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مقایسهمدلهایرایانشیتوزیعشدهوکاربردپذیریآنها

چکیده
رایانش توزیع شــده بــا توزیع کار بــر روی چندین رایانه و 
اســتفاده از قدرت رایانشــی آن ها، برای انجام محاسبات سنگین 
به کار می رود و دارای مدل های متفاوتی اســت. سازمان هایی که 
نیاز به محاســبات بــاال دارند، برای توزیــع کار بر روی چندین 
ماشــین ممکن است از هر یک از این مدل ها بهره ببرند. این تنوع 
مدل ها و تشخیص بهترین مدل رایانشی توزیع شده چالشی است 
که ســازمان ها با آن روبرو هستند و ممکن است با نادیده گرفتن 
این موضوع متضرر  شــوند. بنابراین برای شناخت مدل رایانشی 
مناسب یک سازمان، شناخت ویژگی های هر مدل و مقایسه آن ها 
با یکدیگر ضروری اســت. به این منظور در این مقاله 31 ویژگی 

از ســه مدل پراستفاده رایانش توزیعی )خوشه ای، توری و ابری( 
بررســی می شــود تا به بینش دقیق تری از آن ها و ویژگی هایشان 
دست یافته و مدل رایانشی مناســب هر سازمان مشخص گردد. 
در نتیجه این مقایســه می توان گفت برای کاربردهایی که نیاز به 
محاســبات باال در مدت زمانی طوالنی دارند رایانش خوشــه ای 
بهترین راه حل و بــرای کاربردهایی که نیاز به توان عملیاتی باال 
و دسترســی باال یا مقیاس پذیری نامحــدود دارند، رایانش ابری 
مناسب است. همچنین برای بهره گیری از زیرساخت موجود یک 
ســازمان بدون نیاز به ســرمایه گذاری اضافی، استفاده از رایانش 

توری بهترین گزینه است. 

واژگان کلیدي: سیستم های توزیع شده، رایانش ابری، رایانش 
توری، رایانش خوشه ای، مقایسه.

* نویسنده مسئول

زمان.دریافت.مقاله:.95/3/27
زمان.پذیرش.مقاله:.95/7/8
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1-.مقدمه

در رایانش توزیع شــده1 مجموعه ای از فرآیندها برای 
رسیدن به هدفی واحد با یکدیگر همکاری می کنند. رایانش 
توزیع شده دارای انواع متفاوتی است که در شکل)1( نشان 

داده شده است.
فناوری های رایانش خوشــه ای، رایانــش توری و هم 
اکنون رایانش ابری، اجازه می دهند تا با تجمیع  منابع، حجم  
عظیمی  از  قدرت  رایانشی  به صورت یک سیستم مجازی 

واحد، در دسترس باشد.
زمانی رایانش با کارایی باال2  به سازمان هایی محدود 
می شــد که توانایی خریــد ابررایانه ها را داشــتند. نیاز به 
رایانش با کارایی باال در مقیاس کوچک تر و ارزان تر منجر 
به شکل گیری رایانش خوشــه ای در دهه 1980شد. رواج 
اینترنت و دسترســی به رایانه های پرقدرت و شــبکه های 
پرسرعت روش اســتفاده از رایانه ها را تغییر داد. رایانش 
توری در اواسط دهه 1990 با هدف بهره گیری راه دور از 
قدرت رایانشی بالاســتفاده رایانه های دیگر به وجود آمد. 
در ابتدا رایانش توری توفیق چندانی نداشــت ولی پس از 
گذشت چندین سال یک راه مؤثر برای اشتراک منابع و حل 
مسائل رایانشــی با کارایی باال شد. رایانش ابری، گونه ای 
از رایانش توزیع شده است که در سال 2007 پا به عرصه 
ظهور گذاشــت و مخزنی از منابع رایانشی را فراهم  آورد 
که از طریق اینترنت قابل دسترســی هستند. رایانش ابری 
باعث شد تا ســازمان ها بتوانند از منابعی همچون شبکه، 
کارســاز3، حافظه، برنامه های کاربردی و غیره بدون نیاز 
به ســرمایه گذاری زیاد برای خرید، راه اندازی و نگهداری 
آن ها اســتفاده کنند. منابع برحســب تقاضــا4، بدون هیچ 
پیش پرداخت یا ذخیره کردنی تخصیص داده می شــوند که 

باعث بهبود بهره وری از منابع می شود. 
به  منظور مقایسه مدل های رایانشی، مطالعات متعددی 
همچــون ]13-5[ صــورت گرفته اســت. از ایــن میان تنها 

1- Distributed Computing
2- High Performance Computing (HPC)
3- server
4- On Demand

]7,8,9[ هر سه این مدل ها را بررسی کرده اند و البته دارای 
کمبودهایی می باشند که این مقاله آن ها را پوشش می دهد. 
به عنــوان مثال ویژگی همگام بودن با اهداف ســبز، هزینه 
تغییر سرویس، مدل تجاری، نوع برنامه ها و غیره در هیچ 
یک از مقاالت فوق بررســی نشده است. به دلیل محدودیت 
فضا، از بررســی جامع این ویژگی ها پرهیز شــده و تنها 
مقایســه آن ها در جــدول 1 آمده اســت. در این مقاله بعد 
از معرفی مختصر ســه مدل رایانشی خوشه ای، توری و 
ابری به منظور انتخاب مناسب با توجه به کاربرد موردنظر، 
مقایســه ای جامع  بر روی ویژگی های آن ها انجام می شود 
و کاربردی که هریک از مدل ها می توانند در آن مفید باشند 

ذکر خواهد شد. 
در ادامه این مقاله، در بخش دوم ســه مدل رایانشــی 
خوشه ای، توری و ابری معرفی خواهد شد. ضمن معرفی 
هر مــدل ، معماری و انواع رایانش های مربوط به آن ها نیز 
آورده شده است. پس از آن در بخش سوم ویژگی های این 
مدل ها از جنبه های مختلف، با یکدیگر مقایســه خواهد شد. 
در بخش چهارم کاربرد هر یک از این مدل ها بیان شــده و 

در انتها، نتیجه گیری ارائه خواهد شد.

2-.مدل.های.رایانشی.خوشه.ای،.توری.و.ابری

فهم دقیق مدل های رایانشــی توزیع شــده سبب بهبود 
درک تفاوت های آن ها خواهد شد و در این بخش، با مروری 
اجمالی بر ســه مدل رایانش خوشــه ای، رایانش توری و 

رایانش ابری، زمینه برای مقایسه آن ها فراهم می شود.

شکل.1:.دسته.بندی.رایانش.توزیع.شده



5

13
95

ز 
یی

 پا
ی /

ش
یان

را
م 

لو
ع

2-1-رایانشخوشهای

برای ســال ها رایانش  با کارایی باال توسط ابررایانه ها 
انجام می شــد. اما ظرفیت ابررایانه ها محدود بود و نیاز به 
قدرت پردازشــی باالتر به منظور چیره شدن بر مشکالت 
رایانشــی، خوشــه ها را جایگزین ابررایانه هــا کرد که با 
هزینــه ای کمتر دسترســی به قدرت رایانشــی باالتری را 
فراهــم می آوردند]7[. خوشــه مجموعــه ای از رایانه های 
مستقل و موازی یا توزیع شده است که به وسیله شبکه های 

پرسرعت به هم متصل می باشند)شکل2(. 
رایانش خوشه ای به صورت فرمانده/فرمانبر5  پیکربندی 
می شــود. در این مدل فرمانده مدیریت فرمانبرها و تقسیم 
کار را  به عهده دارد و پس از دریافت درخواست کاربر، آن 
را بین تمام فرمانبرها توزیع می کند تا یک خوشــه تشکیل 
شود. این رفتار باعث توزیع متوازن کار رایانشی بر روی 
ماشین های متفاوت می شود و باعث بهبود عملکرد سیستم 
خوشه ای می شود. خوشه ها اغلب برای اهداف رایانشی به 
کار می روند و برای کارهایی با ورودی و خروجی بسیار 
باال، مناسب نیستند. به طورکلی خوشه ها با هدف تعادل بار، 
دســترس پذیری باال و کارایی باال به کار می روند که انواع 

5- Master/Worker

خوشــه ها را تشکیل می دهد)شکل3( ولی هم اکنون رایانش 
خوشــه ای بیشــتر برای محاســبات با کارایی باال به کار 

می رود.
در رایانش  خوشــه ای با دسترس پذیری باال، خوشه ها 
با اســتفاده از رایانه های افزونه6 که بــرای فراهم آوردن 
خدمــات هنگام از کار افتادن دیگر رایانه ها به کار می روند 
دســترس پذیری باال را تأمین می کنند. کارایی سیستم نیز 
در این نوع خوشه به دلیل حذف نقطه واحد شکست، بهبود 
یافته اســت. آنچه هم اکنون در مدل های رایانش خوشه ای 
برای دسترس پذیری به کار می رود استفاده از فرمانبرهای 
افزونه )نرم افزاری( است و لزومی به استفاده از رایانه های 

افزونه )سخت افزاری( نیست. 
هنگامی کــه چندین رایانه در یک خوشــه به هم متصل 
شده اند، در واقع توان رایانشی  خود را به عنوان یک رایانه 
مجازی واحد به اشــتراک گذاشته اند. این رایانه ها با هم در 
اجرای رایانش عظیــم و کالن داده هــا7  همکاری می کنند 
کــه این کار با یک رایانه  تنها امکان پذیر نیســت. از دیدگاه 
کاربران آن ها چندین رایانه هســتند ولی همانند یک رایانه 
مجازی واحد عمل می کنند. تصویر یک رایانه واحد توسط 

میان افزار خوشه به وجود می آید. 

2-2-رایانشتوری

رایانش توری همانند شــبکه توزیع برق، رایانش را در 
یک حالت توزیع شــده انجام می دهد و زیرســاختی ارائه 
می دهد که می تواند شــامل ایستگاه های کاری، کارسازها، 
ابررایانه ها یا سیســتم های خوشــه ای به هم پیوسته نیز 

باشد)شکل 4(. 
6- Redundant
7- Big Data

شکل.2:.معماری.رایانش.خوشه.ای

شکل.3:.دسته.بندی.رایانش.خوشه.ای.]6[
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رایانش توری، رایانه های مســتقر در چندین محدوده 
مدیریتی متفاوت را برای رســیدن به یک هدف مشــترک 
یــا حل یک مســئله واحد ترکیب می کند. ایــن هدف ممکن 
اســت بهبود کارایی سیستم ها، دسترسی به داده یا تقویت 
سرویس ها باشد که انواع تور را تشکیل می دهد و در شکل 

)5( نشان داده شده است.
درواقع تور نوعی سیســتم توزیع شده یا موازی است 
که به اشــتراک گذاری، انتخــاب و تجمیع منابع خودگردان  
توزیع شــده را به صورت پویا در زمان اجرا و برحســب 
میزان دســترس پذیری، کارایی، هزینه و کیفیت ســرویس 

قادر می سازد. 

2-3-رایانشابری

رایانش ابری مفهوم جدیدی نیســت، بلکه تغییر شکلی 
از مدل های پیش از خود، همانند رایانش خوشه ای، رایانش 
توری و رایانش همه بهر8  اســت. تعاریف گوناگونی برای 
رایانــش در دنیای تجــاری و علمی وجــود دارد ]1[ ولی 
به طور کلی می تــوان تعریف زیر را برای رایانش ابری در 

نظر گرفت.
ابر یک سیستم توزیع شده و موازی است که از مخزنی 

8- Utility Computing

مشترک از منابع  مجازی شده در مراکز داده بزرگ تشکیل 
شده اســت. این منابع می توانند به صورت پویا پیکربندی 
شــده و از طریق یک مدل پرداخت در ازای اســتفاده9  که 
توافقات سطح ســرویس سفارشی شده بین فراهم کننده و 
مشــتری را تضمین می کند، بهره برداری  شــوند. همچنین 
این منابع می توانند به سرعت، بدون دخالت سرویس دهنده 
تخصیص داده شــده یا آزاد شــوند و کاربــر از مدیریت 

سخت افزار آزاد است. 
آنچــه از تعریف فوق و دیگر تعاریــف موجود در این 
حوزه برداشت می شود این است که یک ابر باید ویژگی های 

زیر را داشته باشد:
• منابع مجازی شده و انتزاعی 

• پرداخت در ازای استفاده
• ظرفیت انعطاف پذیر برای نمایش منابع نامحدود

• واسط سرویس به خود
در شکل )6( معماری ابر به طور انتزاعی و گویا نشان 

داده شده است. 
 رایانش ابری به طورکلی به فناوری مجازی ســازی10  
وابسته است. در گذشته اســتفاده از مجازی سازی باعث 
از دســت رفتن کارایی نرم افزارها نســبت به حالت عادی 
)اجرا بر روی ســخت افزار( می شــد. اما در چندین ســال 
گذشته ســازندگان پردازنده نوعی پشتیبانی سخت افزاری 
از مجازی سازی را تعریف کردند که باعث مقبولیت بیشتر 
این فناوری و استفاده در مدل های رایانشی شده است]5[.

در رایانــش ابری حداقل ســه خدمت ارائه می شــود: 

9- Pay Per Use
10- Virtualization

شکل.4:.معماری.رایانش.توری

شکل.5:.دسته.بندی.رایانش.توری.]4[
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زیرســاخت، ُبن سازۀ11 نرم افزاری و نرم افزار که به ترتیب 
تحت عناوین PaaS ،IaaS و SaaS شناخته می شوند. عرضه 
منابع مجازی شــده )از قبیل منابع رایانشــی، انبارشی و 
ارتباطی( بر حســب تقاضا تحت نام زیرســاخت به عنوان 
ســرویس )IaaS( شــناخته می شــود. خدمــت دیگری که 
در ســطح باالتــری از انتزاع ارائه می شــود و یــک ابر را 
قابل برنامه نویسی می ســازد، تحت نام ُبن سازه به عنوان 
سرویس )PaaS( شناخته می شود. در باالترین سطح انتزاع 
در ابــر، برنامه های کاربردی از طریق درگاه وب تحت نام 

نرم افزار به عنوان خدمت )SaaS( ارائه می شود. 
مســتقل از این کــه چه نوع خدمتی توســط ابــر ارائه 
می شود، یک ابر می تواند در یکی از دسته های ابرعمومی، 
خصوصی، انجمنی و ترکیبی12  قرار گیرد. این دسته بندی 

در شکل)7( نشان داده شده است.
تقسیم بندی ابرعمومی، خصوصی و انجمنی، برحسب 
افرادی است که از ابر اســتفاده می کنند. ابرترکیبی شامل 
هر ترکیبی از سه ابر دیگر است مانند ترکیب ابرخصوصی 
بــا ابرعمومی که با هدف دســتیابی توأم به امنیت و منابع 
نامحــدود ایجاد می گردد. البته دســته بندی های دیگری از 
جملــه ابرخصوصی مجازی13  و ابر مدیریت شــده14  نیز 

وجود دارند ]1[ که کمتر مورد استقبال قرار گرفته اند.

11- platform
12-  (Public | Private | Community | Hybrid) Cloud
13- Virtual Private Cloud
14- Managed Cloud

3-.مقایسه.رایانش.خوشه.ای،.توری.و.ابری

در نگاهی گسترده، مفاهیم خوشه، تور و ابر ویژگی های 
مشــترکی دارنــد اما در جزئیــات با هم متفاوت هســتند. 
به طورکلی رایانش توزیع شده نســبت به رایانش متمرکز 
مزایایی همچون کارایی، توان عملیاتی، دســترس پذیری و 
قابلیت اطمینان و معایبی همچــون امنیت کمتر و مدیریت 
پیچیده تــر دارد. هرکدام از این مزایا و معایب، در مدل های 
رایانشــی توزیع شده ، شــکل متفاوتی دارند. در این بخش 
نگاهی موشکافانه به این سه مدل خواهد شد تا تفاوت های 

آن ها بهتر شناخته شود. 
در ابتدا نگاهی به وضعیت مقبولیت این سه مدل انداخته 
می شــود. مقبولیت یک فناوری در طول زمان متغیر است. 
در شکل)8( با استفاده از ابزار روند نمای گوگل15، مقبولیت 
عبارت های رایانش خوشــه ای، رایانش تــوری و رایانش 

ابری، در ده سال اخیر نشان داده شده است.
با توجه به شــکل)8( می تــوان گفت که بــه طور کلی 
رایانش ابری از مقبولیت بیشتری نسبت به رایانش توری 
و خوشه ای برخوردار است. قابل ذکر است که با توجه به 

15- Google Trend

شکل.6:.معماری.رایانش.ابری

شکل.7:.دسته.بندی.رایانش.ابری

شکل.8:.سیر.جستجوی.)مقبولیت(.عبارت.های.رایانش.خوشه.ای،.
رایانش.توری.و.رایانش.ابری.در.گوگل
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شکل9:.همپوشانی.مدل.های.رایانشی.خوشه.ای،.توری.و.ابری

چرخه هایپ گارتنر16 رایانش ابری]22[، این شــکل رایانش 
ابری به دلیل دوره اوج انتظارها17  )ســال 2010 تا 2012( 
پــس از ظهور فناوری)ســال 2007( و کاهش آن در دوره 
سرخوردگی18  )سال 2014( است. با ظهور رایانش ابری، 
رایانش توری مقبولیت خود را تا حدی از دست داده است. 
رایانش خوشه ای نیز پس از گذشت سال های بسیار پس از 

ظهور به یک ثبات نسبی رسیده است. 
در بررسی ویژگی های این سه مدل، به دلیل این که شرح 
ویژگی  مدل ها و تشریح مقایسه تک تک آن ها با هم در قالب 
این مقاله نمی گنجد، نتایــج به صورت خالصه در جدول 1 

نشان داده شده است. 
در نهایت رویکردهای رایانشــی همچون خوشه روی 
ابــر19  ]19[، تــور روی ابر20 ، ابر روی تــور21  ]1[ و تور 
روی خوشه22  ]18[ نیز وجود دارد که همپوشانی آن ها در 

شکل)9( نشان داده شده است. 

4-.رویکرد.ســازمان.ها.در.مواجه.با.رایانش.خوشه.ای،.
توری.و.ابری.

در ابتدا الزم به ذکر اســت که رایانش های توزیع شده 
محدود به این ســه مدل نیستند و مدل هایی قدیمی همچون 
رایانش نظیر به نظیر و مدل های جدیدتری همچون رایانش 
جنگلــی]20[ و رایانش مهی]21[ نیز وجــود دارند. رایانش 
نظیر به نظیر کاربردی تر بوده و همچنان وجود دارد ولی 
کمتر اســتفاده می شود. اما دو رایانش جنگلی و مهی کمتر 
کاربردی شده اند و بیشتر جنبه نظری دارند. در این بخش 
مناســب ترین مدل رایانشی توزیع شــده برای دسته های 

مختلف کاربرد را بررسی خواهیم کرد.
بهترین مدل رایانشــی توزیع شــده بــرای برنامه های 
کاربردی با کارایی باال، رایانش خوشــه ای می باشد. زیرا 
در این مدل همبســتگی بین رایانه ها بســیار قوی اســت 
16- Gartner Hype Cycle
17- Inflated Expectation
18- Disillusionment
19- Cluster on Cloud
20- Grid on Cloud
21- Cloud on Grid
22- Grid on Cluster

و محاســبات در شــبکه محلّی با پهنای بانــد باال صورت 
می پذیرد که با سرعت باال انتقال اطالعات را انجام می دهد. 
امــا در صورتی که توان عملیاتی باال23  نیاز باشــد باید از 
رایانــش ابری اســتفاده کرد تا با اســتفاده از ویژگی های 
مجازی ســازی و چند مســتأجری بتوان از حداکثر توان 

سیستم استفاده کرد. 
برای برنامه های کاربــردی که نیاز به امنیت دارند نیز 
مدل رایانش خوشــه ای به دلیل این که در زیرساخت شبکه 
داخلی یک سازمان انجام می شود مناسب است. امنیت در 
رایانش توری و ابری به دلیل خروج اطالعات از زیرساخت 
سازمان یک چالش اســت و هم اکنون امنیت رایانش ابری 

جزء مسائل داغ تحقیقاتی می باشد. 
بهترین مدل برای سازمان های نوپا در عرصه فناوری 
اطالعــات برای به کارگیــری برنامه هــای کاربردی خود، 
اســتفاده از رایانش ابری اســت. زیرا در ایــن مدل منابع 
نامحدود با کمترین هزینه در اختیار متقاضیان قرار خواهد 
گرفت. این سازمان ها باید توجه داشته باشند که در صورت 
موفقیت طرح خود باید مدل تجاری برنامه خود را بسازند 
و در صورت مقرون به صرفه نبودن از اجرای طوالنی مدت 

برنامه های با محاسبات باال بر روی ابر پرهیز کنند. 
در بســیاری از ســازمان ها اکثر کارمندان دارای یک 
رایانه شخصی می باشــند که با توجه به قدرت پردازشی 
آن ها بهره بســیار کمی از آن می برند. در این ســازمان ها 

23- High Throughput Computing(HTC)
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جدول.1:.مقایسه.سه.مدل.رایانشی.خوشه.ای،.توری.و.ابری]30-17,23-1[
ابرتورخوشهویژگیردیف
متمرکز.و..نامتمرکزنامتمرکزمتمرکزتخصیص.منابع1
متمرکز.و.توزیع.شدهتوزیع.شدهمتمرکزمدیریت.منابع2
سستسست.و.قویقویهمبستگی3
اشتراک.منابع4

داردداردندارد)چند.مستاجری(
نامحدودمحدودمحدودتعداد.منابع5
ناهمگنناهمگنهمگنتجانس.منابع.6
داردنداردنداردکشسانی7
کاملکمکممجازی.سازی8
زیرساخت.شبکه9

اختصاصی،.
اینترنت،.پهنای.باند.باال
معموالً.اختصاصی،.پهنای.باند.کم
پهنای.باند.باال

LANWANMANمقیاس.شبکه10

MPI,.PVMMPISOAP,REST,HTTP.پروتکل.ارتباطی11
داردنداردمرتبط.با.نیازمحّلی.بودن.داده.12
متوسط.زیاد،.منابع.غیر.اشتراکیامنیت.13

SSO,GSI,X509
SSL.،کم

SSO,X509.و.
مجازی.سازی

زیادمتوسطکمقابلیت.اطمینان14
قابلیت.همکاری15

خوب،.از.طریق..زبان.و.
استاندارد

کم،.از.طریق.خوب،.از.طریق.استانداردها
وب.سرویس

ندارددارددارداستاندارد16
بیشتر.از.تور،..عمودی.و.افقیزیاد،.افقیکم،.افقیمقیاس.پذیری17
کوچک.و.متوسطبزرگبزرگاندازه.کارها.18
مبتنی.بر.سیستم.کیفیت.سطح.خدمت19

)زمان.پاسخ،.
دسترس.پذیری،.
بهره.وری.خوشه(

مبتنی.بر.برنامه.کاربردی.
)بهترین.تالش(.

ناآگاه.از.برنامه.کاربردی.
)دسترس.پذیری،.کشسانی.

برحسب.تقاضا(
متوسطزیادکمپیچیدگی.20
بیشتر.از.توربیشتر.از.خوشهداردشفافیت.دسترسی21
بیشتر.از.توربیشتر.از.خوشهکمکاربرپسند22
محدودتوافق.سطح.سرویس23

)امنیت،.قابلیت.
اطمینان(

دارد.

)مدل.درخواست/
پاسخ(

دارد.

)مدل.خود.انطباق(
داردنداردنداردسرویس.به.خود.24
داردداردنداردمعماری.خدمت.گرا25
,HPC,.HTC.HPC,.HTC,.MTCنوع.برنامه.ها.26

Batch
HSC.،تعاملی،.تراکنش.گرا

پروژه.محور.نداردمدل.تجاری27
)انعطاف.ناپذیر(

پرداخت.در.ازای.استفاده.
)انعطاف.پذیر(

در.کوتاه.مدت.زیاد،.هزینه28
در.کوتاه.مدت.کم،.در.در.طوالنی.مدت.کم

طوالنی.مدت.زیاد
در.کوتاه.مدت.کمتر.از.خوشه.
و.تور،.در.طوالنی.مدت.بیشتر.از.

خوشه.و.تور
زیادکمکمهزینه.تغییر.خدمت29
ابر.عمومی/خصوصی.انحصاری.و.بیشتر.غیر.انحصاریبیشتر.انحصاریمالکیت30

ابر.مشترک.غیر.انحصاری
اشتراک.منابع.و.مجازی.سازیاشتراک.منابعخیرمناسب.اهداف.سبز31
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در صورتی که دارای تعداد زیادی کارمند می باشند، کسب 
دانــش و به کارگیری رایانش توری از رایانه های کارمندان 
می تواند به عنوان یک مدل پردازشــی در کنار دیگر مدل ها 
یا به عنوان جایگزین آن ها، بسته به کاربرد مفید باشد و از 

تحمیل هزینه های اضافی به سازمان جلوگیری کند. 
بسیاری از سازمان ها با داده ها حجیم سر و کار دارند. 
داده های هر ســازمان ســاالنه به طور متوسط 50 درصد 
رشد می کنند ]31[ و چالش اصلی در برنامه های کاربردی 
انتقال داده و محلی بودن داده می باشد، به طوری که تا سال 
2020 بــرای کار با داده های حجیم به جای ارســال داده 
به ســوی منابع رایانشــی، باید رایانش را به سوی داده ها 
ارســال کنیم ]32[. انتقال داده ها به پردازنده هایی با فاصله 
دور یک تنگنا می باشــد. در ســرعت ورودی/خروجی نیز 
تفاوت های چشمگیری از دیســک های محلی تا شبکه های 
گسترده وجود دارد که می تواند بر کارایی برنامه کاربردی 
تأثیــر گذارد. برای فائق آمدن بر این چالش، داده ها باید بر 
روی چندین رایانه توزیع شوند و رایانش برای اجرا شدن 
به بهترین مکان به منظور کم کردن هزینه ارتباطات هدایت 
شوند. برای مثال سیستم نگاشــت-کاهش24  گوگل که بر 

سیستم فایل گوگل سوار است به این شکل عمل می کند. 
رایانش ابری می تواند از انبارش متمرکز یا توزیع شده 
استفاده کند و داده ها را بر روی منابع توزیع کند؛ بنابراین 
در ابر با توجه به اســتفاده از انبارش توزیع شــده محلیت 
داده امکان پذیــر خواهد بود. ولی انتقال اولیه داده ها به ابر 
برای پردازش توزیع شــده همراه بــا محلّی بودن داده، کار 
ســاده یا مقرون به صرفه ای نخواهد بود. در رایانش توری 
انبارش داده معمواًل به صورت سیستم فایل مشترک است 
کــه باعث از دســت رفتن محلیت داده ها می شــود ]5[. در 
رایانش خوشــه ای امکان توزیع داده ها بر روی رایانه ها و 
انجــام رایانش مربوط به همان داده هــا در رایانه مربوطه 
وجود دارد ولی این کار باید توســط کاربر صورت پذیرد 
و به صورت خودکار توســط میان افزار خوشه امکان پذیر 
نیســت]24[. البته برخی از میان افزارها مانند اسپارک]33[ 
24- Map-Reduce

در ترکیب با سیســتم  فایل های توزیع شــده مانند سیستم 
فایل توزیع شــده هادوپ 25 که باید توســط کاربر نصب 
شده باشــد، محلّی بودن داده را فراهم می آورند. بنابراین 

محلّی بودن داده امکان پذیر است ولی ساده نیست. 
بنابراین برای کار بــا داده های حجیم با توجه به دیگر 
ویژگی های برنامه کاربردی می توان بین رایانش خوشه ای 

و ابری به ترتیب یکی را انتخاب کرد. 
برای ســازمان هایی که نیاز بــه مقیاس پذیری در یک 
بازه کوتاه دارند، مانند سازمان سنجش هنگام اعالم نتایج، 
رایانش ابری به دلیل ویژگی ارائه منابع نامحدود مناســب 
خواهــد بود. با توجه به منابع محدود اســتفاده از رایانش 
خوشــه ای برای این دســته از عملیات مقرون به صرفه یا 

جوابگو نخواهد بود. 
در سازمان هایی که چندین برنامه کاربردی توزیع شده 
یا متمرکز که توان عملیاتــی باالیی ندارند و نیاز دارند در 
ُبن ســازه های جدا از هم اجرا شوند، رایانش ابری به دلیل 
ویژگی چندمستاجری مناسب خواهد بود. البته در رایانش 
خوشه ای با اســتفاده از ابزارهای جدیدی همچون داکر26 
یا مســوس27  ]34[ می توان این دســته از برنامه ها را اجرا 
کرد. اما این راه حل ها نسبت به ویژگی مجازی سازی و چند 

مستأجری پیچیده و در ابتدای راه خود هستند. 
مسئلۀ گرمایش جهانی و انباشت گازهای گلخانه ای در 
جو، به دلیل اســتفاده از انرژی مبتنی بر کربن که سوخت 
آن باعث ایجاد دی اکســید کربن می شود، نگرانی هایی را 
در جوامــع جهانی به وجود آورده اســت. این نگرانی های 
در فناوری اطالعات باعث پدیدار شــدن رایانش سبز شده 
است. به طور کلی رایانش سبز به معنای رایانشی با حداقل 
اســتفاده از انرژی الکتریسیته اســت. از طرفی هزینه های 
انرژی الکتریسیته درصد باالیی از هزینه های عملیاتی یک 
سازمان را تشکیل می دهند و هدف از سبز بودن کاهش این 
نوع هزینه و در نتیجه کاهش تولید گازهای گلخانه ای است. 
رایانش ابری با استفاده از مجازی سازی و چندمستاجری 
25- HDFS
26- Docker
27- Mesos
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در صورت امکان، با جابه جایی ماشین های مجازی از یک 
کارســاز به کارســاز دیگر، امکان خامــوش کردن برخی 
سیســتم ها را در زمان کم بودن بــار می دهد. این امکان تا 
حد زیادی مرهون مجازی ســازی اســت که بدون تغییر 
در اجرای خدمات این امر را ممکن می ســازد. بنابراین در 
ســازمان هایی که به دنبال اجرای رایانش ســبز در مراکز 
داده خود هســتند، بهترین انتخاب رایانش ابری است. البته 
باید توجه داشت که روش های متعددی برای رایانش سبز 
در خوشه  موجود است که می توان از مدیریت منابع مبتنی 

بر حامل 28 مانند داکر، نام برد. 
بنابــر مطالب ارائه شــده در این بخــش و ویژگی های 
مطرح شــده در بخش 3  بهترین مدل رایانشی با توجه به 
هدف یک ســازمان به طور خالصه در جدول 2 پیشــنهاد 

شده است.

5-.نتیجه.گیری

در این مقاله نشــان داده شــد که مدل های رایانشــی 
خوشــه ای، توری و ابری با توجه به اشــتراک هایی که در 
معماری و برخی ویژگی ها دارند، در بســیاری از جنبه ها 
متفاوت هســتند. برای این کار ابتــدا مختصری در مورد 
رایانش توزیع شــده و ظهور مدل های رایانشــی بیان شد. 
ســپس با مروری بر تعاریف، معماری و تقســیم بندی هر 
مدل رایانشی، زمینه برای مقایسه ویژگی های آن ها فراهم 
شد. سپس به مقایسه  جامع ویژگی های مدل های رایانشی 
خوشه ای، توری و ابری پرداخته شد که به صورت خالصه 
در جدول 1 آورده شــد. در نهایت بهترین مدل برای اجرا 
هر نوع برنامه کاربردی در یک سازمان بررسی شد که در 

جدول 2 نشان داده شد. 
ایــن مقالــه کمک می کنــد که مدل هــای رایانشــی، با 
شناســایی، شــناخت ویژگی ها و تفکیکشــان از یکدیگر، 
به صورت صحیحی مورد استفاده قرار گیرند. در کارهای 
آتی برخی از این ویژگی ها به طور مستقل در هر سه مدل 

28- Container based resource management

مــورد ارزیابــی و آزمون قرار خواهد گرفــت تا تفاوت ها 
به طور دقیق تر نشــان داده شــود. ضمن این که برخی از 
ویژگی ها همچون صحت داده، حریم خصوصی، جداسازی 
داده و بارکاری، نظارت کاربر، بازیابی خودکار، پیکربندی 
پویــا، کارایی سیســتم و برخی ویژگی هــای دیگر در این 
مقاله بررسی نشده اند. همچنین بیان چالش های پیش رو و 
ابزارهای متعارف مورد استفاده برای هر مدل، در کارهای 
آتی می تواند باعث درک بیشــتری از تفاوت ها و شباهت ها 

شود. 
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بررسیکاربردیشبکهعصبیپالسهمراهدرپردازشتصویر

چکیده

شــبکه عصبی پالس همراه موضــوع تحقیقاتی مورد 
توجــه در زمینــه هوش مصنوعی اســت. این شــبکه در 
الگوریتم های برنامه های مختلف مانند قطعه بندی، افزایش، 
همجوشی، استخراج ویژگی، تشخیص لبه، برطرف کردن 
نوفه، تشــخیص الگو، رمزگشــایی، نازک شدن تصویر و 
... استفاده شده است. شــبکه عصبی پالس همراه از قشر 
بینایی پستانداران الهام گرفته است و با توجه به خروجی 
همزمان پالس آن، آستانه قابل تنظیم و کنترل پارامترهای 
دیگر نســبت به دیگر شــبکه های عصبی منحصر به فرد 
اســت. شــبکه های عصبی پالس همراه دارای ویژگی های 
قابل توجهی بــرای پردازش تصویــر و عملکرد بالقوه ای 

در قطعه بندی تصویر اســت. با این حال دقت و صحت کار 
شبکه بستگی زیادی به مقادیر پارامترهای شبکه دارد. دو 
ویژگی اساســی شبکه، استفاده از پالس و سازوکار ساده 
حوزه ارتباطی اتصال آن است. شبکه عصبی پالس همراه 
مدوالســیونی نامتقارن از یک ورودی به نورون های دیگر 
اســت. در این شــبکه انتخاب یک جفت نورون تعدیلی  به 
جای یک جفت نورون افزودنی سبب فعال شدن یک نورون 
با ورودی اولیه توســط یک جفت ورودی است که این امر 
یکی از ویژگی های مهم در پردازش تصویر اســت. در این 
مقاله به معرفی این شــبکه عصبی و برخی کاربردهای آن 

در پردازش تصویر پرداخته شده است. 
واژگان کلیدي: شبکه عصبی پالس همراه، پردازش 

تصویر، قطعه بندی تصویر.
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1-.مقدمه

تحقیقات الهام گرفته از سیســتم بینایی  از سال 1950  
شــروع شــد، Hodgkin و Huxley در سال 1952، پتانسیل 
غشــاء بینایی در شــرایط نرخ تغییرات عناصر شیمیایی 
 Fitzhugh ،1960 مختلــف را توصیف کردنــد، در اوایــل
براساس دینامیک نورون در روند نوسانی، یک مدل ریاضی 
برای نوســانگر همراه معرفی کرد. Arndt و همکارانش در 
سال 1990 مدلی معرفی کردند که هر نورون ورودی را از 
محرک های خاص و از سلول های عصبی مجاور دریافت 
می کرد، خروجی ســلول های عصبی دیگر نیز یک ورودی 
برای نورون بود. در سال Rybak ،1992 و همکارانش مدلی 
را براساس قشر بینایی خوکچه هندی معرفی کردند که بجز 
 Johnson بود. بعد از آن Eckhorn در معادالت، شــبیه مدل 
 1)PCNN( در سال 1993 شبکه عصبی پالس همراه Ritter و
را معرفی و یک ســازوکار جدید با اتصــال محدود برای 
انتقال اطالعات پیشنهاد دادند. بعد از آن از این شبکه توسط 
 ،Ranganath ،Johnson ،Kuntimad محققین برجسته ای چون
)1995( و Johnson ،Padgett )1999( برای پردازش تصویر 
 Parodi و Ducom ،Combe استفاده شد. مدل دیگری توسط
در سال 1996 پیشــنهاد شد که در آن تاخیر در اتصاالت 
سیناپســی در نظر گرفته شــد. براســاس تحقیقات انجام 
  ICM2 توســعه داده شد و مدل قشر متقاطع PCNN گرفته
که مدل ساده ای از PCNN بود، توسط Kinser و Ekblad در 
ســال 2004 و Kinser و Lindblad  در سال 2005 معرفی 
گردید. ICM شبکه ای اســت که در بسیاری از تکنیک های 
پردازش تصویر مانند استخراج ویژگی، شناخت تصویر و 

قطعه بندی تصویر استفاده شده است ]1[.

