
فصلنامۀ علمی- ترویجی
نشریۀ انجمن انفورماتیک ایران

)www.isi.org.ir(

سال اّول، شمارۀ 1

تابستان 1395

صاحب امتیاز: انجمن انفورماتیک ایران
مدیر مسئول: ابراهیم نقیب زادۀ مشایخ 

سردبیر: دکتر عباس نوذری دالینی

به نام خداوند جان و خرد 

برای آگاهی از محورهای اصلی پذیرش مقاله 
و الگوی ارسال مقاله به وبگاه نشریه به نشانی 

csj.isi.org.ir مراجعه کنید.

هیئت تحریریه به ترتیب حروف الفبا: 

• دکتر محسن ابراهیم مقدم – دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

• دکتر علیرضا باقري – استادیار دانشگاه امیرکبیر

• دکتر حسین پدرام – دانشیار دانشگاه امیرکبیر

• دکتر منصور جم زاد - دانشیار دانشگاه شریف

• دکتر حسن رشیدی – دانشیار دانشگاه عالمه طباطبایی

• دکتر هدیه ساجدی – استادیار دانشگاه تهران

• دکتر محمد گنج تابش – دانشیار دانشگاه تهران

• دکتر اسالم ناظمی- استادیار دانشگاه شهید بهشتی 

• دکتر عباس نوذری دالینی- دانشیار دانشگاه تهران

نشانی: تهران- خیابان طالقانی غربی- نرسیده به چهار راه وصال-  پالک 566- طبقه همکف – واحد 3 انجمن انفورماتیک ایران
صندوق پستی: 14155-1196

تلفن: 3-88861421     نمابر: 89788470

info@csj.isi.org.ir :پست الکترونیکی    csj.isi.org.ir :وبگاه

طراحی گرافیک، صفحه آرایی، حروف نگاری و انتشار: 
کارگاه هنر 88328417-20

مجل��ۀ علوم رایانش��ی براس��اس تأییدیه 
کمیسیون بررسی نش��ریات علمی کشور 
دفتر سیاس��ت گذاری و برنامه ریزی امور 
و  تحقیق��ات  عل��وم،  وزارت  پژوهش��ی 
فناوری موّرخ 1394/06/30 حائز دریافت 

درجۀ علمی- ترویجی شناخته شد.



سال اول، شمارۀ 1، تابستان 1395

سرمقاله................................................................................................................................................................................................................3

ارائۀ.یک.الگوریتم.بهینه.سازی.چند.هدفه.بر.پایۀ.جهش.دوسویه.و.تقاطع.احتمالی.....................................................................................4

علیرضا فالحی آذر، آرش شریفی

کشف.ویروس.های.فراریخت:.دستاوردها.و.چالش.ها.......................................................................................................................................16

علیرضا خلیلیان، نوشین وزین دل

تبدیل.مدل.دو.سویه.براساس.چارچوب.اپسیلون..........................................................................................................................................29

لیال صمیمی دهکردی، بهمن زمانی، شکوفه کالهدوز رحیمی

45............................................................................................ آشکارسازی.چهره.غیروابسته.به.چرخش.با.استفاده.از.مدل.مبتنی.بر.بخش.

فرناز حسینی، اسداهلل شاه بهرامی

معرفی.روش.NIMM.برای.ارزیابی.معماری.زیرساخت.فناوری.اطالعات.....................................................................................................51

سیدابوذر مزارعی، سید رئوف خیامی، ستار هاشمی

الگوریتم.توزیع.شده.زمانبندی.کارهای.محاسبات.توری.مبتنی.بر.اتوماتای.یادگیر....................................................................................69

آسیه ایرانپور مبارکه، علی اصغر صفائی، امیر صحافی



3

13
95

ن 
ستا

تاب
 / 

شی
یان

را
م 

لو
ع

    سرمقاله 

با نام و یاد خدا، نخستین شمارۀ فصلنامۀ علمی – ترویجی »علوم رایانشی« انتشار می یابد. 
مجّوز انتش��ار این مجله در تاریخ 94/06/30از سوی دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری طی نامۀ ش��مارۀ 3/18/127808 صادر ش��د. این مجلّه متعلّق به انجمن انفورماتیک ایران است. پس از 
صدور مجّوز انتشار، کارهای مقدماتی و برنامه ریزی های اولیه برای امور اجرایی و تحریریۀ مجلّه صورت گرفت و وبگاه 
مجلّه به نشانی csj.isi.org.ir در تاریخ 1394/09/01 راه اندازی شد. همزمان به تمام دانشگاه های سراسر کشور که در رشتۀ 

علوم و مهندسی کامپیوتر دانشجو می پذیرند، اطالع رسانی الزم صورت گرفت. 
خوشبختانه انتشار این مجلّۀ علمی- ترویجی با استقبال گسترده ای از سوی استادان و دانشجویان تحصیالت تکمیلی 
)کارشناسی ارشد و دکتری( رشته های علوم و مهندسی کامپیوتر و سایر رشته های مرتبط روبرو گردید به نحوی که تنها 
ظرف سه ماه بیش از 35 مقالۀ علمی در وبگاه مجله بارگذاری شد. دریافت این تعداد مقاله باعث شد که زمان داوری های 
مقاالت طوالنی تر از زمان پیش بینی ش��ده گردد و هیئت تحریریۀ مجلّه را وادار سازد تا از استادان بیشتری در حوزه های 

مختلف رشته های علوم و مهندسی کامپیوتر برای داوری مقاالت دعوت به عمل آورد. 
ای��ن رون��د همچنان ادامه دارد و امید داریم در آینده بتوانیم در زمان کوتاه تری نتیجۀ داوری را به اطالع نویس��ندگان 

مقاالت برسانیم. 
انجمن انفورماتیک ایران امسال سی و هشتمین سال انتشار مجلّۀ گزارش کامپیوتر را آغاز کرده است. گزارش کامپیوتر، 
قدیمی ترین نشریۀ علمی رشته های علوم و مهندسی کامپیوتر در کشور است. این سابقه، پشتوانۀ کمیتۀ انتشارات انجمن 
انفورماتیک ایران اس��ت تا به یاری خداوند و همکاری استادان و پژوهشگران این رشته، فصلنامۀ علمی – ترویجی »علوم 

رایانشی« را نیز به طور مستمر و برای سال های طوالنی در اختیار جامعۀ علمی کشور قرار دهد. 

                                                                                                                                            عباس نوذری دالینی

                                                                                                                                                     سردبیر
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ارائ�ه یک الگوریتم بهینه س�ازی چن�د هدفه بر پایه جهش دوس�ویه و تقاطع 
احتمالی

علی رضا فالحی آذر*
دانشجوی دکتری ،گروه کامپیوتر، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

a_falahiazar@srbiau.ac.ir :پست الکترونیکی

آرش شریفی
استادیار، گروه کامپیوتر، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

a.sharifi@srbiau.ac.ir  :پست الکترونیکی

چکیده

امروزه الگوریتم های بهینه س��ازی چندهدفه1 به عنوان 
ابزاری قدرتمند جهت حل بسیاری از مسائل مورد استفاده 
قرار می گیرند. معیارهای تن��وع2 و همگرایی3 از مهمترین 
فاکتورهای یک الگوریتم بهینه س��ازی چندهدفه اس��ت که 
تمامی الگوریتم های بهینه سازی چند هدفه سعی در بهبود 
آن ها دارن��د. معیارهای تنوع و همگرایی تابعی از فازهای 
اکتش��اف، استخراج و انتخاب هستند، در نتیجه برای ارائه 
یک الگوریتم بهینه س��ازی قدرتمند بای��د از الگوریتم های 
موثر در فازهای مختلف اس��تفاده نم��ود. در این مطالعه، 
ی��ک الگوریتم بهینه س��ازی چند هدفه در راس��تای ارتقاء 

* نویسنده مسئول
1- Optimization Multiobjective Algorithms
2- Diversity
3- Convergence

معیاره��ای تنوع و همگرایی ارائه ش��ده اس��ت. الگوریتم 
ارائه ش��ده برای اس��تخراج راه حل ها در فضای جستجو 
از الگوریتم جهش دوس��ویه پیش��نهادی و برای اکتشاف 
راه حل ها در فضای جس��تجو از الگوریتم تقاطع احتمالی 
پیش��نهادی اس��تفاده می کند. در این مطالع��ه از الگوریتم  
فاصله نسلی و الگوریتم گسترش به ترتیب جهت سنجش 
معیارهای همگرایی و تنوع اس��تفاده شده است. در بخش 
پایانی ای��ن مطالعه، عملکرد کلی الگوریتم پیش��نهادی در 
 SPEA، NSGAII، NSPSO مقایسه با الگوریتم هایی از جمله
و AWPSO بر روی توابع آزمون ZDT مورد نقد و برسی 

قرار گرفته شده است.
واژگان کلیدي:  بهینه سازی چندهدفه، تقاطع احتمالی، 

جهش دوسویه

زمان.دریافت.مقاله:.95/2/2
زمان.پذیرش.مقاله:.95/3/31
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1..مقدمه

بهینه سازی در ریاضیات به معنی یافتن یک یا تعدادی 
راه حل موجه برای یک یا چند هدف اس��ت. منظور از یافتن 
چنی��ن راه حل هایی در حل یک مس��ئله، کمینه یا بیش��ینه 
ساختن اهداف مسئله اس��ت. بخش عمده ای از پژوهش ها 
و کاربردهای حوزه بهینه س��ازی، تنها یک هدف را مورد 
توجه قرار می دهند، در حالی که اغلب مسائل دنیای واقعی 
دربرگیرنده بیش از یک هدف است. حضور اهداف چندگانه 
متض��اد )مانند همزمانی کمینه س��ازی هزینه س��اخت و 
بیش��ینه س��ازی قابلیت اطمینان محصول( در بسیاری از 
مس��ائل طبیعی است و حل مسائل بهینه س��ازی را جذاب 
می کن��د. از آنج��ا ک��ه در یک مس��ئله با اه��داف چندگانه 
متض��اد، هیچ یک از راه حل ه��ا را نمی توان به عنوان بهینه 
قلمداد نمود، مس��ئله بهینه سازی چندهدفه حاصل، متوسل 
به تعدادی راه حل بهینه می ش��ود. روش های بهینه س��ازی 
کالس��یک، در بهترین حالت می توانند در هر بار اجرا، یک 
راه حل به دس��ت آورند و این مش��کل، این روش ها را در 
حل مس��ائل بهینه سازی چندهدفه نامناس��ب می سازد. از 
س��وی دیگر، الگوریتم های تکاملی4، به دلیل آن که رویکرد 
جمعیتی دارند، می توانند در هر نس��ل، چندین راه حل بهینه 
را بیابند. بنابراین الگوریتم های تکاملی گزینه مناسبی جهت 

حل مسائل بهینه سازی چندهدفه هستند.
الگوریتم های بهینه س��ازی در عم��ل از اهمیت زیادی 
به وی��ژه در طراحی مهندس��ی و آزمایش ه��ای علمی و 
تصمیم گیری تجاری برخوردارند. اغلب مسائل جستجو در 
دنیای واقعی ذاتًا شامل چندین هدف هستند. الگوریتم های 
بهینه س��ازی چندهدفه، مجموعه راه حل ه��ای نامغلوب در 
فض��ای هدف را مورد کاوش قرار می دهند و این مجموعه 
راه حل های نامغلوب اطالعات با ارزش��ی درباره مس��ئله 
ارائه می نماید و سبب می شود که در پایان، تصمیم گیرنده 
بتوان��د تصمیم درس��تی در انتخاب راه حل ه��ا اخذ نماید. 
تمامی الگوریتم های بهینه سازی چند هدفه سعی در ارتقاء 

4- Evolutionary algorithms

همگرایی راه حل ها به پیش��انی بهین��ه پرتو و افزایش تنوع 
راه حل ها دارند. همچنین هر الگوریتم بهینه سازی چند هدفه 
از روش��ی منحصر به فردی برای افزایش تنوع راه حل ها 
استفاده می کند. الگوریتم های چند هدفه کاربردهای زیادی 
از قبیل طراحی مبدل های حرارتی]1[، حل مش��کل مدیریت 
تراکم انتق��ال بازارهای ان��رژی]2[، سیس��تم خنک کننده 
ج��ت]3[، طراحی و برنامه ریزی زنجیره تامین س��بز]4[ و 
غی��ره را دارد. الگوریتم های چند هدف��ه زیادی در دو دهه 

اخیر ارائه شده اند.
زیتلر5 و س��یلی6 الگوریتم تکامل��یSPEA7  [5] را ارائه 
داده اند که ترکیبی از الگوریتم های تکاملی چند هدفه پیشین 
است و از مراحلی از جمله مرتب سازی نامغلوب راه حل ها، 
محاسبه شایستگی هر راه حل بر اساس تعداد راه حل هایی 
که مغلوب کرده اس��ت، استفاده از رابطه غلبه پارتو8 جهت 
حفظ تنوع جمعیت و کاهش مجموعه نامغلوب بوسیله یک 
روش خوش��ه بندی تشکیل شده اس��ت. در این الگوریتم، 
مقدار انتساب شایس��تگی به هر راه حل بر اساس نزدیکی 
راه حل به پیش��انی بهینه پرتو و توزیع مناس��ب آن است. 
این الگوریتم از آرش��یو اس��تفاده می کند به طوری که اگر 
جمعیت آرش��یو بسیار رش��د کند باعث افزایش پیچیدگی 
زمانی می ش��ود در نتیجه یک مقدار آس��تانه برای ظرفیت 
آرش��یو در این الگوریتم تعیین شده است که مانع از رشد 

جمعیت آرشیو می شود. 
دب9 و هم��کاران یک الگوریتم تکاملی چند هدفه بر پایه 
 NSGAI10مرتب سازی نامغلوب در راستای بهبود الگوریتم
به نام NSGAII11 [6] را ارائه دادند. NSGAI [7] یک الگوریتم 
غیر نخبه گرا است و برای انتخاب راه حل های نسل12 آینده 
از مرتب س��ازی نامغلوب، معیار اش��تراک شایستگی13 و 
چرخه رولت استفاده می کند، به طوری که هر چه شایستگی 

5- Zitzler
6- Thiele
7- Strength Pareto Evolutionary Algorithm
8- Pareto dominance
9- Deb
10- Nondominated Sorting Genetic Algorithm I
11- Nondominated Sorting Genetic Algorithm II
12- Generation
13- Fitness sharing
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راه حل بیشتر باشد ش��انس حضور راه حل در نسل آینده 
بیش��تر اس��ت. NSGAII یک الگوریتم نخبه گرا است که از 
مرتب س��ازی نامغلوب و فاصله ازدحام14 استفاده می کند، 
بدی��ن گونه که ابت��دا راه حل ها را مرتب س��ازی نامغلوب 
می کند، سپس راه حل ها را از اولین پیشانی پارتو15 انتخاب 
می کند تا زمانی که تع��داد راه حل مورد نیاز خود کمتر از 
تعداد راه حل های موجود در پیش��انی پارتو موجود باشد 
آن��گاه را ه حل هایی را انتخاب می کند که بیش��ترین فاصله 

ازدحام را داشته باشند.
لی16 الگوریتمNSPSO17 [8] را که الهام گرفته از الگوریتم

PSO18 [9] است را ارائه داد. PSO یک الگوریتم بهینه سازی 

تک هدفه است که با اضافه شدن قابلیت هایی به آن، می توان 
توانایی بهینه س��ازی توابع چند هدفه را در آن ایجاد نمود. 
NSPSO بهترین تجربه ش��خصی تمام ذرات را با فرزندان 

مورد مقایس��ه قرار می دهد، همچنین این الگوریتم، بهترین 
تجربه ش��خصی تمامی ذرات را با فرزندان ترکیب می کند 
س��پس جمعیت حاصل ش��ده را مرتب س��ازی نامغلوب 
می کند. پس از مرتب س��ازی نامغلوب، پیشانی های پارتو 
حاصل می شوند و به ذراتی که در پیشانی پارتو اول باشند 
مقدار شایس��تگی 1 داده می ش��ود، به ذرات پیشانی پارتو 
دوم مقدار شایس��تگی 2 داده می شود و به باقیمانده ذرات 
به همین طریق شایستگی انتساب می شود. عالوه بر این به 
هر ذره با توجه به فاصله ازدحام شایستگی تعلق می گیرد. 
از فاصله ازدحام جهت حفظ تنوع جمعیت استفاده می شود. 
تجربه سراس��ری هر ذره به صورت تصادفی از پیشانی 
پارتو نخست انتخاب می شود و ذراتی که دارای بیشترین 

شایستگی باشند برای نسل آینده انتخاب می شوند.
مهفوف19 و هم��کاران الگوریتمAWPSO20 [10] را ارائه 
دادند که بر پایه الگوریتم PSO [9] و وزن های تطبیقی است. 
قابلیت جستجوی AWPSO توسط عواملی از جمله گنجاندن 
14- Crowding distance
15- Pareto front
16- Li
17- Non-dominated Sorting Particle Swarm Optimizer
18- Particle Swarm Optimizer
19- Mahfouf
20- Adaptive Weighted PSO

عامل وزن اینرس��ی تطبیقی و فاکتور شتاب توسعه یافته 
است و برای انتخاب هر چه بهتر، بهترین تجربه سراسری 
و بهترین تجربه ش��خصی از تابع تجمیع وزن دار استفاده 
شده است، همچنین از الگوریتم مرتب سازی نامغلوب برای 

انتخاب ذرات در هر تکرار از الگوریتم استفاده می شود.
در بخ��ش دوم از ای��ن مطالع��ه به تش��ریح الگوریتم 
پیش��نهادی و اجزای مختلف ای��ن الگوریتم از جمله عملگر 
تقاطع احتمال��ی، عملگر جهش دوس��ویه و عملگر انتخاب 
پرداخته می شود. همچنین در پایان بخش دوم از این مطالعه 
پیچیدگی زمانی الگوریتم پیش��نهادی مورد برس��ی قرار 
می گیرد. در بخش س��وم از این مطالعه نتایج شبیه سازی 
و   SPEA2، NSGAII، NSPSO،AWPSO الگوریتم ه��ای 
الگوریتم پیش��نهادی قرار گرفته اس��ت. در بخش چهارم 
از ای��ن مطالع��ه به نتیجه گیری از نتای��ج حاصل از بخش 

سوم)شبیه سازی( پرداخته شده است.

2..الگوریت�م.بهینه.س�ازی.چن�د.هدفه.ب�ر.پایه.جهش.
دوسویه.و.تقاطع.احتمالی

س��اختار الگوریتم پیش��نهادی بر اساس الگوریتم های 
تکاملی]11[ است. ساختار الگوریتم های تکاملی بر پایه سه 
عملگر از جمله جهش21، تقاطع22 و انتخاب23 بنا شده است. 
الگوریتم  پیش��نهادی از عملگر جهش دوسویه24 پیشنهادی 
برای اکتش��اف25 در فض��ای جس��تجو و از عملگر تقاطع 
احتمالی پیشنهادی برای اس��تخراج26 در فضای جستجو، 
جهت تولی��د فرزن��دان از جمعیت والدین به��ره می گیرد. 
عملگر انتخاب الگوریتم پیشنهادی از راهبردهایی از جمله 
مرتب س��ازی نامغل��وب]6[ و فاصله ازدحام]6[ اس��تفاده 
 NSGAII می کند. تفاوت الگوریتم پیش��نهادی ب��ا الگوریتم
 NSGAII در عملگرهای جهش و تقاطع است، به طوری که
از جهش چندجمله ای و تقاطع دودویی شبیه س��ازی شده 

21- Mutation
22- Crossover
23- Selection
24- Bidirectional
25- Exploration
26- Exploitation
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استفاده می کند]6[ ولی در راستای ارتقای کارایی همگرایی 
و تنوع راه حل ها در الگوریتم پیشنهادی از جهش دوسویه 
پیشنهادی و تقاطع احتمالی پیش��نهادی استفاده می شود. 

فلوچارت الگوریتم پیشنهادی مطابق شکل 1 است.
در ادامه به تش��ریح اجزاء مختلف الگوریتم پیشنهادی 
می پردازی��م. همچنی��ن در پای��ان این بخش به محاس��به 

پیچیدگی زمانی27 الگوریتم پیشنهادی پرداخته می شود.

2-1 عملگر تقاطع احتمالی

عملگ��ر تقاطع احتمالی28 پیش��نهادی ب��ه گونه ای عمل 
می کند که در هر نس��ل، دو را ه حل به صورت تصادفی از 
جمعیت والدین انتخاب می شوند و یک فرزند مطابق رابطه 

1 تولید می شود.

رابطه )1(

  ی��ک عدد تصادفی حقیقی مابی��ن صفر و یک با توزیع 
یکنواخت اس��ت و  یک عدد تصادفی حقیقی مابین صفر 
و  با توزیع یکنواخت اس��ت. اجرای عملکرد تقاطع 
احتمالی پیش��نهادی ت��ا جایی ادامه پی��دا می کند که تعداد 
فرزندان حاصل از این عملگر به  )نرخ آمیزش( درصد از 

راه حل های جمعیت والدین برسند.

2-2 عملگر جهش دوسویه

عملگر جهش دوس��ویه29 پیشنهادی،  درصد از 
راه حل ه��ای جمعیت والدین را به صورت تصادفی انتخاب 
نموده و به ازاء هر راه حل انتخاب ش��ده از جمعیت والدین، 

دو فرزند مطابق مراحل زیر تولید می کند:
1( دو کپی از راه حل موج��ود در راه حل های child1 و 

child2 قرار بده

2( به ازاء هر درایه از راه حل یک عدد تصادفی یکنواخت 
مابین صفر و یک ایجاد ش��ود آنگاه به ازاء هر درایه ای که 
( کمتر باشد، راه حل های  عدد تصادفی آن از نرخ جهش )

child1 و child2 مطابق رابطه 2 بروز رسانی شود.

27- Time complexity
28- Probabilistic crossover operator
29- Bidirectional mutation operator

رابطه )2(

قابل توجه اس��ت که  به معنای درای��ه i-اُم از 
راه حل child1 است. با توجه به رابطه 2 به ازاء انتخاب هر 
درایه از راه حل، مقدار درایه مورد نظر از راه حل، حول حد 
پایی��ن و حد باال به صورت تصادفی تغییر می کند. از آنجا 
ک��ه تغییر در درایه مورد جهش، هم رو به جلو و هم رو به 

عقب صورت می گیرد، آن را جهش دوسویه می  نامیم.

2-3 عملگر انتخاب

عملگر انتخاب30 استفاده شده در الگوریتم پیشنهادی 
مطابق ب��ا عملگر انتخاب الگوریتم NSGAII اس��ت]6[. از 
روش های��ی از جمله مرتب س��ازی نامغل��وب و فاصله 
ازدح��ام جهت انتخاب راه حل های نس��ل آینده در عملگر 
انتخاِب الگوریتم پیش��نهادی استفاده ش��ده است. مرتب 
ساختن راه حل های نامغلوب یک جمعیت بر اساس تقسیم 
جمعیت به چندین سطح نامغلوب صورت می گیرد. بهترین 
راه حل های نامغلوب، راه حل های نامغلوب سطح 1 نامیده 
می ش��وند. به منظ��ور یافتن راه حل های نامغلوب س��طح 
بعدی، معمواًل از یک رویه ساده تبعیت می شود. زمانی که 

30- Selection operator

شکل.1:.فلوچارت.الگوریتم.پیشنهادی
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بهترین مجموعه نامغلوب مشخص گردید، آن ها را به طور 
موقت در جمعیت نادی��ده می گیرند. راه حل های نامغلوب 
جمعی��ت باقیمانده نیز یافت ش��ده و راه حل های نامغلوب 
س��طح 2 نامیده می ش��وند. به منظور یافت��ن راه حل های 
نامغلوب س��طح 3، همه راه حل های نامغلوب سطح 1 و 2 
نادیده گرفته ش��ده و به یافتن راه حل های نامغلوب جدید 
پرداخته می شود. این رویه ادامه پیدا می کند تا این که هر 
یک از اعضای جمعیت، در یک سطح نامغلوب قرار گیرند. 
یادآوری این مطلب مهم اس��ت ک��ه راه حل های نامغلوب 
س��طح 1 از راه حل های نامغلوب س��طح 2 بهتر هستند و 
به همین ترتیب برای س��طوح بعدی این چنین است. برای 
به دس��ت آوردن تخمینی از چگال��ی راه حل های موجود 
در کن��ار یک راه حل خ��اص مانند راه ح��ل i در جمعیت، 
یک میانگین فاصل��ه از دو راه حل واقع در طرفین راه حل 
i برای هر کدام از M تابع هدف محاس��به می کنیم. مقدار 
عددی di که از این محاسبه تقریبی فضای مکعبی اطراف 
راه ح��ل i با به کار بردن نزدیکترین همس��ایه های آن به 
دست می آید را فاصله ازدحام می نامند. در شکل 2 فاصله 
ازدحام i-اُمین راه حل برابر است با میانگین طول طرفین 
مستطیل واقع در دو رأس روبرویی )که با خط تیره نشان 
داده ش��ده است(. الزم به ذکر است که راه حل های کرانی 
دارای بیشینه فاصله ازدحام هستند. راه حل های کرانی به 
راه حل هایی گفته می شوند که در یکی از اهداف نسبت به 

سایر راه حل ها دارای بیشینه مقدار هستند.

عملگ��ر انتخ��اب الگوریتم پیش��نهادی، ابتدا جمعیت 
والدین و فرزندان حاصل از عملگرهای جهش و آمیزش 
را مرتب س��ازی نامغلوب می نماید و ه��ر راه حل را در 
سطح مناسب خود قرار می دهد. سپس از سطح 1 شروع 
ب��ه انتخاب راه حل ه��ا می نماید و بعد س��طح دوم و الی 
آخر تا زمانی که تعداد راه حل های انتخاب شده با تعداد 
راه حل های جمعیت والدین برابر ش��ود.  قابل توجه است 
که اگر تعداد راه حل های آخرین س��طحی که راه حل ها از 
آن انتخاب می ش��وند بیش��تر از ظرفیت جمعیت والدین 
باش��د باید دقت بیش��تری در انتخاب راه حل ها نمود و 
راه حل های��ی را حفظ کرد ک��ه در ناحیه ای ب��ا ازدحام 
کمتری ق��رار دارند. در واقع ب��رای رعایت اصل چگالی 
در بین راه حل ه��ا، راه حل هایی ک��ه در ناحیه ازدحامی 
کوچکتری هس��تند برای پر کردن جمعیت والدین نس��ل 

آینده در اولویت قرار دارند. 

2-4  پیچیدگی زمانی الگوریتم پیشنهادی

با توجه به توضیحات داده ش��ده در م��ورد الگوریتم 
پیش��نهادی، الگوریت��م عملگر تقاطع احتمالی پیش��نهادی، 
الگوریت��م عملگر جهش دوس��ویه پیش��نهادی و الگوریتم 
عملگر انتخاب با ف��رض این که n برابر با تعداد راه حل های 
جمعیت والدین یا تعداد راه حل های جمعیت فرزندان است و 
همچنین m برابر با تعداد درایه هر راه حل است ، پیچیدگی 
زمان��ی الگوریت��م پیش��نهادی مطابق جدول 1 محاس��به 
می شود. پیچیدگی زمانی عملگر تقاطع احتمالی پیشنهادی 
به علت این که به تعداد  بار فرزند تولید می کند، برابر 
با  است. پیچیدگی زمانی عملگر جهش دوسویه 
پیش��نهادی به علت این که به تعداد بار دو فرزند 
تولی��د می کند و همچنی��ن در بدترین حال��ت امکان جهش 
تمامی ابعاد)m( وجود دارد، برابر با  است. 
عملگر انتخ��اب دارای پیچیدگی زمان��ی برابر با  
اس��ت]12[. در نتیجه پیچیدگی زمانی الگوریتم پیشنهادی 

برابر با  است.

شکل.2:.محاسبه.فاصله.ازدحام
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3..نتایج.شبیه.سازی

در این بخش، الگوریتم پیش��نهادی را با الگوریتم های 
چند هدفه ای از جمله NSPSO ،[6] NSGAII ،[5] SPEA [8] و 
AWPSO [10] مقایسه می کنیم. برای ارزیابی الگوریتم های 

بهینه سازی چندهدفه از مسائل آزمونZDT  31 [13] از جمله 
ZDT1،  ZDT2، ZDT3 و ZDT4 اس��تفاده می کنیم. مس��ئله 

آزمون ZDT1، یک مسئله 30 متغیره)n=30( بوده و پیشانی 
بهینه پارتو در آن محدب32 است. مسئله آزمون ZDT2، یک 
مسئله 30 متغیره بوده)n=30( و پیشانی بهینه پارتو متناظر 
با آن نامحدب33 است. مسئله آزمون ZDT3، یک مسئله 30 
متغیره)n=30( بوده و پیشانی بهینه پارتو در آن ناپیوسته 
 )n=10( یک مسئله 10 متغیره ،ZDT4 اس��ت. مسئله آزمون
بوده و دارای تعداد زیادی پیش��انی بهین��ه پارتو34 محلی 
است. پیشانی بهینه پرتو تابع آزمون ZDT4 محدب است. 

