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چکیده -در سالهای اخیر بهدلیل استفاده از پایگاهدادهتحلیلی موضوع مربوط به حفظ و نگهداری دیدد خخیدره هدده مدورد اهییدت اسدت .بدرای
دسترسی سریع به دادهها،پایگاههای دادهتحلیلی ،دادههای الزم را از منابع مختلف جیعآوری کرده و به فدرم دیدد خخیدره هدده در خدود خخیدره
میکنند .این امر باعث سرعت باالی پایگاهدادهتحلیلی در پاسخ به پرسوجوها میهود .وقتی دادهها در منابع مختلف تغییر میکنند ،دیدهای خخیره
هده نیز باید بهروز هوند که این امر منجر به مطرح هدن موضوع نگهداری دید میهود .در این زمان ارائه الگوریتمهایی بهمنظور نگهدداری دیدد بدا
هزینه بهینه ،مطرح می هود .الگوریتیی که در این مقاله ارائه میهود ،ترکیب یک روش ریاضی با الگوریتم فراابتکاری فرهنگی است که باعث کاهش
زمان جستجو و بهینه هدن هزینه دسترسی به دادهها در پایگاهدادهتحلیلی است .الگوریتم فرهنگی از یک فضای باور مناسب استفاده میکندد کده
هامل چندین رابطه نگهداری افزایشی دید است .هر بار که بهترین پاسخ در انتهای هر نسل بهدست آید ،در فضدایی بده اسدم فضدای بداور خخیدره
میهود .آزمایشها نشان میدهند که الگوریتم فرهنگی در مقایسه با روشهای قبلی و الگوریتمهای باکتریال و زنبور عسدل و الگدوریتم مبتندی بدر
تدریس و یادگیری از سرعت باالتری بهمنظور بهروزرسانی دید افزایشی برخوردار است.
واژههای کلیدی :پایگاهدادهتحلیلی ،الگوریتم فرهنگی ،درخت دلتای بهینه ،نگهداری افزایشی دید.

بهروزرسانیهای دید ممکن است سربار زیادی را تحمیل کند
ضروری است که بهروزرسانی دیدها با دقت باالیی انجام شود .به
همین دلیل،موضوع نگهداری دید 9ذخیره شده مطرح میشود .در
بسیاری از سیستمها بهروزرسانی دیدها در زمانی اتفاق میافتد که
سیستم بیکار است مثال از  52شب تا  1صبح .پس اگر بهروزرسانی
دیدها با سرعت باالتری انجام شود ،میتوان در زمان مشخص
تعداد دیدهای بیشتری را بهروز کرد.
دو روش برای نگهداری دید ذخیره شده وجود دارد :یکی از
روشها محاسبه مجدد دیدها است .این روش نیاز به
ذخیرهسازیهای اضافی دارد و هزینه نگهداری آن باال است ،در
بعضی مواقع هم به دلیل محدودیتهای ذخیرهسازی ،غیر قابل
پیادهسازی است .روش دیگر استفاده از تکنیک نگهداری افزایشی
دید 4است که در سالهای اخیر بیشتر مورد استفاده قرار میگیرد
[ .]3-5از آنجاییکه اندازه تغییرات ،کوچکتر از اندازه روابط اصلی
و دیدها است ،میتوان نتیجه گرفت محاسبه تغییرات ،بسیار ارزانتر

 -1مقدمه
پایگاهدادهتحلیلی ،5معموال ازپایگاهداده عملیاتی و یا سایر منابع
دادهای توزیع شده سازمانها و ارگانهای متفاوت ایجاد میشود.
پایگاهدادهتحلیلی شامل دادههایی است که برای انجام
تصمیمگیریها و تحلیلها مناسب است .پایگاهدادهتحلیلی بستر
مناسبی فراهم میآوردکه دادهها بهمنظور پاسخگویی به
پرسوجوهای تحلیلی به صورت بایگانی شده ،سر جمع شده و
سازمانیافته ،به فرم دید ذخیره شده 2ذخیره شوند.
در محیطهای پایگاهدادهتحلیلی مفهوم دید ذخیره شده اهمیت
بسیاری دارد .بابهکارگیری دید ذخیره شده درخواستها میتوانند
به جای اینکه به چندین منبع دسترسی داشته باشند بهطور
مستقیم به دیدهای ذخیره شده دسترسی داشته باشند ،که این
باعث دسترسی سریع به دادهها میشود و سرعت را باال میبرد.
وقتی منابع داده اصلی تغییر میکنند دیدهای ذخیره شده در
پایگاهدادهتحلیلی نیز بایدبهروز شوند .از آنجایی که افزایش
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بهصورت موازی انجدام دهندد و ایدن باعدث مدیشدود کده سدرعت
بهروزرسانیها افزایش یابند.
از دیگر روشهای نگهداری دید ،روشهای مبتنی بر موازنده هسدتند
] .[22][25] [20][53این روشها خطاهایی را که ممکن است در
بهروزرسانی همزمان دیدها رخ دهند از بین میبرند.

از انجام محاسبات مجدد است .مقدار داده افزایشی برای دیدهای
یکسان که از متدهای مختلف نگهداری افزایشی استفاده میکنند
متفاوت است و این امر منجر به هزینههای نگهداری دید متفاوت
میشود.
هدف از این مقاله ،ارائه الگوریتمی است که با افزایش سرعت
نگهداری دید ،هزینه نگهداری دید افزایشی را کاهش دهد .این
الگوریتم بر پایه محاسبات هوش مصنوعی است .به این منظور ،در
این مقاله از الگوریتم فراابتکاری فرهنگی ]55 ،50[5استفاده شده تا
زمان یافتن یک رابطهی بهینه برای نگهداری افزایشی دیدکاهش
داده شود .مشاهده میشود که الگوریتم پیشنهادی نسبت به
الگوریتمهای فراابتکاری مبتنی بر تدریس و یادگیری 2و الگوریتم
ژنتیک 9و الگوریتم زنبور عسل 4و باکتریال 5که پیشنهاد قبلی
نویسندگان این مقاله است ] ،[52از سرعت باالتری برخوردار است.