2-.تعریف.مدل.شبکه.عصبی.پالس.همراه

PCNN شبکه ای خود سازمانده می باشد که به آموزش 

احتیاجی ندارد و ازفعالیت ســلول های عصبی پستانداران 
شبیه سازی شده است. ســاختار اولیه مدل شبکه عصبی 
1- Pulse Coupled Neural Network
2- Intersecting Cortical Model

پالس همراه در شکل )1( نشان داده شده است. 
خروجی شــبکه عصبی پالس همراه، خروجی از پالس 
دودویی تصاویر اســت کــه به وســیله تصاویر تحریک 
شده باشــد. Johnson و Padgett در ســال 1999 مدل پایه 
را طراحــی و ارتباط با مدل های بیولوژیکی را در تحقیقات 

گسترده ای انجام دادند.

2-1-عملکردPCNNدرمدلهایبیولوژیکی

تعداد نورون  ها در شبکه پالس همراه با تعداد تصاویر 
ورودی برابر اســت. هر پیکســل در تصویــر به نورونی 
منحصر به فرد متصل اســت و هر نــورون با نورون های 
اطراف از طریق یک شعاع به میدان متصل می  شوند. شبکه 

عصبی PCNN دارای سه قسمت می  باشد:
- میدان گیرنده

- ارتباط بین بخشی و یا مدوالسیون
- مولد پالس

میــدان گیرنده بخش اولیه برای دریافت ســیگنال های 
ورودی از نورون مجاور و منابع خارجی اســت و دارای 
دو کانال داخلی شامل تغذیه محدوده F و ارتباط محدوده 
L  اســت، ورودی های ارتباط، زمان پاسخ دهی سریع تری 

نسبت به اتصاالت محدوده ثابت دارند. 
همان طور که در شــکل )1( مشاهده می شود، در شبکه 
عصبی پالس همراه محدوده ارتباطی و تغذیه در هم ضرب 
می شوند و در نهایت ژنراتور پالس نورون از یک ژانراتور 

]1[.PCNN.شکل.1:.ساختار.اولیه.سلول
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تابع پله و سیگنال ژنراتور آستانه به دست می آید. نورون ها 
در شــبکه توانایی پاســخ به محرک را دارند. این پاســخ 
به عنوان شلیک شناخته می شود و زمانی فعال می شود که 
فعالیت های داخلی نورون از حد آستانه باالتر رود. در این 
حالت خروجی نــورون Y (U) به 1 تغییر می  کند. مجموعه 
از حد آستانه شــروع می شود، تا زمان فعالیت  های داخلی 
بعــدی نورون کاهش می یابد. ســپس دوباره با یک تاخیر 
در تکرار دیگر تغذیه می شــود. خروجی نورون زمانی که 
کوچک تر از حد آســتانه است صفر است. خروجی نورون 
PCNN به صــورت یک دنبالــه زمانی از تعــداد در تکرار، 

به دســت می آید و تصمیــم در مورد محتــوی تصویر با 
بررسی خروجی پالس شبکه به دست می آید ]1[.

مدل ریاضی شــبکه عصبی پالس همراه در شــکل )2( 
قابل مشاهده است. با توجه به مدل ریاضی شبکه عصبی 
پالس همراه تغذیه ورودی و ارتباط ورودی با ســلول های 
 W و M عصبــی مجــاور از طریــق وزن های سیناپســی
محاسبه می شود. نورون محرک S است که اطالعات رنگ 
پیکسل متناظر با آن را به همراه محرک های همسایه در هر 

دو محدوده مشخص می کند.
 بــا توجه به شــکل )2( مــدل ریاضی نورون شــبکه 
عصبی پالس همراه، تغذیه محــدوده F به صورت معادله 
 )1( و ارتبــاط محدوده L به صورت معادله )2( مشــخص 

می شود.

                      )1(

       )2(

در معادله های مدل ریاضی نورون شبکه عصبی پالس 
همراه نمادهای استفاده شده به صورت جدول )1( تعریف 

شده اند.
حالت هــای مختلف این دو محدوده، از ترکیب وضعیت 
داخلی نورون محاسبه می شود. این حالت ها، فعالیت   

نامیده می شود که از طریق معادله )3( محاسبه می شود.

                                 )3(

حالت های داخلی نورون شبکه عصبی پالس همراه در 
معادله)4(، با مقایسه حدآستانه به دست می آید، استفاده از

 برای تولید ضربان دار خروجی Y است.

                              )4(

،)  با توجه به معادله )4(  وقتی نورون شلیک می شود )
از حد آســتانه به طور قابل توجهی افزایــش می یابد. این 
مقدار حد آســتانه تا شــلیک بعدی افزایــش می یابد. پویا 
بودن حد آســتانه به صورت معادله )5( قابل تنظیم است. 

]2[.PCNN.شکل.2:.مدل.ریاضی.نورون

.PCNN.جدول.1:.نمادهای.استفاده.شده.در.مدل.ریاضی.نورون

)i,j( محدودۀ تغذیه اولیۀ نورون
خروجی محدودۀ ارتباط

)i,j( ورودی محرک از پیکسل تصویر در موقعیت
خروجی سلول های عصبی از تکرار قبلی

ضریب ارتباط
تابع گوسی وزن ثابت با فاصله
تابع گوسی وزن ثابت با فاصله

پتانسیل ولتاژ ذاتی
پتانسیل ولتاژ ذاتی
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 در ایــن معادلــه  ، مقداری ثابت بزرگ تــر از مقدار 
است.

                         )5(

2-2-تغییراتدرمدلشبکهعصبیپالسهمراه

برای کاهش پیچیدگی شــبکه PCNN و افزایش سرعت 
محاســبات، تغییرات خاصی در ساختار شبکه ایجاد شده 
اســت. این تغییرات عملکرد کلی شبکه را بهبود داده است. 
نسخه ساده شده از مدل PCNN، مدل قشر متقاطع3  است 
که یک سیستم با استفاده از حداقل دو نوسانگر همراه تابع 
غیر خطی، با تعداد کمی ارتباط می یابد. در این مدل شــبکه 
عصبی پالس همراه تغذیه محدوده F به صورت معادله  )6( 
و ارتباط محدوده L به صورت معادله )7( محاســبه شده 
است. حد آســتانه دینامیک این مدل به صورت معادله )8( 
 hij محرک است و Sij تنظیم شــده اســت. در این معادالت

آستانه نورون است، Yij خروجی f و  g است.

                           )6(

)7(

)8(

3-.پیاده.سازی.مدل.شبکه.عصبی.پالس.همراه.

Hikawa ایده های مفیدی در رابطه با شبکه های عصبی 

مبتنی بر فرکانس تحریک ارائه کرد ]3[. در این مقاله اجرای 
دیجیتالی برای پیاده سازی توجیه شده است. در این رابطه 
در مورد شــبکه های چند الیه بحث شــده است، این نقطه 
شروع برای پیاده سازی و اجرای بالقوه یک شبکه عصبی 

پالس همراه کامل بود.
Frannk و همکارانش  ]4[ مدل Eckhorn را با استفاده از 

3- ICM

ماژول آرایه دروازه ای قابل برنامه ریزی )FPGA( توصیف 
کرد. نکات عمده این معماری شــتاب دهنده های دیجیتال به 

شرح زیر است:
- استفاده از یک نشانی غیرمســتقیم )اشاره گر( طرح 

برای مقابله با تعداد اتصاالت بزرگ
- لیســت عبور الگوریتم منحصربه فرد، انتخاب شــده 

FPGA برای انطباق آن با واحد
- شکست تابع عصبی به سه زیرتابع

VLSI شبیه سازی زیرتوابع عصبی با -
زیرتوابع عصبی استفاده شده در این پیاده سازی عبارتنداز: 
1( مرحله فروپاشی، 2( انتشــار پالس )بروزرسانی مبتنی بر 

آکسون به جای دندریت معمول( و 3( سازگاری سیناپسی. 
طراحی سیستم تجزیه و تحلیل نهایی نشان داده است 
VLSI با وجــود هزینه قابل توجه، به جهت ســرعت قابل 

قبول بیش از دیگر پیاده سازی ها مورد توجه است. به طور 
بالقوه شبیه ســازی در زمان واقعی از یک مجموعه بزرگ 
کد سلول های عصبی پالس تشکیل شده است. شبیه سازی 
سیســتم های موتور، شبیه ســازی تضمینــی در فضا و 
برچســب زدن ویژگی های بصری، برخــی از برنامه های 
کاربردی هستند که از روش کدگذاری پالس بهره برده اند.

شبیه ســازی با معماری CMOS، در یک شــبکه پالس 
همراه پیاده ســازی شــده است. در پژوهشــی که در این 
رابطه انجام شده است ]5[، در پرداختن به جزئیات و فیلتر 
تصاویر از الگوریتم اساســی استفاده شده است. خواص 
دینامیکی این پیاده ســازی عبارتند از: 1( آستانه شلیک از 
خارج قابل تنظیم می باشد، 2( برخی از پالس های گسترش و 
تاخیر به دلیل انتشار آکسون است، 3( رفتار موج اتوماتیک 
مشــخصه نابودی پالس متقابل است. معماری و در نتیجه 
پیاده سازی در کوتاه مدت، عملی است که منجر به افزایش 

قابلیت تقسیم بندی تصویر را فراهم کرده است.
Kinser و همــکارش ]6[، سیســتم CNAPS را بــرای 

پیاده ســازی شــبکه عصبی پالس همراه معرفی کردند که 
توانست با مشکالت پردازش تصویر به خوبی برخورد کند 
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و بازده ارزیابی سریعتری نسبت به پیاده سازی های قبل از 
خودش داشته باشد.

Reyneri ]7[ یک مرور کلی و مشــروح از پیاده ســازی 

ســخت افزاری موجود در شــبکه های عصبی و سیســتم 
فازی انجام داده اســت. در سال Chen ،2010 ]8[ یک مدار 
آنالوگ برای پیاده ســازی شــبکه عصبی پالس همراه در 
مجتمع سازی مقیاس بسیار بزرگ یا VLSI سخت افزاری، 
با استفاده از نورون MOS معرفی کرد. شبکه عصبی پالس 
همراه، در معرض تغییرات هندسی بهتر از شبکه های دیگر 
عمل کرده اســت. پیاده ســازی این شــبکه عصبی در یک 
معماری موازی VLSI راه امیدوار کننده برای سیستم های 
PCNN زمان واقعی اســت. در این مقالــه ]8[ مدار معرفی 

شده قادر به اجرای شــبکه عصبی پالس همراه پویا است 
و مدار قادر به تقلید عملکرد شــبکه مانند آســتانه پویا و 
شلیک است، به این معنا که اتصاالت عصبی که در ریاضی 
به عنوان جمع وزن دار سیگنال بیان می شود، توسط جمع 
ســیمی از جریان از طریق شبکه مقاومتی اجرا شده است. 
در این مدار با جریان های به طور مداوم از طریق مقاومت، 
افزایــش اتالف توان وجود خواهد داشــت که در صورت 
زیر آستانه بودن، برای اجرای جریان از طریق شبکه های 
عصبی برطرف شــده است که این امر ســرعت را نسبتا 
کاهــش خواهد داد. عــالوه بر این تراشــه ای برای ذخیره 

داده ها در این مدار در نظر گرفته شده است.

4-.کاربردهای.شبکه.عصبی.پالس.همراه.

شــبکه عصبی پالس همراه در الگوریتم های ساختمان 
داده بــرای برنامه های مختلف ماننــد قطعه بندی، افزایش، 
همجوشی، استخراج ویژگی، تشخیص لبه، برطرف کردن 
نوفه، تشــخیص الگو، رمزگشایی، نازک شدن تصویر و... 
اســتفاده شــده اســت. برنامه های کاربردی این شبکه به 
دو بخــش بحث در مورد اســتفاده در پردازش تصویر و 
بحــث در کاربردهای دیگر مثل طب، پژوهش های نظارتی، 

الگوهای شناخت تقسیم شده است.

PCNN4-1-قطعهبندیتصویربااستفادهاز

قطعه بندی تصویر تکنیکی اســت که گروه پیکســل هر 
منطقه را تعریف و در نتیجه کل یک شیء را معرفی می کند. 
قطعه بندی با استفاده از ویژگی های استخراج شده به دست 
می آید. بنابراین انتخاب ویژگــی خوب در قطعه بندی مهم 
اســت. نقطه ضعف تمامی روش های قطعه بنــدی نیاز به 
نظارت انسان اســت که تا حد زیادی روی دقت تاثیرگذار 
می باشــد. بهبود عملکرد و کاهش زمــان اجرا معیارهایی 
برای یک سیســتم خوب اســت. در ســال Wang 2010 و 
همکارانش ]9[، از شبکه عصبی پالس همراه برای جدا کردن 
یک میوه در پس زمینه های پیچیده اســتفاده کردند. آن ها 
عالوه بر تنظیم ضریب قدرت اتصال تعداد پارامترها را نیز 
کاهش دادند. Lei و Yang در سال 2010 ]10[ یک الگوریتم 
مبتنی بر جستجوی دو طرفه معرفی کردند. این مدل معرفی 
شده با حل سرعت کم محاسباتی، بهره وری کار را افزایش 
داد. عالوه بر آن، مشــکل تصاویر رنگی را در قطعه بندی 
 Hui ،2010 تصاویر رنگی حل کرد. به طور مشابه در سال
و Mao ]11[ با استفاده از بهبود شبکه عصبی پالس همراه 

قطعه بندی چند شیء در یک تصویر را انجام دادند. 
در مدل شــبکه عصبی پالس همــراه ضریب ارتباط و 
آســتانه تحریک اولیه برای سلول عصبی قابل بحث است 
که در ســال Rava ، 2011 و همکارانش ]12[  با یک راه حل 
مناسب، مجموعه ای از پارامترهای عمومی و یا پارامترهای 
محلی سازگار  برای کل تصویر تعریف کردند. در رویکرد 
آن ها تصاویر به دو بخش که با هم تداخل دارند و یا تداخل 
ندارند تقسیم می شوند. در نهایت پارامترهای کلی برای هر 
تصویر محاســبه شده اســت. مدل CMOS PCNN بر این 

اساس توسعه داده شده است ]13[. 
 IAF شــبکه عصبی پالس همراه، از سلول های عصبی
که نمایشــی از دینامیک الکتروشیمیایی سلول های عصبی 
بیولوژیکی طبیعی است الهام گرفته است. از این رو شبکه 
می تواند وزن هــر دو نورون را تنظیم، فرکانس را درک و 
فاز را هماهنگ سازد. عالوه بر آن در دامنه عملکرد شبکه 



18

13
95

ز 
یی

 پا
ی /

ش
یان

را
م 

لو
ع

عصبــی پالس همراه بــرای حالت زمان به زمان توســعه 
یافته اســت ]14[. الگوریتم ایمنی که بــه کمک پارامترهای 
شــبکه عصبی پالس همراه کار می کــرد، با در نظر گرفتن 
آنتروپی تصویر به عنوان پایه و اساس ارزیابی تنظیم شده 
اســت. پژوهش گران نتایج تجربی خود را به همراه روش 
پیشنهادی برای بهبود عملکرد قطعه بندی تصویر به اثبات 
رساندند. در  ســال 2013 روش خوشه بندی بیز با شبکه 
عصبی پالس همراه انجام شــده است ]2[. دقت قطعه بندی 
به پارامترهای شبکه بستگی دارد، از این رو شبکه عصبی 
پالس همراه از نظر ورودی و آســتانه عصبی پویا ســاده 
شده اســت. با تصاویر مادون قرمــز مصنوعی و واقعی 
شبکه آزمایش شده اســت و قابلیت ترویج آن نشان داده 

شده است ]1[. 

PCNN-2-4درتصویربرداریپزشکی

بســیاری از محققین در حال کار بــرروی تکنیک های 
قطعه بندی تصویر در زمینه های پزشــکی با اســتفاده از 
شــبکه عصبی پالس همراه می باشــند. این شــبکه برای 
پیش پردازش تصویر مناسب است. قطعه بندی تصویر در 
تصاویر پزشــکی نقش مهمی در تشخیص بیماری دارد. 
عکس های MRI مغــز و تصاویر ســونوگرافی عمدتا در 
تشــخیص کمک کننده هستند، با استفاده از شبکه عصبی 
پالس همــراه آموزش دیــده در قطعه بندی تصاویر کمک 
زیادی به تصاویر پزشــکی می شود. شبکه عصبی پالس 
همراه به صورت پویا، در قطعه بندی تصاویر MRI می تواند 
مورد اســتفاده قرار گیرد. در سال 2009 توسط Chen و 
همکارش ]15[ این کار انجام شده است. در تحلیل تصاویر 
اســتخراج و پردازش مغز برای تجزیه وتحلیل تصاویر و 
تشــخیص بیماری بسیار مهم اســت. شبکه عصبی پالس 
همراه توســعه یافته برای اســتخراج مغز سه بعدی برای 
کمک به عمل جراحی معرفی شــد ]16[. در این مقاله از کل 
تصویر سه بعدی برای استخراج مغز استفاده شده است. 
همچنین نشــان داده شــده است که شــبکه عصبی پالس 
همراه ســه بعدی در مقایسه با شبکه عصبی پالس همراه 

دو بعدی برای اســتخراج مغز موش بهتر عمل می کند. به 
طور مشابه در برداشت خودکار مغز از تصاویر MRI در 
ســطح حدفاصل صفر از وزن دهی T2 استفاده شده است 
]17[. شــبکه های عصبی پالس همــراه در قطعه بندی های 
دیگــر مغز با مدل حداکثر انتظار آماری4  یکپارچه شــده 
است. محققین در سال 2010 به قطعه بندی تصویر به طور 
کامل با تنظیم خوب پارامترهای شبکه عصبی پالس همراه 
دســت یافتند ]18[. این کار تحقیقی شامل EM-PCNN غیر 
انطباقی بوده اســت و با روش فازی C-Means5 الگوریتم 
قطعه بندی تصویر مغز را اصالح کرده اســت. یک تکنیک 
پایه روی آنتروپی Tsallis با توســعه شبکه عصبی پالس 
همراه توســط Zhanfang ]19[ بــرای قطعه بندی تصاویر 
پزشــکی به صورت خودکار انجام شــد که می توانســت 
تصاویر دو بعدی با آنتروپی Tsallis را قطعه بندی کند. در 
این قطعه بندی از تصاویر گرفته شــده با امواج فرا صوت 
مغز استفاده شده است. در مقاله ]20[ نویسندگان به دنبال 
کمک گرفتن از شبکه عصبی پالس همراه در تشخیص مرز 
پروستات در تصاویر ســونوگرافی بوده اند. در این مدل 
مقادیر شــدت تصاویر اصلی با استفاده از شبکه عصبی 
پالس همراه و فیلتر میانه تنظیم شــده اســت و پس از آن 
الگوریتم قطعه بندی برای تشخیص مرز به کار گرفته شده 
است. مهمترین کار انجام شده در این زمینه ترکیب شلیک 
دینامیک شــبکه پالس همراه با روش Otsu دو بعدی است 
]21[. با یک روش جدید توسط Chen در سال 2009 شبکه 
عصبی پالس همراه توسعه داده شد ]22[. در این مقاله بر 
روی تقســیم بندی شــبکیه عروق خونی کار شده است و 
عملکرد خوبی را برای وضوح تصاویر نرمال وکم شبکیه 
نشان داده است. تصاویر شبکیه توسط شبکه عصبی پالس 
همراه پیش پردازش شده اند. Ostu، یک روش غیر پارامتری 
بسیار محبوب در قطعه بندی تصاویر پزشکی است. آستانه 
این روش تصاویر خاکســتری اســت اما محاســبات آن 
بسیار پیچیده می باشد. برای تشخیص سرطان می توان با 

4- EM
5- BCFCM
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 Wolfer .قطعه بندی، غدد طبیعی و بدخیم را شناسایی کرد 
در سال 2012 از شبکه عصبی پالس همراه به همراه چند 
اپراتــور مورفولوژیکــی در پردازش ماموگرام اســتفاده 
کرد ]23[. او از شــبکه عصبی پالس همراه برای تشخیص 
زود هنگام ســرطان سینه استفاده کرد. از این شبکه برای 
قطعه بندی اســالیدهای بافت شناسی نیز می توان استفاده 
کرد. Hage و Hamade در سال 2013 ]24[  این کار را انجام 
دادند و یافته های خود را با روش ســنتی ارزیابی نمودند 
و برتری شــبکه عصبی پالس همراه را در این زمینه تایید 

کردند.

PCNN4-3-همجوشیتصویربااستفادهاز

همجوشی تصویر یکی از تکنیک های بسیار مهم در 
پردازش تصویر می باشــد. شــبکه عصبی پالس همراه 
اولیه در استفاده از تکنیک های ترکیب دچار کاستی هایی 
است. در ســال Ma ،2008 و Wang ]25[ یک مدل شبکه 
عصبی پالس همراه چند کاناله برای همجوشی تصاویر 
پزشــکی پیشــنهاد کردند. m-PCNN پیشــنهاد شــده 
می توانســت با تصاویر چند رسانه ای پزشکی کار کند. 
از چهار جفت تصاویر پزشــکی بــرای آزمایش کارایی 
m-PCNN در برابــر روش های دیگر مثل وضوح هرمی 

استفاده شده است. هرم FSD، هرم شیب و هرم الپالس، 
الگوریتم های همجوشی تصویر در حوزه شبکه عصبی 
پالس همراه هستند ]26[. قدرت و دامنه ارتباط به وسیله 
ضریب پایین فرکانســی ویژگی هــای عمومی تصویر 
تعیین می شود. هنگامی که تصویر ورودی یک تصویر 
Bhat- .باشــد، زمان اجرای این الگوریتم کم است MRI

tacharya و همکارانش ]27[ در یک الگوریتم از همجوشی 

چند قطعه اســتفاده کردند، آن ها برای بهبود همجوشی 
از روش قطعه بنــدی تصویر از مدل فــازی C-Mean و 
مارکــوف تصادفی قبل از اقدام به همجوشــی تصویر 
اســتفاده کردند. در حــوزه curvelet، تصاویر اولیه با 
استفاده از LSWT و یک کانال جدید دوگانه شبکه عصبی 

 Haung .پالس همراه توسعه داده شــده، تجزیه شده اند
و Jing  ]28[ در ســال 2007، بــر روی الگوریتم ترکیب 
تصویر کار کردند. بــرای اندازه گیری وضوح تصویر، 
از بلوک های انرژی الپالســین تصویر استفاده کردند و 
برای آموزش از شبکه عصبی پالس همراه استفاده شد. 
در سال Wang 2012 و همکارانش با برخی آزمایش ها 
که اســتفاده از موجک بلند برای اجسام غیرقابل تفکیک 
و شــبکه عصبی پالس همراه در یک زمان انجام دادند، 
کیفیت بهتر همجوشی بصری به دست آمده بود ]9[. در 
سال Cheng 2013 و همکارانش یک ماتریس برش برای 
تجزیه تصاویر در چند جهت معرفی کردند که در آن از 
ویژگی های شــیب استخراج و از ضریب فرکانس باالی 
شبکه عصبی پالس همراه استفاده شد. در این پژوهش 
تجزیه مقیاس توسط چند موجک انجام شده است ]29[.

PCNN4-4-استخراجویژگیوتشخیصلبهبا

در سال Gu ،2007 شــبکه عصبی ULPCNN را برای 
تشــخیص لبه و اســتخراج ویژگی معرفی کرد که در این 
مقاله ]30[ از اطالعات رنگ و ســاختار هندسی توزیع رنگ 
برای استخراج ویژگی های تصویر استفاده شد. این شبکه 
عصبی به دلیل زمان اجرای مناسب الگوریتم به راحتی در 
ســخت افزارها قابل استفاده است. در سال Wang ،2009 و 
Liu ]31[ شــبکه عصبی AULPCNN را برای اجرای آسان، 

شــناخت دقیق تر و مقابله با نوفه معرفی کردند. در ســال 
Hu ،2010 و Shi ]32[ یک روش جدید برای تشخیص لبه با 
استفاده از ارتباط ناهمسان گرد6 سازوکار پیشنهاد کردند. 
 PCNNAI نویســندگان این مقاله ]32[ ثابت کردند که شبکه 
کارآمد و قابل کنترل اســت. نتایج زمانی تشخیص لبه در 
مقایسه با روش های کالســیک دقیق تر می باشد. در سال 
Xian-Wen ،2013 و Jie-Sheng یک شبکه با توجه به اهمیت 
حیاتــی انتخاب پارامترهــا معرفی کردند که جســتجوی 
تشخیص لبه های تصویر به صورت خودکار مورد استفاده 

قرار گرفت ]33[.

6- Anisotropic
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استفاده با بافتتصویر تحلیلقطعهبندی -5-4
PCNNاز

قطعه بندی بافت در تجزیه و تحلیل تصویر دشوار است. 
شــبکه عصبی پالس همراه با استفاده از سری های زمانی 
ویژگی هــا و الگوریتم FCM7 بافت تصویــر را قطعه بندی 
می کند. در مقاله ]34[ نویســندگان روشی را برای ارزیابی 
نوع و حساســیت بافت مجاور بر اساس روشنایی معرفی 
کرده  اند. در این پژوهش از شبکه عصبی پالس همراه برای 
شناسایی نقص های بافت در زمان دید واقعی استفاده شده 
اســت. شــدت نور مختلف بین زمینه دارای نقص و زمینه 
بدون نقص برای شلیک نورون تقسیم بندی شده است. در 
ســال Jia ،2010 ]35[ ســاختار تکرار شبکه عصبی پالس 
همراه را توســط حداقل آنتروپــی متقابل برای قطعه بندی 
بافت تصویر به کار گرفت. در سال Liu ،2010 و همکارانش 
]36[ بافــت پس زمینه و ویژگی هــای بافت تصویر را برای 
قطعه بنــدی در نظر گرفتند. آن ها یــک پارامتر جدید برای 
مقایسه یک تصویر ناقص و یک تصویر بدون نقص معرفی 
کردند. در این پژوهش یک بردار پشــتیبان برای پردازش 

تصویر به کار گرفته شد.

PCNN4-6-ازبینبردننوفهبااستفادهاز

کاهش نوفه یکی از کارهای پیش پردازش تصویر است. 
شبکه عصبی پالس همراه یک پیش پردازنده خوب می باشد. 
این شــبکه برای صاف کردن کامل یک تصویر اســتفاده 
می شــود. مزیت این روش حذف پیکسل نوفه بدون حذف 
پیکسل  های دیگر است. با این روش جزئیات دیگر تصویر و 
اطالعات لبه  ها حفظ نخواهد شد. در مقاله ]37[ برای حذف 
نوفۀ نمک – فلفل، از شــبکه عصبی پالس همراه اســتفاده 
شده اســت که بدون اخالل در دیگر پیکسل ها، پیکسل های 
نوفه را حذف کرده است و به این ترتیب جزئیات تصویر و 
اطالعات لبه حفظ شــده اند. این شبکه از فیلتر میانه و وینر 

بهتر جواب داده است.

7- Fuzzy C-Means

PCNN4-7-تکنیکمداربستهبا

اســتفاده در وسایل نقلیه هوایی بدون سرنشین، ایمنی 
ســازمان و مراکــز تحقیقاتی، نیروگاه ها و... زیرســاخت 
الکتریکی شــبکه عصبی پالس همراه است، در سال 2010، 
Zhang و همکارانش ]38[ برای از بین بردن نوفه پس زمینه 

تصاویر هوایی از این شبکه استفاده کردند. در سال 2013، 
Tolba و همکارش ]39[ با تطبیق گراف با استفاده از شبکه 

عصبی پالس همراه نرخ شناخت را تا هفتاد درصد رساندند. 
عالوه بر آن تشخیص تصویر امضا و تصاویر ماهواره ای 

نیز به این شبکه قابل تشخیص هستند.

5-.شبکه.عصبی.پالس.همراه.توسعه..یافته

در این بخش بهبود شبکه در جهت استفاده در پردازش 
تصویر بررسی شده است.

5-1-مدلتوسعهیافته

نورون  شــبکه عصبی پالس همراه دو بعــدی با
معرفی می شــود. در جدول )2( نمادهای استفاده شده در 

مدل شبکه عصبی پالس همراه دو بعدی تعریف شده اند. 
همان طور که در شــکل )3( نشــان داده شــده اســت، 
نورون همیشه ترکیبی از ســیگنال پیکسل و سگینال های 
پالــس را دریافت می کند. مجمــوع وزنی تمام ورودی های 
مرتبط در قسمت مدوله شده برای تولید فعالیت داخلی کل 
نورون استفاده می شود و پس از آن فعالیت کل با آستانه 
پالس هــای مولد پالس به منظور تعیین این که آیا یک پالس 

باید تولید شود با خروجی مقایسه شده است.  
شبکه های تکرار شــونده برای بهبود اتصال به شبکه 
عصبی پالس همراه موجود وارد می شوند. با فرض وجود  
، شــبکه بــه عنوان دنبالــه ای از تکــرار برای 
tاُمین نورون دینامیک در حال اجرا، حالت فعالیت نورون با 
اســتفاده از معادله )9( و خروجی با معادله )10(  محاسبه 

می شود.
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                                )9(

)10(

، قابل تنظیم است. نورون   قدرت اتصال 
تعریف می شود و  در معادله  کل اتصاالت ورودی 
به نورون  را نشــان می دهد. وزن های  به صورت 

معادله  تعریف شده است.

                               )11(

)12(

 نشان دهنده فاصله اتصال از نورون  به نورون 
 است. فاصله یک سلول به خودش صفر در نظر گرفته 
می شود. در نرم افزارهای دنیای واقعی، اتصال های مختلف 
مجموعه باعــث پویایی نورون های مختلف می شــود در 

نتیجه ارتباط بین نورون های مجموعه L یک مشکل بسیار 
 مهم اســت. معموال ارتباط مجموعه نورون های مربع 3×3 
یــا 5×5 انتخاب می شــوند، انتخاب مجموعــه بیش از حد 
کوچک مثل 1×1 یا بیــش از حد بزرگ مثل 21×21 ممکن 
اســت عملکرد شبکه عصبی پالس همراه را کاهش دهد. در 
نرم افزار پــردازش تصویر الزم نیســت ارتباط نورون ها 
یک میدان مربعی باشــد. ممکن اســت به صورت × و یا + 
باشند یا یک مجموعه نامربع مثل 5×3 باشد. انتخاب طرح 
مجموعه نورون ها عمال توسط متخصص تعیین می شود. 
در مقالــه]40[ از ماتریس مربعــی دو بعدی P برای ارتباط 
نورون ها اســتفاده شــده اســت. در این مدل بهبود یافته 

آستانه به صورت معادله  )13( بیان می شود.

                                )13(

بعد از شــلیک نورون یک ســیگنال پالس به خروجی 
مــی رود، وضعیت مولد پالــس از معادله )14( محاســبه 

می شود. 

                              )14(

5-2-بهبودPCNNدربرنامهریزیمسیر

در مقالــه ]41[ یــک پالس موجک خودکار که توســط 
شــبکه عصبی GAPCNN هدایت می شــود برای دستگاه 

جدول.2:.نمادهای.استفاده.شده.در.مدل.PCNN.دوبعدی.

]40[ PCNN.شکل.3:.مدل.بهبود.یافته
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خودکار موبایل برنامه ریزی شده است تا یک مسیر بهینه 
را برای رســیدن به مقصد پیدا کند. الگوریتم های مبتنی بر 
نمونه گیری و احتماالتی راه نقشه دارای محدودیت هایی در 
پیاده ســازی می باشــد. اخیرا نیز الگوریتم ژنتیک و روش 
فازی برای برنامه ریزی مسیر ارائه شده است در این رابطه 
از شــبکه های عصبی برای پیدا کردن کوتاه ترین مسیر در 
برنامه ریزی راه استفاده می شــود. یکی از روش های حل 
مشــکالت کوتاه ترین مسیر استفاده از شبکه عصبی پالس 
همراه می باشــد. استفاده از این روش نیاز به تعداد زیادی 
از سلول های عصبی برای پیدا کردن راه دارد که در نتیجه 
محاسبات پیچیده و زمان بر است ]42[.  برای بهبود، روش 
PCNN مــدل اصالح شــده آن MPCNN توســط Hong و 

همکارش ]43[ معرفی شد. 
MPCNN -1-2-5 برنامه ریز مسیر 

مجموعه همســایه های یک نــورون خاص که به آن به 
طور مستقیم متصل هستند، در یک مجموعه به نام  قرار 
داده می شود. فاصله اقلیدسی آن ها از هم یک در نظر گرفته 
می شــود. به همین ترتیب همسایه های مورب در مجموعه  
 در نظر گرفته می شــود و فاصله اقلیدسی آن ها از هم 
 است. برای همسایه های نورون i وزن های معادله )15(  

در نظر گرفته می شود.

                                    )15(

هر نورون فقط یک بار در طول عمر خود شلیک می کند. 
خروجی نورون i در زمان t برابر با معادله )16( است.

                             )16(

 می تواند هر مقدار از زمان باشــد و  زمانی 
است که نورون i شلیک می کند. نورون i فقط زمانی شلیک 
می شود که نورون همسایه آن j، شلیک شده باشد. مجموعه 
نورون های فرزند i بعد از آن شــلیک خواهند شد. نورون 

j پدر موقت  نامیده می شــود و زمان شــلیک آن   
اســت. اگر نورون همســایه دیگر قبل از i شلیک شود آن 
نورون پدر موقت جدید i خواهد شد. زمانی که i شلیک شد 
 نورون پدر موقت خود را به عنوان نورون پدرش ثبت 
می کند. انرژی هنگام شــلیک نورون به عنوان فعالیت 
داخلی شــناخته می شود. یک نورون فعال است که نورون 
پدرش قبل از خودش فعال باشد و تکرار فعالیت پدرش در 
زمان فعالیت خودش صفر باشد و به صورت معادله )17(  

نشان داده می شود.

                        )17(

در معادلــه)C  ،)17 ثابت اســت و  و  پیوند 
نورون های ورودی است. در مدل ریاضی این شبکه تغذیه 
محــدوده F به صورت معادله )19( و ارتباط محدوده L به 

صورت معادله )18( محاسبه شده است.
 

                   )18( 

)19(

)20(

)21(

در این معادالت B ثابت مثبت اســت و با توجه به گره 
پدر همســایه مســتقیم اســت یا مورب تابع فعالیت  
افزایش می یابد. انرژی نورون به طور پیوســته با ســطح 
آســتانه مقایسه می شود، سطح آســتانه برای نورون i به 

صورت معادله )22( نشان داده شده است.

                       )22( 
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مقادیــری ثابت هســتند،  مقادیر بزرگی   و 
اســت به سبب آن که نورون دوباره شلیک نشود و معادله 

)23( میزان  را محاسبه می کند.

                                     )23(

j پدر موقت i می باشــد،  و  مقــدار مثبت ثابت 
که مقدار آســتانه را برای همسایه های ثابت و مورب بیان 
می کند. خروجی MPCNN به صورت معادله )24( محاسبه 

می شود.

                            )24(
 

GAPCNN5-2-2-مدل

مدل GAPCNN برای نورون i در شکل )4( نشان داده 
شده است.  این مدل دو تفاوت عمده با مدل MPCNN دارد. 
نخست تابع آستانه مدل است. در مدل MPCNN تنها تابعی 
از زمان اســت در حالی که در این مــدل تابعی از زمان و 
مســافت اســت و به صورت معادله )25(  نشان داده شده 

است.

            )25(

به صورت معادله  تعریف می شود. در معادله )25(  

                            )26(
 فاصله اقلیدسی از نورون هدف است، ثابت 
اســت، فاصله بین دورترین ســلول های عصبی از هم در 
شبکه است. تفاوت دوم این دو مدل از هم موجک اتوماتیک 
اســت. در این مدل با استفاده از یک تغییر زاویه در معادله 
دیفرانســیل اصلی، فعالیت هــای داخلی نورون به دســت 
می آید. مقدار  به صورت معادله )27( به دست می آید. 