برای مقایسه کارایی الگوریتم های بهینه سازی چندهدفه 
بر روی مس��ائل آزمون از معیاره��ای ارزیابی35 از جمله 
معیار فاصله نسلیGD(36( و معیار گسترش37)( استفاده 
می کنیم که در ]12[ معرفی ش��ده اند. معیار فاصله نس��لی 
بیانگر همگرایی راه حل های حاصل از الگوریتم بهینه سازی 
چندهدفه به پیش��انی بهینه پارتو مسئله آزمون مورد نظر 
 )Q(است. معیار فاصله نس��لی، میانگین فاصله راه حل های
حاصل از الگوریتم بهینه سازی چندهدفه را از پیشانی بهینه 
پارتو)*P( پیدا می کند. روشن است که الگوریتم بهینه سازی 
چندهدفه ای که فاصله نس��لی کوچکتری داش��ته باش��د، 

31- Test problems
32- Convex
33- Nonconvex
34- Pareto Optimal Fronts(POF)
35- Evaluation metrics
36- Generation distance
37- Spread

الگوریت��م بهتری خواهد بود. معیار گس��ترش بیانگر تنوع 
راه حل های حاصل از الگوریتم بهینه سازی چندهدفه است. 
معیار گس��ترش، تنوع راه حل ه��ای)Q( حاصل از الگوریتم 
بهینه سازی چندهدفه را محک می زند. مقدار معیار گسترش 
برای یک توزیع ایده آل برابر صفر خواهد شد. مسلم است 
که الگوریتم بهینه سازی چند هدفه ای، ارزیابی بهتری خواهد 
داشت که در هر دو معیار نسبت به سایر الگوریتم ها بهتر 
 )(و معیار گسترش )GD(باشد. روابط معیار فاصله نسلی
برای دو تابع هدف در جدول 2 قرار گرفته است. در جدول 
3، رواب��ط توابع آزمون ZDT و همچنی��ن مجموعه بهینه 

پارتو38 و پیشانی بهینه پرتو قرار گرفته است.
در جدول 4 پارامترهای مربوط به اجرای الگوریتم های 
بهینه س��ازی چند هدفه قرار گرفته ش��ده است. قابل توجه 
است که تعداد راه حل های جمعیت پیشانی بهینه پارتو جهت 
محاسبه معیارهای فاصله نسلی و گسترش مورد استفاده 
قرار می گیرد. مقدار نرخ آمیزش برای الگوریتم پیشنهادی 
برابر با 0.7 در نظر گرفته ش��ده است. همچنین مقدار نرخ 
جهش برای الگوریتم پیش��نهادی برابر ب��ا  )n تعداد ابعاد 

راه حل مسئله آزمون( در نظر گرفت شده است.
قابل توجه است که با مش��اهده راه حل های حاصل از 
الگوریتم ه��ای چند هدفه بهینه س��ازی نمی ت��وان قضاوت 
صحیح��ی از برتری الگوریتم های بهینه س��ازی چند هدفه 
نسبت به هم داشت، در نتیجه استفاده از معیارهای ارزیابی 
و همچنین آزمون های آم��اری می تواند ما را در قضاوت 
هرچه بهتر الگوریتم   های بهینه سازی چندهدفه کمک کند. در 
جدول 5 نتایج حاصل از اجرای الگوریتم های بهینه س��ازی 
چندهدفه از جمله میانگین39 و واریانس40 برای معیار فاصله 
نس��لی و معیار گس��ترش به ازاء 30 اجرا بر روی مسائل 

آزمون ZDT1، ZDT2، ZDT3 و ZDT4  قرار دارد.  
از الگوریت��م t-test [15 ,14] به عن��وان آزمون آماری41 
برای صحت مقایسه مابین دو الگوریتم بهینه سازی چندهدفه 

38- Pareto Optimal Set(POS)
39- Mean
40- Variance
41- Statistical test

جدول.1:.پیچیدگی.زمانی.الگوریتم.پیشنهادی
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استفاده می ش��ود. جدول 6 بیانگر فرض مورد قبول)فرض ع

صفر یا فرض یک( مربوط به مقایسه نتایج هر جفت الگوریتم 
بهینه سازی چند هدفه بر اساس الگوریتم t-test است.

برای گرفتن آزمون آماری از الگوریتم های بهینه سازی 
چن��د هدفه باید نتایج حاصل از حداق��ل 30 اجرای]16[ دو 
 ،)α(الگوریتم بهینه سازی چند هدفه و درجه معنادار بودن
به عنوان ورودی به الگوریتم t-test داده شود. مقدار درجه 

جدول.2:.روابط.مربوط.به.معیار.گسترش.و.معیار.فاصله.نسلی

جدول.3:.توابع.آزمون.ZDT.به.همراه.مجموعه.بهینه.پرتو.و.پیشانی.بهینه.پارتو

.جدول.4:.پارامترهای.مربوط.به.اجرای.الگوریتم.های.
بهینه.سازی.چند.هدفه

100تعداد.راه.حل.جمعیت.والدین

250تعداد.نسل.ایجاد.شده

30تعداد.اجرای.الگوریتم

1000تعداد.راه.حل.های.جمعیت.پیشانی.بهینه.پارتو
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معنادار ب��ودن)α( بیانگر درصدی از حساس��یت آزمون 
آماری الگوریتم t-test است که معمواًل به طور پیش فرض 
برابر با 0.05 اس��ت که در این مطالع��ه همین مقدار برای 
تمامی شبیه سازی ها در نظر گرفته شده است. پس از اعمال 
ورودی ها به الگوریتم t-test، فرض صفر42 توسط الگوریتم 
t-test رد43 یا قبول می ش��ود. اگر فرض صفر پذیرفته شد 

آنگاه این امر نشان دهنده این است که میانگین خروجی دو 
الگوریتم بهینه س��ازی چندهدفه با هم یکسان است)تفاوت 
42- Null hypothesis
43- Reject

معنادار نیس��ت( یا به عبارت دیگر خروجی های الگوریتم 
بهینه س��ازی چندهدفه اول بیش��تر از 5% به خروجی های 
الگوریتم بهینه سازی چندهدفه دوم شباهت دارد. اگر فرض 
صفر رد ش��ود)فرض یک قبول شود( آنگاه این امر نشان 
دهنده این است که میانگین خروجی دو الگوریتم بهینه سازی 
چندهدفه با هم یکسان نیس��ت )تفاوت معنادار است( یا به 
عبارت دیگر خروجی های الگوریتم بهینه س��ازی چندهدفه 
اول کمت��ر از 5% ب��ه خروجی های الگوریتم بهینه س��ازی 

چندهدفه دوم شباهت دارد.  

جدول.5:.نتایج.حاصل.از.اجرای.الگوریتم.های.بهینه.سازی.چندهدفه
ZDT1.تابع.آزمونGD.معیار.معیار

واریانسمیانگینواریانسمیانگینالگوریتم

1.17e-41.11e-90.3749.07e-3پیشنهادی
SPEA1.25e-300.7301.58e-2

NSGAII8.94e-400.4634.16e-2
NSPSO7.53e-44.18e-50.7673.00e-2
AWPSO1.01e-42.61e-90.7591.71e-3

ZDT2.تابع.آزمونGD.معیار.معیار

واریانسمیانگینواریانسمیانگینالگوریتم

5.13e-51.06e-100.3748.65e-4پیشنهادی

SPEA3.04e-32.00e-50.6784.48e-3
NSGAII8.24e-400.4352.46e-2
NSPSO8.05e-43.05e-50.7582.77e-2
AWPSO1.21e-41.49e-90.7584.92e-3

ZDT3.تابع.آزمونGD.معیار.معیار

واریانسمیانگینواریانسمیانگینالگوریتم

9.27e-53.34e-100.5509.87e-4پیشنهادی

SPEA4.42e-21.0e-50.6666.66e-4
NSGAII4.34e-24.20e-50.5765.08e-3
NSPSO3.40e-32.54e-40.8695.81e-2
AWPSO5.20e-42.85e-90.8911.10e-2

ZDT4.تابع.آزمونGD.معیار.معیار

واریانسمیانگینواریانسمیانگینالگوریتم

3.51e-39.59e-50.5853.84e-2پیشنهادی

SPEA9.5111.320.7321.13e-2
NSGAII2.92e-24.67e-20.6551.98e-1
NSPSO7.82e-46.91e-50.7683.57e-2
AWPSO5.34e-43.92e-80.6803.00e-3
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t-test.جدول.6:.فرض.مورد.قبول.مربوط.به.مقایسه.نتایج.هر.جفت.الگوریتم.بهینه.سازی.چند.هدفه.بر.اساس.الگوریتم

4..نتیجه.گیری

از ج��دول 5  که ش��امل نتایج حاص��ل از الگوریتم های 
بهینه سازی چند هدفه از جمله میانگین و واریانس حاصل از 
30 اجرا بوده است به تنهایی نمی توان قضاوت صحیحی را 
مابین الگوریتم های بهینه سازی چند هدفه انجام داد در نتیجه 
برای مقایس��ه الگوریتم های بهینه سازی چند هدفه ابتدا باید 
به جدول 6 که بیانگر نتایج الگوریتم t-test است توجه نمود. 

جدول 6، ف��رض مورد قبول به ازاء مقایس��ه نتایج حاصل 
از دو الگوریتم برای معیار مربوطه بر روی مس��ئله آزمون 
مربوطه را نش��ان می دهد. اگر فرض صفر قبول شود آنگاه 
بیانگر مساوی بودن نتایج حاصل از دو الگوریتم برای معیار 
مربوطه بر روی مس��ئله آزمون مربوطه است و اگر فرض 
یک قبول ش��ود آنگاه بیانگر مساوی نبودن نتایج حاصل از 
دو الگوریت��م برای معیار مربوطه بر روی مس��ئله آزمون 
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مربوطه اس��ت. برای امتیازدهی و رتبه بندی الگوریتم های 
بهینه س��ازی چند هدفه بر اس��اس نتایج حاصله موجود در 

جداول 4 و 5 از قوانین پیشنهادی زیر استفاده می کنیم:
اگر الگوریتم t-test فرض یک را برای نتایج حاصل از دو 	•

الگوریتم بهینه سازی چند هدفه قبول کرد آنگاه الگوریتم 
بهینه سازی چند هدفه ای که میانگین بهتری را نسبت به 
معیار ارزیابی مربوطه داش��ت، یک امتیاز به امتیازاتش 

اضافه می شود
الگوریتم های بهینه سازی چند هدفه  بر اساس بیشترین تا 	•

کمترین امتیاز به ترتیب رتبه بندی می ش��وند، به عبارت 
دیگر الگوریتم بهینه س��ازی چند هدفه ای که بیش��ترین 
امتیاز را داراست دارای رتبه یک است  و به همین ترتیب 
الگوریتم ه��ای بهینه س��ازی چند هدفه ت��ا آخرین رتبه،  

رتبه بندی می شوند
با توجه به نتایج حاصل از الگوریتم های بهینه سازی 
چند هدفه موجود در جدول 5 و نتایج آماری حاصل از 
الگوریتم های بهینه س��ازی چند هدفه موجود در جدول 

6 و همچنین قوانین پیش��نهادی، جدول 7 در راس��تای 
امتیازدهی و رتبه بندی الگوریتم های بهینه س��ازی چند 
هدفه با توجه به معیار ارزیابی مربوطه و مسئله آزمون 
مربوطه ارائه می شود. ستون ‘امتیاز’ در جدول 7 بیانگر 
امتیاز هر الگوریتم بهینه س��ازی چن��د هدفه با توجه به 
معی��ار ارزیابی مربوطه بر روی تاب��ع آزمون مربوطه 
اس��ت، به عنوان مثال اگ��ر میانگین حاص��ل از معیار 
ارزیابی مربوط��ه بر روی تابع آزم��ون مربوطه برای 
الگوریتم بهینه س��ازی چند هدفه ای نسبت به 4 الگوریتم 
دیگر بهتر باش��د و فرض یک برای تمامی این مقایسات 
قابل قبول باشد آنگاه به الگوریتم بهینه سازی چند هدفه 
غالب امتیاز 4 داده می ش��ود. ستون ‘رتبه’ در جدول 7 
بیانگر رتبه هر الگوریتم  بهینه سازی چند هدفه با توجه 
به معیار ارزیابی مربوطه بر روی مسئله آزمون مربوطه 
اس��ت، به عنوان مثال الگوریتم بهینه سازی چند هدفه ای 
که بیش��ترین امتیاز را  در معی��ار ارزیابی مربوطه بر 
روی تابع آزمون مربوطه را کسب کرده است، رتبه یک 

جدول.7:.امتیاز.و.رتبه.هر.الگوریتم..بهینه.سازی.چند.هدفه.با.توجه.به.معیار.ارزیابی.مربوطه.و.مسئله.آزمون.مربوطه
.ZDT1.تابع.آزمون.ZDT2.تابع.آزمون

الگوریتم
.معیار...GD معیار.

الگوریتم
.معیار.GD.معیار

رتبهامتیازرتبهامتیازرتبهامتیازرتبهامتیاز

4141پیشنهادی3141پیشنهادی

SPEA0403SPEA0523

NSGAII1332NSGAII1432

NSPSO2203NSPSO2304

AWPSO3103AWPSO3204

.ZDT3.تابع.آزمون.ZDT4.تابع.آزمون

الگوریتم
معیار.GD.معیار.   

الگوریتم
معیار.GD.معیار.   

رتبهامتیازرتبهامتیازرتبهامتیازرتبهامتیاز

2331پیشنهادی4131پیشنهادی

SPEA0422SPEA0502

NSGAII0431NSGAII1402

NSPSO2303NSPSO3202

AWPSO3203AWPSO4102
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را به خود اختص��اص می دهد. برای حصول یک نتیجه 
جامعت��ر نیاز به تحلیل جامعتر اس��ت. جدول 8 تحلیلی 
جامتر از جدول 7 اس��ت. س��تون ‘امتی��از’ در جدول 8 
بیانگر امتیاز هر الگوریتم بهینه سازی چند هدفه با توجه 
به معیار ارزیابی مربوطه بر روی تمامی مسائل آزمون 
است. ستون ‘رتبه’ در جدول 8 بیانگر رتبه هر الگوریتم  
بهینه سازی چند هدفه با توجه به معیار ارزیابی مربوطه 

بر روی تمامی مسائل آزمون است.
از جدول 6 به نتایج زیر رسیدیم:

معیار GD الگوریتم پیشنهادی و AWPSO بر روی تابع 	•
آزمون ZDT1 با هم برابر است زیرا الگوریتم t-test به 
ازاء نتایج مختلف دو الگوریتم در معیار فاصله نس��لی 
ب��رای تابع آزمون ZDT1، ف��رض صفر را قبول کرده 

است
معی��ار GD الگوریت��م NSGAII و SPEA ب��ر روی تابع 	•

آزمون ZDT3 با هم برابر اس��ت زیرا الگوریتم t-test به 
ازاء نتای��ج مختلف دو الگوریتم در معیار فاصله نس��لی 
برای تابع آزمون ZDT3، فرض صفر را قبول کرده است

معیار  الگوریتم NSPSO و AWPSO با هم برابر اس��ت 	•
زی��را الگوریتم آم��اری t-test به ازاء نتای��ج مختلف دو 
الگوریتم در معیار گستردگی برای تمامی توابع آزمون، 

فرض صفر را قبول کرده است
معیار  الگوریتم SPEA، NSPSO و AWPSO بر روی 	•

تاب��ع آزمون ZDT1 با هم برابر اس��ت زیرا الگوریتم 
t-test ب��ه ازاء نتای��ج مختلف س��ه الگوریتم در معیار 

گس��تردگی برای تابع آزم��ون ZDT1، فرض صفر را 
قبول کرده است

معی��ار  الگوریتم پیش��نهادی و NSGAII بر روی تابع 	•
آزمون ZDT3 با هم برابر اس��ت زیرا الگوریتم t-test به 
ازاء نتایج مختلف سه الگوریتم در معیار گستردگی برای 

تابع آزمون ZDT3، فرض صفر را قبول کرده است
•	 AWPSO و SPEA، NSGAII، NSPSO الگوریتم  معیار

ب��ر روی تاب��ع آزمون ZDT4 ب��ا هم برابر اس��ت زیرا 
الگوریت��م   t-test به ازاء نتایج مختلف س��ه الگوریتم در 
معیار گس��تردگی برای تابع آزمون ZDT4، فرض صفر 

را قبول کرده است
معی��ار  الگوریتم پیش��نهادی و NSGAII بر روی تابع 	•

آزمون ZDT4 با هم برابر اس��ت زیرا الگوریتم t-test به 
ازاء نتایج مختلف سه الگوریتم در معیار گستردگی برای 

تابع آزمون ZDT4، فرض صفر را قبول کرده است
همچنین از جدول 8  که تحلیل جامعی از جدول 7 است 

به نتایج زیر می رسیم:
الگوریت��م پیش��نهادی در معیار فاصله نس��لی و معیار 	•

گس��تردگی بر روی تمامی توابع آزمون در مقایس��ه با 
سایر الگوریتم های چند هدفه رتبه نخست را کسب کرده 

است
بع��د از الگوریتم پیش��نهادی و AWPSO که هر دو رتبه 	•

نخست را در معیار فاصله نسلی کسب کرده اند، به ترتیب 
الگوریتم های NSPSO،NSGAII و SPEA رتبه های دوم تا 

چهارم را کسب نمودند
بعد از الگوریتم پیش��نهادی که رتبه نخست را در معیار 	•

گستردگی کس��ب کرده اس��ت، به ترتیب الگوریتم های 
NSGAII و SPEA رتبه های دوم تا سوم را کسب نمودند 

و الگوریتم های NSPSO و AWPSO با امتیازهای یکسان 
رتبه چهارم را کسب نمودند

در مطالعه بعدی قصد داریم که الگوریتم پیشنهادی 
را در راس��تای ارتقای همگرایی و تنوع توسعه دهیم. 
برای توسعه همگرایی، کاهش سطوح حاصل از مرتب 

جدول.8:.تحلیلی.جامع.از.رتبه.و.امتیاز.الگوریتم.های..بهینه.سازی.چند.
هدفه

الگوریتم
.GD.معیار.معیار

رتبهامتیازرتبهامتیاز

131141پیشنهادی

SPEA0443

NSGAII3392

NSPSO9204

AWPSO13104
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سازی نامغلوب به یک س��طح، پیشنهاد داده می شود. 
اگر تنها از سطح یک حاصل از مرتب سازی نامغلوب 
استفاده کرد آنگاه فرزندان حاصل در نسل بعد بر پایه 
راه حل های نخبه نس��ل گذشته به وجود می آیند و این 
امر می تواند سبب بهبود همگرایی شود. از طرفی دیگر 
برای توسعه تنوع، استفاده از مفهوم معیار گستردگی 
و تجهی��ز الگوریتم به فرآیند آن س��نجش، پیش��نهاد 

می شود.
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کشف ویروس های فراریخت: دستاوردها و چالش ها

چکیده
فراریختی یکی از روش هایی است که نویسندگان ویروس ها 
و بدافزارهای کامپیوتری به کمک آن مانع کش��ف ویروس  ش��ده 
یا کش��ف ویروس را دش��وار می س��ازند. فراریختی از روش های 
مبهم س��ازی کد برای تغیی��ر ظاهر کد ویروس ب��ا حفظ عملکرد 
اصل��ی آن به��ره می برد. ب��رای پی بردن به نق��اط قوت و ضعف 

روش های موجود در کشف فراریختی، 37 روش مطرح در کشف 
ویروس های فراریخت بین سال های 2003 تا 2014 مورد بررسی 
قرار گرفته اند و نتایج آن ها در این مقاله گزارش می ش��ود. بررسی 
ویژگی های مثبت و منفی این روش ها زمینه ساز پژوهش های آتی 
در کش��ف ویروس های فراریخت خواهد بود تا بتوان روش های 

مؤثرتر و کارامدتری ابداع کرد. 

واژگان کلیدي: بدافزار، ویروس، فراریخت، مبهم سازی کد.
* نویسنده مسئول

زمان.دریافت.مقاله:.94/10/23
زمان.پذیرش.مقاله:.94/12/1
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1-.مقدمه

ام��روزه بدافزارها با نرخ باال رش��د مي کنند و هر روز 
چندین ه��زار از انواع آن ها پخش مي ش��ود [5]. از طرفي 
بدافزارها مي توانند باعث خرابي سیس��تم هاي کامپیوتري 
ش��وند که سیس��تم هاي حیاتي، اقتص��ادي، مالي، نظامي، 
پزش��کي، آماري، دولت��ي، نیروگاهي، تولی��دي و غیره را 
کنترل مي کنند. ب��ه این ترتیب بداف��زار به راحتي مي تواند 
خسارت هاي هنگفتي به دولت ها و سازمان ها و افراد وارد 
کند. براي شناسایي بدافزارها رقابت تنگاتنگي بین مهاجمین 
سیس��تم هاي کامپیوتري و تولید کنن��دگان نرم افزارهاي 
ضد بدافزار وجود دارد. براي طراحي و پیاده س��ازي ضد 
بدافزارها دو راه کار کلي پویا و ایس��تا بر اس��اس اجرا یا 
عدم اجراي کد مش��کوک وجود دارد [5]. مشکالت موجود 
در روش هاي پویا باعث شده که هنوز هم روش هاي ایستا 

محبوبیت فراواني داشته باشند.
یکي از انواع بدافزارها، ویروس ها یا کرم هاي فراریخت 
هس��تند. این ها بدافزارهایي هستند که هنگام تکثیر، ساختار 
کد آن ه��ا تغییر ریخت پی��دا می کند به ط��وري که با حفظ 
همان عملکرد قبلي، ظاهر کد متفاوتي داش��ته باشند. براي 
تغییر ریخت از روش هاي مبهم س��ازي اس��تفاده مي شود. 
مبهم س��ازي روش هاي گوناگوني دارد ک��ه برخي از آن ها 
همچون اس��تفاده از همروندي ممکن اس��ت فضاي حالت  
بس��یار بزرگي داشته باش��ند. از طرفي مولدهاي خودکار 
نرم افزاري هم وجود دارند که از روي هر ویروس یک گونه 
جدید فراریخت ش��ده تولید مي کنند. ام��ا در مطالعات [41] 
نشان داده ش��ده که تولید ویروس هاي فراریخت مشکالتي 
دارد و هنوز ه��م مي توان مولدهاي قوي تر و کاربردي تري 
براي س��اخت ویروس هاي فراریخت ب��ا درجه باالتر تولید 
کرد. در س��ال هاي اخیر روش هاي متعددي براي شناسایي 
ایستاي بدافزارهای فراریخت پیش��نهاد شده اند، اما مداومًا 
در تولید ویروس ه��اي فراریخت روش هاي متنوع، جدید و 
پیچیده اي براي مبهم س��ازي کد به کار مي رود. این مس��ئله 
شناسایي ایستاي ویروس هاي فراریخت را دشوار مي سازد. 

هر گونه جدید از مبهم س��ازي، هر شیوه به کارگیري آن و 
میزان و دانه بندي روش مبهم سازي به کار رفته در سادگي 
یا دش��واري شناسایي ویروس فراریخت تأثیرگذار هستند. 
به دلیل وجود چالش هاي مطرح ش��ده، کشف کامل و قطعي 
هم��ه انواع و گونه هاي ویروس ه��اي فراریخت با اعمال هر 
نوع مبهم سازي، هنوز نیاز به پژوهش بیشتر دارد و مسئله 

تحقیقاتي ارزشمندي است.
ب��رای پژوه��ش در کش��ف ویروس ه��ا و بدافزارهای 
فراریخت، بای��د عملکرد و نقاط ق��وت و ضعف روش های 
موجود را بشناس��یم تا بتوان روش هایی مؤثرتر و کاراتر 
ارائه کرد. تا جایی که نویس��ندگان اطالع دارند، تاکنون هیچ 
مطالعه ای در جهت تحلیل روش های موجود و مقایسه آن ها 
صورت نگرفته است. همین موضوع انگیزه  و ضرورت تحقیق 
حاضر را روشن ساخته و ما را بر آن داشت تا در تحقیقی 
روش های موجود فراریختی را مورد بررس��ی قرار دهیم. 
برای نیل به این هدف، 37 مورد از روش های مطرح پیرامون 
کش��ف بدافزارها و اختصاصاً ویروس های فراریخت مورد 
مطالعه قرار گرفت. در این مقاله، نقاط قوت و ضعف هر یک 
از این روش ها ارائ��ه می گردد. حاصل مطالعه های صورت 
گرفته در پژوهش حاضر،  به پرسش های زیر پاسخ می دهد: 
)1( نقاط ضعف ویروس های فراریخت فعلی چیست؟ )2( چه 
نقطه ضعف هایی در روش های کنونی کش��ف ویروس های 

فراریخت وجود دارد؟
ساختار ادامه مقاله به شرح زیر است: در بخش دوم مقاله، 
ویروس و کرم، ویروس هاي فراریخت، روش هاي مبهم سازي 
کد و ضعف فراریختي با جزئیات بیان می گردد. بخش سوم، 
نقاط قوت و ضعف روش های مورد مطالعه را ارائه می نماید. 

بخش چهارم هم به نتیجه گیری اختصاص دارد.

2-.مروری.بر.ادبیات.موضوع

در ای��ن بخش تمام مفاهیم م��ورد نیاز به تفصیل مورد 
بحث قرار می گیرد. در ابتدا ساختار و نحوه عملکرد ویروس 
و کرم که دو بدافزار مش��هور هس��تند مورد بررسی قرار 
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می گیرد. در ادام��ه پیرامون ویروس های فراریخت، تعریف 
رسمی آن ها، روش های مبهم سازی کد جهت تولید بدافزار 
فراریخت و نقطه ضعف آن ها بحث می شود. در نهایت، بخش 

دوم با کشف کشف ویروس های فراریخت پایان می یابد.

2-1  ویروس و کرم

بدافزار برنامه کامپیوتري است که هدف آن آسیب زدن 
به سیس��تم هاي کامپیوتري است [7]. در سال هاي گذشته 
تعداد بدافزارها با س��رعت نمایي رو به افزایش بوده است. 
شکل 1 رش��د بدافزارهاي ثبت شده در پایگاه داده شرکت 
مک آفي را در مدت بین آوریل 2012 تا مارس 2013 نشان 

مي دهد.
وی��روس کامپیوتري بدافزاري اس��ت که خودش را با 
ادغ��ام در فایل اجرایي دیگر، اجرا مي کند. فایلي اجرایي که 
ویروس خودش را به آن مي چسباند، آلوده مي نامند [38]. 
وقتي برنامۀ آلوده شده اجرا مي شود، کد ویروس هم به تبع 
آن اجرا شده و سایر فایل ها را نیز آلوده مي سازد و حاصل 
آن ایجاد خرابي ها و مشکالتي در سیستم میزبان است [7]. 
لذا مي توان گفت ویروس ها برنامه هاي خود تکثیري هستند 
که باعث خرابي در داخل سیستم میزبان مي شوند [26]. در 
مقایسه با ویروس ها، کرم ها بدافزارهاي مستقلي هستند و 
معمواًل تحت شبکه منتقل مي شوند [7]. کرم هم یک بدافزار 

خود تکثیري است. هر کرم معمواًل خودش را از یک سیستم 
به سیستم دیگر از طریق شبکه منتقل مي کند و براي این کار 
باید حفره امنیتي یا آس��یب پذیري در سیستم هدف وجود 
داشته باشد [5]. کرم ها نه تنها مي توانند به سیستم میزبان 
خود آس��یب وارد کنند، بلکه حتي سایر سیستم هاي تحت 
شبکه را نیز مورد حمله و تخریب قرار مي دهند. ویروس ها 
و کرم ها اغلب از روش هاي مبهم سازي استفاده مي کنند تا 
روش هاي شناسایي بدافزار که مبتني بر امضا کار مي کنند، 
نتوانند آن ها را شناس��ایي نمایند [7]. هدف از مبهم سازي 
این اس��ت که هر بار که بدافزار مي خواهد منتش��ر شود و 
خودش را تکثیر نماید، نس��خه یا ش��کل دیگري از خودش 
بس��ازد به طوریکه پویش��گر هاي امضاي ض��د بدافزارها 
نتوانند آن ها را شناس��ایي کنند یا شناسایي آن ها دشوار 
شود. در حوزه بدافزارها، روش هایي مثل رمزگذاري، نیمه 
چند ریختي، چند ریخت��ي و فراریختي از جمله روش هایي 
هستند که تولیدکنندگان بدافزار براي مبهم سازي ساختار 
بدافزار مورد اس��تفاده قرار مي دهن��د. براي تکثیر و تولید 
نس��خه هاي گوناگون بداف��زار با مبهم س��ازي، دو روش 
موجود اس��ت [5]: یکي گذاش��تن موتور تکثیر داخل خود 
بدافزار و دیگري داش��تن یک نرم افزار مستقل که روي یک 
سیس��تم اجرا شود و یک باره چندین نسخه تکثیري از یک 

بدافزار بسازد. شکل 2 تکامل ویروس ها را نشان مي دهد.