 ECAو  [20][53] ،Strobeدو روش مبتنی بر جبران هستند.
تعداد پرسوجوهایی که الگوریتم  ECAبرای نگهداری دید ارسال
میکند از مرتبه دو است ،و این تعداد برای الگوریتم  Strobeاز
مرتبه فاکتوریل است ECA .پرسوجوهای جبران را به منبع ارسال
میکند و از این طریق تاثیربهروزرسانیهای همزمان را که باعث خطا
میشود برطرف میکند .این الگوریتم تنها برای یک منبع داده،
عملکرد مناسبی دارد .الگوریتم [20] Strobeمشکل روش قبل را
برطرف کرده و روی چند منبع داده کاربرد دارد .این الگوریتم
بهروزرسانیها را به ترتیبی که میرسند پردازش میکند .مشکل
الگوریتم  Strobeاین است که اگر بهروزرسانیهای منابع ادامه
داشته باشد و الگوریتم به یک حالت سکون دست پیدا نکند دید
بهروز نمیشود .این الگوریتم منتظر میماند تا زمانی که
بهروزرسانیها فروکش کنند و فقط آن زمان است که نتایج همه
بهروزرسانیها در دید ادغام میشود .در واقع اگر هیچ دورهای
سیستم ساکت نباشد دید ذخیره شده بهروز نمیشود.

ساختار مقاله بدین شرح است :بخش دو ،به بیان کارهای گذشته
اختصاص داده شده است .در بخش سه ،ابتدا عبارت نگهداری دید
معرفی میگردد]  ،[59سپس یک روش نگهداری دید افزایشی
معرفی میگردد که روش دلتای بهینه نام دارد .این روش از طریق
کاهش تعداد دسترسی به برخی روابط تکراری هزینه نگهداری دید
را کاهش میدهد ] .[59از معایب این روش این است که ،زمان
زیادی را صرف پیدا کردن رابطه بهینه برای نگهداری دید افزایشی
میکند .در نهایت در بخش چهارم روش پیشنهادی این مقاله
مطرح میگردد .در بخش پنج نتایج شبیهسازی برای مقایسه و
ارزیابی ،آورده شده است.

الگوریتم  SWEEPیکی دیگر از روشهای مبتنی بر جبران است که
در سال  5331توسط  D. Agrawalمعرفی شد [ .]25این روش،
پرسوجوهای نگهداری را برای هر رابطه منبع میفرستد حتی اگر
آنها درپایگاهداده یکسان موجود باشند.

-2کارهای گذهته

به عبارت دیگر وقتی از الگوریتم  SWEEPاستفاده میشود باید با هر
رابطه منبع مانند یک منبع جدارفتار شود که این امر باعث افزایش
تعداد پرسوجوی نگهداری به منابع و افزایش هزینه نهایی آن
میشود.

ایدهها و الگوریتمهای مختلفی برای نگهدداری دیدد افزایشدی وجدود
دارد [ [23 -59[]3 ،7[]5[]2که هدف آنها کداهش هزینده ،یعندی
کاهش محاسبات و افزایش سرعت نگهداری دید است.
یکدی از ایددههدا ] [57ایدن اسدت کده دیددها را بدر حسدب انددازه
تغییراتشان به صورت صعودی مرتب کرده و به صورت  1FIFOدیددها
بهروزرسانی شوند .در اینصورت هزینه نگهداری کاهش مییابد.

روش  ]22[ DSCMمشکالت روشهای نگهداری دید مبتنی بر
جبران گذشته را بر طرف میکند .این روش رفتوبرگشت بین
پایگاهدادهتحلیلی و منابع داده را کاهش میدهد و اندازهی
پرسوجوهای جبران را کاهش میدهد و باعث کاهش سربار
نگهداری دید افزایشی میشود.

روش دیگر نگهداری دید استفاده از عاملهدا اسدت ] .[53عامدلهدا
میتوانند بهصورت موازی اجرا شوند و پردازش بدهروزرسدانیهدا را

روش دیگری که برای نگهداری افزایشی دید مطرح شده است
استفاده از روشهای گروهبندی است ] .[51][59این روشها عبارت
نگهداری افزایشی دید را بهصورتی گروهبندی میکنند که دفعات
دسترسی به داده کاهش یابد و کمترین هزینه را برای نگهداری
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در عبارت  ،5منظور از  ،تغییرات اسدت و  Uنیدز بیدانگر اجتمداع
نتایج است .از آنجایی که عبدارت  5نیازمندد ) ) -1جملده بدرای
تغییرات دید است ،یک عبارت نگهداری جدید بررسی میشود کده
فقط شامل  nجمله است [.]95

افزایشی دید ایجاد کنند .یکی از روشهای گروهبندی روش دلتای
بهینه است [ .]59این روش برای یافتن رابطه بهینه برای نگهداری
دید از درخت دلتای بهینه استفاده میکند و عبارت نگهداری دیدی
را پیدا میکند که کمترین هزینه را داشته باشد .این موضوع هزینه
نگهداری دید افزایشی را کاهش میدهد [ .]59از معایب این روش
این است که برای پیدا کردن رابطه بهینه زمان زیادی را صرف
میکند .در این مقاله از الگوریتمهای فراابتکاری استفاده شده است و
با استفاده از آن ،سرعت نگهداری افزایشی دید باال رفته است .با باال
بردن سرعت نگهداری دید میتوان در بازه زمانی مشخص دیدهای
بیشتری را بهروز کرد .هدف این است که در زمان کوتاهتر عبارت
نگهداری دید با هزینه کمتری را بهدست آورد.

)

برای مثال تغییرات دید برای  9رابطه  V=R1∞R2.∞Rهفت جمله
دارد.
⋃)
⋃)
⋃)

⋃)
⋃)
⋃)
)

()9
اگر از رابطه  2استفاده شود تغییرات دید شامل  9جمله است.

در این بخش ابتدا عبارت نگهداری افزایشی دید ،معرفدی مدیشدود
] .[23سپس یک روش گروهبنددی عبدارت نگهدداری دیدد مطدرح
میشود ] .[59این روش با کاهش تعداد دسترسی به برخی روابدط
تکراری ،هزینه نگهداری دید را کاهش میدهد اما زمدان زیدادی را
صرف می کند .سپس الگوریتم فرهنگی معرفی میشدود ] [23و در
انتها برای مقایسه ی الگوریتم فرهنگی بدا برخدی از الگدوریتمهدای
فراابتکاری به معرفی الگوریتمهای زنبور عسل ،باکتریال و الگوریتم
مبتنی بر تدریس و یادگیری پرداخته میشود .در بخش بعددی ،بدا
بهرهگیری از روش گروهبنددی عبدارت نگهدداری دیدد ،الگدوریتمی
برمبنای الگوریتم فرهنگی ،جهت افزایش سرعت نگهداری افزایشی
دید معرفی میشود.