در مدل ریاضی این شــبکه تغذیه محــدوده F به صورت 
معادلــه  )29(و ارتباط محــدوده L به صورت معادله )28( 

محاسبه شده است.
                   )27(

)28(

)29(

)30(

)31(

 زاویه شــروع از هدف می باشــد و با فرض این که 
سیســتم به هدف هماهنگ اســت محاســبه شــده است. 
جهت گیری در کل محاســبات باید یکســان در نظر گرفته 
شــود، p ثابت تناسب اســت،  تفاوت در نرخ شلیک های 
زمان t وt+1 اســت. کاهش در میزان شلیک نشان می دهد 
در مقابل موج انســداد وجود دارد و در نتیجه k برای باز 
کــردن راه موجک کاهش پیدا می کند و این کار به صورت 
محلی رخ می دهد. خروجی مدل با اســتفاده از معادله )32(  

محاسبه می شود.

              )32(

NNCP.-6بهبود.یافته.برای.قطعه.بندی.تصاویر

از شبکه عصبی پالس همراه برای قطعه بندی تصاویر 
استفاده شده است در این بخش از مقاله به بهبودهای این 

شبکه در مسئلۀ قطعه بندی تصاویر پرداخته شده است.

PCNNســادهدرقطعهبندی از استفاده -1-6
تکرارشونده

برخــالف شــبکه های عصبی دیگر این مــدل ]2[ برای 
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قطعه بندی، نیاز به تمرینات ســنگین ندارد و به طور کلی با 
تکرار گسسته ورودی و خروجی نورون این کار را انجام 
می دهند. در مدل ریاضی تکرار شــونده این شــبکه تغذیه 
 L بــه صورت معادلــه )33( و ارتباط محدوده F محدوده
به صورت معادله )34( محاســبه شده است. حالت فعالیت 
نورون با اســتفاده از معادله)35(، خروجی با معادله )36( 
و آســتانه دینامیک عصبی نورون به وســیله معادله )37( 

محاسبه می شود.

)33(

              )34(

)35(

)36(

)37(

در معادله های مدل ریاضی نورون شبکه عصبی پالس 
همراه قطعه بندی تصویر نمادهای استفاده شده به صورت 

جدول )2( تعریف شده است.
هر یک از متغیرهای استفاده شده در معادالت ریاضی 
شــبکه عصبی پالس همراه را برای تنظیــم رفتار نورون، 
می توان تغییر داد. مقدار بزرگ  ممکن اســت سلول های 
عصبی مجاور را به اشتباه کم ارزش کنند یا مقدار کوچک 
آن ســلول های مجاور را به سوی روشنی باال هدایت کند. 
ایــن پارامتر کلیدی برای حفظ ویژگی های شــبکه عصبی 

پالس همراه است.

6-2-مدلسادهPCNNبرایقطعهبندیتصویر

مدل ساده SPCNN برای قطعه بندی تصویر به صورت 
شکل )5( ارائه شده است، دو ورودی F و L قابل تغییر است. 
در مدل ریاضی تکرار شونده این شبکه تغذیه محدوده F به 
صورت معادله )38( و ارتباط محدوده L به صورت معادله 

)39( محاسبه شده است.
 

  )38(

)39(

]41[ GAPCNN.شکل.4:.مدل

.PCNN.جدول.2:.نمادهای.استفاده.شده.در.مدل.ریاضی.نورون
قطعه.بندی.تصویر

Xمتغیرهای.مکانی.مستقل.برای.نشان.دادن.عرض.یک.پیکسل

Yمتغیرهای.مکانی.مستقل.برای.نشان.دادن.طول.یک.پیکسل

Mx,y.وزن.های.سیناپسی.پیوند.سلول.های.عصبی.براساس.نزدیکی
مکانی

Wx,y.وزن.های.سیناپسی.پیوند.سلول.های.عصبی.براساس.نزدیکی
مکانی

عامل.کاهش.تعیین.وضعیت.داخلی.دو.ورودی

عامل.کاهش.تعیین.وضعیت.داخلی.دو.ورودی

اندازه.تغییرات.مقیاس.محرک.های.محلی

اندازه.تغییرات.مقیاس.محرک.های.محلی

ضریب.قدرت.ترکیبی

آستانه.دینامیک.عصبی

کنترل.تغییرات.آستانه.دینامیک

کنترل.تغییرات.آستانه.دینامیک
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Wx,y در معادله  وزن ارتباط بین ســلول های عصبی 

مجاور اســت و برای تعیین آن می توان از معکوس فاصله 
اقلیدسی بین سلول های عصبی معادله )40( استفاده کرد.

                             )40(

و Mx,y در معادله  با همسایه سلول های عصبی ارتباط 
دارد و در عمل هسته گاوسی نامتقارن است که به صورت 

معادله )41( تعریف می شود.

                     )41(

در معادله ،  ثابت نرمال اســت و  کنترل صافی 
از هشت همسایه است و اغلب به مقدار مساوی با یک بیان 
می شــود. عالوه بر این برای رســیدن به کارایی باال برای 
قطعه بندی تصویر در این شبکه عصبی پالس همراه دو کار 

دیگر نیز باید انجام شود:
1- مقطع آستانه E، با کنترل به طور معناداری بیشتر از 
شلیک نورون های پس زمینه، تحت شرایط خاص نورونی 

که یک بار شلیک کرده است را نگه دارد.
2- برای بیشتر نگه داشتن نبض همزمان از یک راهبرد 
درشــت به ریز برای گرفتن ســلول های عصبی شــیء با 

نزدیکی مکانی استفاده شود. 
برخالف مدل ســاده شــبکه عصبی پالس همراه، ایده 
اصلــی این روش، یــک خروجی پالس Y اســت که در آن 

ســلول های عصبی دارای باالتریــن ارزش تغذیه ورودی 
و یــک مقدار ضریــب ارتباط برای تشــویق ســلول های 
عصبی با نزدیکی مکانی برای شروع اخراج می باشد. مدل 
انطباقی بروزرســانی آستانه و همچنین ضریب اتصال به 
زور سلول های عصبی شــیء به دقت در هر تکرار اخراج 
می شــود و هنگامی که خروجی پالس دیگر تغییر نمی  کند 

تکرار متوقف می شود.
E 6-2-1- آستانه  عصبی

در مقاله ]2[ یک آستانه مرتبط با هیستوگرام تصویر و 
 Y(n-1) خروجی پالس تعریف شده است. اگر خروجی پالس 
در نظر گرفته شــود، کل تصویر   باید به دو ناحیه جدا 
از هم )42( و )43( تفکیک شــده باشد، برای نقطه x مناطق 
پس زمینه و اشیای داخل تصویر آستانه به صورت معادله  

)44( تعریف می شود.

                     )42(

)43(

)44(

 در معادله)n ،)44 شاخص تکرار است، V1 و V2 دامنه 
و تقریــب منظمی اســت که به صــورت معادله )45( 

تعریف می شود.

      )45(

در معادلــه )45(، مقــدار  را می تــوان ثابت در نظر 
گرفت. ایــن حد آســتانه می تواند تصویــر ورودی را به 
ســه ســطح از هم جدا کنــد: [0,V1(n)]، [V1(n),V2(n)] و 
[V2(n),255]، همان طور که در شــکل )6( نشان داده شده 

اســت، تصویر شامل سه ناحیه پس زمینه، ناحیه مختلط و 
ناحیه شیء است.  هر سطح دارای یک آستانه عصبی است 

شکل.5:.ساختار.پیشنهادی.مدل.PCNN.ساده.]2[
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که با ارزش های V1 و V2 از طریق تکرار تعیین می شــود. 
در ایــن مــدل انتخاب V1 و V2  تا زمانی که شــرایط زیر 

برقرار باشد انعطاف پذیر است:
- در بازه [V1(n),0]، ارزش V1+V2 باید به اندازه کافی 
بزرگ باشــد تا اطمینان حاصل شــود نورون اخراج شده 

نورون پس زمینه نیست.
 ،V2 بــا زیاد شــدن مقدار ،[V1(n),V2(n)]  در فاصلــه
فعالیت داخلی نورون های شــیء، آســتانه عصبی افزایش 

یابد و خروجی پالس تولید شود.
در فاصله [V2(n),255]، به دلیل آن که نورون متعلق به 
شیء می باشد باید شلیک شود. در واقع برای شلیک نشدن 

نورون متعلق به پس زمینه می باشد.
مقدار  بر اساس نزدیکی مکانی برای تولید یک پالس 
اســت هنگامی که فعالیت های داخلی نورون بیش از مقدار  

V2(n) رسیده باشد. 

در این مقاله ]2[ برای جبران کردن مقدار آستانه، مرکز 
خوشــه  از پس زمینه انتخاب شــده است. 
مرکز خوشــه  با توجه به وضعیت خروجــی پالس قبلی 

مطابق با معادله )46( محاسبه شده است. 

                 )46(

6-2-2- ضریب ارتباط 

ضریــب ارتباط اثر قابل توجهی بــر روی فعالیت های 

داخلــی نورون ها دارد. تعیین مقدار  بهینه برای قطعه بندی 
طیف گســترده تصاویر مشکل اســت. مقدار این پارامتر 
توســط آزمون و خطا تنظیم می شــود و این کار مانع از 
قطعه بندی تصویــر به صورت خودکار می باشــد که این 
مقاله ]2[  یک راهبردی از درشــت به ریــز برای مقابله با 
این مشکل معرفی شــده است. در این الگوریتم سلول های 

عصبی شیء با نزدیکی مکانی، شلیک می شوند.
در طبقه بندی درشــت، منطقه شلیک به صورت معادله  
)47( در نظر گرفته می شود. در این طبقه بندی مجموعه ای 
از ســلول های عصبی با نزدیکی مکانی و شدت روشنایی 
مشــابه، می توانند با  نشــان داده شــوند. آستانه این 
طبقه بنــدی به صــورت معادله )48( و ضریــب ارتباط به 

صورت معادله )49( محاسبه می شوند.

                          )47(

)48(

)49(

در طبقه بنــدی ریز، راه حل تنظیم مقدار ضریب ارتباط 
هنگام مواجهه با شلیک اشــتباهی، استفاده از نورون های 
مجاور است، برای این کار یک برآورد ناپارامتری که نیاز 
به توزیع طبقه ندارد و محلی ســازی خوشــه بندی در نظر 
گرفته می شود. با فرض این که هر نقطه d بعدی است طبق 
معادلــه)50(، چگالی پهنای باند هســته به صورت معادله   

)51( برآورد می شود.

                   )50(

 )51(

شکل.6:.طرح.هیستوگرام.تصویر.]2[
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به طور معمول از هســته شــعاعی متقارن به صورت 
 K(x) معادلــه )52( اســتفاده می شــود، در ایــن معادلــه
مشخصات هســته برای   است و  ثابت نرمال 
شــده اســت. بنابراین چگالی را به صــورت معادله )53( 

می توان بازنویسی کرد.

                   )52(

)53(
 

6-3-روشتنظیــمخودکارپارامترPCNNبرای
قطعهبندیتصویر

برای رســیدن به تنظیم خودکار پارامتر بدون آموزش 
 )SPCNN( و دادگان یک شــبکه عصبی پالس همراه ساده
معرفی شــده اســت ]44[. در این الگوریتم برای به دســت 
آوردن فرمول کلی از آســتانه پویا و فعالیت های داخلی از 
خواص دینامیکی نورون کمک گرفته شــده است و پس از 
اســتنباط بیان محدوده شــدت هر بخش بر اساس فرمول 
عمومی به دســت آمده است. عالوه بر این، از اطالعات یک 
تصویر ورودی، انحراف اســتاندارد، هیســتوگرام بهینه 
تصویر استخراج شده است. یک رابطه مستقیم بین خواص 
پویای نورون هــا و خواص مختص هــر تصویر ورودی 

ساخته می شود.
SCM 6-3-1- مدل

تعداد بســیاری از مدل های اصالح شــده شــبکه 
عصبی پالس همراه وجود دارد. ثابت شــده است که 
SCM مدلی اســت که پیچیدگی محاسباتی پایین تر و 

نرخ های دقت باالتری نســبت به ســایر مدل ها دارد 
]45[. در مــدل SCM حالت فعالیت نورون با اســتفاده 
از معادله)54(، خروجی مدل با استفاده از معادله )55( 
و آســتانه دینامیک عصبی با استفاده از معادله )56( 
به دست آمده اســت. تنها تفاوت SPCNN با SCM در 

زمان شلیک نورون می باشد. 

                 )54(

)55(

)56(

با 6-4-مــدلقطعهبندیتکراریآســتانه  
PCNNاستفادهاز

این مدل ]46[ قطعه بندی را به وسیله آستانه تکرار شونده 
شــبکه عصبی پالس همراه اصالح شــده، انجام می دهد و 
قطعه بندی پیکسل را با خوشــه بندی جدا کرده است. ابتدا 
برای یک شــبکه عصبــی پالس همراه ســاده دو ورودی 
یک آســتانه جامع در شرایط شــلیک اولیه نورون در نظر 
می گیریم. این آستانه به عنوان مرکز خوشه یک منطقه که 
در آن سلول های عصبی شلیک می شوند، شناخته می شود. 
بعــد از آن یک روش برای تنظیــم خودکار ضریب ارتباط 
بر اســاس حداقل تعیین وزن از مرکز معرفی می شود و از 

طریق تکرار، آستانه را به مرکز همگرایی سوق می دهد.
6-4-1- اصالح شبکه عصبی پالس همراه و تنظیم پارامترها 

در مدل ریاضی آستانه تکرار شونده، تغذیه محدوده F به 
صــورت معادله )57( و ارتباط محدوده L به صورت معادله 
)58( محاسبه شده است. حالت فعالیت نورون با استفاده از 
معادله)59(، خروجی با معادله )60( و آستانه دینامیک عصبی 

نورون به وسیله معادله )61( محاسبه شده است.
                     )57(

)58(

)59(

)60(

 )61(
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در معادله)60(، || نشــان دهنده OR منطقی است و  
در معادلــه)61(  هســتۀ یک پارامتــر مقیاس وقتی  
است. W مربع فاصله اقلیدسی مرکز سلول های عصبی از 
همسایه هشت تایی نورون  است که به صورت معادله 

)62( نیز می توان نشان داد.

                )62(

در این مدل از یک هســته گاوســی به صورت معادله  
)63( استفاده شــده است که نشان دهنده ابعاد داده هاست، 
با استفاده از هســته فوق در مراحل مختلف برای تصویر 
نوفه دار آســتانه مناســب پیدا خواهد شــد. در این مدل با 
حداقــل واریانس مقدار E(n)، آســتانه دینامیک عصبی به 

صورت معادله )64( محاسبه می شود.

                )63(

)64(
 

 ضریــب ارتباط یکــی از پارامترهای مدوالســیون 
می باشــد که هدف آن تنظیم فعالیت های داخلی سلول های 
عصبی همسایه است. در بسیاری از پژوهش ها این مقدار 
با آزمایش و خطا بر اســاس ویژگی های تصویر به دست 
می آید. به طور کلی مقدار بزرگ آن ســلول های عصبی با 
روشنایی کم را تشویق به شــلیک می کند و مقدار کوچک 
آن باعث کاهش توانایی برای گرفتن سلول عصبی مجاور 
می شود و در نتیجه برای حفظ شباهت باال در منطقه نورون 
اخراج می شود. در نتیجه تعیین مقدار  در مواجهه شبکه 
عصبی پالس همراه بــا تصاویر مختلف یک فرایند پیچیده 
می باشــد. در این مــدل این مقــدار را در ابتدا مجموعه ای 
از نورون های نامزد اخراج یا ســلول های عصبی فعال به 
صورت معادله )65( تعریف می شود. این سلول ها می توانند 

توسط سلول های عصبی اخراج شده اسیر شده باشند.

                        )65(

از آنجا که از فعالیت عصبی داخلی، ارزش مشخص 
می شود. برای به دست آوردن مقدار مناسب  از به حداقل 
رســاندن تابع فاصلــه مرکز وزنی به شــرح معادله )66( 

استفاده می شود.

                   )66(
در معادالت )67( و)68(، به طور متوســط شدت 
خاکستری پیکسل مربوط به ســلول های عصبی و  
نشــان  دهنده وزن و اغلب احتمال ردۀ آن می باشد،  
تعداد سلول های عصبی هر ناحیه می باشد و به طور خاص 
مقدار  با بهینه ســازی تابع هدف معادله )69( به دســت 

می آید.

                     )67(

)68(

)69(

7-.اصالح.فیلتــر.NNCP.برای.بهبــود.کیفیت.اثر.
انگشت

در مقالــه ]31[ یــک گام مهم در سیســتم اثر انگشــت 
برداشته است. روی اثر انگشــت پیش پردازش شده است 
و با افزایش تکرار تصویر توســط فیلتــر PCNN به طور 
قابل توجهی سیســتم اثر انگشت ارتقا داده شده است. در 
بســیاری از سیستم های شناســایی از تطبیق جزئیات اثر 
انگشــت و تصویر آن اســتفاده می کنند که کیفیت ضعیف 
اثر انگشــت و اثر جعلی انگشت برای این سیستم ها مشکل 
آفرین می باشــد. به منظور بهبود سیســتم شناسایی باید 

کیفیت تصویر قبل از شروع تشخیص باال برده شود.
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7-1-پیشپردازشتصویراثرانگشت

در تصویر اثر انگشت معموال تنها مناطق خط دار نیاز به 
افزایش وضوح دارند، بنابراین یک تصویر اثر انگشت باید 
برای حذف پس زمینه تقسیم شود. در این مرحله،  برای 
نمایــش تصویر اصلی با اندازه  و اندازه  برای 
اندازه تقسیم بلوک استفاده می شود. در یک شبکه عصبی 
مرتبط با تصویر اثر انگشت،  
برای نشــان دادن تعداد ســطر و شماره ســتون ها است 
و  نشــان دهنده تابع حســابی مدوالر می باشــد. 
اُمین ستون است و   نشان دهنده اُمین سطر و

 محدوده های  و  است.
در این شــبکه ابتدا w را مســاوی 16  قرار می دهیم و 
آســتانه را  در نظــر می گیریــم. تصویر اصلی 
بلوک هــای غیرهمپوشــانی  از  بــه مجموعــه ای   ،
 تقسیم شده است. واریانس استاندارد 

،  توسط معادله )70( محاسبه می شود.

                                  )70(

در معادلــه )n )70 تعداد پیکســل ها در بلوک  
است.  شــدت پیکســل و  مقدار متوســط شدت از 
بلوک  را نشــان می دهد. برای هر بلوک  اگر 
واریانس  و آســتانه بیش از   باشــد، این بلوک 
به عنوان یک بلوک واقعی در نظر گرفته می شــود در غیر 
 S این صورت بــه پس زمینه تعلــق دارد. ماتریس دودویی
برای ارتباط با ســطح آســتانه و بلوک به صورت معادله 

)71( تعریف می شود.

                      )71(

یک نشــان دهنده اثر انگشــت بودن و صفر پس زمینه 
،  است. ماتریس ماسک تصویر  است که

در ماتریس ماســک صفر نشــان دهنده پیکسل مربوط به 

عنصر متعلق به اثر انگشت است و یک متعلق به اثر انگشت 
واقعی است. مقدار کد ماسک از پیکسل تصویر به صورت 

معادله )72( محاسبه می شود.

                               )72(
 

7-2-نــورونمورداســتفادهدرPCNNبهبود
کیفیتتصویراثرانگشت

در شــکل )7( مدل شــبکه عصبی پالس همراه استفاده 
شده در تشخیص اثر انگشت که شامل سه بخش تابع اولیه 
)پذیرش(، رشته مدوالسیون و مولد پالس است نشان داده 

شده است.
در شکل )7(،  نشــان دهنده ارتباط ورودی 
نورون  با مجموعه  اســت که  کد ماسک جهت 
نورون  است.  وزن ارتباط بین  و  است 
و  وزن پیوند نورون با خودش را نشــان می دهد. 
 و  نشان دهنده سیگنال بار و سیگنال کد ماسک 
نورون می باشــد.  خروجی مجموع 
نورون، فعالیت های داخلی و آستانه پالس نورون  را 

نشان می دهد.  تابع تصمیم مولد می باشد.
یک شبکه عصبی تکرار شــونده برای نورون در 
tاُمیــن تکــرار   به صورت معادلــه )73( و 

خروجی آن به صورت معادله )74( محاسبه می شود.

                          )73(

         )74(

که در آن  مجموعه شــامل سلول عصبی در 
اطراف نورون  اســت. شــکل b( 7( نمایش مجموعه 
ارتباط به صورت اســتاندارد 3*3 است. تابع مدوالسیون 
ورودی  بــه صــورت معادلــه )75( تعریف 
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می شود.

                )75(

که  کد موقعیت، ارتباط نورون  است و یک 
عنصر از ماتریس جهت  است. در تکرار tاُم به 

صورت معادله )76( تعریف می شود.

                 )76(

 فاصلــه بین ارتبــاط بین نــورون  و نورون 
 می باشــد و فاصلــه نــورون با خــودش  
اســت. در شبکه عصبی پالس همراه استفاده شده در ]47[ 
آســتانه نورون پالس  اســت که به صورت تجربی 
با یک مقدار مشــخص مقداردهی اولیه می شــود و سپس 
بــه صورت نمایی کاهش می یابد ولــی در مدل ]31[ آن از 
مجموعه اتصال  محاسبه می شــود. در t اُمین تکرار 

آستانه پالس به صورت معادله )77( به دست می آید.

               )77(

 فرم عملکرد کلی است و باید آن را به تابع خاص 
نشــان دهنده تابع مولد  در یک کاربرد اختصاص داد. 
پالس اســت که برای فرمان شلیک یک نورون و تولید یک 
دقیقا خروجی سیگنال  پالس استفاده می شود. خروجی 

 برای نورون  اســت. معادله )78( نشان دهنده 
تولید پالس و  نشــان می دهــد در لحظه t نورون 

شلیک نشده است.

                    )78(

در مدل اصالح شده شــبکه عصبی پالس همراه پیوند 
به خود نورون با وزن  نشان داده می شود. عالوه 
بر آن در tاُمین تکرار اگر نورون شــلیک شود سیگنال بار 

نورون با معادله )79( بروزرسانی می شود.
)79(

            

تعداد نورون ها در موقعیت کد است،  و  
با معادله  )80(  نشان دهنده قدرمطلق تابع است و مقدار 
به دست می آید. در معادله )80(   نشان دهنده معادله )81( 
و  نشان دهنده معادله )82( است. بنابراین برای شرایط 

مختلف،   مقدارهای متفاوتی خواهد داشت.

                            )80(

)81(

                         )82(

شکل.7:.نورون.مدل.a.،PCNN(.الگوی.ارتباط.نورون.b(.مجموعه.ی.استاندارد.ارتباط.نورون.]31[
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نتیجه.گیری

در شــبکه های عصبی پالس همراه هر نورون نشــان 
دهنده پیکسل تصویر ورودی است. اگر پارامترهای شبکه 
به درســتی تنظیم شده باشند، شــبکه قدرتمندی خواهیم 
داشــت. شــبکه عصبی پالس همراه در طیف گســترده ای 
از برنامه هــای کاربــردی و ســخت افزارهای نهایی قابل 

پیاده سازی می باشد.

سپاسگزاری

با تشــکر از سرکار خانم مهندس سمیرا فرامرزپور به 
پاس زحمات بی دریغشان
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چکیده

گســترش موفق محاســبات ابری در ســال های اخیر 
موجب شــده است که نیاز به ارزیابی ابرها به یک واقعیت 
غیرقابل انکار تبدیل شــود. اما به دلیل پیچیدگی محیط ابر، 
ارزیابی عملکرد آن با دشــواری هایی همراه اســت. برای 
غلبه بر این دشــواری ها باید روش های اختصاصی برای 
ارزیابــی عملکرد هر ابر با توجه بــه قابلیت های آن ابر و 
اهداف ارائه دهندگان خدمات آن توســعه داده شــود. عدم 
توجه به کارایی محاســبات ابری موجب پایین بودن بهره 
ابر خواهد بود که یکی از چالش های اصلی این حوزه تلقی 
می شــود. در این مقاله روش های متنــوع و مهم ارزیابی 
عملکرد ابر را مورد بررســی قرارداده و مشخص کرده ایم 
کدام روش برای چه ابری مناســب اســت، چه معیارهایی 

برای ارزیابی اســتفاده می شــود و هر روش چه مزایایی 
دارد تا بدین ترتیب ارائه دهندگان ابر بتوانند روش مناسب 

برای ارزیابی عملکرد ابر خود را انتخاب کنند.

واژگـــان کلیدی: ارزیابــی عملکرد، ابــر، کارایی، 
محاسبات ابری، صف

1..مقدمه

در ســال های اخیر، محبوبیت و رشد سریع در قدرت 
پردازش و فناوری ذخیره سازی و گسترش سریع اینترنت 
موجب شده اســت منابع محاســباتی به منابعی ارزان تر، 
قوی تر و در دســترس تر از قبل تبدیل شوند ]1[. این روند 
فناوری به عنوان محاسبات ابری1 شناخته می شود و برای 
آن که بتواند پاسخ مناسبی را به گسترش فناوری اطالعات و 
1-Cloud computing * نویسندۀ مسئول
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ارتباطات بدهد نیازمند پیمودن راه تکاملی مناسبی است ]2[. 
همچنین نیاز به این هست که افراد بتوانند کارهای محاسباتی 
سنگین خود را بدون داشتن سخت افزارها و نرم افزارهای 
 گــران، از طریــق خدمات ابــر انجام دهنــد. رایانش ابری

 آخرین پاسخ فناوری به این نیازها بوده است. محاسبات 
ابری بر روی تحویل به موقع خدمات، قابلیت اطمینان، تأمین 
امنیت در ارسال و دریافت داده ها، تحمل پذیری خطا در ارائه 
سرویس، پایداری و ایجاد زیرساخت های مقیاس پذیر برای 
میزبانی خدمات کاربردی مبتنی بر اینترنت متمرکزشــده 
است. محاســبات ابری درواقع بیانگر نرم افزاری است که 
خدمات را از میان منابع محاســباتی مجــازی موجود به 
کاربــران در هر نقطه از جهان ارائه می دهد. ]3[ اســتفاده 
از خدمات ابر باعث می شود که رابطۀ درحال توسعه ای در 
میان هر دو بخش دولتی و خصوصی برای خدمت رسانی 
به مردم به وجود آید. محاســبات ابــری ازآن جهت برای 
صاحبان کسب وکار جذاب است که می توانند کار خود را با 
منابع کوچک و کمتر شروع کنند و همزمان با رشد تقاضا 
از طــرف کاربران به ظرفیت منابع خــود بیفزایند و برای 
کاربــران نیز ازآن جهت جذابیــت دارد که به جای پرداخت 
هزینه های گزاف برای در اختیار گرفتن منابع محاســباتی 
یا نرم افزارهای موردنیاز کافی است هرکدام را به هراندازه 
که نیاز دارند به عنوان خدمت از طرف ارائه کنندگان تحویل 
بگیرند و بدین ترتیب صرفه جویی بسیار زیادی در زمینۀ 
اقتصادی داشته باشند ]4[. به دلیل ماهیت خدمت گرا بودن 
محاســبات ابری، ارائه دهندگان خدمت نیاز دارند تا آگاهی 
کاملی از وضعیت سیســتم محاســبات ابری خود داشته 
باشــند و به طور مداوم بتوانند کارایی آن را ارزیابی کنند 
تا بتوانند پاسخ مناسب را باکیفیت مناسب به حجم خدمات 
مــورد تقاضای کاربــران ارائه دهنــد. در ارزیابی کارایی 
محیط محاســبات ابری به دلیل وجود مدل های کاربردی 
و خدماتی مختلف در اجرای سیاســت های تخصیص منبع 
و الگوریتم های زمان بندی، با چالش هایی مواجه می شویم 
که از آن میان می توان به متفاوت بودن هزینه ها، عدم تولید 

دوباره نتایج آزمون ها و عدم اعتماد سرویس دهندگان ابر 
به ارزیابی مبهم و روش آزمون وخطا اشاره کرد. همچنین 
برای آن که از کیفیت خدمت ارائه شــده توسط ابر اطمینان 
یابیم و قابلیت اطمینان این خدمات را افزایش دهیم نیازمند 
 ارائــه راه حل هایی بــرای شبیه ســازی و ارزیابی کارایی2
 رایانش ابری هســتیم ]5[. ما در ایــن مقاله چندین روش 
متداول ارائه شده برای ارزیابی کارایی محیط های محاسبات 
ابری را بررسی می کنیم و این روش ها را ازنظر معیارهای 
مورد توجــه هرکدام و طریقه ارزیابــی هر روش و نتایج 
به دســت آمده باهم مقایسه می کنیم. ســپس بیان می کنیم 
که هــر روش ارزیابی کارایی برای کــدام نوع محیط های 
محاســبات ابری مناسب است تا بتوان بهترین روش برای 
ارزیابی کارایی یک محیط محاســبات ابری بخصوص را 
انتخاب کرد. نتایج بررســی همه این موارد به صورت یک 

جدول در پایان مقاله ارائه شده است.

2..اهمیت.ارزیابی.کارایی.محیط.های.ابری

بــه مرور زمان، خدمات مبتنی بر محاســبات ابری در 
همه جنبه هــای فناوری اطالعات ظاهرشــده و در زندگی 
روزمره ما نفوذ کرده اند. برخالف روش های سنتی که در 
آن ارائه دهندگان خدمات، خودشــان از قدرت محاسبات و 
منابع خود برای ارائه خدمت به کاربران استفاده می کردند، 
امروزه محاسبات ابری خدمات مبتنی بر تقاضای کاربران 
را در بسترهای شبکه بخصوص اینترنت قرار می دهد و این 
کاربران هستند که بر اساس نیاز خود از منابع ارائه دهندگان 
خدمات استفاده می کنند ]6,7[ مراکز ابر را می توان به عنوان 
مجموعه ای از گره های محاسباتی در نظر گرفت که مسئول 
اجرای کارهای کاربران هستند. کارهای کاربران طبق یک 
ســری الگوهای از پیش تعیین شده به گره های محاسباتی 
می رســند، در صف دریافت خدمــت قرار می گیرند و طبق 
نیازمندی به گره مناسب تخصیص داده می شوند. این به طور 
 طبیعی منجر به یک سیستم صف بندی با چندین کارساز3

2-Performance evaluation 
3-server
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 )گره( می شــود. ماهیت صف بندی کارهــا در محیط های 
ابری موجب شــده اســت که ارزیابی عملکرد ابرها تمرکز 
ویژه ای روی مباحث صف ها داشــته باشد و عماًل ارزیابی 
کارایــی صف بخش مهمی از ارزیابی کلی سیســتم ابر را 
شــامل شود. بااین حال سیســتم های مبتنی بر ابر در حال 
حاضر دارای چالش هایی برای مدل های صف اســتاندارد 

هستند که عبارت اند از ]8[:
منابع محاســباتی بسیار زیاد هســتند )حداقل چند صد  •

عدد(
فرآیند ارائه خدمت می تواند بسیار متغیر باشد. •
روند ورود کارها می تواند تنوع بســیار باالیی داشــته  •

باشد.
با وجود فراگیرشدن سیستم های ابری و انجام تحقیقات 
زیاد در مورد این سیســتم ها، مطالعات بســیار کمی روی 
ارزیابی عملکرد این سیستم ها صورت گرفته است که این 
امر موجب شده تا بررســی و ارزیابی عملکرد محیط های 

ابری موضوع مناسب و پر چالش برای محققان باشد.

3..کارهای.مرتبط

ما در این مقاله چندین روش ارائه شــده برای ارزیابی 
کارایی محیط های ابری را بررسی می کنیم. در این بررسی 
سعی شده است فقط روی مباحث مربوط به صف بندی و 
ارزیابی کارایی ابرها از روی ارزیابی صف کارها، تمرکز 
نشــود بلکه روش های نویــن و متفاوت ارائه شــده که به 
بررسی و ارزیابی کارایی جنبه های دیگری از سیستم های 

ابری می پردارند نیز مورد تحلیل قرار گیرند.

3-1ارزیابیعملکردخدماتابریبابهینهکردن
بهرهابر

هدف اصلی ارائه دهندگان خدمــات ابری بهره برداری 
کامل از منابع و به حداکثر رساندن سود با استفاده از یک 
برنامه ریزی مناســب است. مسئله مهم در محاسبات ابری 
برنامه ریزی خدمات و طریقه برنامه ریزی برای تخصیص 

کارها به منظور باال بردن بهره  ابر است. در ]9[ روشی برای 
ارزیابی کارایی محیط ابر ارائه شــده که از مدل صف های 
اولویــت بهره می برد تــا خدمات اجاره ای که توســط ابر 
فراهم شــده اند را بتوان ارزیابی کرد. بــرای این کار زمان 
خدمت دهی، زمان پاســخ و زمان انتظار برای کارهایی که 
در صف قرار دارند محاسبه می شود و بدین ترتیب کارایی 
سیســتم با اســتفاده از روش صف های اولویت محاسبه 
می شــود. خدماتی که توســط ابرها ارائه می شوند به سه 
 دسته کلی تقسیم می شــوند: 1( نرم افزار به عنوان خدمت4

 2( ُبن سازه به عنوان یک خدمت5 و 3( زیرساخت به عنوان 
خدمت6.

در مدل صف استفاده شــده در این روش از نرخ ورود 
مارکوفی7، نرخ عمومی خدمت، m به عنوان تعداد کارسازها، 
نظــم صــف اولویــت و r به عنــوان انــدازه میانگیر بهره 
گرفته شده اســت. مهم ترین مزیت این مدل در طول زمان، 
این اســت که ارائه دهنده خدمات ابر کارهــا را به گونه ای 
برنامه ریزی و صف بندی می کند تا به بیشــترین بهره در 
اســتفاده از سیستم ابر خود دســت یابد. به دلیل معماری 
پیچیده ابر، ارزیابی کارایی این سیســتم ها با اســتفاده از 
صف های معمولی با دشــواری هایی همراه است. دلیل این 

دشواری ها عبارت اند از:
محیط ابر به پشــتیبانی تعداد زیادی کارساز نیاز دارد  •

درحالی کــه مدل های معمولی صف تعداد کارســازهای 
کمتری را پشتیبانی می کنند.

بــرای راحتــی در مدل هــای صف بندی ســنتی، زمان  •
خدمت رســانی معمواًل به صورت توزیــع نمایی در نظر 
گرفته می شــود درحالی که در محیط های ابر باید زمان 

خدمت رسانی عمومی کارها در نظر گرفته شود.
به دلیل ماهیــت پویای ابر، بارکاری همیشــه یکنواخت  •

 نیســت و انتظــار مــی رود ابــر بتواند کیفیــت خدمت8 
 را در شرایط پویا و متفاوت نیز تأمین کند.

4-Software as a Service
5-Platform as a Service
6-Infrastructure as a Service
7-Markovian arrival rate
8-Quality of service
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کیفیت خدمت نیز باید بر اساس اولویت خدمات در نظر  •
گرفته شــود و موازنه ای بین اهمیــت اولویت و اهمیت 
کیفیت برقرار شود تا بدین ترتیب بهره ابر نیز به حداکثر 

خود برسد.
در ]9[ بــرای حل مشــکالت فــوق از روش صف های 
اولویت M/G/m/m+r استفاده شده است که سازوکار ورود 
به صف نیز از نوع به ترتیب ورود )FCFS( انتخاب شده است. 
در این روش از صف بندی وزن دار عادالنه استفاده شده تا 
بتوان به باالترین بهره رسید. نتایج ارزیابی نشان می دهد 
که این روش بهره باالتر و کیفیت بهتری را نسبت به صف 
معمولی با ســازوکار به ترتیب ورود به دســت می دهد. 
شــکل 1 معماری این روش را نشان می دهد. مطابق شکل، 

در این معماری برای هرکدام از سه دسته خدمات ابر یک 
صف دارای اولویت مجزا در نظر گرفته شده است همچنین 
برای کارها نیز ســه ردۀ مجزا در نظر گرفته شده است که 
ردۀ یک دارای باالترین اولویت و ردۀ ســه دارای کمترین 
اولویت اســت. این سه رده برای هرکدام از صف های اول 
تا ســوم در نظر گرفته شــده اســت و هرکدام از صف ها 
دارای زمان خدمت دهی و نرخ ورود اختصاصی هســتند. 
در اینجا با توجه به سیاست های موردنظر ارائه دهنده ابر، 
خدمات IaaS دارای باالترین اولویت و خدمات SaaS دارای 
پایین ترین اولویت است. حال برای صف اول زمان انتظار 
و متوســط تعداد کارهای منتظر محاسبه می شود سپس 
برای صف دوم نیز همین کار انجام می شود با این تفاوت 

شکل1:.معماری.روش.استفاده.از.صف.های.اولویت.در.ابر.]9[

شکل2:.مقایسه.استفاده.از.صف.های.اولویت.و.عدم.استفاده.از.آن.ها.]9[
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که در اینجا به دلیل پایین تر بودن اولویت این صف نسبت 
به صــف قبلی باید زمان انتظار صــف قبل نیز به کارهای 
منتظر در صف دوم اضافه شود. بدین ترتیب برای صف 
ســوم هم دو زمان انتظار صــف اول و دوم باید افزوده 

شود.
بعد از شبیه ســازی و اجرای دستورالعمل فوق نتیجه 
کار در شکل 2 نشــان داده شده است که مشاهده می شود 
استفاده از صف های اولویت  موجب افزایش بهره سیستم 

نسبت به حالت استفاده از صف های معمولی شده است.

