارد .الیه دوم ،الیه برنامهریزي و
مولفههاي میاني نام دارد .در این الیه شکل سیگنالهاي مرجع
جهت حرکت به مقصدي از قبل تعیین شده و از مسیري معین تولید
ميشود.
الیه سوم ربات شامل کنترل کنندههایي است که براي تطبیق
سیگنالهاي مورد نیاز خروجي محرکها استفاده ميشود و
تضمینکننده تعقیب شدن سیگنالهاي مرجع تولید شده در الیه
باالیي ميباشد و مسئله اصلي حرکت در رباتها شیوه تولید
سیگنالهاي مرجع حرکتي با توجه به مقاصد سطح باالي ربات یا
در حقیقت الیه دوم ميباشد .ربات مار مانند که با الهام از طبیعت
و حرکت خزشي مار طراحي ميشود جزو رباتهاي خزنده محسوب
ميشود که بدون استفاده از محرکهایي قادر به حرکت است.
حرکت خزشي به عنوان یک مدل حرکتي که در طبیعت در برخي
جانوران از جمله مارها دیده ميشود از تحلیل سینماتیکي و
دینامیکي خاص برخوردار است.
در طبیعت مار با حرکات گوناگون خود ميتواند در محیطهاي
مختلفي نظیر آب و خاک ،زمینهاي سفت و حتي ناهموار حرکت
ک نند .این جانور حتي قادر است از اجسام یا درختان باال رود ،از
موانع عبور کند و یا در محیطهاي شني و لغزنده نیز به حرکت خود
ادامه دهد؛ بنابراین یک ربات خزنده ميتواند از قابلیتهاي باالیي
برخوردار باشد .بند بند بودن ربات ،افزایش و یا کاهش طول بدنه،
مونتاژ عضوها به یکدیگر را به سادگي امکانپذیر ساخته است].[9

در این مقاله کنترل حرکت ربات مار مانند با مولد مرکزي الگو
) (CPGارائه شده است که قادر به تولید الگوهاي هماهنگ
سیگنالهاي خروجي با فرکانسهاي مختلف مي.باشد .حرکت ربات
در دو حالت حلقه باز و مقایسه شده و با توجه به استفاده از
سیگنالهاي ساده براي تحریک و القاي حرکت رباتها ،سیستم
سریع و دقیق ارائه شده است.
 -2فرمولبندی مساله
 -2-1ساختار CPG
ساااختار اصاالي  CPGارائه شااده ،بر اساااس نوسااانگر فرکانس
تطبیقي  Hopfا ست که در شکل ( )1ارائه شده ا ست .ساختار
 CPGاز نوساانساازهاي فرکانس ساازگار  Hopfسااخته شاده
ا ست ،که نو سان سازهاي  Hopfا صالح شده ه ستند که بر ا ساس
[ ]16تو سعه داده شدهاند .این نو سان سازها این خا صیت را دارند
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عنوان یک سیستم دینامیکي قابلیتهایي مانند سنکرون کردن و یا
قفل کردن فاز و فرکانس آنها را دارند.

که ميتوانند فرکانس یک سیگنال ورودي تناوبي را بدون هیچگونه
فرآیند بهینهسازي بیروني ثابت نگه دارند.

 -2-3معادالت نوسانگر دینامیکی مولدهای مرکزی الگو
با توجه به نوسانگر دینامیکي غیرخطي ،معادله داراي یک حلقه 𝑓
دو شاخه است که با معادالت متفاوتي ارائه ميشود[ ]16که در اینجا
در معادله  4نشان داده شده است.
2
𝑙𝜔 𝑥 = 𝛼(𝜇𝑣 − 𝑟 )(𝑥 − 0) −
)𝑦 = 𝛼(𝜇𝑣 − 𝑟 2 )𝑦 + 𝜔𝑙(𝑥 − 0
()4
شکل  : 1ساختار اصلی  CPGبر اساس نوسانگر فرکانس تطبیقی [.]16

که  𝑟 = √𝑥 2 + 𝑦 2است𝑥, 𝑦 ،متغیرهاي ثابت هستند .نوسانگر
غیرخطي داراي یک حلقه دو شاخه 𝑓 است که راهحل دو شاخهاي
یا داراي نقطه ثابت در )(𝑥, 𝑦) = (0,0براي ) (µ𝜈0است ،یا
به شکل ساختاري نوسان هارمونیک ثابتي در حدود = )𝑦 (𝑥,
) (0,0براي ) (µ𝜈 > 0دارد.