⋃)

⋃)
)

()4

در عبارت  ) -1) ،5جمله وجود دارد و هر رابطه اصلی دقیقدا
) جمله است .از اینرو هر کدام از روابط اصلی باید
شامل )-1
) بار در دسترس قرار گیرند در صورتیکه عبدارت
حداقل )-1
 2شامل  nجمله است و هر کدام از روابط اصلی فقط ) )n-1بدار در
دسترس قرار میگیرند .بدیهی است تعداد زیاد دفعات دسترسی به
اطالعات ،هزینه کل رابطه را افزایش میدهد [ .]92 ،59پدس بایدد
تا حد امکان تعداد دفعات دسترسی را کداهش داد تدا متعاقدب آن
میزان هزینه کاهش پیدا کند .بنابراین عبارت  2بدهعندوان عبدارت
نگهداری افزایشی دید در نظر گرفته میشود ].[95

عبددارن نگهددداری دیددد :در روش نگهددداری افزایشددی دیددد
سیستم مجموعه ای از تغییرات را مدیریت میکند .تغییرات مندابع
داده در پایگاه دادهتحلیلی به روش های مختلفی پردازش میشدوند.
فرض بر این است که دید ذخیره شدده روی ( )5SPJتعریدف شدده
است [.]90[]59[]7
برای دید  V=R1∞R2∞…..∞Rnعبارت نگهداری  5برای محاسبه
تغییرات دید استفاده میشود ] .[23دید فوق با  Vمشدخص شدده
است و  nمنبع داده موجود است که با  Riنمایش داده شدهاند و از
پیوستن آنها ،دید مورد نظر ایجاد میشود.
() 5

)

()2

 -3تعاریف اولیه

⋃)

⋃)
⋃

)

)(5

)

ها تغییرات مرتبط بدا هدر
که در آن
یافته هر میباشد.

)

اسدت و

هدا تغییدر

هزینه یک رابطه ،شامل برآیند هزینههای هر دو مورد میباشدد .در
این رابطه هزینه نهایی با استفاده از رابطه  1محاسبه میشود:
()1
مددت
هزینده اجدرای رابطده و
که در آن
زمانی است که طول میکشد تا کم هزینهترین رابطه پیدا شود.

⋃)
)

روش ارزیابی دلتای بهینده :بدرای نگهدداری افزایشدی دیدد
عبارتهای نگهداری دیدد متفداوتی وجدود دارد ] .[99،59یکدی از
عبارتهای نگهداری افزایشی دیدد عبدارت  2اسدت .روش ارزیدابی
1

Select Project Join
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را کاهش داد.

دلتای بهینه با کاهش تعداد دسترسی به عبارت  2هزینه نگهدداری
افزایشی دید را کاهش میدهد .در این روش ] [59عبارت نگهداری
دید به گروههایی تقسیم میشود ،این موضوع باعث کداهش هزینده
اجرای یک رابطه میشود.

تفاوت بین رابطههای  7و  3در میزان هزینه اجرای آنها میباشدد.
در این روش ] [59عبارت نگهداری افزایشدی دیدد بده گدروههدایی
تقسیم می شود و این تقسیمبندیها بهصورت بازگشتی (تدا جدایی
که در هر گروه یک رابطه اصدلی وجدود داشدته باشدد) ادامده داده
می شود .حال باید از بین این گروهبندیها ،گروهبندی انتخاب شود
که هزینهی نگهداری دید کمتری دارد .این کار به وسدیله درخدت
ارزیابی دلتا انجام میشود.

در ادامه ،روش ارزیابی دلتای بهینه ،با یک مثال معرفدی مدیشدود.
بهصدورت
فرض میشود که یک رابطه با  n= 9داریم .برای آن
رابطه  7محاسبه میشود:
)

)

)

() 7

هزینه عبارت  7بهصورت عبارت  3محاسبه میشود،
)

)
|

|

)|

|

|

|

|

)
|

|

|

)|

|

|

|

|

عبارت ارزیابی دلتا را میتوان بهصورت درخت نشان داد که بده آن
درخت ارزیابی دلتا گفته میشود .عبارت ارزیابی دلتا را بدرای دیدد
= Vدر نظر بگیرید.

)
|
)|

()3

نشددان داده
گدره ریشدده بدهصدورت عبددارت )
مدددیشدددود .تغییدددرات در هدددر کددددام از روابدددط اصدددلی مثدددل
 ،تبدیل به گرههای برگ درخت میشوند.

|

حال عبارت  3که با عبارت  7مشابه است بررسی میشود ]:[52
∞))

⋃)

()3

⋃)

شدددکل  5دو درخدددت عبدددارت ارزیدددابی را بدددرای دیدددد
نشان میدهد.

((

∞

)

این الگوریتم ابتدا درخت ارزیابی دلتای بهینه را برای رابطه اصدلی
میسازد و همانطور که مورد انتظار است ،منحصر بده فدرد اسدت.
حال از بین درخدتهدای ارزیدابی دلتدا بده وسدیله یدک الگدوریتم
دینامیک درخت ارزیابی دلتای بهینه پیدا میشود.

ارزیددابی
⋃)
در عبددارت  3ابتدددا عبددارت )
می شود و سپس نتایج آن به  R3متصل میشدود .از ایدنرو رابطده
اصلی  R3فقط یکبار در عبارت  3مورد دسترسی واقع شده اسدت
در حالیکه رابطه اصلی  R3دوبار در رابطه  7دسترسی شده اسدت.
بدین ترتیب اگر اندازه  R3بسیار بزرگتدر از انددازههدای  R1و R2
باشد میتوان بهطور قابل مالحظهای هزینه محاسبه تغییدرات دیدد

سپس درخت ارزیابی دلتای بهینه در هر مرحله ایجاد میشود.
درخت ارزیابی دلتای بهینه به این معنا اسدت کده عبدارت ارزیدابی
دلتا مستلزم حداقل هزینه ارزیابی باشد .برای پیددا کدردن درخدت
)(R1∞R2∞R3∞R4∞R5∞R6

)(R1∞R2∞R3∞R4∞R5∞R6

R6

R4

R5

R3

R6

R2

)(R1∞R2∞R3∞R4∞R5

)(R4∞R5

R1

R3

R5

)(a

)(b
هکل :1درختهای ارزیابی دلتا][12
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R4

R2

R1
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این موضوع ،هزینه اجدرای یدک رابطده را تدا حدد زیدادی کداهش
میدهد .ولی یکی از نقطه ضعفهای این روش این است کده بدرای
پیدا کردن درخت بهینه زمان زیادی صدرف مدیشدود .بدا در نظدر
گرفتن معایب و مزایای روش دلتدای بهینده در ایدن مقالده روشدی
پیشنهاد شده است که نه تنها هزینده زمدانی محاسدبات را کداهش
میدهد بلکه تا میزان زیادی هزینه اجرا را با انتخاب بهترین رابطده
کاهش مدیدهدد .ایدن موضدوع در مجمدوع باعدث کداهش برآیندد
هزینههای یک رابطه میشود.