3-2ارزیابیعملکردخدماتابربادرنظرگرفتن
بازیابیخطا

بــرای این که قابلیت اطمینان خدمــات ابر باال رود نیاز 
به اســتفاده از بازیابی خطاداریم ]10[. همچنین استفاده از 
قابلیــت بازیابی خطا موجب تأثیر بر روی عملکرد خدمات 
یــک ابر خواهــد شــد. در ]3[ این موضوع موردبررســی 
قرارگرفته اســت. کیفیت عملکرد ابر در این روش توســط 
زمان پاســخ خدمت سنجیده شده است. در این روش ابتدا 
زمان پاسخ خدمات مدل سازی شده است که از رابطه 1 به 

دست می آید: 
              )1(

در این رابطه  نشــانگر زمان رسیدن درخواست 
مشــتری به ابر و  زمان انتظار،  زمان سرویس،  
کل زمان اجرای ســرویس و  زمان بازگشت جواب به 
کاربر اســت. البته در این روش از زمان های  

صرف نظر شده و رابطه 2 در نظر گرفته شده است : 
                                      )2(

قابلیــت بازیابی خطا تأثیری روی زمان انتظار و زمان 
خدمــت ندارد ولــی در  مؤثر اســت به طوری که اگر از 
قابلیت بازیابی خطا اســتفاده کنیم مدت زمان  فرق خواهد 
کرد. فرض می کنیم میزان خطا برای گره j برابر  باشــد. 
 t در مدت زمان 0تا j ســپس مجموع احتمال خطا برای گره

از رابطه 3 به دست می آید:
      )3(

همچنیــن زمان بازیابی خطا نیز از رابطه 4 به دســت 
می آید:

                            )4( 

بــا دخالــت دادن فاکتورهای فوق در  زمان پاســخ 
خدمات به دســت می آید. بدین ترتیــب می توانیم عملکرد 

ابرهای باقابلیت بازیابی خطا را ارزیابی کنیم.

3-3ارزیابیکاراییرایانشابریبااســتفادهاز
زنجیرهمارکوف

 در ]11[ یک مدل جدید برای ارزیابی کارایی سیستم های 
رایانش ابری ارائه شــده است. این مدل از یک سو بر روی 
تعیین تعداد کارسازهای رایانش ابری و اندازه میانگیرهای 
ورودی آن ها توجه کرده و از ســوی دیگر به فاکتورهای 
کارایی سیســتم مانند تعداد کارهای سیســتم و کارهایی 
کــه نیاز به خدمت دهی فوری دارنــد توجه می کند. در این 
 روش برای محاسبه کارایی از روش مارکوف و صف های

M/G/m/m+r اســتفاده شــده اســت کــه زمان رســیدن 

کارهــا دارای توزیع نمایی )M( هســتند. درحالی که زمان 
خدمت دهی، متغیرهای تصادفی مســتقل با توزیع یکسان 
 µ برابر با مقدار متوســط )G( هســتند که توزیــع عمومی
دارند. در این مدل از تعداد m کارســاز استفاده شــده که 
دارای فرآیند FCFS هستند که فرآیند ورود توسط مدل های 
مارکوف مدل ســازی شده است. بنابراین با توجه به وجود 
 m+r ظرفیت کل سیســتم ،r کارســاز و اندازۀ میانگیر m
می شــود. صف های M/G/m/m+r ممکن است به عنوان یک 
مدل نیمه مارکوف در نظر گرفته شــود ]12[ که می توانند 
توســط تکنیک های زنجیره های مارکــوف تجزیه وتحلیل 
شــوند. در این روش زنجیره مارکوف طبق مدل شــکل 3 
طراحی شده اســت که هر یک از حاالت با شماره گذاری از 
صفر تا m+r نشان داده شده اند و احتماالت گذر از یک حالت 
به حالت دیگر نیز مشخص شــده است. در این مدل، حاالت 
 m-1 به دو دسته تقسیم شده اند، دســته اول که از صفر تا
شــماره گذاری شده اند در حالت خدمت گیری و دسته دیگر 
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که از m تا m+r مشخص شــده اند، منتظر خالی شدن صف 
یک کارساز برای قرار گرفتن در صف خدمت گیری هستند. 
برای وضوح بیشــتر، تنها برخــی از انتقاالت به طور کامل 
کشیده شده اند و بقیه به صورت ناتمام نشان داده شده اند. 
این مدل نشــان می دهد هر یک از حاالت سیســتم در حال 
انتظار، با چه احتمالی ممکن اســت بــه حالت خدمت گیری 
منتقل شــود. با تحلیل این مدل می توان کارایی سیستم را 

اندازه گیری کرد.
با استفاده از مدل شرح داده شده در شکل 3 و با داشتن 
رابطه توزیع تجمعــی A(x)=prob[A<x] (CDF) و همچنین 
می توان با تبدیل  تابع چگالی احتمال 
الپالس میانگین زمان ورود  را به دست آورد. به همین 
ترتیب مدت زمان خدمت )B( نیز قابل محاسبه است همچنین 
در این روش با استفاده از B، زمان خدمت باقی مانده کارها 

نیز محاسبه می شود. 
همگن و ارگودیک بودن زنجیره مارکوف در این روش، 
باعث شــده که یک حل حالت پایدار از سیســتم به دست 
آید. بدین ترتیب چون سیستم به حالت پایدار رسیده است 
می توان احتمال خروج هر کار را نیز با رابطه های معین به 
دســت آورد. سپس با به دست آوردن ماتریس حالت گذار 

سیستم، معادالت جریان برای آن نوشته شده و احتمال هر 
یک از حالت ها محاســبه می شود و بدین ترتیب معیارهای 
مربوط به کارایی سیستم ابر نیز به دست می آید. در پایان 
]11[ نیز روش ارائه شــده شبیه ســازی و آزمایش شده و 
صحت عملکرد آن بــرای صف هایی با تعداد خدمت دهنده 
و تعداد کارهای مختلف به دســت آمده اســت. با توجه به 
ماهیت محیط ابــر، در این روش مدت زمان عمومی خدمت 
برای درخواست ها و همچنین تعداد زیاد کارسازها در نظر 
گرفته شده اند که باعث شده است تا این مدل ازنظر مقیاس 
و تنوع زمان خدمت دهی، انعطاف پذیر باشــد. همچنین این 
روش اثبات کرده اســت که مراکز ابری که از کارسازهای 
ناهمگن اســتفاده می کنند در مقایســه با مراکــزی که از 
کارســازهای همگن استفاده می کنند، مدت انتظار بیشتری 

را به کاربران تحمیل می کنند.

3-4ارزیابــیعملکردرایانشابریبرایخدمات
محاسباتیباتعدادزیادکار

 در ]13[ به بررســی اســتفاده از رایانــش ابری برای 
پردازش کارهای حجیم علمی پرداخته شــده است و طریقه 
ارزیابی عملکرد هنگامی که با حجم بســیار باالیی از کارها 

[11] M/G/m/m+r.شکل3:.طراحی.زنجیره.مارکوف.با.استفاده.از.صف
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مواجه هستیم، شرح داده شده است. در این حالت کاربران 
بســیار زیادی از برنامه هایی مبتنی بر ابر استفاده می کنند 
تــا پردازش های خود را انجام دهنــد و بدین ترتیب حجم 
عظیمی از کارها بین ابر و کاربران مبادله خواهد شــد. این 
امر موجب می شــود که ارزیابی کارایی ابر اهمیت ویژه ای 
پیدا کند تا با آگاهی از وضعیت خدمت رسانی ابر از اعمال 
بــار بیش ازحد تــوان به آن جلوگیری کنیــم و همچنین با 
ارزیابی کارایی ســعی در باال بردن بهره ابر داشته باشیم. 
در ]13[ بــرای آن که بتوان به تجارب واقعی دســت یافت، 
کارایــی چندیــن خدمت دهنده بــزرگ همچــون آمازون 
ارزیابی شــده و فاکتورهای کارایی آن ها استخراج شــده 
است. نتایج نیز نشان می دهد که باید بهبودهایی در عملکرد 
ابرهای امروزی صورت گیرد تا بتوان عملکرد بهینه برای 
کارهای با حجم باال حاصل شــود و برای رســیدن به این 
هــدف مهم ترین چیزی که باید در نظر گرفته شــود میزان 
اختالف عرضه و تقاضا در ابر است. نکته مهمی که در نظر 
گرفته شده است زیاد بودن تعداد کارهای کاربران است نه 
این که حجم هر کار زیاد باشــد، یعنی تعداد تبادالت کارها 
 MTC9 بین ابر و کاربران بسیار زیاد است که به این حالت 

 گفته می شود ]14[. 
اولیــن چیزی کــه در ایــن حالت باید در نظر داشــت 
شناســایی کاربرانی هستند که به صورت MTC هستند که 
برای این کار روش هایی ارائه شده است ]15,16[ یعنی باید 
 MTC ابر بداند چه موقع ممکن اســت بــا افزایش کاربران
مواجه شود و تعداد این کاربران چند تا است و حجم کاری 
اعمال شده از این کاربران را پیش بینی کند. بعدازاین مرحله 

نوبت به ارزیابی عملکرد ابر می رسد. 
 در ]13[ بــرای ارزیابی عملکــرد از روش محک زنی10

 سیســتم استفاده شده است. در ]17[ نشان داده شده است 
که محک زنی عملکرد اجزای سیســتم های مختلف با طیف 
گســترده ای از معیارهــای خرد و هســته های برنامه های 
کاربــردی، می توانــد یک بــرآورد مرتبــه اول از عملکرد 

9-Many Task Computing
10-Benchmark

سیســتم را فراهم کنــد. البته روش استفاده شــده در ]13[ 
کامــاًل مشــابه ]17[ نیســت بلکه به جای آن، مشــخصات 
اجزای ابر اضافه شده، چند معیار محک زنی ارزیابی جامع 
و مســتقل انتخاب شــده و همچنین روی معیارهای خاص 
سیستم های با مقیاس بزرگ تمرکز شده است. محک هایی 
که برای ارزیابی عملکرد مشــخصات ابر اســتفاده  شــده 
به طور کامل در ]13[ بیان شده است. ابزار تحلیل عملکردی 
 که در این روش استفاده شــده اســت گسترشی از روش

GrenchMark ]18[ اســت که در ]19[ بیان شــده است. این 

گســترش باهدف پشتیبانی از سیســتم های توزیع شده با 
مقیاس بزرگ توســعه داده شده اســت که برای آزمایش 
کارایی سیستم های ابر قابل اســتفاده است. این چارچوب 
قــادر به تولید و ارائــه حجم کار واقعــی و مجازی برای 
سیستم های توری11، ابر و سایر سیستم های مقیاس بزرگ 
است. در پایان نیز عملکرد تجربی چهار ابر بزرگ و متداول 

بخصوص EC2 آمازون مورد بررسی قرارگرفته است.

محاســبات ارائهدهندگان عملکرد ارزیابی 5-3
ابری

در ]20[ یــک روش بــرای ارزیابی عملکــرد پیکربندی 
رایانش ابری ارائه شده است. در حالت عادی ارائه دهندگان 
خدمت بر روی ُبن ســازۀ ســطوح خدمتی که ارائه می کنند 
توجه دارند ولی در ]20[ به تک تک خدمات به جای ُبن سازۀ 
کلی، توجه شده است. در ارزیابی کارایی محیط های ابری 
ما نیازمند یک روش هستیم که به امکانات خاص پیکربندی 
و  گزینه هــای اندازه گیری توجه کند. در ]20[ برای ارزیابی 
عملکرد ابر از روش ASTAR استفاده شده است. ]21,22,23[ 
ASTAR یک روش ارزیابی کارایی برای محیط های خدمت گرا 
 )SOA( با معماری های شــفاف است. رویکرد جعبه سیاه12

 روش ASTAR )ارزیابــی عملکرد توســط پایش عملکرد 
خارجی کارســازهای وب انجام می گیرد( باعث می شــود 
تا ایــن روش یــک گزینه خوب بــرای ارزیابــی عملکرد 

11-Grid
12-Black box
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محیط های ابری باشد. روش ارائه شده در ]20[ با گسترش 
امکانــات و تغییر در پیکربندی روش ASTAR، آن را برای 
ارزیابی محیط های ابــری مهیا کرده و از آن در این جهت 
استفاده شــده اســت. برای این کار یک ســری معیارهای 
مناســب که مربوط به ارزیابی ابرها هستند شناسایی شده 
و در نظر گرفته می شوند سپس این معیارها در پیکربندی 
ASTAR دخالت داده شده و پیکربندی جدید تنظیم می شود. 

در این پیکربندی باید به انواع خدماتی که ابر ارائه می دهد 
توجه شــود و معیارها متناسب با هر خدمت در پیکربندی 
اضافه شــود. همانند روش ASTAR روش مطرح شده در 
]20[ نیز جــزء روش های تجربی علوم کامپیوتر طبقه بندی 
می شود. در روش های تجربی با استفاده از آزمایش سعی 
در ارزیابی یک نظریه داریم که یا نظریه تأیید خواهد شد و 
یا پدیده های جدیدی برای نظریه به دســت خواهد آمد. این 
روش نیازمند ابزاری است تا بتواند کارایی را ارزیابی کند 
که این ابزار توســط ]24[ و ]25[ بسط داده شده اند. سپس 
روش مدنظر برای ارزیابــی عملکرد خدمت دهنده آمازون 
یعنی EC2 مورداســتفاده قرارگرفته است و نتایج حاصل 
ارائه شده است. شکل 4 مراحل آماده سازی این روش برای 

ارزیابی محیط های ابر را نشان می دهد.

4.نتیجه.گیری

ارزیابی عملکرد محیط های ابــر یکی از جنبه های مهم 
محاسبات ابری است که موضوع موردعالقه ارائه دهندگان 
و مشــتریان خدمات ابر است. ارزیابی عملکرد ابر موجب 
آگاهی ارائه دهندگان خدمت از وضعیت ابر شده و درنتیجه 

شکل4:.مراحل.آماده.سازی.روش.ارزیابی.عملکرد.]20[

بــه بهبود خدمات ابر کمک می کند. با توجه به اهمیت ویژه 
این بحث در محاســبات ابری نیاز بــه روش های متعددی 
برای این کار است اما به دلیل پیچیدگی محیط های ابری و 
دخالت معیارهای زیــاد در عملکرد آن، ارزیابی عملکرد با 
دشــواری هایی همراه است و به همین دلیل نیز روش های 
انگشت شــماری در دنیا برای ارزیابی عملکرد محیط های 
ابری ارائه شده اســت. ما در این مقاله روش های ارزیابی 
عملکرد ابر را بررسی کردیم. در این بررسی سعی کردیم 
روش هــای متنوع را بــا توجه به تنوع ابرهــا تحلیل کنیم. 
نتایج تحلیل نشــان می دهــد به دلیل متنوع بــودن اهداف 
توسعه ابرها و همچنین تفاوت در معماری آن ها، هر روش 
ارزیابی برای ابر مشخصی مناسب است و انتخاب روش، 
بســتگی به هدفی دارد که ارائه دهندگان ابر دنبال رسیدن 
به آن هســتند. همچنین هر روش نیاز به یک ســری ابزار 
و معیارهای مشــخص دارد که باید با توجه به دسترسی 
ارائه دهندگان ابر به این ابزار و معیارها از روش مناســب 
استفاده شــود. نتیجه همه این بررسی ها به طور کامل در 

جدول شماره 1 ارائه شده است.
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چکیده

افزایــش روز افزون تعداد وب ســرویس ها و رشــد 
انفجاری دانش در دســترس www باعث شــده اســت که 
راهکارهای فراوانی در جهت کشــف وب سرویس که یکی 
از مهمترین چالش های اصلی حوزه وب سرویس می باشد 
مطرح گردد. راهکارهایی کــه تاکنون در محافل تحقیقاتی 
مطرح گردیده اســت بــه علت محدود بــودن پارامترهایی 
که در جهت کشف وب ســرویس در نظر گرفته می شوند 
ماننــد راهکارهایی که تنها به مقایســه ورودی و خروجی 
می پردازند دارای دقت کمی می باشــند کــه این امر باعث 
می گردد در خواست های بازگردانده شده به کاربر نتوانند 

به طور شایسته نیازهای کاربر را پوشش دهند.
الگوریتم ارائه شــده در این پژوهش عالوه بر در نظر 
گرفتن ورودی و خروجی پارامترهای دیگر مانند مفاهیم و 
ویژگی های مفاهیم را نیز در نظر می گیرند که این امر باعث 
می گردد که فرآیند کشف سرویس با جزئیات بیشتر و در 
نتیجه دقت بیشتری همراه باشد و برای اثبات آن نیز با سه 

الگوریتم دیگر مقایســه می گردد. همچنین در این پژوهش 
سعی شده است که عالوه بر درجات تطبیق دیگری که در 
کارهای پیشــین مطرح گردیده درجه تطبیق substitute که 
می تواند سرویس هایی را به کاربر پیشنهاد کند که حتی اگر 
شباهت زیادی به درخواست کاربر نداشت ولیکن به عنوان 

مکمل درخواست کاربر باشد به کاربر پیشنهاد گردد. 
کارایی و میزان دقت الگوریتم ارائه شده به وسیله نسخه 
سوم مجموعه داده OWLS-TC ارزیابی و با سه الگوریتم 
کشف سرویس مقایسه شده است که دارای دقت باالیی می 
باشد. الگوریتم ارائه شده در این پژوهش توانسته است با 
ترکیب مقایسه میان مفاهیم و ویژگی های آن ها و همچنین 
امتیازدهی به سرویس ها و رتبه بندی آن ها در مجموعه های 
درجــات تطبیق، گامی در راســتای افزایش میزان دقت در 
کشف سرویس ها و همچنین با ارائه درجه تطبیق جدیدی با 
نام جایگزین گامی در راستای بهبود فرآیند کشف برداشته 

باشد.
واژگان کلیدی: وب سرویس، کشف، معنایی، مفاهیم، 

ویژگی های مفاهیم.

زمان.دریافت.مقاله:.94/12/10
زمان.پذیرش.مقاله:.95/2/16
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1-.مقدمه

فناوری هــای فراهم شــده به وســیله وب معنایی در 
محیطی کار می کنند که قابل تفســیر توسط ماشین است. 
وب سرویس ها نیز در محیطی کار می کنند که سازمان ها 
می توانند بخشــی از توانایی های خود را از طریق اینترنت 
در دسترس قرار دهند. این کار با بسته بندی یا در کنار هم 
قرار دادن توانایی محاســباتی با واســط وب سرویس، و 
اجازه دادن به دیگر سازمان ها برای کشف آن )به وسیله 
UDDI1( و تعامل با آن )به وسیله WSDL2( امکان پذیر شده 

است. 
به علت موجود بودن تعداد زیادی از وب ســرویس ها، 
یافتن وب سرویس متناسب با نیازهای کاری چالشی عظیم 
اســت. این چالش نیاز به برقراری یک فرآیند مورد اعتماد 
و مؤثر کشــف وب ســرویس را توجیه می کنــد. امروزه 
تحقیقات بســیاری بــرای طراحی روش هایــی به منظور 
افزایش میزان دقت کشــف وب سرویس انجام می گیرد که 
بهترین سرویس را تطبیق دهد. در نظر گرفتن رابطه معنایی 
میان کلمات استفاده شده در توصیف سرویس و همچنین 
پارامترهــای ورودی و خروجی می تواند منجر به دقت در 
کشف وب سرویس شــود. عالوه بر پارامترهای ورودی 
و خروجــی، پارامترهای دیگری )پیش شــرط، اثر( نیز در 
توصیف ســرویس وجود دارند که استفاده از آن ها منجر 
به باال بردن دقت کشف وب سرویس ها می شود. در بیشتر 
روش های کشف وب ســرویس، پنج درجه تطبیق در نظر 

گرفته می شود که عبارتند از:  ]13[
Exact: سرویس ارائه شده A و درخواست R دو مفهوم 

یکسان هستند.
Plug-In: درخواســت R زیر مفهوم سرویس ارائه شده 

A می باشد.
Subsume: درخواست R ابر مفهوم سرویس ارائه شده 

A می باشد.
 R و درخواست A ســرویس ارائه شــده :Intersection

1- Universal Description, Discovery, and Integration
2- Web Service Description Language

به روابط عمومی تر و بخشــی از )part of( تعلق ندارند اما 
اشتراک آن ها تهی نیست.

Fail : سرویس ارائه شده A و درخواست R دو مفهوم 

متفاوت هستند.
در این مقاله روشــی برای کشــف وب سرویس ها بر 
اساس مقایسه میان پارامترهای ورودی و خروجی، پیش 
شــرط و اثر درخواست و ســرویس، با زبان OWL ارائه 
می شــود و الگوریتمی برای آن طراحی می گردد، اقدام به 
تعریف درجه تطبیق جدیدی می شــود که سرویس هایی را 
کشف می نماید که گرچه نیاز کاربر را بر آورده نمی نمایند 

اما جایگزینی نزدیک به نیاز کاربر را ارائه می دهد. 

2-راهکارهای.پیشین

جستجوی سرویســی که متناسب با درخواست کاربر 
باشــد یکی از چالش های بزرگ در زمینه وب سرویس ها 
اســت. این بــه خاطر عواملــی از قبیــل )1( تعــداد زیاد 
سرویس های موجود بر روی اینترنت )2( جستجو براساس 

کلمات کلیدی و در نظر نگرفتن معانی است.
تحقیقات زیادی که در زمینه کشف وب سرویس معنایی 
صورت گرفته است را می توان به زمینه های مختلفی تقسیم 
نمود. در ادامه به معرفی چند روش کشــف وب سرویس 

می پردازیم.

-روشمعنایی

بیشتر تحقیقاتی که اخیرا در زمینه کشف وب سرویس 
صورت گرفته، به منظور افزایش دقت کشف وب سرویس، 
بر روی تطبیق معنایی تمرکز داشــته است. فرآیند تطبیق 
معنایــی ســرویس، پیاده ســازی عملیات متفــاوت میان 
سرویس های ارائه شــده و سرویس های درخواست شده 
می باشــد. اگر وب سرویس ها با هستان شناسی مدل شده 
باشــند، تطبیق معنایی می تواند به وسیله مفاهیم و روابط 

آن ها با یکدیگر صورت گیرد ]44[.
در ]29[ راه حلی با استفاده از ماشین حالت قالبی برای 
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کشف سرویس پیشنهاد شده اســت. قالب پیشنهادی سه 
عمل انجام می دهد: پیدا نمودن هدف، کشــف وب سرویس 
معنایی، ودرنهایت انتخاب سرویس. درمرحله کشف هدف، 
پرس و جوی کاربر مورد بررســی قرار می گیرد و اهداف 
کاربر مشــخص می شوند. تطبیق معانی توصیف هدف در 
مرحله کشف وب ســرویس معنایی به منظور پیدا نمودن 
مجموعه ســرویس های مرتبط انجام می پذیرد. در مرحله 
انتخاب سرویس، سرویس انتخاب شده از نظر سازگاری با 
پروتکل یا پردازش های کاربر مورد بررسی قرار می گیرد.

بــا افزایش تعداد وب ســرویس های موجــود، نیاز به 
خودکار نمودن فرآیند کشــف ســرویس وایجاد ساختار 
فراخوانی مناسب وجود دارد. توصیف معنایی سرویس ها 
برای تســهیل کشف معنایی مهم اســت و براساس معانی 
مفاهیم به کار رفته در توصیف سرویس و ساخت هستان 
شناســی خاص، این روش می تواند سرویس های مناسب 
را به وسیله اســتدالل منطقی بر روی توصیف سرویس ها 
بیابد. توصیف سرویس ها باید انعکاس دهنده عملکرد آن ها 

باشد.
 ]45[ یک سیســتم تطبیقی ارائه نموده است که بر پایه 
اســتفاده از UDDI برای نگهداری از توصیف سرویس ها 
استوار است. الگوریتم تطبیق سعی می کند که پارامترهای 
ورودی و خروجی ســرویس ارائه شده را با پارامترهای 
نظیر آن در ســرویس درخواســت تطبیق نمایــد. یکی از 
ایده های مهم در الگوریتم ارائه شــده توسط پائولوچی و 
دیگران این اســت که هم مشتری و هم فراهم کننده از یک 
هستان شناسی یکســان استفاده می کنند تا بتوانند مقادیر 
معنایی یکسانی به هر یک از سرویس ها بدهند. در این روش، 
به دلیل  بارگذاری یک هســتان شناســی برای درخواست 
کننده و ارائه دهنده وظیفه موتور اســتنتاج یا اســتدالل گر 
تسهیل شده اســت که از طریق این هستان شناسی درجه 
شباهت میان پارامترهای ورودی و خروجی تعریف شده 
را اندازه گیری کند. الگوریتم تطابق آن ها، میان چهار درجه 
 .Exact،Plug-in،Subsume،Fail :تطبیق تمایز قایل شده است

آن ها فقط روابط میان رده های والد و پدر هستان شناسی 
را بررسی می کنند که منجر به recall پایین می شود. راه حل 
آن ها بر مبنای DAML-S 3 طراحی شــده است که قادر به 
نمایش کارکرد وب ســرویس ها می باشد. متاسفانه، برخی 
از اطالعات مهم از قبیل پیش شــرط ها، اثرها، و طبقه بندی 
ســرویس ها در این روش حذف شــده یــا در نظر گرفته 
نشــده اند که این موجب باال رفتــن False Negative )منفی 
غلط( می شود در نتیجه سرویس هایی که توسط الگوریتم 
شناسایی می شوند نیازهای کاربر را به طور کامل برآورده 

نمی نمایند.
]46[ قالبی برای کشــف خودکار سرویس ارائه نموده 
اســت. در این قالب، کشف ســرویس در سه مرحله انجام 
می گیرد: بررســی نام، تطبیق پروفایل، و مقایســه معانی 
پارامترهای ورودی/خروجی وب سرویس. دو پایگاه دانش 
در این قالب به کارگرفته شده اند، یکی برای اطالعات پایه که 
در آن از OWL اســتفاده شده است و دیگری برای ذخیره 
توصیف وب سرویس هایی که در OWL-S نوشته شده اند. 
فرآیند تطبیق، ســرویس های بالقوه را براســاس مفاهیم 
بــه کار رفته در ورودی های آن ها انتخــاب می کند. در این 
قالب مفهوم جدیدی به نام برنامه ریزی سرویس4 ارائه شده 
است. برنامه ریزی سرویس ترتیبی از فراخوانی سرویس 
را بــرای ارضای نیاز کاربر مشــخص می کند. برای نایل 
شــدن به این هدف، درخت هایی از ســرویس ها خلق شده 
است و در هنگام فراخوانی درخت ها به روش پس ترتیب5 

پیمایش می شوند.
کاوامورا و دیگران ]21[ روشــی ارائــه نموده اند که با 
استفاده از فضای نام، متن، نوع ورودی /خروجی، و فیلتر 
محدودیت، ســرویس ها را کشف می نماید. درحالت تطبیق 
نوع ورودی /خروجی، شــباهت میان سرویس ها براساس 

مدل شمول6 محاسبه می شود.
تعــداد زیادی از قالب های تطبیــق بر مبنای DL وجود 

3- semantic DARPA Agent Markup Language
4-service planning
5- postorder
6-coverage
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دارند. این قالب ها بر روی ســرویس هایی عمل می کند که 
در RDF،DAML+OIL یا DAML-S نوشــته شــده اند. یک 
اســتدالل گر DL نقش کلیــدی در محاســبه درجه تطبیق 
میان دو توصیف ســرویس بازی می کند. در این روش ها، 
توصیف ســرویس به عنوان یک موجودیت در نظر گرفته 
می شــود یعنی مفاهیم در DLها، و تبلیغات در استدالل گر 
بر اســاس روابط شــمولی طبقه بندی می شــوند. فرآیند 
استدالل باید پاسخ مناسبی را به عنوان نتیجه به درخواست 

بازگرداند.
تالش های زیادی در عرصه کشف وب سرویس معنایی، 
بــه ویــژه در OWL-S، صورت گرفته اســت. OWL-S در 
هستان شناسی OWL برای مدل کردن ویژگی های مختلف 
وب ســرویس می باشد ]47[. در نتیجه OWL-S استدالل بر 
روی ویژگی های وب ســرویس با کمک استدالل گر DL را 
فراهم می ســازد. OWL-S ســاختارهایی برای مدل کردن 
پیش شرط و اثر وب سرویس دارد. با این که OWL-S هیچ 
منطق خاصی را برای مشخص کردن شرایط ارائه نمی کند 
اما SWRL را به عنوان نامزد این کار پیشــنهاد می کند. اما 

SWRL 7 در ذات خود غیر قابل تصمیم گیری است.

OWL-S پیشــنهاد می کند که پیش شــرط ها و اثرهای 

یک وب سرویس به صورت ویژگی های آن مدل شوند. در 
 SWRL نتیجه حتی اگر زیرمجموعه ای قابل تصمیم گیری از
استفاده شود، نمی توان بر روی پیش شرط و اثر سرویس 
با یک اســتدالل گر DL به طور مستقیم استدالل نمود. علت 
این اســت که DL قــادر به اخذ معانــی قوانینی که فقط به 
وســیله برخی ویژگی ها قابل دســترس می باشند، نیست. 
متعاقبــا با این که OWL-S اصولی را برای مدل کردن پیش 
شــرط و اثر فراهم می آورد امــا الگوریتم تطبیق برمبنای 
OWL-S فقط انــواع پارامترهــای ورودی و خروجی وب 

ســرویس را در نظر می گیرد. بیشتر تطبیق دهنده هایی که 
برای OWLS پیشــنهاد شــده اند بر پایه تطبیق ورودی ها 
و خروجی ها هستند و پیش شــرط و اثرهای سرویس را 
در نظر نمی گیرند. مقایســه میان پیش شرط و اثر در ]48[ 
7- Semantic Web Rule Language

انجام گرفته که مواردی از استدالل گر برای استدالل این که 
پیش شــرط ها و اثرها در چه وضعیتی نســبت به یکدیگر 
هستند، استفاده نموده و از SWRL برای تعریف پیش شرط 
و اثر اســتفاده نموده اســت. روش ارائه شده برای تطبیق 
معنایی از روش های مشــابهت لغوی نیز بهره گرفته و از 
ماژول مشــابهت WordNet برای این کار اســتفاده نموده 
اســت و برای تعیین مشــابهت معنایی از روابط استنتاج 
استفاده نموده است. استفاده از روش های لغوی بر مبنای 
WordNet به دلیل محدودیت این هستان شناسی جوابگوی 

تمامی ســرویس ها نیســت و از این رو الگوریتم کشف به 
نوعی دچار دقت پایین می گردد.

]43[ نیز روش مطابقت معنایی ای را ارائه کرده است که 
از OWL-S بهره برده اما رتبه بندی سرویس برای سادگی 
قوانین تطبیق در نظر گرفته نشــده است و این حوزه مانع 
دقیق و مناســب بودن ســرویس های باز گردانده شــده 
به عنوان نتیجه می باشــد. روش ارائه شــده از استدالل گر 
RACER DL استفاده نموده است و برمبنای عامل می باشد.

حاصل تطبیق می تواند شــامل ســرویس های مختلفی 
باشــد و بنابراین نیاز به مشــخص کردن این امر اســت 
که کدامیک از ســرویس ها نیازهای مشتریان را برآورده 
می نماید. گاهی اوقات دخالت کاربر به منظور انتخاب این که 
کدامیک مناسب ترین ســرویس می باشد، مورد نیاز است. 
هیچ یک از روش های مذکور از روش های رتبه بندی برای 
سرویس های منطبق یا تطبیق داده شده استفاده نمی کنند. 
اما کارهایی نیز هستند که برروی رتبه بندی سرویس تمرکز 
کرده اند. لو ]49[ کشف وب سرویس معنایی و رتبه بندی را 
بر اســاس ویژگی های کارکردی ارائه می کند که در آن هر 
چه سرویس از نظر معنایی نزدیک تر و شبیه تر باشد امتیاز 

رتبه بندی بیشتر خواهد بود.
روش هایی برای تطبیق ارائه شده اند که از منطق فازی 
برای چکیده کردن داده های اصلی یا پایه وب ســرویس ها 
در فرآینــد تطابق بهره می گیرنــد.]56,50[ به معرفی قالبی 
پرداخته اســت که از منطق فازی به منظور چکیده نمودن 
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و دســته بندی داده پایــه وب ســرویس ها کــه به صورت 
عبارات و قوانین فازی هســتند، اســتفاده نموده است. این 
روش شناسایی ابعاد مخفی وب سرویس ها یعنی داده های 
آن ها و نمایش چکیده داده های وب ســرویس ها در تئوری 

مجموعه فازی را فراهم آورده است.
کارهای پیشــین نگاشت بین مفاهیم را براساس رده ها 
مشخص می نمایند و اگر رده های آن ها یکسان باشد آن ها 
را با یکدیگر تطبیق می دهند، درحالی که رابطه تطبیق میان 
مفاهیم ممکن اســت تنها محدود به روابط شــمولی نباشد 
بلکه به روابط میان ویژگی ها نیز بســتگی داشته باشد. اما 
اگر ویژگی های درخواســت کاربر متمایــز از ویژگی های 
سرویس ارائه شــده باشــد، تطبیق پایه نادرست در نظر 

گرفته می شود. 
کارهای پیشــین روابط تطبیق میان مفاهیم رابراساس 
رابطه شمولی محاسبه می کنند و روابط تطبیق چند به چند8، 
یعنی در نظر گرفتــن پارامترهایی غیر از رده های مفاهیم، 

بین پارامترهای ورودی/خروجی را در نظر نمی گیرند.

