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Abstract- A data warehouse is designed for responding analytical queries. The data in data warehouse are
historical. The response time in data warehouse is long. So the response time problem should be solved. Using
views is a solution for the problem. But it is impossible to materialize all views. On the other hand, materializing
optimal views is a NP-Complete problem. Therefore view selection algorithms were introduced. Some of these
algorithms materialize frequent queries. Previously queries have important queries and will be used in the future
probably. This paper, proposes an algorithm for materializing proper views. The algorithm finds proper views by
using previous queries and materializes them. The views are able to respond many future queries. This paper uses
shuffled frog leaping algorithm to find proper views in 0/1 knapsack problem. So the proposed algorithm
improves the response time of the previous algorithms.
Keywords- Data Warehouse, optimal queries, view selection, 0/1 knapsack.
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چکیده -پایگاه دادهی تحلیلی ،برای پاسخگویی به پرسوجوهای تحلیلی طراحی میشود .دادههای موجود در پایگاه دادهی تحلیلی،
دادههای تاریخی هستند .در پایگاه دادهی تحلیلی ،زمان پاسخگویی به پرسوجوهای تحلیلی ،زمان زیادی است .بنابراین باید به دنبال
روشی برای کاهش این مدت زمان بود .استفاده از دید ،راهحل مناسبی برای کاهش زمان پاسخگویی است .اما امکان ذخیرهسازی تمام
دیدهای ممکن وجود ندارد .از طرفی دیگر ،ذخیرهسازی دیدهای بهینه ،یک مسئلهی  NP-Completeمیباشد .به این منظور،
الگوریتمهای انتخاب دید زیادی ارائه شدهاند که از جملهی این الگوریتمها میتوان به الگوریتمهایی اشاره کرد که دیدهای پرکاربرد را
ذخیره میکنند .پرسوجوهایی که قبال مورد استفادهی پایگاه دادهی تحلیلی بودهاند ،حاوی اطالعات مهمی هستند که به احتمال زیاد
در آینده نیز مورد استفاده خواهند بود .این مقاله ،الگوریتمی برای ذخیرهسازی دیدهای مناسب ارائه میدهد .این الگوریتم با استفاده
از پرسوجوهای قبلی ،دیدهای مناسب را یافته و آنها را ذخیره میکند .این دیدها توانایی پاسخگویی به بسیاری از پرسوجوهایی که
در آینده اتفاق خواهند افتاد را دارند .این مقاله از الگوریتم جهش ترکیبی قورباغه برای یافتن دیدهای بهینه در حل کولهپشتی
صفرویک استفاده کرده است که باعث بهبود روشهای قبلی و کاهش زمان پاسخ به پرسوجوها شدهاست.
واژههای کلیدی :پایگاه دادهی تحلیلی ،پرسوجوهای بهینه ،ذخیرهسازی دید ،کولهپشتی صفرویک.

بنابراین نتایجی که به ازای هر تغییر کوچک ،باید مجددا از
پایگاهداده استخراج شوند ،کارایی باالیی ندارند و باعث اتالف زمان
زیادی میشود[ .]34برای دسترسی به این دادهها دو روش وجود
دارد .روش اول روش "به محض تقاضا" 1و روش دوم روش "از

 -1مقدمه
روزانه در سراسر جهان حجم زیادی از دادهها تولید میشوند .این
دادهها توسط مدیران برای تصمیمگیری استخراج میشوند .الزمهی
تصمیمگیری درست و بهجا ،داشتن اطالعات تحلیلی بهروز میباشد.
163

بهبود الگوریتم انتخاب دید در پایگاه دادهی تحلیلی با استفاده از الگوریتم جهش ترکیبی قورباغه ...............................صباغ گل و همکاران
پیش" 2نامیده میشود .در روش اول ،پس از اجرای پرسوجوی
کاربر ،دادهها از پایگاه دادههای مختلف جمعآوری میشوند .در روش
دوم ،دادهها در منبع بزرگی به نام پایگاه دادهی تحلیلی ،3جمعآوری
میشوند ،سپس پرسوجوها با استفاده از آن ،پاسخ داده میشوند
[ .]1پایگاه دادهی تحلیلی یک منبع موضوعگرا ،4یکپارچه ،5تاریخی6
و پایدار 7میباشد که برای تصمیمگیری استفاده میشود .موضوعگرا
بودن آن به این معنی است که یک پایگاه دادهی تحلیلی ،راجع به
یک موضوع ساخته میشود و به جای آنکه روی عملیات روزانهی
یک سازمان تمرکز کند ،روی مدلسازی و تحلیل دادهها برای
تصمیمگیری تمرکز میکند .یکپارچگی پایگاه دادهی تحلیلی به این
معنی است که پایگاه دادهی تحلیلی با استفاده از یکپارچه ساختن
دادههای چندین منبع دادهی مختلف ساخته میشود که این منابع
داده معموال غیر یکنواخت هستند .تاریخی بودن آن به این معنی
است که دادههای ذخیره شده در پایگاه دادهی تحلیلی مربوط به
چندین سال هستند(مثال  5تا  10سال) .پایدار بودن آن به این
معنی است که دادهها در آن خودبه خود از بین نخواهند رفت [.]2

شوند تا به ازای هر خوشه تنها یک دید به دست بیاید و آن دید را
ذخیره کند .این الگوریتم به علت اینکه برای یافتن پرسوجوهای
مناسب در هر خوشه از روش برنامهنویسی پویا استفاده کرده است
زمان اجرای باالیی دارد .با توجه به اینکه در الگوریتمهای انتخاب
دید ،مهمترین فاکتور ،زمان میباشد بنابراین در این مقاله الگوریتمی
پیشنهاد شدهاست که این مشکل را رفع کرده و دارای سرعت
باالتری میباشد و در زمان کمتری به پرسوجوی تحلیلی پاسخ
میدهد.
الگوریتم پیشنهادی ارائه شده در این مقاله با استفاده از الگوریتم
جهش ترکیبی قورباغه ،پرسوجوهای بهینه را در هر خوشه به دست
میآورد .بدین معنی که در هر خوشه ،با توجه به فضای موجود برای
هر خوش ه ،با استفاده از الگوریتم جهش ترکیبی قورباغه ،دیدهای
مناسب را یافته و ذخیره میکند .به عبارت دیگر ،منظور از پرسو-
جوهای بهینه ،پرسوجوهایی هستند که از بین پرسوجوهای
پرتکرار ،با توجه به فضای موجود در هر خوشه انتخاب میشوند.
فضای موجود در هر خوشه با استفاده از کوله پشتی صفر و یک،
مدلسازی ریاضی (به صورت معادالت) میشود و معادالت ،با
استفاده از الگوریتم جهش ترکیبی قورباغه حل میشوند .نوآوری این
مقاله در یافتن پرسوجوهای مفید با استفاده از الگوریتم جهش
ترکیبی قورباغه میباشد .به عبارت دیگر در مرحلهای که پرس و
جوهای مناسب در هر خوشه یافته میشوند ،با استفاده از الگوریتم
جهش ترکیبی قورباغه ،مساله کولهپشتی صفر و یک حل میشود و
دیدهای مناسب در هر خوشه یافته میشود .بنابراین در هر خوشه،
با توجه به فضای موجود برای هر خوشه فرضیات مساله کولهپشتی
صفر و یک نوشته میشود و با استفاده از الگوریتم جهش ترکیبی
قورباغه ،کولهپشتی صفر و یک حل میشود و دیدهای مناسب یافته
و ذخیره میشوند.

پایگاه دادهی تحلیلی ،منبع دادهای است که دادههای آن از منابع
مختلفی جمعآوری و یکپارچه شدهاست و برای تصمیمگیری از آن
استفاده میشود .بنابراین باید بتواند به پرسوجوهای تحلیلی
کاربران پاسخ دهد .در پاسخگویی به پرسوجوهای تحلیلی کاربران،
سرعت پاسخگویی فاکتور مهمی میباشد.
پایگاه داده ی تحلیلی به منظور کاهش زمان پاسخ به پرسوجوهای
تحلیلی ،از دید ذخیرهشده 8استفاده میکند .با توجه به محدودیت
فضای ذخیرهسازی ،و نیز زمان زیاد بهروز نگهداشتن دیدها ،نمیتوان
تمام دیدها را ذخیره کرد [ .]32بنابراین باید از بین تمامی دیدهای
ممکن ،تنها مجموعهای از دیدها را ذخیره نمود .به منظور انتخاب
مجموعهای از دیدها ،الگوریتمهای مختلفی ارائه شده است که برخی
از آنها برپایه پرسوجوهایی است که قبال مورد استفادهی پایگاه
دادهی تحلیلی بودهاند .یکی از الگوریتمهای انتخاب دید که از
پرسوجوهای قبلی استفاده میکند بدین شرح است :این الگوریتم
با استفاده از پرسوجوهای قبلی دیدهای مناسب را انتخاب میکند.
این پرسوجوها حاوی اطالعات مهمی هستند؛ زیرا به احتمال زیاد،
در آینده نیز این پرسوجوها اتفاق خواهند افتاد .ابتدا پرسوجوهای
قبلی خوشهبندی میشوند .سپس در هر خوشه پرسوجوهای
پرتکرار بهدست میآیند .در مرحلهی بعد با توجه به مقدار فضای در
دسترس برای هر خوشه ،پرسوجوهای مناسب انتخاب میشوند و
در نهایت پرسوجوهای مناسب در هر خوشه پیوند 9میشوند [.]3
در آخرین مرحله ،پرس و جوهای موجود در هر خوشه پیوند می