)McAfee Labs, 2013(.شکل.1:.تعداد.نمونه.هاي.موجود.در.پایگاه.داده.آزمایشکاه.مک.آفي
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2-2  ویروس های فراریخت

فراریختي فرایند تبدیل بخشي از نرم افزار به نمونه هاي 
منحصر به فرد اس��ت [39]. کپي هاي فراریخت یک نرم افزار 
از نظر عملکرد یکس��ان هستند ولي ساختار متفاوتي دارند. 
ویروس فراریخت براي حل مشکل ویروس هاي چند ریختي 
طراحي ش��ده اس��ت. این ویروس ها از توابع رمزگذاري و 
رمزگشایي استفاده نمي کنند [38]. در عوض، ویروس هنگام 
تکثیر کل ساختار را تغییر مي دهد به طوریکه ویروس جدیدي 
به دس��ت آید با عملکرد همس��ان با ویروس قبلي و الگوي 
متفاوت. به این ترتیب حتي اجراي ویروس در محیط مجازي 
یا همان روش تقلید هم دیگر جوابگو نیس��ت و ویروس از 
شناسایي شدن توس��ط ضد ویروس مي گریزد [7]. به این 
ویروس ه��ا، فراریخ��ت یا دگردیس ش��ده مي گویند. بخش 
کلیدي هر ویروس فراریخت موتور جهش آن اس��ت [38]. 
وظیفه این بخش تغییر ش��کل بدنه ویروس است و این کار 
با اعم��ال تبدیالت حافظ معني روي ک��د صورت مي گیرد. 
موتور جهش مي تواند مستقل از ویروس فراریخت تولیدي 
باشد یا به عنوان بخشي از بدنه آن داخل ویروس تعبیه شده 
باشد. در حالت اول درجه فراریختي بسیار باال مي رود زیرا 
خود موتور جهش نیاز به تغییر ش��کل ساختاري ندارد در 
حالي که در حالت دوم موتور جهش هم باید در هر نس��ل و 
نسخه تکثیري تغییر شکل یابد [38]. این مسئله در ساختار 
موتور جهش و س��طح فراریختي ویروس محدودیت هایي 
ایج��اد مي کند و درجه فراریختي کمتر خواهد ش��د. اگر یک 
ویروس با درجه باالیي فراریخت شود، حتي ممکن است نیاز 
به رمزگذاري هم نداشته باشد زیرا در هر نسل ساختار کد 
کاماًل متفاوتي دارد و استخراج یک الگوي مشترک تقریباً غیر 
ممکن اس��ت. به همین دلیل رمزگذاري فایده اي براي این نوع 
س��اخت ویروس ندارد [7] و یک ویروس فراریخت شانس 

باالیي براي مخفي ماندن دارد.
2-2-1  روش های مبهم سازی ویروس های فراریخت

ب��راي این که ویروس ه��ا را فراریخت کنیم، یا نس��خه 
جهش یافته اي از کد ویروس تولید شود، راه کارهاي متعدد 

مبهم سازي [40] پیشنهاد شده اند. مبهم سازي هم در بخش 
داده اي و هم در بخش جریان کنترلي صورت مي گیرد [30]. 
مبهم سازي جریان کنترل با جابجایي دستورات و استفاده 
از دستورات پرش غیرشرطي صورت مي گیرد. مبهم سازي 
جریان داده اي هم با روش هایي همچون تعویض دستورات، 
درج کد اضافي، جایگزیني دستورات معادل، تعویض ثبات ها 
و جایگشت زیرروال ها تحقق مي یابد. تعویض ثبات ها یکي از 
راه کارهاي مبهم س��ازي است. در این روش کل کد بالتغییر 
مي ماند و فقط ثبات ها عوض مي شوند. براي نمونه دستور 
 ADD EAX, 0088h را مي توان به دستور ADD EDX, 0088h

تبدیل کرد. به این ترتیب ثبات EDX با EAX جابجا مي شود. 
روش تعویض ثبات به راحتي با استفاده از عبارت منظم قابل 
سوء استفاده اس��ت [30]. راه کار دیگر جانشیني دستورات 
معادل اس��ت. در این روش یک دس��تور ی��ا مجموعه اي از 
دستورات با دستور یا دس��تورهایي جانشین مي شوند که 
 همان عملکرد را داشته باشند. براي نمونه رشته دستورات 
 PUSH R1; MOV R1, R2 را مي توان با رش��ته دس��تورات 

PUSH R1; PUSH R2; POP R1; جایگزی��ن کرد؛ عملکرد هر 

دو رشته دستور یکسان است. گاهي اوقات براي مبهم سازي 
مي ت��وان ترتی��ب دس��تورات را عوض کرد به ش��رطي که 
هیچ وابس��تگي بین آن ها وجود نداش��ته باشد. این کار باید 
عملکرد دستورات را نیز عوض نکند. به این راه کار تعویض 
دس��تورات مي گویند؛ و ویروس ها را قادر مي س��ازد که با 

شکل.2:.تکامل.ویروس،.به.ترتیب.از.چپ.به.راست:.ویروس.معمولي،.
ویروس.رمزگذاري.شده،.ویروس.چندریختي،.ویروس.فراریختي.[34]
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روش هاي مبتني بر امضا دیگر شناسایي نشوند زیرا ترتیب 
بایت ها دیگر با الگوي موجود مطابقت نمي کند [26]. جدول 1 

نمونه اي از این راه کار را نشان مي دهد.
جایگش��ت زیرروال ه��ا روش دیگري اس��ت که با آن 
مي توان س��اختار ک��د ویروس را تغیی��ر داد بدون این که 
عملکردش عوض شود. پس اگر n زیرروال داخل کد ویروس 
وجود داش��ته باش��د، !n گونه مختلف از ویروس مي توان 
تولید کرد. براي نمونه ویروسي که 10 زیرروال دارد، مثل 
وی��روس Win32/Ghost مي تواند !10 ی��ا 3628800 گونه 
مختلف از خودش تولید کند [48]. اما با استفاده از عبارات 
منظم و الگوي رش��ته هاي کوتاه این ن��وع ویروس ها قابل 
کشف هستند زیرا زیرروال ها تغییر نمي کنند و این راه کار 
به تنهایي مؤثر نیست. نمونه اي از جایگشت زیرروال ها در 
شکل 3 دیده مي شود. حالت عمومي تر این روش جابجایي 
قطعات برنامه اس��ت ک��ه برنامه به چندین قطعه تقس��یم 
مي ش��ود و این قطعات جابجا مي شوند تا امضاي ویروس 
را تغییر دهند. با اس��تفاده از دستورهاي پرش مناسب در 
انتهاي هر قطعه مي توان ترتیب منطقي درس��ت برنامه را 
حفظ کرد. در شکل 4 نمونه اي از این روش نشان داده شده 
است. سمت چپ کدي نوشته شده است و در سمت راست 
دو گونه مختلف از آن با جابجایي نشان داده شده اند. درج 
دس��تورات بیهوده، زائد یا زباله روش مؤثري براي تولید 
ویروس هاي فراریخت محس��وب مي شود. دستورات زائد 
آن هایي هس��تند که در صورت اج��را، تأثیري بر عملکرد 
ویروس نمي گذارند یا اصاًل اجرا نمي شوند. دستورات زائد 
در حالت اول را کد »هیچ کاره« و دس��تورات حالت دوم را 
»کد مرده« مي نامند. دستورات زائد امضاي ویروس را تغییر 
مي دهند و حتي ممکن اس��ت براي کند کردن نرم افزارهاي 
مقلد  یا مقابله با روش هاي شناسایي غیر مستدل هم به کار 

روند. نمونه اي از کد هیچ کاره در ش��کل 5 دیده مي ش��ود. 
دس��تورات هیچ کاره به صورت فیزیکي بخش��ي از برنامه 
هستند و نه به صورت منطقي. با استفاده از درج دستورات 
زائ��د، تقریبًا مي توان تعداد نامحدودي گونه هاي مختلف از 
یک ویروس مشخص تولید کرد. نمونه هایي از دستورهاي 
هیچ کاره NOP و ADD EAX, 0 هستند. این گونه دستورها 
کمک ش��ایاني به تولی��د ویروس هاي فراریخ��ت مي کنند 
[38]. این روش و روش قبلي اس��تفاده بس��یاري در تولید 

ویروس هاي فراریخت دارند. اضافه کردن کد مرده از فایل  
سالم داخل فایل بدافزار از روش هاي مؤثر در جلوگیري از 

کشف بدافزارهاي فراریخت است.
روش مط��رح دیگر ب��راي مبهم س��ازي، جهش گرامر 
رسمي است. این روش در حقیقت گونه رسمي بسیاري از 
روش هاي تغییر شکل موجود است. یک موتور تغییر شکل 
کالسیک مثل یک اتوماتاي غیر قطعي است زیرا گذر از هر 
نم��اد به نماد دیگر امکان پذیر اس��ت [49]. مجموعه نمادها 
همان مجموعه همه دس��تورهاي ممکن هستند؛ به عبارت 
بهتر هر دستور مي تواند بعد از هر دستور دیگر قرار گیرد. 
اگر روش هاي جهش را به صورت رس��مي تعریف کنیم، از 
قوانین گرامرهاي رسمي مي توان استفاده کرد تا کپي هاي 
متنوعي از هر ویروس به دست آوریم، به طوري که هر کپي 
تغییرات عمده اي نسبت به سایر کپي ها داشته باشد. شکل 6  

شکل.3:.جایگشت.زیرروال.[38]

)2013.,Baysa(.جدول.1:.جابجایی.دستورات

دستورالعمل.های.اصلیدستورالعمل.های.تعویض.شده
1: SUB R3, R41: SUB R1, R2
2: SUB R1, R22: SUB R3, R4
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قالب یک رمزگشاي ویروس چند ریختي را نشان مي دهد و 
به کمک گرامر رسمي نشان داده شده در شکل 7 دو نسخه 
متفاوت )جهش یافته( از آن تولید شده است. با به کارگیري 
ترکیبات مختلف گرامر رسمي شکل 6 و اعمال روي موتور 
رمزگشاي ش��کل 7 مي توان 960 رمزگشاي مختلف تولید 

کرد [49].
جدول 2 دشواري کشف برخي از روش هاي مبهم سازي 
ویروس هاي فراریختي را نش��ان مي ده��د. جدول 3 فنون 
مبهم سازي که در چند ویروس فراریخت تولید شده توسط 

هکرها پیاده سازي شده اند را خالصه کرده است.
2-2-2  نقطه ضعف ویروس های فراریخت

ویروس هاي فراریخت هنگام انتشار، کد خودشان را به 
گونه دیگري با همان عملکرد تبدیل مي کنند تا پویشگرهاي 
مبتن��ي بر امضا نتوانند آن ها را شناس��ایي نمایند و براي 
این کار از روش هاي مبهم س��ازي کد بهره مي برند. ضمن 
این که این ویروس ها با تحلیلگرهاي پویا مثل نماسازها هم 
مي توانند مقابله کنند. وقتي که متوجه مي شوند که در حال 
اجرا در یک محیط مجازي یا کنترل شده هستند، رفتار خود 
را تغییر مي دهند. چون سازندگان ویروس هاي فراریخت از 

نقطه ضعف پویش��گرهاي ضد ویروس ها با خبر هستند، 
کشف این نوع ویروس ها دشوار مي گردد. محدودیت هایي 
که در روش هاي تحلیل ایس��تا و پویا وجود دارند موجب 
ب��روز محدودیت هایي در پویش��گرهاي ض��د ویروس ها 
مي گردند. نش��ان داده ش��ده اس��ت [22] که پاشنه آشیل 
یک ویروس فراریخت، نیازش به تحلیل کد خودش اس��ت. 
پویش��گر ضد ویروس باید بتواند ویروس فراریخت را با 
روشي مشابه روش به کار رفته توسط خود ویروس براي 
تحلی��ل خودش، تحلیل کند. در ای��ن صورت ضد ویروس 
نیاز به یک تغییر دهن��ده معکوس دارد که با اعمال قوانین 
تبدی��ل در جهت عکس، کد اصلي ویروس را بازیابي نماید. 
مش��کل اینجاس��ت که باید حداقل یک نمونه از ویروس در 
اختیار تحلیلگران باشد تا بتوانند قوانین تبدیل، مفروضات 

و الگوریتم ها را استخراج نمایند.

2-3  کشف ویروس های فراریخت

کشف ویروس هاي فراریخت دشوار است، ولي به همین 

شکل.4:.جابجایی.قطعات.برنامه.[17]

MOV EAX, EDX8BC20040102C
NOP900040102E
NOP900040102F

INC EDX4200401030
PUSH EDX5200401031

DEC BYTE PTR SS:[ESP]FE0C2400401032
DEC EDX4A00401035

PUSH EDX5200401036

شکل.5:.دستورات.هیچ.کاره.)بخش.وسط(

شکل.6:.یک.رمزگشای.چندریختی.ساده.و.دو.گونه.مختلف.آن.[49]

جدول.2:.مقایسه.سطح.دشواری.روش.های.مبهم.سازی.[34]

سختمتوسطسادهروش

جابجایي.دستورات

درج.کد.زائد

تعویض.ثبات.ها

جانشیني.دستورات

تعویض.دستورات
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نس��بت تولید ویروس فراریخت هم براي مهاجمین دشوار 
است [41]. یک مشکل در تولید ویروس فرایخت این است که 
ویروس باید به اندازه کافي از نظر س��اختار جهش یافته و 
دگردیس شود و در عین حال اندازه اش در حد قابل کنترلي 
نگه داش��ته شود. مشکل دیگر این  اس��ت که ویروس هاي 
فراریخت باید تا حد امکان ش��بیه فایل هاي سالم باشند تا 
روش هاي مبتني بر شباهت و ابتکاري قادر به کشف آن ها 

نباشند.
روش هایي ک��ه براي کش��ف ویروس ه��اي فراریخت 
پیش��نهاد ش��ده اند را مي توان به دو دسته تقسیم کرد [36]: 
دس��ته اول روش هایي هس��تند که در محص��والت تجاري 
پیاده سازي شده اند و تعدادش��ان محدود است. دسته دوم 
روش هاي بس��یار متعددي هس��تند که آزمایشگاهي بوده 
و هنوز کاربردي نش��ده اند. روش هاي دسته اول از جهات 
مختل��ف مورد آزمایش قرار گرفته ان��د. از علت هاي تجاري 
ش��دن روش هاي دس��ته اول مي توان به موفقیت آن ها در 
ش��ناخت ویروس ها، کارایي زماني و محاسباتي باال، و نرخ 
پایین هشدارهاي مثبت اشتباه اشاره کرد. روش هاي موجود 

در دس��ته دوم، هنوز در حد کارهاي پژوهش��ي هس��تند و 
استفاده عمومي در نرم افزارهاي ضد ویروس تجاري ندارند. 
دالیل آن یک یا چند مورد زیر است: نرخ پایین کشف موفق 
ویروس هاي فراریخت، نرخ باالي هشدارهاي مثبت اشتباه یا 

غیر عملي بودن روش از نظر فضا و زمان محاسباتي. 
تحقیق��ات [46,47] نش��ان داده اس��ت که م��دل مخفي 
مارک��وف در کش��ف ویروس هاي فراریخت تولید ش��ده 
توسط هکر ها مي تواند مؤثر واقع شود. براي جلوگیري از 
کشف ویروس هاي فراریخت، نه تنها درجه فراریختي آن ها 
باید باال باش��د، بلکه باید تا حدودي ش��بیه فایل هاي سالم 
هم باشند. ساخت ویروس هایي که هر دو راه کار در آن ها 
اعمال شده باشد، معمواًل دش��وار است. فراریختي عالوه 
ب��ر تولید بدافزار براي دفاع هم ب��ه کار مي رود. مثاًل براي 
جلوگیري از حمله س��رریز میانگیر، درجه کمي فراریختي، 

بسیار مؤثر واقع مي شود.

3-.نقاط.قوت.و.ضعف.روش.های.مورد.مطالعه

در ای��ن بخش نقاط ق��وت و ضعف روش ه��ای مورد 
مطالعه ارائه می ش��ود. استخراج این نقاط قوت و ضعف از 
نوآوری های این مقاله به شمار می آید. به منظور فراهم شدن 
بستری برای مرور سریع روش ها و ویژگی هایشان و مقایسه 
آن ها، این اطالعات در قالب جدول نشان داده شده اند. در این 
جدول، یک س��تون به نام مقاله، ستون بعدی به نویسندگان 
و ستون سوم به ارائه نقاط قوت و ضعف روش اختصاص 

شکل.7:.گرامر.رسمی.برای.تولید.نسخه.جهشی.رمزگشا.[49]

جدول.3:.مقایسه.روش.های.مبهم.سازی.کد.در.بدافزارها.[43]

روش
 Evol
2000

 Zmist
2001

 Zperm
2000

 Regswap
2000

 MetaPHOR
2001

جانشیني.
دستورات

جایگشت

کد.زائد

جانشیني.
متغیر

تغییر.جریان.
کنترل
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جدول.4:.مقاالت.سال.های.2003.تا.2005

نقاط.قوت.و.ضعفمشخصه.رویکرد

طبقه.بندي.تبدیالت.یکتاسازي..
[29]

.تبدیل.هاي.کد.ساده.و.تولید.پیشنهادي.نمونه.هایي.با.ساختار.بسیار.متفاوت..

.روش.ساده.و.در.عین.حال.مؤثر..

×.امکان.افزایش.هشدار.مثبت.اشتباه.به.دلیل..تاثیرتعیین.مقدار.آستانه.در.مقایسه.فایل.های.سالم.و.ویروسی.بر.دقت.روش

×.شکست.روش.در.صورت.استفاده.از.قطعه.های.با.طول.کوتاه.در.روش.جابجایی.قطعات.یا.استفاده.از.روش.جانشینی.دستورات

×.نیاز.به.برگردان.به.اسمبلي..براي.کشف.ویروس.هاي.فراریخت

اعمال.ترتیب.روي.دستورات.
برنامه.در.جهت.کمک.به.

پویشگر.ضد.ویروس.ها.[24]

.کاهش.حجم.امضاهاي.مورد.نیاز.براي.نگهداري.باعث.کاهش.چشمگیر.فضاي.حالت.گونه.هاي.یک.ویروس.فراریخت

×.برگرداندن.کد.ویروس.به.یک.زبان.سطح.باال.براي.استفاده.از.روش.پیشنهادي

×.نیاز.به.توسعه.روش.پیشنهادي.براي.کار.روي.فایل.دودویی.ویروس.ها.

×.نیاز.به.تحلیل.کامپایلري.با.سربار.محاسباتي.باال.روي.کد.سطح.باالي.ویروس.

×.تبدیل.نشدن.همیشگی.تمام.گونه.هاي.یک.ویروس.به.یک.شکل.متعارف..به.دلیل.ماهیت.ابتکاری.و.اکتشافی.روش

×.آزمایش.نکردن.روي.ویروس.هاي.واقعي.

×.بررسی.نکردن.همه.تبدیالت.جهش.کد.

کشف.ویروس.هاي.فراریخت.
کامپیوتري.مبتني.بر.

تفکیک.پذیري.با.استفاده.
از.راه.کار.کنترل.افزونگي............

[2]

.در.مقایسه.با.روش.مبتني.بر.نماسازي،.موثر.بودن.روش.پیشنهادي.مبتني.بر.درستي.یابي.رسمي.در.تشخیص.ویروس.هاي.
فراریختي.که.از.فنون.ضد.ابتکاري.همچون.جانشیني.ثبات.استفاده.مي.کنند...

×.غیر.عملي.به.خاطر.پیچیدگي.تحلیل.

نرم.افزار.فراریخت.برای.کاهش.
سرریز.میانگیر.[20]

.موثر..در.کاهش.شدت.حمله.سرریز.بافر.

.روش.استفاده.از.نرم.افزار.فراریخت.مورد.بحث.در.این.مقاله.باعث.بهبود.امنیت.نرم.افزار.می.شود.

×.این.روش.مش�کل.اس�ت.چون.نیاز.به..فراریختی.هایی.دارد.که.دارای.کارکرد.مشابه.باش�ند.و.هر.نسخه.دارای.یک.ساختار.
داخلی.متفاوت.باشد..

پیدا کرده است. مقاله ها به ترتیب س��ال از گذشته تا امروز 
مرتب شده اند. با مرور ستون اول می توان سیر نوآوری ها 
و پژوهش های مؤثر در زمینه روش های کشف ویروس های 
فراریخت و مطالعه هایی که روش ه��ا را آزموده و ارزیابی 
کرده اند را بررسی کرد. ستون دوم، آشنایی از پژوهشگران 
مطرح و پرکار در این حوزه و فراوانی تحقیقات در هر سال را 
فراهم می سازد. ستون سوم هم زمینه  تحقیقات آتی پیرامون 
کش��ف بدافزار فراریخت را آماده می کند؛ چراکه برای خلق 
روش جدیدتر یا بهبود روش های موجود، ضمن تس��لط بر 
دانش موجود، باید مشکالت و خآل تحقیقاتی در راه کارهای 
کنونی را نیز بشناس��یم. جدول های 4 الی 9 به ترتیب نتایج 
سال های 2003 تا 2005، س��ال 2006 و 2007، سال 2008 

و 2009، سال 2010، س��ال 2011 و 2012 و سال 2013 و 
2014 را نشان می دهند.

نتیجه.گیری

در ای��ن مقاله 37 مفهوم ویروس و ک��رم به عنوان دو 
بدافزار رایج معرفی شد. سپس فراریختی که از روش های 
مؤثر برای جلوگیری از کشف ویروس است مورد بررسی 
قرار گرفت و روش های کشف ویروس های فراریخت بیان 
ش��د. در نهایت، خالصه مطالعۀ 37 روش مطرح در کشف 
ویروس ه��ای فراریخت با ارائه نق��اط قوت و ضعف آن ها 
ارائه شد. بررس��ی این نقاط قوت و ضعف برای پژوهش 

آتی در زمینه کشف فراریختی مفید خواهد بود. 
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جدول.5:..مقاالت.سال.2006.و.2007

نقاط.قوت.و.ضعفمشخصه.رویکرد

کشف.بدافزار.خودجهشي.با.
استفاده.از.تطابق.گراف.جریان.

کنترل...[12]

×.کار.روي.کد.اسمبلي..و.نیاز.به.برگرداندن.و.ساخت.گراف.جریان.کنترل.

×.نیاز.به.بهبودهایي.برای.راه.کار.ارائه.شده

×.نیاز.به.ارزیابي.روش.در.نمونه.هاي.واقعي.بیشتر.

کشف.ویروس.هاي.کامپیوتري.
فراریخت.با.استفاده.از.مشخصه.هاي.

جبري.[44]

.دقت.باالي.روش.به.دلیل.مبناي.اثبات.ریاضي.

×.افزایش.سربار.اجرایي.به.دلیل.پیچیدگي.روش

شکار.موتورهاي.مولد.فراریختي.
[46]

.حدود.10%.نرخ.تشخیص.مثبت.اشتباه..کشف.با.مدل.مخفي.مارکوف.
×.مي.توان.روش.کشف.مبتني.بر.مدل.مخفي.مارکوف.را.شکست.داد؛.مثل.درج.کد.زائد.از.فایل.هاي.سالم.داخل.کد.ویروس..

این.کار.باعث.شباهت.فایل.ویروس.از.نظر.آماري.به.فایل.هاي.سالم

×.کش�ف.مبتني.بر.مدل.مخفي.مارکوف.دچار.شکس�ت.مي.شود.اگر.به.جاي.درج.تصادفي.کدهاي.زائد،.بلوک.هاي.بزرگ.و.
متوالي.از.کد.مثل.یک.زیرروال.از.فایل.سالم.داخل.ویروس.کپي.شود.

استفاده.از.امضاي.موتور.براي.
کشف.بدافزارهاي.فراریخت....

[14,15]

×.نیاز.به.ذخیره.حجم.انبوهي.از.امضاي.بدافزارهاي.فراریخت

×.احتمال.شناسایي.کم.روش.پیشنهادي.با.افزایش.طول.فایل..و.درج.کد.زائد،.

×.تمرکز.فقط.روي.موتورهاي.فراریختي.است.که.از.روش.مبهم.سازي.جانشیني.کد.بهره.مي.برند

×.روش.پیشنهادي.دیگر.درست.کار.نمي..کند.اگر.سطح.موتور.پسندي.بدافزار.تولید.شده.کم.باشد

کشف.ویروس.هاي.فراریخت.با.

استفاده.از.مدل.مخفي.مارکوف.
شکلي.[3]

.با.توجه.به.نتایج.و.کارایي،.کشف.ویروس.هاي.فراریخت.با.روش.پیشنهادی.این.مقاله.کاماًل.عملي.است.

×.آم�وزش.و.محاس�به.امتیاز.س�ریعتر.از.فنون.ابتکاري.انجام.مي.ش�ود.ولي.زمان.م�ورد.نیاز.براي.فیلتر.ک�ردن.داده.ها.و.
برگرداندن.به.اسمبلي.روي.کارایي.تأثیر.منفي.مي.گذارد.

ترازبندی.جفتی.ویروس.های.
.کامپیوتری.فراریخت

[28]

.روشی.خوب.برای.شناسایی.ویروس.

×.روش.پیشنهادی.در.این.پروژه.تنها.در.تشخیص.برخی.از.انواع.ویروس.ها.موفقیت.آمیز.است..

×.از.این.روش.فقط.برای.شناسایی.ویروس.های.فراریخت.استفاده.شده.است.و.در.مورد.ویروس.های.پیشرفته.تر.فراریخت.
کاری.انجام.نشده.است.

×.این.روش.تنها.به.صورت.نظری.کاربرد.دارد.و.می.تواند.ویروس.را.شناسایی.کند.

جدول.6:.مقاالت.سال.2008.و.2009

نقاط.قوت.و.ضعفمشخصه.رویکرد

فنون.مبهم.سازی.کد.برای.
.ویروس.های.فراریخت.

[11]

.طراحی.این.روش.کارآمد.اس�ت.و.به.منظور.جلوگیری.از.تجزیه.و.تحلیل.ایس�تا.طراحی.ش�ده.اس�ت.تا.بر.ویروس.
فراریخت.اعمال.شود.

×.روش.مبهم.سازی.ارائه.شده.برای.ویروس.های.موجود.نمی.تواند.استفاده.شود.

×.تمرکز.این.پروژه.تنها.بر.روی.مبهم.سازی.ویروس.های.فراریخت.است.

رسمی.سازی.توسعه.یافته.مبتنی.
بر.بازگشت.برای.جهش.ویروس.[8]

.بررسی.ویروس.ها.در.چارچوب.نظریه.بازگشت.و.استفاده.از.دستور.زبان.رسمی.باعث.شناسایی.دقیق.تر.سازوکار.های.
تولید.ویروس.می.شود.

.موثرتر.در.جهش.ویروس.

×.روش.پیشنهادی.بار.محاسباتی.باالیی.داشته.و.برای.عمومی.سازی.چندان.مناسب.نیست.

تشخیص.عملی.ویروس.های.
.کامپیوتری.فراریخت.

[21]

.استفاده.از.این.روش.باعث.کاهش.زمان.کل.اجرا.،.بهبود.بازده.کلی.و..حذف.فرایند.دستی.در.فاز.جداسازی.قطعات.
می.شود.

×.این.روش.فقط.برای.استخراج.قطعه.کد.اجرایی.است.و.قطعه.داده..را.شامل.نمی.شود.

×.در.این.روش.بر.روی.فایل.های.اسمبلی.کاری.انجام.نشده.است.
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مبهم.سازی.کد.و.تشخیص.ویروس.
[42]

.این.روش،.ویروس.هایی.را.که.غیر.قابل.کشف.بودند.با.استفاده.از.اسکن.مبتنی.بر.امضا.کشف.می.کند..

این.روش.در.طراحی.یک.موتور.ویروس.فراریختی.که.با.هر.دو.روش.تشخیص.مبتنی.بر.امضاء.و.تشخیص.بر.اساس.مدل.
مخفی.مارکوف.قابل.تشخیص.نباشد،.کارا.نیست.

تشخیص..بدافزار.فراریخت.و.
مبتنی.بر.مجازی.سازی..با..استفاده.

.از.مشخصات.جبری
[45]

.ویروس.های.کامپیوتری.فراریخت.می.توانند.کد.نیمه.هم.ارزی.جایگزین.را.به.منظور.تولید.انواع.شکل.برای.فرار.از.
تشخیص.مبتنی.بر.امضاء.استفاده.کنند.

.برای.توس�عه.تش�خیص.بدافزار.فراریخت.و.مبتنی.بر.مجازی.سازی..از.روش.های.تجزیه.و.تحلیل،.که.به.طور.رسمی.
قابل.اثبات.است.استفاده.می.شود.

اجرای.برنامه.ها.به.منظور.تشخیص.هر.وقوع.قرص.قرمز.توسط.تجزیه.و.تحلیل.پویا.می.تواند.از.نظر.محاسباتی.سنگین.
باشد،.و.سربار.اضافه.کند.

تشخیص.مبتنی.بر.مجازی.سازی.شده.همیشه.تضمین.شده.نیست.

شکار.ویروس.هاي.فراریخت.
غیرقابل.کشف.[25]

.شبیه.کردن.فایل.ویروس.فراریخت.به.فایل.نرمال.براي.جلوگیري.از.کشف.توسط.روش.مدل.مخفی.مارکوف

روش.پیشنهادي.براي.درج.کد.مرده.از.دستور.پرش.غیرشرطي.استفاده.مي.کند.که.این.کد.اجرا.نشود..ولي.پویشگرهاي.
ضد.ویروس.ها.این.گونه.کدهاي.مرده.را.به.راحتي.کشف.کرده.و.پیش.از.پویش.حذف.مي.کنند.

تولید.ویروس.هاي.فراریخت.با.درجه.باال.با.شباهت.کم.ویروس.هاي.هم.خانواده

مدل.مخفی.مارکوف.شکلی.و.
تشخیص.ویروس.های.فراریخت...........

[3,4]

مدل.های.این.مقاله.با.اس�تفاده.از.کل.توالی.کدهای.عملیاتی.هر.ویروس.آموزش.داده.ش�ده.است..این.می.تواند.به.مدل.
.هر.زیرروال.به.طور.مستقل.اصالح.شود.که.ممکن.است.باعث.تشخیص.بهتر.ویروس.های.فراریختی.شود..

زم�ان.پیش.پردازش.داده.ها.گرفته.ش�ده.اس�ت)به.عنوان.مثال،.پیاده.ک�ردن.کد(،.که.باعث.می.ش�ود.این.رویکرد.تا.
حدودی.غیر.ممکن.باشد.

جدول.7:.مقاالت.سال.2010

نقاط.قوت.و.ضعفمشخصه.رویکرد

دسته.بندي.گونه.هاي.ویروس.

فراریخت.با.استفاده.از.نمودار.
فراواني.کدهاي.عملیاتي.[6]

.هر.گونه.ویروس.از.فنون.گوناگون.مبهم.سازي.استفاده.مي.کند.و.موفقیت.روش.تحت.تاثیرانتخاب.سطح.آستانه.مناسب.

×.آزمایش.هاي.صورت.گرفته.بسیار.محدود.جهت.ارزیابي.

×.براي.بعضي.از.روش.هاي.مبهم.س�ازي.عملکرد.مؤثري.دارد؛.روش.پیشنهادي.دچار.شکست.می.شود.اگر.مبهم.سازي.از.
طریق.درج.کد.زائد.و.جانشیني.دستورات.باشد

×.فقط.در.مواردی.قابل.استفاده.است.که.روش.مبهم.سازي.بر.فراواني.دستورها.بي.تأثیر.باشد.یا.تأثیر.جزئي.داشته.باشد..

از.طراحی.یک.موتور.فراریخت.
عمومی.تا.دسته.بندی.روش.های.
کشف.ضد.ویروس.ها.به.صورت.

جعبه.سیاه.[11]

.کارامد.در.تشخیص.پویای.نوعی.از.بدافزار.ها..

×.در.موارد.عملی.امکان.تشخیص.خودکار..چنین.تهدید.های.فراریختی.مشکل.است..

×.شناسایی.پیچیده.خود.تکرار.مانند.فراریخت.ها.نیست،.منجر.به.نتایج.100٪.منفی.کاذب.می.شود.زمانی.که.با.کرم.های.
فراریخت.مواجه.می.شود.

ویروس.فراریخت.با.سرریز.
میانگیر.داخلی.)توکار(.[35]

.کارامد.در.تولید.ویروس.های.فراریخت.غیر.قابل.کشف.

.سر.بار.کمتر،.چون.به.جای.کد.اسمبلی،.روی.کد.دودویی.فایل.ویروس.کار.می.کند.

×.روش.پیشنهادی.روی.سیستم.عامل.های.XPو.ویستا.و.7.کار.می.کند.هر.چند.که.می.توان.آن.را.بر.روی.بعضی.سیتم.
عامل.ها.مانند.سیستم.عامل.Mac OS X.توسعه.داد.در.این.صورت.نیاز.به.آزمایش.هایی.برای.ارزیابی.کارایی.دارد.

مدل.سازی.فراریختی.با.تفسیر.
انتزاعی.[16]

.کار.در.استخراج.امضای.فراریختی.

×.بخش.روش.تغییر.کد.به.عنوان.مثال،.اثر.دستورالعملی.که.باعث.تغییر.دستورالعمل.های.دیگر.می.شود.مشکل.است..

×.تعیین.میزان.جهش.کد.که.برای.ایجاد.تحوالت.فراریختی.انجام.می.شود.دشوار.است..
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جدول.8:.مقاالت.سال.2011.و.2012

نقاط.قوت.و.ضعفمشخصه.رویکرد

کشف.ویروس.هاي.فراریخت.غیرقابل.
کشف[43]

.نشان.دهنده.کشف.ویرس.های.فراریختی.با.شرایط.خاص.با.روش.مدل.مخفی.مارکوف.