ارزیابی دلتای بهینه از یک الگوریتم پویا استفاده می شود .در اینجا
از یک رویکرد پایین به باال استفاده میشود .ابتددا درخدت ارزیدابی
دلتای بهینه برای هر رابطه ساخته میشود سپس با اسدتفاده از
نتیجددده مرحلددده اول درخدددت ارزیدددابی دلتدددای بهینددده بدددرای
)
ساخته میشود.
در مرحله بعد با استفاده از نتیجه مرحله  2درخت ارزیدابی دلتدای
سداخته مدیشدود شدکل 2
بهینه بدرای )
درخت ارزیابی دلتا را نمایش میدهد ] .[59سیستمهای مبتنی بدر
این روش ،ابتدا باید زمانی را صرف پیدا کردن رابطدهای کنندد کده
کمترین میزان هزینه اجرا را داشته باشد .ایدن زمدان صدرف شدده
می تواند در مجموع باعث افزایش برآیند هزینههای سیسدتم شدود.
همان طور که گفته شد یکی از مزیتهای این روش ،کاهش تعدداد
دسترسیها به ترمهای یک رابطه است.

i=1

∆
R

∆R
3

الگوریتم فرهنگی
الگوریتم فرهنگی برای نخستین بار توسدط  Durham, Wدر سدال
 5334معرفی شد [ ]23و بعدها گسترش پیدا کرد و در سالهدای
اخیر در مسایل مختلف بهینه سازی مورد استفاده قرار گرفته است
] .[97 ،95][94][55 ،50الگوریتم فرهنگی بهطدور کامدل از روی
جوامع بشری الگدوبدرداری شدده اسدت .بدهنحدوی کده بسدیاری از
معیارهای انسانی در گزینش نسلها و یا انسانها را میتوان در این
الگوریتم مشاهده کرد .در الگوریتم فرهنگی در وهلده اول نیداز بده
یک جمعیت است .جمعیت اولیهای که کار الگوریتم فرهنگی با آن
آغاز میشود و در فضای جمعیتی 5قرار میگیرد در حقیقت مشدابه
انسانهای بدوی هستند .زیرا انسدانهدای اولیده دارای اعتقدادات و
باورهای کلی هستند و هنوز ایدئولوژی در آنها شکل نگرفته است.

∆
R

i=2

∆(R1
)R3

∆
R
3

∆(R2
)R3

∆
R
1

∆
R
3

∆(R1
)R2

∆
R
2

∆
R
2

پس برای شروع کار ،یک جمعیت اولیه در نظر گرفته مدیشدود بدا
یک فضای باور 2اولیه که دقیق و جزیی نیست .بعدد از چندد نسدل
فضای باور جزییتر و دقیقتر میشود .بهعنوان مثال جمعیدت یدک
کشور را در نظر مدیگیدریم .در یدک کشدور باورهدا و اعتقدادهدای
مختلفی وجود دارد و اعضای جامعه بر اسداس آنهدا دسدتهبنددی
میشوند .عدهای باورهای مذهبی دارند پس در دسدته انسدانهدای
مذهبی قرار میگیرند .عددهای علدم محورندد ،در نتیجده در دسدته
افراد علمی قرار میگیرند و غیره.

∆
R
1

i=3
R1 R3

R1 R2

R2 R3

∆()R1 R2 R3

با توجه به این که کدام معیار و ارزش در مساله مهم اسدت ،هددف
الگوریتم مشخص میشود .بهعنوان مثال ،ممکن است پاسخ مسداله
پیدا کدردن کوچدکتدرین مقددار یدک تدابع باشدد .در آن صدورت
کوچکترین مقدار در بین مجموعه جوابهای ممکن بدرای مسداله
معیار است.

∆()R2 R3

∆R
1

∆R
3

∆R
2

فرض کنید فضای باورعلمی و ارزشی باشد .همواره انسانها خود را
با افراد برجسته و برتر مقایسه مدیکنندد و سدعی دارندد بده آنهدا

هکل  :2درخت ارزیابی دلتای بهینه][13
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Population Space
2
Belief Space

32

بهبود سرعت نگهداری دید در پایگاهدادهتحلیلی .......................................................................................................... ..........کریمی مصدق و دانشپور
برسند .در حقیقت آنها یک معیار و یک فضای باور برای جمعیدت
میسازند .ممکن است این افراد نابغه با برخدی از اعضدای جمعیدت
ازدواج کنند که حاصل ممکن است فرزندی باشد که در آیندده بدر
اساس معیارها در دسته افراد خاص قرار میگیرد یدا جدزء یکدی از
اعضای عادی جمعیت مدی شدود .ولدی مسدالهای کده در الگدوریتم
فرهنگی مورد تاکید است آن اسدت کده احتمدال آن کده فرزنددان
آنها در نسلهای آینده جزء فضدای بداور قدرار نگیدرد کدم اسدت.
نسلها یکی پس از دیگری بهوجود میآیند و بدا معیارهدای فضدای
باور مقایسه می شوند ،اگر توانستند به آن سطح برسدند بدا یکدی از
افراد فضای باور که از نظر ارزشی جایگداه کمتدری دارد جدابدهجدا
میشوند در غیر این صورت باید باز هم برای رسیدن بده آن تدالش
کنند.