-روشبرمبنایبازیابیاطالعات

روش های بازیابی اطالعات بیشــتر بر روی واژگان و 
اهمیــت آن ها در متون تاکید دارند. بــرای انتخاب واژگان 
مهم از مجموعه بزرگی از واژگان روش های آماری مانند 
فرکانس واژه،9inverse-documentfrequency و یا ترکیبی از 

این دو استفاده می شود.
فرکانــس واژه t در متن D میــزان اهمیت واژه درمتن 
را مشــخص می کنــد. این امر بــه عنوان فرکانــس واژه 
شــناخته می شــود. inverse-documentfrequency میــزان 
اختصاصی بــودن واژه در مجموعه متون را اندازه گیری 
می کند. این اندازه به وســیله لگاریتــم مجموع تعداد متون 
بخــش بر تعداد متونی که واژه حداقل یکبار در آن ها آمده 
 باشد محاسبه می شــود. ترکیب دو روش فرکانس واژه و

inverse-documentfrequency معیار بســیار مناسبی برای 

یافتــن واژگان مهــم در مجموعــه ای از متون اســت. این 
8-many-to-many
9-Term-Frequency

روش ها برای کشف بهترین سرویس ها کافی نیستند زیرا 
متون موجود در وب ســرویس ها بسیار خالصه و چکیده 
شده هستند و اطالعات ساختاری که به اخذ معانی عملیات 

کمک می کند را نادیده می گیرند.
از دیگــر تکنیک هــای بازیابــی اطالعات کــه کاربرد 
گســترده ای نیز پیدا کرده اســت، تکنیک LSI می باشد. این 
تکنیک ازSVD 10 برای شناســایی مفاهیم استفاده می کند. 
LSI11 فرض می کند که ســاختاری در اســتفاده از کلمات 

وجود دارد که به وســیله تنوع در انتخاب لغات پنهان شده 
اســت.  ]52[ با استفاده از تکنیک LSI و توصیف سرویس 
بــا OWL-S روش تطبیق بر مبنای نحو برای کشــف وب 
ســرویس ارائه نموده اســت. در این روش ابتدا مشابهت 
معنایــی پارامترهــای ورودی و خروجــی ســرویس و 
درخواست محاسبه شــده و سپس میزان مشابهت نحوی 
آن ها به وســیله LSI تعیین شــده اســت. مجمــوع میزان 
مشــابهت نحوی و معنایی درجه تطبیق سرویس می باشد 
که برای رتبه بندی سرویس استفاده می شود. رتبه بندی به 
درخواست کننده در انتخاب مرتبط ترین سرویس در میان 

تمامی سرویس های مرتبط کمک شایانی می نماید.
]53[ نیــز الگوریتمی برای کشــف ارائه نموده اســت 
که از اطالعات ســاختاری و متنی ســرویس برای کشف 
آن اســتفاده می نماید. این الگوریتــم مفهوم جدیدی به نام 
درجه ترجیح12را معرفی کرده است که نشان دهنده اولویت 
یک ســرویس برای کاربر می باشــد. ایــن مفهوم معیاری 
 برای رتبه بندی ســرویس می باشــد. همچنین ویژگی های

serviceimportance و servicerelevance را برای محاســبه 

درجه ترجیح تعریف نموده است. در این الگوریتم مفهومی 
به نام serviceconnectivity تعریف شــده که معیاری برای 

محاسبه میزان اهمیت سرویس می باشد.

-روشبرمبنایکیفیتسرویس

اخیرا کیفیت سرویس13 اهمیت زیادی در کشف و ترکیب 
10-Single Vector Decomposition
11-Latent Semantic Indexing
12-preference degree
13-QOS
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وب سرویس ها یافته است. به منظور در نظر گرفتن کیفیت 
ســرویس، هر وب سرویس به وسیله یک چندتایی14 نشان 
داده می شــود که شامل توصیف ســرویس، ویژگی های 
کیفیت ســرویس و هزینه می شــود. درخواست کنندگان 
سرویس انتخاب های بسیاری از مجموعه سرویس های با 
عملکرد مشابه و کیفیت های متفاوت در اختیار دارند. روش 
کشف بر مبنای کیفیت سرویس با ویژگی های غیرعملکردی 
ســرویس از قبیل کیفیت سرویس، سیاســت های امنیتی، 
اطالعات قیمت و دیگر قراردادهای مابین وب ســرویس ها 

مرتبط است.
 OWL-QOS کشف سرویس بر مبنای هستان شناسی
شامل سه الیه اســت. الیه پروفایل QOS که وظیفه تطبیق 
را برعهده دارد. الیۀ تعریف ویژگی QOS، ساخت دامنه  و 
تعریف ویژگی های آن را بر عهده دارد. الیه استاندارد ها15 

که استانداردها ومعیارها را تعریف می نماید.
]Cardoso ,sheth]22 سرویس های متناسب را با استفاده 
از شــباهت های نحوی، عملیاتی و معنایی کشف می نمایند. 
شــباهت نحوی به وســیله مقایســه نام ها و مشــخصات 
سرویس ها محاسبه می شود. شــباهت معنایی و عملیاتی 
بــه ترتیب به وســیله اطالعات کیفیت ســرویس و مفاهیم 
ورودی/خروجی محاسبه می شــود. کیفیت سرویس قبال 
به منظور ارتقا یا بهبود انتخاب ســرویس استفاده می شد.

]54[ روشی بر مبنای ماشین حالت ارائه می کند که در این 
روش ابتدا پرس و جو یا همان درخواست کاربر به عنوان 
هدف در نظر گرفته شده و سپس پیش پاالیش بر روی آن 
انجام می شود و ســپس تطابق معنایی انجام گرفته و پس 
از آن تطابق کیفیت ســرویس انجام می گیرد و پس از این 
مرحله ســرویس کشف شده مشخص می شود. این روش 

از راهبردهای مختلف تطبیق استفاده می کند.

-روشبرمبنایدادهکاوی

به کارگیــری روش هــای داده کاوی در کشــف وب 
ســرویس می تواند دقت در کشف وب سرویس را افزایش 
14-Tuple
15-Metrics

دهد. عدم وجود توصیف معنایی در وب سرویس ها نتایج 
کمی در جست و جو به دست می دهد]54[ بسیاری از نتایج 
حاصل از یک پرس وجو بخشی از نیازهای کاربر را ارضا 
می نماید. دسته بندی وب سرویس معنایی از نمایش مناسبی 
برای گروه بندی وب سرویس های مشابه استفاده می کند. 
برای محاســبه مشابهت میان وب ســرویس ها به منظور 
گروه بندی آن ها، ]54[ از ضریب همبستگی jaccard استفاده 
نموده است. به منظور گروه بندی وب سرویس های مشابه 
از تکنیک های دسته بندی استفاده شده است. میزان مشابهت 
سرویس با در نظر گرفتن توصیف سرویس و ویژگی های 
OWL-S محاســبه می شــود. ]woogle]34 الگوریتم هــای 

دسته بندی را برای گروه بندی نام های پارامترهای عملیات 
وب سرویس در مفاهیم معنی دار معنایی ارائه نموده است. 
ایــن الگوریتم بیش از حد بــرروی نام ها و پارامترها تکیه 

کرده است.
روش های برمبنای داده کاوی روش هایی داده - محور 
هستند. مشکل این است که با استفاده از این روش ها امکان 
بررســی رفتار کاربر وجود ندارد. بنابراین استفاده از این 
روش ها منجر به تمرکز بررسی وب سرویس های موجود 

به جای بررسی نحوه استفاده از آن ها شده است.

3-روش.پیشنهادی

کشف وب ســرویس معنایی شامل چهار مرحله است. 
بدیهی اســت که الگوریتم ارائه شــده نیز از همین سیستم 

تبعیت نموده است.
مرحله انتشار و تبلیغ سرویس با استفاده از ویژگی های 
پروفایل OWL-S اقدام به ثبت مشــخصات تبلیغ سرویس 
غنی شــده با معانی موجود در هستان شناسی در مخزن 
ســرویس می نماید. در مرحله دوم درخواست غنی شده با 
معانی کاربر برای کشف سرویس مرتبط به سیستم تحویل 
داده می شود. مرحله بعدی که مهم ترین مرحله است تطبیق 
ورودی، خروجی، پیش شرط و اثر سرویس با نظایر آن ها 
در درخواســت است که این مرحله در موتور تطبیق انجام 
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می پذیرد. در نهایت ســرویس های مرتبط تشــخیص داده 
شده توسط موتور تطبیق، به درخواست کننده بازگردانده 

می شود. 

3-1الگوریتمروشپیشنهادی

الگوریتم ارائه شده بدین صورت می باشد.
 ،R سرویس درخواست ،S ورودی: سرویس پیشنهادی

W2 وزن مفاهیم ،W1 هستان شناسی، وزن مفاهیم
خروجی: مجموعه ســرویس های مرتب شده براساس 

درجه تطبیق و امتیاز
گام 1: اســتخراج ورودی، خروجی، پیش شــرط و اثر 

سرویس پیشنهادی و سرویس درخواست
گام 2: اگر تعداد ورودی های سرویس پیشنهادی بیشتر 
از ورودی های درخواست اســت به گام 11 و در غیر این 

صورت به گام سه برو.
گام 3: اگر تعداد خروجی های درخواســت بیشــتر از 
سرویس پیشنهادی است به گام 11 و در غیر این صورت 

به گام 4 برو.
گام 4: اگر تعداد پیش شــرط های سرویس پیشنهادی 
بیشتر از درخواست است به گام 11 و در غیر این صورت 

به گام 5 برو.      
گام 5: اگر تعداد اثرهای درخواست بیشتر از سرویس 
پیشــنهادی است به گام 11 و در غیر این صورت به گام 6 

برو.
گام 6: محاســبه درجــه تطبیــق میان درخواســت و 

سرویس پیشنهادی
6-1: اگر تمامــی رده های مفاهیــم ورودی، خروجی، 
پیش شــرط و اثر درخواست مشترک هستند درجه تطبیق 

شکل.1.:.روندنمای.روش.پیشنهادی
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سرویس پیشنهادی Exact است.
6-2: اگر تمامی رده های مفاهیم ســرویس پیشنهادی 
شامل رده های مفاهیم سرویس درخواست می شوند درجه 

تطبیق سرویس پیشنهادی plug-in است.
6-3: اگر تمامی رده های مفاهیم ســرویس درخواست 
شامل رده های مفاهیم سرویس پیشنهادی می شوند درجه 

تطبیق سرویس پیشنهادی subsume است.
6-4: اگر بعضی از رده های مفاهیم سرویس درخواست 
با سرویس پیشنهادی مشترک بوده یا شامل و یا مشمول 
 intersect آن ها می شوند درجه تطبیق سرویس پیشنهادی

است. 
6-5: اگر ردۀ مفاهیم یکی از ورودی ها یا خروجی های 
ســرویس پیشنهادی رابطه complementOf  با نظیر آن در 
سرویس درخواست داشته باشــد درجه تطبیق سرویس 

پیشنهادی substitute می شود.
گام 7: اگر درجه تطبیق substitute است به گام 10 برو 

و در غیر این صورت به گام 8 برو.
گام 8: محاســبه  subscore برای هــر عنصر ورودی، 

خروجی، پیش شرط و اثر
8-1: محاسبه concept-sim براساس فرمول 1 

8-2: محاسبه att-sim براساس فرمول 2
8-3: محاسبه Concept-sim براساس فرمول 3

پیشــنهادی  TotalsCore ســرویس  محاســبه   :9 گام 
براساس فرمول 4 

گام 10: اضافه نمودن ســرویس پیشــنهادی با درجه 
تطبیق و امتیاز TotalScore به مجموعه جواب.

گام 11: پایان   

3-2-تطبیــقورودی،خروجی،پیششــرطو
اثرهایدرخواستوسرویسنامزد

3-2-1 روش تطبیق

روش های بسیاری برای تطبیق میان عناصر درخواست 
و ســرویس وجــود دارد. اکثــر این روش هــا از درخت 
طبقه بندی هســتان شناســی اســتفاده می کنند. این روش 

بدین صورت اســت کــه با در نظر گرفتن سلســله مراتب 
هســتان شناســی رابطه میان مفاهیم را می یابد. روابطی 
که در هســتان شناسی میان مفاهیم وجود دارد به صورت 
is-a و part-of می باشــد و هستان شناسی بر مبنای همین 

روابط شکل می گیرد. بدیهی است که هرچه به سمت باالی 
سلسله مراتب هستان شناسی برویم مفاهیم کلی تر شده و 
بالعکس با حرکت به سمت پایین مفاهیم جزئی تر می شوند. 
این روابط سلســله مراتبی را تشکیل می دهند که می توان 
بر روی آن اســتدالل نمــود و روابط موجود میان مفاهیم 
را دریافت. برای اســتدالل بر روی مفاهیم هستان شناسی 
از اســتدالل گر استفاده می شود. اســتدالل گرهای مختلفی 
برای اســتدالل بر روی هستان شناسی موجود هستند اما 
هر یک از این اســتدالل گرها از الگوریتم اســتدالل خاصی 
برای استدالل استفاده می کنند. در الگوریتم ارائه شده برای 
 اســتدالل بر روی هستان شناسی از اســتدالل گر معنایی
 pellet به دلیــل پشــتیبانی از قوانیــن SWRL و همچنیــن

OWL-DL استفاده شــده است. هدف از استدالل بر روی 

هســتان شناسی کشــف روابط میان مفاهیم است. روابط 
میان مفاهیم بیشــتر به معنی رابطه شــمولی میان مفاهیم 
اســت. این رابطه مهم ترین و اصلی ترین رابطه ای است که 
برای تشــخیص مشــابهت میان دو مفهوم به کار می رود. 
مســئله اصلی برای تشخیص مشــابهت میان عناصر وب 
ســرویس معنایی در واقع همین مســئله است یعنی این که 
مهم نیســت که این عناصر دارای نام یکســان یا مشابه یا 
مترادف باشند بلکه باید مفهومی که در هستان شناسی به 
آن اشاره می کنند مشــابه یا یکسان باشد. در این صورت 
است که عناصر مشــابه یکدیگر تشخیص داده می شوند. 
به همین منظور در الگوریتم ارائه شده پاسخ به این سوال 
که آیا مفهومی که عنصر وب سرویس نامزد به آن اشاره 
می کند اََبرمفهوم یا زیرمفهوم مفهومی است که عنصر نظیر 
در درخواســت به آن اشــاره می کند، بررسی شده است. 
با تشــخیص وضعیت مفاهیمی که عناصر درخواســت و 
سرویس نامزد نســبت به یکدیگر دارند می توان مشابهت 
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آن ها را دریافت.
بر اســاس رابطه شــمولی میان مفاهیم می توان درجه 
تطبیقی بسته به این که کلیه عناصر مورد مقایسه سرویس 
و درخواســت )منظور همان IOPE است( نسبت به یکدیگر 
چه وضعیتی دارند، به ســرویس منتسب نمود. این درجه 
تطبیق نشان دهنده رابطه میان درخواست و سرویس است. 

3-2-2 تطبیق IOPEها

ورودی و خروجی سرویس از نوع کلمه هستند یعنی از 
یک کلمه تشکیل شده اند اما پیش شرط و اثر از نوع عبارت 
هســتند و بنابراین از مجموعه ای از کلمات تشکیل شده اند. 
بنابراین مقایســه میــان ورودی و خروجی و نحوه تعیین 
درجه تطبیق ســرویس با نظیر همین عمل در پیش شرط و 
اثر متفاوت اســت. به بیان دیگر، چــون برای تعیین میزان 
مشابهت از رابطه شــمولی استفاده می شود، تعیین این که 
یــک ورودی / خروجی در درخواســت نســبت به عنصر 
نظیر آن در ســرویس چه وضعیتــی دارد با تعیین این که 
دو پیش شــرط یا اثر نســبت به یکدیگــر در چه وضعیتی 
قرار دارند متفاوت است. از اینرو انجام تطبیق به دو بخش 
تقســیم می شــود. بخش اول تطبیق  ورودی و خروجی و 

بخش دوم تطبیق پیش شرط و اثر.
3-2-2-1  تطبیــق  ورودی و خروجی درخواســت با 

سرویس نامزد
برای تطبیق ورودی و خروجی درخواست و سرویس 
نامــزد با توجه به مطالبی که مطرح شــد و در نظر گرفتن 
رابطه شمولی میان مفاهیم مورد اشاره عناصر موجود در 
درخواســت و سرویس، مقایسه میان آن ها به صورت زیر 

انجام می پذیرد.
ابتدا تمامی رده های مفاهیمی )منظور همان مفهوم است 
در طبقه بندی هستان شناسی( که ورودی ها / خروجی های 
درخواست به آن ها اشاره می کنند، به صورت یک آرایه در 
نظر گرفته می شوند. ســپس رده های مفاهیم ورودی ها و 
خروجی های ســرویس از مخزن اســتخراج شده و آن ها 
نیــز در یک آرایه قرار می گیرند. الزم به ذکر اســت که در 

هنگام ذخیره عناصر ســرویس های تبلیــغ در مخزن نام 
و ردۀ مفاهیمــی که به آن اشــاره می کننــد نیز در مخزن 
ذخیره می شــود. پس از این مرحله هر یک از عناصرآرایه 
ردۀ مفاهیم ورودی/خروجی درخواست با تمامی عناصر 
موجــود در آرایه ردۀ مفاهیم ورودی/خروجی ســرویس 
نامزد مورد مقایسه قرار می گیرند. مقایسه نیز بدین صورت 
است که ر ده های مفاهیم از نظر این که آیا با یکدیگر مساوی 
یا اََبرمفهوم یا زیرمفهوم یکدیگر هســتند مورد بررســی 
قرار می گیرنــد. تا اینجا آنچه که از مقایســه ورودی ها و 
 Exact خروجی ها گفتیم مربوط به انتســاب درجات تطبیق
plug-in ,subsume ,intersect, بــود. در این الگوریتم درجه 

تطبیق جدیدی به نام substitute نیز ارائه شده است که برای 
ســرویس هایی اســت که هیچ یک از درجات تطبیق باال را 
نســبت به درخواست ارائه شده دارا نمی باشند. این  درجه 
تطبیق به دنبال سرویس هایی می باشد که گرچه نیاز کاربر 
را برطرف نمی کنند اما تا حدودی معادل آن را ارائه می  دهند. 
این بدین معنی اســت که سرویس نامزدی با درجه تطبیق 
substitute نیاز کاربر را برطرف نمی کند بلکه جایگزین آن را 

ارائه می کند. به طور مثال درخواستی را در نظر بگیرید که 
در آن کاربــر تقاضای رزرو هتل در تاریخ معین را نموده 
اســت. اگر هیچ یک از سرویس های نامزد موجود قادر به 
انجام چنین کاری نبودند و سرویسی موجود بود که امکان 
اقامــت در کمپ را بــرای کاربر فراهم مــی آورد به عنوان 
sub-  سرویس جایگزین انتخاب می شود و درجه تطبیق آن

stitute خواهد بود. به جهت نایل شدن به این درجه تطبیق، 

ورودی و خروجی ســرویس و درخواســت از نظر این که 
رده های مفاهیم آنان مکمل یکدیگر باشــند، مورد بررسی 

قرار می گیرند.
3-2-2-2  تطبیــق پیش شــرط و اثــر درخواســت با 

سرویس نامزد
پیش شــرط و اثر به صورت عبارت هستند و بنابراین 
نحوه انتساب درجه تطبیق )مشخص نمودن درجه تطبیق( 
به آنان با ورودی و خروجی متفاوت اســت. با استفاده از 



52

13
95

ز 
یی

 پا
ی /

ش
یان

را
م 

لو
ع

قوانین SWRL می توان پیش شرط و اثر را توصیف نمود. 
این قوانین متشــکل از یک اتم و یک گزاره و یا از دو اتم و 
یک گزاره تشــکیل شده اند. هر یک از این اتم ها به مفهومی 
در هســتان شناسی اشاره می کنند. اما گزاره ها بر دو نوع 
هســتند، یک نوع که با classpredicate مشخص می شوند و 
گزاره های رده هستند مانند اتم ها به مفاهیم هستان شناسی 
اشــاره می کنند. اما نوع دیگر propertypredicate ها هستند 
که به ویژگی های اشیا در هستان شناسی اشاره می کنند. 

بــرای تطبیق عبارات پیش شــرط و اثــر باید رده های 
مفاهیــم اتم هــای درخواســت و ســرویس بــا یکدیگر و 
گزاره های درخواســت و ســرویس نیز با یکدیگر مقایسه 
شــود. بنابراین برای ایــن کار به یک آرایــه برای مفاهیم 
 ClassPredicate اتم ها و یک آرایه بــرای گزاره هایی از نوع
و گزاره هایی از نوع PropertyPredicate نیاز اســت. اتم ها  و 
گزاره های عبارات را جدا نموده و پس از پیدا نمودن مفهوم 
مورد اشاره، در آرایه قرار داده می شود. سپس عناصر هر 
آرایه با آرایه نظیر آن مقایسه می شود. این مقایسه نیز از 
جنس مقایســه های میان ورودی ها و خروجی ها می باشد. 
راه حل ارائه شــده در این الگوریتم برای حل این مســئله 
بدین صورت اســت: هر عبارت متشــکل از دو یا سه جزء 
می باشد. بنابراین می توان گفت وضعیت یک عبارت نسبت  
به دیگری به هر دو یا ســه جزء آن وابسته است. یعنی اگر 
هر سه جز یک عبارت در وضعیت یکسانی نسبت به اجزای 
متناظر عبارت دیگر بودند. آنــگاه کل عبارت دارای همان 

وضعیت نسبت به عبارت دیگر است. 
از دیگــر ویژگی هــای کــه ایــن الگوریتــم را از دیگر 
الگوریتم های تطبیــق متمایز می ســازد، در نظر گرفتن و 

مقایسه میان ویژگی های مفاهیم است. 

3-3رتبهبندیسرویسهایتبلیغ

در بخش قبل نحوه مقایســه IOPE ســرویس نامزد با 
درخواســت بررســی شــد. نتیجه این بخش تعیین درجه 
تطبیق ســرویس نامزد می باشد. اما با تعیین درجه تطبیق 
یک ســرویس نمی توان مناسب ترین ســرویس را از میان 

ســرویس های نامزد موجود در مخزن انتخاب نمود زیرا 
اگر چند ســرویس با درجه تطبیق یکســان موجود باشد 
چگونه می توان تشخیص داد که کدامیک از این سرویس ها 
به ســرویس درخواست شده نزدیکتر است. به بیان دیگر، 
کدامیک از ســرویس ها نیازهای کاربر را بیشــتر برطرف 
می نمایــد. اینجاســت که بحث رتبه بندی ســرویس مطرح 

می شود.
برای رتبه بندی ســرویس نیاز به منتسب کردن امتیاز 
به ســرویس اســت. در اینجا ســوالی مطرح می شود که 
امتیازدهی به ســرویس بر چه معیاری باید باشــد. پاسخ 
به این ســوال منجــر به انتخاب بهترین ســرویس خواهد 
شد.معیارهای مختلفی برای امتیازدهی به سرویس وجود 
دارد. برخــی از این معیارها عبارتند از زمان پاســخ دهی 
سرویس، کیفیت سرویس، میزان شباهت عناصر سرویس 
به یکدیگر و غیــره. معیارهای دیگری نیز برای امتیازدهی 
وجود دارند اما می توان ســه معیار بــاال را از اصلی ترین 
معیارهای امتیازدهی به سرویس برشمرد. معیارهای دیگر 
بیشتر به کاربر درخواست کننده باز می گردد از قبیل این که 
مثال سرویس توسط فراهم کننده خاصی که کاربر اعتماد 

بیشتری به آن دارد، ارائه می شود. 
از میان ســه معیار مطرح شــده در باال، معیار شباهت 
عناصر ســرویس معیاری مناســب بــرای امتیازدهی به 
سرویس می باشــد. علت مناسب بودن این معیار این است 
که در کشــف ســرویس آنچه که حائز اهمیت است میزان 
شباهت عناصر سرویس و درخواست به یکدیگر می باشد. 
معیارهایــی از قبیل زمان پاســخ دهی ســرویس و کیفیت 
سرویس بیشــتر برای پاالیش ســرویس مناسب هستند. 
بنابراین در الگوریتم ارائه شده برای امتیازدهی و در نتیجه 
آن رتبه بندی ســرویس از معیار شباهت عناصر سرویس 
به یکدیگر استفاده شده است. مقصود از عناصر سرویس 
همان عناصر پروفایل سرویس یعنی ورودی و خروجی و 
پیش شرط و اثر می باشد. مشخص نمودن امتیاز سرویس 
بر اســاس معیار شــباهت عناصر ســرویس به دو بخش 
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تقسیم می شود. یک بخش میزان شباهت مفاهیمی است که 
عناصر پروفایل ســرویس به آن ها اشاره می کنند و بخش 
دیگر میزان شباهت ویژگی های مفاهیم است. هر یک از این 
بخش ها ســهمی در تعیین امتیاز سرویس دارند. این سهم 
همان طــور که در ادامه خواهد آمد به میزان اهمیت هر یک 

بستگی دارد. 
3-3-1 نحوه  امتیازدهی به سرویس ها بر اساس شباهت 

میان مفاهیم

الگوریتــم تطبیق شــامل فراخوانی تابــع اندازه گیری 
مشــابهت می باشــد. تابع اندازه گیری بر اســاس درخت 
سلســله مراتبی که نشان دهنده رابطه شمولی میان تمامی 
مفاهیم هستان شناسی است که شامل مفاهیم مورد مقایسه 
هستند، و عددی در بازه صفر و یک که نشان دهنده درجه 
مشابهت می باشد را به عنوان نتیجه باز می گرداند. این تابع 
از تعدادی مقادیر طبقه بندی گره های درختی که مفاهیم در 
آن قرار دارند استفاده می کند. این مقادیر شامل کوتاهترین 
فاصلــه میان گره ها، عمق گره هــای مفاهیم، و عمق گره ها 
برای مفاهیم مورد مقایسه مشــترک می شود. R را ریشه 
درخت سلســله مراتب مفاهیم در نظر می گیریم. a و b دو 
 Lb و La مینیمم فاصله میان مفاهیــم و d ،مفهــوم هســتند
عمق های مرتبط با نقطه مشترک میان دو مفهوم می باشند. 
بــرای مثال اگر a مفهوم c10 درخت در شــکل 2 و b مفهوم 
 mb=1 و ma=2 و Lb =2و Ia=3 و d=3 باشــند، بنابرایــن c5

می باشند.
در ادامه برخی ویژگی های محاسبه مشابهت معنایی و 

مقادیر طبقه بندی را بیان می کنیم.
 ،d با افزایش b و a 1. مشــابهت معنایی میان مفاهیــم

به صورت خطی کاهش می یابد.

2. مشــابهت معنایــی میــان مفاهیم a و b بــا افزایش 
)La+Lb(، به صورت خطی افزایش می یابد.

 ،│La+Lb│ با افزایش b و a 3 . مشابهت معنایی مفاهیم
به طور خطی کاهش می یابد.

 ،max(ma,mb) با افزایش b و a 4. مشابهت معنایی مفاهیم
به طور خطی کاهش می یابد.

 ،│ma-mb│ با افزایش b و a 5. مشابهت معنایی مفاهیم
به طور خطی کاهش می یابد.

تابع S(a,b) باید ویژگی های زیر را داشته باشد.

اولین ویژگی برد تابع را مشــخص می کند، همان طور 
که مشــابهت معنایی دو مفهوم که کامال نا مرتبط هســتند 
حداقل صفر اســت و اگر دو مفهوم یکسان باشند ماکزیمم 
میزان  شباهت آن ها یک یا همان 100% است. دومین ویژگی 
خاصیت انعکاسی تابع را بیان می دارد که مشابهت میان هر 
مفهوم و خودش، یک می باشد، و این نشان دهنده این است 
که هر مفهوم همانند خودش است. آخرین ویژگی خاصیت 

تقارنی است.
حال با ویژگی های مطرح شده در باال فرمول 1 معرفی 

می شود. در این فرمول β  پارامتر تنظیم پذیری است.

   

همان طور که مالحظه می کنید این تابع پارامتری است. 
Max(ma ,mb) اگر صفر باشــد بدین معنی اســت که هر دو 

مفهــوم یکســان هســتند و بنابراین میزان شــباهت آنان 
بیشترین مقدار یعنی یک می باشد. و اگر Max(ma ,mb) صفر 

شکل.2:.مثال.از.درخت.طبقه.بندی.هستان.شناسی



54

13
95

ز 
یی

 پا
ی /

ش
یان

را
م 

لو
ع

نباشــد بدین معنی است که مفاهیم یکسان نیستند و میزان 
مشــابهت آنان باید به وســیله فرمول ارائه شده محاسبه 

شود.
3-3-2 نحوه تعیین میزان شباهت ویژگی مفاهیم

همان طور که در بخش راهکارهای پیشــین مطرح شد 
روش های کمی به بررسی ویژگی میان مفاهیم پرداخته اند. 
در الگوریتم ارائه شده مقایسه میان ویژگی مفاهیم بیشتر 
در مورد انتســاب امتیاز به سرویس به کار می رود. این که 
ویژگی هــای مفاهیم مورد اشــاره عناصر درخواســت / 
سرویس مورد مقایسه قرار گیرند، برای کمک به تشخیص 
بهتر رابطه میان مفاهیم است. بدیهی است که رابطه شمولی 
می تواند رابطه میان مفاهیم را کشف کند اما جواب استنتاج 
بر روی درخت سلســله مراتب هستان شناسی یک جواب 
درســت و غلط است و بنابراین به فهم دقیق تر رابطه میان 
دو مفهوم کمکی نمی کند. بر همین اســاس نیاز به مقایسه 

میان مفاهیم در کشف وب سرویس ها احساس می شود.
برای مقایسه میان مفاهیم ابتدا یک آرایه برای هر یک از 
مفاهیم در نظر گرفته شده که در آن ها ویژگی های هر یک 
از مفاهیم درج می شود. سپس این مفاهیم با یکدیگر مقایسه 
می شــود. این مقایســه از نوع معنایی نیســت بلکه از نوع 
لغوی می باشد. پس از انجام مقایسه میان آرایه ویژگی های 
مفهوم درخواســت با ســرویس نامزد تعداد ویژگی های 
مشــترک به تعداد کل ویژگی های دو مفهوم تقسیم شده و 
در نتیجه امتیاز ویژگی های مفاهیم بدین صورت مشخص 
می شــود. از این امتیــاز برای رتبه بندی ســرویس نامزد 
استفاده می شود. امتیاز مشابهت ویژگی های مفاهیم مطابق 

فرمول2 به دست می آید.
)فرمول 2(                     

که در فرمول att-Sim 2 امتیاز مشابهت ویژگی ها است 
که از تقســیم ویژگی های مشــترک دو مفهوم بر تعداد کل  
ویژگی های هر دو مفهوم به دســت می آیــد. امتیازدهی و 
رتبه بندی ســرویس های تبلیغ در بخش بعد مورد بررسی 

قرار خواهد گرفت.
3-3-3 نحوه محاسبه امتیاز هر عنصر پروفایل سرویس

در ایــن بخش بــه روش محاســبه امتیاز هــر یک از 
ورودی ها، خروجی ها، پیش شــرط ها و اثرها می پردازیم. 
در این روش از میزان مشــابهت مفاهیم16و میزان شباهت 
ویژگی های مفاهیم17 برای محاســبه امتیــاز هر زوجی از 
مفاهیم که با یکدیگر مقایسه می شوند استفاده شده است. 
در محاســبه امتیاز، امتیاز هر زوج از مفاهیم که با یکدیگر 
مقایسه می شــوند محاسبه می شــود. این زوج که شامل 
یک مفهوم از درخواســت و یک مفهوم از ســرویس نامزد 
می باشــد از نظر روابط معنایی در سلسله مراتب هستان 
شناسی با یکدیگر مقایسه شده و نسبت به یکدیگر اََبرمفهوم، 
زیرمفهوم یا یکسان هستند. الزم به ذکر است که هر عنصر 
از درخواست با تمامی عناصر نظیرش در سرویس نامزد 
مقایسه شده و زوجی که دارای امتیاز ماکزیمم باشد برای 

محاسبه امتیاز سرویس در نظر گرفته می شود.
امتیاز هر عنصر از ورودی، خروجی، پیش شرط و اثر 

توسط فرمول 3 محاسبه می شود:
)فرمول 3(

کــه در آن w1 و w2 به ترتیب وزن هایی هســتند که به 
مشــابهت مفاهیــم و مشــابهت ویژگی هــای مفاهیم داده 
می شود. این وزن بسته به میزان اهمیت هر یک از مشابهت 
مفاهیم و مشــابهت ویژگی ها برای کاربر دارد. باید به این 

.w1+w2=1 نکته توجه شود که
پــس از این که امتیاز هر زوج18 محاســبه شــد، امتیاز 
سرویس محاسبه می شود. در واقع امتیاز سرویس میانگین 
امتیاز تمام زوج هایی که با یکدیگر مقایسه شده و امتیاز آن ها 
محاسبه شده اســت، می باشد. علت در نظر گرفتن میانگین 
سخت گیری بیشتر در کشف سرویس بوده است. این بدین 
معنی اســت که اگر در میان زوج های مقایسه شده، زوج یا 
زوج هایی یافت شد که دارای امتیاز پایین تری نسبت به بقیه 
16- Concept-Sim
17- att-Sim
18-SubScore
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بود، امتیاز سرویس را تا حدودی کاهش دهد. 
برای محاســبه امتیاز کلی ســرویس تمامی امتیازات 
محاسبه شده از مقایسه مفاهیم درخواست و سرویس که 
از نظر سلســله مراتب هستان شناسی با یکدیگر مشابهت 
داشــتند با یکدیگر جمع شــده و بر تعداد زوج هایی که با 
یکدیگر مقایســه شده و مشــابهت آن ها تعیین شده است 
تقســیم می شــوند. فرمول محاســبه امتیاز کل سرویس 
به صورت زیر می باشــد کــه در آن TotalScore امتیاز کل 
سرویس و SubScorei امتیاز مشابهت عنصرi ام و n تعداد 

زوج های مشابه می باشد.

پس از محاسبه امتیازسرویس )TotalScore( هر درجه 
تطبیق را به صورت مجموعه ای در نظر گرفته و سرویس ها 

را بر اساس TotalScore در آن مرتب می نماییم. 

4-.ارزیابی.روش.پیشنهادی

الگوریتم ارائه شده برای کشف وب سرویس معنایی  را 
با اســتفاده از وب سرویس های معنایی مجموعه داده ]37[ 
OWLS-TC ارزیابی می نماییم. از 554 وب سرویس معنایی 

ایــن مجموعه 100 وب ســرویس را در دامنه های مختلفی 
انتخاب نمودیم. تعــداد 20 پرس و جو از میان 28 پرس و 
جوی موجود در OWLS-TC انتخاب شــده است. پرس و 
جوها به نحوی انتخاب شــده اند کــه در رابطه با مجموعه 
ســرویس های انتخاب شده باشند. پرس و جوها نیز مانند 

سرویس ها از دامنه های مختلفی انتخاب شده اند.

4-1معیارهایارزیابی

Preci- ،معیارهای FSMبرای  ارزیابی میزان دقت الگوریتم
 Precision .مورد استفاده قرار گرفته اند F-score و sion ،Recall

به صورت توانایی فراهم آوردن وب سرویس های مرتبط 
از مجموعه وب ســرویس های بازگردانده شده به عنوان 

نتیجه، تعریف می شود. 
 Recall نیــز به عنــوان توانایی فراهــم آوردن تعداد 

ماکزیمم سرویس های مرتبط از مجموعه وب سرویس های 
مرتبط، تعریف می شود. 

F-score میانگین Precision و Recall می باشــد. تعریف 

ریاضی این مفاهیم به صورت زیر است:

نتایج به دســت آمــده از این معیارهــا از 20 پرس و 
جو می باشــد. برای ارزیابی از macro-average اســتفاده 
شــده اســت که در آن میانگین مقادیر Precision مجموعه 
جواب های بازگردانده شــده به وسیله  تطبیق دهنده برای 
تمام درخواســت ها )پرس و جوها(ی موجود در مجموعه 
  Recalli استاندارد Recall آزمایش در سطوح
  Precisionمحاسبه می شود. درون یابی برای تخمین مقادیر
که در مجموعه جواب برای برخی درخواست ها در سطوح 
Recall مورد نظر مشــاهده نشــده اند، استفاده شده است. 

 .)n=1..10،از 0 تا 1 می باشد. )با گام های  Recall تعداد سطوح
بنابراین Precision که macro-average باشد به صورت زیر 

تعریف می شود:
)فرمول 8(

که در آن Oq مجموعه مقادیر recall/precision مشاهده 
شده برای پرس و جوی q است.

پــس در ابتــدا Precision و Recall اولیه برای هر پرس 
 Recall و Precision و جو محاسبه می شود. برای محاسبه
اولیه از تعداد سرویس  های مختلف در هر مرحله استفاده 
شده است. برای مثال در محاسبه Precision و Recall برای 
پرس و جوی شــماره 1 در مرحله اول 10 ســرویس، در 
مرحله دوم 20 سرویس و همینطور تا مرحله دهم که 100 
ســرویس را به عنوان مجموعــه داده در نظر گرفته ایم. از 
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این رو مجموعه سرویس های مرتبط بسته به سرویس هایی 
که درون مجموعه مورد آزمایش قرار دارند در هر مرحله 

تغییر می کند.
پس از به دست آوردن Precision و Recallهای مختلف به 
محاسبه Precision  برای سطوح Recall مختلف می پردازیم. 
همان طورکه گفته شد سطوح Recall به صورت  محاسبه 
می شود که مقدار Recall در اینجا 10 در نظر گرفته شده و  
n=1..10 می باشد. بنابراین سطوح Recall از 0,1 تا 1  است. 