×.از.نظر.[17].مدل.مخفي.مارکوف.تحلیل.ایستا.نیست،.تعریف.آن.ها.از.تحلیل.ایستا.خیلي.محدود.است.ولي.در.
هر.حال.مدل.مخفی.مارکوف.هم.روش.تحلیل.ایستا.محسوب.مي.شود.

×.این.مقاله.مس�تقیمًا.نظ�ر.[17].را.رد.نمي.کند.ولي.فقط.روش.روش.مدل.مخفی.مارکوف.را.براي.بررس�ي.صحت.

ادع�اي.آن.ها.)مثال.نقض(.به.کار.برده.اس�ت،.که.از.تعری�ف.محدود.آن.ها.روش.مدل.مخفی.مارکوف.تحلیل.ایس�تا.
نیست..اما.این.سؤال.به.ذهن.متبادر.مي.شود.که.آیا.تکیه.به.چنین.تعریف.محدودي،.درست.است؟

ویروس.هاي.ویژه.براي.تشخیص.
ویروس.هاي.فراریخت.[34]

.روش.پیشنهادي.از.روش.هاي.آماري.مفید.در.تشخیص.بدافزارهایي.است.که.سایر.روش.هاي.آماري.در.تشخیص.
آن.ها.موفق.نبوده.اند..

.نرخ.تش�خیص.باال،.میزان.مثبت.اش�تباه.کم.و.همچنین.مي.تواند.الگوهاي.جدید.ویروس�ها.را.جهت.تش�خیص.
بعدي.آموزش.ببیند.

×.براي.رس�یدن.به.دقت.باال.باید.ویروس.هاي.بس�یاري.براي.آموزش.استفاده.شوند.که.زمان.و.فضاي.محاسباتي.را.
باال.مي.برد..

×.برای.تشخیص.با.دقت.زیاد.بدافزارهایي.با.درجه.فراریختي.باال.نیاز.به.نمونه.هاي.بسیار.دارد.

کشف.بدافزار.با.روش.مبتني.بر.گراف.و.
.استفاده.از.تحلیل.پویا.

[1]

.در.شناسایي.ویروس.ها.از.فایل.هاي.سالم.بهتر.از.روش.هاي.مبتني.بر.امضا.و.n-gram.کار.مي.کند..

.کارامد.در.کشف.بسیاري.از.بدافزارها.از.جمله.چندریختي

.نرخ.هشدارهاي.مثبت.اشتباه.کم.است..مناسب.شناسایي.بدافزار.از.فایل.سالم.و.نیز.تفکیک.بین.انواع.مختلف.
بدافزار

×.تمرکز.روي.شناسایي.ویروس.هاي.چند.ریخت.است.و.ویروس.هاي.فراریخت.بررسي.نشده.اند

×.پیچیدگي.محاس�بات.هس�ته.اي.در.کاربردهاي.واقعي.محدودی�ت.ایجاد.مي.کند،.هرچند.ک�ه.راه.کارهایي.براي.
تسریع.محاسبات.ارائه.شده.اند.

×.توسعه.روش.n-gram.به.gram-2.براي.تولید.احتماالت.گذر.در.زنجیره.مارکوف

کشف.ویروس.هاي.کامپیوتري.فراریخت.
.با.روش.هاي.مبتني.بر.مورد.

[9]
×.اعتبار.سنجي.روش.پیشنهادي.صورت.نگرفته.است.و.روش.پیشنهادي.نقاط.ضعف.بسیار.دارد.

آزمون.شباهت.براي.کشف.ویروس.هاي.
فراریخت.[30,31]

.در.مقایسه.با.روش.شاخص.شباهت.براي.کشف.ویروس.هاي.تغییر.شکل.یافته،.روش.مذکور.ویروس.هایي.را.که.

تا.25%.کد.درج.شده.دارند،.کشف.مي.کند.

 ×.در.مطالعات.),2005ANDO(.نشان.داده.شده.است.که.اگر.ویروس.را.به.فایل.هاي.نرمال.نزدیک.تر.کنیم،.مدل.

×.مبتن�ي.بر.روش.مدل.مخفی.مارکوف.در.کش�ف.ویروس.هاي.تغییر.ش�کل.یافته.اي.ک�ه.5%.کد.مرده.و.زیرروال.از.
فایل.هاي.نرمال.در.آن.ها.درج.شده،.موفق.نیستند..

×.اگر.همه.ویروس.هاي.تغییر.ش�کل.یافته.پیش.پردازش.ش�ود،.روش.شاخص.شباهت.کارایي.بهتري.در.مقایسه.با.
سایر.روش.هاي.مبتني.بر.شباهت.خواهد.داشت.

تشخیص.فراریختی.از.طریق.شبیه.
سازی.[32]

قابل.پیاده.سازی.

×.برای.کشف.همه.ویروس.ها.کاربردی.نیست.

×.از.نظر.امنیتی.کامل.نیست.زیرا.امکان.حمله.و.تغییر.شبیه.ساز.کد.وجود.دارد..

×.شبیه.ساز.کد.در.این.مقاله.شبیه.سازی.مراقبت.از.دستگاه.I/O.را.ندارد.

شباهت.گراف.کدهاي.عملیاتي.و.کشف.
فراریختي.[33]

.محاسبه.امتیاز.ساده.و.کارامد.است..

×.اگر.از.روش.جایگذاري.دس�تورهاي.مش�ابه.در.فراریختي.اس�تفاده.ش�ود،.یا.دس�تورات.با.دقت.جابجا.ش�وند،.
تشخیص.فراریختي.دشوار.مي.شود
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چکیده:

 تولید مدل گرا1  از ایدۀ ارتقای س��طح تجرید به منظور 
خودکارس��ازی تولید کد اس��تفاده می کن��د. در این روش 
تولی��د، از روی مدل و ب��ا به کارگیری مجموعه روش هایی 
تحت عنوان تبدیل مدل، کد پیاده س��ازی به صورت )نیمه( 
خودکار تولید می شود. کلیه  فعالیت های ممکن در این روش 
با استفاده از تبدیل ها انجام می گیرد، به همین دلیل تبدیل را 
قل��ب و روح تولید مدل گرا می گویند. یکی از انواع فعالیت ها 
تبدیل مدل به مدل است که در ساده ترین حالت، یک ارتباط 
تک س��ویه بین مدل مبدأ و مقصد تعریف می ش��ود که فقط 
م��دل مقصد از روی مدل مبدأ قابل تولید اس��ت. در حالت 
کلی تر، مدل های مبدأ و مقصد مس��تقاًل تغییر می یابند و در 
نتیجه، نیاز به تبدیل دوس��ویه مطرح می ش��ود. روش های 
متع��ددی برای تعری��ف و اجرای یک تبدیل دوس��ویه در 

* نویسنده مسئول
1- Model-Driven Development (MDD)

س��ال های اخیر ارائه شده اس��ت. در این مقاله، با توجه به 
چالش های این روش ها، روش��ی جدید بر مبنای چارچوب 
مدل رانده ی اپس��یلون و تکنیک ه��ای ردیابی پذیری برای 
تبدیل مدل دوسویه ارائه می شود. برای نمایش قابلیت ها و 
چگونگی استفاده از روش پیشنهادی، آن را روی یک محک 
شناخته شده در زمینه  تبدیل دوسویه اجرا می کنیم. از جمله  
قابلیت های روش پیشنهادی پشتیبانی از صحت، جامعیت و 

انتشار تغییر است.
واژگان کلی�دي: تولی�د مدل گرا، تبدیل مدل دوس�ویه، 

ردیابی پذیری، چارچوب اپسیلون 

1..مقدمه

امروزه روش های تولید نرم افزار به دنبال ارتقای سطح 
تجرید در جهت کاهش پیچیدگی های برنامه ها هس��تند. در 
واقع، هدف از ارتقای س��طح تجرید برنامه ها این اس��ت که 

زمان.دریافت.مقاله:.95/2/11
زمان.پذیرش.مقاله:.95/3/31
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برنامه نوی��س برای ماش��ین تعیین کند که چ��ه کاری باید 
انج��ام دهد، نه این  ک��ه چگونه آن را انج��ام دهد ]1[. یکی 
از جدیدتری��ن روش هایی که از ایده  ارتقای س��طح تجرید 
به منظور خودکارس��ازی تولید کد استفاده می کند، تولید 
مدل گرا اس��ت. تولید مدل گرا، یک روش تولید اس��ت که از 
م��دل به عنوان محص��ول اولیه در فرآیند تولید اس��تفاده 
می کن��د؛ به طوری  که در آن، از روی مدل و با به کارگیری 
مجموعه روش هایی تحت عنوان تبدیل مدل، کد پیاده سازی 
به صورت )نیمه( خودکار تولید می شود. با توجه به آن  که 
برنامه را می توان ترکیبی از س��اختمان داده ها و الگوریتم 
در نظر گرفت، نرم افزار را نیز می توان ترکیبی از مدل ها و 
تبدیل ها دانس��ت ]2[. با در نظر گرفتن کد و مدل به عنوان 
مصنوع��ات قابل تولید، چهار نوع تبدیل به صورت مدل به 
مدل، مدل به کد، کد به مدل و کد به کد بررسی می شود ]3[. 

تمرکز این مقاله روی تبدیل مدل به مدل است.
تبدیل ب��ا هدف خودکارس��ازی فعالیت های��ی از قبیل 
پاالیش2، بهسازی3، تغییر در سطح تجرید مدل ها، بازبینی 
و تصحیح آن ها، مهندسی رو به  جلو4، تولید کد5 و مهندسی 
معکوس6 )به منظور تولید مدل سیستم از کد اجرایی( انجام 
می ش��ود؛ به همین دلیل، تبدیل را قلب و روح تولید مدل گرا 
می گویند ]4[. در س��اده ترین حالت، تبدیل، برای یک ارتباط 
تک سویه7 بین مدل مبدأ و مقصد به کار گرفته می شود. در 
حالت کلی تر، مدل های مبدأ و مقصد مستقاًل تغییر می یابند 
]5[. در این حالت، چارچوب مدل باید با اس��تفاده از تبدیل 
مدل دوس��ویه غنی ش��ود، تا بتواند سازگاری8  میان مدل 

مبدأ و مقصد را حفظ کند.
در تولید مدل گرا، تبدیل مدل دوس��ویه دو وظیفه دارد 
]6[: 1( بررس��ی س��ازگاری: باید بتواند تعیین کند که چه 
زمانی دو مدل بر طبق تعریف تبدیل س��ازگار هس��تند؛ 2( 
تحمیل9 )یا بازیابی( س��ازگاری: باید بتواند یک جفت مدل 
2- Refinement
3- Refactoring
4- Forward Engineering
5- Code generation
6- Backward Engineering
7- Unidirectional
8- Consistency
9- Enforcement

ناسازگار را گرفته و یکی از مدل ها )از قبل تعیین شده( را 
تغییر دهد تا سازگاری برقرار شود.

روش ه��ای متعددی برای تعری��ف و اجرای یک تبدیل 
دوسویه در سال های اخیر ارائه شده است. اکثر این روش ها 
از نظر سبک زبان اعالنی10 هستند و همین باعث می شود که 
اجرای تبدیل در آن ها با ابهاماتی همراه باشد ]7[. همچنین 
زبان های اعالنی دارای نش��انه گذاری11 خاص و پیچیده ای 
هس��تند که تولیدکننده مجبور اس��ت آن  را فراگیرد ]8[. از 
طرف دیگر، زبان های دستوری یا روش های تک سویه نیز 
نمی توانند اکثر نیازمندی های الزم دوسویگی را فراهم کنند. 
در ]9[، ما روشی را بر مبنای زبان اعتبارسنجی اپسیلون12 
و تکنیک ه��ای ردیابی پذیری13 به ن��ام EVL+trace مطرح 
کردیم که به حل مشکالت روش های دوسویه دیگر همانند 
ابهام��ات ذاتی زبان های دوس��ویه پرداخته و ویژگی های 
الزم دوسویگی را س��هولت می بخشد. در این مقاله، نحوه 
چگونگ��ی کار ب��ا روش EVL+trace را روی ی��ک محک14 
شناخته شده ]10[ نشان می دهیم. با اجرای این روش روی 
نمونه های آزمون مربوط به این محک مشاهده می شود که 
روش پیشنهادی به خوبی ویژگی های دوسویگی را ارضا 

می کند.
در ادامه مقاله، ابتدا مفاهیم اولیه تولید مدل گرا از قبیل 
مهندسی مدل گرا، محصوالت اولیه مدل، تبدیل مدل و انواع 
آن در بخش 2 بیان می شود. در بخش 3 کارهای تحقیقاتی 
انجام شده در زمینه تبدیل مدل دوسویه بررسی می شوند. 
سپس، در بخش 4 چارچوب اپسیلون و زبان اعتبارسنجی 
آن که در این مقاله اس��تفاده شده معرفی می شوند. روش 
پیش��نهادی EVL+trace، مح��ک مورد بررس��ی، چگونگی 
پیاده س��ازی روش پیشنهادی روی این محک و نتایج اجرا 
در بخش 5 ارائه خواهد ش��د. بخ��ش 6 به جمع بندی مقاله 

می پردازد.     

10- Declarative
11- Notation
12- Epsilon Validation Language (EVL)
13- Traceability
14- Benchmark
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2..مفاهیم.اولیه.

س��ابقه ارتقای سطح تجرید به معرفی زبان اسمبلی به 
عن��وان تجریدی روی کد ماش��ین بازمی گردد؛ پس از آن، 
زبان های نسل سوم مطرح شدند که در آن برخی از وظایف 
س��طح پایین ماش��ین  را به جای برنامه نوی��س به برنامۀ 
مترجم )کامپایلر( محول می کردند ]11[. زبان های شیء گرا، 
تجریدهای باالتری مانند نوع داده تجریدی را مطرح کردند. 
تولی��د مدل گرا این س��نت را ادامه داد و ب��ا معرفی تجرید 
باالت��ر از کد، یعنی مدل، آن را در س��طوح مختلف چرخۀ 
حیات نرم افزار گسترش داد. به طور خالصه، هر جهش در 
تولید نرم افزار، با ارتقای سطح تجرید و در نتیجه، مستقل 
شدن از ُبن س��ازه15 منجر به نرم افزارهایی با قابلیت حمل 
باال، افزایش کیفیت، بهره وری و همکنش پذیری16 و در عین 
ح��ال، کاهش زمان عرضه محصول نرم اف��زاری به بازار 

می شود ]11[. 
این روش تولید زیرمجموعه ای از مهندسی مدل گرا است؛ 
مهندس��ی مدل گرا روش نویدبخش��ی را برای حل ناتوانی 
زبان های نس��ل س��وم در جهت کاهش پیچیدگی بن سازۀ 
نرم افزار و بیان مؤثر مفاهیم دامنه پیش��نهاد می دهد ]12[. 
بنابراین، مهندسی مدل گرا تکامل یافته ابزارهای »مهندسی 
نرم اف��زار به کمک کامپیوتر17« می باش��د و نوع خاصی از 
مهندسی مدل-مبنا18 محسوب می شود. مهندسی مدل-مبنا 
فرآیندی است که مدل های نرم افزاری در آن نقش ویژه ای 
دارند، اگرچه ممکن اس��ت مدل، محور اصلی در تولید آن 
نباش��د ]2[. در دهه 80، فناوری شیء گرا با اصل »هر چیز 
یک شیء است« بیان می شد، اما در مهندسی مدل گرا اصل 
مهم با عبارت »هر چیز یک مدل اس��ت« بیان می شود ]13[. 
می توان مدل را به عنوان انتزاعی از یک سیستم واقعی که 
بر طبق هدف خاصی به وجود آمده، تعریف کرد. به همان 
صورتی که برنامه های یک زبان برنامه نویس��ی بر اساس 
دستور زبان آن نوشته می ش��وند، مدل نیز باید منطبق با 

15- Platform
16- Interoperability
17- Computer-Aided Software Engineering (CASE)
18- Model-based Engineering (MBE)

زبان مدل که در اصطالح به آن فرامدل19 می گوییم، باشد.  
زبان مدل س��ازی یکپارچه20 می تواند به عنوان ایده ای 
برای تعریف فرامدل استفاده شود، البته نمی تواند به تنهایی 
در هم��ه زمینه ها مفید باش��د. بنابراین، ب��رای جلوگیری 
از تن��وع فرامدل های ناس��ازگار نیاز به زبانی احس��اس 
می ش��د که با آن بتوان همه فرامدل ه��ا را تعریف کرد، که 
در اصط��الح به آن فرا-فرامدل21 گفته می ش��ود ]2[. گروه 
مدیریت شیء)OMG(22 برای زبان فرا-فرامدل، استاندارد 
تسهیالت فرا ش��یء23 را معرفی کرد. در شکل 1، معماری 
چهار الیه ای فرامدل س��ازی و تناظر ای��ن الیه ها با مفاهیم 
پایه ای در زبان های برنامه س��ازی نشان داده شده است. 
هر الیه بر طبق الیه باالترش تعریف می ش��ود و با رابطه 
تطابق  به آن متصل می گردد. فقط باالترین الیه به صورت 
بازگش��تی خود را تعریف می کند. ه��ر فرامدل در الیۀ دو، 
خ��ود زبانی برای تعریف دامنه ای خاص خواهد بود. برای 
مث��ال، UML زبانی ب��رای توصیف مدل ه��ای نرم افزاری 

شی ءگرا می باشد. 
 2-1 تبدیل مدل 

طب��ق دی��دگاه تولی��د مدل گ��را، مدل ه��ا و فرامدل ها، 
ش��هروندان درجه یک هر فرآیند تولید محسوب می شوند 
و سازوکاری که مدل های متفاوت را به هم متصل می کند، 
19- Metamodel
20- Unified Modeling Language (UML)
21- Meta-metamodel
22- Object Management Group 
23- Meta Object Facility (MOF) : http://www.omg.org/mof

شکل.)1(:.معماری.چهار.الیه.ای.تولید.مدل.گرا.برگرفته.از.]13[
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ب��ا عنوان تبدی��ل مدل ش��ناخته می ش��ود ]14[. ابزارهای 
فرامدل س��ازی سه روش مختلف را برای تعریف تبدیل، به 
عنوان یک محصول نرم افزاری ممکن می سازند، که عبارتند 
از ]4[: 1- دس��تکاری مستقیم مدل24، 2- نمایش میانی25 و 
3- زبان تبدیل26. روش سوم به دلیل ارتقای سطح تجرید، 
قوی ترین نوع توصیف است. زبان تبدیل، یک زبان خاص 
دامنه27 است که س��ازوکارهایی را برای تعریف، ترکیب و 
اج��رای تبدیل فراهم می کند ]4[. ب��ا دنبال کردن اصل »هر 
چیزی یک مدل اس��ت«، تبدیل مدل نیز می تواند همانند یک 

مدل دیده شود )شکل 2(.
همان  ط��ور ک��ه مدل های مب��دأ و مقصد ب��ا فرامدل 
متناظرش��ان تطبیق دارند، قوانین تبدیل نیز با زبان تبدیل 
مطابقت دارند و همه فرامدل ها، یعنی فرامدل مبدأ، فرامدل 
مقصد و زبان )فرامدل( تبدی��ل، با فرا-فرامدلی، یعنی الیۀ 

سه از معماری فرامدل سازی در شکل1، تطبیق دارند.

2-2 تبدیل مدل دوسویه

زبان های تبدیل از نظر جهت اجرا به دو دستۀ زبان تک 
سویه و زبان دوس��ویه28 تقسیم می شوند. تبدیل  دوسویه  
س��ازوکاری برای نگهداری سازگاری میان دو )یا بیشتر( 
منبع اطالعاتی مرتبط است ]15[. تا کنون، کاربردهای تبدیل 
دوس��ویه در ح��وزه  زبان های برنامه نویس��ی، تبدیل های 
گراف، مهندسی نرم افزار و پایگاه داده ها شناخته شده است 
24- Direct Model Manipulation
25- Intermediate Representation
26- Transformation Language
27- Domain Specific Language (DSL)
28- Bidirectional Transformation (Bx)

]15[. پذیرش مفهوم دوس��ویگی در مهندس��ی مدل گرا در 
س��ال 2005 توسط OMG مطرح ش��د که شامل یک زبان 
دوس��ویه در پروژه تبدیل اس��تاندارد QVT می شد ]16[. 
زبان های تبدیل دوسویه روش رسمی برای تبدیل است که 
در آن ه��ر برنامه، تبدیل رو به  جلو29 و تبدیل رو به عقب30 
را همزم��ان توصیف می کند. مزیت تبدیل های دوس��ویه، 
تضمین برقراری س��ازگاری توسط س��اختار زبان است 
]15[. در حال حاضر دو روش برای تبدیل مدل دوس��ویه 
وجود دارد ]6[: 1( با نوش��تن دو برنامه به یک زبان تبدیل 
تک سویه برای انجام تبدیل های رو به  جلو و معکوس، 2( با 

نوشتن یک برنامه به یک زبان تبدیل مدل دوسویه. 
حت��ی اگر فرآیند بازیابی س��ازگاری بی��ن دو مدل، به 
صورت دستی انجام شود، بررسی خودکار این  که مدل ها 
سازگار هستند یا خیر می تواند ارزشمند باشد ]16[؛ گاهی، 
بازیابی سازگاری به دلیل محدودیت در زمان اجرا، برقرار 
نش��دن تمام ش��رایط و یا وجود چندین جواب )چند مدل 
مقص��د(، به طور کامل ممکن نیس��ت، در این موارد تبدیل 
به صورت جزئی انجام می گیرد ]17[. اهمیت دوسویگی در 
عمل به واسطه سناریوهای کاربردی آشکار شده است؛ از 
جمله کاربردهای دوس��ویگی می توان به انتش��ار تغییر31، 
همگام س��ازی32، مدل سازی چندگانه33، تکامل نرم افزار34 و 

مهندسی رفت و برگشت35 اشاره کرد ]15[.

2-3 مثالی ساده از تبدیل مدل

 ف��رض کنید، بخواهیم یک مدل از فرامدل ش��یء گرا را 
به مدلی از فرامدل رابطه ای تبدیل کنیم. فرامدل  ساده  شدۀ 
شیء گرا در ش��کل 3-الف، تبدیل موردنظر در شکل 3-ب 
و فرامدل س��اده شده ی رابطه ای در شکل 3-پ نشان داده 
شده است. در س��اده ترین حالت، برنامه تبدیل، با استفاده 
از دو قانون تبدیل رده به جدول و تبدیل صفت به س��تون  

29- Forward transformation
30- Backward transformation
31- Change propagation
32- Synchronization
33- Multiview Modeling
34- Software Evolution
35- Round-trip Engineering

شکل.)2(:.تبدیل.مدل.در.مهندسی.مدل.گرا.برگرفته.از.]13[
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تعریف می ش��ود. در صورتی که مدل مبدأ شامل یک رده 
firstName ، last- و س��ه صفت به نام ه��ای Student به  نام

Name و ID باشد، طبق تعریف تبدیل رو به  جلو )از مبدأ به 

مقصد(، مدل مقصدی که حاصل می ش��ود، باید شامل یک 
جدول با نام Student با سه ستون، هم نام با صفات باشد 

که در شکل 4 قابل مشاهده است.
 فرض کنیم پس از اجرای تبدیل، کاربر بخواهد تغییری 
در مدل مقصد بدهد. برای مثال، همانند شکل 4- مرحله )2( 
ستونی به نام phone را به جدول اضافه کند. در این حالت، 
سازگاری بین مدل مبدأ و مقصد از بین می رود، زیرا الزم 
است به ازای هر صفت در رده، یک ستون در جدول وجود 
داش��ته باش��د و بالعکس. اما پس از تغییر کاربر در مدل 
مقصد، هیچ صفتی به نام phone در مدل مبدأ نخواهد بود. 
برای بازیابی س��ازگاری بین مدل ه��ا باید تبدیل را در 
جهت معک��وس از مقصد به مبدأ )تبدیل رو به عقب( انجام 
دهیم تا تغییر ایجاد شده در مدل مقصد به مبدأ انتشار یابد. 
این عمل در مرحله )3( از شکل 4 نشان داده شده است. باید 
در نظر داشت که گاهی همزمان و به صورت مستقل، مدل 
مب��دأ و مقصد تغییر می یابند؛ در این حالت، عالوه بر آن که 
تغییرات از مقصد به مبدأ )یا بالعکس( انتشار می یابد، باید 
تغییرات مدل مبدأ نیز حفظ شود. به این عمل همگام سازی 

بین مدلی گفته می شود.  

3..کارهای.تحقیقاتی.در.زمینۀ.تبدیل.های.دوسویه

دراین بخش، روش های متعدد تبدیل مدل دوس��ویه را 

بررس��ی می کنیم. در اکثر روش های دوس��ویه، زبان های 
تبدیل مدل دوس��ویه بررس��ی می ش��وند؛ هر کدام از این 
زبان ها دارای مزایا و معایبی هس��تند ک��ه در ادامه به آن 
خواهیم پرداخت. در س��ایر روش ها، زبان ها یا روش های 
تک س��ویه برای نوش��تن تبدیل دوس��ویه به نوعی تغییر 

می یابند. 
زبان QVT-R یک زبان رابطه ای تعریف ش��ده توس��ط 
OMG اس��ت و بر اس��اس MOF می باش��د ]18[. نحو این 

زبان می تواند متنی یا گرافیکی باش��د و از تبدیل دوسویه 
به صورت اعالنی پش��تیبانی می کند. تبدیالت تعریف شده 
اهداف مختلفی دارند: 1( برای بررس��ی سازگاری دو مدل 
2( برای تحمیل سازگاری با تغییر در مدل مقصد 3( برای 
همگام سازی دو مدل 4( برای انجام تبدیل های درجاا36  این 
زبان هنوز دارای ابهامات زیادی اس��ت ]6[. در ]19[ سعی 
شده است که برخی از ویژگی های معنایی  این زبان برای 
غلبه بر ابهامات موجود بررسی ش��ود. یکی از ابزارهایی 
که این زبان را پیاده س��ازی می کن��د، medini 37 نام دارد. 
همچنین، برای این زبان، ابزاری به نام اِکو ارائه ش��ده که 
می تواند عالوه بر رفع برخی از ابهامات QVT-R، شرایطی 
را با اس��تفاده از زبان قید شیء38 روی فرامدل ها و تبدیل، 

تعریف و اعمال کند ]20[.

36- In-place
37- http://projects.ikv.de/qvt
38- Object Constraint Language (OCL)

شکل.)3(:.الف(.فرامدل.شیء.گرا،.ب(.قوانین.تبدیل.و.ج(.فرامدل.
رابطه.ای

شکل.)4(:.مثالی.ساده.از.تبدیل.دوسویه
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دستور زبان های سه تایی گراف39 یک زبان قدرتمند بر 
پای��ه مفاهیم ریاضی برای تعریف تناظر میان دو نوع مدل 
به روش دوس��ویه و اعالنی می باشد ]21[. با بهره مندی از 
شباهت میان گراف و فرامدل، سه گراف برای فرامدل مبدأ، 
فرامدل مقصد و فرامدل متناظر40 در نظر گرفته می ش��ود. 
فرامدل متناظر، زبانی را برای تعریف ارتباط میان مدل مبدأ 
و مقصد فراهم می کند. دس��تور زبان های س��ه تایی گراف 
برای  تعریف ارتباط بین دو مدل، تبدیل یک مدل به مدل از 
نوع دیگر، محاسبه تناظر بین دو مدل یا نگهداری سازگاری 
دو مدل اس��تفاده می شوند. این زبان، عالوه بر تبدیل مدل، 

در تجمیع و همگام سازی مدل ها  نیز کاربرد دارد ]5[.
زب��ان تبدیل ژنوس41 یک زبان مبتنی بر قید اس��ت که 
به طور ویژه برای پش��تیبانی از مفهوم دوسویگی بنا شده 
اس��ت ]22[. پیاده س��ازی آن بر پایه برنامه نویسی منطقی 
اس��ت و برای حل مسائل ان پی-سخت42 مناسب است. یک 
تبدیل در این زبان، همانن��د تبدیل های QVT-R می تواند از 
نوع تحمیل یا بررسی باشد. اگر از نوع تحمیل باشد، در یک 
جهت خاص با انتخاب یکی از مدل ها به عنوان مقصد اجرا 
می ش��ود. با اجرای فرآیند تبدیل، ابتدا برقراری سازگاری 
روابط بررس��ی می ش��ود و ب��رای آن هایی که س��ازگار 
نیس��تند، با ایجاد، حذف و تغییر مدل مقصد، س��ازگاری 
دو مدل برقرار می ش��ود. این زبان از س��ازوکار پیشرفته 
ردیابی حمایت می کند ک��ه درآن همه عناصر چه آن هایی 
که درگیر تبدیل می شوند و چه آن هایی که از فرآیند تبدیل 
حذف می شوند، ذخیره می گردند. برتری این زبان در تبدیل 
دوسویه با مقایسه آن با گراف های سه تایی، برای برخی از 

کاربردها ثابت شده است ]23[. 
زبان تبدیل شیءگرای دوس��ویه43 یک روش رابطه ای 
بر اساس MOF است که فقط تبدیل های دوسویه یک به یِک 
پوشا  را پش��تیبانی می کند ]24[. تبدیل های یک به یِک پوشا 
نوع خاصی از تبدیل های دوسویه هستند که تنها می توانند 
39- Triple Graph Grammars (TGG)
40- Corresponding metamodel
41- Janus Transformation Language (JTL)
42- NP-hard
43- Bidirectional Object-Oriented Transformation Language (BOTL)

روابطی را پش��تیبانی کنند که به ازای یک مدل مبدأ فقط و 
فقط یک مدل مقصد وجود داشته باشد و بالعکس.

زب��ان FunnyQT فضاه��ای نام زی��ادی همانند تبدیل 
درجا، تبدیل مدل تک سویه و دوسویه را فراهم می کند ]25[. 
در تبدیل دوس��ویه، تناظری می��ان دو مدل که مدل چپ و 
مدل راس��ت نامیده می شوند، با اس��تفاده از روابط تبدیل 
)t-relations( تعریف می ش��ود. هر رابطه می تواند ش��امل 
پیش شرط و پس شرط باشد. تبدیل های دوسویۀ این زبان، 
 QVT-R برخالف زبان ژنوس قطعی بوده و بسیار شبیه به
عمل می کنند. این زبان دارای نگاش��ت قابل ردیابی بسیار 
ق��وی همانند زبان ژنوس اس��ت و از این نظر که بر مبنای 
برنامه نویسی منطقی کار می کند، شباهت هایی با JTL دارد.