مزایای الگوریتم جهش ترکیبی قورباغه نسبت به سایر الگوریتمهای
فراابتکاری عبارتند از [ ]26و [:]32
 -1الگوریتم جهش ترکیبی قورباغه نسبت به سایر الگوریتمهای
فراابتکاری دارای دقت باالتری میباشد.
 -2در الگوریتم جهش ترکیبی قورباغه ،عالوه بر جستجوی محلی،
در جستجوی سراسری نیز پیام ها مبادله میشوند .بدین ترتیب
جستجوی محلی و سراسری ،به خوبی در این الگوریتم ترکیب
میشوند.
 -3همگرایی الگوریتم جهش ترکیبی قورباغه نسبت به سایر
الگوریتمهای فراابتکاری سریعتر و پایدارتر است.
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تکرار هر پرسوجو ،زمان اجرای هر پرسوجو ،تعداد پیوندها و
مجتمعهای 12موجود در هر پرسوجو ،هزینهی نگهداری دید،
فرکانس بهروزرسانی جداول پایه ،تعداد درجها ،تعداد تغییرات و
تعداد حذفها .با استفاده از روشی که در [ ]15مطرح شدهاست،
گراف بدون دور مستقیم 13مربوط به هر دید رسم میشود .منظور
از رسم گراف ،بازنمایی گراف در حافظه می باشد .یال های این
گراف ،دیدها میباشند .سپس کوتاهترین مسیر در آن گراف به دست
می آید .بدین ترتیب دیدهای با بیشترین سود برای ذخیرهسازی
انتخاب میشوند .البته این الگوریتم برای مسائل با ابعاد کم مناسب
میباشد و برای مسائل با ابعاد بزرگ ،پیچیده میباشد.

 -4برخی از الگوریتمهای فراابتکاری از جمله  PSOبه راحتی در
نقاط بهینهی محلی می افتند ولی این الگوریتم در نقاط بهینهی
محلی نمیافتد.
الگوریتم ارائه شده در [ ]3و الگوریتم پیشنهادی پیادهسازی شدهاند
و مشاهده شدهاست که الگوریتم پیشنهادی نسبت به الگوریتم []3
بهبود داشته است.
ساختار این مقاله به شرح زیر است :در بخش  2مقاالت و
الگوریتمهای مرتبط با این مقاله ارائه میشود .در بخش  3الگوریتم
انتخاب دیدی که این مقاله ارائه میدهد بیان شدهاست .بخش  ،4به
شرح پیادهسازی الگوریتم میپردازد و بخش  5به نتیجهگیری
میپردازد.

برخی از الگوریتمها ،با پیشبینی کردن پرسوجوی بعدی ،دیدهای
الزم برای پاسخگویی به آن پرسوجو را ذخیره میکنند [.]16
پیشبینی کردن پرسوجوی بعدی باعث میشود دید مورد نیاز برای
آن پرسوجو ،به درستی ذخیره گردد اما اگر تابع پیشبینی،
پرسوجوی بعدی را اشتباه پیشبینی نماید ،زمان زیادی برای
پاسخگویی به آن پرسوجو صرف خواهد شد.

 -2پیشینهی تحقیق
اکثر الگوریتمهای انتخاب دید با توجه به بیشینه کردن سود،
دیدهای مناسب را انتخاب میکنند .از جملهی این الگوریتمها
میتوان به الگوریتمهای حریصانه اشاره کرد [ ]4و [ .]5این
الگوریتمها بهترین دیدها را با توجه به فضای موجود انتخاب
میکنند .البته این الگوریتمها برای مسائل با ابعاد کم مناسب هستند
ولی برای مسائل با ابعاد بزرگ مناسب نیستند.

برخی از الگوریتمها از مدلهای ریاضی استفاده میکنند .این
الگوریتمها مسئلهی انتخاب دید را به معادالت ریاضی تبدیل
میکنند و با حل کردن معادالت ،دیدهای مناسب را برای
ذخیرهسازی انتخاب میشوند .برخی از این الگوریتمها با استفاده از
مسئلهی ارضای محدودیتها ]17[ 14تا [ ]19و برخی دیگر با
استفاده از روش برنامهنویسی صحیح ]20[ 15و [ ]21مسئله را مدل
میکنند .این الگوریتمها با توجه به این که مسئله را با استفاده از
معادالت ریاضی حل میکنند ،جزء قدرتمندترین روشهای حل
مسائل هستند .اما با توجه به اینکه محدودیت های مورد نظر را
برای هر پرسوجو در نظرمی گیرند ،برای مسائل با ابعاد بزرگ
پیچیده میباشد و دارای زمان اجرای باالیی خواهند بود.

برای رفع این مشکل الگوریتمهای ژنیتک ارائه شدهاند [ ]6تا [.]9
این الگوریتمها نسبت به الگوریتمهای تکاملی مشابه ،دیدهای
مناسبتری انتخاب میکنند اما دارای زمان اجرای باالیی هستند.
ورودی برخی از الگوریتمها ،بارکاری 10میباشد .به این معنی که این
الگوریتمها از پرسوجوهای قبلی استفاده میکنند؛ زیرا
پرسوجوهای آینده ،بسیار شبیه به پرسوجوهای قبلی هستند.
برخی از این الگوریتمها ،زیرعبارتهای مشترک را در پرسوجوهای
بارکاری یافته و آنها را به عنوان دید ذخیره میکنند [ ]10و [.]11
البته این الگوریتمها ،با توجه به محاسبات سنگین و پیچیده ،برای
مسائل با ابعاد بزرگ قابل اجرا نمیباشند.

الگوریتم بیان شده در[ ]28با استفاده از جفتگیری زنبور عسل
دیدهای مناسب را انتخاب و ذخیره میکند .این الگوریتم در مقایسه
با الگوریتم حریصانه دارای کارایی باالتری میباشد.

برخی از الگوریتمها مسئله را به صورت گراف مدل میکنند و بر
اساس آن تصمیمگیری میکنند .برخی از این گراف ها عبارتست از
گراف  AND-ORو یا گراف  .MVPP11درواقع پس از رسم گراف
و با توجه به تابع هزینهی تعریف شده ،دیدهای مناسب را انتخاب
میکنند [ ]14تا [ .]12با توجه به اینکه باید گراف مورد نظر ترسیم
شود ،این الگوریتمها برای مسائل با ابعاد بزرگ مناسب نمیباشند.

الگوریتم بیان شده در [ ]30با استفاده از روشهای دادهکاوی پرس
و جوهای پرتکرار را مییابد .در این الگوریتم با تغییر دادهها ،تمامی
جدول ها نیز بهروزرسانی میشوند .این الگوریتم نسبت به الگوریتم
حریصانه بهتر عمل میکند.
الگوریتم معرفی شده در [ ]29تعدادی دید نماینده 16انتخاب
میکند ،سپس عملیات حذف و اضافه کردن دیدها انجام میشود؛
به این صورت که دیدهایی که هزینهی باالیی دارند ،حذف شده و
دیدهایی که هزینهی کمتری دارند اضافه میشوند .در صورتیکه این

برخی از روشها با بیشینه کردن سود و کمینه کردن هزینه ،دیدهای
مناسب را برای ذخیرهسازی انتخاب میکنند [ .]15برخی از
فاکتورهایی که در تعریف تابع سود مؤثر هستند عبارتند از :فرکانس
165

بهبود الگوریتم انتخاب دید در پایگاه دادهی تحلیلی با استفاده از الگوریتم جهش ترکیبی قورباغه ...............................صباغ گل و همکاران
الگوریتم  ]37[ CROMVSبا شبیهسازی صخرههای مرجانی،
دیدهای مناسب را ذخیره میکند .این الگوریتم از گراف MVPP
نیز استفاده می کند .در ابتدا جمعیت تصادفی از مرجان ها انتخاب
میشوند و با توجه به تابع سازگاری ،بعد از هر مرحله ،راه حلهای
بهتر انتخاب میشوند و رشد میکنند .مزیت مهم این الگوریتم رشد
سریع همگرایی آن میباشد.