محاسبه F-Score نیز بدین صورت است که Precision  های 
به دســت آمده را برای هر یک از سطوح Recall در فرمول 
7 قرار می دهیم و مقدار آن محاســبه می شــود. محاسبه 
میانگین زمان پاسخ نیز بدین صورت است که زمان اجرای 
الگوریتم به ازای 20 پرس وجو برای تعداد معینی سرویس 
در هر مرحله محاسبه می شود که تعداد سرویس ها در هر 
مرحله 100 و ... و 20 و 10  ســرویس می باشــد. ســپس 
میانگین زمان اجرای به دست آمده از 20 پرس وجو در هر 

مرحله محاسبه می شود.

4-2ارزیابینتایج

برای مقایســه الگوریتم پیشنهادی با کارهای مشابه از 
سه الگوریتم دیگر نیز اســتفاده شده است. الگوریتم اول، 
تطبیــق ورودی-خروجی می باشــد و همان طور که از نام 
آن پیداست ســرویس را فقط براســاس مقایسه ورودی 
و خروجی کشــف می کنــد. الگوریتــم دوم از روش های 
بازیابی اطالعات که بر مبنای بررســی متون هستند، برای 
 کشف سرویس استفاده می نماید. الگوریتم سوم الگوریتم

 IOPE است. این الگوریتم مقایسه را بر مبنای SAM+ [48]

انجام می دهد اما از ماژول شباهت WordNet برای تشخیص 
شباهت میان مفاهیم استفاده نموده است.

 Precision/Recall در ابتدا ســه الگوریتم از نظر معیــار
مورد مقایســه قرار گرفته اند که نتایج آن در نمودار شکل 

3 آمده است.
همان طور که در نمودار شــکل 3 مشــاهده می شــود، 
الگوریتم پیشــنهادی نســبت به دیگر الگوریتم های مورد 

مقایســه دارای Precision/Recall باالتری می باشد. تمامی 
الگوریتم ها در ســطوح Recall پایین یعنی زمانی که نسبت 
سرویس های مرتبط کشف شــده توسط الگوریتم به کلیه 
ســرویس های مرتبط موجود در مجموعه ســرویس های 
مرتبــط کوچک می باشــد، دارای Precision باالیی اســت. 
یعنی نســبت ســرویس های مرتبطی که کشف کرده است 
به تمامی ســرویس های کشف شده، نســبت باالیی است. 
اما به تدریج با افزایش Recall مشــاهده می شود که مقدار 
Precision کاهش می یابد. این بدین معنی اســت که هر چه 

ســرویس های مرتبط بیشــتری توســط الگوریتم ها یافت 
می شوند تعداد ســرویس های نامرتبط کشف شده بیشتر 
می شــود. این رونــد در همه الگوریتم های مورد مقایســه 
 دیده می شــود اما الگوریتمی کاراتر و موثرتر است که در

Recallهای باالتر دارای Precision باالتری باشد. این بدین 

معنی اســت که هر چه تعداد سرویس های مرتبط بیشتری 
یافت می شود، تعداد ســرویس های نامرتبط کمتری یافت 
شود. در واقع می توان گفت که این یک حالت آرمانی است 
که با افزایش تعداد سرویس های مرتبط کشف شده تعداد 
ســرویس های نامرتبط کاهش قابل توجهی داشــته باشد. 
اما الگوریتمهایی که برای کشــف ســرویس ارائه طراحی 
شده اند، ســعی دارند به این حالت نزدیک شوند. از این رو 
الگوریتمــی کارایی بهتری دارد که در ســطوح Recall باال

Precision باالیی نیز داشته باشد.

همان طور که در نمودار شــکل 3 نشــان داده شده 
است، الگوریتم پیشنهادی دارای ویژگی مذکور می باشد. 
یعنی الگوریتم پیشــنهادی نسبت به دیگر الگوریتم های 
 Precision باال دارای Recall مورد مقایســه در ســطوح
باالتری می باشــد که این گویای کاراتر و مؤثرتر بودن 
الگوریتم پیشنهادی می باشد. این مطلب نیز قابل توجه 
اســت که در ابتدا الگوریتمی کــه از روش های بازیابی 
اطالعات استفاده نموده دارای Precision باالیی است اما 
با افزایش Recall مقدار Precision به شــدت کاهش پیدا 
می کنــد تا جایی که حتــی از الگوریتم تطبیق IOPE نیز 
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پایین تر می رود. این روند نشــان دهنــده کارایی پایین 
الگوریتم هایــی اســت که از روش های ســنتی بازیابی 

اطالعات استفاده می کنند.
دیگــر الگوریتم مورد بررســی از تطبیــق ورودی و 
خروجی برای کشــف سرویس استفاده می کند. همان طور 
که مشــاهده می شــود مقادیر Precision این الگوریتم در 
سطوح Recall مورد بررسی از الگوریتم پیشنهادی بسیار 
پایین تر می باشد. علت آن نیز به وضوح مشخص است زیرا 
که ایــن الگوریتم تنها از تطبیــق ورودی و خروجی برای 
کشف سرویس اســتفاده نموده و بنابراین دقت کمتری را 
نسبت به الگوریتم هایی که عالوه بر ورودی و خروجی از 
پیش شرط و اثر استفاده می کنند، دارد. حتی میزان دقت این 
الگوریتم از دیگر الگوریتم های مورد مقایسه نیز کمتر است 
و علت آن فقط مقایسه لغوی ورودی و خروجی به صورتی 

ابتدایی )مقایسه رشته ها و نویسه ها با یکدیگر( می باشد.
 SAM+ در میان الگوریتم های مورد بررســی الگوریتم
میزان Precisionهای نزدیکتری به الگوریتم پیشنهادی دارد 
ولی میــزان دقت Precision آن همــواره کمتر از الگوریتم  
پیشنهادی اســت. علت این است که این الگوریتم از ماژول 

شــباهت WordNet برای تشخیص مشــابهت میان مفاهیم 
استفاده نموده اســت و دیگر این که از مقایسه ویژگی های 
مفاهیم با یکدیگر استفاده نکرده است. به همین علت دارای 
میزان دقت پایین تری نسبت به الگوریتم پیشنهادی می باشد. 
نکته دیگری که در مقایســه نمودار این دو الگوریتم وجود 
دارد تغییرات مقدار Precision دو الگوریتم است. الگوریتم 
 Precision پیشنهادی با این که تغییرات بیشــتری در مقدار
نســبت به الگوریتــم +SAM دارد اما در نهایت مشــاهده 
می شود که مقدار Precision آن در سطح Recall=1.0 به شدت 
کاهش پیدا می کند، در صورتی که در الگوریتم پیشــنهادی 
این اتفاق مشــاهده نمی شــود و علت این امر آنست که با 
افزایش میزان ســرویس ها تعداد ســرویس های نامرتبط 
در مجموعه ســرویس های کشف شده توســط الگوریتم 
تطبیق IOPE به طور قابل مالحظه ای افزایش می یابد اما در 
الگوریتم پیشــنهادی این طور نیست. عالوه بر این مالحظه 
می شود که در نمودار الگوریتم پیشنهادی تغییرات ناگهانی 
در مقدار Precision با افزایش recall به تدریج کاهش می یابد 
اما در الگوریتم +SAM کاهش ناگهانی مقدار Precision در 

سطوح Recall باال اتفاق می افتد.

جدولscore-F1.:1.الگوریتمها
---------12345678910

IO-matching0,130,190,220,240,250,250,250,220,230,1
IR-based0,180,310,410,470,470,460,460,40,340,34
SAM+0,180,310,40,470,520,560,580,60,60,52
FSM0,190,320,420,50,550,580,60,60,60,6

Precision/Recall.شکل.3:.نمودار
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 F1-score به بررسی Recall و Precision پس از بررسی
می پردازیم. همان طــور که از فرمول F1-score پیداســت، 
مقدار آن به مقادیر Precision و Recall بستگی دارد. نمودار 
شــکلF1-score 4 را برای الگوریتم های مطرح شده در باال 

نشان داده است.
محور افقی مقدار را نشــان می دهــد. همان طور که در 
بخش قبل گفته شــد، حداکثر مقدار،10 در نظر گرفته شده 
است. مطابق آنچه که در نمودار Precision/Recall دیده شد، 
در این نمودار نیز الگوریتم پیشنهادی دارای باالترین میزان 
F1-score نسبت به ســایر الگوریتم ها می باشد.ارزیابی در 

جدول1 با توجه به نمودار شکل 4 مشاهده می شود.
 میزان دقت الگوریتم پیشنهادی نسبت به روش تطبیق 
ورودی- خروجی ، در حدود 48,2 درصد، نسبت به روش  
 SAM+ در حدود 16,4 درصد و نسبت به روش IR-based

در حدود 7,6 درصد بهبود داشته است.
روش پیشنهادی دارای دقت باالتری نسبت به روش های 
قبلی می باشــد زیرا نسبت سرویس های مرتبطی که کشف 
کرده است به تمامی سرویس های کشف شده، باال است و 

بر اساس معنا می باشد.
روش  بر مبنای بازیابی اطالعات یک روش سنتی است 
و دارای کارایی پایین در کشــف ســرویس می باشد. این 

روش بــر روی واژگان و اهمیت آن ها در متون تاکید دارد 
و برای کشــف بهترین سرویس ها کافی نیستند زیرا متون 
موجود در وب ســرویس ها بسیار خالصه و چکیده شده 
هستند و اطالعات ساختاری که به اخذ معانی عملیات کمک 
می کند را نادیده می گیرد و در نتیجه دارای دقت پایینی در 

کشف سرویس می باشد.
روش تطبیــق ورودی- خروجی تنها از تطبیق ورودی 
وخروجی برای کشف سرویس استفاده نموده و بنابراین 
دقت کمتری را نسبت به الگوریتم هایی که عالوه بر ورودی 
و خروجی از پیش شــرط و اثر استفاده می کنند، دارد. این 
روش از مقایســه لغــوی ورودی و خروجــی به صورتی 

ابتدایی استفاده می کند.
بــرای   WordNet مــاژول شــباهت  از   SAM+ روش 
تشخیص مشــابهت میان مفاهیم استفاده نموده است و از 
مقایسه ویژگی های مفاهیم با یکدیگر استفاده نکرده است. 
به همین علت دارای میزان دقت پایین تری نسبت به الگوریتم 

پیشنهادی می باشد.
اکنون به بررسی سومین معیار مقایسه یعنی میانگین 
زمان پاســخ می پردازیم. نمودار میانگین زمان پاســخ در 

شکل 5 آمده است.
همان طور که مشــاهده می شــود، میانگین زمان پاسخ 

جدول.2:.مقادیر.UA.بدست.آمده.برای.الگوریتم.های.مختلف

UAUcriticalنام.الگوریتم

SAM+19.5127

IR.53.5127برمبنای

IO14.5127تطبیق

شکل.4:.نمودار.F1-score.الگوریتم.ها
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الگوریتم ارائه از الگوریتم های مقایسه ورودی و خروجی، 
الگوریتم بر مبنای روش های سنتی بازیابی اطالعات باالتر 
می باشــد. دلیل این مطلب این اســت که الگوریتم های فوق 
فقــط ورودی و خروجی را با یکدیگر مقایســه می نمایند 
و بنابراین در زمان کمتری به پاســخ خواهند رســید. اما 
الگوریتم +SAM و الگوریتم پیشــنهادی عالوه بر مقایسه 
ورودی و خروجی، پیش شرط و اثر را نیز مقایسه می نمایند 

که این خود بر زمان پاسخ دهی می افزاید.
در مورد مقایســه الگوریتم پیشــنهادی بــا الگوریتم 
مقایســه IOPE مالحظه می شــود که الگوریتم پیشنهادی 
در برخی از موارد میانگین زمان پاســخ باالتری نســبت 
به الگوریتم مقایســه IOPE دارد. علت این امر این است که 
الگوریتم مقایســه IOPE با استفاده از ماژول WordNet به 

تعیین میزان مشابهت میان مفاهیم می پردازد.

5-.آنالیز.آماری

در این بخش نتایج از لحاظ آماری بررســی می شود. 
هــدف از آزمون آماری که در این بخــش بر روی داده ها 
انجام می شود، اثبات تصادفی نبودن داده ها و این که داده ها 
از روی تصادف به دست نیامده اند، می باشد. آزمون آماری 
که بر روی داده ها انجام شــده است، آزمون مان –ویتنی 

می باشد که در ادامه توضیح داده خواهد شد.

5-1آزمونمان_ویتنی

آزمون مان- ویتنی، آزمونی ناپارامتری است که برای 
آزمودن این فرض که دو نمونه از یک جامعه اخذ شــده اند 
یا این که آیا مشاهدات در یک نمونه بزرگتر از مشاهدات در 
نمونه دیگر است، استفاده می شود. با این که این آزمون، یک 
آزمون نا پارامتری است که فرض می کند دو توزیع آماری 

دارای یک شکل هستند.
نحوه انجام این آزمون بدین صورت است که دو نمونه 
را به صورت نزولی در یک مجموعه مرتب کرده و آن ها را 
رتبه بندی می نماید. ســپس با توجه به رتبه بندی های انجام 
شــده و براســاس فرمولی که در ادامه می آید، مقداری به 
نام U را به دســت آورده و این مقــدار را با جدول آزمون 
مان-ویتنی مقایســه نموده و اگر این مقدار کمتر از مقدار 
U جدول یا همان  Ucritical بود فرض را رد می کند و اگر این 

مقدار بزرگتر بود، فرض را می پذیرد.
فرمول به دست آوردن U به صورت زیر است:

فرمول )9(       

 B و اندازه نمونه A که و به ترتیب انــدازه نمونه
هستند و  مجموع رتبه های نمونه A است.

5-2نتایجآنالیزآماری

آزمون آماری بر روی داده های Precision   الگوریتم های 
مختلف انجام گرفته است. دلیل این امر این است که داده های 
Precision  از تمامی داده های دیگر برای مقایسه الگوریتم ها 

شکل.5:.نمودار.میانگین.زمان.پاسخ.الگوریتم.ها
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با اهمیت تر هســتند زیــرا میزان دقت الگوریتم کشــف را 
می ســنجند. با توجه به توضیحات باال فرض های صفر و 

یک به صورت زیر می شوند:
فرض صفر)Precision :)H0 الگوریتم پیشنهادی از دیگر 

الگوریتم های مورد مقایسه بیشتر نیست.
فرض یکPrecision : (H1) الگوریتم پیشــنهادی از دیگر 

الگوریتم ها بیشتر است.
بــا توجه به فرض هــای صفر و یک بــاال آزمون های 
مان-ویتنی برای هر یک از الگوریتم های مورد مقایسه در 
برابر الگوریتم ارائه شــده انجام شد و نتایج آن در جدول 
زیر آمده اســت. )الزم به ذکر است که مقایسه ها در سطح 

.)na=nb=20 صورت گرفته است و a=0.05

همان طور که در جدول 2 مشــاهده می شــود، تمامی 
مقادیــر UA از Ucritical کوچکتــر اســت. بنابراین در تمامی 
موارد فرض صفر رد می شــود و این بدین معنی است که 
Precision  الگوریتم پیشنهادی از تمامی الگوریتم های مورد 

مقایسه بیشتر است.

6-.نتیجه.گیری

کارایــی و میزان دقت الگوریتم ارائه شــده به وســیله 
نســخه ســوم مجموعه داده OWLS-TC ارزیابی و با سه 
الگوریتم کشــف ســرویس که یکی از روش های ســنتی 
بازیابی اطالعات برای کشــف سرویس استفاده می کند و 
دیگــری از تطبیق ورودی و خروجــی و دیگری از تطبیق 
IOPE و ماژول WordNet برای تشــخیص شــباهت میان 

مفاهیم اســتفاده کرده است، مقایسه شــده است. از نتایج 
آزمایش های انجام شده میتوان موارد زیر را استنتاج نمود:

1. الگوریتم ارائه شده در این مقاله از نظر دقت از دیگر 
الگوریتم های مورد مقایســه باالتر می باشــد. نتایج نشان 
می دهــد که در نظر نگرفتن پیش شــرط و اثر تا چه حد در 

میزان کارایی و دقت الگوریتم کشف تاثیرگذار است.
2. میانگین زمان پاسخ الگوریتم ارائه شده در این مقاله 
از دیگر الگوریتم های مورد مقایسه تا حدودی باالتر است 

و علت آن در نظر گرفتن پیش شرط و اثر و تعیین مشابهت 
میــان مفاهیم از طریق اســتدالل بر روی سلســله مراتب 
هســتان شناسی است که این خود باعث باال رفتن میانگین 

زمان پاسخ می شود.

6-1کارهایآینده

کارهای آینده می توانند در زمینه های زیر انجام شوند:
1.بهبود یا گسترش مفهوم درجه تطبیق جایگزین

2.بهبود روش های تعیین مشابهت میان مفاهیم
3.ترکیب الگوریتم های تصمیم گیری با الگوریتم کشف 

وب سرویس معنایی
6-1-1 بهبود یا گسترش مفهوم درجه تطبیق جایگزین

درجه تطبیــق جایگزین کــه در این مقاله ارائه شــده 
است،به جای درجه تطبیق Fail درنظر گرفته شده است.این 
درجه تطبیق سرویس هایی را کشف می کند که گرچه نیاز 
کاربر را بــرآورده نمی نمایند، اما جایگزینی برای آن ارائه 
می دهند. با توجه به این که این درجه تطبیق به تازگی مطرح 
شــده و در الگوریتم ارائه شده در این مقاله فقط با مقایسه 
ورودی و خروجی به ســرویس منتسب شده لذا در آینده 
می توان روشــی برای مقایسه پیش شرط و اثر ارائه نمود 
که به کشــف ســرویس جایگزین بپردازد. این بدین معنی 
IOPE  است که کشف سرویس جایگزین از طریق مقایسه

صورت گیرد.
6-1-2 بهبود روش های تعیین مشابهت میان مفاهیم

روش تعیین مشــابهت میان مفاهیم ارائه شــده در این 
مقاله به صورتی اســت که زمان انجــام آن برروی زمان 
پاســخ الگوریتم تا حــدودی تاثیر دارد. لــذا بهبود روش 
حاضر با ارائه روش هایی که بتواند زمان پاســخ الگوریتم 
را به طور موثر کاهش دهد، از کارهایی اســت که می تواند 

در آینده انجام شود.
6-1-3 ترکیب الگوریتم تصمیم گیــری با الگوریتم های 

کشف وب سرویس معنایی

الگوریتم هایــی که تاکنون ارائه شــده از کمبود یا نبود 
الگوریتم ها یا فرآیندهای تصمیم گیری رنج می برند. می توان 
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با اضافه نمودن چنین الگوریتم هایی به فرآیند کشــف وب 
سرویس معنایی سرویس های کشف شده را به درخواست 
کاربــر نزدیکتر نمود و این به معنــی افزایش دقت فرآیند 
کشــف و در نتیجه رضایت بیشتر کاربر از سرویس های 

کشف شده می باشد.
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چکیده

در هــر زبان کلماتی مبهم وجود دارند که دارای معانی 
متفاوتی هســتند. مســئلۀ یافتن معنای صحیح کلمۀ دارای 
معانی متعدد، از مسایل جاری در حوزه پردازش زبان های 
طبیعی محسوب می شود. انتخاب معنی درست ممکن است 
برای انســان بسیار واضح و آســان باشد ولی تشخیص 
این که کدام یک از معانی موجود برای یک کلمه بایستی در 
جمله خاص انتخاب شود برای ماشین دشوار است. چهار 
رویکرد متفاوت برای رفع ابهام معنایی کلمات وجود دارد: 
رویکرد مبتنی بر دانش، رویکرد تحت نظارت، رویکرد نیمه 
نظارتی و رویکرد بــدون نظارت. در میان این روش ها، ما 
روش یادگیــری مبتنــی بر نمونهIBL(1(  را که بر اســاس 
رویکرد نظارتی اســت برگزیدیم. در این مقاله دو دســته 
ویژگــی مبتنی بر کلمات موضوعی معرفی کردیم. دســته 

* نویسنده مسئول
1-Instance Base Learning

اول وجــود و عدم وجود کلمات موضوعی را وابســته به 
وزن هر کلمه موضوعی تعیین می کند و دسته دوم مجموع 
وزن کلمــات موضوعی در هر جمله را مشــخص می کند. 
بعــد از انجام عملیات پیش پردازش روی نمونه های ذخیره 
شده برای هر کلمه، دو ماتریس ویژگی استخراج می شود. 
هر ماتریس ویژگی به عنوان ورودی نرم افزار وکا در نظر 
گرفته شده است. سپس با استفاده از طبقه بندی کننده مبتنی 
بر نمونه و با روش اعتبار سنجی متقابل 10 تایی نتایج را 
ارائه می دهیم. ســپس نتایج حاصل از هر ماتریس ویژگی 
را برای یافتن ویژگی بهینه مورد بررســی قرار می دهیم. 
همچنین روش خــود را روی دیگر الگوریتم های یادگیری 
ماشین مورد بررســی قرار داده و نتایج را ارائه می کنیم. 
میانگین صحت عملکرد روش پیشنهادی 31/%88 می باشد.

واژگان کلیــدي: رویکــرد نظارت شــده، رفع ابهام 
معنایــی، روش مبتنــی بر نمونه، طبقه بنــدی، کلمات 

موضوعی.
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1..مقدمه

رفــع ابهام معنایــی )2WSD(  اصطالحی اســت که به 
استخراج معنی صحیح و مناسب از واژه هایی که چندمعنایی 
هســتند اطالق می شود و این کار غیر ممکن نیست چرا که 
اگر چه کلمه ها ممکن است معانی زیادی داشته باشند طبیعتا 
تنها یکی از آن ها مناســب بافتی اســت که کلمه مورد نظر 
در آن ظاهر می شــود. ابهام معنایی در بیشتر برنامه های 
کاربــردی پردازش زبان طبیعی همچون بازیابی اطالعات، 
متن کاوی و همچنین در زمینه های تحقیقاتی جدید مانند وب 
معنایی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته اســت. اهمیت 
این نوع ابهام زدایی در ترجمۀ ماشینی بیش از برنامه های 
کاربردی دیگر است و در واقع ابهام زدایی معنایی واژگان 
یکی از مراحل اصلی در ترجمۀ ماشــینی به شمار می آید. 
به عنوان مثال کلمه انگلیسی paper دارای معانی مختلفی در 
زبان فارسی )کاغذ، روزنامه، مقاله( است و انتخاب درست 
یکی از معانی درواقع عمل ابهام زدایی در ترجمۀ ماشینی 
است. چهار رویکرد مختلف برای رفع ابهام معنایی کلمات 
وجود دارد. این رویکردها شامل رویکردهای نظارت شده، 
مبتنی بر دانش، نیمه نظارت و رویکرد غیر نظارتی اســت 

 .]1[
لســک3  یکی از اولین محققانی بود که برای رفع ابهام 
تعاریــف فرهنگ لغت قابــل خواندن ماشــین  )MRD(4 با 
اســتفاده از الگوریتم ها تالش کــرد، الگوریتم او به خوبی 
در میان محققان WSD شناخته شــده است. این الگوریتم 
مبتنی بر این فرض اســت که کلمات در یک همسایگی داده 
شــده گرایش به یک موضوع مشــترک خواهند داشــت و 
بنابراین اهداف آن رفع ابهام کلمات در عبارات کوتاه است. 
آن الگوریتم لسک اســاس بر پایه رویکرد مبتنی بر دانش 

می باشد]2[. 
از جمله روش های نظارت شــده روش لیست تصمیم 
است که در ]3[ الگوریتمی بر پایه لیست های تصمیم گیری 
پیشنهاد شده است. با استفاده از این روش مجموعه کاملی 
2-Word-Sense Disambiguation
3-Lesk
4-Machine-Readable Dictionary

از ویژگی های همســایگی، ریخت شناسی و نحوی استفاده 
شده و دقت سیستم 78/1% گزارش شده است. 

در ]4[ از ترکیــب رویکرد شــبکه عصبی که رویکردی 
نظارت شــده اســت و مفهوم اطالعات هم رخــدادی برای 
رفع ابهام کلمات اســتفاده کرده و نشان داده که رفع ابهام 
معنایی می تواند با ترکیب چندین نشانه بهبود داده شود. در 
]5[ روش مبتنی بر حافظه دررفع ابهام معنایی پیشنهاد شد 

که دقت این سیستم 75/1% گزارش شده است.
روش های نظارت شدۀ مبتنی بر نمونه، تحت طبقه بندی 
مبتنی بر حافظه اســت چون مثال های داده آموزشــی در 
حافظه ذخیره می شوند. برای این روش یادگیری الگوریتم 
Knn )نزدیک   تریــن همســایه( 5  اســتفاده می شــود چون 

طبقه بندی دادۀ آزمایش مبتنی بر شبیه ترین معانی k مثال 
ذخیره شده اســت. به منظور به دست آوردن مجموعه ای 
از نزدیک ترین همســایه ها، هر ویژگــی از دادۀ آزمایش با 
ویژگی مربوطه از هر مجموعه دادۀ آموزشی مقایسه شده 
و فاصله بین آن ها محاســبه می شود. در ]5[ روش مبتنی 
بر حافظه برای رفع ابهام معنایی پیشنهاد شد که دقت این 

سیستم 75/1 % گزارش شده است.
از فعالیت هایی که در زمینه رفع ابهام کلمات فارســی 
صورت گرفته می توان به ]6[ اشــاره کــرد. در این مقاله 
روش مبتنــی بر پیکره و یک فرهنگ لغت برای امتیاز دهی 
هر معنی کلمۀ مبهم پیشــنهاد شده است. دقت میانگین این 
 روش برای 15 کلمه مبهم 91/46% گزارش شــده است. در
]7 [ یک روش بیزی برای رفع ابهام معنایی از کلمات فارسی 
ارائه شده است که به منظور استفاده برای ترجمۀ ماشینی 
از زبان فارســی به انگلیسی بوده است. در ]8[ روش رفع 
ابهام معنایی به منظور استفاده در ترجمه ماشینی )انگلیسی 
به فارســی( ارائه شده اســت. در ]9[ از مدل غیر نظارتی 

تخصیص پنهان دریکله استفاده شده است.
به طــور کلی اکثر تحقیقات انجام گرفته روی رفع ابهام 
کلمات انگلیســی بــوده و برای رفع ابهام کلمات فارســی 
متاســفانه تحقیقات محدودی انجام شــده است. عالوه بر 
5-K-nearest neighbor



65

13
95

ز 
یی

 پا
ی /

ش
یان

را
م 

لو
ع

این با توجه به تحقیقات مقایســه ای ]10[ انجام شده دراین 
زمینــه، روش های یادگیــری با ناظــر از جمله روش های 
انتخاب کردن مناسب ترین مفهوم می باشد که علیرغم نتایج 
بسیار خوبی که دارد استقبال چندانی در رفع ابهام کلمات 
فارسی از این روش ها نشده است و آن هم به علت مشکل 
آموزش دادن این روش ها و کمبود دادۀ آموزشی مناسب 

برای زبان فارسی است.
از ایــن رو مــا در این تحقیق برای رفــع ابهام معنایی 
کلمات فارسی به سراغ روش های یادگیری با ناظر رفته و 
برای آموزش، از بانک منحصر به فردی که تعداد بیشماری 
صفحه با جمالت تقطیع شده در زمینه موضوعات مختلف 

دارد به عنوان دادۀ آموزشی استفاده می کنیم.
در این مقاله برای انجام رفع ابهام با استفاده از رویکرد 

مبتنی بر نمونه به طور کلی مراحل زیر انجام می پذیرد:
1- بــرای هر کلمه مبهم به تعداد معانی آن، رده وجود 
دارد. ما تعدادی متون حاوی کلمه مبهم را که معنی درست 
آن کلمه در آن متن برچسب خورده باشد انتخاب می کنیم. 
در واقع برای هر کدام از معانی کلمه مبهم تعدادی از متون 

به عنوان نمونۀ دادۀ آموزشی آن رده ذخیره می شود.
2- اســتخراج ویژگی از متون نمونــه و تبدیل هر متن 
نمونه به بردار ویژگی متناظر با آن متن. انتخاب مناســب 
این ویژگی ها بسیار مهم است و در کارایی این روش تاثیر 
بســزایی دارد. به همین جهت، انتخاب بهینه از ویژگی ها و 
خصوصیاتی که باید داشته باشند یکی از کارهای اساسی 

این تحقیق است.
3- انتخاب معیار شباهت برای اندازه گیری شباهت بین 

نمونۀ آزمون و نمونه های آموزشی.
4- اســتفاده از الگوریتــم Knn جهــت طبقه بندی دادۀ 
آزمون جدیــد در یکی از رده های داده شــده و در نهایت 

دستیابی به معنای صحیح کلمه مبهم
5- ارزیابــی کارایــی این روش و بیــان نتایج حاصل 
از تحقیق. برای ارزیابی عملکرد روش پیشــنهادی همانند 
بســیاری از روش های بــه کار گرفته شــده در یادگیری 

ماشینی و داده کاوی از روش اعتبارسنجی متقابل k تایی 
اســتفاده می کنیم. ما k را در اینجا 10 در نظر می گیریم که 
برای هر کلمه مبهم، تمام نمونه های مربوطه به 10 قسمت 
مساوی تقسیم شده که 9 قسمت برای آموزش و یک قسمت 
باقی مانده برای دادۀ آزمون مورد استفاده قرار می گیرد. و 
با استفاده از معیارهای دقت و فراخوانی ارزیابی را انجام 

می دهیم.
ادامۀ مقاله به این صورت بخش بندی شده است: بخش 
دوم و ســوم پیاده ســازی روش پیشنهادی را با توصیف 
روش مبتنی بر نمونه، الگوریتم های اندازه گیری شباهت و 
پارامترها و متغیرهای مورد نیاز و مدل پیشــنهادی بیان 
می کنــد. بخش چهــار آزمایش ها و نتایج به دســت آمده 
را نشــان می دهد. و در بخش پنج مقایســه عملکرد روش 

پیشنهادی آورده شده است.

2...روش.پیشنهادی

در این تحقیق قصد داریم با استفاده از روش یادگیری 
مبتنی بر نمونه و متون موجود حاوی کلمات مبهم به گونه ای 
معنای مناسب کلمه مبهم را تشخیص دهیم که از باالترین 
دقــت برخوردار بــوده و از طرفی با انتخــاب ویژگی های 
مناسب، معایب این روش را کاهش داده و روش مبتنی بر 
نمونه را بهبود دهیم. همان طور که قبال اشــاره کردیم در 
واقع ما برای تعیین معنی درســت کلمه مبهم، باید سند را 
به ماتریســی از ویژگی ها تبدیل کنیم. مهم ترین مسئله در 
تشخیص رفع ابهام انتخاب ویژگی است که در این تحقیق 
بر روی ویژگی کلمات موضوعی متمرکز می شویم. در این 
بخش ابتــدا در مورد الگوریتم های مبتنی برنمونه توضیح 
داده شــده، ســپس مشــخصه های اصلی این الگوریتم ها 
آورده شــده و در ادامه نحوۀ انتخاب کلمات موضوعی و 

استخراج ویژگی ها بیان شده است.

2-1الگوریتمیادگیریمبتنیبرنمونه

در روش یادگیری مبتنی بر نمونه )IBL( مثال ها را ذخیره 
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می کنیم و هر گونه تعمیم تا مشــاهده مثال جدید به تعویق 
  LAZYمی افتــد. به همین دلیل این روش گاهی روش تنبل یا
نامیده می شود. یادگیرنده های مبتنی بر نمونه یک نمونه را با 
مقایسۀ آن با پایگاه دادۀ نمونه های از پیش طبقه بندی شده، 
طبقه بندی می کند. فرض اساسی آن این است که نمونه های 

مشابه، طبقه بندی مشابه خواهند داشت]11[.
الگوریتم هاي IBL از دسته بندي کنندۀ الگوي (NN(6   گرفته 
شــده اند که در عین حال به ذخیره و استفاده از نمونه هاي 
منتخب براي پیش بیني دسته بندي مي پردازد. روش یادگیری 

مبتنی بر نمونه دارای سه مشخصه اصلی است:
انتخاب نمونه ها برای ذخیره. در این الگوریتم ســعی  ●

می شود نمونه هائی ذخیره شوند که عمومی تر باشند. 
تشــخیص این که آیا یک نمونه عمومیت دارد یا خیر، 

می تواند کار مشکلی باشد.
تابع شــباهت/ فاصله. مشــخص می کند که دو نمونه  ●

چقدر نزدیک به هم هســتند. انتخاب این تابع می تواند 
بســیار مشکل باشد. معیار شباهت یا فاصله میان دو 
نقطــۀ داده، یک چالش و موضــوع مهم در روش های 
داده کاوی و کشف دانشی که نیازمند محاسبه شباهت 
هستند، می باشــد. میزان نزدیکی بر حسب یک معیار 
فاصله یا شــباهت تعریــف می گــردد. موفقیت اغلب 
سیســتم های یادگیری به یک تابع شــباهت یا فاصله 
خوب بســتگی دارد که آن ها استفاده می کنند. در این 
مقاله از توابع فاصلۀ اقلیدوسی، منهتن، کانبرا، چبیشف 

استفاده شده است.
تابع دســته بندی کننده. تابعی است که با مشاهده یک  ●

مثال دســته بندی آن را تعیین می کنــد. برای این کار 
فاصله تا دیگر نمونه های آموزشی محاسبه می شود. 
K تا از نزدیک ترین همســایگان شناســایی می شود. 
از برچســب های ردۀ نزدیک تریــن همســایگان برای 
تعیین برچســب ردۀ نمونه ناشناخته استفاده می کند 
)به عنوان مثال با گرفتــن رای اکثریت(. الگوریتم های 
دســته بندی کننده ای که دراین مقاله استفاده خواهیم 
6-Neighbor Nearest

کرد الگوریتم های دســته بندی کننــدۀ مبتنی بر نمونه 
 7LWLو IB1 ،IBK ،KStar است که شامل الگوریتم های
می باشــد ]12[. انتخاب مقدار K یکی از مراحل اصلی 
الگوریتم های IBL می باشد، اگر K خیلی کوچک باشد، 
نسبت به نوفه حساس خواهد بود و اگر K خیلی بزرگ 
باشد ممکن است همســایگی نقاطی از سایررده ها را 
نیــز در برگیــرد. مقادیر خــوب بــرایK می تواند با 
اعتبارسنجی متقابل روی داده آموزشی پیدا شود]13[.

2-2انتخابکلماتموضوعی

کلمات موضوعی کلماتی هستند که در یک سند بیش از 
سایر کلمات تکرار شــده اند که به احتمال زیاد این کلمات 
منعکس کنندۀ موضوع اصلی متن ورودی هستند]14[. بعد 
از انجام عملیات پیش پردازش روی متن، هر کلمه با میزان 
تکرار آن در ســند گروه بندی می شود و سپس به ترتیب 
نزولی مرتب می شوند. تعداد کلمات موضوعی انتخاب شده 
در ایــن تحقیق 5 در صــد از کل کلمات مبهم در هر حوزه 

معنایی خود است.