 -2-2طراحی شبکه مرکزی ایجاد الگو با روش سیستمهای
دینامیکی برای ایجاد گیتهای حرکتی
در ابتدا براي طراحي کنترل کننده نیاز به دانستن دینامیک ربات و
نحوه حرکت آن هست که این دینامیکها به صورت معادالت  1و2
به دست ميآید.
̇𝜃 𝑆
̇
(] . [ ] = [𝐷 ] 𝑢 )1
̇𝜔 𝑄
0

() 2

̈
̇2
ℛ
ℑ 0
[
̇ [ ] . [ 𝜃 ] + [∁𝜃 ] +
𝑆
̈𝜔 𝐼𝑚 0
0

̇
0
]𝐸 ] + [ℒ ] Ω𝜃 𝐷𝑓 Ω̇𝜃 [ℒ
0
̇𝐸

𝑆
𝐷
𝜏 [≔]
𝑄
0

 -2-4کنترل مستقل نوسانگرهای دینامیکی
نوسانگر به وسیله معادله  4ایجاد شده در مسیر نوساني 𝑥 توصیف
ميشود که بخشهاي صعودي و نزولي داراي مدت یکساني هستند.
براي به دست آوردن کنترل مستقل در مدت این بخشها ،از معادله
پیشنهاد شده در ] [17استفاده ميشود(معادله .)5

ℛ
̇ [
𝑆

نوسانگرها به عنوان زیرمجموعه مهمي در سیستمهاي دینامیکي
ميباشند که داراي ساختارهاي پایداري مانند سیکل حدي
ميباشند .به طور کلي یک سیستم دینامیکي به صورت مجموعهاي
از معادالت دیفرانسیل مدلسازي ميشود که نرخ تغییرات برخي از
متغییرهاي آن توسط تعدادي از پارامترها تنظیم و تغییر ميیابد.
این مدلسازي کلي در معادله  3نشان داده شده است:
)𝑃⃗⃗ 𝑋̅̇ = 𝐹(⃗⃗𝑋,
() 3

()5

مقدار رابطه در این حالت بین دو مقدار 𝑊𝑆𝜔

𝛽1−
𝛽

و 𝜔𝑠𝜔 است

و به مقدار متغیر 𝑧 وابسته است .متغییر 𝛽 فاکتور وظیفه است و
سهم فاز حمایتي براي حرکت است .اگر  𝑧 < 0باشد ،ميتواند
راه حل 𝑥 در بخش کاهش حرکت باشد .با تغییر مقدار فرکانس در
هر مرحله از راه حل 𝑥 ،به طور مستقل طول مدت هر بخش را
مي توان کنترل کرد .تغییر سرعت بین این دو مقدار به وسیله 𝑎
کنترل ميشود.

که } 𝑛𝑋  𝑋 = {𝑋1 , … ,متغیر سیستم دینامیکي و بردار

پارامترهاي مدلسازي } 𝑛𝑃 ⃗ = {𝑃1 , … ,
𝑃 ميباشد.
در این مقاله مولد مرکزي الگو به عنوان شبکهاي متشکل از
نوسانگرهاي غیرخطي مدلسازي ميشود که با یکدیگر در یک
توپولوژي مفروض کوپل شدهاند و گذار این سیستم دینامیکي در
طول زمان ،توسط تعدادي پارامتر تعیین ميشود .خروجي رفتار این
سیستم دینامیکي یا مولد مرکزي الگو به صورت متناوب داراي
فرکانس مشخص ميباشد .با تغییر دادن پارامترهاي اصلي در
معادالت نوسانگرها ميتوان دامنه ،فاز و کوپلینگ بین نوسانگرها را
تغییر داد .علت اصلي این توانایي هم این ميباشد که نوسانگرها به

𝛽1−
𝑤𝑠𝜔
𝑤𝑠𝜔
𝛽
𝑧𝑎𝜔 = −
𝑧𝑎 +
𝑒
+1 𝑒 +1

 -2-5نوسانگر دینامیکی مولد مرکزی الگو برای خزشهای
مفاصل ربات
یکي از ویژگي مهم نوسان کننده دینامیکي این است که آنها براي
سازماندهي توزیع شده مناسب هستند .توجه شود که واحد مولد
مرکزي الگو کنترل کننده مفصل است ،مختصات  DOFدرون
مفاصل شکم به وسیله جفت شدن به دست ميآید .در رفتار ارائه
172

مدلسازي و شبیه سازي مولد مرکزي الگو جهت تولید حرکات منحني -خطي در ربات مار

شده ،دینامیک هر واحد مولد مرکزي الگو درون همان شکم است .با این
جفت شدگي اطمینان حاصل ميشود که مفصل همگام باقي ميماند .به
ویژه ،در زماني که مفصل نوساني در فاز نوساني قرار دارد ،مفصل در حال
حرکت مرتبط باید در فاز نوساني قرار داشته باشد ،هر واحد مولد مرکزي
الگو به شکل یک طرفه جفت ميشود که به نوسان شکم واحد مولد مرکزي
الگو مرتبط است و به وسیله تغییر معادالت دیفرانسیلي 𝑧 انجام ميشود بر
اساس معادله  6انجام ميشود.