الگوریتم دیدهای نماینده را به درستی انتخاب نکند ،زمان پاسخ
الگوریتم بسیار باال خواهد بود.
برخی از الگوریتمها ،بهبود یافتهی الگوریتم حریصانه هستند .این
الگوریتمها عالوه بر معیارهای موجود در الگوریتم حریصانه ،بر اساس
سایز پرسوجو ،فرکانس تکرار پرسوجوها و میزان توانایی پرسوجو
در تصمیمگیری 17دیدهای مناسب را انتخاب کرده و ذخیرهسازی
میکنند [ .]22این الگوریتمها با توجه به این که از شبکهای از
کعب 18ها استفاده میکنند ،برای مسائل با ابعاد کوچک مناسب
هستند.

الگوریتم  ،]38[ GTMVبا استفاده از مدلسازی مسئله به صورت
یک بازی ،دیدهای مناسب را پیدا میکند .به این صورت که هزینه
پردازش پرسوجو و هزینه نگهداری پرسوجو با هم رقابت میکنند
و این رقابت تا جایی ادامه پیدا میکند که این دو هزینه به موازنه
برسند .بنابراین بعد از موازنه ،دیدهای مناسب به صورت مستقیم یا
غیر مستقیم انتخاب میشوند .اما تنها نقطهی منفی این الگوریتم این
است که این الگوریتم پویا 22نمیباشد.

الگوریتم بیان شده در [ ]33انتخاب دید را با استفاده از الگوریتم
 SPSOVSAکه بر گرفته از الگوریتم ازدحام ذرات ( )PSOاست،
انجام میدهد .این الگوریتم شبکه ای از کعب ها را به عنوان ورودی
می گیرد .در ابتدا جمعیت اولیهای از دیدها را تولید میکند و در
هر مرحله با به روزرسانی موقعیت هر ذره (دید) ،دیدهای مناسب
برای ذخیرهسازی به دست میآیند.

الگوریتم بیان شده در [ K ،]39دید باالی شبکهای از کعبها را
انتخاب می کند با بهروزرسانی دیدهای انتخاب شده ،دیدهای
مناسب برای ذخیرهسازی را انتخاب میکند .همچنین این الگوریتم،
عالوه بر هزینه ذخیرهسازی دیدها ،به هزینهی ارزیابی دیدهای
ذخیره نشده نیز توجه میکند.

الگوریتم انتخاب دید بیان شده در [ ،]32با استفاده از پرسوجوهای
قبلی و الگوریتم  ،Index-BittableFIپرسوجوهای پرتکرار را به
دست آورده و با توجه به آنها ،دیدهای مناسب را ذخیرهسازی می-
کند.

الگوریتم توضیح داده شده در [ ]40از روش حریصانه استفاده
میکند .به این صورت که از نتایج پاسخ به پرسوجوهای قبلی،
استفاده کرده تا پاسخ هر پرسوجو را بهدستآورد .در نتیجه این
الگوریتم ،زمان اجرای پرسوجو را تا حد زیادی کاهش دادهاست.

الگوریتم تکاملی بیان شده در [ ]35که  EGTMVS19نامیده می
شود ،مسئلهی انتخاب دید را به عنوان یک بازی تکاملی مدل
میکند .به این صورت که در ابتدا یک جمعیت تصادفی تولید کرده
که هر کدام از اعضای این جمعیت به عنوان یک بازیکن عمل
میکند .برای هر بازیکن سه استراتژی تعریف شده است ،که هر کدام
از آنها به هزینهی نگهداری دید ،هزینهی پردازش دید و هزینهی
پردازش گره قبلی مربوط میباشد .در طی بازی ،هر کدام از بازیکنها
باید یک استراتژی که دارای هزینه باالتری است را انتخاب کند .در
پایان هر مرحله ،جمعیت بهروزرسانی شده و در پایان بازی ،بهترین
جمعیت انتخاب میشود .یکی از مزایای این الگوریتم این است که
الگوریتم همگراست و برای پایگاهدادههای تحلیلی حجیم ،مناسب
است.

در برخی دیگر از روشها با استفاده از الگوریتمهای خوشهبندی و
دادهکاوی ،دیدهای مناسب انتخاب میشوند [ ]3و [ ]23تا [.]26
در این الگوریتمها از پرسوجوهای قبلی استفاده میشود .علت این
امر این است که به احتمال زیاد در آینده نیز ،این پرسوجوها اتفاق
خواهند افتاد .این روشها از الگوریتم  23MVCFاستفاده میکنند.
این الگوریتم از چهار مرحله تشکیل شدهاست:
الف) ابتدا با استفاده از روشهای خوشهبندی ،پرسوجوهای قبلی
خوشهبندی میشوند .در این مقاله با استفاده از روش خوشهبندی
سلسلهمراتبی پرسوجوها خوشهبندی میشوند.

الگوریتم [ ،]36مسئلهی انتخاب دید را با استفاده از ترکیب روش
رتبهی تصادفی 20و عقبگرد 21حل می کند .مزایای این الگوریتم این
است که استفاده از روش عقبگرد ،باعث افزایش سرعت استخراج
دیدها میشود و از طرفی دیگر ،روش رتبهی تصادفی برای مدیریت
محدودیتها و پارامترها مناسب میباشد که درنتیجه زمان اجرای
پرسوجو کاهش داده میشود.

ب) سپس با استفاده از روشهای دادهکاوی برای یافتن آیتمهای
پرتکرار ،در هر خوشه پرسوجوهای پرتکرار یافتهمیشوند .در این
مرحله از الگوریتم  Aprioriبرای یافتن پرسوجوهای پرتکرار
استفاده شده است.
ج) سپس در هر خوشه ،پرسوجوهای بهینه با استفاده از مساله کوله
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پشتی صفر و یک انتخاب میشوند.

الگوریتم پیشنهادی در ادامه توضیح داده میشود.

د) در این مرحله ،در هر خوشه پرسوجوهای بهینه پیوند میشوند
تا به ازای هر خوشه ،یک دید بهدست آید و آن دید ذخیره میشود.

ابتدا پرسوجوهای قبلی خوشهبندی میشوند .به هریک از این
خوشهها ،24دسته یا دامنه 25گفته میشود .برای خوشهبندی
پرسوجوها از معیار شباهت جاکارد ]25[ 26استفاده میشود [.]32

در مرحله سوم برای یافتن پرس و جو های مناسب ،میتوان از
استراتژی های حریصانه استفاده کرد؛ زیرا هر کدام از خوشه ها
فضایی محدود در اختیار دارند و با توجه به استراتژی های حریصانه
می توان از بین پرس و جوهای موجود در هر خوشه ،پرس و جوهایی
را انتخاب کرد که بیشترین سود و کمترین فضا را اختیار کنند.
بنابراین با توجه به این توصیف ،می توان از مساله کوله پشتی صفر
و یک استفاده کرد.

فرض میشود دو خوشه به نامهای  Ciو Cjوجود دارد ،در این
صورت:

در بخش سوم این مراحل به تفضیل توضیح داده میشود.

 Qi1,Qi2,…Qimپرسوجوهای متعلق به خوشه  Ciهستند و
 Ri1,Ri2,…,Rirجدولهای موردنیاز برای پرسوجوهای
 Qi1,Qi2,…Qimمیباشند و  Qj1,Qj2,…Qjmپرسوجوهای متعلق
به خوشه  Cjهستند و  Rj1,Rj2,…,Rjrجدولهای موردنیاز برای
پرسوجوهای  Qj1,Qj2,…Qjmمیباشند .بنابراین معیار شباهت
جاکارد با استفاده از رابطهی ( )1تعریف میشود.

بنابراین در[ ]3و [ ]23تا [ ]26برای یافتن پرسوجوهای مفید در
هر خوشه ،از کولهپشتی صفرویک استفاده شدهاست و برای حل
معادالت کولهپشتی صفرویک از روش برنامهنویسی پویا استفاده
شدهاست .این روش به دلیل اینکه دارای مصرف زمانی باالیی است
کارا نمیباشد .عالوه بر این ،این روش برای دادههای حجیم بهینه
نمیباشد و زمان اجرای الگوریتم بسیار طوالنی خواهد بود.

R j 1 , R j 2 ,..., R js 

()1

R i 1 , R i 2 ,..., R ir 

R i 1 , R i 2 ,..., R ir  R j 1 , R j 2 ,..., R js 
) Rel(C i ) Rel(C j

) Re l (C i ) Re l (C j

= ) SIM(c i , c j
=

) Rel(Ciجدولهایی هستند که در خوشه  Ciوجود دارند .این
معیار هر چه به یک نزدیکتر باشد ،دو پرسوجو به هم شبیهتر
هستند .با توجه به تعریف معیار جاکارد ،هر چه پرسوجوها به هم
شبیهتر باشند ،معیار جاکارد به  1نزدیکتر است .از طرف دیگر ،هدف
خوشهبندی این است که پرسوجوهایی که بیشتر به هم شبیهاند در
یک خوشه قرار بگیرند ،بنابراین از معیار جاکارد برای یافتن پرس-
وجوهای شبیه به هم برای قرار دادن در یک خوشه استفاده شده
است.