عدسی ها44 برای اولین بار توسط فاستر45 به عنوان یک 
چارچوب معنایی زبان برنامه نویسی46 تعریف شد ]26[. یک 
تبدیل دوس��ویه با اس��تفاده از یک جفت عدسی، یعنی یک 
جفت تابع، تعریف می شود. تابع رو به  جلو روی مدل مبدأ 
کار می کن��د و تابع معکوس، با اس��تفاده از مدل مبدأ قبلی 
و م��دل مقصد جدید، مدل مبدأ جدی��د را تولید می کند. در 
این حالت، توابع باید یک به یک باشند، بنابراین تبدیل بسیار 
محدود می شود. ایده فاستر روشی نامتقارن است که یکی 
از تابع ها به عنوان تاب��ع اصلی و دیگری دید47 آن در نظر 

گرفته می شود. 
زبان جستجوی غیرساخت یافته48 یک زبان پرس وجوی 
جبری گراف اس��ت که بر مبنای تبدیل های جبری گراف و 
زبان UnCAL ش��کل گرفته اس��ت ]27[. این زبان برخالف 
زب��ان  QVT-R یک زب��ان تابعی بوده و با اس��تفاده از آن 
می ت��وان تبدیل ه��ا را با ه��م ترکیب کرد. ب��رای تضمین 
دوس��ویگی، از ش��باهت فرامدل و گراف استفاده کرده و 
فرامدل ه��ا و مدل ها را به گراف ه��ای جبری تبدیل می کند. 
تبدیل های جبری گراف از مفهوم دوسویگی پشتیبانی کرده 
و در نتیج��ه، با تعریف تابع تبدیل رو به  جلو در این زبان، 
44- Lenses
45- Foster
46- Programming language semantic framework
47- View
48- Unstructured Query Language (UnQL)
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اطالعات ردیابی و تابع تبدیل معکوس به صورت خودکار 
ساخته می شوند.

4..چارچوب.اپسیلون.

چارچ��وب اپس��یلون زبان های متع��ددی را برای کار 
ب��رروی مدل ها فراهم می کند که یک��ی از این زبان ها برای 
ارزیابی مدل در نظر گرفته ش��ده است. زبان اعتبارسنجی 
اپس��یلون ب��رای بی��ان قی��ود روی مدل های��ی مبتنی بر 
فرامدل های مختلف به کار می رود که ارزیابی درون-مدلی 

و بین- مدلی را سهولت می بخشد ]28[. 

4-1 زبان اعتبارسنجی اپسیلون

ه��دف از طراحی زبان اعتبارس��نجی اپس��یلون رفع 
محدودیت های روش های اعتبارس��نجی دیگر همانند زبان 
قید ش��یء می باش��د. از جمله مزایای این زبان می توان به 
بازخ��ورد بهتر به کاربر، ش��انس تعریف اخطار عالوه بر 
تعریف خطا، محدود کردن مجموعه نمونه ها با استفاده از 
نگهبان، اصالح ناسازگاریها با روش های متعدد، پشتیبانی 
از مدل سازی بینابینی  اشاره کرد. دو ویژگی آخر ما را قادر 
می س��ازد تا از این زبان برای تعریف تبدیل های دوسویه 
بهره ببریم. این زبان به ص��ورت مجموعه ای از پیمانه ها49 
بی��ان می ش��ود. هر پیمانه ش��امل مجموع��ه ای از قیود50  
می باشد که در بافت ها51 دسته بندی می شوند. همچنین برای 
هر پیمانه می توان بلوک های pre و post تعریف کرد که قبل 
و بعد از اجرای دس��تورات پیمانه، دستورات این بلوک ها 
اجرا می ش��ود. در هر زمینه، یک نگهبان به طور اختیاری 
تعریف می ش��ود که نمونه های مورد بررسی توسط قیودِ 
آن بافت را محدود می کند. در این حالت، اگر شرط آمده در 
نگهبان ارضا نش��ود، هیچ کدام از قیود تعریف شده در آن 
بافت مورد بررسی قرار نمی گیرند. نحو مربوط به بافت در 

زبان اعتبارسنجی اپسیلون در لیست 1 آمده است.
 

49- Module
50-  invariant
51- Context

]28[.EVL.لیست.)1(:.نحو.بافت.در.زبان

هر قید می تواند در دو حالت خطا یا اخطار تعریف شود. 
ضرورت رف��ع اخطار از خطا کمتر اس��ت. در هر قید نیز 
می توان به طور اختی��اری نگهبان تعریف کرد تا مجموعه  
نمونه های مورد بررس��ی را کوچک تر کرد. هر قید دارای 
دو قس��مت بررسی و اصالح است. در قسمت بررسی، یک 
ش��رط تعریف می ش��ود. در صورت عدم ارضای شرط، 
پیامی به کاربر نمایش داده می شود که متن پیام از قبل در 
برنامه آمده اس��ت و در آن دلیل رخداد خطا یا اخطار ذکر 
می شود. قسمت اصالح شامل دستوراتی می شود که برای 
رفع خطا یا اخطار به وجود آمده نوش��ته شده اند. می توان 
چند راهکار برای رفع خطا ارائه کرد. نحو قید در لیس��ت 2 

قابل مشاهده است.

 

]28[.EVL.لیست.)2(:.نحو.قید.در.زبان

قسمت اصالح خود شامل دو بخش است: بخش عنوان 
و بخش اجرایی. در بخش عنوان پیامی نوشته می شود تا به 
کاربر بگوید قرار است چه کاری برای رفع خطا انجام گیرد. 
در بخش اجرایی دستوراتی که به رفع خطا منجر می شوند، 
آورده می شود. نحو قسمت اصالح در لیست 3 آمده است.

 

]28[.EVL.لیست.)3(:.نحو.اصالح.در.زبان



36

13
95

ن 
ستا

تاب
 / 

شی
یان

را
م 

لو
ع

4-2 بحث و بررسی

ایده اس��تفاده از زبان اعتبارس��نجی اپس��یلون برای 
تبدیلهای دوس��ویه در ابتدا در ]29[ مطرح شد، اما این ایده 
در عم��ل چالش های متعددی دارد. یکی از این چالش ها این 
است که س��ازگاری تبدیل رو به  جلو و رو به عقب باید با 
روش های وارسی گران قیمت بررسی شود. برای تعیین یک 
تبدیل دوسویه با استفاده از EVL باید برای هر عنصر در 
مدل مبدأ )مقصد( یک یا چند عنصر متناظر در مدل مقصد 
)مبدأ( وجود داشته باشد؛ در صورتی که این تناظر وجود 
نداشته باش��د یک یا چند راه حل برای بازیابی ناسازگاری 
پیش آمده در بخش اصالح  مربوط به قید مورد بررس��ی 
پیش��نهاد می شود. اما با اس��تفاده از زبان EVL نمی توان 
تغییرات را به درستی انتش��ار داد. با توجه به مثال تبدیل 
بیان ش��ده در بخش 2-3، اگر در مدل مقصد، نام س��تون 
ID ب��ه StdNumber تغییر یابد، برنامه EVL آن را به عنوان 
ستون جدید در نظر می گیرد. در حالی که این صفت متناظر 
با این ستون در مدل مبدأ از قبل وجود داشته و کافی است 
فق��ط نام آن تغییر کند. در بخش 5، برای رفع این مش��کل، 

روش پیشنهادی این مقاله را ارائه می دهیم.

EVL+trace.5..تبدیل.دوسویه.با.استفاده.از

اس��تفاده از زبان اعتبارس��نجی اپس��یلون به تنهایی 
]29[ نمی تواند تغییرات را انتش��ار دهد، بلکه فقط می تواند 
عناص��ر را حذف یا اضافه کند. به عنوان یک راه حل، ما در 
]9[ پیش��نهاد کردیم که ارجاعاتی به عناصر متناظر مبدأ و 
مقصد در مدل س��ومی به نام مدل ردیابی ذخیره شود تا 
انتشار تغییر امکانپذیر باشد. بر اساس اصول تولید مدل گرا 
هر مدل مبتنی بر یک فرامدل است بنابراین مدل ردیابی نیز 
بر طبق فرامدل ردیابی نش��ان داده شده در شکل 5 ایجاد 
 TraceModel می شود. فرامدل ردیابی دارای ریشه ای به نام 
 TraceLink است. این ریش��ه ش��امل تعدادی پیوند به نام
می باش��د. بر اساس کاردینالیتی عناصر مبدأ و مقصد، هر 
پیون��د می تواند از نوع یک به یک، یک به چند و چند به یک  

باشد. پیوند یک به یک برای ارجاع به یک عنصر مبدأ به یک 
عنصر مقصد، پیوند چند به یک برای ارجاع به چند عنصر 
مب��دأ به یک عنصر مقصد و پیوند یک به چند برای اتصال 

یک عنصر مبدأ به چند عنصر مقصد به کار می رود.
هر پیوند برای کوچکترین بخش های مشترک )هم ارز( 
بین عناصر متناظر از مدل مبدأ و مقصد تعریف می ش��ود. 
eq- ) هم ارزی به صورت یک رشته در میدان هم ارزی   مقدار
Trace- ذخیره می شود. همچنین صفت »رسته«52 در )Field

Link نمایانگر نوع قانون تبدیل است. برای مثال برای تبدیل 

نام رده به جدول از مقدار ClassToTableName و تبدیل نوع 
 AttributeToColumnDataType صفت به ستون را با مقدار
برای رسته انتخاب می شود. با استفاده از فرامدل پیشنهادی 
می توان عملیات حذف، اضافه و انتشار تغییر را امکانپذیر 
کرد. روش پیشنهادی بر مبنای زبان اعتبارسنجی اپسیلون 
و تکنیک های ردیابی به EVL+trace نام گذاری ش��ده است. 
برای آن که نش��ان دهیم ای��ن روش چگونه کار می کند از 

محک Person2Person [10] استفاده کرده ایم.

Person2Person 5-1 محک

این مثال ب��رای محک و نمایش پیونده��ای یک به یک 

52- category

]9[.EVL+trace.شکل.)5(:.فرامدل.ردیابی.روش.پیشنهادی.مربوط.به
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در مدل ردیابی در این مقاله اس��تفاده می ش��ود که در آن 
فرامدل های مبدأ )left( و مقصد )right( بسیار ساده طراحی 
شده اند. در شکل 6، تصویری از هر دو فرامدل نمایش داده 

شده است. 
 فرامدل left دارای یک دنیا شامل تعدادی فرد است که 
با یک فرارده world و فرارده Person نش��ان داده می شود. 
هر فرد دارای دو صفت اس��ت: نام )name( از نوع رشته ای 
و سن )age( از نوع عدد صحیح؛ صفت name یک شناسه 
برای فرد محسوب می شود به این معنی که هر شیء از نوع 
 left باید دارای نام منحصربه فرد باشد. زبان فرامدل Person

به صورت مجموعه ای از توابع جرئی تعریف می ش��ود به 
طوری که مدل های منطبق بر این فرامدل بر اس��اس فرمول 

)1( تعریف می شود:
modelleft: Int →String × Int )1(

 )Person( ش��امل مجموع��ه ای از اف��راد right فرامدل
 )name( می ش��ود که هر ف��رد دارای فقط یک صفت ن��ام
می باشد. در این فرامدل نیز صفت name یک صفت کلیدی 
و منحصربه فرد برای هر شیء از نوع Person است. زبان 
فرامدل مقصد مجموعه ای از توابع جزئی می باش��د که به 

صورت فرمول )2( تعریف می شوند:
modelright: Int → String )2(

در صورتی که نام یک فرد در یکی از مدل ها تغییر یابد، 
باید بتوان فرد متناظر با آن را در مدل دیگر پیدا کرد و نام 

او را تغییر داد )انتش��ار تغییر(. در این مثال، س��ه عملیات 
ممکن باید توسط هر روش تبدیل دوسویه امکانپذیر باشد:
 left (right) 1- ح��ذف: اگر کاربر یکی از افراد را از مدل
حذف کند، فرد متناظر در مدل right (left) باید حذف شود 

تا سازگاری برقرار شود.
 left 2- تغیی��ر: اگر کاربر نام یکی از اف��راد را در مدل
 right تغیی��ر دهد، باید نام فرد متناظر با آن در مدل (right)

(left) توسط تبدیل دوسویه به روزرسانی شود. توجه کنید 

که تغییر در سن یک فرد از مدل left هیچ تاثیری روی مدل 
right ندارد.

 left 3- اضافه کردن: اگر کاربر یک فرد جدید را به مدل
(right) اضافه کن��د باید در مدل دیگر، یک فرد با همان نام 

ایجاد ش��ود. در صورتی که فرد جدید در مدل right اضافه 
شده باشد و تبدیل بخواهد برای برقراری سازگاری فردی 
متناظر با آن را در مدل left ایجاد کند، سن  پیش فرض 18 

در نظر گرفته می شود.
در مح��ک Person2Person نمونه ه��ای آزمونی در نظر 
گرفته ش��ده است که روش پیش��نهادی تبدیل دوسویه را 
می توان بر روی آن ها به محک زنی گذاش��ت. این نمونه ها 
ب��رای آزمون س��ه نوع ویژگی دوس��ویه ک��ه عبارتند از 
صح��ت53، جامعی��ت54 و بقراط گونگی55 ب��ه کار می روند. 
صحت، یعنی عمل تبدیل بتواند س��ازگاری را بین دو مدل 
برقرار کن��د. جامعیت، یعنی عمل تبدی��ل بتواند برای همه 
ورودی ه��ای معتبر قابل انجام باش��د. بقراط گونگی، یعنی 
ه��رگاه دو م��دل مبدأ و مقص��د بر اس��اس تعریف تبدیل 
س��ازگار بودند بع��د از اجرای تبدیل هی��چ تغییری در دو 
مدل ایجاد نش��ود. به عبارت دیگر، این ویژگی از تغییرات 
غیرض��روری در مدل ها جلوگیری می کند. این نمونه ها در 

جدول 1 همراه با توضیحات نشان داده شده اند.
ب��رای نمونه ه��ای BCF و BCB، 4 زیرنمون��ه تعریف 
می ش��ود. مدل خالی، مدل دو نفره، م��دل 8 نفره و مدل 3 
نف��ره که نام اف��راد در آن صرفًا از نظ��ر حروف بزرگ و 

53- Correctness
54- Completeness
55- Hippocracticness

شکل.)6(:.فرامدل.های.Person2Person.:.)الف(-.فرامدل.left،.)ب(-.
right.فرامدل
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کوچک انگلیس��ی متفاوت اس��ت. مدل آخر، برای بررسی 
حس��اس بودن روش دوسویه روی حروف در نظر گرفته 
ش��ده اس��ت. در MCB، دو حالت در نظر گرفته می شود: 
یک��ی حالتی ک��ه مدل مب��دأ و مقصد خالی باش��ند و باید 
روش دوسویه بدون هیچ تغییری در مدل ها، سازگاری را 
تشخیص دهد، در حالت دیگر، مدل مبدأ خالی و مدل مقصد 
دو نفره به روش دوسویه داده می شود و درستی تبدیل رو 

به عقب تضمین می شود.

Per- روی محک EVL+trace 5-2 تبدیل دوس�ویه
son2Person

برای پشتیبانی از عمل انتش��ار تغییر، مدل ردیابی در 
EVL+trace باید شناسه افراد متناظر را در یک پیوند یک به 

یک ذخیره کند، به طوری که مقدار صفت رس��تۀ آن پیوند 
را PersonToPersonName ق��رار می دهیم. برای تعریف یک 
شناس��ه برای هر شیء Person در هر دو مدل باید ویژگی 
xmi:id را ب��رای هر عنصر در ه��ر دو مدل فعال کنیم. این 

فعال سازی با یک دستور ساده در اپسیلون بدون هیچ اثر 
جانبی در فرامدل ها امکانپذیر است:

 model›s name.resource.useXmiIds =true

این دستور را باید در بلوک pre برنامه نوشت تا قبل از 
همه دستورات اجرا ش��ود. از آن جایی که برنامه روی سه 
مدل مبدأ، مقصد و ردیابی اجرا می شود، کد این قسمت به 

صورت لیست 4 نشان داده می شود.

 

EVL+trace.برنامه.pre.لیست.)4(:.بلوک

مق��دار eqField در پیون��د ردیاب��ی مذک��ور همان نام 
مش��ترک دو فرد متناظر از دو مدل خواهد بود. هرگاه یک 
شیء Person در مدل right از روی شیئی از مدل left ایجاد 
ش��ود، یک پیوند در مدل ردیابی به صورت خودکار ایجاد 
می شود که ارجاعاتی را به شناسه های هر دو شیء و نام 
مش��ترک میان آن ها را در خ��ود ذخیره می کند. حال برای 
انجام س��ه عمل مذکور با اس��تفاده از روش پیشنهادی بر 

اساس جدول 2 عمل می کنیم.
 r ،left نمایان گر نام ف��رد در مدل l در ج��دول 2، نماد
نشان دهندۀ نام فرد متناظر در مدل right و t بیان گر مقدار 
می��دان eqField در پیون��د ردیابی متناظ��ر از مدل ردیابی 

می باشد. به شکل 7 توجه کنید. 
بر اس��اس جدول 2، حالت 1 حالتی را نشان می دهد که 
کاربر هیچ تغییری در مدل مبدأ و مقصد ایجاد نکرده و در 
نتیجه، نام افراد متناظر از مدل مبدأ و مقصد با مقدار میدان 
هم ارزی پیوند ردیابی یکسان می باشد. در این حالت، روش 
پیش��نهادی به دلیل برقراری سازگاری مدل ها از قبل هیچ 

عملیاتی را انجام نمی دهد.

Person2Person.جدول.)1(:.نمونه.های.آزمون

توضیحاتنام.مورد.آزمون

Person2Person.BCF
هدف.از.این.نمونه.ارزیابی.ویژگی..های.دوسویه.صحت.و.جامعیت.برای.تبدیل.رو.به..جلو.در.حالت.دسته..ای.یعنی.حالتی.
که.از.قبل.هیچ.مدل.مقصدی.)right(.وجود.ندارد.و.قرار.اس�ت.با.اجرای.تبدیل.از.روی.مدل.مبدأ.ایجاد.ش�ود..در.این.

حالت،.مدل.right.دارای.شیء.از.نوع.Person.نیست..

Person2Person.BCB.این.نمونه.همانند.نمونه.قبلی.بوده.با.این.تفاوت.که.برای.تبدیل.رو.به.عقب.در.نظر.گرفته.شده.است،.به.طوری..که.مدل
left.خالی.است.و.باید.از.روی.مدل.right.ایجاد.شود.

Person2Person.MCB

.left.هدف.از.این.نمونه.بررسی.ویژگی..های.دوسویه.صحت،.جامعیت.و.بقراط..گونگی.می..باشد.در.حالتی.که.هر.دو.مدل

و.right.وجود.دارند.اما.مدل.right.تغییر.کرده.اس�ت.و.باید.بتوان.این.تغییر.را.در.مدل.left.انتش�ار.داد..به.طوری..که.

اگر.نام.یک.فرد.در.مدل.right.عوض.ش�ود،.نام.فرد.متناظر.در.مدل.مبدأ.تغییر.یابد.اما.س�ن.او.بدون.تغییر.باقی.بماند..
تغییر.سن.یک.تغییر.غیرضروری.محسوب.می..شود..
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5-2-1 حذف 

قطعه کد مربوط به بررس��ی و اعم��ال عمل حذف در 
لیست 5 آمده است. حاالت 2 تا 6 از جدول 2 نشان می دهند 
که کاربر یکی از عناصر مبدأ یا مقصد را حذف کرده و در 
نتیجه، انتظار داریم برنامه EVL+trace نیز اشیاء متناظر با 
عنصر حذف ش��ده را پاک کند. توجه شود که عمل حذف 
نس��بت به عمل تغییر ارجح بوده، بنابراین در حاالت 3 و 5 
با وجود رخداد عمل تغییر، برای برقراری سازگاری عمل 

تغییر انتخاب می شود. 
برای بررسی این که آیا عمل حذفی رخ داده یا خیر، کافی 
است بررسی شود که آیا پیوندی وجود دارد که ارجاع چپ 

یا ارجاع راست آن خالی باشد. حاالت 2 و3 نشان می دهند 
که ارجاع راس��ت خالی اس��ت؛ حاالت 4 و 5 بیان می کنند 
که ارجاع چپ خالی ش��ده اس��ت. حالت 6 نش��ان می دهد 
که هر دو ارجاع خالی هس��تند؛ به عبارت دیگر، کاربر هر 
دو فرد متناظر را از مدل مبدأ و مقصد حذف کرده اس��ت. 
برای بازیابی سازگاری انتظار داریم که روش پیشنهادی، 

عناصر باقی مانده در مدل های دیگر را نیز حذف کند.

 

لیست.)5(:.قطعه.کد.مربوط.به.بررسی.و.اعمال.عمل.حذف.

شکل.)7(:.مثالی.از.عناصر.متناظر.مبدأ،.مقصد.و.ردیابی

Person2Person.جدول.)2(:.عملکرد.روش.پیشنهادی.روی.محک
عمل.EVL+traceعمل.کاربرشرط.بررسیLefttracerightحالت

1ltrl.=.t.=.r--

2lt-l.=.tحذف.مبدأ.و.پیوندحذف.مقصد

3lt-l.≠ tحذف.مبدأ.و.پیوندحذف.مقصد.و.تغییر.مبدأ

4-trr.=.tحذف.مقصد.و.پیوندحذف.مبدأ

5-trr.≠ tحذف.مقصد.و.پیوندحذف.مبدأ.و.تغییر.مقصد

6-t--حذف.پیوندحذف.مبدأ.و.مقصد

7ltrl.≠ t.^.t.=.rتغییر.مقصد.و.پیوندتغییر.مبدأ

8ltrl.=.t.^.t.≠ rتغییر.مبدأ.و.پیوندتغییر.مقصد

9ltr.l.≠ t^.t.≠ r.^. l
=.r

تغیی�ر.مب�دأ.و.مقص�د.به.
صورت.سازگار

تغییر.پیوند

10ltrl.≠ t.≠ r.تغیی�ر.مب�دأ.و.مقص�د.به
صورت.ناسازگار

تغییر.عناصر.بر.مبنای.انتخاب.کاربر

11l---اضافه.کردن.مقصد.و.پیونداضافه.کردن.مبدأ

12--r-اضافه.کردن.مبدأ.و.پیونداضافه.کردن.مقصد

13l-rl.=.r.اضافه.کردن.مبدأ.و.مقصد
به.صورت.سازگار

اضافه.کردن.پیوند

14l-rl.≠ rبی.معنا-



40

13
95

ن 
ستا

تاب
 / 

شی
یان

را
م 

لو
ع

توجه ش��ود که در قطعه کد مرب��وط به حذف، توابعی 
استفاده شده است که بدنه ی آن ها در لیست 6 آمده است.

 

لیست.)6(:.قطعه.کد.مربوط.به.بدنه.توابع.مورد.استفاده.در.عملیات.
حذف.

5-2-2 تغییر

پس از بررسی حذف نوبت به بررسی تغییر می رسد. در 
لیست 7 قطعه کد مربوط به اننتشار تغییر نشان داده  شده 
است. اگر کاربر نام یک یا چند فرد را در مدل ها تغییر دهد، 
این مسئله با بررسی پیوندهای ردیابی امکانپذیر است. در 
ابتدا باید نگهبانی تعریف کرد که فقط نمونه هایی بررس��ی 
شوند که عنصر متناظر آن ها حذف نشده است )زیرا عمل 
حذف بر عمل تغییر ارجح اس��ت(. تغییر در نام یک فرد از 
مقایس��ه مقدار eqField در پیوند با نام آن فرد قابل کشف 
خواه��د بود زیرا پیوندهای ردیابی همیش��ه مقادیر قبل از 
تغیی��ر در مدل های مبدأ و مقصد را نگ��ه می دارند. پس از 
 eqField کشف تغییر، نام فرد متناظر در مدل دیگر و مقدار
پیوند ردیابی برای بازیابی س��ازگاری بین دو مدل تغییر 

می یابد.
در ج��دول 2، حاالت 7 تا 10 نش��ان دهنده عمل تغییر 
هس��تند. در حالت 7، نام فرد در مدل مبدأ تغییر کرده است 
زیرا با مقدار مش��ترک در eqField متفاوت است )l = t(، اما 
 .)t = r( ن��ام فرد در مدل مقصد تغییری پیدا نکرده اس��ت 
بنابرای��ن، انتظار می رود که تغییر نام در مدل مبدأ به مدل 
مقصد و مدل ردیابی نیز انتش��ار یاب��د. برعکس، حالت 8 
)t ≠ r( نشان می دهد که نام فرد در مدل مقصد تغییر یافته 

 r در نتیجه، تغییر از .)l = t( اما در مدل مبدأ ثابت مانده است
به l و t انتشار می یابد. حالت 9، حالتی را نمایش می دهد که 

هر دو فرد در مدل مبدأ و مقصد، نامشان توسط کاربر به 
نامی یکسان تغییر یافته اما از آن جایی که eqField نام قبلی 
را نشان می دهد، مقدار t با مقادیر l و r مساوی نیست. در 
نتیجه، کافی است نام مشترک مربوط به l و r را به t انتشار 
داد. در نهای��ت، در حالت 10 کارب��ر نام هر دو فرد مبدأ و 
مقصد را تغییر داده به طوری که این نام ها یکسان نیستند. 
حالت 10 نش��ان دهنده تداخلی اس��ت که برای رفع آن باید 
تصمیم کاربر را مدنظر قرار داد. به عبارت دیگر، کاربر باید 
تعیین کند که نام مبدأ را بر مقصد برتری بدهد یا بالعکس.

 

لیست.)7(:.قطعه.کد.مربوط.به.بررسی.و.انتشار.تغییر.

5-2-3 اضافه کردن

اگ��ر کاربر یک عنص��ر جدید را در یک ی��ا هردو مدل 
اضافه کند باید ش��یء جدیدی متناظ��ر با آن در مدل دیگر 
اضافه ش��ود. حاالت 11، 12 و 13 برای بررسی این عمل 
شکل گرفته اند. در لیست 8، قطعه کد مربوط به حالت 11 و 

13 دیده می شود.
برای تشخیص اشیاء جدید کافی است بررسی کنیم که 
شناس��ه شیء توس��ط هیچ یک از پیوندهای ردیابی مورد 
ارجاع قرار نگرفته اس��ت. بنابراین، همان طور که در جدول 
2 دیده می شود، در این سه حالت نماد t وجود ندارد یعنی 
عناص��ری مورد بررس��ی قرار می گیرند که توس��ط هیچ 
پیوندی ردیابی نشده اند. حالت 11 بیان می کند که برای هر 
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فرد جدید از مدل left هیچ فرد همنام متناظری در مدل دیگر 
وجود نداشته باش��د. در این حالت، عالوه بر ایجاد عنصر 
متناظر با ش��یء جدید در مدل right باید یک پیوند ردیابی 

میان آن دو ایجاد کرد.

 

لیست.)8(:.قطعه.کد.مربوط.به.حاالت.11.و.13.برای.عمل.اضافه.کردن

حال��ت 12 برعکس حالت 11 نش��ان می دهد که عنصر 
جدیدی در مدل right تشخیص داده شده که هیچ فردی در 
مدل مبدأ متناظر با آن نیس��ت. در حالت 13، برای هر فرد 
جدید در مدل left، کاربر خود یک فرد جدید همنام  با آن در 
مدل right اضافه کرده بوده اس��ت اما هیچ پیوند بین آن ها 
وجود ندارد؛ در این حالت، کافی است فقط یک پیوند ردیابی 
که به عناصر جدید از هر دو مدل اشاره می کند، ایجاد کرد. 
همان طور که دیده می شود قطعه کد مربوط به حاالت 11 و 
13 از توابع getEquivalentPerson ،hasEquivalentPerson و 
createPersonPersonTrace استفاده می کند که در لیست 9 و 

10، بدنه آن ها نمایش داده شده است.
 

لیست.)9(:.بدنه.توابع.hasEquivalentPerson.و.
getEquivalentPerson

تابع اول از لیس��ت 9، در صورتی که فرد جدید از مدل 
 true مبدأ دارای عنصر متناظر در مدل مقصد باشد، مقدار

را بازمی گرداند. تابع دوم، شیء متناظر با فرد جدید از مدل 
createPersonPer- را بازمی گرداند. در لیس��ت 10، تابع left

sonTrace، یک پیوند را بین ش��یء فراخوانی کننده و شیء 

ارسالی به عنوان پارامتر در مدل ردیابی ایجاد می کند.
 

createPersonPersonTrace.لیست.)10(:.قطعه.کد.مربوط.به.تابع
لیست.11.قطعه.کد.مربوط.به.حالت.12.را.نشان.می.دهد.

.

لیست.)11(:.قطعه.کد.مربوط.به.حالت.12.برای.عمل.اضافه.کردن

نمونه ه�ای  EVL+trace روی  اج�رای  نتای�ج   3-5
Person2Person آزمون

شکل 8 نمونه ای از اجرای روش پیشنهادی روی تبدیل 
Person2Person را نش��ان می دهد. هر پیوند ردیابی دارای 

دو ارجاع اس��ت که ش��امل xmi:idهایی به عناصر مبدأ و 
مقصد می شود. طبق شکل 8، سه پیوند ردیابی برای افراد 
Eve،Bob  و Jack در م��دل ردیابی وج��ود دارد. به عالوه، 

ی��ک فرد جدید به نام Alice در مدل right اضافه ش��ده که 
در مدل ردیابی هیچ پیوندی برای آن نیس��ت. همچنین نام 
Bob در مدل right به Bob Smith و نام Eve در مدل left به 

Eve Abell تغیی��ر یافته و فرد با نام Jack از مدل left حذف 

شده است.
در ج��دول 3، نتای��ج پیاده س��ازی EVL+trace روی 
نمونه های مورد آزمون محک Person2Person نمایش داده 

شده است.
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همانطور ک��ه می بینیم، روش پیش��نهادی روی موارد 
آزمون به خوب��ی عمل می کند. باید توج��ه کرد که روش 
EVL+trace دارای ی��ک اجرای تعاملی  اس��ت که در آن از 

کاربر پرسیده می شود که یکی از راهکارهای پیشنهادی را 
برای اصالح ناسازگاری برگزیند. اما می توان کد تبدیل را 
طوری نوشت که به غیر از موارد تداخل که نیازمند تصمیم 
کاربر هستند، در بقیه موارد اصالح ناسازگاری به صورت 
خودکار انج��ام گیرد. همچنین روش EVL+trace عالوه بر 
آن ک��ه به عنوان یک روش تبدیل دوس��ویه در نظر گرفته 
می ش��ود، می تواند به عنوان یک همگام ساز  نیز عمل کند. 