𝑠𝑧
𝑠𝑟

()6

𝑘 = 𝑓𝑧

که در آن 𝐾 شدت اتصال(جفت شدن) مفاصل است .واحدهاي مولد
مرکزي الگو از طریق  zجفت ميشوند ،زیرا این روش سادهترین
روش جفت شدگي است.
 -2-6مدلسازی مولد مرکزی الگو
 .2-6-1شروع و توقف حرکت

از نظر کیفي ،به وسیله اصالح پارامتر 𝜈 ،سیستم  1بین نقطه ثابت ساکن
در ( 𝑥 = 0براي )𝜈 = −1و حرکت مناسب ) (𝜈 = 1قرار دارد؛
بنابراین ،پارامتر 𝜈 کنترل ميکند که آیا نوسانگرها به وسیله واحد مولد
مرکزي الگو تولید شده است یا نه و در نهایت ،حرکت ایجاد ميشود .باید
توجه شود که براي  ،𝜈 = 1حرکت ایجاد شده یک حرکت گسسته است.
در این حالت نقطه ثابت ميتواند تغییرات را جبران کند .پارامتر 𝑖𝑣𝑝,
مجموعهاي است از 𝑚 تا 𝑖 𝐴𝑝,که به صورت  7است:

 -2-7طراحی ساختار شبکهی دو الیه ای برای ایجاد گیتهای
حرکتی و کنترل آن
ویژگيهاي کلي به دست آمده با این روش به صورت زیر فهرست شده
است[:]12

 ایجادکننده الگوهاي حرکتي خودکار در هر مفصل که توسط فرمانهاي
ساده بتوان فعالیتهاي ریتمیک ،فرکانس و دامنه آنها را تنظیم نمود.
 کنترل مستقل قسمت فراز و نشیب الگوها  ،CPGیعني بتوان به صورت
مستقل زمان فاز  SWINGو  STANCEرا براي ایجاد سرعتهاي مختلف
در ربات ایجاد کرد.
 ایجاد هماهنگي زماني بین مفاصل ،تا به درستي حرکت و گیت مورد نظر را
ایجاد کند.
 فاز نسبي بین مفاصل در گذار گیتها به تدریج به حالت سنکرون با افزایش
سرعت تغییر پیدا بکند تا باعث پایداري حرکتي ربات شود.

 تنظیم الگوها و فعالیتهاي  CPGبا فرمانها یا سیگنالهاي ساده از
بخشهاي دیگر ،تا به این شبکه ارسال و متناسب با زمانبندي دقیق آنها فعالیت
شبکه  CPGتنظیم شود.
براي به دست آوردن ویژگيهاي باال بایستي سیگنال تحریک در زمانبندي
مشخص ،پارامترهاي اصلي نوسانگرها را تنظیم کرد که شکل  2این پارامترهاي
اصلي را نشان ميدهد.
الیه دوم

𝑖𝑣𝑝,
()7

𝑛𝑜𝑖𝑡𝑐𝑒𝑟𝑖𝑑 𝛼, 𝛽, 𝜔, 𝜇, 𝜃, 𝑆,

−1, 𝑚 < 𝑚𝑙𝑜𝑤 ˅|𝐴𝑝,𝑖 | ≤ 0.5
{=
1, 𝑚 ≥ 𝑚𝑙𝑜𝑤 ˄|𝐴𝑝,𝑖 | > 0.5
الیه پاییني

 .2-6-2مدلسازی سرعت ربات

سرعت ربات به وسیله تغییر فاکتور وظیفه 𝛽 تغییر ميکند که منجر به
کنترل مدت فاز ایستادن ميشود ،مدت فاز ایستادن کوچکتر منجر به سرعت
باالتر ميشود .همانطور که تعدیل راندن در شدت افزایش پیدا ميکند،
فاکتور وظیفه 𝛽 ،به شکل خطي از (0/89براي حرکت خزیدن ) تا β=0/5
کاهش پیدا ميکند .فاکتور وظیفه به شکل ریاضي به عنوان یک تابع
خطي تکهاي است که در  8نشانداده شده است.
()8

𝑤𝑜𝑙𝑚 < 𝑚
𝑚 ≥ 2.5

0.89
0.5

{=β

سیگنال تحریک در الیه دوم

تنظیم فعالیت نوسانگرهاي غیرخطي CPG

ایجاد الگوي ریتمیک کنترل شده

شکل  : 2بلوك دیاگرام ساختار دو الیهای جهت تولید الگوهای ریتمیک
و قابل تنظیم.