بنابراین در این مقاله با توجه به اهمیت زمان پاسخگویی به پرس-
وجوها در پایگاه داده تحلیلی ،برای حل کولهپشتی صفرویک از
الگوریتم جهش ترکیبی قورباغه [ ]27استفاده شده است تا الگوریتم
انتخاب دید دارای کارایی باالتر و مصرف زمانی پایینتری باشد.
 -3الگوریتم انتخاب دید پیشنهادی
در این بخش الگوریتم ارائه شده در این مقاله برای انتخاب دید
توصیف میشود .این الگوریتم از روش  MVCFکه در بخش کارهای
مرتبط توضیح داده شدهاست ،استفاده میکند.

برای یافتن خوشههایی که دارای پرسوجوهای پرتکرار هستند ابتدا
باید الگوریتم ادغام پرسوجوها ]25[ 27اجرا شود تا براساس معیار
شباهت جاکارد ،پرسوجوها با هم پیوند شوند .سپس براساس ترتیب
پیوند پرسوجوها درخت آن را تشکیل داده و خوشهها از روی
درخت یافته شوند [.]32

در این الگوریتم از پرسوجوهایی که قبال مورد استفادهی پایگاه
دادهی تحلیلی بودهاند ،استفاده شدهاست .زیرا این پرسوجوها
حاوی اطالعات مفیدی هستند که به احتمال زیاد در آینده نیز مورد
استفاده خواهند بود [ .]32در الگوریتم پیشنهادی این مقاله ،روش
یافتن پرسوجوهای بهینه در الگوریتم  MVCFبیان شده در [ ]3و
[ ]23تا [ ]26بهبود داده شدهاست که باعث بهبود نهایی الگوریتم
انتخاب دید میشود .الگوریتم یافتن پرسوجوهای بهینه که در منبع
[ ]3و [ ]25بیان شده ،با توجه به نام نویسندگان و سال انتشار،
الگوریتم  KD2013نامیده میشود .الگوریتم پیشنهادی در این
مقاله نیز با توجه به اینکه از الگوریتم جهش ترکیبی قورباغه
استفاده کرده است ،الگوریتم  SRTTU-Frogنامیده شدهاست.

برای ساخت درخت از روی الگوریتم ادغام پرسوجوها ،روند ساخت
خوشهها به صورت درخت رسم میشود .با توجه به الگوریتم ادغام
پرسوجوها ،خوشهها براساس بیشترین میزان شباهت به هم از
پایین به باال پیوند میشوند تا اینکه در آخرین مرحله همهی
پرسوجوها در یک خوشه قرار میگیرند و درنهایت درخت ساخته
میشود [ .]32نمونهای از این درخت در شکل  1آمدهاست.
مالقات28

پس از ساخت درخت ،گرههای درخت از باال به پایین
میشوند تا زمانی که خوشهای پیدا شود که درجهی شباهتی بیشتر
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از حداقل شباهت حدآستانه 29داشته باشد .این خوشهها
نشاندهندهی دامنهها خواهند بود .به عنوان مثال در شکل  ،1اگر
حدآستانه  0.4باشد خوشهها  Q24و Q13خواهندبود .توجه شود
که  Q13به این معنی است که این خوشه شامل  Q1و Q3است.

()2

Maximize PQ
1 1 + P2Q2 + ... + Pn Qn
Subject to S1Q1 + S2Q2 + ... + SnQn  S

که در آن  Siبه صورت بیان شده در رابطهی( )3تعریف میشود.

) t ( R

Q2413

()3

RQi

= Si

0.25
Q13

Q24

0.5
Q1

در این رابطه ) t(Rتعداد رکوردهای جدول  Riمیباشد .منظور از
جدول  Rجدولی میباشد که با پرسوجوی  Qiدر ارتباط است .به
عبارتی دیگر  Rجزء جداولی میباشد که در قسمت from
پرسوجوی  Qiقرار دارند .مقدار  Qiمیتواند صفر یا یک باشد ،در
صورتیکه پرسوجوی  iانتخاب شود ،مقدار  Qiیک خواهد بود
درغیر اینصورت مقدار آن صفر خواهد بود [ .]26به عنوان مثال
نمونهای از معادالت کولهپشتی صفرویک در رابطهی ( )4بیان
شدهاست.

0.5
Q3

Q4

Q2

شکل  -1درخت ساخته شده از روی الگوریتم ادغام پرسوجوها

پس از یافتن خوشهها ،باید در هر خوشه پرسوجوهای پرتکرار یافته
شوند .بدین منظور از الگوریتم  Aprioriاستفاده میشود [.]25
پس از بهدستآوردن پرسوجوهای پرتکرار در هر خوشه ،باید
پرسوجوهای بهینه در هر خوشه بهدست آیند [ ]3و [ .]32این
پرسوجوهای بهینه با توجه به فضای موجود برای هر خوشه انتخاب
میشوند.

Maximise 13Q1 + 15Q7 + 28Q16 + 35Q17 + 32Q20
subject to

()4

120Q1 + 250Q7 + 430Q16 + 310Q17 + 360Q20  1000
and
Qi, s = 0 or 1 where i = 1,7,16,17, 20

این مسئله مانند مسئلهی کولهپشتی میباشد ،فرض میشود فضایی
که میتواند برای نگهداری دیدهای هر خوشه استفاده شود ،فضای
کولهپشتی باشد ،در این صورت نمیتوان تمام پرسوجوها را در
کولهپشتی قرار داد و با توجه به محدودیت ظرفیت کولهپشتی،
پرسوجوها را در آن میتوان قرار داد .پس باید با توجه به فضایی
که هر خوشه میتواند در اختیار داشته باشد ،پرسوجوهای بهینه را
انتخاب نمود [.]3

معادالت به دست آمده در رابطهی ( )4معادالت کولهپشتی صفرویک
میباشد که با استفاده از الگوریتم جهش ترکیبی قورباغه حل
میشود و مقادیر  Qiبه دست میآید.
ابتدا الگوریتم جهش ترکیبی قورباغه مورد بررسی و ارائه قرار
میگیرد سپس الگوریتم جهش ترکیبی قورباغهی تغییر یافته برای
حل مسئلهی کولهپشتی صفرویک بیان میشود .قسمت الف
الگوریتم جهش قورباغه و قسمت ب به بیان این الگوریتم برای حل
کولهپشتی صفرویک میپردازد:

فرض کنید پرسوجوهای  Q1,Q2,…,Qnپرسوجوهای پرتکرار در
خوشهی  kام باشد .برای هر پرسوجوی  ،Qiدو متغیر  Piو  Siتعریف
میشود ،Pi .سود آن و  Siسایز پرسوجوی  Qiمیباشد ،که در واقع
 ،Siوزن پرس و جو می باشد .نتیجهی اجرای پرسوجوی  Qiروی
پایگاه دادهی تحلیلی ،جدولی میباشد .این جدول  Tiنامیده
میشود .تعداد رکوردهای جدول  Tiدر متغیر  Piذخیره میشود.
پرسوجوی  Qiدر قسمت  fromخود دارای تعدادی نام جدول
میباشد ،تعداد کل رکوردهای این جداول محاسبه و به متغیر Si
اختصاص داده میشود .بدین ترتیب برای هر  ،Qiمتغیرهای  PiوSi
به دست آمده است و معادالت مسئلهی کولهپشتی صفرویک به
صورت بیان شده در رابطهی ( )2خواهد بود.

الف) الگوریتم جهش ترکیبی قورباغه:
الگوریتم جهش ترکیبی قورباغه [ ]27مبتنی بر رفتار گروهی
قورباغهها هنگام یافتن مکانی با بیشترین مقدار غذا میباشد .شرح
این الگوریتم به صورت زیر میباشد:
در این الگوریتم جمعیت 30شامل مجموعهای از قورباغهها
(راهحلها )31میباشد .این جمعیت به تعدادی زیرمجموعه تقسیم
میشود .این زیرمجموعهها ممپلکس 32نامیده میشوند.
ممپلکسهای مختلف به عنوان گروههای مختلفی از قورباغهها
شناخته میشوند که هر ممپلکس دارای فرهنگ 33مختلفی میباشد.
در هر ممپلکس ،هر قورباغه دارای نظری میباشد که میتواند متأثر
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جمعیت قورباغهها به  mبخش (ممپلکس) تقسیم میشوند که هر
بخش دارای  nقورباغه میباشد (یعنی جمعیت قورباغهها P=m*n
میباشد) .در این فرایند قورباغهی اول به ممپلکس اول اختصاص
داده میشود ،قورباغهی دوم به ممپلکس دوم اختصاص داده
میشود ،قورباغهی  mام به ممپلکس  mام و قورباغهی  m+1ام به
ممپلکس اول اختصاص داده میشود.