زیرا در آن تبدیل های رو به جلو و رو به عقب همزمان در 
یک بار اجرای برنامه EVL انجام می پذیرند. در حالی که اگر 
فقط از EVL بدون مدل ردیابی برای تبدیل دوسویه استفاده 
شود، همگام ساز در برخی موارد نمی تواند به خوبی عمل 
کند. برای مثال، در حالتی که نام فردی در مدل مقصد تغییر 
می کند، EVL بدون مدل ردیابی آن را یک ش��یء جدید در 
نظر می گی��رد و در مدل مبدأ یک فرد با هم نام با نام جدید 
ایجاد می کند، به طوری که، س��ن آن را مساوی با 18 تنظیم 
می کند. اما فرد متناظر قبلی در مدل مبدأ حذف می شود که 
ممکن اس��ت سن او متفاوت با عدد 18 باشد. در این حالت، 

.Person2Person.روی.یک.مثال.از.EVL+trace.شکل.)8(:.تصویر.لحظه.ای.از.اجرای

Person2Person.جدول.)3(:.نتایج.روش.پیشنهادی.روی.نمونه.های.آزمون

 .=.قابل..پشتیبانی،.×.=.غیرقاب.ل.پشتیبانی،.-.=.تعریف.نشده.برای.نمونه

بقراط..گونگیجامعیتصحتنمونه..های.آزمون
Person2Person.BCF.1-
Person2Person.BCF.2-
Person2Person.BCF.3-
Person2Person.BCF.4-
Person2Person.BCB.1-
Person2Person.BCB.2-
Person2Person.BCB.3-
Person2Person.BCB.4-
Person2Person.MCB.1
Person2Person.MCB.2
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بقراط گونگی زیر سوال می رود و همگام سازی بین مدل ها 
به درستی امکان پذیر نخواهد بود.

روش  قابلیت ه�ای  و  ویژگی ه�ا  بررس�ی   4-5
 EVL+trace

روش EVL+trace پیشنهاد می دهد که همه قیود مربوط 
به بررس��ی و اعمال سازگاری مربوط به تبدیل رو  به  جلو 
و رو به عقب در یک برنامه اعتبارس��نجی اپسیلون تعریف 
ش��ود. در این حالت، هر دو تبدی��ل در یک زمان می توانند 
اجرا شوند و در صورت تداخل میان آن ها، پیامی به کاربر 
نمایش داده می ش��ود و راهکارهایی برای حل تداخل به او 
ارائه می گردد. کاربر از بین راهکارها یکی را انتخاب می کند 
و پ��س از آن، به ص��ورت خودکار تداخ��ل رفع می گردد. 
بنابراین، این روش می تواند عالوه بر اجرای تبدیل دوسویه 
به عنوان یک همگام س��از شنا خته شود. روش پیشنهادی، 
اولین روش تعاملی در مقایس��ه ب��ا روش های تبدیل مدل 
دوس��ویه ]7[ است که به صورت عملی ویژگی های انتشار 
تغییر و بقراط گونگی را پشتیبانی می کند، در حالی که اکثر 

روش های دوسویه این دو ویژگی را ندارند ]6, 5[.
همان طور ک��ه در پیاده س��ازی های این مقاله نش��ان 
داده شد، این روش هر س��ه عملیات به روزرسانی حذف، 
تغیی��ر و اضافه کردن را پش��تیبانی می کن��د، در حالی که 
اکثر همگام س��ازها ]7[، عمل اضافه کردن - مهم ترین عمل 
برای تبدیل- را نمی تواند حمایت کند. در مقایس��ه با روش 
زبان تبدیل شیءگرای دوسویه EVL+trace ،[24] می تواند 
س��ناریوهای تبدیل غیریک به یک را نیز پشتیبانی کند. از 
آن جایی که نحو زبان اعتبارسنجی اپسیلون بسیار شبیه به 
زبان قید شیء -زبان شناخته شده برای همه تولیدکنندگان 
مدل گرا- می باش��د، کار با روش ما راحت تر از روش هایی 
همانند دستور زبان های سه تایی گراف ]5 .21[ - که دارای 
یک نمادس��ازی خاص هس��تند- می باش��د. به دلیل آن که 
چارچوب اپسیلون با همه نسخه  های اکلیپس تا جدیدترین 
آن سازگار است، قابلیت حمل EVL+trace بسیار باالست؛ 

در حالی ک��ه ابزارهای QVT-R و TGG ]21. 6[ یا منس��وخ 
ش��ده اند و یا پش��تیبانی کاملی از ویژگی های دوسویگی 

ندارند.  

6..جمع.بندی

    در ای��ن مقال��ه، روش EVL+trace ب��ر مبنای زبان 
اعتبارسنجی چارچوب اپسیلون و تکنیک های ردیابی پذیری 
به صورت مش��روح ارائه و پیاده سازی شد. برای نمایش 
قابلیت های دوسویگی و چگونگی استفاده از این روش آن 
را روی مح��ک Person2Person پیاده س��ازی کردیم. نتایج 
ارزیابی روش روی این محک نشان می دهد که قابلیت های 
دوس��ویگی صحت، جامعیت و بقراط گونگی به طور کامل 
روی نمونه های آزمون حمایت می ش��وند. بنابراین، روش 
پیش��نهادی می تواند ب��ه ازای هر م��دل ورودی یک مدل 
خروجی ارائه دهد )جامعیت( به طوری که آن مدل خروجی 
سازگار با مدل ورودی باشد )صحت(. به دلیل بررسی قبل 
از اعمال تبدیل، EVL+trace از تغییرات غیرضروری روی 
مدل ها جلوگیری می کن��د و در نتیجه، بقراط گونگی را نیز 

محقق می سازد.
همچنین روش این مقاله برای تحقق تبدیل دوس��ویه و 
همگام س��ازی بین مدل ها سه عملیات حذف، تغییر و اضافه 
 EVL کردن مربوط به هر دو س��وی تبدیل را در یک برنامه
تعریف می کند تا در حین پش��تیبانی ویژگی انتش��ار تغییر 
بتواند در یک زمان تداخل و ناسازگاری های بین دو مدل را 
رفع س��ازد. این روش، تصمیمات کاربر را برای رفع تداخل 
در نظر می گیرد و از ای��ن رو به عنوان اولین روش تعاملی 
دوسویه شناخته شده اس��ت. برای باال بردن سطح تجرید 
روش EVL+trace، به عنوان کارهای آینده پیشنهاد می شود 
که از تکنیک های تولید مدل گرا اس��تفاده شود تا کد برنامه 
EVL به صورت خودکار تولید و پیاده س��ازی شود. در این 

حالت، تولیدکننده می تواند با ایجاد مدل تبدیل در سطح انتزاع 
باالتر، برنامه تبدیل دوسویه را با استفاده از یک تولیدکننده 

کد ایجاد کند و آن را روی مدل های متعدد اجرا نماید. 
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چکیده
چهره جزء مهمترین عوامِل مورد توجه در تعامالت انساني است 
و آشکارس��ازی آن یک��ی از موضوعات مورد توجه در سیس��تم های 
امروزی می باش��د. اس��تخراج چهره یک فناوری اس��ت ک��ه اندازه و 
مح��ل قرارگرفتن صورت هاي انس��ان را در تصاوی��ر دلخواه دیجیتال 
تش��خیص مي دهد. مسئله آشکارسازی در طول بیست سال اخیر مورد 
توجه محققان بس��یاری قرار گرفته است و دارای کاربردهای مهمی در 
زمینه های تش��خیص هویت، ردیابی و همچنین مسائل امنیتی، نظامی 
،حقوقی ، روانشناس��ی و ... می باش��د. این مطالعه ب��ا ارائۀ رویکردی 
جدید برای شناسایی چهره سعی بر برطرف کردن برخی از مشکالت 

موجود در این حوزه را دارد. در این روش با اس��تفاده از روش مبتنی 
بر بخش، بخش های متمایزکننده چهره به صورت مجزا جستجو شده 
و یاد گرفته می ش��وند و سپس بر اساس میزان جابه جایی هر بخش و 
رابطه هندس��ی بین بخش ها  سیس��تم آموزش داده می شود. و در آخر 
در مرحلۀ آزمایش، مدل های یاد گرفته ش��ده با تصویر ورودی انطباق 
داده ش��ده و خروج��ی تعیین می گردد. حاصل ب��رآورد کارایي روش 
ارائه ش��ده، طي آزمایشات متفاوت مورد بررسي قرار گرفته و سیستم 

پیشنهادي به95% پاسخ صحیح دست یافته است.
واژگان کلیدی: آشکارس��ازی چهره، اس��تخراج چهره، چهره، 

مدل مبتنی بر بخش، شناسایی چهره
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1-.مقدمه

آشکارس��ازي چهره عبارت اس��ت از مشخص کردن 
وجود یا عدم وجود چهره در تصویر و همچنین مشخص 
کردن مکان و محدوده تماِم چهره ها در تصویر موجود ]1[. 
بدیهي است که فرضیات مختلف روي مسئله آشکارسازي 
چهره منجر به سادگي یا پیچیدگي آن مي شود ]2[. به عنوان 
مثال ممکن اس��ت که هدف، تنها آشکارس��ازي چهره هاي 
تمام رخ باش��د و یا پیش فرض های��ي روي اندازه و زاویه 
چهره، اس��تفاده یا عدم استفاده از کاله، عینک و ابزارهاي 
مصنوع��ي، نور محی��ط، وجود نوف��ه در تصویر در نظر 
گرفته ش��ود ]3[. با در نظ��ر گرفتن فرضیات موجود ارائه 
روش��ي که چهره ها را تحت هر شرایطي آشکار کند، کار 

آساني نخواهد بود.
همچنین عالوه بر پیش فرض هاي یاد شده، روش هاي 
آشکارس��ازي چهره را مي توان به آشکارس��ازي ثابت یا 
متحرک در تصاویر رنگي یا با س��طوح خاکستري تقسیم 
ک��رد ]4[. روش هایي که ب��ر روي تصاویر متحرک اعمال 
مي ش��وند، از خاصیت پویایي انسان نسبت به پس زمینه 
تصویر بهره مي گیرند و مسئله آشکارسازي را به نواحي 
متحرک س��اده مي کنند ]5[. در روش هاي اعمال ش��ده بر 
روي تصاوی��ر رنگي نیز مي توان طیف رنگ پوس��ت بدن 
انسان را در تصویر شناس��ایي و مسئله آشکارسازي را 

تنها به این نواحي ساده نمود ]6[.
سخت ترین نوع آشکارسازي چهره مربوط به تصاویر 
ثابت با س��طوح خاکس��تري اس��ت که داده هاي ورودي 
تصویر، ش��دت نور منعکس ش��ده به دوربین مي باشند و 
در نگاه اول نمي توان به راحتي مکان احتمالي چهره را در 
پس زمینه تصویر تشخیص داد ]7[. تکنیک هاي مرسوم در 
تشخیص چهره با سطوح خاکستري تشخیص چهره مبتنی 
بر قالب و تش��خیص چهره مبتنی بر اجزا بوده اس��ت]8[. 
روش های تشخیص مبتني بر قالب مستقیما براساس شدت 
رنگ پیکس��ل در تصویر کار مي کنند. روش های تشخیص 
مبتني بر اجزا براس��اس بیرون کش��یدن اجزاي چهره به 

صورت احتمالي و بررس��ی قوانین ما بین این اجزا چهره 
بودن یک تصویر را تش��خیص مي دهند. عموما روش هاي 
اس��تخراج چهره به این صورت کار مي کنند که با حرکت 
دادن ی��ک پنجره بروي تصویر و بررس��ی این که در این 
پنجره چهره اي است یا خیر و در صورت تشخیص چهره 
بودن این پنجره، آن مکان به عنوان صورت عالمت گذاري 
مي ش��ود و به حرکت خود ادامه مي دهد. امرزه روش های 
تش��خیص و شناس��ایی چهره گرایشی نس��بی به سمت 
روش های مبتنی بر ویژگ��ی پیدا کرده اند ]9[. این روش ها 
با استخراج بخش های متمایزکننده از تصویر، به تشخیص 
و شناسایی آن اقدام می کنند ]10[. از این روش ها با عنوان 
روش های مبتنی بر بخش نیز یاد می ش��ود. به دلیل این که 
در تش��خیص موفق چه��ره، حالت ه��ای مختلف و چالش 
برانگیزی مانند تغییرات نور، زاویه های متفاوت، انس��داد 
بخش��ی از چهره توسط بخش��ی از چهره افراد کناری را 
باید پوش��ش داد ]11[. هدف از این مطالعه آش��کار سازي 
چهره هاي تمام رخ در تصاویر ثابت با سطوح خاکستري، 
اندازه معین، تغییرات زاویه و مقاوم در برابر تغییرات نور 
در زمان مطلوب با اس��تفاده از ویژگی های مدل مبتنی بر 

بخش مي باشد.

2-.مروری.بر.کارهای.انجام.شده

روش هاي آشکارس��ازي چهره از دیدگاه پردازش به 
دو بخش تقسیم مي شوند: بخش اول روش هایي هستند که 
مستقیم بر روي سطوح خاکستري تصویر اعمال مي شوند. 
در ]12[ با اس��تفاده از یک شبکه عصبي نواحي تصویر به 
قسمت هایی تحت عنوان چهره و غیر چهره طبقه بندي شده 
اس��ت. در ]13[ نیز چهره هاي تمام رخ با استفاده از شبکه 
عصبی آشکارسازي شده اند. این گونه روش ها از مقاومت 
مناسبی در برابر تغییرات نور محیط برخوردارند. همچنین 
در ]14[ روشي براي آشکارسازي چهره مستقل از چرخش 
ارائه شده که از دو شبکه عصبي، یکي براي آشکارسازي 
و دیگري براي تش��خیص زاویه چهره بهره جسته که در 
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درصورتی که بخش موردنظر به درس��تی تشخیص داده 
نشود، ممکن است عملکرد کلیه مراحل بعدی دچار مشکل 
شود. بخش های یافت ش��ده برای یک رده از چهره ممکن 
اس��ت به دلیل تغییرات زاویه در س��ایر تصاویر آن رده، 
انطباق کاملی با یکدیگر نداش��ته باشند. با این حال انطباق 
نس��بی با مقداری خط��ا صورت می گیرد ک��ه این خطا از 
مقدار امتیاز انطباق این دو مدل خواهد کاست. به این شکل 
می توان نسبت به تغییرات زاویه انعطاف بیشتری نشان داد. 
بخش های تشکیل دهنده چهره ممکن است به تنهایی قدرت 
موردنیاز برای تمیز دادن مدل های مشابه را نداشته باشند؛ 
با اضافه کردن رابطه هندسی بین این بخش ها می توان یک 
س��اختار متمایز برای هر نوع چهره با زوایای متفاوت به 
دست آورد. همچنین ممکن است رابطه بین بخش های یافت 
ش��ده در رده  های مختلف چهره متفاوت باشد که با مدنظر 
قرار دادن این نکته می توان مدل پویاتری ایجاد کرد. یکی از 
مشکالت روش های موجود، تطبیق بردار ویژگی های نمونۀ 
ورودی و نمونه های ثبت شده در سیستم است؛ این مشکل 
از جابه جایی ناحیه مطلوب نش��أت می گیرد؛ با کوچکترین 
جابه جایی ناحیه مطلوب، بردار ویژگی های استخراج شده 
از آن، دستخوش تغییر می شود؛ البته این حساسیت بسته 
به روش استخراج ویژگی مورد استفاده متفاوت است ولی 

قطعا در همه روش ها وجود دارد. 
روش های پیش��ین ابتدا ی��ک ناحیه از تصوی��ر را به 
عنوان ناحیه مطلوب اس��تخراج کرده و با اس��تفاده از آن 
به اس��تخراج ویژگی می پرداختن��د، در این روش، به جای 
فرض قبلی در مورد ناحیه یا ناحیه های مطلوب در تصویر 
چهره، سیستم آن ها را یاد خواهد گرفت. ویژگی هایی از هر 
بخش اس��تخراج گش��ته و رابطه بین این بخش ها محاسبه 
می گردد؛ س��پس مدل های مربوط به هر رده به یک یا چند 
طبقه بند آموزش داده می ش��وند. در مرحله آموزش براي 
تولید تصاویر نرمال ش��ده چه��ره از یک مجموعه ابتدایي 
ب��راي تصاویر غی��ر چهره توس��ط تولی��د 500 تصویر 
تصادفي و یک مجموعه چهره نرمال شده استفاده مي کنیم. 

آن کلیه بلوک هاي ممکن از تصویر به این دو شبکه عصبي 
ارجاع مي ش��ود. این عامل نه تنها هزینه زماني باالیي دارد 
بلکه استفاده از دو ش��بکه عصبي مجزا نیز باعث افزایش 
حجم محاس��بات شده و به نس��بت، زمان آشکارسازي را 

افزایش مي دهد.
بخ��ش دوم روش ه��ای مبتنی ب��ر ویژگی اس��ت که 
ویژگي هاي معیني از بلوک هاي تصویر را استخراج کرده و 
به کمک طبقه بندي این ویژگي ها چهره را آشکار مي سازند 
که در این مطالعه ما نیز ب��ا در نظر گرفتن این رویکرد به 
استخراج قس��مت های معنی داری از تصویر پرداختیم. در 
]15[ از طبقه بندي کننده بیزین اس��تفاده ش��ده است، بدین 
منظور احتمال وقوع بلوک ه��اي کوچک مختلف در چهره 
محاسبه و مورد اس��تفاده قرار گرفته است. در ]16[ نیز با 
کمک استخراج ویژگي هاي محلي مانند چشم ها، گوشه هاي 
دهان و نوع س��اختار بیني از بلوک هاي تصویر و مقایسه 
آن با ویژگي هاي استخراج شده از یک چهره نوعي، فرایند 

آشکارسازي انجام شده است.

3-.روش.پیشنهادی

روش پیشنهادی در این مطالعه که در دسته روش های 
»مبتنی ب��ر ویژگی« قرار می گیرد، رویک��ردی جدید برای 
شناس��ایی چهره ارائه می دهد و س��عی در برطرف کردن 
اش��کاالت موجود در این حوزه را دارد. هدف این روش ها، 
یافتن بخش یا بخش های معنی دار در تصویر اس��ت که به 
جداس��ازی رده ها کمک می کنن��د. از آنجا که همه چهره ها 
دارای بخش های مشابه و مش��خصی هستند، برای تمایز 
آن ه��ا از یکدیگر، یک رویکرد مناس��ب، تمرک��ز بر روی 
بخش های تش��کیل دهنده آن ها و رابطه هندسی بین آن ها 
اس��ت. برای مثال درصورتی که بتوانیم چشم ها را در یک 
تصوی��ر چهره مکان یابی کنیم، می توانی��م تعداد زیادی از 
مدل ه��ا را از یکدیگر جدا کنیم. مهمترین ضعف روش های 
مبتنی بر ویژگی در مکان یابی بخش های معنی دار اس��ت؛ 
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براي این که سیس��تم ما تاحدودي به تغییر اندازه، زاویه و 
 جابجایي وابس��ته نباشد تصاویر ورودي را در بازه 15 -

ت��ا 15 درجه در راس��تای افقی و عم��ودی مي چرخانیم، 
اندازه تصویر ت��ا 100 درصد بزرگ مي کنیم و تصویر را 
به اندازه یک پیکسل در زوایای مختلف جابجا مي کنیم. در 
نتیجه حساسیت سیستم تشخیص ما تا حدودی نسبت به  
تغییر اندازه و چرخش و جابجایي کم خواهد ش��د. سپس 
بخش های متمایز کننده از چهره به ش��ش رده چشم چپ، 
چشم راس��ت، ابرو چپ، ابرو راست، بینی و دهان متمایز 
می شود. در آخر با کاهش ویژگی ها مدل های فشرده شده 
به دست آمده و در پایگاه تصاویر مورد نظر ثبت می شود. 
در مرحله آزمایش، ابتدا مدل ها بر هم منطبق شده و سپس 
مقایسه صورت می گیرد. ش��کل 1 روند نمای مراحل کلی 
روش پیشنهادی را در مرحله آموزش و شکل 2 روند نمای 
مراحل کلی را در مرحله آزمایش به تصویر نشان می دهد.

آزمایشات هم بر روی مجموعه دادۀ تهیه شده و هم بر 
روی زیرمجموعه های از چهره ها صورت می گیرد. ش��ش 
ردۀ چش��م چپ، چشم راست، ابرو چپ، ابرو راست، بینی 
و دهان که هر کدام دارای  120 نمونه تصویر هستند، جدا 
ش��ده و تعداد کل 720 نمونه را تشکیل داده اند. به دلیل کم 

بودن نس��بی تعداد نمونه ها از روش ارزیابی ضربدری به 
پیمانه 10 بهره گرفته شده است. برای استخراج ویژگی در 
این آزمایشات از توصیفگر هیستوگرام گرادیان های جهت 
دار با اندازه س��لول 10×10 و اندازه بلوک 3×3 اس��تفاده 
شده است. ویژگی هیس��توگرام گرادیان های جهت دار در 
یک آزمای��ش از بخش های عالمتگذاری ش��ده از چهره ها 
اس��تخراج می گردد، س��پس در کنار هم قرار داده شده و 
بردار ویژگی ها تشکیل می ش��ود. شکل 3 یک نمونه بردار 
ویژگی های استخراج شده از ابرو چپ یک چهره را نمایش 
می دهد. جدول 1 نتایج آزمایش��ات صورت گرفته بر روی 
بخش های مختلف به ص��ورت منفرد و ترکیبی را گزارش 

کرده است.

4-.نتایج.تجربی

در بررسي هاي انجام ش��ده مشخص شد ویژگی های 
متفاوت و طبق��ه بندهای متفاوتی برای شناس��ایی چهره 
مورد آزمون قرار گرفته اند. ضعف های عمده این روش ها 
حساس��یت زیاد به زاویه چهره در تصویر، حساسیت باال 
به روشنایی و همچنین حساسیت باال به بخش های غیر هم 
شکل اس��ت. وجود تغییرات روشنایی در تصاویر موجب 

شکل.2:.روند.نمای.مراحل.کلی.روش.پیشنهادی.در.مرحله.آزمایششکل.1:.روند.نمای.مراحل.کلی.روش.پیشنهادی.در.مرحله.آموزش
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افت شدید دقت روش های موجود می شود که با استفاده از 
یک روش پیش پردازش مناس��ب و یک الگوریتم استخراج 
ویژگ��ی مقاوم به تغییرات روش��نایی، می ت��وان تا حدود 
زیادی، حساسیت نس��بت به تغییرات روشنایی را کاهش 
داد. تعدادی از تصاویر مورد آزمایش در شکل هاي 4 و 5 
نمایش داده ش��ده اند. شکل 4 الف نشان دهنده توانایی این 
روش در استخراج چهره با وجود ابزارهای مصنوعی)مانند 
عینک( می باشد، شکل 4 ب مقاومت بسیار خوب این روش 
را در مقابل تغییرات نور محیط نمایش مي دهد  و ش��کل 4 
پ نشان دهنده آشکارسازی تصویر در تصاویر زاویه دار 

می باشد.

5-.نتیجه.گیری

ای��ن مطالعه با به کارگی��ری ویژگي هاي مدل مبتنی بر 
بخش از رویکردی جدید برای شناسایی چهره در تصاویر 
ثابت اس��تفاده کرد. این رویکرد س��عی بر برطرف کردن 
بعضی از مش��کالت موجود در این حوزه داش��ت. یافتن 
بخش ه��ای متمایزکننده، وجود بعضی بخش ها یا نش��انه 
در بعضی رده ها و عدم وج��ود آن ها در رده های دیگر از 
جمله مشکالت روش های مبتنی بر ویژگی بود که در روش 
پیشنهادی با جس��تجوی پویای بخش های متمایزکننده در 
هر رده به صورت مجزا مشکالت فوق حل شد. روش ارائه 
شده در محیط MATLAB شبیه سازي شده است. نتایج 

آزمایش��ات ارائه شده نیز نشان از کارایی مناسب رویکرد 
مبتنی بر بخش دارد. بر اساس آزمایشات انجام شده میزان 
دقت روش پیش��نهادی بین 93.5 ال��ی 100 درصد نتیجه 
می دهد.این روش از لحاظ حداقل دقت تشخیِص کسب شده 
با چند روش ارائه شده در مقاالت دیگر مقایسه شده است 

که نتایج این مقایسه در جدول2 آورده شده است.
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معرفی روش NIMM برای ارزیابی معماری زیرساخت
 فناوری اطالعات

چکیده
معماري سازماني فناوري اطالعات یا به اختصار معماري سازماني، 
با توصیفي کل نگر و جامع از کارکردهاي فناوري اطالعات در سازمان، 
س��عي می نماید که پیچیدگي اس��تفاده از این فناوري را کاهش داده و 
موجب بازدهي بیشتر این ابزار در راستاي نیل به اهداف سازماني شود. 
معماری سازمانی دارای چندین مؤلفه است که یکی از مهم ترین آن ها، 
مؤلفه زیرساخت فناوری اطالعات بوده که نقش کلیدی را در مهندسی 
صحیح معم��اری اطالعات س��ازمانی ایفا می کن��د. تاکنون روش های 
مختلف��ی برای ارزیابی این مؤلفه ارایه ش��ده اند ک��ه هرکدام جنبه های 
مختلف��ی از زیرس��اخت فناوری اطالعات را پوش��ش داده اند. ارزیابی 

این مؤلفه جهت تدوین نقش��ه راه، رفع نواقص و همچنین توس��عه و 
بهینه سازی زیرساخت فناوری اطالعات سازمان ها حائز اهمیت است. 
در ای��ن مقاله یکی از روش های کاماًل عملیاتی و نظام مند برای ارزیابی 
زیرس��اخت فناوری اطالعات معرفی و مراحل و اجزای تشکیل دهنده 
آن شرح داده شده است. در نهایت نتیجه گیری خواهد شد که این مدل، 
برای ارزیابی زیرس��اخت فناوری اطالعات کلیه س��ازمان های بزرگ و 
کوچک مناس��ب ب��وده و نتایج حاصل از آن به مدیران و کارشناس��ان 

مرتبط کمک شایانی خواهد نمود.
واژگان کلیدي: معماری اطالعات سازمان، معماری زیرساخت 

فناوری اطالعات، ارزیابی.
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1-.مقدمه

کارب��رد فناوری اطالع��ات در تمام��ی جوانب زندگی 
ش��خصی و کاری امروزی، بر کس��ی پوشیده نیست. این 
کاربردها، عمومًا بر مبنای سیستم های اطالعاتی، خدمات 
خود را ارایه می دهند. بدین ترتیب سازمان ها و شرکت های 
مختل��ف برای ارای��ه خدمات مختلف به ذینفع��ان خود، از 

سیستم های اطالعاتی استفاده می کنند.
به زب��ان تخصصی تر، تمامی س��ازمان ها - کوچک و 
بزرگ، محل��ی و جهانی- از سیس��تم های اطالعاتی برای 
دستیابی به اهداف تجاری مهم خود مانند: کارایی عملیاتی، 
رضایت مش��تریان و تأمین کنندگان، تصمیم گیری بهتر و 

ارایه کاالها و خدمات جدید و ... استفاده می کنند]1[.
از طرفی، استفاده و به کارگیری سیستم های اطالعاتی 
بدون وجود زیرساخت فناوری اطالعات مناسب، امکان پذیر 
نیست که معمواًل بودجه های قابل توجهی جهت پیاده سازی 
این زیرساخت ها هزینه می ش��ود، به عنوان مثال در سال 
2010، شرکت های آمریکایی بیش از 562 میلیارد دالر در 
سیستم های اطالعاتی، س��خت افزار، نرم افزار و تجهیزات 

مخابراتی هزینه کرده اند]1[.
از طرف دیگر، تالش ش��رکت ها جه��ت فائق آمدن بر 
چالش های کس��ب وکار امروزي از قبی��ل رقابت، تقاضاي 
س��ریع براي خدمات جدید، مدیریت کارآمد و در دسترس 
ب��ودن باالي خدم��ات، نیاز به بهینه س��ازی زیرس��اخت 
فناوري اطالعات دارد. توانایي ش��رکت ها در اس��تفاده از 
اجزای فناوري اطالعات )شبکه، کارساز، میان افزار، امنیت 
و ...( بس��تگي به ثبات زیرس��اخت  فناوري اطالعات مورد 
اس��تفاده دارد لذا س��ازمان باید منابع زیرساخت فناوري 
اطالعات خود را جهت دستیابي به بازگشت سرمایه1 بهتر، 

بهینه سازی نماید]2[.
به منظور بهینه سازی زیرساخت ابتدا باید زیرساخت را 
ارزیابی نمود. ذینفعان ارزیابي زیرساخت فناوري اطالعات 
تنها مربوط به ارایه دهنده خدمات فناوري اطالعات نیست 

1- Return On Investment

بلکه تمامي س��طوح کسب وکار که به نوعي از سیستم هاي 
فن��اوري اطالعات براي فعالیت های روزانه خود اس��تفاده 

می کنند، از مزایای آن بهره مند خواهند شد]2[.
ارزیابی زیرس��اخت فناوری اطالعات در تمامي انواع 
ش��رکت های بزرگ و کوچک مانند مؤسسات دانشگاهي، 
پزش��کي، بانک��داري، نظامي، کمیس��یون ها، ش��رکت ها، 
ش��رکت های آموزشي، مؤسس��ات تحقیقاتي، شرکت های 
دولتي، ش��رکت های تجاري، ش��رکت های چندملیتی و ... 

کاربرد دارد]2[.
به دالی��ل مختلفی ممکن اس��ت یک س��ازمان نیاز به 
ارزیابی وضعیت زیرساخت فناوری اطالعات خود داشته 
باشد و در برهه های زمانی مختلف، شرایطی به وجود آید 
که نیازمند به ارزیابی زیرساخت باشد. از جمله، وضعیتي 
که در آن یک مسئله یا مشکل در فناوري اطالعات سازمان، 
با اولویت باال شناس��ایي شده باش��د؛ یا این که وضعیتي 
در س��ازمان به وجود آمده باش��د که جهت مطابقت با آن 
وضعیت، نیاز به تغییرات اساسي زیرساخت های فناوري 
اطالعات آن به وجود آمده باش��د که از جمله مصادیق آن 
،2 ERP عبارتند از: پیاده س��ازی فناوری های جدی��د مانند 

3EAI، انب��اره داده، 4BYOD و ...؛ تغیی��ر راهب��رد فناوري 

اطالعات سازمان به  منظور افزایش توانایی های کسب وکار 
یا فناوري اطالعات س��بز5، استفاده از کامپیوترها و منابع 
فناوري اطالعات در تناسب بیشتر با محیط زیست؛ توسعه 

کسب وکار جهت توجیه برنامه های کاربردي و ... ]2[.
لذا، ارزیابی زیرس��اخت فناوری اطالعات سازمان به 
عنوان یکی از مؤلفه های اصلی معماری اطالعات سازمانی 

موضوع این مقاله را به خود اختصاص داده است.
در ادامه، تعریف های مختلف ارائه شده برای معماری 
زیرس��اخت فناوری اطالعات و اجزای آن مورد بحث قرار 
خواهد گرفت. س��پس روش��ی برای ارزیابی زیرس��اخت 
فناوری اطالعات معرفی و اجزای تش��کیل دهنده آن شامل 

2- Enterprise Resource Planning
3- Enterprise Application Integration
4- Bring your own device
5- Green IT
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رده ها، قابلیت ها، دیدگاه ها،  KPIها 6، سطوح بلوغ، دیدگاه ها 
و مراحل اجرای ارزیابی شرح داده خواهد شد.