 -3نتایج شبیهسازی
 -3-1شبیهسازی کنترل کننده در حالت حلقه باز

این عملکرد براي  β= 0/5اشباع را نشان ميدهد؛ زیرا شکم ربات نميتواند
سریعتراز راه رفتن عمل کند.

در گام اول کنترل کننده  CPGبه شکل حلقه باز شبیهسازي شده
است .در حالت حلقه باز جهت تنظیم حرکت ربات الزم است
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سیگنال ورودي به واحد  CPGاعمال شود .به همین منظور سیگنال
پالس مربعي با دامنه واحد و آفست  DCبرابر با  -0.5به ورودي
کنترل کننده وارد ميشود .به علت اینکه ساختار اولیه شبیهسازي
حلقه بسته نیست؛ بنابراین نوسانگر پالس مربعي به عنوان سیگنال
ورودي تحریک وارد ميشود(شکل .)3

شکل  : 5مسیر حرکت ربات در راستای .XY

 -3-2حرکت در راستای محور  xبا سرعت معین
در این حالت پارامتر کنترل جهت حرکت در زاویه صفر درجه تنظیم
ميشود که هدف حرکت در راستاي محور  Xاست که در این حالت
سرعت حرکت ربات که قابل تعییر با پارامتر  Speedاست ،به اندازه
شکل  : 3سیگنالهای تحریک کننده ورودی کنترلگر در حالت حلقه

 2واحد انتخاب ميشود .همانطور که در شکلهاي 6و 7مشخص

باز.

است ،در لحظات اولیه شبیهسازي به علت زیاد بودن زمان نشست

جهت تسریع سرعت حرکت ربات الزم است ،دو سیگنال تحریک به

سیگنال کنترلي در راستاي  Yدر لحظات اولیه حرکت ربات در

ورودي وارد شده به طوري که تاخیري به اندازه  5ثانیه بین دو

راستاي محور  Yنوسان سینوسي خواهد داشت .پس از حدود 20

سیگنال تحریک ورودي وجود دارد .با اعمال این سیگنال تحریک

ثانیه حرکت در راستاي محور  Yپایدار خواهد بود و در مجموع

خروجيهاي کنترل کننده به صورت شکلهاي  4و  5به دست آمده

حرکت پایداري را از ربات خواهیم دید.

است.

شکل  : 6تغییرات فازها در حالت حلقه بسته.
شکل  : 4تغییرات فازهای 𝟏𝜽  𝜽𝟐 ،و 𝟑𝜽 در حالت حلقه باز .
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شکل ( : )7مسیر حرکت ربات در راستای  XYدر حالت حلقه بسته.

شکل  : 9مسیر حرکت ربات در راستای  XYدر حالت حلقه بسته.

 -3-3حرکت در راستای مثبت محور  yو مثبت محور  xبا
سرعت معین
در این حالت به ازاي تغییر پارامتر جهت مسیر حرکت ربات در
راستاي مثبت محور  Yتغییر یافته است .با توجه به شبیهسازيهاي
انجام شده که در شکلهاي 8و  9نشان داده شده ،ميتوان دریافت
که فرکانس تغییرات فاز نسبت به نتایج حالت اول کاهش یافته
است .با دقت در شبیهسازي شکل  9به ازاي  40ثانیه شبیهسازي

 -3-4حرکت در راستای منفی محور

y

و مثبت محور  xدر

سرعت معین
مشابه حالت دوم ،در این حالت به ازاي تغییر پارمتر جهت مسیر حرکت ربات
در راستاي منفي محور  Yتغییر یافته است .با توجه به شکلهاي  10و 11
ميتوان دریافت که فرکانس تغییرات فاز نسبت به نتایج حالت اول کاهش یافته
است .در شکل  10به ازاي  40ثانیه شبیهسازي تنها 20واحد حرکت در راستاي
محور  Xو  8واحد حرکت در راستاي منفي محور  Yوجود دارد.

تنها 20واحد حرکت در راستاي محور  Xو  8واحد حرکت در
راستاي محور  Yوجود دارد.