از نظر سایر قورباغهها باشد و نظرات قورباغهها از طریق فرایند تکامل
تدریجی ممپلکسها ،34رشد و نمو میکند .پس از اینکه این فرایند
به تعداد گام مشخصی اجرا شد ،نظرات بین ممپلکسها منتقل
میشوند .فرایند جستجوی محلی ،که درون هر ممپلکس انجام
میشود ،و فرایند انتقال نظرات بین ممپلکسها تا زمانی ادامه پیدا
میکند که شرط خاتمه برقرار شود .این الگوریتم در شکل  2نشان
داده شدهاست.

در هر ممپلکس ،قورباغهی دارای بهترین شایستگی با  Xbو
قورباغهی دارای کمترین شایستگی با  Xwنشان داده میشود .در بین
تمام ممپلکسها قورباغهی دارای بیشترین شایستگی با  Xgنشان
داده میشود .سپس درون حلقهای  Xwبهبود داده میشود .روابط
شمارهی ( )6و ( )7تابع بهبود  Xwرا نشان میدهد.

جمعیت اولیهی  Pاز قورباغهها به صورت تصادفی تولید میشود.
برای مسئلهای با  Sبعد (یعنی دارای  Sمتغیر باشد) ،قورباغهی  iبه
صورت ) Xi=(Xi1,Xi2,…,XiSنمایش داده میشود .سپس قورباغهها
بر اساس شایستگی 35به صورت نزولی مرتب میشوند.
تابع شایستگی ) f(iدر رابطهی شمارهی ( )5تعریف میشود.
S

()5

f (i ) =  X ij Pj
j =1

()6

) 𝑤𝑋 𝐷𝑖 = 𝑅𝑛𝑎𝑑() × (𝑋𝑏 −

()7

𝑥𝑎𝑚 𝑥𝑎𝑚𝑖𝐷 𝑋𝑤 (𝑛𝑒𝑤) = 𝑋𝑤 + 𝐷𝑖 −

که در آن  Diتغییرات جایگاه  iامین قورباغه میباشد .رابطهی
شمارهی ( )7جایگاه جدید قورباغهی  Xwرا نشان میدهد ،که در آن
)( Randتابع تولید اعداد تصادفی بین صفرویک میباشد و Dmax
حداکثر میزان تغییرات ممکن در جایگاه قورباغه میباشد .در
صورتیکه این فرایند جایگاه بهتری را تولید کند Xw(new) ،جایگزین
 Xwخواهد شد .درغیر این صورت در روابط شمارهی ( )6و (،Xg )7
جایگزین  Xbمیشود و این روابط تکرار میشوند .در صورتیکه
) Xw(newنسبت به  Xwبهبودی نداشته باشد ،راهحلی جدید ،به صورت
تصادفی ،تولید میشود .این فرایند به اندازهی تعداد مشخصی تکرار،
تکرار میشود.

که در رابطهی فوق Pj ،سود پرسوجوی jام میباشد .به عبارت دیگر
تابع ) f(iمیزان شایستگی قورباغهی iام را با توجه به سود حاصل از
انتخاب آن قورباغه مشخص میکند.
Procedure Shuffled Frog Leaping Algorithm
Input: number of frogs P; number of memeplexes m; number of
generation for each memeplex before shuffling n; number of
shuffling iterations it; and maximum number of iterations iMax.
Output: best solution
)Generate random population of P solutions (frogs
for each individual i ∈ P do
;)Calculate fitness(i
end for

در قسمت (ب) الگوریتم جهش ترکیبی قورباغه برای حل کولهپشتی
صفرویک بیان میشود.

;Divide P into m memeplexes

ب) الگوریتم جهش ترکیبی قورباغه برای حل کولهپشتی صفرویک

;Sort the population P in descending order of their fitness

for each memeplex do

الگوریتم جهش ترکیبی قورباغه به طور مستقیم نمیتواند کولهپشتی
صفرویک را حل نماید ،بنابراین الگوریتم جهش ترکیبی قورباغه،
تغییر داده میشود تا بتواند کولهپشتی صفرویک را حل نماید [.]27
الگوریتم جهش ترکیبی قورباغه به سرعت همگرا میشود ولی گاهی
اوقات در نقاط بهینهی محلی میافتد .برای حل این مشکل از تابعی
برای به هم ریختن قورباغهها استفاده میشود .تغییرات الگوریتم
جهش ترکیبی قورباغه برای حل کولهپشتی صفرویک به طور کامل
در زیر بیان شدهاست:

;Determine the best and worst frogs
;Improve the worst frog position
;Repeat for a specific number of iterations
end for
;Combine the evolved memeplexes
;Sort the population P in descending order of their fitness
if termination = true then
;Return best solution
end if

 .1ساخت جمعیت اولیهی قورباغه:

شکل -2الگوریتم جهش ترکیبی قورباغه []27

برای اینکه بتوان کولهپشتی صفرویک را با استفاده از الگوریتم

169

بهبود الگوریتم انتخاب دید در پایگاه دادهی تحلیلی با استفاده از الگوریتم جهش ترکیبی قورباغه ...............................صباغ گل و همکاران
تعداد تکرارهای الگوریتم میباشد .اگر شرط خاتمه ،عددی ثابت
باشد ،در مسائل بزرگ امکان دارد قبل از اینکه مسئله همگرا شود
و جواب بهینه پیدا شود ،الگوریتم خاتمه یابد .پس باید با توجه به
شرایط مسئله و بر اساس تجربه ،شرط خاتمه به صورت

جهش ترکیبی قورباغه حل کرد باید هر قورباغه را به صورت یک
عدد -nبیتی در نظر گرفت ،به طوریکه  ،nتعداد ابعاد مسئلهی
کولهپشتی صفرویک میباشد.
 .2گسسته کردن متغیرها:

 iMax 



با توجه به اینکه مسئلهی کولهپشتی صفرویک ،مسئلهای گسسته
است پس باید رابطهی شمارهی ( )7را گسسته نمود .رابطهی
شمارهی ( )8نحوهی گسسته نمودن جایگاه ) Xw(newرا نشان
میدهد:

1
)   t  (1 + 
2
1
) t  (1 + 
2

()8


0 if


Xw(new) =  X w if


if
1

بنابراین بازنمایی راه حل با توجه به شکل شمارهی  3به این صورت
میباشد:

متغیر  Dدر رابطهی شمارهی ( )6بیان شدهاست .متغیر ، 
پارامتری ثابت است.

همانطور که در شکل شمارهی  3نشان داده شدهاست ،به ازای هر
خوشه ،پرسوجوهای بهینه یافته میشود .در مرحلهی قبل،
پرسوجوهای پرتکرار در هر خوشه به دست آمد .حال در این مرحله،
با توجه به میزان فضای ذخیرهسازی ،پرسوجوهای بهینه در هر
خوشه به دست میآیند .ابتدا باید برای هر خوشه به صورت زیر عمل
کرد :با داشتن مقدار فضای موجود برای آن خوشه ،مقادیر  Piو Si
برای تمام پرسوجوهای آن خوشه ،معادالت کولهپشتی صفرویک با
توجه به رابطهی شمارهی ( )2نوشته میشود .اگر تعداد
پرسوجوهای موجود خوشهی مورد بررسی d ،باشد و تعداد
قورباغهها  Pباشد ،برای تولید جمعیت اولیهی قورباغهها P ،تا عدد
-dبیتی تولید میشود .سپس برای هر قورباغه ،تابع شایستگی
محاسبه میشود و قورباغهها براساس مقدار شایستگی به صورت
نزولی مرتب میشوند .سپس قورباغهها به  mتا ممپلکس تقسیم
میشوند .برای هر ممپلکس Xb ،و  Xwبه دست می آید .سپس Xw
با توجه به رابطهی شمارهی ( )7بهبود داده میشود .این عملیات به
اندازهی مقدار  ،itبرای هر ممپلکس تکرار میشود .سپس تابع جهش
ژنتیک اعمال میشود و جمعیت قورباغهها به صورت نزولی مرتب
می شود .در صورتیکه شرط خاتمه برقرار باشد از این حلقه خارج
میشود Xg .به عنوان جواب الگوریتم جهش ترکیبی قورباغه
میباشد .این عدد را به مبنای دو برده تا به صورت یک عدد -dبیتی
نمایش داده شود .بیتی که مقدارش یک است ،به این معنی است
که پرس وجوی متناظر با آن باید ذخیره شود .به عنوان مثال فرض
کنید عدد به صورت  10100111باشد .در این عدد بیتهای

 .3بهینهسازی محدودیتها
حل مسائلی که دارای محدودیت میباشند ،نسبت به مسائلی که
بدون محدودیت هستند ،مشکلتر است .در مسائلی که دارای
محدودیت هستند باید تعادلی بین پیدا کردن جواب بهینه و برقراری
شرایط محدودیتها پیدا کرد .یکی از این راهها ،استفاده از توابع
اصالحی 36است .تابع اصالحی که در این مقاله در نظر گرفته
شدهاست به این صورت عمل می کند که تمام اجزای کولهپشتی بر
اساس نسبت سود بر وزن ،به صورت نزولی مرتب شوند ،سپس تابع
اصالحی آخرین جزء را برای حذف کردن انتخاب میکند .تابع
اصالحی در صورتی اجرا میشود که پس از به دست آوردن
راهحلهای بهینه توسط الگوریتم جهش ترکیبی قورباغه ،مجموع
وزنهای راهحلها بیشتر از حجم کولهپشتی باشد.
 .4جهش
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 انتخاب شود.