الگوریتم باکتریال
امروزه بسیاری از مسایل بهینه سازی از الگوریتم باکتریال اسدتفاده
می کنند ] .[93اساس کار الگوریتم باکتریال بر این موضوع اسدتوار
است که جاندداران ضدعیف احتمدال انقدراض بیشدتری نسدبت بده
جانداران قدرتمند دارند .همین موضدوع در الگدوریتم ژنتیدک هدم
لحاظ شده است .در الگوریتم ژنتیک مدیگدوییم کده والددینی کده
ارزش کمتری دارند ادامه نسل پیدا نمیکنند.
الگوریتم باکتریال بر اساس چهار مرحله پایهگذاری شده است.
حرکت
عملکرد گروهی
تولید مثل
حذف و پراکندگی

مساله جالبی که در الگوریتم فرهنگی وجود دارد ،وجود عنصر
خانواده و مرگ میر انسانها است .در حقیقت در الگوریتم فرهنگی
تعداد خانوادهها مشخص میشوند نه تعداد افراد .مثال گفته
میشود صد خانوار داریم که جزیی از جمیعت عمومی هستند و
یک خانواده داریم که در فضای باور جا میگیرد .در شکل 9
استراتژی مربوط به الگوریتم فرهنگی ارائه شده است .در ابتدا یک
جمعیت اولیه بهصورت تصادفی تولید میشود و در Population
 Spaceقرار میگیرد.

الگوریتم زنبور عسل
الگوریتم زنبور عسل ] [93نیز مانند تمام الگوریتمهای فراابتکداری
با یک جمعیت اولیه آغاز می شود .یک کلونی زنبور عسل میتواندد
در مسافت زیادی و نیز در جهتهای گونداگون پخدش شدود تدا از
منابع غذایی بهره برداری کند .پروسهی جستجوی غدذا بده وسدیله
زنبورهای دیدهبان آغاز میشود که برای جستجوی گلزارهای امیدد

سپس هر یک از افراد جمعیت مورد ارزیابی قرار میگیرندد .سدپس
از بهترین به بدترین چینش مدیشدوند و تعددادی از آنهدا توسدط
 Accept Functionانتخاب میشوند و در فضای باور قرار میگیرند.
در مرحلددده بعددددی فضدددای جمعیدددت از فضدددای بددداور توسد دط
 InfluencceFunctionبرای تولید جمعیت جدید استفاده میکند.

بخش فرستاده می شوند .هنگامی که جستجوی تمام گلزارها پایدان
یافت ،هر زنبور دیدهبان ،باالی گلزاری که اندوخته کیفی مطمئندی
از نکتار و گرده دارد ،رقص خاصی را اجرا میکند .این رقص که بده
نام رقص چرخشی شناخته میشود ،اطالعات مربوط به جهت تکده
گلزار (نسبت بده کنددو) ،فاصدله تدا گلدزار و کیفیدت گلدزار را بده

)(Update

زنبورهای دیگر انتقال می دهد .ایدن اطالعدات زنبورهدای اضدافی و
پیرو را به سوی گلزار میفرسدتد .وقتدی همده زنبورهدا بده سدمت
ناحیه ای مشابه بروند ،دوباره بهصورت تصادفی و به علت محدودهی

Belife Space

رقصشان در پیرامون گلزار پراکنده می شوند تا به موجب ایدن کدار
)(ifluencce

)(Select()obj

)(Accept

سرانجام نه یک گلزار ،بلکه بهترین گلهای موجود درون آن تعیین
موقعیت شوند.

Population Space

الگوریتم مبتنی بر تدریس و یادگیری
الگوریتم مبتنی بر تدریس و یادگیری ] [40نیز مانند سایر الگوریتم
) (Generate

های تکاملی یک الگوریتم برگرفته از طبیعت است و بر اسداس تداثیر

هکل :3استراتژی الگوریتم فرهنگی

یک مدرس روی یادگیری کالس کار میکند .جمعیت اولیه به عنوان
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صرف یافتن رابطهای با کمترین هزینه اجرایدی مدی کندد کمتدر از
روش دوم اسدت .در شدکل  4شدبه کدد الگدوریتم پیشدنهادی کده
حاصل ترکیب روش دلتای بهینه و الگوریتم فرهنگدی اسدت آورده
شده است.

گروهی از دانش آموزان در نظر گرفته میشود .فرایند ایدن الگدوریتم
به  2فاز تقسیم میشود .یک فاز مدرس که همان یدادگیری از معلدم
است .معلم به عنوان شخصی با دانش باال است و سعی میکند دانش
دانشآموزان را باال برده و به دانش خدود نزدیدک کندد و دومدی فداز

طبق شبه کد شکل  4ابتدا جمعیت اولیه الگوریتم فرهنگی مطابق
با رابطههدای نگهدداری دیدد ایجداد مدیشدود .سدپس هدر یدک از
رابطههای بهدست آمده از نظر هزینه ارزیابی میشوند ،رابطه بهینه
انتخاب می شود و در فضای باور الگوریتم فرهنگی قدرار مدیگیدرد.
5
برای انتخاب بهترین رابطه نگهداری دیدد ،از تدابع چیددن نزولدی
استفاده میشود ،سپس آرایه با اندیس صفر آن در فضای باور قدرار
میگیرد .این چرخه مدام تکرار میشود تا شرط پایان الگدوریتم رخ
دهد .برای پایان الگوریتم میتوان چند شرط در نظر گرفت .یکی از
شرطها تولید پاسخ تکراری در چند چرخه پشدت سدر هدم اسدت.
یکی دیگر از شدرایط پایدان الگدوریتم مدیتواندد فرارسدیدن تعدداد
چرخههای از پیش تعیین شده باشد .در این مقالده از شدرط پایدان
دوم استفاده شده است .طبق شبیهسازیهدای انجدام شدده تعدداد
چرخهی الگوریتم پیشنهادی برابر با  200در نظر گرفته شده است.

یادگیرنده که دانش آموزان از تراکنش متقابل هم آموزش میبینندد.
یک دانش آموز میتواند چیزهای جدیدی را از سدایر داندش آمدوزان
یاد بگیرد به شرط اینکه سایرین دانش باالتری نسبت بده او داشدته
باشند.

 -4معرفی روش پیشنهادی (استفاده از الگوریتم فرهنگدی
به منظور افزایش سرعت نگهداری افزایشی دید)
برای دستیابی به یک روش کارآمد ابتدا باید تعداد دفعات رجوع به
عبارتهای مختلف یک رابطه ،همانند روش دلتدای بهینده تدا حدد
امکان کاهش یابد .همانطور که پیش از این مطرح شدد ایدن کدار
باعث کاهش هزینده اجدرای رابطده مدی شدود [ .]59ولدی یکدی از
مشکالت این روش ،زمان زیاد برای پیدا کردن رابطدهای بدا هزینده
اجرایی کم است .برای کاهش زمان جستجو و متعاقدب آن کداهش
هزینه زمانی ،در این مقاله روش دلتای بهینه با الگدوریتم فرهنگدی
ترکیب شده است.