شکل  : 10تغییرات فازهای 𝟏𝜽  𝜽𝟐 ،و 𝟑𝜽 در حالت حلقه بسته با
.Speed=2
شکل  : 8تغییرات فازها در حالت حلقه بسته.

شکل  : 11مسیر حرکت ربات در راستای  XYدر حالت حلقه بسته.
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در این مقاله یک معماري معرفي شده است که این ساختار از
مولدهاي مرکزي الگو(نخاع حیوان) الهام گرفته و حالتهاي زیر را
پیشنهاد ميدهد که نسبت به کارهاي قبلي داراي برتري هست:
مختصات مورد نیاز مسیرها را براي حرکت ایجاد ميکند.الگوهاي موتور را مطابق با افزایش سرعت مدلسازي تغییر ميدهد.براي به دست آوردن حرکت در جهت مناسب در سرعت راه رفتن،مسیر و زاویه سرعت مناسب ارائه شده است.
 به عالوه در این مقاله CPG ،با استفاده از نوسانگر غیرخطيطراحي ميشود که چندین مزیت دلخواه را در کاربردهاي ربات
نشان ميدهد که از آن جمله ميتوان به امکان فراهم کردن
یکپارچهسازي مکانیسم بازخورد حسي اشاره کرد.
همچنین این کاربردها اجازه ميدهند تا مختصات همه مفصلهادر تمام جهتهاي مناسب قرار گیرد .در این حالت همچنین یک
روش براي مدلسازي همه پارامترهاي  ،CPGنشان داده شده است
که فقط در تعداد کمي از پارامترها به تبدیل دستي نیاز دارد.
به عالوه در این مقاله ،دستورات هدایت کردن در فعالیتهايهدایت رفتارهاي موتور مدلسازي ميشود که از طریق مدلسازي
دامنههاي نوساني و در حال حرکت انجام ميشود.
 حرکت ایجاد شده از طریق دستورات سطح باالتر مدلسازيميشود و حرکت راه رفتن مطلوب در سرعت انتقالي ،جهت راه رفتن
در سرعت زاویهاي کدگذاري ميشود؛ بنابراین ،ابعاد کنترل مسئله
کاهش پیدا ميکند .که این مورد یکي از مزیتهاي مهم این مقاله
هست.
نتایج به دست آمده نشان ميدهد که کنترلگر ارائه شده بر اساس
[ ]7ميتواند جهت حرکت مفصل مورد نیاز را ایجاد کند که شامل
حرکت در جهت مناسب و تغییر حرکت است .همچنین نتایج نشان
ميدهد که محاسبات دامنه حرکت و مسیر هر مفصل ،بر خالف
مقدار سرعت تقریبي ،ميتواند به شکل موفقیت آمیزي در
پارامترهاي  CPGدر سرعت انتقالي دلخواه مدل شود و همچنین
دامنه حرکت ميتواند با سرعت زاویهاي و جهت راه رفتن مدلسازي
شود و ربات ميتواند حرکت در جهت مناسبي را اجرا کند.
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Modeling and simulation of the central generator of the pattern to produce
curved-linear motions in the snake robot

Abstract
With the advancement of science and technology and the importance of using robots, the need to use
automated systems seems essential. Since most applications of snake robots move in unfamiliar and
sometimes complex environments, there is a need to develop different control methods for them. The
product of the integration of the two sciences of neuroscience and robotics, are motor neuron producers
known as model central generators, which is the problem of producing motion in the robot. In this paper,
we control the movement of a snake-like robot with a central pattern generator (CPG) that is able to
produce coordinated patterns of output signals with different frequencies. For this purpose, it is
necessary to model the snake robot first and then apply control Be. In this paper, the control of robot
motion control in two modes of open loop and closed loop for CPG network is presented. At the same
time, this study with simulations shows that the lower the level of stimulation and the lower its level,
the lower the frequency of motion production and vice versa. Then, the effect of CPG models, which
are used as neural networks, is simulated in motion control. In this paper, the remarkable point in
comparison with other controllers is that in the central generating neural networks, the pattern of simple
signals is sufficient to stimulate and induce the movement of robots, which is shown in the simulation.
Keywords: Central pattern generator, simulation, snake robot, neural control.
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Assessing e-government readiness at the level of Iranian government
organizations (Case study: Tarbiat Modares University)
S. Haydari*, G. Montazer**