با توجه به  5مورد بیان شده میتوان با استفاده از الگوریتم جهش
ترکیبی قورباغه ،مسئلهی کولهپشتی صفرویک را حل کرد .به عبارت
دیگر معادالت بیان شده در رابطهی ( )1با استفاده از الگوریتم جهش
ترکیبی قورباغه حل میشود و پرسوجوهای مفید در هر خوشه به
دست میآید .الگوریتم یافتن پرسوجوهای بهینه ،با استفاده از
کولهپشتی صفرویک در هر خوشه در شکل شمارهی  3نشان داده
شدهاست.

))t = 1/ (1 + exp(− D
t 

10





 iMax 

ژنتیکی37

گاهی اوقات الگوریتم جهش ترکیبی قورباغه در نقاط بهینهی محلی
در دام میافتد .برای حل این مسئله ،از تابع جهش ژنتیکی استفاده
میشود .این تابع جمعیت اولیهی قورباغهها را کمی تغییر میدهد.
این عمل باعث میشود که نقاط بهینهی دیگر را هم جستجو کند.
 .5شرط خاتمه:
همانطور که در شکل شمارهی  2بیان شدهاست ،iMax ،حداکثر
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 باید این،پس از بهدستآوردن پرسوجوهای مفید در هر خوشه
. یک دید ذخیرهشود،پرسوجوها پیوند شوند تا به ازای هر خوشه
 یک پرسوجوی،هدف از این مرحله این است که برای هر دامنه
 در این مرحله جداول مربوط به هر.]23[ بهینه ذخیره شود
 در نهایت. میشوندNatural Outer Join ،پرسوجو در هر خوشه
.برای هر دامنه یک دید بهدست میآید و آن دید ذخیره میشود
 الگوریتم پیشنهادی را به صورت فلوچارت نشان5 شکل شمارهی
.میدهد
 نشاندهندهی مراحل5 و4 فلوچارت مربوط به شکل شمارهی
 مراحل را به صورت4  شکل شماره.الگوریتم پیشنهادی میباشد
 مراحل الگوریتم با جزئیات5 کلی نشان میدهد و در شکل شماره
.نشان داده شده است

. یک هستند و سایر بیتها صفر هستند،7  و6 ،5 ،2 ،0 شمارهی
 با. ذخیره شوند7  و6 ،5 ،2 ،0 بنابراین باید پرسوجوهای شمارهی
Si  اگر مجموع، دارندSi توجه به اینکه هر کدام از این پرسوجوها
،این پرسوجوها از مقدار فضای موجود برای آن خوشه بیشتر باشد
.آنگاه از تابع اصالحی استفاده میشود

Procedure Finding Optimal Queries
Input: number of frogs P; number of memeplexes m; number of
generation for each memeplex before shuffling n; number of
shuffling iterations it, maximum number of iterations iMax; and
Dimensions of the 0-1 Knapsack problem d
Output: best solution
for each cluster do
Calculate equations explained in Eq. (2) like Eq. (4);
//Solve the 0-1 knapsack problem equations:

 نتایج شبیهسازی-4

Generate random population of P=n*m solutions (frogs), so

در این قسمت به بررسی نتایج و آزمایشات انجام شده پرداخته
 با،)SRTTU-Frog( الگوریتم پیشنهادی این مقاله.میشود
SPSOVSA ،]32[ SRTTU-2015 ،KD2013 الگوریتمهای
 الگوریتمهای مذکور با.] مقایسه میشود35[ EGTMVS] و33[
 پیادهسازیMicrosoft Visual Studio استفاده از نرم افزار
، پایگاه دادهی مورد استفاده برای پیادهسازی الگوریتمها.شدهاست
. میباشدMicrosoft SQL Server

that each solution is a d-bit binary number;
for each individual i ∈ P do
Calculate fitness(i);
end for
do
if termination = true then
Return best solution;
end if
Sort the population P in descending order of their fitness;
Divide P into m memeplexes;
for each memeplex do
Determine the best and worst frogs;
Improve the worst frog position by using Eq. (67);
Repeat for a specific number of iterations;
end for
Combine the evolved memeplexes;
Apply genetic mutation on population;
Sort the population P in descending order of their fitness;
while (termination = False)
Find the optimal queries according to best solution;
if the best solution is an infeasible solution then
Execute repair methods to find optimal queries;
end if
end for

 الگوریتم یافتن پرسوجوهای مفید-3شکل
MVCF  فلوچارت کلی متد-4شکل
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A

Start

Determine Xb and Xw

Find clusters by using
hierarchical method

Improve Xw by using
Eq. (6)

Find frequent queries in
each cluster

Improve Xw by using
Eq. (6)

YES

j = j+1

Initiate parameters P, m,
n, it, iMax and d.

YES
j < it

Calculate knapsack
equations explained in Eq (1).

NO
i = i+1

Generate initial population
frogs of size P (Every frog is
a d-bit binary)

i<m
NO

Evaluate the fitness of P
frogs

Apply genetic mutation

Counter = 0

Counter = Counter + 1

YES

Sort P in descending order

Counter
< iMax

Divide P into m
memeplexes

NO

i=0

Xg is
infeasible

j=0

YES
NO
Execute repair method

A
Return the
number of bits
of Xg that have
value of 1
End
SRTTU-Frog  فلوچارت الگوریتم پیشنهادی-5شکل
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دادههای مورد استفاده برای الگوریتمهای فوق به صورت تصادفی
توسط نرم افزار  Microsoft Visual Studioتولید شدهاست .با
توجه به اینکه دادهها به صورت تصادفی تولید شدهاند ،پس در
آزمایشات صورت گرفته ،نتایج حاصل به یک نوع پایگاه دادهی
خاص ،حساس نمیباشند .برای بررسی و مقایسهی دقیقتر
الگوریتمها ،دادههای دو پایگاه دادهی تحلیلی به نامهای  DW1و
 DW2به صورت تصادفی تولید شدهاند .پایگاه دادهی تحلیلی
 DW1دارای ده جدول بعد 38و یک جدول حقیقت 39است که
دارای 10میلیون رکورد میباشد .ابعاد این پایگاه دادهی تحلیلی
برگرفته از پایگاه دادهی ثبت احوال میباشد که  5بعد آزمایشی،
جهت افزایش تعداد ابعاد اضافه شده است .بنابراین ابعاد این پایگاه
دادهی تحلیلی عبارتند از :نام ،جنسیت ،مکان )دارای سلسله مراتب
کشور و شهر میباشد( ،زمان )دارای سلسله مراتب سال و فصل
میباشد( ،تحصیالت.Dim5 ،Dim4 ،Dim3 ،Dim2 ،Dim1 ،
همچنین ،پایگاه دادهی تحلیلی  DW2دارای  8جدول بعد و یک
جدول حقیقت است که دارای  10میلیون رکورد میباشد .ابعاد این
پایگاه دادهی تحلیلی بر گرفته از پایگاه دادهی یک فروشگاه زنجیره-
ای میباشد که  4بعد آزمایشی ،جهت افزایش تعداد ابعاد اضافه شده
است .بنابراین ابعاد این پایگاه دادهی تحلیلی عبارتند از :نام کاال،
مکان )دارای سلسله مراتب کشور و شهر میباشد( ،زمان )دارای
سلسله مراتب سال و فصل میباشد( ،شعبه،Dim2 ،Dim1 ،
 .Dim4 ،Dim3مقدار این فیلدها به صورت تصادفی و از طریق
برنامه نویسی  C#نسبت داده شدهاست تا الگوریتم پیشنهادی نسبت
به پایگاه دادهی تحلیلی حساس نباشد..سیستم مورد استفاده برای
پیادهسازی الگوریتمها دارای  4GB RAMو CPU Corei3
 2.2GHzمیباشد.
برای مقایسهی الگوریتمهای مزبور ،الگوریتمها بر روی یک سیستم
با مشخصات فوق اجرا شدهاست و آزمایشات متعددی برای مقایسهی
این دو الگوریتم صورت گرفته است .در این آزمایشات دو نوع
پرسوجو وجود دارد :پرسوجوهای ورودی الگوریتم و پرسوجوهای
تست .پرسوجوهای ورودی الگوریتم ،پرسوجوهایی هستند که قبال
اتفاق افتادهاند .پرسوجوهای ورودی و پرسوجوهای تست ،هر دو
به صورت تصادفی تولید میشوند .پس از اجرای الگوریتم انتخاب
دید ،الگوریتم مورد نظر توسط پرسوجوهای تست مورد آزمایش
قرار میگیرد .با توجه به اینکه زمان پاسخ به پرسوجوهای تحلیلی
و میزان فضای ذخیرهسازی دیدهای انتخاب شده از جمله مهمترین
معیارهای مورد بررسی میباشند [ ]23و [ ، ]26در این آزمایشات
نیز این معیارها مورد بررسی قرار می گیرند .برای بررسی دقیقتر
معیارهای فوق ،سه معیار بیان شده در زیر ،به عنوان معیارهای