2-3نحوهاستخراجویژگیها

مــا برای انجــام آزمایش های خود دو دســته ویژگی 
استخراج کردیم که به صورت زیر است: دسته اول ویژگی ها 
حضور و عدم حضور کلمات موضوعی با در نظر گرفتن 
وزن آن ها اســت. برای محاسبه این ویژگی به این صورت 
عمل می کند کــه ابتدا کلمات موجود در هر جمله با هر یک 
از کلمات موضوعی ذخیره شــده در فایل متنی مقایســه 
شــده و در صورت وجود حوزۀ آرایه آن کلمه موضوعی 
صفر می شــود و در غیر این صورت عدد 1 برای آن کلمه 
موضوعی قرارمی گیرد. سپس با استفاده از الگوریتم بهره 
اطالعاتــی8  در وکا ویژگی هــا که در اینجــا همان کلمات 
موضوعی است رتبه بندی شدند. الگوریتم بهره اطالعاتی 
به این صورت عمل می کند که رتبه بندي با اختصاص وزن 
بین صفر تا 1 داده می شــود که ویژگي با وزن باالتر رتبه 
7-Locally Weighted Learning
8-Information Gain
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باالتري را نشــان مي دهد. و هر چه عدد به سمت صفر میل 
مي کند رتبه ویژگي به سمت آخر مي رود. مقدار هر ویژگي 
با توجه به حضور و عدم حضور کلمه موضوعي )0،1( در 
وزن مربوطه ضرب شده و آن عدد به مقدار ویژگي منتسب 
مي شود. بنابراین، اگر کلمه موضوعي حضور نداشته باشد 
که همان مقدار صفر به آن منتســب مي شود ولي اگر کلمه 
موضوعي وجود داشــته باشد مقدار وزن آن به آن ویژگي 
منتســب مي شود. به عبارت دیگر، متن ما که حاوی جمالت 
کلمه مبهم است به ماتریسی تبدیل می شود که سطرهای آن 
جمالت و ستون ها حضور یا عدم حضور کلمات موضوعی 
انتخاب شــده با در نظر گرفتن وزن در آن جمله را نشــان 
می دهد. آخرین ســتون در ماتریس نوع برچسب رده ای را 
مشخص می کند. در مورد ویژگی دوم به این صورت است 
که این ویژگی مشــابه ویژگی اول می باشد با این تفاوت که 
بعد از به دســت آمدن ضرب وزن هر ویژگی در حضور و 
عدم حضور آن ویژگی مجموع ضرب آن ها براي هر سطر 
)جمله( محاسبه مي شــود و به مقدار آن ویژگی اختصاص 
داده می شود. بنابراین ماتریس ویژگی مجموع وزن کلمات 
موضوعی شامل دو ستون است که یکی مربوط به مجموع 
ضرب مقدار ویژگی در وزن مربوطه است و دیگری مربوط 

به برچسب رده ای جمله است.

3..مدل.پیشنهادی

روش پیشنهادی ما به این صورت عمل می کند که ابتدا 
اســناد و متون حاوی کلمه مبهم مورد نظر را از مجموعۀ 
داده خود استخراج می کنیم. برای هر معنی کلمه مبهم مورد 
نظر، اسناد اســتخراج شــده به طور جداگانه در فایل های 
مربوط به آن معنی قرار می گیرند. در مرحلۀ بعد برنامه ما 
بــا خواندن هر فایل مربوط به معنی کلمه مبهم مورد نظر، 
فقط جمالتی را که شامل آن کلمۀ مبهم می شوند استخراج 
کرده و اســتخراج ویژگی هــا از روی ایــن جمالت انجام 
می گیرد. بنابراین ما برای هر برچســب معنایی کلمه مبهم، 
یــک فایل حاوی بردارهای ویژگــی مربوط به آن معنی را 
داریــم. مجموع این فایل های ویژگی به عنوان داده ورودی 
در قالــب فایل arff وارد نرم افزار وکا می شــود. در نهایت 
با انتخاب پارامترهای مربوط به الگوریتم مبتنی بر نمونه، 
طبقه بندی و ارزیابی انجام می شــود. ساختار کلی سیستم 
پیشنهادی به صورت شکل شماره 1 می باشد. در ادامه به 

توضیح هر یک از قسمت های شکل 1 می پردازیم.

3-1انتخاباسنادازمجموعۀداده.

برای انتخاب اســناد از وبگاه تبیان استفاده می کنیم. در 
ایــن وبگاه انبوهی از مقاالت در زمینه های موضوعی )دین، 
زندگی، فرهنگ، جامعه( وجود دارد. در این تحقیق تعدادی از 
کلمات مبهم را که بیشترین تکرار را در اسناد این وبگاه دارند 
استخراج می کنیم. سپس مجموعه مقاالت حاوی کلمه مبهم را 
استخراج کرده، و آن ها را در فایل های مجزا برای هر معنی 
کلمه مبهم جمع آوری می کنیــم. برای مثال برای کلمه مبهم 
شیر که دارای سه معنی مختلف )Milk، Lion، Valve( است، 
ما سه فایل برای هر معنی ایجاد کردیم که در هر فایل متون 
حاوی کلمه شیر با آن معنی مربوطه گردآوری شده است. 

3-2تفکیکجمالت

 بعــد از این که متن به مجموعه ای از پاراگراف ها تفکیک 
شــد، به ســراغ تفکیک جمالت داخل هر پاراگراف می رویم. 
جمالت از طریق حائل هایــی مثــل)"."، "؛"،"!"،"؟"، " ?"(. جدا 

شکل.1:.ساختار.کلی.روش.پیشنهادی
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می شوند. چالشــی که در این نوع جداسازی وجود دارد این 
است که برخی از واژه ها ممکن است یک جمله به حساب آیند 
در صورتی که این طور نیست. برای مثال، نقطه بین حروف 
مانند )ه.ق( و یا نقطه بین اعداد ) 1,2( یا )...( که برای نشــان 
دادن ســایر موارد به کار مــی رود هم به صورت یک جمله 
در نظر گرفته می شــود. برای مثال، سه نقطه برای اشاره به 
عبارت و غیره به صورت سه جمله محاسبه می شود که کامال 
نادرست است و اگر تعداد این عبارات در متن زیاد باشد برای 
شناسایی ویژگی ها مشکل ایجاد می کند. سیستم ما قادر به 
تشخیص نقاط پایانی جمله با نقاط بین حروف و اعداد و غیره 
اســت که این کار با کد برنامه نویسی#c انجام گرفته است. 
دراین سیستم عنوان ها و زیرعنوان های موجود در متن هم 

به صورت یک جملۀ مجزا در نظر گرفته شده است.

3-3تفکیککلمات

تفکیک کلمات در سیستم ما با عالئمی مثل فضای خالی بین 
دو کلمه، عالمت خط جدید، "،"، ";"، "/"، "."، "؟" صورت می گیرد 
که البته برای کلمات مرّکب هم در این زمینه چالش هایی وجود 
دارد. برای مثال واژۀ »سیســتم عامل« اگر با فاصله نوشــته 
شــود سیســتم به عنوان یک کلمه و عامل به عنوان یک کلمه 
دیگر شناخته می شود که جالب نیست. برای بهبود روش باید 

سیستم قادر به شناسایی کلمات مرکب نیز باشد.

3-4حذفهرزواژهها

 برخی واژه هــا در همه متون با تکرار زیاد وجود دارد. 
در واقــع این واژه ها، واژه هایــی مثل ضمایر، قیود، حروف 
اضافه و ربط هســتند که تاثیــری در ارزش محتوایی متن 
ندارند. به این واژه ها هرزواژه گفته می شــود. بعد از تعیین 
حــدود جمالت بایــد هرزواژه ها را در جمله شناســایی و 
آن ها را حذف کنیم که ما فهرســت کاملی از هرزواژه ها را 
با جستجو در سایر مقاالت و متون جمع آوری کرده و از آن 
برای حذف هرزواژه ها در متن استفاده می کنیم. هرزواژه ها 
در فایل متنی ذخیره شده است که با خواندن تک تک کلمات 
ورودی و مقایسه آن با هرزواژه های داخل فایل اگر کلمه ای 

در ورودی وجود داشت که جزو هرزواژه ها در فایل بود آن 
کلمه با یک رشته خالی جایگزین می شود. بدین ترتیب کلیه 

هرزواژه ها در متن ورودی حذف خواهند شد. 
بعد از تفکیک متن به مجموعــه ای از جمالت، نوبت به 
اســتخراج ویژگی ها از جمالت متن می رســد که در واقع 
بخش اصلی کار پردازش اســت و با توجه به توضیحات 
بخش قبــل ماتریس ویژگی هــا را ایجاد می کنیم. ســپس 
ماتریس ویژگی ها به عنوان ورودی برنامۀ طبقه بندی مبتنی 
بر نمونه دریافت شــده و عملیــات طبقه بندی و ارزیابی با 

ابزار وکا انجام می گیرد.

4.آزمایش.ها.

در این قسمت ابتدا اطالعات مربوط به جمع آوری داده بعد 
از عملیات مربوط به پیش پردازش متن نشان داده شده است 
و ســپس ماتریس های ویژگی را به دست آورده، فایل های 
ویژگی به دســت آمده را به قالب arff تبدیل کرده و به عنوان 
ورودی برنامۀ وکا جهت اجرای الگوریتم طبقه بندی مربوط به 
کار می بریم. همان طور که گفته شد ما در این تحقیق دو فایل 
ویژگی را برای هر کلمه مبهم استخراج کردیم. این فایل های 

جدول.1:.جزئیات.کلمات.مبهم.مورد.استفاده.در.آزمایش.ها

تعدادجمالت.حاوی.معنیکلمه.مبهم
کلمه.مبهم

تعداد.کلمه.
مبهم

شیر

Milk422460

Lion219244

Valve115121

مهر

Love175250

Punch159191

Solar Month232334

نفس
Ego545564

Air156202

سیر

Garlic292485

Journey126173

 Opposite Of
Hungry

128156
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ویژگی هــر کدام به طــور جداگانه وارد برنامه می شــوند، 
طبقه بندی شده و نتایج مورد ارزیابی قرار می گیرند.

4-1آمادهسازیمجموعۀداده

مجموعۀ کلمات مبهم همراه با تعداد تکرار که از وبگاه 
تبیان استخراج کرده ایم به صورت جدول 1 می باشد: 

و به عنــوان نمونه مجموعۀ کلمات موضوعی در حوزه 
معنایی مهر به صورت جدول 2 می باشد.

همان طور که گفته شــد در این مقاله دو فایل ویژگی را 
برای هر کلمه مبهم استخراج کردیم و 5 در صد کّل کلمات 
در هر حوزۀ معنایــی را به عنوان تعداد کلمات موضوعی 
که براســاس آن ماتریس ویژگی ها ســاخته می شــود در 
نظر می گیریم. به عنوان مثال، کلمه مبهم مهر در سه حوزه 
معنایی 1 و 2و 3 به ترتیــب 250، 191 و 334 مرتبه آمده 
اســت که بعد از محاسبه 5 درصد آن ها به ترتیب 12، 9، و 
16 کلمه برای سه حوزه معنایی می باشد. بنابراین ما برای 
کلمه »مهر« به طور کلی 37 کلمه موضوعی انتخاب کردیم.

بنابرایــن ماتریس ویژگی های ما در این نمونه، ماتریســی 
اســت که 38 ســتون دارد که 37 ســتون آن مربوط به کلمات 
موضوعی واژه مهر اســت و یک عدد مربوط به برچسب رده 
است و سطرها تعداد نمونه ها و جمالت را مشخص می کند که 
در این تحقیق در حوزه معنایی مهر 556 نمونه را انتخاب کردیم.

بعد از آماده شدن ماتریس های ویژگی نوبت به طبقه بندی 
آن ها می رسد. همان طور که گفته شد در این مقاله از طبقه بندی 
کننده مبتنی بر نمونه برای رفع ابهام معنایی استفاده می کنیم. 
بنابراین در قســمت طبقه بندی کنندۀ برنامــه وکا، الگوریتم 

LAZY را انتخــاب می کنیم. در دســتۀ LAZY الگوریتم های 

IBK ،Kstar و LWL قرار دارند. ما هر کدام از این الگوریتم ها 

را برای دو دســته ویژگی انتخاب شده روی هر کلمه مبهم 
آزمایــش کرده ایم. هر کدام از ایــن الگوریتم ها پارامترهای 
خاص خود را دارنــد که باید قبل از انجام آزمایش، آن ها را 
تنظیم کنیم. ما برای هر کلمه تنظیمات پارامترهای مختلف این 
الگوریتم ها را انجام دادیم و نتایج را برای هر کدام مشــاهده 
کردیم. نتیجه مشــاهدات را در مورد چند پارامتر مهم بدین 
صورت بیان می کنیم که برای الگوریتم IBK، ما آزمایش ها را 
با مقادیر Knn 1، 3 و 5 با هر کدام از الگوریتم های جستجوی 
نزدیک ترین همسایه موجود در وکا و هر کدام از توابع فاصله 
موجود روی هر کدام از کلمات مبهم انجام دادیم. مشاهدات 
نشــان داد کــه توابع فاصلــه و الگوریتم های جســتجوی 
نزدیک ترین همســایه تاثیری در نتایج روش پیشــنهادی ما 
ندارد. ولی نتایج با Knn با مقدار 1 کمی بهتر از سایر مقادیر 
عمل می کند. همچنین برای الگوریتم Kstar تنها تعیین مقادیر 
مختلف برای پارامتر global Blend در نتایج تاثیر می گذارد که 

انتخاب مقدار 1 بهترین نتایج را داشته است.

4-2نتایج

نتایج به دســت آمده بر روی دو دسته از ویژگی ها با 
سه الگوریتم طبقه بندی کنندۀ مبتنی بر نمونه به شرح جدول 

3 و 4 می باشد.
نتایج به دست آمده از آزمایش ها نشان می دهد ویژگی 
اول دقت باالتری نســبت به ویژگی نوع دوم داشته است. 
بنابراین ما همــان ویژگی اول را انتخاب می کنیم. از طرف 

تعداد.تکرارمهر.با.برچسب.معنایی.3تعداد.تکرارمهربابرچسب.معنایی.2تعداد.تکرارمهربابرچسب.معنایی.1

167ماه.37نامه122مسکن

62روز34موم59محبت

43سال30معنای50خبرگزاری

40اول26علی28عشق

39بهمن25امضا26افزایش

جدول.2:.کلمات.موضوعی.برای.واژه.مبهم.»مهر«
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دیگر، در میان ســه الگوریتم از دسته الگوریتم های مبتنی 
بر نمونه، نتایج حاصل از الگوریتم kstar با توجه به تنظیم 
پارامتــر global blend کمی بهتر از دو الگوریتم دیگر عمل 
کرده است. بنابراین ما الگوریتم kstar و دسته ویژگی نوع 
اول را معیار برای روش خود قرار داده و نتایج حاصل از 

آن را با روش های دیگر مقایسه می کنیم.

5..مقایسه.عملکرد.روش.پیشنهادی

ما در این قسمت عملکرد روش پیشنهادی خود را روی 
دیگر الگوریتم های طبقه بندی بررســی می کنیم. در قسمت 
طبقه بندی کنندۀ نرم افزار وکا از هر دســته طبقه بندی کننده 
)ماننــد bayes ،functions ،meta ،rules ،)trees یــک یــا دو 
الگوریتــم را به عنوان نماینده آن دســته انتخاب کردیم و 
روش پیشــنهادی را روی آن ها پیاده سازی کردیم. برای 
10fold–cross Validation در  از روش  الگوریتم هــا  همــه 

ارزیابی استفاده شده است. 
نتایج ارزیابی در جدول 5 نشان داده شده است. در شکل 
2 نمودار میله ای بر حسب معیارهای ارزیابی دقت، فراخوانی 

و F-measure برای کلمه »مهر« نشان داده شده است.
همان طور که شــکل2 نشــان می دهد ســه معیار دقت، 
 kstar در الگوریتــم مبتنی بر نمونه f-measure فراخوانــی و
نسبت به ســایر روش های طبقه بندی باالتر است. بررسی 
نتایج حاصل از الگوریتم های طبقه بندی مختلف در شکل 2 
و جدول 5 نشان می دهد که الگوریتم های vote و آدابوست 
بدترین دقت را داشته اند که هر دو این الگوریتم ها مربوط به 
 LWL و IBK ،kstarمی باشند و الگوریتم های ″ meta ″ دستۀ
بهترین نتایج را به دست آورده اند که هر سه این الگوریتم ها 
مربوط به دســتۀ مبتننی بر نمونه یا LAZY می باشند. و در 
میان سه الگوریتم، دقت طبقه بندی kstar به طور اندکی بهتر 

از دو الگوریتم دیگر در این دسته می باشد.

6..نتیجه.گیري.

در ایــن مقاله روش نظارتی را با اســتفاده از یادگیری 

.جدول.3:.نتایج.طبقه.بندی.الگوریتم.های.LAZY.روی.کلمات.مبهم
)ورودی.ماتریس.ویژگی.نوع.اول(

میانگینسیرنفسشیرمهرکلمه.مبهم.الگوریتم

IBK83,2184,1996,5186,1487,51

KStar83,7185,3297,4586,7888,31

LWL83,2184,1996,5186,1487,51

جدول.5:.نتایج.عملکرد.روش.پیشنهادی.روی.روش.های.طبقه.بندی.
دیگر.).بر.اساس.پارامتر.ارزیابی.درصد.طبقه.بندی.درست(

شکل.2:.نمودار.میله.ای.برای.مقایسه.روش.پیشنهادی.روی.
الگوریتم.های.طبقه.بندی.مختلف.مربوط.به.کلمه.»مهر«

.جدول4:.نتایج.طبقه.بندی.الگوریتم.های.LAZY.روی.کلمات.مبهم
).ورودی.ماتریس.ویژگی.نوع.دوم(

میانگینسیرنفسشیرمهرکلمه.مبهم.الگوریتم

IBK66,2469,0275,1872,1370,64

KStar68,3769,8776,7573,2072,04

LWL66,2569,0275,1872,1370,64

مبتنی بر نمونه برای رفع ابهام معنایی کلمات فارسی ارائه 
دادیم و برای آموزش از بانک منحصر به فردی که جمالت 
تقطیع شده در زمینه موضوعات مختلف دارد به عنوان دادۀ 
آموزشــی استفاده کردیم. تعداد کلمات موضوعی انتخابی 
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مــا 5 درصد از تعداد کل کلمات مبهم در آن حوزۀ معنایی 
اســت. ما اگر مقدارکمتر از 5 درصد را انتخاب می کردیم، 
سبب می شد کلمات موضوعی کمتری انتخاب شوند و چون 
مقادیر ویژگی های ما بر اساس وجود کلمات موضوعی در 
جمله است این امر ســبب می شد که مقدار ویژگی ها اغلب 
صفر باشد، به دلیل این که کلمات موضوعی را محدود کرده 
بودیم و این مســئله در قدرت تمایــز نمونه های رده و در 
نتیجــه در دقت الگوریتم تاثیر منفی می گذارد. برعکس اگر 
بیشــتر از 5 درصد برای کلمــات موضوعی انتخاب کنیم، 
تعداد ویژگی ها افزایش می یابد و برعکس مورد قبل، این بار 
افزایش ویژگی اســت که تاثیر منفی در الگوریتم می گذارد. 
بــه این صورت که با افزایش کلمات موضوعی، کلماتی که 
تعداد تکرار کمتری دارند و یا کلماتی که بین معانی مختلف 
یک واژه مشترک هستند نیز انتخاب می شوند که این کلمات 
ســبب می شــود دقت الگوریتم پایین آیــد. از طرف دیگر، 
افزایش ویژگی ســبب بزرگ تر شــدن ماتریس ویژگی ها 
می شــود و این امر منجر می شود که زمان مصرفی برای 
پــردازش و طبقه بندی افزایــش یابد. ما با اســتخراج دو 
دســته ویژگی از جمالت حاوی کلمــات مبهم، مدلی جهت 
رفع ابهام معنایی ارائه کردیم. دســته اول ماتریس ویژگي 
است که سطرها جمالت و ســتون ها کلمات موضوعي را 
نشان مي دهند. مقادیر هر درایه وجود یا عدم وجود کلمات 
موضوعي وابســته به وزن را در جمله با صفر و وزن آن 
کلمۀ موضوعی نشان مي دهد. دسته دوم ویژگي ها، مربوط 
به مجموع وزن کلمات موضوعي موجود در آن جمله است. 
ســطرهاي این ماتریس ویژگي جمالت هستند و داراي یک 
ستون اســت که مقدار آن ســتون براي هر جمله برابر با 
مجموع وزن کلمات موضوعي است که در آن جمله موجود 
اســت. نتایج آزمایش ها نشان می دهد در روش پیشنهادی 
ما الگوریتم های مبتنی بر نمونه نسبت به سایر الگوریتم ها 
بهتر عمل کرده است. پیشنهاد می شود که در آینده ویژگی 
POS کلمــات به همراه ویژگی کلمات موضوعی و همچنین 

بهبود مراحل پیش پردازش و الگوریتم یافتن کلمات مرکب، 

با استفاده از یک شبکه واژگان فارسی مورد بررسی قرار 
گیرد.
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چکیده:.

در مقاله حاضر مروری بر روش های تحلیل و پردازش 
زمان-فرکانس سیگنال با تأکید بر بهبود توزیع های زمان-

فرکانس انجام می گیرد. نمایش سیگنال در حوزه فرکانس 
به دلیل عدم توانایی بازنمایی تغییرات فرکانســی در طول 
زمان، برای تحلیل ســیگنال های غیرایســتا کارآمدی الزم 
را ندارد؛ در نتیجه نیاز به یــک توزیع با توانایی بازنمایی 
تغییرات فرکانســی نسبت به زمان وجود دارد. توزیع های 
زمان-فرکانس به خوبی این تغییرات ســیگنال ها را نشان 
می دهند. در این مقاله، ضرورت استفاده از تحلیل و پردازش 
زمان-فرکانس مورد بررسی قرار گرفته است. روش های 
پایــه تحلیــل و پــردازش زمان-فرکانس ســیگنال دارای 
ویژگی ها و محدودیت هایی هست و شناخت دقیق تر آن ها 
می تواند: 1( هدف آینده این حوزه دانش را تعیین نماید، و 2( 

کاربردهای آن را در حوزه های مختلف مهندسی مشخص 
ســازد. در منابع علمی موجود به دو ویژگی تفکیک پذیری1 
توام فرکانسی و زمانی، و عدم وجود عبارات متقاطع توجه 
زیادی شــده است. در این مقاله، به سنجش فشرده توزیع 
زمان-فرکانس سیگنال به عنوان یکی از موضوعات جدید 
و پیشرفته در حوزه تحلیل زمان-فرکانس سیگنال پرداخته 
شــده است. ســنجش فشــرده روش های زمان-فرکانس 
ســیگنال باعث کاهش عبارات متقاطع و کاهش حساسیت 
روش ها به نوفه2 می شــود. همچنین در بخش پایانی مقاله، 
معیارهای ارزیابی توزیع های زمان-فرکانس سیگنال مورد 

بررسی قرار می گیرند.
واژ گان کلیدی: توزیع زمان-فرکانس ســیگنال، سنجش 

فشرده توزیع زمان-فرکانس سیگنال، معیار ارزیابی توزیع 

زمان-فرکانس سیگنال، عبارات متقاطع، سیگنال تحلیلی.

1- Resolution
2- Noise

زمان.دریافت.مقاله:.95/3/12
زمان.پذیرش.مقاله:.95/6/29

* نویسندۀ مسئول 
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1..مقدمه

بازنمایی در حوزه زمان و بازنمایی در حوزه فرکانس، 
دو روش کالسیک برای بازنمایی سیگنال می باشند. در هر 
یک از این دو روش، متغیرهای زمان و فرکانس به صورت 
مجزا مورد بررســی قرار می گیرند ]1 ,2[. در حوزه زمان، 
میانگینــی از مقادیر بازنمایی در حوزه فرکانس )رابطه 1(؛ 
و در حوزه فرکانس، میانگینی از مقادیر بازنمایی در حوزه 
زمان محاســبه می شود )رابطه 2( . به همین دلیل تغییرات 
فرکانس سیگنال در طول زمان در حوزه فرکانس مشهود 
نیســت. در روش های زمان-فرکانس امــکان بازنمایی و 
تحلیل همزمان ســیگنال به طور همزمان در حوزه زمان و 

فرکانس وجود دارد.

                        )1(

                           )2(

شکل 1 یک سیگنال دو مؤلفه ای را در سه حوزه زمان، 
فرکانس و زمان-فرکانس نشــان می دهد. هر دو مؤلفه این 
سیگنال خطی بوده و به ترتیب دارای فرکانس های شروع 
0/2 و 0/15 هرتــز و فرکانس های پایان 0/3 و 0/35 هرتز 
می باشــد. همان طور که در این شکل مشخص است،  طیف 
چگالی توان تغییرات فرکانســی سیگنال را در طول زمان، 

و دو مولفــه موجود در آن را نشــان نمی دهد. توزیع های 
زمان-فرکانس به خوبی این دو مشــکل حوزه فرکانس را 

مرتفع ساخته اند)شکل 1-پ(.
بیشــتر سیگنال های واقعی، غیر ایستا و متغیر با زمان 
هســتند]3 ,4[. مطالعه چنین ســیگنال هایی در حوزه زمان 
یــا در حوزه فرکانس به صورت مجزا امکان پذیر نیســت. 
تحلیل زمان – فرکانس با نمایش همزمان فرکانس و زمان 
اطالعات مفیدی را از رفتار ســیگنال نمایش می دهد. ]4 ,5[. 
بــرای همین منظور، از تحلیل زمان-فرکانس ســیگنال در 
موضوعات و مسائل مختلفی مانند تفکیک کور منابع3 ]6[، 
شناســایی تشنج از روی سیگنال های مغزی]7-9[ و حذف 

نوفه]10[ استفاده می شود.
نرم افــزارTFSAP تحت متلب بــرای تحلیل و پردازش 
زمان-فرکانس سیگنال ارائه شده است]11[. این ابزار دارای 
رابط کاربری گرافیکی بســیار ساده ای است. عالوه بر آن 
از توابــع TFSAP در کدهــای متلب نیز می توان اســتفاده 
کرد. این نرم افزار از طریق نشانی معرفی شده در ]12[  به 
صــورت رایگان قابل بارگیری و نصب بر روی رایانه های 

شخصی می باشد.
بخش دوم این مقاله مربوط به توزیع های زمان-فرکانس 
اســت. این بخش شــامل فرکانس آنی سیگنال، توزیع های 
زمان-فرکانس خطی و توزیع هــای زمان-فرکانس درجه 
دوم و توزیع های مبتنی بر هســته است. بخش سوم مقاله 
3- Blind Source Separation(BSS)

شکل.1:.یک.سیگنال.دو.مؤلفه.ای.غیرایستا؛.الف:.نمایش.در.حوزه.زمان،.ب:.نمایش.در.حوزه.فرکانس،.پ:.نمایش.در.حوزه.زمان-فرکانس.
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به معرفی سنجش فشــرده توزیع زمان-فرکانس سیگنال 
می پردازد. معیارهای ارزیابــی توزیع های زمان-فرکانس 
در بخش چهارم آمده است. نهایتًا بخش پنجم مقاله شامل 

بحث و نتیجه گیری است.

2..توزیع.های.زمان-فرکانس

 همان گونه که قباًل نیز اشــاره شــد، روش های زمان-
فرکانس برای تحلیل ســیگنال های غیرایستا معرفی شدند. 
روش های موجود برای تحلیل ســیگنال های غیرایســتا را 
می توان در سه دسته کلی فرکانس آنی، توزیع های خطی و 

درجه دوم تقسیم بندی نمود. 

2-1فرکانسآنی

چنانچه ســیگنال غیرایســتا تک مولفه ای باشــد )تنها 
دارای یک مؤلفه فرکانســی باشد( و انرژی سیگنال بیشتر 
از نوفۀ موجود در آن باشــد، محاسبه فرکانس آنی روش 
خوبی برای تحلیل ســیگنال خواهــد بود. فرکانس آنی یک 
سیگنال تک مؤلفه ای به صورت مشتق فاز سیگنال تعریف 

می شود]1[:
                           )3(

در رابطه فوق،  فاز سیگنال در لحظه t است. این 
رابطه فقط برای سیگنال های تک مؤلفه ای کارآمد است .

اخیراً  روشی از ترکیب پردازش تصویر و توزیع زمان-
فرکانس برای محاسبه فرکانس آنی سیگنال پیشنهاد شده 
اســت. در این روش در مرحلۀ اول، از روی مشتق توزیع 
زمان-فرکانس ســیگنال، فرکانس آنی مرتبط با بخش های 
غیرهمپوشــان مولفه های سیگنال اســتخراج می شود. در 
مرحلۀ بعد، از روی فرکانس های آنی محاســبه شــده و با 
کمک میدان های تصادفی مارکف4، فرکانس های آنی مابقی 
نقاط سیگنال تخمین زده می شود. شکل 2 تخمین فرکانس 
آنی یک ســیگنال چند مؤلفه ای با همپوشــانی مؤلفه های 

فرکانسی در حضور نوفۀ شدید را نشان می دهد]13[.
4- Markov Random Field(MRF)

برای محاســبه فرکانس آنی ســیگنال چنــد مؤلفه ای 
می توان ســیگنال را به مؤلفه های سازنده آن تجزیه نمود 
و ســپس از روش موجــود برای محاســبه فرکانس آنی 
ســیگنال های تک مؤلفه ای اســتفاده نمود ]14[. این روش 
در مورد ســیگنال های چند مؤلفه ای که مؤلفه ها با یکدیگر 

تداخل دارند، کارا نیست ]15[.
به طور کلی، روش های تخمین فرکانس آنی سیگنال های 
چند مؤلفه ای به ســه گروه تقسیم می شوند]13 ,16[. گروه 
اول، روش هایی هســتند که از مشتق فاز سیگنال استفاده 
می کنند]14[. این گروه از روش ها به وجود نوفه حســاس 
هســتند. گروه دوم، روش هایی هستند که تعداد نقاط صفر 
ســیگنال را محاســبه می کنند و فرکانس سیگنال را برابر 
نصف فرکانس نقاط صفر در نظر می گیرند]16[. روش های 
گروه دوم، فقط برای سیگنال هایی مناسب هستند که بتوان 
آن ها را به صورت تکه ای ایســتا تصــور کرد. روش های 
گروه ســوم، مبتنی بر توزیع های زمان-فرکانس هســتند. 
روش های این گروه از توزیع هایی مانند توزیع ویگنر-وایل 
برای محاسبه فرکانس آنی استفاده می کنند. از آنجایی که 
این روش ها برای محاســبه فرکانس آنی سیگنال های غیر 
ایستای نوفه ای مناسب تر هستند، بیشتر مطالعات فرکانس 

آنی مربوط به این گروه می باشد]13و15 ,19-17[.
فرکانس آنی ســیگنال در موارد زیادی مانند تحلیل و 
پردازش سیگنال های EEG، ســونار، آکوستیک زیر آب و 
گفتار مورد اســتفاده قرار می گیرنــد]16[. اگرچه تحلیل به 
کمک فرکانس آنی سیگنال در موارد زیادی رفتار سیگنال 
را نشــان می دهد ولی همه جزئیات ســیگنال را بازنمایی 
نمی کند. همچنین پیچیدگی زمانی روش های محاسبه توزیع 
فرکانس آنی ســیگنال های چند مولفه ای مقاوم به نوفۀ باال 
می باشد]13و15 ,17 ,19[. از همین رو، نیاز به تحلیل هایی با 
پیچیدگی زمانی کمتر و بازنمایی کامل تر احساس می شود. 
توزیع هــای زمان-فرکانس خطی و درجه دوم، روش هایی 

برای بازنمایی جزئیات بیشتر هستند.
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2-2توزیعهایخطی

توزیع های زمان–فرکانس خطی، ســیگنال را از حوزه 
زمان به صفحه دو بعدی زمان-فرکانس نگاشت می دهند. 
خطی بودن، یکی از ویژگی های مطلوب در سیســتم هایی 
است که با ســیگنال های چند مؤلفه ای کار می کنند. توزیع 
زمان فرکانس  خطی است اگر و تنها اگر، توزیع 
زمان-فرکانس ســیگنال  که از دو مؤلفه تشکیل شده 
اســت، برابر مجموع توزیع های زمان-فرکانس مؤلفه های 

سازنده آن باشد؛ به عبارت دیگر
                         )4(

    )5(

دو توزیع زمان-فرکانس خطی پرکاربرد، تبدیل فوریه 
زمان کوتاه و تبدیل گابور می باشــد. توزیع های خطی در 
موارد زیادی مانند استخراج رفتار کلی سیگنال، تشخیص 

اثر انگشت و تفکیک کور منابع استفاده می شود]11[.
ســیگنال  با پنجره حقیقــی و زوج  را در 
نظر بگیرید.  طیف محلی سیگنال   در لحظه 

 بوده و از رابطه زیر محاسبه می شود:

                )6(
تبدیل فوریه زمان کوتاه ســیگنال، همان تبدیل فوریه 

طیف محلی سیگنال است؛ به عبارت دیگر]1[:

    )7(

که در آن تبدیل فوریه زمان کوتاه ســیگنال  
 اســت. تبدیل گابور یک ســیگنال همان تبدیل فوریه 

زمان کوتاه با یک پنجره گوسین است:

    )8(

در رابطه فوق  تبدیل گابور سیگنال  با 
پنجره گوســین  است. صفحه زمان-فرکانس حاصل 
از تبدیــل گابور ســاختار کلی مؤلفه های ســیگنال را در 
صفحه زمان-فرکانس مشخص می کند. اگر سیگنال  
از N مولفه  تشــکیل شده باشــد، آنگاه تبدیل گابور کل 
سیگنال برابر مجموع تبدیل گابور مؤلفه های سیگنال است:

                 )9(

 STFT شکل 3 دو توزیع زمان-فرکانس خطی گابور و
با پنجره مســتطیلی را از یک ســیگنال دو مؤلفه ای نشان 
می دهد. شــکل 3 نقــش پنجره را در توزیع STFT نشــان 
 STFT می دهد. شایان ذکر است توزیع گابور همان توزیع
با پنجره گوسین است. پنجره مستطیلی باعث ایجاد اعوجاج 

در صفحه زمان-فرکانس می شود.

شکل.2:.نمایش.زمان-فرکانس.یک.سیگنال.چند.مؤلفه.ای؛.الف:.فرکانس.آنی.سیگنال،.ب:.توزیع.B.سیگنال]13[
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تفکیک پذیری فرکانسی و زمانی در تبدیل فوریه زمان 
کوتاه و تبدیل گابور رابطه عکس دارند؛ به عبارت دیگر هر 
چه تفکیک پذیری فرکانسی توزیع افزایش یابد، تفکیک پذیری 
زمانی آن کاهش می یابد و برعکس. بر اســاس اصل عدم 
قطعیت، رســیدن به تفکیک پذیری فرکانسی و زمانی کامل 
در تبدیــل فوریه زمــان کوتاه امکان پذیر نیســت. به طور 
کلی توزیع های زمان-فرکانس خطــی نمی توانند همزمان 
تفکیک پذیری فرکانســی و زمانی باالیی داشته باشند]20[. 
توزیع های درجه دوم، توزیع هایی با تفکیک پذیری فرکانسی 

و زمانی باال هستند.

2-3توزیعهایدرجهدوم

توزیع هــای درجــه دوم، توزیع هایی هســتند که یک 
سیگنال را از حوزه زمان به صفحه چگالی انرژی نگاشت 
می دهند. اگرچه روش های درجه دوم خطی نیســتند ولی 
همزمان تفکیک پذیری فرکانســی و زمانی باالیی دارند. از 
آنجایی که توزیع هــای زمان-فرکانس درجه دوم، صفحه 
چگالی انرژی ســیگنال را تولید می کنند، ســه ویژگی زیر 
برای آن ها مطلوب اســت: 1( مجمــوع تمام صفحه زمان-

فرکانس سیگنال برابر با انرژی سیگنال باشد )رابطه 10(؛ 
2( انتگرال در راســتای فرکانس از صفحه زمان-فرکانس 
سیگنال برابر توان سیگنال باشــد )رابطه 11(؛ 3( انتگرال 
در راستای زمان در صفحه زمان-فرکانس سیگنال برابر 
چگالی انرژی طیف ســیگنال باشــد )رابطــه 12(]1 ,21[. 
شایان ذکر است که ویژگی های دوم و سوم )که به عنوان 

ویژگی های حاشیه ای5 مطرح می شوند( حاوی اطالعاتی در 
مورد انرژی سیگنال در نقطه  نیستند]21[.

          )10(

   )11(

   )12(

توزیع هــای درجه دو در موارد بســیاری مانند تفکیک 
کور منابع]6[، حذف نوفه]10[ و تشخیص تشنج کاربرد]8[ 

دارد.
در ادامه این بخش دو توزیع درجه دوم ویگنر و ویگنر-

وایل معرفی شده است. از آنجایی که این دو توزیع همزمان 
تفکیک پذیری فرکانسی و زمانی باالیی دارند و سه ویژگی 
مطلوب قبلی را دارا می باشــند، نقش مهمــی در مطالعات 
زمان-فرکانس دارنــد.  توزیع زمان-فرکانس ویگنر-وایل 
اســاس بیشــتر توزیع های جدید را تشکیل می دهد. توزیع 

ویگنر سیگنال  از رابطۀ زیر محاسبه می شود]22[.