Initial Culture _Pop_Base_Model2
Initial Belife_Space
While Condition_Algorithm
;)Output = culture(Culture-Pop_Base_Model2
;)Output = SortMin(Output
;)Belife_Space = Output(0
;)Culture_Pop_Base_Model2= Generate_Pop(Belife_Space
End While

در ابتدا الزم است تا جمعیت اولیده الگدوریتم فرهنگدی تولیدد
شود .جمعیت اولیه الگوریتم فرهنگی شامل ترکیدبهدای مختلدف
قابل ایجاد همانند روابط  7و  3هستند که بهصورت تصادفی تولیدد
شدهاند .در مرحله بعد باید شایستگی هر یدک از اعضدای جمعیدت
مورد بررسی قدرار بگیدرد .سدپس بهتدرین آنهدا وارد فضدای بداور
میشوند .در مورد مساله این مقاله ،بهتدرین اعضدای هدر جمعیدت،
روابطی هستند که کمترین هزینه اجرایی را در پی داشدته باشدند.
نسل بعدی الگوریتم فرهنگی با توجه به بهتدرینهدای فضدای بداور
تولید می شوند و چرخه الگوریتم مجددا از نو آغاز میشود .پدس از
گذشت چند نسل ،روابطی که در فضای بداور قدرار دارندد کمتدرین
میزان هزینه اجرایی را در بین جمعیتهدای تولیدد شدده خواهندد
داشت .با توجه به شبیهسازیهای انجدام شدده ،مشداهده شدد کده
حداکثر  200نسل برای این منظور کافی است.

هکل  :4هبه کد الگوریتم پیشنهادی

 -5نتایج و هبیهسازی
روش دلتای بهینه و الگوریتم پیشنهادی معرفدی شدده در ایدن
مقاله در شرایط یکسان با استفاده از  C#با سیستمی با مشخصدات
Hard Disk ،RAM4GB ،Microsoft Windows 7 Ultimate
Intel(R) Core(TM) i5-4200U CPU 1.60GHz, ،750GB
 2301 Mhz, 2 Core(s), 4 Logicalپیادهسازی شده و نتایج آنها
با هم مورد مقایسه قرار گرفته است .به این دلیل که در این مقالده
از الگوریتم هوش مصنوعی برای بهبود روش اسدتفاده شدده اسدت،
روش پیشنهادی با الگوریتم ژنتیک ،باکتریال ] ،[52زنبور عسدل و
الگوریتم مبتنی بر تدریس و یادگیری نیز مقایسده شدده اسدت تدا
کاهش ایجاد شده در هزینه ،قابل مشاهده باشد .الگدورتیم ژنتیدک

با توجه به [ ]59می توان نشان داد که تعداد روابطی کده بدرای
1

 .)2در
یک دید  Vبا  nرابطه میتوان نوشت برابر است بدا (1
نتیجه تعداد رابطههایی که در روش دلتای بهینه بدرای  n=10بایدد
برای پیدا کردن رابطهای با کمترین میزان هزینه بررسی شود برابر
است با  555رابطه .از این نظر مدت زمانی کده الگدوریتم فرهنگدی

1

SortMin
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یک الگوریتم پرکاربرد در هر زمینه کاری اسدت .آزمایشدات نشدان
میدهد الگوریتم پیشنهادی ،از الگوریتم ژنتیک بهتر عمل میکند.

با توجه به نتایج بهدست آمده ،رابطده  55کدم هزیندهتدرینرابطده
محسوب می شود .همان طور که مشاهده شد برای پیدا کدردن کدم
هزینهترین رابطه باید تمام روابط ممکن نوشته شود و در انتها هدر
کدام که کمترین مقدار را داشت انتخاب شود .برای پیدا کردن یک
رابطه با کمترین مقدار ممکن است زمان زیادی صرف شود .همین
موضوع هزینه نهایی را افزایش میدهد.

نتایج حاصل از شبیهسازی به همدراه پارامترهدای آن در جددول 5
ارائه شده است .این جدول دیدی را نشان میدهدد کده از  1رابطده
تشکیل شده است .در این جدول وزنهای هدر یدک از پارامترهدای
یک رابطه نگهداری دید ،بهعنوان مثال ارائه شده است ،R .و ∆
هر یک اجزای یک رابطه نگهدداری دیدد هسدتند .بدهعندوان مثدال
∆)،
اندددازه در ابتدددا  50بددوده و بعددد از تغییراتددی (
).
اندازهاش به  20رسیده است (

محاسبه هزینه برای یک رابطه در الگوریتمهای پیشنهادی همانندد
روش دلتددای بهیندده اسددت بددا ایددن تفدداوت کدده بددا توجدده بدده
شبیهسازیهای انجام شده ،یک رابطه با کمترین میدزان هزینده در
کمترین زمان ممکن محاسبه میشود.

جدول  :1جدول پارامترهای هبیهسازی

55

15

32

87

51

55

32

9

55

51

23

25

پارامترهای مختلف در پیادهسازی الگوریتم فرهنگی در نظر گرفتده
شده است که در ادامه به توصیف آنها میپردازیم.
تعداد جیعیت اولیه :در واقع فضای اصلی جمعیت میباشد و

∆

∆

51

∆

7

∆

4

∆

54

21

با مقداردهی اولیده کدار خدود را شدروع مدیکندد .جمعیدت اولیده،
درختان موجود برای هر رابطه نگهداری دید است .جمعیدت اولیده
 500در نظر گرفته شده است .در ادامه تاثیر ایدن پدارامتر بدر روی
سرعت نگهداری دید بررسی و مشاهده میشود.

∆

15

تابع پذیرش :این تابع افراد شایسدته در هدر نسدل را انتخداب

بددرای مثددال هزیندده نهددایی یددک رابطدده بددرای  n=3را محاسددبه

کرده و وارد فضای باور میکند .هدف پیدا کردن کدمتدرین هزینده
است p accept =0/05 .در نظر گرفته شده است.