ارزیابی این مقاله انتخاب شده اند ،معیارهای مورد بررسی در این
آزمایشات به شرح زیر میباشند:
پارامترهای مربوط به جهش ترکیبی قورباغه ،تعداد تکرارهای
الگوریتم ،تعداد ممپلکسها ،حداکثر تغییرات  Dپارامتر آلفا و
حداکثر تغییرات جایگاه  Xwمیباشد .در ادامه نمودارهای مربوط به
این پارامترها ترسیم میشود تا بهترین مقدار برای هر کدام از
پارامترها به دست آید .هر کدام از این نمودارها ،روی دو
پایگاهدادهتحلیلی  DW1و  DW2شبیه سازی شدهاند .در تمامی
نمودارها واحد زمان میلی ثانیه ( )msمیباشد.
شکل شمارهی  6نمودار تغییرات زمان کل در برابر تغییرات تعداد
تکرارهای الگوریتم جهش ترکیبی قورباغه را نشان میدهد .در این
نمودار محور افقی ،تعداد تکرارها میباشد و محور عمودی مقدار
زمان کل است.

شکل  -6زمان کل در برابر تغییرات تعداد تکرارهای الگوریتم جهش
ترکیبی قورباغه

همانطور که در شکل شمارهی  6مشاهده میشود بهترین مقدار برای
تعداد تکرارها  70میباشد.
با توجه به اینکه شکل شمارهی  6خطی افقی نمیباشد بنابراین این
نمودار نشان میدهد که الگوریتم جهش ترکیبی قورباغه در نقاط
محلی نمیافتد .علت این امر استفاده از تابع جهش ژنتیکی میباشد.
شکل شمارهی  7نمودار تغییرات زمان کل در برابر تغییرات تعداد
ممپلکسها را نشان میدهد .در این نمودار محور افقی ،تعداد
ممپلکسها میباشد و محور عمودی مقدار زمان کل است.
همانطور که در شکل شمارهی  7مشاهده میشود بهترین مقدار برای
تعداد ممپلکسها 4 ،میباشد .شکل شمارهی  8نمودار تغییرات زمان
کل در برابر حداکثر تغییرات  Dرا نشان میدهد .در این نمودار محور
افقی ،حداکثر تغییرات  Dمیباشد و محور عمودی مقدار زمان کل
است.
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شکل  -10زمان کل در برابر تغییرات جایگاه Xw

شکل  -7زمان کل در برابر تغییرات تعداد ممپلکسها

همانطور که در شکل شمارهی  10مشاهده میشود بهترین مقدار
برای تغییرات جایگاه  5 ، Xwمیباشد .بنابراین پارامترهای مربوط به
الگوریتم جهش ترکیبی قورباغه ،تعداد تکرارهای الگوریتم برابر ،70
تعداد ممپلکسها برابر  ،4حداکثر تغییرات  Dبرابر  ،10پارامتر آلفا
برابر  0.6و حداکثر تغییرات جایگاه  Xwبرابر  5میباشد.
در آزمایشات انجام شده ،برای به دست آوردن مقدار معیار مربوطه،
آزمایشات به طور جداگانه روی  DW1و  DW2پنج بار تکرار
شدهاند و میانگین عددی پنج عدد به دست آمده ،محاسبه شده و
در نمودارهای این بخش ترسیم شدهاند .شکلهای شمارهی  11و
 12نشان دهندهی مقایسهی الگوریتمهای ،SRTTU-Frog
 SPSOVSA ،SRTTU-2015 ،KD2013و  EGTMVSبر
اساس معیار شمارهی ( )1روی پایگاه داده  DW1و DW2
میباشند .در این نمودار محور افقی نشاندهندهی تعداد پرسوجوها
میباشد و محور عمودی نشاندهندهی تعداد رکوردهای دیدهای
ذخیرهشدهی نهایی میباشد.

شکل  -8زمان کل در برابر حداکثر تغییرات D

همانطور که در شکل شمارهی  8مشاهده میشود بهترین مقدار برای
حداکثر تغییرات  10 ،Dمیباشد .شکل شمارهی  9نمودار تغییرات
زمان کل در برابر تغییرات آلفا را نشان میدهد .در این نمودار محور
افقی ،مقدار آلفا میباشد و محور عمودی مقدار زمان کل است.

شکل  -9زمان کل در برابر تغییرات پارامتر آلفا
شکل -11مقایسهی تعداد سطرهای دیدهای ذخیره شده با افزایش

همانطور که در شکل شمارهی  9مشاهده میشود بهترین مقدار برای
پارامتر آلفا 0.6 ،میباشد .شکل شمارهی  10نمودار تغییرات زمان
کل در برابر تغییرات جایگاه  Xwرا نشان میدهد .در این نمودار
محور افقی ،تغییرات جایگاه  Xwمیباشد و محور عمودی مقدار زمان
کل است.

تعداد پرسوجوها در پایگاه دادهی تحلیلی DW1
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شکل -12مقایسهی تعداد سطرهای دیدهای ذخیره شده با افزایش

شکل -14مقایسهی زمان کل با افزایش تعداد پرسوجوها در پایگاه

تعداد پرسوجوها در پایگاه دادهی تحلیلی DW2

دادهی تحلیلی DW2

با توجه به نمودارهای رسم شده در شکلهای 11و  12مشخص
میشود که تعداد سطرهای دیدهای ذخیرهشده توسط الگوریتم
پیشنهادی ،SRTTU-Frog ،همیشه کمتر از تعداد سطرهای
بهدستآمده توسط سایر الگوریتمها میباشد .این بدین معناست که
الگوریتم پیشنهادی نیاز به فضای ذخیرهسازی کمتری دارد این
مقایسه نشان میدهد که الگوریتم پیشنهادی  SRTTU-Frogاز
لحاظ فضای ذخیرهسازی بهتر است.

نمودارهای رسم شده در شکلهای 13و  14نشان میدهد که زمان
کل الگوریتم پیشنهادی  SRTTU-Frogهمیشه کمتر از زمان کل
سایر الگوریتمها می باشد .با توجه به اهمیت زمان ،هر الگوریتم
انتخاب دیدی که در زمان کمتری به پرسوجوهای تست پاسخ دهد،
الگوریتم انتخاب دید مناسبتری خواهدبود .با توجه به نمودار رسم
شده در شکلهای 13و  ،14مشاهده میشود که الگوریتم
پیشنهادی ،SRTTU-Frog ،دارای زمان پاسخ کمتری بودهاست.

شکلهای شمارهی  13و  14نشان دهندهی مقایسهی الگوریتمهای

شکلهای شمارهی  15و  16نشان دهندهی مقایسهی الگوریتمهای
 SPSOVSA ،SRTTU-2015 ،KD2013 ،SRTTU-Frogو
 EGTMVSبر اساس معیار شمارهی ( )3روی پایگاه داده  DW1و
 DW2میباشند .در این نمودارها محور افقی نشاندهندهی تعداد
پرسوجوها میباشد و محور عمودی نشاندهندهی زمان صرفشده
برای پاسخ به پرسوجوهای تست میباشد.

شکل  -13مقایسهی زمان کل با افزایش تعداد پرسوجوها در پایگاه

شکل -15مقایسهی زمان تست با افزایش تعداد پرسوجوها در پایگاه

دادهی تحلیلی DW1

دادهی تحیلی DW1

 SPSOVSA ،SRTTU-2015 ،KD2013 ،SRTTU-Frogو

 EGTMVSبر اساس معیار شمارهی ( )2روی پایگاه داده  DW1و
 DW2میباشند .محور افقی نشاندهندهی تعداد پرسوجوها
میباشد و محور عمودی نشاندهندهی زمان کل میباشد .این زمان
شامل زمان اجرای الگوریتم و زمان صرفشده برای پاسخ به
پرسوجوهای تست میباشد.
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شکل -18مقایسهی انحراف معیار زمان کل با افزایش تعداد پرسوجوها

شکل -16مقایسهی زمان تست با افزایش تعداد پرسوجوها در پایگاه
دادهی تحلیلی DW2

با توجه به نمودار رسمشده مشاهدهمیشود که زمان الزم برای
پاسخدادن به پرسوجوهای تست ،در الگوریتم پیشنهادی،
 ،SRTTU-Frogنسبت به سایر الگوریتمها ،کمتر میباشد.
الگوریتمی که در زمان کمتری به پرسوجوهای تست پاسخ دهد
الگوریتم مناسبتری است.
شکلهای 11الی 16میانگین پنج بار تکرار هر آزمایش را نشان
میدهد.