2-.معماری.زیرساخت.فناوری.اطالعات

در این بخش معماری زیرس��اخت فناوری اطالعات و 
اجزای آن به صورت مختصر مورد بحث قرار می گیرد. بنا 
به تعریف، زیرساخت، در عمومی ترین حالت، یک دسته از 
عوامل ساختاری به هم پیوسته است که تکیه گاه اسکلت یک 
س��اختمان کامل را فراهم می آورد. این واژه در زمینه های 
متفاوت معانی گوناگونی می دهد. محققان، تاکنون تعاریف 
مختلفی از زیرس��اخت فن��اوری اطالعات ارای��ه داده اند. 
عبارت زیرساخت فناوری اطالعات به عنوان یک مجموعه 
ترکیبی از س��خت افزار، نرم افزار، ش��بکه، امکانات و غیره 
)ش��امل تمامی فناوری های فناوری اطالع��ات(، به منظور 
توس��عه، تس��ت، ارائه، نظارت، کنترل یا حمایت از خدمات 
فناوری اطالعات تعریف شده است]3[. برادبنت و همکاران، 
زیرس��اخت فناوری اطالع��ات را این گونه تعریف کرده اند 
»زیربنای بودج��ه ای که برای قابلیت های فناوری اطالعات 
در سراس��ر س��ازمان در قالب خدمات قاب��ل اطمیناِن به 
اشتراک گذاشته شده، هزینه شده است و با یکدیگر هماهنگ 
می باش��ند«]4[. آن ها همچنین می گویند قابلیت های فناوری 
اطالعات خودش ش��امل دو جنبه مختلف است: انسانی و 

فنی.
بر اساس این تعریف و ترکیب آن با مهارت های فناوری 
اطالعات که توسط هندرسون و ونکاترامن توصیف شده 
است، می توان نتیجه گرفت که زیرساخت فناوری اطالعات 
یک مفهوم چند وجهی اس��ت که به نظر می رسد شامل دو 
جزء وابسته به هم، اما متفاوت است 1( زیرساخت فناوری 
اطالعاِت فنی و 2( زیرس��اخت فناوری اطالعاِت انس��انی 
]4[. زیرس��اخت فناوری اطالعات فنی، ش��امل برنامه های 
کاربردی، داده ها و پیکربندی های فنی اس��ت. در حالی که 
زیرساخت فناوری اطالعات انسانی، با دانش و توانایی های 

6- Key Performance Indicator

مورد نیاز جه��ت مدیریت اثربخش منابع فناوری اطالعات 
در یک سازمان مرتبط است.

نانسی بی دانکن، زیرساخت فنی فناوری اطالعات را به 
عنوان مجموعه ای به اش��تراک گذاشته و ملموس از منابع 
فناوری اطالعات، بر پایه برنامه های کاربردی کس��ب وکار 
توصیف می کن��د. او منابع ملموس فن��اوری اطالعات را، 
فناوری ُبن س��ازه )سخت افزار و سیس��تم عامل ها(، شبکه 
و فناوری ه��ای ارتب��اط از راه دور، داده و برنامه ه��ای 

نرم افزاری اصلی می داند]4[.
از سوی دیگر، هندرس��ون و ونکاترامن، می گویند که 
زیرس��اخت فناوری اطالعات انس��انی، ش��امل تجربیات، 
شایستگی ها، تعهد، ارزش ها و هنجارهای پرسنل فناوری 
اطالعات اس��ت ک��ه خدم��ات و محص��والت IT 7 را ارایه 

می دهند]4[.
برد و ترنر، در تعریف خود، که به نظر، پوشش دهنده 
تعاریف قبلی است، هر دو جنبه های فنی و انسانی زیرساخت 
فناوری اطالعات را پوش��ش داده اند و زیرساخت فناوری 
اطالعات را به این صورت تعریف نموده اند: »زیرس��اخت 
فناوری اطالعات، منابع فناوری اطالعات به اشتراک گذاشته 
است که ش��امل منابع فیزیکی فنی )سخت افزار، نرم افزار، 
فناوری های ارتباطی، داده و برنامه های کاربردی اصلی( و 
منابع انسانی )مهارت ها، تخصص ها، شایستگی ها، تعهدات، 
ارزش ه��ا، هنجارها و دانش( بوده که ب��رای ارایه خدمات 
فناوری اطالعات با یکدیگر ترکیب ش��ده اند و معمواًل برای 
هر س��ازمانی منحصر به فرد اس��ت. این خدمات فناوری 
اطالع��ات، پایه ای ب��رای تبادل ارتباطات در کل س��ازمان 
بوده و برای توسعه و پیاده س��ازی برنامه های کاربردی 

کسب وکار، در حال حاضر و آینده است.« ]4[.
از نگاه چارچوب های معماری سازمانی، زیرساخت از 

چندین جزء تشکیل شده است.
بر اس��اس چارچ��وب COBIT ای��ن اج��زا عبارتند از 
سخت افزار، سیستم های عامل، سیستم های مدیریت بانک 

7- Information Technology
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اطالعاتی8، شبکه، چند رسانه و محیط هایی که از این اجزاء 
پشتیبانی می کنند ]5[ ]6[.

ب��ر اس��اس چارچ��وب TOGAF، مؤلفه زیرس��اخت، 
توانمندی ه��ای س��خت افزاری و نرم اف��زاری را که برای 
پشتیبانی از توسعه کسب وکار، داده ها و خدمات برنامه های 
کاربردی مورد نیاز اس��ت، توصیف می نماید که ش��امل: 
ارتباطات، ش��بکه، میان افزارها، پردازش، استانداردها و ... 

است]7[.
بر اس��اس چارچوب فدرال، مؤلفه زیرس��اخت شامل: 
فناوری های مورد نیاز، به منظور آماده کردن محیط مناسب 
جهت برنامه های کاربردی برای مدیریت داده و پشتیبانی 

از عملکرد کسب وکار است. ]8[.
نکته قابل توجه این اس��ت که روشی که برای ارزیابی 
زیرساخت فناوری اطالعات س��ازمان مورد استفاده قرار 
می گیرد می بایس��ت مطاب��ق با چارچوب های اس��تاندارد 

معماری سازمانی باشد.

3-.معرفی.روش.ارزیابی.زیرساخت.فناوری.اطالعات

روش��ی که در این مقاله ارایه خواهد ش��د تحت عنوان 
NIMM 9 معرفی شده است]109[.

مدل NIMM در س��ال 2009، توسط سازمان مدیریت 
انفورماتیک مراکز بیمه خدمات درمانی11 کش��ور انگلیس 
ارای��ه گردید. این مدل یک »مدل ارزیابی بلوغ زیرس��اخت 
فناوری اطالعات« جهت سازمان های بیمه خدمات درمانی 
است ولی با توجه به جامعیت این مدل و پوشش دادن اکثر 
جنبه های زیرس��اخت فناوری اطالعات و دارا بودن قابلیت 
جالب ویرایش و شخصی س��ازی با توجه به نیازهای هر 
س��ازمان، می توان از آن جهت ارزیابی زیرساخت فناوری 

اطالعات کلیه سازمان های کوچک و بزرگ استفاده نمود.
این مدل به س��ازمان ها در ارزیابی زیرساخت فناوری 
اطالعات و تعیین وضعیت بلوغ فعلی و همچنین شناسایی 

8- DataBase Management System
9- NSH Infrastructure Maturity Model

10-  بقیه مطالب این مقاله از این منبع آورده شده است.
11- National Health Service (NHS)

پروژه های بهبود جهت ارتقای بلوغ زیرساخت کمک می کند. 
این مدل دارای تعدادی اس��ناد جهت هرکدام از قابلیت های 
 زیرس��اخت فن��اوری اطالعات اس��ت ک��ه با اس��تفاده از 
KPI ها یا ش��اخص های کلیدی عملکرد که در این اس��ناد 

آورده شده است می توان قابلیت ها را ارزیابی و امتیازبندی 
نموده و وضعیت بلوغ آن ها را مش��خص نمود. س��پس با 
اس��تفاده از »ابزار ارزیابی قابلیت ها« که همراه با این مدل 
ارایه شده است داشبوردی12 مدیریتی را در اختیار خواهیم 
داشت که با استفاده از آن می توان هم نتیجه سطح بلوغ کلی 
و هم س��طح بلوغ هرکدام از مؤلفه های زیرساخت فناوری 

اطالعات سازمان را به تفکیک مشاهده نمود.
به ط��ور کلی فرآیند معرفی ش��ده در این مدل به 3 گام 
تقسیم بندی می شود. در گام نخست، سازمان باید تصمیم 
بگیرد که چه جنبه هایی از زیرس��اخت فن��اوری اطالعات 
برای او مهم اس��ت و چه قابلیت هایی را می خواهد ارزیابی 
نماید. به عبارت دیگر خروجی این گام، انتخاب قابلیت های 
مهم س��ازمان جهت انجام عملیات ارزیابی اس��ت. در گام 
دوم، سازمان اقدام به ارزیابی قابلیت های انتخاب شده در 
گام نخس��ت می نماید. که این کار را می تواند خود سازمان 
انجام دهد )خودارزیابی( و یا این که از ش��رکت یا شخص 
خارج از سازمان )برون سپاری( کمک بگیرد. خروجی این 
گام، امتیازات و نمرات ثبت شده جهت هرکدام از قابلیت ها 
اس��ت. در گام سوم، سازمان با بررسی و تجزیه و تحلیل 
امتی��ازات و س��طوح بلوغ تعیی��ن ش��ده در گام دوم و با 
استفاده از معماری مرجع فناوری اطالعات و یا بر اساس 
بهروش ها13، اقدام به ارتقاء س��طح بلوغ خود می نماید. این 
مراحل بصورت چرخشی و  س��یکل بوده و تا جایی ادامه 

می یابد که سازمان به سطح بلوغ مطلوب دست یابد.
این مدل، دارای س��اختاری درختی اس��ت و شامل 13 
رسته14 است. هرکدام از این رسته ها دارای تعدادی قابلیت15 
می باش��ند که در مجموع 74 قابلیت را تشکیل می دهند. این 

12- Dashboard
13- Best Practice
14- Category
15- Capability
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قابلیت ه��ا جنبه های مختلف زیرس��اخت فناوری اطالعات 
هستند. هرکدام از قابلیت ها را می توان بر اساس 5 دیدگاه16 
مورد بررسی و ارزیابی قرار داد. هر دیدگاه دارای تعدادی 
KPI است که قابلیت ها بر اساس آن ها امتیازدهی می شوند 

و سطح بلوغ17 هر KPI مشخص می شود. دامنه امتیاز18 ها 
و یا س��طوح بلوغ از 1 تا 5 است که 5 باارزش ترین امتیاز 

است.
ش��کل 1، نمایی از سلس��له مراتب این مدل19 را نشان 

می دهد:

4-.معرفی.رسته.ها.

13 کالس این مدل به دو گروه »کس��ب وکار« و »فنی« 
تقسیم بندی می ش��وند. در گروه کسب وکار، شش رسته و 

در گروه فنی، هفت رسته وجود دارد.

4-1- رسته های گروه کسب وکار20

این رس��ته ها بر وج��وه غیر فنی زیرس��اخت فناوری 
اطالع��ات تمرکز می کنن��د و عبارتند از: »همراس��تایی با 
کس��ب وکار«، »حاکمیت زیرس��اخت«، »مدیری��ت مالی«، 
»اف��راد و مهارت ه��ا«، »اص��ول، اس��تانداردها، روال ها و 

دستورالعمل ها« و »تدارکات«.

16- Perspective
17- Maturity Level
18- Score
19- Framework
20- Business Categories

در ادامه س��واالتی که در هرکدام از این رسته ها مطرح 
می شوند آورده شده است:

همراستایی با کس��ب وکار21: همراستایی بین نیازهای 
کس��ب وکار و زیرس��اخت فناوری اطالعات چگونه است؟ 
ذینفعان چگونه از نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل نیازهای 
کسب وکار جهت توسعه خدمات جدید زیرساخت استفاده 
می کنند؟ چه KPI هایی جهت سنجش میزان همراستایی بین 
زیرس��اخت فناوری اطالعات و نیازهای کسب وکار وجود 

دارد؟ این KPI ها چگونه پایش می شوند؟
حاکمیت زیرس��اخت22: زیرس��اخت فناوری اطالعات 
چگونه مدیریت می شود؟ تناسب آن با ساختار مدیریت کل 
فناوری اطالعات سازمان چگونه است؟ آیا چارچوب های 
حاکمیت فناوری اطالعات که به رس��میت شناخته شده اند، 

مانند COBIT، مورد استفاده قرار می گیرد؟
مدیری��ت مال��ی23: ارزش تجاری زیرس��اخت فناوری 
اطالعات چگونه ارزیابی می ش��ود؟ هزینه کل مالکیت24 و 
نرخ بازگشت سرمایه25 به خوبی درک و محاسبه شده اند؟ 
آیا نظام های��ی وجود دارد که تضمین کن��د تحقق مزایای 
زیرساخت فناوری اطالعات مدیریت شده است؟ به منظور 
سرمایه گذاری در زیرساخت فناوری اطالعات آیا حوزه ها 

و زمینه های مناسب در کسب کار توسعه یافته اند؟ 
مهارت ها و افراد26: آیا افرادی که خدمات زیرساخت را 
ارایه و پشتیبانی می کنند دارای مهارت مناسبی می باشند؟ 
آیا کارکنان مرتبط با تحویل و پشتیبانی خدمات زیرساخت 
از به روش ها اس��تفاده می کنند؟ آیا تأثیر تغییر در افراد به 

خوبی پیش بینی و مدیریت شده است؟
اصول، اس��تانداردها، روال ها و دستورالعمل ها27: چه 
اصول، استاندارد، روال و دس��تورالعمل های اداری جهت 
پش��تیبانی از تحویل سرویس های زیرساخت وجود دارد؟ 
جهت کاهش هزینه و بهبود کیفیت، خودکار سازی فرآیندها 

21- Business Alignment
22- Infrastructure Governance
23- Financial Management
24- TCO
25- ROI
26- People & Skills
27- Principles, Standards, Procedures & Guidelines

شکل.1:.نمایی.از.بخشی.از.اجزای.مدل.NIMM،.به.صورت.سلسله.
مراتبی
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تا چه اندازه است؟ آیا کارایی فرآیندها در زمانی که مورد 
نیاز می باش��ند اندازه گیری ش��ده و بهبود یافته است؟ آیا 
بهروش های��ی مانن��د TOGAF، MSP، Prince2 و مدیریت 

ریسک، بجا و مناسب مورد استفاده قرار می گیرند؟
ت��دارکات28: تهی��ه و خری��د محص��والت و خدم��ات 
زیرس��اخت تا چه اندازه مؤثر بوده اس��ت؟ تأمین کنندگان 

چگونه مدیریت می شوند؟

4-2- رسته های گروه فنی29

ای��ن 7 رس��ته بر وج��وه فن��ی زیرس��اخت فناوری 
اطالعات تمرکز می کنند و عبارتند از: »روش ها و الگوهای 
زیرساخت«، »حاکمیت اطالعات و امنیت فناوری اطالعات«، 
»خدمات و برنامه های کاربردی عمومی«، »تجهیزات کاربر 
»بن س��ازه های سخت افزاری  نهایی«، »سیس��تم عامل ها«، 

زیرساخت«، »خدمات و تجهیزات شبکه«.
روش ها و الگوهای زیرساخت30:  آیا بهروش هایی مانند 
چارچ��وب ITIL، جهت ایجاد و ارایه خدمات زیرس��اخت 

مورد استفاده قرار می گیرند؟
حاکمیت اطالعات و امنیت فن��اوری اطالعات31: در این 
رسته، فناوری های مرتبط با احراز هویت و کنترل دسترسی 

به سیستم ها و اطالعات مورد بررسی قرار می گیرند.
خدمات و برنامه های کاربردی عمومی32: در این رسته،  
برنامه های کاربردی به اش��تراک گذاش��ته ش��ده توسط 
زیرس��اخت که به وس��یله کاربران نهایی ی��ا دیگر اجزای 
زیرساخت مورد استفاده قرار می گیرند بررسی می شوند. 
مانن��د: پس��ت الکترونیکی، بن س��ازه های مورد اس��تفاده 
در هم��کاری بین افراد و یا بخش ه��ا، خدمات دایرکتوری، 
برنامه های کاربردی عمومی مانند مرورگرها، واژه پردازها 

و ... .
تجهی��زات کارب��ر نهای��ی33: در این رس��ته، تجهیزات 
مورد اس��تفاده توس��ط کاربران نهایی جهت دسترسی به 
28- Procurement
29- Technology Categories
30- Infrastructure Patterns & Practices
31- IT Security & Information Governance
32- Common Applications & Services
33- End User Devices

 سرویس های زیرساخت مانند دستگاه های جانبی، PDAها 34،
رایانه های لوحی و ...، مورد بررسی قرار می گیرند.

سیس��تم عامل ها35: در ای��ن رس��ته، ان��واع مختل��ف 
سیس��تم عامل ها مانن��د سیس��تم عامل های کامپیوتره��ا، 
کارسازها و تجهیزات خاص مورد بررسی قرار می گیرند.

بن سازه های سخت افزاری زیرساخت36: در این رسته، 
بن سازه های سخت افزاری زیرس��اخت که به منظور ارایه 
خدمات به اش��تراک گذاش��ته شده در زیرس��اخت مورد 

استفاده قرار می گیرند بررسی می شوند.
خدمات و تجهیزات ش��بکه37: در این رس��ته، تجهیزات 
و خدماتی که قابلیت های ش��بکه را ارایه می دهند بررسی 

می شوند.

قابلیت.ها

همان طور که قباًل گفته شد در این روش 74 قابلیت ارایه 
شده اس��ت. این قابلیت ها در 13 رستۀ ذکر شده در بخش 
قبل، گروه بندی ش��ده اند. ای��ن قابلیت ها جنبه های مختلف 
زیرساخت فناوری اطالعات را پوشش می دهند. هر قابلیت 
دارای یک س��ند ارزیابی مستقل است که در انجام عملیات 

ارزیابی زیرساخت مورد استفاده قرار می گیرند.
از:  عبارتن��د  قابلیت ه��ا  ای��ن  مهمتری��ن  از  برخ��ی 
استاندارد س��ازی سیس��تم عامل کامپیوتره��ا، مدیری��ت 
پیکربن��دی سیس��تم عامل، مج��ازی س��ازی برنامه های 
کاربردی، مدیریت ذخیره سازی داده ها، ادغام کارسازها، 
مجازی س��ازی کارساز، سیس��تم های برق و خنک کننده، 
امنیت داده ها، فناوری اطالعات سبز، کابل کشی شبکه،شبکه 
LAN 38، ش��بکه LAN بی سیم، امنیت ش��بکه LAN، امنیت 

دسترس��ی از راه دور به شبکه WAN، امنیت نقطه پایانی، 
وضعیت ض��د ویروس و ض��د بداف��زار، مدیریت دانش، 

مجازی سازی تجهیزات ذخیره سازی و ... .
یک��ی از ویژگی های قابل توجه این روش امکان تعریف 
34- Personal Digital Assistant
35- Operating Systems
36- Infrastructure Hardware Platforms
37- Network Devices & Services
38- Local Area Network
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قابلیت های جدید است. بنابراین می توان گفت که این روش 
انعطاف پذیری کافی در برابر پیش��رفت فناوری و یا تغییر 

نیازهای سازمان ها را دارد.
نکته مهم و قابل توجه این اس��ت ک��ه این که کدامیک از 
این قابلیت ها جهت ارزیابی انتخاب شوند کاماًل وابسته به 
نیاز س��ازمان بوده و سازمان ها بر اساس نوع کسب وکار 
خود می توانند این قابلیت ها را اولویت بندی نموده و انتخاب 

نمایند.

6-.دیدگاه.ها

این مدل، دارای 5 دیدگاه )شکل 3( است که در ادامه به 
شرح آن ها پرداخته می شود:

6-1- دیدگاه فرآیند39

زمانی که که قابلیت بر اس��اس ای��ن دیدگاه امتیاز بندی 
می شود، موارد زیر باید در نظر گرفته شود:

فرآیندهایی که این قابلیت را فعال، پشتیبانی و مدیریت 
می کنند، چقدر بالغ هس��تند؟ فرآیندهایی که مزایای بالقوه 
ای��ن قابلیت را برای س��ازمان محقق می کنن��د، چقدر بالغ 
می باشند؟ آیا فرآیندها، معتبر بوده و در سازمان پذیرفته 
شده می باش��ند و اجرا می شوند؟ اتوماس��یون و گردش 
کاری ک��ه از فرآیندها پش��تیبانی می کنند، چق��در بهینه و 
بالغ شده اند؟ مدیریت کیفیت، هماهنگی و مستندات فرآیند، 
چقدر بالغ شده است؟ آیا این فرآیندها، از بهروش ها تبعیت 
می کنند؟ آیا شما قادر به ارایه مدارک و شواهدی مبنی بر 

این که فرآیند اجرا می شود، می باشید؟

39- Process Perspective

6-2- دیدگاه افراد و سازمان40

زمانی که که قابلیت بر اس��اس ای��ن دیدگاه امتیاز بندی 
می شود، موارد زیر باید در نظر گرفته شود:

ساختار سازمانی، جهت ارایه اثربخش این قابلیت تا چه 
اندازه مناسب است؟ به گونه ای که: با توجه به کارکردهای 
ارایه شده توسط قابلیت، از رضایت کاربران نهایی اطمینان 
حاصل شود. کاربران نهایی از کار کردن با قابلیت، رضایت 
داشته باشند. س��طوح خدمات، به صورت مناسبی تحویل 
ش��ده باشد. قابلیت با فرآیندهای کسب وکار یکپارچه شده 
باشد. تمامی مزایای بالقوه قابلیت، محقق شود. نظر کاربر، 

قابلیت دسترسی، راحتی و عملکرد قابلیت چگونه است؟ 

6-3- دیدگاه فناوری41

هنگامی که قابلیت در برابر این دیدگاه ارزیابی می شود، 
باید میزان بل��وغ  فناوری هایی ک��ه در ارایه قابلیت مورد 

استفاده قرار می گیرند در نظر گرفته شود.
زمانی که که قابلیت بر اس��اس ای��ن دیدگاه امتیاز بندی 

می شود، موارد زیر باید در نظر گرفته شود: 
عملکرد ارایه شده توسط فناوری، چقدر بالغ شده است؟ 
آیا فن��اوری واقعًا آنچه را که برایش در نظر گرفته ش��ده 
ب��ود انجام می دهد؟ آیا فناوری از اس��تانداردهای عمومی 
پذیرفته شده صنعتی پیروی می کند؟ توانمندی محصوالتی 
ک��ه جهت  ریکاوری از خطا مورد اس��تفاده قرار می گیرند 
چقدر بالغ اس��ت؟ فناوری در کمک ب��ه حفظ یکپارچگی و 
استانداردسازی زیرساخت فناوری اطالعات، چقدر خوب 
عمل می کند؟ آیا قابلیت قابل اعتماد، قابل مدیریت و مقیاس 
پذیر اس��ت؟ آیا اکتساب، اس��تقرار، یکپارچه سازی و در 

دسترس بودن قابلیت، به سهولت انجام می شود؟

6-4- دی�دگاه حاکمیت اطالعات و امنیت فناوری 
اطالعات42

زمانی که که قابلیت بر اس��اس ای��ن دیدگاه امتیاز بندی 

40- People & Organisation Perspective
41- Technology Perspective
42- IT Security & Information Governance Perspective

شکل.3:.انواع.دیدگاه.ها
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می شود، موارد زیر باید در نظر گرفته شود:
به منظور اطمینان از تحویل درست و صحیح این قابلیت، 
معیارهای امنیت فناوری اطالعات،  چقدر بالغ می باش��ند؟ 
م��دل امنیتی که جهت احراز هویت و دسترس��ی در هنگام 
اس��تفاده و تحویل این قابلیت، مورد استفاده قرار می گیرد 
چقدر بالغ است؟ س��رعت ارایه گزارش و بررسی حوادث 
امنیتی، چگونه است؟ آیا تجربیات به دست آمده از حوادث 
پیش آمده در گذش��ته، ثبت شده است و بر اساس آن عمل 
می ش��ود؟ آیا س��ازگاری و انطباق با حاکمیت اطالعات و 
امنیت فناوری اطالعات، در معماری قابلیت گنجانده ش��ده 
اس��ت )نه فقط اضافه شده باش��د(؟ آیا قابلیت در حفاظت 
از زیرس��اخت فناوری اطالعات، داده های کسب وکار و به 
حداقل رساندن ریسک کسب وکار، مشارکت دارد؟ آیا این 
قابلی��ت به صورتی قابل اعتماد، قاب��ل ممیزی و بر مبنای 
اس��تاندارد ارایه ش��ده اس��ت؟ آیا ارایه قابلیت به سهولت 
انجام می ش��ود به گونه ای که مسائل و مشکالتی که ممکن 

است در قابلیت رخ دهند به آسانی شناسایی شوند؟

همراس�تایی  و  کس�ب وکار  ارزش  دی�دگاه   -5-6
راهبرد43

زمانی که که قابلیت بر اس��اس ای��ن دیدگاه امتیاز بندی 
می شود، موارد زیر باید در نظر گرفته شود:

این قابلیت تا چه اندازه همراس��تا ب��ا اهداف راهبردی 
سازمان بوده و در دستیابی به آن ها کمک می کند؟ توانایی 
س��ازمان برای درک و تحقق بخشیدن به مزایای بالقوه ای 
که این قابلیت برای س��ازمان به ارمغ��ان می آورد، چقدر 
بالغ اس��ت؟ مزای��ا، هزینه ها و ریس��ک های مرتبط با این 
قابلیت، چقدر شفاف اس��ت؟ آیا در تعریف، اندازه گیری و 
مدیریت هزینه کل مالکیت44 و بازگشت سرمایه رویکردی 
اس��تاندارد ش��ده و بال��غ، وج��ود دارد؟ در تحقق ارزش 
 کس��ب وکار و بازگشت س��رمایه، اس��تراتژی چقدر بالغ 

است؟

43- Strategy Alignment & Business Value Perspective
44- Total cost of ownership

7-.شاخص.های.کلیدی.عملکرد.)KPI.ها(

همان گونه که ذکر ش��د هر قابلی��ت از 5 دیدگاه مورد 
ارزیابی قرار می گیرد که هر دیدگاه نیز خود دارای تعدادی

KPI  یا ش��اخص کلیدی عملکرد اس��ت. هر KPI دارای 5 

سطح بلوغ است که در عملیات ارزیابی یکی از این 5 سطح 
به عنوان نتیجه ارزیابی انتخاب خواهد ش��د و  بر اس��اس 
آن، سطح بلوغ س��ازمان در آن KPI مشخص خواهد شد. 

سطوح بلوغ در بخش بعدی شرح داده خواهد شد.
یک نمونه از KPI ها در قابلیت امنیت ش��بکه LAN و از 
دیدگاه افراد و سازمان در جدول 1 نشان داده شده است:

جدول.1:.نمونه.ای.از.KPI.ها
KPI.شرح

آیا.ش�خص.یا.اش�خاصی.در.س�ازمان.مسئولیت.امنیت.ش�بکه.LAN.را.بر.
عهده.دارند؟

سطح.بلوغمعیار

در.س�ازمان.هیچ.نه�ادی.)فردی.یا.تیمی(.مس�ئولیت.امنیت.
1شبکهLAN..را.برعهده.ندارد.

نهادی.در.س�ازمان.وجود.دارد.که.مس�ئولیت.امنیت.ش�بکه.
LAN2.را.به.عهده.دارد.اما.از.نظر.سازمان.اولویت.پایینی.دارد.

نهادی.در.س�ازمان.وجود.دارد.که.مس�ئولیت.امنیت.ش�بکه.

LAN.را.به.عهده.دارد.و.اهمیت.نقش.آن.به.رس�میت.شناخته.
شده.است.اما.رویکردی.منفعالنه.دارد.

3

نهادی.در.سازمان.وجود.دارد.که.مسئولیت.امنیت.شبکه.LAN.را.

به.عهده.دارد.و.عملکرد.فعاالنه.ای.دارد.که.مدیریت.و.پاسخگویی.
به.حوادث.را.در.فقط.در.ساعات.اداری.پوشش.می.دهد.

4

مدیریت.امنیت.ش�بکه.به.صورت.فعاالنه.در.سازمان.مدیریت.

ش�ده.اس�ت.و.عملکردی.فعال.دارد..مدیریت.و.پاسخگویی.به.
حوادث.در.طول.هفته.و.به.صورت.24.ساعته.است.

5

نتیجه.ارزیابی

NIMM.شکل.2:.سطوح.مدل
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8-.سطوح.بلوغ45

ای��ن مدل دارای 5 س��طح بلوغ اس��ت ک��ه قابلیت های 
ذکر ش��ده در بخش قبل، بر اس��اس این سطوح رتبه بندی 
می شوند. این 5 س��طح عبارتند از: سطح 1 )پایه(، سطح 2 
)کنترل ش��ده(، سطح 3 )استاندارد ش��ده(، سطح 4 )بهینه 
شده(، س��طح 5 )نوآورانه(. ش��کل 2 خالصه ویژگی های 

هرکدام از این سطوح را نشان می دهد.