5

 2عبدارت مددیتددوان بدرای نگهددداری دیددد
مدیکنددیم5) .
افزایشی نوشت ] .[92برای دیدی کده از  9رابطده اصدلی تشدکیل
شده است  9عبارت نگهداری افزایشی دید وجدود داردکده در زیدر
آمدهاند .با توجه به جدول  ،2هزینه اجرای تغییرات دیدد بهصدورت
رابطه  50محاسبه میشود.

فضای باور :بهترین راه حلهدای ارایده شدده در هدر نسدل در
فضای باور ذخیره می شود و برای تولید نسدل بعدد در نظدر گرفتده
مددیشددود .در هددر نسددل هزیندده تمددام درختددان محاسددبه شددده و
کمهزینه ترین آنها در فضای باور قرار مدیگیدرد .در واقدع در هدر
نسل یک درخت با کمترین هزینه در فضای باور وجود دارد کده در
هر نسل بهروز میشود.

()50
)

)

)

)

)

)1
)

}S={MinSort

)

تعداد نسل ها برای الگدوریتم فرهنگدی  200در نظدر گرفتده شدده
است .جدول شماره  2تاثیر پارامتر فضای جمعیت و تعداد نسلهدا
را بر روی سرعت نگهداری دید نشان میدهد.

()55
)

)2

)
=)

تعداد جمعیت اولیه بهترتیب 500 ،20و  500در نظر گرفته
میشوند .با توجه به جدول  ،5در جدول  2هزینه نگهداری افزایشی
دید الگوریتم فرهنگی نسبت به روش دلتای بهینه با تعداد جمعیت-
های اولیه مختلف نشان داده شده است .درشکل  ،5سرعت نگهداری
دید برای الگوریتم فرهنگی و روش ارزیابی دلتای بهینه آورده شده
است.

)

()52
)

)

)3
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افزایش داشته ،در عوض سدرعت نگهدداری دیدد بدا اسدتفاده از ایدن
الگوریتم بین  55تا  15در صد افزایش داشته اسدت .برایندد کداهش
هزینه با استفاده از الگوریتم فرهنگی در  15در صد مواقع حددود 53
درصد است .بدا توجده بده نتدایج آزمایشدات مشداهده مدیشدود کده
بیشترین برایند کاهش هزینه زمانی است که فضدای جمعیدت 500
در نظر گرفته شده است.

جدول  :2مقایسه هزینه اجرای نگهداری افزایشی دید الگوریتم فرهنگی
نسبت به روش ارزیابی دلتای بهینه با جیعیت اولیه متفاون
Culture
Method(Populatio
)n Space=500

Culture
Method(Populatio
)n Space=100

Culture
Method(Populati
)on Space=20

Model
(Old
)Method

323

303

5037

323

روش پیشددنهادی بددا برخددی از الگددوریتمهددای فراابتکدداری ماننددد،
الگوریتم ژنتیک ،باکتریال ،زنبور عسل و الگوریتم مبتنی بر تدریس
و یادگیری نیز مقایسه میشوند.

با توجه به جدول 2و شکل  5مشاهده می شود وقتی جمعیدت اولیده
 20در نظر گرفته شود ،سرعت نگهداری دید با اسدتفاده از الگدوریتم
فرهنگی حدود  70در صدد نسدبت بده روش ارزیدابی دلتدای بهینده
افزایش داشته اما اندازه هزینه نیز حدود  24در صد افزایش مییابدد.
با توجه به فرمول شماره  1می دانیم که هزینه نهایی ،برایندد هزینده
نگهداری افزایشی دید و سدرعت نگهدداری دیدد افزایشدی اسدت .در
نتیجدده براینددد آنهددا حدددود  41در صددد باعددث کدداهش هزیندده کلددی
میگردد.

روش ارزیابی دلتای بهینه با استفاده از الگوریتم باکتریال
در ] [52از الگوریتم باکتریال برای بهبود هزینه نگهداری افزایشدی
دید استفاده شده است .الگدوریتم باکتریدال در بسدیاری از مسدایل
بهینهسازی استفاده میشود ].[93
در ابتدا الزم است تا یک جمعیت اولیه تولید شود .جمعیدت اولیده
الگددوریتم باکتریددال شددامل ترکیددبهددای مختلددف از عبددارتهددای
نگهداری دید است که بهصورت تصادفی تولید شده اند .به هر یدک
از اعضای این مجموعه یک باکتری گفته میشود .ایدن بداکتریهدا
چند نسل را مدیگذرانندد و در هدر نسدل چنددین مرحلده را طدی
میکنند و در هر مرحله تغییرمیکنند تا به درخدت بهینده تبددیل
شوند .در هر مرحله بهترین عبارت نگهداری دید انتخاب میشود و
با مرحله قبل مقایسه میشود تا در نهایت چند نسدل طدی شدود و
بهترین و کم هزینه ترین عبارت نگهداری دید انتخاب شود.

با توجه به شکل  ،5اگر جمعیت اولیده  500در نظدر گرفتده شدود،
سرعت نگهداری افزایشی دید با استفاده از الگوریتم فرهنگی حددود
 45درصد نسبت به روش ارزیابی دلتای بهینه افزایش مییابد.
در انتها پارامترهای الگوریتم فرهنگی را تغییر داده و جمعیت اولیه
 500در نظرگرفته شده است .با توجه با نتایج آزمایشات نگهدداری
افزایشی دید با الگوریتم فرهنگی نسدبت بده روش ارزیدابی دلتدای
بهینه در  90درصد مواقع حدود  55درصد و در  70درصدد مواقدع
حدود  15درصد افزایش سرعت داشته است.

روش ارزیابی دلتای بهینه با استفاده از الگوریتم زنبور عسل

با در نظر گرفتن فرمول  1مشاهده می شودکه اندازه هزینه نگهدداری
افزایشی دیدد در الگدوریتم فرهنگدی حددود هشدت در صدد ()0/03