Abstract:
Given the fact that universities are known as the pioneer of progress and innovation in society,
the expectation of e-government maturity in universities is higher than in other government
organizations. Given the high capacity of human capital, universities have the ability to adapt to
e-government sooner than other organizations. To meet these expectations, the e-government of
universities and higher education institutions must be continuously evaluated. In this paper, in
order to design a model for assessing the readiness of e-government at the level of government
organizations, a model has been extracted that includes "organizational-Affiliated" and
"independent of the organization" indicators. The order of importance is: "Technological
Infrastructure", "Monitoring, Support and Coordination", "Trust", "Executive Policy and Law",
"Human Resources", "Digital Culture", "Integrity" and "Budget", as well as the " National
Infrastructure" index is considered as an independent indicator of the organization. In the field
study, the model was used to assess the readiness of e-government at Tarbiat Modares
University..
Keywords: E-government, E-government readiness, University, National Model, Tarbiat
Modares
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An efficient method for detecting phishing websites using data mining on web
pages
*M. Baharloo

** A. Yari

Abstract:
Phishing is regarded as a kind of internet attack on the web which aimed to steal the users’
personal information for online stealing. Phishing plays a negative role in reducing the trust
among the users in the business network based on the E-commerce framework. therefore, in this
research, we tried to detect phishing websites using data mining. The detection of the outstanding
features of phishing is regarded as one of the important prerequisites in designing an accurate
detection system. Therefore, in order to detect phishing features, a list of 30 features suggested
by phishing websites was first prepared. A new idea based on two steps: feature selection and
feature extraction, has been proposed. To evaluate the proposed method, the performance of
decision tree J48, random forest, naïve Bayes methods were evaluated on the reduced features.
The results indicated that accuracy of the model created to determine the phishing websites by
using the two-stage feature reduction-based Wrapper and Principal Component Analysis (PCA)
algorithm in the random forest method of 96.58%, which is a desirable outcome compared to
other methods.
Keywords: Internet attack, Phishing, Data Mining, Feature Selection, Feature Extraction.
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Increasing the Amount of Data and Reducing the Cost of Using Network
Coding in Wireless Sensor Networks
*E. kharati
Abstract:
This paper presents an optimization model to increase the amount of data collected and balance
the bandwidth consumption of the edges and uses network coding. To solve this model, the dual
method is used and to calculate a lower bound and find the optimal answer and point in the
optimization model, the Karush-Kun-Tucker condition is used, which requires calculating the
derivative of the Lagrangian function with respect to its variables. Solving this problem and
equations in polynomial time is very difficult, time consuming and almost impractical due to the
involvement of different parameters and limited resources of wireless sensor networks with a
large number of nodes, so to solve this problem, a distributed and iterative algorithm is proposed.
It uses the sub gradient method and the network flow separation method. The effectiveness of the
proposed model and algorithm has been investigated by simulation in terms of number of source
sensor nodes, Lagrangian coefficient and step size. Up to 23% of bandwidth consumed, average
network life and energy consumed.
Keywords: Wireless Sensor Networks, Network Coding, Optional Route, Bandwidth.
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An Improved Method for Community Detection in Dynamic Social Networks
Based on Label Propagation and Modularity Optimization
*M. Sattari **K. Zamanifar

***HR. Naji

Abstract:
Community detection in dynamic social networks is one of the most important research topics
that has been considered in recent years. There are various approaches to detecting communities
in dynamic social networks, among which the label propagation approach has chosen due to
simplicity and efficiency. This approach involves many methods that are often random. Among
these methods, LabelRankT(Time) is a deterministic method. Of course, this method also has
problems, one of the problems is that when a node wants to join a community, the internal
structure of that community is not considered. So, for solving this problem, a greedy approach
has been used to improve the label publishing approach. The proposed approach and other
evaluated methods are tested in real and Synthetic datasets. The results show that the proposed
method has performed relatively better than the other methods in terms of accuracy and
modularity.
Keywords: GreedyLabelRankT, LabelRankT, Label Propagation Approach, Community
Detection, Dynamic Social Network
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Using a multi-objective optimization algorithm to allocate tasks in cloudbased systems to reduce energy consumption
*S. Tabaghchimilan

**N. Jafarinovimipour

Abstract:
Due to the increasing demand for business in the web environment, the variety and number of
services have increased. As a result, large-scale computing data centers have been created that
increase costs and electrical power. Inadequate and inefficient cooling systems not only overheat
the resources and reduce the devices' service life but also produce carbon, which plays an
important role in weather conditions.
Therefore, it is necessary to reduce the total energy consumption of these systems with
appropriate methods. In this research, an effective method of energy resource management in
virtualized cloud data centers is presented. In addition to reducing energy consumption and
operating costs, it has also increased the quality of services. This study presents a resource
allocation strategy in cloud systems to reduce energy and implementation costs and examine its
application in the cloud computing environment. The simulation results showed that the
proposed method could reduce the average energy consumption up to 0.626 kWh compared to
NPA, DVFS, ST, and MM methods. Also, the need for migration and SLA violations are
decreased.
Keywords: Cloud Computing, Energy Consumption, Job Allocation, Multi-Objective
Optimization Algorithm
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Incentive Reward Mechanism for Human Computation Intrusion
Detection System Based on Game Theory
* .YLor Mohammad Hassani Esfandaghe