شکل -19مقایسهی انحراف معیار زمان تست با افزایش تعداد
پرسوجوها

نمودارهایی که در ادامه ترسیم شده اند ،انحراف معیار داده ها را
نشان می دهند .شکل  17نشاندهندهی انحراف معیار برای تعداد
سطرهای دیدهای ذخیرهشده در برابر تعداد پرسوجوها میباشد .در
این نمودار محور افقی نشاندهندهی تعداد پرسوجوها میباشد و
محور عمودی نشاندهندهی انحراف معیار میباشد.

انحراف معیار یکی از شاخصهای پراکندگی است که نشان میدهد
به طور میانگین دادهها چه مقدار ،از مقدار متوسط فاصله دارند .اگر
انحراف معیار مجموعهای از دادهها نزدیک به صفر باشد ،نشانه آن
است که دادهها نزدیک به میانگین هستند و پراکندگی اندکی دارند؛
در حالی که انحراف معیار بزرگ بیانگر پراکندگی قابل توجه دادهها
میباشد.

شکل های  18و  19به ترتیب نشان دهندهی انحراف معیار زمان
کل و انحراف معیار زمان تست در برابر افزایش تعداد پرسوجوها
میباشند.

همانطور که در شکل های  18 ،17و  19نشان داده شده است،
انحراف معیار الگوریتم پیشنهادی نسبت به سایر الگوریتمها کمتر
می باشد .بنابراین با توجه به تعریف انحراف معیار پراکندگی جواب
های الگوریتم پیشنهادی نسبت به سایر الگوریتمها کمتر می باشد.
با توجه به آزمایشات انجام شده مشاهده میشود که الگوریتم
پیشنهادی ،SRTTU-Frog ،نسبت به الگوریتمهای،KD2013
 SPSOVSA ،SRTTU-2015و  EGTMVSدارای کارایی
بیشتری میباشد.
جدول  1نشان دهندهی درصد بهبود الگوریتم پیشنهادی نسبت به
سایر الگوریتمها میباشد .این جدول بیان میکند که الگوریتم
 SRTTU-Frogنسبت به سایر الگوریتمها از نظر معیارهای زمانی
(زمان کل و زمان تست) ،و از نظر تعداد سطرهای دیدهای ذخیره
شده بهبود داشته است.

شکل -17مقایسهی انحراف معیار تعداد سطرهای دیدهای ذخیرهشده با
افزایش تعداد پرسوجوها
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جدول -1درصد بهبود الگوریتم پیشنهادی
زمان تست

 -5مقایسه الگوریتم پیشنهادی با الگوریتم ژنتیک و

سطرهای
تعداد
دیدهای ذخیره شده

زمان کل

DW2
15.0%

DW1
16.6%

DW2
14.5%

DW1
14.1%

DW2
48.1%

DW1
59.9%

11.5%

12.2%

16.0%

9.8%

37.8%

46.3%

18.8%
4.8%

19.0%
9.3%

28.2%
10.4%

28.9%
8.5%

49.7%
22%

59.5%
36.5%

الگوریتم ازدحام ذرات

عالوه بر مقایسات انجام شده ،الگوریتم پیشنهادی با الگوریتم های
ژنتیک و الگوریتم ازدحام ذرات نیز مقایسه می گردد .در ابتدا هر دو
الگوریتم توضیح داده می شود.

KD2013
SRTTU2015
SPSOVSA
EGTMVS

الگوریتم ژنتیک تکنیک جستجو در علم رایانه برای یافتن راهحل
تقریبی برای بهینهسازی و مسائل جستجو است .الگوریتم ژنتیک
نوع خاصی از الگوریتمهای تکاملی میباشد .این الگوریتم برای اولین
بار توسط جان هلند معرفی شد .الگوریتمهای ژنتیک [ ]31از اصول
انتخاب طبیعی داروین برای یافتن فرمول بهینه جهت پیشبینی یا
تطبیق الگو استفاده میکنند .الگوریتمهای ژنتیک اغلب گزینه خوبی
برای تکنیکهای پیشبینی بر مبنای رگرسیون هستند .مختصراً
گفته میشود که الگوریتم ژنتیک یک تکنیک برنامهنویسی است که
از تکامل ژنتیکی به عنوان یک الگوی حل مسئله استفاده میکند.
مسئلهای که باید حل شود ورودی است و راهحلها طبق یک الگو
کدگذاری میشوند که تابع برازش نام دارد .هر راه حل کاندید را
ارزیابی میکند که اکثر کاندیدها به صورت تصادفی انتخاب
میشوند.

در پایان این بخش با استفاده از روشهای آماری الگوریتم پیشنهادی
با الگوریتم  KD2013مقایسه میشود .روش آماری مورد استفاده
در این مقاله ،آزمون  )student’s t test( tمیباشد .آزمون  tروشی
آماری است که میزان تفاوت میانگینهای دو گروه را با هم مقایسه
میکند .در صورتیکه این مقدار کمتر از 5 ( 0.05درصد) باشد ،قابل
قبول میباشد .هر چه این عدد کمتر باشد ،بهتر است؛ زیرا به این
معنی است که فاصله دادهها از میانگین کمتر میباشد و دادهها
یکدست هستند .جدول شماره  2نشاندهندهی مقدار  p-valueدر
نتایج آزمون  tمیباشد.
جدول -2مقدار  p-valueدر آزمون t

داده ها

KD2013

SRTTU-Frog

تعداد سطرهای دیدهای ذخیره شده

0.045

0.03

زمان تست

0.036

0.024

زمان کل

0.034

0.019

الگوریتم ازدحام ذرات [ ]33از حرکت دسته جمعی پرندگانی که به
دنبال غذا میباشند الهام گرفته است .گروهی از پرندگان در فضایی
به صورت تصادفی به دنبال غذا میگردند .تنها یک تکه غذا در فضای
مورد بحث وجود دارد .هیچ یک از پرندگان محل غذا را نمیدانند.
یکی از بهترین استراتژیها می تواند دنبالکردن پرندهای باشد که
کمترین فاصله را تا غذا داشته باشد .الگوریتم ازدحام ذرات از این
استراتژی استفاده می کند .در این الگوریتم به هر ذره ،راه حل گفته
می شود .هر ذره یک مقدار شایستگی دارد که توسط یک تابع
شایستگی محاسبه میشود .هر چه ذره در فضای جستجو به هدف
غذا در مدل حرکت پرندگان -نزدیکتر باشد ،شایستگی بیشتریدارد .همچنین هر ذره دارای یک سرعت است که هدایت حرکت
ذره را بر عهده دارد .هر ذره با دنبال کردن ذرات بهینه در حالت
فعلی ،به حرکت خود درفضای مساله ادامه میدهد .بنابراین در ابتدا،
گروهی از ذرات به صورت تصادفی به وجود می آیند و با بهروز کردن
نسلها سعی در یافتن راه حل بهینه مینمایند .در هر گام ،هر ذره
با استفاده از دو بهترین مقدار به روز میشود .اولین مورد ،بهترین
موقعیتی است که تا کنون ذره موفق به رسیدن به آن شده است.
موقعیت مذکور با نام  pbestشناخته و نگهداری میشود .بهترین
مقدار دیگری که توسط الگوریتم مورد استفاده قرار میگیرد ،بهترین
موقعیتی است که تا کنون توسط جمعیت ذرات بدست آمده است.

با توجه به جدول فوق مشاهده میشود که مقدار  p-valueبرای هر
دو الگوریتم کمتر از  0.05میباشد و مقدار  p-valueبرای الگوریتم
پیشنهادی نسبت به الگوریتم  KD2013کمتر میباشد بنابراین
الگوریتم پیشنهادی دارای عملکرد بهتری میباشد.
جدول  3نمودار همگرایی الگوریتم جهش ترکیبی قورباغه را نشان
میدهد .در این آزمایش ،یکی از خوشه ها که دارای  8پرسوجو
میباشد مورد بررسی قرار گرفته است.
همانطور که در جدول شماره  3مشاهده میشود با افزایش تعداد
تکرارها ،مقدار  Xgهمگرا میشود.
جدول -3مقدار  Xgبه ازای تعداد تکرار های مختلف
Xg

Iteration Number

11010110

10

11010101

20

11010110

30

11010100

40

11010100

50

11010100

60

11010100

70

40

177

 صباغ گل و همکاران...............................بهبود الگوریتم انتخاب دید در پایگاه دادهی تحلیلی با استفاده از الگوریتم جهش ترکیبی قورباغه
 الگوریتم، حال. نمایش داده می شودgbest این موقعیت با
پیشنهادی مقاله و الگوریتمهای ژنتیک و الگوریتم ازدحام ذرات با
 نشان20  نمودار شکل.توجه به معیار زمان کل مقایسه میشوند
.دهندهی مقایسهی الگوریتمها از لحاظ معیار زمان پاسخ میباشد
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