هکل  :5مقایسه سرعت نگهداری افزایشی دید الگوریتم فرهنگی نسبت به روش ارزیابی دلتای بهینه با تعداد جیعیت اولیه متفاون
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الگوریتم زنبور عسل ] [93نیز مانند تمام الگوریتمهای فراابتکداری
با یک جمعیت اولیه آغاز میشود .جمعیت اولیه شامل ترکیبهدای
مختلف قابل ایجاد برای یک عبدارت نگهدداری دیدد اسدت کده بده
صورت درخت ارزیابی دلتا نمدایش داده مدیشدود .جمعیدت اولیده
همان زنبورهای دیدهبان هستند .تمام زنبورهای دیدهبان گلزارهای
اطراف را جستجو کرده و به دنبدال منطقده ای بدا بیشدترین گدرده
میگردند .اگر منطقه ای که یافته شدد گدرده بیشدتری نسدبت بده
منطقه قبل داشت منطقه قبل را فراموش میکنند و منطقه جدیدد
را بهخاطر می سپارند در غیدر ایدن صدورت همدان منطقده قبلدی را
به خاطر می سپارند .در انتها بقیه زنبورها به سمت بهتدرین منطقده
حرکت میکنند .در واقع هر کدام از درختها درختان اطراف خود را
بررسی میکند و به دنبال بهترین درخت مدیگردندد .هدر درخدت از
میان درختان اطرافش درختی با کمترین هزینه را انتخاب کرده و به
خاطر میسپارد .از میان درختان جمعیت اولیه ،درختی بدا کمتدرین
هزینه انتخاب شده و بقیه درختان سعی مدیکنندد بده ایدن درخدت
نزدیک شوند .چندین نسل میگذرد و در هر نسل هر درخت عبدارت
ارزیابی دلتا سعی میکند درخت بهینه را بده خداطر بسدپارد و بقیده
درخت ها نیز به سمت درخت بهینه حرکت میکنندد ،تدا در نهایدت
بهترین منطقه یعنی درختی با کمترین هزینه پیدا میشود.

جدول  :3هزینه اجرای روش دلتای بهینه ،ژنتیدک ،باکتریدال ،الگدوریتم
مبتنی بر تدریس و یادگیری ،الگوریتم زنبور عسل و الگوریتم فرهنگی
culture
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با توجه به فرمول شماره  1کاهش هزینه نهایی برایند کاهش
هزینه و افزایش سرعت است .سعی بر این است که عبارت
نگهداری دید با کمترین هزینه در زمان کوتاه تری بهدست آید .با
توجه به شکل شماره  1مشاهده میشود که الگوریتم باکتریال
حدود  90درصد افزایش سرعت نسبت به روش ارزیابی دلتای
بهینه دارد .الگوریتم مبتنی بر تدریس و یادگیری حدود  55درصد
افزایش سرعت دارد و در عوض حدود  3درصد افزایش هزینه دارد،
بنابراین برایند کاهش هزینه حدود  41درصد است .الگوریتم زنبور
عسل حدود  59درصدافزایش سرعت و  3درصد افزایش هزینه
دارد .برایند کاهش هزینه با استفاده از این الگوریتم حدود 45
درصد است .الگوریتم فرهنگی حدود  10درصد افزایش سرعت و 3
در صد افزایش هزینه نسبت به روش ارزیابی دلتای بهینه دارد.
برایند کاهش هزینه با استفاده از الگوریتم فرهنگی حدود 52
درصد است .همانطور که مشاهده میشود الگوریتم فرهنگی
باالترین سرعت را نسبت به بقیه الگوریتمها دارد.

روش ارزیابی دلتای بهینه با استفاده از الگوریتم مبتندی بدر
تدریس و یادگیری
در فاز معلم الگوریتم مبتنی بر تدریس و یادگیری ،جمعیت اولیه که
درختان موجود برای یک عبارت نگهداری دید هستند تولید شده و
اندازه هزینه تمام درختان محاسبه میشود .بهترین و کم هزینهترین
درخت انتخاب میشود و به عنوان معلم در نظر گرفته میشود .حال
تمام درختان بر اساس بهترین درخت تغییر داده میشوند و سعی
میکنند به بهترین درخت نزدیک شوند .اگر درختان جدید از
درختان قبلی هزینه کمتری داشتند پذیرفته میشوند در غیر
اینصورت درخت قبلی باقی میماند .در فاز یادگیری ،درختان از هم
تاثیر میپذیرند .در اینجا فرض میشود هر درخت بهصورت تصادفی
با یک درخت دیگر در ارتباط است .از جمعیت تولید شده  2درخت
انتخاب میشود و سعی میکنند به درخت با کمترین هزینه نزدیک
شوند .اگر درخت تولید شده از درختان انتخابی بهتر بود پذیرفته
شده و در غیر اینصورت درختان انتخابی باقی میمانند.

 -5نتیجهگیری نهایی
پایگاهدادهتحلیلی ،منبع دادهای است که برای بهبود سرعت
پاسخگویی به پرسوجوهای تحلیلی ،از منابع داده پایه ایجاد
میشود .به این منظور ،پاسخ به پرسوجوها در این منبع داده،
ذخیره میشود .به این پاسخهای ذخیره شده ،دید ذخیره شده
گفته میشود .با توجه به تغییر دادههای اصلی در منابع داده پایه،
این دیدها نیز باید بهروزرسانی شوند .روشهای نگهداری دید
ذخیره شده به این دلیل مطرح شدهاند .روش دلتای بهینه ،یکی از
روشهای نگهداری افزایشی دید است .این روش عبارت نگهداری
دیدی را پیدا میکند که کمترین هزینه را دارد .اما زمان زیادی را
بهمنظور جستجوی رابطه بهینه صرف میکند .به این دلیل ،در این
مقاله ،برای افزایش سرعت نگهداری دید ،الگوریتم فرهنگی
پیشنهاد شد.این الگوریتم از یک جمعیت اولیه استفاده میکند و
شامل مجموعهای از روابط برای نگهداری افزایشی دید است .در هر

با توجه به اندازههای جدول  5در جدول شماره  9هزینه نگهدداری
دیددد الگددوریتمه دا و در شددکل شددماره  1سددرعت نگهددداری دیددد
الگوریتمها با یکدیگر مقایسه شده است.
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Abstract- In recent years, due to the use of data warehouses, the subject of materialized view
maintanance is important. For quick access to data, data warehouses collect the necessary data from
various sources and stored them to form of materialized views. This leads to increased speed of
responding to queries. When the data changes over different resources, the materialized views should
be updated that leads to the subject of view maintanence. At this time, algorithms are presented in
order to view maintanance with optimized cost. The algorithm presented in this paper is the
combining of a mathematical method with Cultural meta-heuristic algorithm that leads to reduce
search time and optimizes the cost of access to data in data warehouses. Cultural algorithm uses a
reasonable belief space, including several incremental view maintenance relations. The best response
obtained at the end of every generation is stored in the space called the belief space. The tests showe
that Cultural algorithm is faster to maintain incremental views compared to previous methods and
algorithms like bacterial and bees and learning tlbo algorithm.
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