** M.Ghayoori Sales

Abstract:
Despite the tremendous advances in the design of human computation systems, most of them
suffer from low or low-quality contributions, and a high percentage of them fail. The success of
these systems mostly depends on the behavior of people who participated in the system. Because
human computation systems involve small work units, and each work brings little benefit to the
participants, humans exhibit desirable behavior if they are well motivated. In this paper, we
investigated this issue in the human computation intrusion detection (HCID) system. Our goal is
to design a mechanism to get tasks done by experts with the utmost effort and accuracy for the
lowest possible cost with a high percentage of participation. After choosing the appropriate
motivation, we design the reward incentive mechanism for this system. The idea behind this
mechanism was to use worker's skills in determining their rewards, and we used the Kappa
coefficient to evaluate worker's agreement. After designing this mechanism, we use game theory
to analyze the mechanism and determine the minimum possible reward for each task category.
We prevent system failure by encouraging the workers to be high and quality participation. Also,
we manage the system's financial resources by allocating the least necessary financial resources
to the workers. This mechanism's design leads to an increase in the participants' accuracy and,
consequently, to an increase in the human computation intrusion detection system's accuracy in
identifying new attacks and reducing their false alert rate.
Keywords: Incentive Rewarding, , Human Computation, Game Theory, Intrusion Detection,
Kappa Coefficient

Quarterly Journal of
Iranian Communication and Information Technology

No. 43-44, Vol.12, March- September 2020

Fast and accurate concept drift detection from event logs
* M.Yaghoubi

** A.Sebti

***S.Karbasi

Abstract:
In organizations and large companies that are using business process management systems
(BPMSs), process model can change due to upstream laws, market conditions. BPMSs have
flexible to these changes. Effect of these change are saved in storage devises and event logs;
these changes are sometimes applied suddenly or gradually on the event logs. Changing the
season or starting a new financial term can be a factor to make these changes. This change is
called concept drift in business process model. On time detection and recognition of process
concept drift can affect the decision making of managers and administrations of systems. An
analysis of the event logs in BPMS allows the automatic detection of the concept drift. This
paper presents an innovative method by introducing a modified distance function to identify the
concept drift. Experimental results were performed on 72 datasets in the research history, which
included 648 concept drifts in 12 different types. It shows that the proposed method detects
98.18% of the drifts, while the proposed method is much faster than other state of the art
methods.
Keywords: Business process management systems, Process mining, Concept drift, Process drift
detection
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Textual analysis of central bank news in forecasting long-term trend of
Tehran stock exchange index
* M.Hashemi

** M.Rezaei

***M.Kandi

Abstract:
Financial markets have always been under influence of media news; therefore, text analysis of
news is considered as an effective method of stock exchange forecasting. Research in this
context has been conducted with the help of information retrieval techniques, in which high
frequency words in a document that appeared sporadically in the whole corpus received higher
weight than others. In contrast, the words which appeared in many news of a corpus, during a
certain time, indicate the importance of an event. In our research, to address this contradiction, a
new technique of assigning weight to influential words of news is presented. Financial news of
Iran Central Bank (CBI) and actual data of Tehran Stock Exchange Index (TSEI) in the duration
of 2005 to 2020 AD were utilized to evaluate the proposed method. The empirical results show
64% and 41% accuracy of trend prediction when TSEI moves upward and downward
respectively and about 10% decreasing in Mean Absolute Error (MAE) to compare with
prevalent techniques. While, the changes of the ratio between the number of positive and
negative words in news does not offer predictive or analytical evidences, our results show that,
there still exists a meaningful relationship between CBI news and TSEI fluctuations.
Keywords: Tehran Stock Exchange Index, long-term forecasting, textual analysis, word
weighting.
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Improving performance of probe-based rate control mechanisms using
classification: evaluation on an experimental testbed for High Throughput
WLANs
* A.Ghalibaf