   )13(

که در آن  همان تابع خودهمبستگی 
لحظه ای6 سیگنال است و تبدیل فوریه آن به خاطر متقارن 
5- Marginal Property
6- Instantaneous Autocorrelation Function(IAF)

شکل.3:.دو.نوع.توزیع.زمان-فرکانس.خطی.از.یک.سیگنال.دو.مؤلفه.ای؛.الف:.توزیع.STFT.با.پنجره.مستطیلی،.ب:.توزیع.گابور
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بودن در فضای هرمیتی، حقیقی اســت. بــه عبارت دیگر 
توزیع ویگنر یک سیگنال، حقیقی است]1[.

اگــر چه توزیع ویگنر همزمــان تفکیک پذیری زمانی و 
فرکانســی باالیی دارد ولی عبــارات متقاطع تولید می کند 
 که باعث ایجاد اعوجاج در صفحه زمان-فرکانس می شود

]2 ,1[. فرض کنید ســیگنال   از N مؤلفه تشکیل شده 
باشد، یعنی

        )14(

اگر  و  بــه ترتیب فرکانس هــای مثبت و منفی 
مؤلفه  باشد، آنگاه تبدیل ویگنر سیگنال  به صورت 

زیر خواهد بود.
 )15(

کــه در آن  تبدیــل زمان-فرکانس  
)بخش مطلوب توزیع زمان-فرکانس(، و  
عبــارت متقاطــع خارجــی بیــن  می باشــد. 

 به صورت زیر تعریف می شود.
      )16(

شــکل 4 توزیع ویگنر یک سیگنال دو مؤلفه ای را نشان 
می دهد. بخش های مشخص شده با شماره 2 و 6 به ترتیب 
عبارات متقاطع بین مؤلفه های 1 و3 و همچنین 5 و 7 سیگنال 
می باشند. بخش 4 عبارت متقاطع خارجی مضاعف حاصل 
از مؤلفه هــای 3 و 5 و همچنین مؤلفه های 1 و 7 اســت؛ به 
عبارت دیگر بخش 4 شــامل دو عبارت متقاطع است که در 
یک نقطه از صفحه ایجاد شده است. بخش 8 عبارت متقاطع 
بین مؤلفه های 1 و 5 و همچنین بخش 9 عبارت متقاطع بین 

مؤلفه های 3 و 7 است.
در توزیع ویگنر بین فرکانس های مثبت و منفی سیگنال 
عبارات متقاطع ایجاد می شود؛ بنابراین اگر به جای محاسبه 
توزیع سیگنال اصلی، توزیع سیگنالی با فرکانس های نامنفی 
متناظر با سیگنال اصلی را محاسبه نمود، بخشی از عبارات 
متقاطع خارجی حذف می شود. به چنین سیگنالی، سیگنال 
تحلیلی گفته می شود. توزیع ویگنر-وایل همان توزیع ویگنر 
است با این تفاوت که به جای محاسبه توزیع سیگنال اصلی، 

توزیع سیگنال تحلیلی متناظر با آن محاسبه می شود]1[.
سیگنال  حقیقی است اگر و تنها اگر

   )17(

کــه در آن  تبدیل فوریه ســیگنال اســت]21[. از 

شکل.4:.وجود.عبارات.متقاطع.خارجی.در.توزیع.ویگنر؛.بخش.های.1،.3،.5.و.7.مؤلفه.های.سیگنال.و.بخش.های.2،.4،.6،.8.و.9.عبارات.متقاطع.خارجی.
هستند.

)این.شکل.حاوی.دو.بازنمایی.مختلف.از.یک.ماتریس.زمان-فرکانس.می.باشد.که.به.صورت.تصویر.خاکستری.و.تور)mesh(.رسم.شده.است.(
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آنجایــی که فرکانس های منفی ســیگنال حقیقــی از روی 
فرکانس های مثبت آن قابل محاسبه است، بنابراین می توان 
فرکانس هــای منفی را از بازنمایی ســیگنال حقیقی حذف 
نمود. در سیگنال های پایین گذر حقیقی، حذف فرکانس های 
منفی می تواند دو مزیت داشــته باشد. 1( کل پهنای باند را 
نصف می کند و می توان بدون هیچ مشــکلی سیگنال را با 
نصف نرخ نمونه بــرداری حالت اصلی، نمونه برداری کرد. 
به  عبارت دیگر، نرخ نایکوئیست7 نصف می شود. 2( باعث 
جلوگیری از بروز بخشــی از عبارات متقاطع)حاصل شده 
به خاطر اثر متقابل فرکانس های مثبت و منفی ســیگنال در 
توزیع زمان–فرکانس درجه دوم( می شود]1[. این موضوع 
در بخش بعدی توضیح داده شده است. شکل 5 - الف یک 
ســیگنال حقیقی را نشــان می دهد که با دو برابر فرکانس 
نایکوئیست8 نمونه برداری شده است. شکل 5 -ب سیگنال 
تحلیلی مرتبط با سیگنال اصلی را نشان می دهد که با همان 
نرخ، نمونه برداری شــده اســت. اگر هر دو سیگنال اصلی 
و ســیگنال تحلیلــی متناظر با آن با فرکانس نایکوئیســت 
)مربوط به ســیگنال حقیقی( نمونه برداری شــوند، پدیده 
انعکاس فرکانســی9 فقط برای سیگنال حقیقی رخ می دهد. 
این موضوع در شکل 5 -پ و شکل 5 -ت نشان داده شده 

است.
یکی از روش های ســاخت ســیگنال تحلیلــی از روی 

7- Nyquist rate
8- فرکانس نایکوئیست به صورت نصف نرخ نایکوئیست تعریف می شود.

9- Aliasing

ســیگنال حقیقی، اســتفاده از تبدیل هیلبرت اســت. تبدیل 
هیلبرت سیگنال  به شکل زیر تعریف می شود.

   )18(

که در آن  تبدیل فوریه  است. تابع  
 DC همان تابع عالمت اســت. ســیگنال »تحلیلی بــا مؤلفه
حقیقــی« متناظر با ســیگنال از رابطه زیر محاســبه 

می شود]1[:

     )19(

توزیع ویگنر–وایل ســیگنال  با ســیگنال تحلیلی 
 از رابطه زیر محاسبه می شود.

     )20(

یکی از مزایای توزیع ویگنر-وایل نسبت به توزیع ویگنر، 
حذف عبارات متقاطع به خاطر اثر متقابل بین فرکانس های 
مثبت و منفی سیگنال می شود. شکل 6 توزیع ویگنر-وایل 
سیگنال دو مؤلفه ایشکل 4: وجود عبارات متقاطع خارجی 
در توزیع ویگنر؛ بخش های 1، 3، 5 و 7 مؤلفه های سیگنال 
و بخش های 2، 4، 6، 8 و 9 عبارات متقاطع خارجی هستند.4 
را نشان می دهد. توزیع ویگنر-وایل به خوبی تعداد زیادی 

شکل.5:.نقش.سیگنال.تحلیلی.در.پدیده.الیاسینگ؛.الف:.طیف.سیگنال.حقیقی.s.با.فرکانس.نمونه.برداری.دو.برابر.فرکانس.نایکوئیست،.ب:.طیف.
سیگنال.تحلیلی.z.متناظر.با.s.با.همان.فرکانس.نمونه.برداری،.پ:.نمونه.برداری.سیگنال.s.با.فرکانس.نایکوئیست)بروز.پدیده.انعکانس.فرکانسی(؛

.ت:.نمونه.برداری.سیگنال.z.با.فرکانس.نایکوئیست)عدم.بروز.پدیده.انعکانس.فرکانسی(
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از عبارات متقاطع را حذف کرده اســت. مزیت دیگر توزیع 
ویگنر-وایل، جلوگیری از بروز پدیده انعکاس فرکانسی در 
نمونه برداری ســیگنال های حقیقی با فرکانس نایکوئیست 
)مربوط به ســیگنال حقیقی( می شود. شکل 7 بروز پدیده 
انعکاس فرکانسی در توزیع ویگنر برای یک سیگنال شبه 
هذلولی10 با فرکانس 0/1 تا 0/4 هرتز و نرخ نمونه برداری 

1 هرتز نشان می دهد.
توزیع ویگنر-وایــل دارای ویژگی های ریاضی زیادی 
اســت که باعث افزایش کاربرد آن می شود]1 ,23[. اگرچه 
توزیع ویگنر-وایل همزمان تفکیک پذیری زمانی و فرکانسی 
باالیــی دارد ولــی در حذف عبارات متقاطــع خارجی بین 
مولفه های فرکانسی مثبت سیگنال و عبارات متقاطع داخلی 
 ناتوان اســت. توزیع های زمان-فرکانس مبتنی بر هســته

]25 ,24[ روش هایی برای کاهــش عبارات متقاطع در کنار 
حفظ تفکیک پذیری فرکانسی و زمانی می باشند. به عبارت 

10-  Hyperbolic

دیگر، هدف از توزیع های مبتنی بر هسته تلفیق ویژگی های 
توزیع های درجه دوم )تفکیک پذیری زمانی و فرکانسی باال( 

و خطی )عدم وجود عبارات متقاطع( است.

2-4توزیعهایزمان-فرکانسمبتنیبرهسته

وجود عبــارات متقاطــع در روش ویگنر-وایل تحلیل 
ســیگنال را دچار مشــکل می کند. این عبارات متقاطع را با 
کانوالو توزیع ویگنر-وایل با یک هسته هموارساز می توان 
کاهش داد]27[. توزیع های زمان-فرکانس مبتنی بر هســته 
در ردۀ توزیع های درجه دوم در نظر گرفته می شوند]4[ و 

به صورت زیر تعریف می شوند.

        )21(
کــه در آن  توزیع زمان-فرکانس مبتنی بر 
هســته از سیگنال  با کرنل دو بعدی  است. 
عمــل کانوالو در عبارت فوق باعث کاهش تفکیک پذیری 

شکل.6:.توزیع.ویگنر-وایل.از.سیگنال.شکل.4:.وجود.عبارات.متقاطع.خارجی.در.توزیع.ویگنر؛.بخش.های.1،.3،.5.و.7.مؤلفه.های.سیگنال.و.ب

شکل.7:.نقش.توزیع.ویگنر-وایل.در.جلوگیری.از.بروز.پدیده.انعکاس.فرکانسی.در.نمونه.برداری.سیگنال.های.حقیقی.با.فرکانس.نایکوئیست



80

13
95

ز 
یی

 پا
ی /

ش
یان

را
م 

لو
ع

فرکانسی می شــود؛ به عبارت دیگر، توزیع های زمان-
فرکانس مبتنی بر هســته در ازای کاهش تفکیک پذیری 
فرکانسی و زمانی، عبارات متقاطع را تقلیل می دهند]5[. 
به طور کلی، طراحی هســته های توزیع زمان-فرکانس 
در چهار حوزه انجام می شود. 1( حوزۀ زمان-فرکانس، 
2( حوزۀ زمان-تاخیــر11، 3( حوزۀ داپلر-فرکانس و 4( 

حوزۀ داپلر-تاخیر]5[.
هسته در حوزۀ زمان-تاخیر همان تبدیل فوریه معکوس 
از هسته در حوزه زمان-فرکانس است؛ به عبارت دیگر]1[

   )22(

بنابراین رابطه )21( را می توان به شکل زیر نوشت]1[:

          )23(

کــه در آن تابــع خودهمبســتگی لحظــه ای 
ســیگنال تحلیلی  مربوط به سیگنال  است. تابع 
خودهمبستگی لحظه ای سیگنال  از رابطه زیر محاسبه 

می شود.

    )24(

یکی دیگر از حوزه های تحلیل و طراحی هســته توزیع 
زمان-فرکانس، حوزه داپلر-فرکانس اســت. هسته داپلر-

فرکانس به کمک رابطه )25( محاســبه می شــود. بنابراین 
رابطۀ )21( را می توان به صورت رابطه )26( نوشت]1[.

              )25(
                 )26(

کــه در آن  تابع خودهمبســتگی  طیفی12 از 
11- Time-Lag domain
12- Spectral Autocorrelation Function(SAF)

مربوط به سیگنال  است. تابع  ســیگنال تحلیلی 
خودهمبستگی طیفی سیگنال  با تبدیل فوریه  از 

رابطه زیر محاسبه می شود.

        )27(

هســته در حوزه داپلر-تاخیر را می توان از یکی از دو 
رابطه زیر محاسبه نمود.

        )28(
)29(

به همین ترتیب رابطه )21( را می توان به شکل زیر نوشت.
        )30(

که در آن  تابع ابهام13 از سیگنال تحلیلی 
مربوط به سیگنال  اســت. تابع ابهام سیگنال  از 

رابطۀ زیر محاسبه می شود]1[.

        )31(

شکل 8: رابطه بین چهار حوزه تحلیل و طراحی هسته 
توزیع های زمان-فرکانس، پیکان نماینده تبدیل فوریه است 
رابطه بین چهار حوزۀ تحلیل و طراحی هســته توزیع های 

زمان-فرکانس را نشان می دهد.
می توان برای ســاده تر کردن طراحی هسته توزیع های 
زمان-فرکانــس، هســته را به صــورت حاصل ضرب دو 
تابع غیر وابســته به فرکانس و غیر وابســته به زمان در 
نظر گرفت؛ به عبارت دیگر هســته  را می توان به 

صورت زیر نوشت]1 ,5[:
        )32(

13- Ambiguity 
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که در آن  تابع غیر وابسته به فرکانس و 
تابع غیر وابســته به زمان است. به این سری از هسته ها، 
هسته های تفکیک پذیر گفته می شود. رابطۀ قبل را می توان 
در حوزه هــای زمان-تاخیر، داپلر-فرکانس و داپلر-تاخیر 

به صورت زیر نوشت.

             )33(
)34(
)35(

شکل 9 رابطه بین فرمول بندی های متفاوت از هسته های 
تفکیک پذیر را نشان می دهد. در ادامه تعدادی از توزیع های 

معروف مبتنی بر هسته آورده شده است.

(BD)Bتوزیع-

شکل 10 محل قرارگیری عبارات متقاطع و عبارات اصلی 
توزیع زمان-فرکانس را نشــان می دهد. در حوزۀ زمان-

فرکانس، عبارات اصلی در کل صفحه پراکنده می شوند در 
حالــی که در حوزۀ داپلر-تاخیر، عبــارات اصلی در مرکز 
صفحــه قرار می گیرد. عبارات متقاطع خارجی و داخلی در 
حــوزۀ زمان-فرکانس به ترتیب بین دو مؤلفه ســیگنال و 
داخل هر مؤلفه ســیگنال تشکیل می شــود. از طرف دیگر، 
در حــوزۀ داپلر-تاخیر عبارات متقاطــع خارجی و داخلی 
در محــدوده نقاط دور از مرکز صفحه قــرار می گیرد]5[. 
این موضوع، نظریۀ طراحی بسیاری از توزیع های زمان-

فرکانس سیگنال مانند توزیع B است.
توزیع B، یکی از توزیع هایی اســت که در حوزه داپلر-

شکل.8:.رابطه.بین.چهار.حوزه.تحلیل.و.طراحی.هسته.توزیع.های.
زمان-فرکانس،.پیکان.نماینده.تبدیل.فوریه.است

شکل.9:.رابطه.بین.فرمول.های.هسته.های.تفکیک.پذیز.در.چهار.حوزه.
مختلف،.پیکان.نماینده.تبدیل.فوریه.است.

شکل.10:.نمایش.محل.عبارات.متقاطع.و.عبارات.اصلی.توزیع.زمان-فرکانس؛.الف:.حوزۀ.داپلر-تاخیر،.ب:.حوزۀ.زمان-فرکانس]5[
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تاخیر و به صورت تفکیک پذیر طراحی شــده است. هسته 
توزیع B، به صورت زیر است.

         )36(
)37(
)38(

که در آن ها  است.  
 تابع گاما بوده و تابع فاکتوریل را برای اعداد اعشاری 

درون یابی می کند. تابع گاما به شکل زیر تعریف می شود.

         )39(
توزیع B برای مقادیر  کوچک توزیع زمان-فرکانس 
با تفکیک پذیری باالیی ارائه می دهد ]27[. شــکل 11 توزیع 
ویگنر-وایل و توزیع B یک ســیگنال دو مؤلفه ای را نشان 
می دهد. این شکل نشان می دهد که هستۀ توزیع B توانسته 

است بخشی از عبارات متقاطع را حذف نماید.

)MBD(تغییریافتهBتوزیع-

در نقطــه  باعث  مقــدار فیلتــر 
 B می شــود تا مقادیر با تأخیر صفــر از بین بروند. توزیع
تغییریافتــه با حــذف تغییر تابع  این مشــکل را مرتفع 
ســاخته است. هســته توزیع B تغییر یافته به صورت زیر 

تعریف می شود.
        )40(

)41(

        )42(

 B که در آن ها  اســت. توزیع
تغییریافته یک توزیع غیروابسته به تأخیر14 است.

15)EMBD(تغییریافتهگسترشیافتهBتوزیع-

به منظور کنترل بر روی بعد تأخیر در توزیع B، می توان 
آن را با اضافه نمودن پارامتری جهت کنترل عرض تأخیر 
بهبود داد ]27[. هســته توزیع B تغییر یافته-گسترش یافته 

از رابطۀ زیر محاسبه می شود.

             )43(
)44(
)45(

که در آن ها  است. یکی 
از مسائلی که در توزیع های مبتنی بر هسته مطرح می شود، 
انتخاب بهینه پارامترهای توزیع اســت که نقش اساســی 
در توانمندی توزیع دارد. شــکل 12 این موضوع را نشان 

می دهد.

-توزیعهمینگ-هانینگ16

توزیع همینگ-هانینگ یک هســته دو بعدی با دو فیلتر 
14- Lag Independent (LI)
15- Extended Modified B-Distribution(EMBD)
16- Hamming–Hanning TFD

شکل.11:.توزیع.B.و.توزیع.ویگنر-وایل.از.یک.سیگنال.دو.مؤلفه.ای؛.توزیع.B.بخشی.از.عبارات.متقاطع.را.کاهش.داده.است
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پایین گذر در حوزه داپلر-تاخیر است. هستۀ توزیع همینگ-
هانینگ به صورت زیر است.

             )46(
               )47(
              )48(

کــه در آن  اســت. 
برای طراحی هر هسته ای در حوزۀ داپلر-تاخیر می توان 
از انواع فیلترهای پایین گذر استفاده نمود]27[. توزیع های 
زمان-فرکانس مبتنی بر هســته پر اســتفاده ترین دسته 
توزیع های زمان-فرکانس هســتند و توانایی حل مسائلی 
که با توزیع های خطی و درجه دوم حل می شوند را دارند. 
در مراجع گذشــته، این توزیع ها به صورت گســترده در 
 تحلیل ســیگنال های مغزی مورد اســتفاده قرار گرفته اند

.]28, 27[

3..سنجش.فشرده.توزیع.زمان-فرکانس.سیگنال

به طور کلی در تحلیل کالســیک ســیگنال ها دو مشکل 

عمده وجود دارد. مشــکل اول این است که حداقل فرکانس 
نمونه برداری در روش های کالســیک پردازش سیگنال بر 
اســاس نظریۀ نایکوئیســت باید دو برابر بیشینۀ فرکانس 
حاضر در سیگنال باشد. در این روش ها نمونه های زیادی 
از ســیگنال گرفته می شود در حالی که در سیگنال هایی با 
نمایش تنک17، برای پردازش و ســاخت دوباره سیگنال به 
تعداد کمی از نمونه ها نیاز است. همچنین لزوم نمونه برداری 
با نرخ کمتر از نایکوئیســت در زمینه هــای مختلفی مانند 
پزشکی و زمین شناسی )به لحاظ خطرات زیستی یا هزینه( 
کاربرد دارد. رشد نمایی داده ها نیازمند روش های بهتری 
برای جمع آوری، بازنمایی و پردازش داده ها است. مشکل 
دوم این اســت که معموال امکان از دســت رفتن بعضی از 
نمونه های گرفته شــده از ســیگنال وجود دارد که با کمک 
روش های سنجش فشرده می توان آن ها را به دست آورد. 
روش های کالســیک زمان-فرکانس برای سیگنال هایی با 
نمونه های از دســت رفته ناتوان هســتند. همچنین بیشتر 
توزیع های زمان-فرکانس سیگنال، در مواقعی که سیگنال 
دارای نوفه زیادی اســت، توزیع خوبی پیشنهاد نمی دهند. 
در این موارد، روش های سنجش فشرده به خوبی نوفه را 

17- Sparse  

شکل.12:.نقش.پارامترهای.توزیع.EMBD.در.میزان.حذف.عبارات.متقاطع.و.تفکیک.پذیری.صفحه
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حذف می کنند.

3-1بازنماییتنک

روش های سنجش فشرده تنها بر روی سیگنال هایی با 
نمایش تنک به خوبی کار می کنند. سیگنال  دارای نمایش 
تنک اســت اگر یک تبدیل پایه تنک کننده  وجود داشــته 
باشد به شــرطی که در طی تبدیل، بیشتر ضرایب سیگنال 
صفر و یا نزدیک به صفر شــده و تنها k ضریب ســیگنال 
مقدار بزرگی داشته باشد. به چنین سیگنالی، سیگنال k-تنک 
گفته می شود. به عبارت ریاضی برای سیگنال گسسته  

،  نمایش تنک سیگنال  نامیده می شود اگر با طول

     )49(

که در آن  برداری هم اندازه با ســیگنال  بوده و 
بردار  فقــط در k نقطه مقدار بزرگی دارد. رابطه باال را 

می توان به صورت ماتریسی نیز نوشت.

     )50(

کــه در آن  یک ماتریــس متعامد یکــه مانند تبدیل 
کسینوسی گسسته18 است؛ این موضوع ایده چندین روش 

فشرده سازی مانند JPEG2000 است.

3-2سنجشفشرده

در دهــۀ اخیر، ســنجش فشــرده توجه زیــادی را به 
خود جلــب کــرده اســت]29 ,30[. هدف اصلی ســنجش 
فشرده به دســت آوردن سیگنال از روی تعداد کمی نمونه 
اندازه گیری شــده از آن است. فرض کنید از سیگنال   با 
طول N،  تصویر خطی با نام  اندازه گیری شده است که 

در آن  است. به عبارت ریاضی
         )51(

18- Discrete cosine transform(DCT)

که در آن   ماتریس ســنجش19 اســت. رابطه باال را 
می توان به صورت زیر نوشت.

       )52(
برای بازســازی سیگنال )یا بردار تنک  متناظر با 
سیگنال  ( باید معادله باال حل شود که در آن  معلوم و 
 یا  مجهول است. از آنجایی که تعداد مجهوالت مسئله 
)N( از تعداد معلومات مسئله )M( کمتر است مسئله بینهایت 
جواب دارد. با توجه به تنک بودن سیگنال  تعداد جواب های 
قابل قبول محدود می شــود. برای به دست آوردن سیگنال  

به دنبال یافتن کمینه سیگنال  هستیم به عبارت دیگر

                 )53(

کــه در آن  بیانگر نرم صفر20 اســت. از آنجایی 
که حل مســئله باال به خاطر مشــتق پذیر نبودن نرم صفر 
پیچیدگی محاسباتی باالیی دارد، معمواًل از نرم های باالتر 
به جای آن استفاده می شود که تقریبی از سیگنال  ایجاد 

می کند.

زمان-فرکانس تحلیل و 3-3سنجشفشــرده
سیگنال

سیگنال های غیر ایستا عمومًا در حوزۀ زمان و یا حوزۀ 
فرکانس تنک نیســتند ولی ممکن اســت در حوزۀ زمان-

فرکانس دارای نمایش تنک باشند. به طور مثال یک سیگنال 
FM خطــی را در نظر بگیرید. این ســیگنال نــه در حوزۀ 

زمان و نه در حوزۀ فرکانس دارای نمایش تنک نیســت در 
 حالی که در حوزۀ زمان-فرکانس دارای نمایش تنک است. 

شکل 1 این موضوع را نشان می دهد.
روش های ســنجش فشــرده توزیــع زمان-فرکانس 
ســیگنال عمومًا به دو دسته کلی تقســیم می شوند. دسته 
اول به سنجش فشــرده سیگنال در حوزه ابهام می پردازد 

19- Sensing Matrix
20- L0-Norm
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و بنابراین به توزیع های زمان-فرکانس درجه دوم محدود 
می شود. دسته دوم از یک دیکشنری زمان-فرکانس برای 

پیدا کردن یک بازنمایی تنک از سیگنال استفاده می کند.
یکــی از روش های ایجــاد بازنمایی تنک از ســیگنال، 
استفاده از حوزۀ ابهام )رابطه )31(( است. یکی از مزیت های 
مهم حوزۀ ابهام، قرار گرفتن عبارات متقاطع در فضای دور 
از مرکز صفحه داپلر-تاخیر است. از طرف دیگر مؤلفه های 
اصلی سیگنال در مرکز صفحه داپلر-تاخیر قرار می گیرند 
]27[؛ بنابراین می توان با یک فیلتر پایین گذر محدوده مرکزی 
صفحه داپلر-تاخیر را حفظ و بقیه بخش های سیگنال را در 
حوزه ابهام حذف نمود که می توان آن را به عنوان بازنمایی 

تنک از سیگنال در نظر گرفت.
توزیع زمان-فرکانــس مطلوب  حاصل از به 
کارگیری سنجش فشرده در حوزۀ ابهام با حل رابطۀ زیر 

به دست می آید.

  )54(

به شرطی که

   )55(

که در آن  توزیع زمان-فرکانسی ای است که 
قرار اســت بهینه شــود.  مجموعه نمونه هایی از تابع 
ابهام سیگنال اســت که درون فیلتر پایین گذر  
قــرار می گیرد. همچنیــن  تابع نرم یک21 اســت. در 
صورتی که ســیگنال  حاوی نوفه باشــد کافی است 

شرط باال را به صورت زیر تغییر داد.

   )56(

که در آن بــه ترتیب  و   بیانگر نرم دو22 و حد 

21- L1-Norm
22- L2-Norm

آستانه خطای قابل قبول است]11 ,31[. یکی از مسائل مهم 
در این روش، انتخاب فیلتر پایین گذر  است که 
بــه چه میزان عبارت متقاطــع را حذف و مؤلفه های اصلی 

سیگنال را حفظ نماید.
روش دیگر استفاده از سنجش فشرده برای ایجاد یک 
توزیع زمان-فرکانس، اســتفاده از دیکشنری است. پس از 
انتخاب دیکشنری، باید یک بازنمایی تنک از سیگنال محاسبه 
شود. پیچیدگی محاسباتی تولید یک بازنمایی تنک با کمک 
دیکشــنری بسیار زیاد است به همین دلیل این روش برای 
بعضی از کاربردها مناسب نیست. برای افزایش سرعت آن 

می توان از روش حریصانه MP23  استفاده نمود.
در روش MP، در مرحلــۀ اول برای به دســت آوردن 
یک توزیع زمان-فرکانس از ســیگنال، ســیگنال  و 

باقیمانده  به صورت زیر تعریف می شود.

           )57(
)58(

کــه در آن  بیانگر اندیس نمونه های گرفته شــده از 
سیگنال  اســت. روش MP روشی حریصانه بوده و به 
صورت مکرر ســعی در تخمین بهتر سیگنال  و به 
حداقل رســاندن باقیمانــده  دارد. در این روش در 
مرحلــه  ســیگنال  و باقیمانده  به صورت 

زیر محاسبه می شود.

      )59(
)60(
)61(

روند تکــراری روش MP تا جایی ادامه پیدا می کند که 
مقدار باقیمانده به قدر کافی کوچک باشــد و یا آن که تعداد 
تکرار بیشینه ای رخداده باشد. تخمین توزیع زمان-فرکانس 

سیگنال با  پایه به صورت زیر انجام می شود.
23- Matching Pursuit(MP)
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    )62(

در رابطه باال  می تواند هر توزیع زمان-فرکانسی 
انتخاب شــود]32[.  شــکل 13 توزیــع زمان-فرکانس یک 
سیگنال با نمونه های از دست رفته را نشان می دهد. روش 
سنجش توزیع زمان-فرکانس سیگنال به خوبی مقادیر از 

دست رفته را محاسبه کرده است.

4..معیارهای.ارزیابی

در این بخش، بعضی از معیارهای ارزیابی توزیع های 
زمان-فرکانس سیگنال آورده شده است. نیاز به معیارهای 
ارزیابــی در روش های زمان-فرکانــس به دو دلیل وجود 
دارد؛ 1( مقایســه کــردن توزیع های مختلــف، 2( انتخاب 
خودکار و تطبیقی24 پارامترهای یــک توزیع برای کاربرد 
خــاص]33[. هر کــدام از معیارهای ارزیابــی، یک یا چند 
ویژگــی از توزیــع زمان-فرکانس ماننــد تفکیک پذیری و 
تمرکــز انرژی را بررســی می کنند که همگــی آن ها بدون 
مرجع می باشــند]34[. از آنجایی که صفحه زمان-فرکانس 
حاصــل از توزیع هــای درجه دوم، همگــی صفحه انرژی 
سیگنال هســتند، بنابراین تمرکز انرژی ســیگنال به نقاط 
غیر صفر صفحه زمان-فرکانس وابســتگی دارد. به طور 
مثال یک معیار ارزیابی تمرکز انرژی را می توان به صورت 
تعــداد نقاط غیر صفر توزیع تعریف کرد؛ هر چه این تعداد 
24-  Adaptive

نقاط کمتر باشد، تمرکز انرژی سیگنال بیشتر می باشد]33[.

4-1آنتروپیشانون

معیــار ارزیابــی آنتروپی شــانون تمرکــز انرژی و 
تفکیک پذیری توزیــع زمان-فرکانــس را ارزیابی می کند. 
آنتروپی شانون برای بازنمایی زمان-فرکانس  

از رابطه زیر محاسبه می شود]35[:
   )63(

رابطۀ باال بــرای بازنمایی های زمان-فرکانس با مقدار 
منفی مانند ویگنر-وایل مناسب نیست و برای آن از رابطۀ 

زیر استفاده می شود]36[:
)64(

   

هر چه مقدار آنتروپی شانون بیشتر باشد، تفکیک پذیری 
و تمرکز انرژی توزیع کمتر است و هر چه مقدار آنتروپی 
کمتر باشــد، تفکیک پذیری و تمرکز انــرژی توزیع زمان-

فرکانس بیشتر است]35 ,36[.

Renyi4-2آنتروپی

اگر یک ســیگنال از مولفه های پایه زیادی ساخته شده 
باشــد، صفحۀ زمان-فرکانس آن پیچیدگی باالیی خواهد 
داشــت)حاوی اطالعات زیــاد خواهد بــود(]37[. آنتروپی 
Renyi میزان پیچیدگی توزیع زمان-فرکانس را مشــخص 

شکل.13:.توزیع.زمان-فرکانس.سیگنال.اصلی.و.سیگنال.با.%25.نمونه.از.بین.رفته
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می کند. آنتروپی Renyi توزیع زمان-فرکانس  از 
رابطۀ زیر محاسبه می شود]37 ,38[:

        )65(

کــه در آن عدد صحیــح  مرتبه آنتروپــی )معمواًل 
بزرگتــر از یک( اســت. آنتروپــی Renyi را می توان بدون 

تمرکز بر انرژی به صورت بهنجار زیر تعریف نمود]23[:

        )66(

هر چه مقــدار آنتروپی Renyi کمتر باشــد، نشــانگر 
کیفیت باال و پیچیدگی کمتر توزیع زمان-فرکانس اســت و 
برعکس. کمتر بودن پیچیدگی یک توزیع زمان-فرکانس را 
می توان معادل تفکیک پذیری باالتر و تمرکز انرژی بیشتر 

دانست]37[.

4-3نرخنرمها25

در مقاله ]39[، معیاری برای ارزیابی میزان تمرکز انرژی 
یا تیز بودن توزیع زمان-فرکانس معرفی شده است. معیار 
نرخ نرم توزیع زمان-فرکانس ســیگنال، از تقسیم نرم-4 

توزیع بر مربع نرم-2 توزیع محاسبه می شود.

                    )67(

هر چه نرخ نرم کمتر باشد، تمرکز انرژی سیگنال بیشتر 
خواهد بود و برعکس]23 ,38 ,39[.

Ljubisa4-4معیار

معیار ارزیابــی Ljubisa، یک ارزیابــی کّمی از تمرکز 
انرژی توزیع زمان-فرکانس ارائه می دهد. هر چه ارزیابی 
ایــن معیار از توزیعی کمتر باشــد، تمرکــز انرژی توزیع 

بیشتر خواهد بود]33[.

25-  Ratio of Norms

                  )68(

کــه در آن  اســت و میزان حساســیت معیار 
در نقــاط با انرژی کم را تعیین می کند. هر چه  بیشــتر 
باشد، میزان تأثیر نقاط کم انرژی در ارزیابی معیار بیشتر 

می شود]33[.

5..بحث.و.نتیجه.گیری

در این مقاله توزیع های مختلف زمان-فرکانس سیگنال 
بــا تأکید بر بهبود و گســترش این حــوزه از دانش مرور 
گردیــد. هدف این مقاله بر مبنای ســه محــور ضرورت، 
روش ها و معیارهای ارزیابی تحلیل زمان-فرکانس سیگنال 
قرار گرفته اســت. محور اول، ضرورت استفاده از تحلیل 
و پردازش زمان-فرکانس ســیگنال را مشخص می کند. از 
آنجایی که بیشــتر ســیگنال های واقعی، غیرایستا هستند 
تحلیل آن ها در حوزه فرکانس کارآمد نیســت، در حالی که 
توزیع هــای زمان-فرکانس توانایی تحلیل این ســیگنال ها 
را دارد. محــور دوم، روش هــای تحلیل و پردازش زمان-

فرکانس ســیگنال می باشــد. فرکانس آنی سیگنال در هر 
لحظه از زمان، بزرگترین فرکانس هر مولفه ســیگنال را از 
نظر دامنه محاســبه می کند؛ بنابراین فرکانس آنی جزئیات 
مولفه های ســیگنال را نشان نمی دهند. از همین رو، نیاز به 
تحلیل هایی با بازنمایی بیشتر احساس می شود. توزیع های 
زمان-فرکانس خطی جزئیات بیشتری از سیگنال را نمایش 
می دهند. اگرچه روش های خطی تفکیک پذیری فرکانســی 
و تفکیک پذیــری زمانی خوبــی دارند ولــی تفکیک پذیری 
توام فرکانســی و زمانی خوبی ندارنــد. افزایش همزمان 
تفکیک پذیــری فرکانســی و زمانــی در توزیع های زمان-

فرکانس سیگنال به عنوان یک دغدغه اصلی مطرح می شود. 
روش های زمان-فرکانــس درجه دوم دارای تفکیک پذیری 
توام فرکانســی و زمانی باالیی هستند ولی دارای عبارات 
متقاطع نیز می باشــند؛ بنابراین، کاهش عبارات متقاطع در 
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توزیع های زمان-فرکانس به عنــوان موضوع جدیدی در 
توزیع های درجه دوم مطرح می شــود. بیشــتر روش های 
مختلف زمان-فرکانس درجه دوم بر مبنای کاهش عبارات 
متقاطع بــا حفظ تفکیک پذیــری توام فرکانســی و زمانی 
طراحی شده اند. روش های نوین زمان-فرکانس به منظور 
کاهش نرخ نمونه برداری از ســیگنال و کاهش حساســیت 
توزیع هــای زمان-فرکانس به نوفه، با بهره گیری از روش 
ســنجش فشرده طراحی شده اســت و در این مقاله مورد 
مطالعــه قرار گرفت. در محور ســوم ایــن مقاله به خاطر 
نیاز به مقایســه کردن توزیع ها و همچنین انتخاب خودکار 
و تطبیقــی پارامترهای یــک توزیع بــرای کاربرد خاص، 
معیارهای ارزیابی توزیع های زمان-فرکانس معرفی شدند. 
به نظر نویسندگان، با دانش کافی بر این سه محور، می توان 
توزیع هــای زمان-فرکانس جدیدتری بــرای کاربردهای 

خاص پیشنهاد نمود.
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