** M.Nasiri

***MH.Daei

****M.Sakhaei

Abstract:
MIMO technology offers a wide range of transmission rates for modern wireless LANs. In order
to improve the performance of the rate control module, statistical information on the history of
state and usage of each transmission rate is maintained at the MAC layer to help determine the
rate at which future packets are sent. However, the great diversity of transmission rates in the
802.11n and 802.11ac standards imposes an overhead for updating this information. In this
article, to reduce the state space of transmission rates while keeping statistics approximately up
to date for each rate, a method for clustering rates is presented so that when sending a packet
over a transmission rate, statistical information relating to all the rates belonging to the same
cluster is updated. As a result, statistics for a greater number of rates can be updated even when
sending a fewer number of packets. We implemented our proposed mechanism in the Linux
kernel environment and evaluated its performance under different conditions on an experimental
testbed deployed in our research laboratory. The results show that the proposed method
outperforms the de-facto Minstrel-HT rate control mechanism in terms of throughput and
number of successful transmissions.
Keywords: Rate adaptation, High-Throughput Wireless LAN, Real Testbed, Classification,
Minstrel HT, CRA.
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The aware genetic algorithm of the best member, applied to graph coloring
and metric-dimension of the graph problems
* M.Amintoosi

** H.Ezzati

Abstract:
Genetic algorithm is one of the most famous methods for solving Combinatorial Optimization
Problems. It had various applications in different field of studies such as Electronics, Computer
Science and Mathematics and still has. In this algorithm, the population members which
contribute for producing the next generation are selected according to their fitness values. The
combination of the members is through Crossover Operator; And in some versions a few of the
best members migrate to the next generation directly. Normally, the weak members of
population may participate to the next generation. In this study, the combination operators are
aware of the best member of generation; Only those child which are as good as the best member,
are allowed to form the next generation. The proposed method is applied on graph coloring and
finding metric-dimension of graph problems. The results are compared with the common genetic
algorithm. Experimental results shows the superior performance of the proposed method in
comparison to common genetic algorithm.
Keywords: Genetic Algorithm, Metaheuristic Algorithms, Metric Dimension of Graphs, Graph Coloring
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Converting protein sequence to image for classification with convolutional neural
network
* R.Ahsan

** M. Ebrahimi

*** R.Dianat

Abstract:
Since methods for sequencing machine learning sequences were not successful in classifying
healthy and cancerous proteins, it is imperative to find a way to represent these sequences to
classify healthy and ill individuals with deep learning approaches. In this study different methods
of protein sequence representation for classification of protein sequence of healthy individuals
and leukemia have been studied. Results showed that conversion of amino acid letters to onedimensional feature vectors in classification of 2 classes was not successful and only one disease
class was detected. By changing the feature vector to colored numbers, the accuracy of the
healthy class recognition was slightly improved. The binary protein sequence representation
method was more efficient than the previous methods with the initiative of sequencing the
sequences in both one-dimensional and two-dimensional (image by Gabor filtering). Protein
sequence representation as binary image was classified by applying Gabor filter with 100%
accuracy of the protein sequence of healthy individuals and 98.6% protein sequence of those
with leukemia. The findings of this study showed that the representation of protein sequence as
binary image by applying Gabor filter can be used as a new effective method for representation
of protein sequences for classification.
Keywords: Converting protein sequence to image, Gabor filter, Convolution Neural Network,
Protein classification.

Quarterly Journal of
Iranian Communication and Information Technology

No. 43-44, Vol.12, March- September 2020

Modeling and simulation of the central generator of the pattern to produce
curved-linear motions in the snake robot
* Y.Pourasad

** M. Vasegh

Abstract:
With the advancement of science and technology and the importance of using robots, the need to
use automated systems seems essential. Since most applications of snake robots move in
unfamiliar and sometimes complex environments, there is a need to develop different control
methods for them. The product of the integration of the two sciences of neuroscience and
robotics, are motor neuron producers known as model central generators, which is the problem of
producing motion in the robot. In this paper, we control the movement of a snake-like robot with
a central pattern generator (CPG) that is able to produce coordinated patterns of output signals
with different frequencies. For this purpose, it is necessary to model the snake robot first and
then apply control Be. In this paper, the control of robot motion control in two modes of open
loop and closed loop for CPG network is presented. At the same time, this study with simulations
shows that the lower the level of stimulation and the lower its level, the lower the frequency of
motion production and vice versa. Then, the effect of CPG models, which are used as neural
networks, is simulated in motion control. In this paper, the remarkable point in comparison with
other controllers is that in the central generating neural networks, the pattern of simple signals is
sufficient to stimulate and induce the movement of robots, which is shown in the simulation.
Keywords: Central pattern generator, simulation, snake robot, neural control.