8-1- سطح 1 )پایه(46

در این سطح تمرکز بر روی جلوگیری از خرابی است.
در سطح 1، سازمان ها با مدیریت دستی زیرساخت و 
همچنین فرآیندهای پشتیبانی شناخته می شوند. هیچگونه 
کنترل مؤثری بر روی قابلیت های اصلی زیرساخت فناوری 
اطالع��ات فعلی س��ازمان مانند امنیت فن��اوری اطالعات، 
مدیریت کامپیوترها و کارسازها، خدمات شبکه و خدمات 
زیرساخت عمومی که مبتنی بر اصول، استانداردها، رویه ها 

و راهنمایی های مستند باشد وجود ندارد.
ع��دم وج��ود اطالعات کاف��ی از وضعی��ت پیکربندی 
زیرساخت موجود، ارزیابی تأثیر تغییرات و تشخیِص مؤثر 
مشکالت را با مشکل مواجه نموده است. هیچگونه ابزاری 
برای به اشتراک گذاش��تن دانش انباشته شده در فناوری 
اطالعات س��ازمان وجود ندارد. افراد، زمان هایی را جهت 
فراگرفتن و یادگیری از آموخته هایشان در تعدادی پوشه و 
پایگاه داده صرف می کنند. این داده ها به  ندرت به روز شده، 

کمتر به کمک می آیند و به ندرت جستجو می شوند.
سازمان هایی که زیرساخت آن ها در سطح 1 قرار دارد 
محیط خود را به س��ختی کنترل می کنند، دارای هزینه های 
باال جهت مدیریت کامپیوترها و کارس��ازها می باش��ند و 
به طور کلی در برابر تهدی��دات امنیتی منفعل بوده و تأثیر 
مثبت بسیار کمی بر روی توانایی کسب وکار در بهره مندی 

از فناوری اطالعات دارند.

45- Maturity Levels
46- Basic

8-2- سطح 2 )کنترل شده(47

در ای��ن س��طح، تمرکز ب��ر دریافت دی��دی صحیح از 
زیرس��اخت فن��اوری اطالع��ات، پایش خدم��ات و کنترل 

زیرساخت است.
س��ازمان ها در سطح 2، قادر به اعمال سطوح مناسبی 
از کنترل بر اجزای کلیدی زیرس��اخت مانند امنیت فناوری 
اطالعات، مدیریت کامپیوترها و کارس��ازها، خدمات شبکه 
و خدمات عمومی زیرس��اخت می باش��ند. امکان تشخیص 
میزان تأثیر بالقوه  تغییر در زیرساخت وجود دارد اگرچه 
ارایه ش��واهد و م��دارک برای این تغییر به س��ختی انجام 

خواهد شد.
اکثر افراد در تش��خیص این موضوع که به اش��تراک 
گ��ذاری دانش در موفقیت س��ازمانی حائز اهمیت اس��ت، 
دارای اختالف نظر می باش��ند. کارکنان سازمان از برخی 
اب��زار جهت کمک به یادگیری و به اش��تراک گذاری دانش 
استفاده می کنند. برخی از مدیران فناوری اطالعات زمانی 
را برای به اشتراک گذاری و یادگیری افراد صرف می کنند 
اما حمایت کمی از س��وی مدیران ارش��د سازمان صورت 
می پذیرد. اکثر تیم های فناوری اطالعات قبل از ش��روع یک 
پروژه به دانش موجود مراجعه کرده و پس از انجام آن، از 

آن درس می گیرند.
سرمایه گذاری در افراد، فرآیندها و فناوری ها به نحوی 
انجام ش��ده اس��ت که فناوری اطالعات، قابلیت مدیریت از 
راه دور را دارد. ای��ن قابلیت مدیریت از راه دور به فناوری 
اطالعات اجازه می دهد که به کاربران بیش��تری پاس��خگو 
باشد و قادر خواهد بود از راه دور و بدون نیاز به دسترسی 
فیزیکی به تجهیزات، تغییرات را در زیرساخت اعمال نمایند.

8-3- سطح 3 )استاندارد شده(48

در این سطح، تمرکز بر استاندارد نمودن زیرساخت و 
اتخاذ »به روش ها« است.

س��ازمان ها در س��طح 3، دارای زیرس��اختی بس��یار 

47- Controlled
48- Standardised
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استاندارد شده می باشند که با استفاده از توانایی های کنترلی 
بدس��ت آمده در س��طح 2 می توانند اصول، استانداردها، 
رویه ها و دس��تورالعمل های مرتبط با مدیریت قابلیت های 
کلیدی زیرساخت از جمله امنیت فناوری اطالعات، مدیریت 
کامپیوترها و کارسازها، خدمات شبکه و خدمات رایج در 

زیرساخت را پیاده سازی نمایند.
کارکنان فناوری اطالعات از تعدادی ابزار جهت کمک به 

یادگیری و به اشتراک گذاری دانش استفاده می کنند.
اهمیت توس��عه  دارایی های فکری س��ازمان در بهبود 
فرآیندهای س��ازمان توس��ط تعدادی از افراد درک ش��ده 
است. برخی از کارها به صورت گروهی انجام می شود اما 

به نتایج کسب وکار مرتبط نمی باشند.
اس��تاندارد به دس��ت آمده در این س��طح، یک فناوری 
اطالع��اِت به روز ب��ه همراه اطالع��ات کام��ل و دقیقی از 
پیکربندی زیرس��اخت فعلی را ارای��ه می دهد. یک مدیریت 
پیکربندی در سازمان اس��تقرار یافته است که پایگاه داده 
مدیریت پیکربندی49 را نگهداری می کند. این CMDB موجب 
تصمیم گی��ری بهتر در هن��گام برنامه ری��زی جهت انجام 
تغیی��رات اضطراری در زیرس��اخت می ش��ود و به بخش 
فناوری اطالعات اجازه می دهد پیشقدم بوده و مشکالت را 
قبل از این که در کسب کار تأثیری را ایجاد نمایند پیش بینی 

کند.

8-4- سطح 4 )بهینه شده(50

در این س��طح، تمرکز بر روی رس��یدن به زیرساخت 
بهینه شده است.

س��ازمان ها در س��طح 4، دارای زیرس��اخت بهینه سازی 
ش��ده ای می باش��ند که هزینه های مرتبط ب��ا ارایه و مدیریت 
زیرساخت در مقایسه با هنجار صنعت مشابه، پایین است. در 
این سطح، فرآیندها و سیاست ها نیز بهینه شده اند به طوری که 
می توانند از فناوری پشتیبانی کرده، سازمان را چابک نموده 
و به سازمان در رسیدن به اهداف راهبردی آن کمک می کنند.

49- Configuration Management DataBase
50- Optimised

در حوزه امنیت بسیار فعاالنه عمل می شود؛ پاسخگویی 
به تهدیدات و چالش ها، سریع و کنترل شده است. استفاده از 
استقرار سیستم مدیریتی بهینه در به حداقل رساندن هزینه و 
سرعت بخشیدن به استقرار چابکِی مورد نیاز برای حصول 
اطمینان از این ک��ه خدمات زمانی که مورد نیاز می باش��ند 

بدون تأخیر در دسترس کاربران باشند، کمک می کند.
یک فرآیند بس��یار راحت و سریع برای مدیریت کاهش 
هزینه کلی کامپیوترها و در سطح سازمان های ردۀ جهانی 

وجود دارد.
مدیریت مؤث��ر دارایی های نرم افزاری س��ازمان تضمین 
می کند که سازمان به طور کامل با مجّوز داشتن نرم افزار کنار 
آمده است و فقط مجّوز هایی را که نیاز دارد خریداری می کنند.

اهمیت توس��عه و اِعمال دارایی های فکری سازمان در 
بهبود فرآیندهای سازمان توس��ط تعدادی زیادی از افراد 
درک ش��ده اس��ت. راهبرد جهت انجام کار گروهی وجود 

دارد اما همیشه به نتایج کسب وکار مرتبط نمی باشند.
یک چارچوب روش��ن به همراه مجموعه ای از ابزارها 

جهت یادگیری، ابالغ و درک شده است.
حاکمیت اطالعات و امنیت فناوری اطالعات بسیار فعال 
بوده و باسیاست های خوبی تعریف شده اند و به طور کامل 
جهت کامپیوترها، کارس��ازها، بارو ه��ا و برون نت ها اجرا 

می شوند.

8-5- سطح 5 )نوآورانه(51

در این س��طح، تمرکز بر زیرس��اخت فناوری اطالعات 
نوآورانه است.

س��ازمان ها در س��طح 5، دارای یک زیرساخِت پویای 
به رس��میت ش��ناخته ش��ده به عنوان کاتالی��زوری برای 
نوآوری های فنی می باش��ند. تیم اجرایی و س��ایر ذینفعان 
ارش��د به ای��ن نتیجه رس��یده اند که زیرس��اخت فناوری 
اطالع��ات به ص��ورت کارآمدی به آن ها در دس��تیابی به 

اهداف از قبل تعیین شده کمک می کند.
هزینه ها به ط��ور کامل قابل پیش بینی می باش��ند؛ یک 
51- Innovative
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فرهنگ هم��کاری نزدیک بی��ن مدیران اجرای��ی، ذینفعان 
کسب وکار، کاربران و فناوری اطالعات وجود دارد.

همکاری به عنوان یکی از خدمات اصلی زیرساخت دیده 
می شود که منجر به اشتراک گذاری دانش بین کاربران در 

کل سازمان می شود. 
کاربرانی که محل ثابتی ندارند صرف نظر از دس��تگاه 
و م��کان آن ها دسترس��ی نزدیک و راحتی ب��ه خدمات و 

قابلیت ها دارند.
فرآینده��ا کاماًل به صورت خودکار ب��وده و اغلب در 
درون خود فناوری تعبیه شده اند. مدیریت فناوری اطالعات 
با توجه به نیازهای کسب وکار بوده و با آن همراستا است.

ی��ک برنامه س��رمایه گذاری در فناوری ه��ای نوین پر 
بازده که س��ریع و قابل اندازه گیری می باشند وجود دارد. 
یک فرهنگ ن��وآوری وجود دارد و همکاری با ذینفعان در 

سراسر سازمان وجود دارد.
سند شرح همکاری و همچنین راهبرد به اشتراک گذاری 
دانش وجود دارد که در راهبرد کسب وکار تعبیه شده است. 
چارچ��وب و ابزارهای موجود، یادگیری را قبل، در حین و 
بعد از پروژه امکان پذیر می سازد. دانش سازمانی براحتی 
در دس��ترس بوده و بازیابی و اس��تفاده مجدد به سهولت 
انجام ش��ده و به طور مداوم به روز می ش��ود. دانش مورد 
نیاز در اختیار کسانی گذاشته می شود که به آن نیاز دارند.

زیرس��اخت فناوری اطالعات به صورت��ی امن و باز، 
دیده ش��ده و قادر به تحریک ایده های جدید جهت توسعه 

زیرساخت فناوری اطالعات است. هیچ مانعی وجود ندارد 
که بتواند جلوی توسعه راه های جدید کاری در رسیدن به 

اهداف راهبردی را بگیرد.

9-.روش.ارزیابی

در این بخش روش ارزیابی و اجرای مدل بیان خواهد 
شد. این روش، جزییات اجرای ارزیابی زیرساخت فناوری 
اطالعات را بیان می کند. مبنای طراحی این روش س��هولت 
انجام کار به همراه دقت زیاد است. این روش شامل چندین 
ابزار باش��د که مهمترین آن ها یک ابزار مدیریتی است که 
دارای داش��بوردی جهت نمایش خالص��ه نتایج حاصل از 

ارزیابی قابلیت های موجود در 13 رسته است. 
با استفاده از دس��تورالعمل های ذکر شده، سازمان ها 
قادر به برنامه ریزی و اجرای عملیات ارزیابی قابلیت هایی 
از زیرس��اخت فناوری اطالعات س��ازمان می باشند که با 
توجه به نوع س��ازمان و فعالیت های مرتبط با آن، انتخاب 
شده اند. پس از انجام عملیات ارزیابی و بر اساس امتیازات 
کس��ب شده، س��ازمان می تواند تجزیه و تحلیل جامعی را 
انجام داده و تصمیمات الزم را به منظور بهبود سطح بلوغ 

خود اتخاذ نماید. 
ساختار این روش به صورت یک چرخه ارزیابی ارایه 
شده اس��ت که دارای پنج مرحله است که در سه گام اجرا 

می شوند.

9-1- مراحل کلیدی چرخه ارزیابی52

چرخه ارزیابی این مدل دارای 5 مرحله کلیدی است که 
در شکل 4 نشان داده شده اند: 

این چرخه با مرحله 1 که اولویت بندی است شروع شده 
و ب��ا مرحله 5 که تجزیه و تحلیل اس��ت خاتمه می یابد. در 
صورت نیاز به بهبود، چرخۀ دوم شروع می شود. این روند 
تا جایی ادامه می یابد که س��ازمان به س��طح بلوغ مطلوب 

دست یابد.
عناوین و مهمترین هدف هرکدام از مرحله ها عبارتند از:
52- Assessment Cycle

شکل.4:.مراحل.چرخه.ارزیابی



62

13
95

ن 
ستا

تاب
 / 

شی
یان

را
م 

لو
ع

مرحل��ه اولویت بن��دی53: ای��ن مرحل��ه، اولوی��ت های 
کس��ب وکار را به منظ��ور انتخاب قابلیت های زیرس��اخت 

فناوری اطالعات شناسایی می کند.
مرحله انتخاب54: این مرحله، اولویت های تعیین شده در 
مرحله قبل را به قابلیت ها نگاشت می دهد و پیشنهادهایی را 
جهت انتخاب قابلیت های ضروری و اختیاری ارایه می دهد.

مرحله برنامه ریزی55: این مرحله، یک برنامه ریزی دقیق 
برای اجرای عملیات ارزیابی قابلیت ها از جمله تخمین میزان 

فعالیت ها و منابع مورد نیاز را ارایه می دهد.
مرحله اج��را56: این مرحله، عملیات ارزیابی قابلیت های 
انتخاب ش��ده را اجرا نموده و نتای��ج امتیازات و مدارک و 

شواهد آن را ثبت و مستند می نماید.
مرحله تجزیه و تحلیل57: این مرحله، ارزیابی انجام شده 
در مرحل��ه قبل را تجزیه و تحلیل نموده و پیش��نهادهایی 
ب��رای فعالیت ه��ای کوتاه م��دت، میان م��دت و بلند مدت 
به منظور بهبود س��طح بلوغ در حوزه هایی که دارای امتیاز 

کمی می باشند ارایه می دهد.
جهت انجام مرحله های فوق، 3 گام در نظر گرفته شده 
اس��ت. که مرحله های 1 و 2 در گام اول، مرحله های 3 و 4 
در گام دوم و مرحله 5 در گام س��وم مورد بررس��ی قرار 

خواهند گرفت.

9-2- گام اول : انتخ�اب و اولویت بن�دی )مراحل 1 
و2(

همان گون��ه که قباًل ذکر ش��د این مدل به س��ازمان ها 
در ارزیابی بلوغ زیرس��اخت بر اس��اس قابلیت های مورد 
نظر س��ازمان کمک می کند. با توجه به محدودیت هایی که 
س��ازمان ها از نظر زمان و منابع دارند ممکن اس��ت تعداد 
قابلیت هایی که بتوانند و یا بخواهند آن ها را ارزیابی نمایند 
محدود باش��د. بنابراین شناسایی اولویت های کسب وکار 
و مش��کالت عملیات��ی به عن��وان مرجعی ب��رای انتخاب 

53- Prioritise Phase
54- Select Phase
55- Plan Phase
56- Execute Phase
57- Analyse Phase

قابلیت هایی که بیشترین ارتباط را با اولویت های کسب وکار 
دارند بسیار حائز اهمیت است.

در این مرحله دس��تورالعمل های الزم جهت اجرای گام 
»اولویت بندی و انتخاب« قابلیت ها جهت دستیابی به اهداف 

زیر ارایه خواهد شد:
کم��ک به شناس��ایی اولویت ه��ای کلیدی کس��ب وکار 	•

)همراس��تا با استراتژی کس��ب وکار( و این که چگونه به 
طرح های فناوری اطالعات نگاشت می شوند.

کمک به شناسایی مشکالت عملیاتی کلیدی کسب وکار و 	•
بررسی این که چگونه این مشکالت به حوزه های موجود 

در زیرساخت نگاشت می شوند.
ارای��ه دس��تورالعمل های م��ورد نی��از جه��ت انتخاب 	•

قابلیت های��ی ک��ه بهترین پش��تیبانی را از س��ازمان در 
حوزه های زیرساخت شناسایی شده در فوق می کنند.

فعالیت ه��ای اولویت بندی و انتخاب ک��ه در اینجا ارایه 
می شوند بخش��ی از چرخه ارزیابی می باشند که در شکل 

5 نشان داده شده است.
9-2-1- ورودی های کلیدی گام اول

جهت انج��ام فرآیند انتخ��اب قابلیت ها تع��دادی داده  
ورودی مورد نیاز است که عبارتند از:

شرح اهداف کوتاه مدت و بلند مدت	•
لیست پروژه های فناوری اطالعات در حال پیشرفت 	•
لیستی از مسائل و مشکالت عملیاتی جاری	•

برخ��ی از ای��ن اطالعات ممکن اس��ت به آس��انی و با 
استفاده از اسناد راهبرد کس��ب وکار و یا راهبرد فناوری 

شکل.5:.چرخه.ارزیابی.– گام.اول
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اطالعات در دسترس باشند. با این حال ممکن است برخی 
از آن ها مانند اطالعات مربوط به مشکالت عملیاتی جاری 

همزمان با شروع این گام جمع آوری گردند. 
9-2-2- خروجی های کلیدی گام اول

خروجی این گام لیستی از قابلیت ها است که در ارتباط 
با اولویت های کس��ب وکار می باش��ند. قابلیت های انتخاب 

شده به دو گروه زیر دسته بندی می شوند:
لیس��تی از قابلیت ه��ای ض��روری58: ای��ن لیس��ت با 
اولویت ه��ای کس��ب وکار و همچنین با مهمترین مس��ائل 

عملیاتی همراستا خواهد بود.
لیستی از قابلیت های اختیاری59: این لیست، مکمل لیست 
»قابلیت ه��ای ضروری« بوده که ارزیاب��ی آن ها با ارزش 

است.
9-2-3- انواع روش های انتخاب

هدف از این مرحله کمک به س��ازمان ها در شناس��ایی 
قابلیت هایی است که بیشترین ارتباط را با اهداف کسب وکار 
58- Recommended 
59- Optional 

آن ها دارد. 3 روش جهت انتخاب قابلیت ها وجود دارد:
رویکرد انتخاب قابلیت ها به صورت کل نگر60	•
انتخاب قابلیت ها بر مبنای اهداف تعریف شده و طرح های 	•

فناوری اطالعات مرتبط61
رویکرد لیست قابلیت های از پیش تعریف شده62	•

رویک��رد انتخاب قابلیت ها به صورت کل نگر: این روش 
بر روی شناس��ایی و فهرس��ت نمودن اهداف کسب وکار و 
سپس شناسایی طرح های فناوری اطالعات مورد نیاز جهت 
کمک به دس��تیابی به این اهداف تمرکز می کن��د. در ادامه، 
لیس��ت قابلیت ها بر اساس بررس��ی تقابلی با اهداف تعیین 
ش��ده به دس��ت خواهد آمد. در اینج��ا از اصطالحی به نام 
زنجیره وابستگی استفاده می شود. زنجیره وابستگی جهت 
تعیین قابلیت هایی از زیرساخت فناوری اطالعات که مرتبط 
با اهداف راهبردی کسب وکار می باشند مورد استفاده قرار 
می گیرد. زنجیره وابستگی در شکل 6 نشان داده شده است.

این زنجیره دارای چند مرحله اس��ت. در مرحله صفر، 
اهداف راهبردی کس��ب وکار تعیین می ش��وند. در مرحله 
یک، طرح های فن��اوری اطالعات مرتبط با اهداف راهبردی 
کسب وکار مشخص می ش��وند. در مرحله دو، حوزه هایی 
از زیرس��اخت فناوری اطالعات ک��ه از طرح های فناوری 
اطالعات مرتبط با اهداف راهبردی کس��ب وکار پشتیبانی 
می کنند مش��خص می شوند و بر اس��اس آن ها لیستی از 
قابلیت های ضروری و اختیاری انتخاب می ش��وند )مرحله 
3(. منظور از مرحله 4، وارد شدن به گام 2 چرخه ارزیابی 
اس��ت. نقطه شروع روش اول در زنجیره وابستگی مرحله 

صفر است.
انتخ��اب قابلیت ه��ا بر مبن��ای اهداف تعریف ش��ده و 
طرح های فناوری اطالعات مرتبط: روش دوم فرض می کند 
که اهداف کس��ب وکار و طرح های فناوری اطالعات مرتبط 
در حال حاضر ش��ناخته ش��ده می باشند. با این فرض تیم 
ارزیابی می تواند مستقیمًا وارد مرحله 2 زنجیره وابستگی 

60- Holistic CA Selection Approach
61- Select Capability Assessments based on Defined Goals and IT Initia-
tives
62- Pre-defined list of CAs Approach

شکل.6:..زنجیره.وابستگی.و.نقطه.ورود.در.روش.اول

شکل.7:.زنجیره.وابستگی.و.نقطه.ورود.در.روش.دوم

شکل.8:.روش.سوم،.استفاده.از.فرآیند.شناسایی.قابلیت.ها.را.ندارد.
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شود. این موضوع در شکل 7 نشان داده شده است.
لیس��ت قابلیت های از پیش تعریف ش��ده: روش سوم 
ف��رض می کن��د که ی��ک لیس��ت از پیش تعریف ش��ده از 
قابلیت ها وجود دارد. این یعنی عبور از همترازی با اهداف 
کس��ب وکار. در شکل 8 عبور از فرآیند انتخاب قابلیت ها و 

شروع از مرحله 4 نشان داده شده است.
به منظور س��هولت در اج��رای گام اول، ابزاری جهت 

انجام این کار به همراه مدل ارایه شده است.

9-3- گام دوم: برنامه ریزی و اجرا

گام برنامه ری��زی و اجرا که در این بخش ش��رح داده 
خواهد شد بخش��ی از چرخه ارزیابی است که در شکل 9 

نشان داده شده است:
ای��ن گام دس��تورالعمل های م��ورد نی��از به منظ��ور 
برنامه ریزی و اجرای عملیات ارزیابی قابلیت هایی را ارایه 
می دهد که در گام اول انتخاب شده اند. جهت اجرای صحیح 
ارزیابی قابلیت ها، اطالعات و تسهیالت مناسبی مورد نیاز 
می باش��ند و بر اس��اس آن ها این که چه افرادی مشارکت 
نماین��د، ارزیابی چ��ه زمانی باید اجرا ش��ود، هماهنگی ها 
چگونه انجام ش��ود و اطالعات چگونه تطابق داده ش��وند 

مشخص می شود.
9-3-1- ورودی های کلیدی مرحله برنامه ریزی

قبل از این که برنامه ریزی برای ارزیابی ش��روع شود 
تع��دادی از ورودی ها وجود دارند که جهت ایجاد یک طرح 

برنامه ریزی مورد نیاز می باشند که عبارتند از:
لیس��تی از قابلیت های انتخاب شده: لیستی از قابلیت ها 
اس��ت که قب��اًل در گام »اولویت بندی و انتخ��اب« انتخاب 
شده اند که ترکیبی از قابلیت های ضروری و اختیاری است. 
محدودیت های زمان��ی پروژه: م��دت زمانی که جهت 
تکمیل ارزیابی در اختیار اس��ت باید در نظر گرفته ش��ود. 
همچنی��ن کلی��ه محدودیت ه��ای زمانی مربوط به س��ایر 
فعالیت های کسب وکار که می توانند ارزیابی را تحت تأثیر 

قرار دهد نیز باید در نظر گرفته شوند.

افراد شناسایی شده: هم شرکت کنندگان و هم هماهنگ 
کنندگان جهت انجام مرحله برنامه ریزی مورد نیاز است. 

در دسترس بودن افراد: همزمان که افراد مناسب جهت 
انجام ارزیابی شناسایی می شوند در دسترس بودن آن ها 

نیز باید در نظر گرفته شود.
اطالعات بودجه ای و محدودیت ها: هزینه ها و بودجه های 
مورد نیاز جهت اجرای ارزیابی باید شناس��ایی شوند. این 
موضوع ارتباط مستقیمی با مدل تعاملی )کارگاه آموزشی 

یا مصاحبه( انتخاب شده دارد.
وابس��تگی های داخلی و خارجی: دیگر وابس��تگی های 
مرتبط هم باید شناسایی شوند. از قبیل: دوره های افزایش 
فعالی��ت کس��ب وکار و تاریخ های کلی��دی مانند تعطیالت 

رسمی و ...
9-3-2- خروجی های کلیدی مرحله برنامه ریزی

زمانی ک��ه »مرحله برنامه ریزی« انجام ش��د انتظار می 
رود خروجی های کلیدی زیر تولید شوند:

برنامه ریزی کالن پروژه: برآورد فعالیت های مورد نیاز، 
م��دت زمان مورد انتظار، نقاط عطف کلیدی . ریس��ک های 

کلیدی.
برنامه ری��زی جزیی��ات پ��روژه: تاری��خ کارگاه های 
آموزش��ی/مصاحبه ها، که می بایس��ت جه��ت ارزیابی هر 
قابلیت تاریخ های مشخصی تعیین شده باشد، نیازمندی های 
اف��راد )مانند چه روزی، چه مدت برای و ...(، نقاط عطف و 

موارد قابل تحویل کلیدی.

شکل.9:.چرخه.ارزیابی.– گام.دوم
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9-3-3- ورودی های کلیدی مرحله اجرا

خروجی های کلیدی مرحل��ه برنامه ریزی تعیین کننده 
ورودی های کلیدی مرحله اجرا می باشند که عبارتند از:

برنامه ریزی کالن پروژه 	•
برنامه ریزی جزییات پروژه	•

9-3-4- خروجی های کلیدی مرحله اجرا

پس از تکمیل این مرحله انتظار می رود که خروجی های 
زیر ایجاد شوند:

داشبورد حاوی نتایج امتیازبندی قابلیت ها	•
مدارک و ش��واهد مرب��وط به امتیازهای داده ش��ده به 	•

قابلیت ها
9-3-5- تکمیل داشبورد

»اب��زار ارزیاب��ی قابلیت ها« که همراه مدل ارایه ش��ده 
اس��ت جهت ثبت امتیازات حاصل از کارگاه های آموزشی 

و مصاحبه ها مفید است. در این بخش چگونگی تکمیل این 
ابزار شرح داده خواهد شد. مراحل زیر باید برای هر قابلیت 

که ارزیابی آن انجام شده است دنبال شود:
مرحله 1: برای تمامی دیدگاه هایی که در س��ند ارزیابی 	•

قابلیت وجود دارد، امتیازها ثبت ش��ده و س��پس جدول 
نهایی که در انتهای هر س��ند ارزیاب��ی قرار دارد تکمیل 
شود. اگر بیش از یک KPI برای یک دیدگاه وجود داشته 
باش��د توصیه می ش��ود که پایین ترین امتیاز برای آن 
دیدگاه در نظر گرفته ش��ود. اگر برای یک KPI داده شده 
در یک دیدگاه بین دو امتیاز، اختالف وجود داشت برای 
تحقیقات بیشتر باید امتیاز کمتر در نظر گرفته شود. یک 

نمونه در جدول 2 آمده است:
مرحل��ه 2: انتقال امتی��ازات از جدولی ک��ه در انتهای هر 	•

س��ند ارزیابی قابلیت وج��ود دارد به برگه متناس��ب در 
»خودارزیابی قابلیت ها«. مطابق نمونه شکل 10، امتیازات، با 
توجه به دیدگاه ها به محل صحیح خود انتقال داده شده اند.

مرحل��ه 3: تغییر وضعیت هر قابلیت به »تکمیل ش��ده«. 	•
همزمان با این کار امتیاز داده شده، در داشبورد هم قابل 
مشاهده خواهد بود. در شکل 10 وضعیت ارزیابی قابلیت 

به »تکمیل شده« تغییر کرده است.
نهایی کردن مرحله اجرای ارزیابی: به عنوان یک فعالیت 
اضاف��ی و به منظور حص��ول اطمینان از این ک��ه پروژه به 
درس��تی انجام شده است توصیه می ش��ود یک بررسی و 

شکل10:.تغییر.وضعیت.قابلیت.به.تکمیل.شده

جدول.2:.خالصه.امتیازات.ارزیابی.قابلیت.همکاری
نتیجه.ارزیابی دیدگاه

2 فرآیند

4 سازمان.و.افراد

1 فناوری

2 حاکمیت.اطالعات.و.امنیت.فناوری.اطالعات

2 ارزش.کسب.وکار.و.همراستایی.با.استراتژی

تاریخ.ارزیابی

تاریخ.ارزیابی.بعدی
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بازنگری توسط هماهنگ کننده پروژه، مدیر پروژه و حامیان 
پروژه انجام شود تا اطمینان حاصل شود که خروجی های 

از قبل برنامه ریزی شده تحویل داده شده است.

9-4- گام سوم: تجزیه و تحلیل

گام تجزیه و تحلیل ارزیابی که در این بخش شرح داده 
خواهد ش��د بخشی از چرخه ارزیابی است که در شکل 11 

نشان داده شده است:
اهداف کلیدی این گام عبارتند از:

فراهم نمودن رویکردی ساختار یافته به منظور تجزیه و 	•
تحلیل امتیازهایی که در طول کارگاه های آموزشی و یا 

مصاحبه ها به دست آمده اند.
شناس��ایی دیدگاه هایی از قابلیت ها که باید برای بهبود، 	•

اولویت داده شوند.
ارایه توصیه ها و پیش��نهادهای عملی جهت بهبود سطح 	•

بلوغ قابلیت هایی که در بند فوق مشخص شده اند.
9-4-1- ورودی های کلیدی گام تجزیه و تحلیل

قبل از آغاز تجزیه و تحلی��ل امتیازها تعدادی ورودی 
مورد نیاز می باشند که عبارتند از:

مقادیر امتیازهای ثبت شده برای هرکدام از قابلیت های 
ارزیابی شده

این اطالعات شامل مقادیر امتیازهای داده شده برای هر 	•
پنج دیدگاه )فرآیند، افراد و س��ازمان، فناوری، حاکمیت 
اطالعات و امنیت فناوری اطالعات و همراستایی راهبرد 

و ارزش کسب وکار( است.
در فرآین��د تجزیه و تحلیل امتیازها فرض می ش��ود که 	•

مقادیر خالصه ش��ده  امتیازهای داده شده به هر قابلیت 
در جدولی که در انتهای سند ارزیابی قابلیت وجود دارد 
مستند شده است. همچنین فرض می شود که این مقادیر 

به »ابزار ارزیابی قابلیت ها« نیز منتقل شده اند.
اطالعات توجیه کننده امتیازها

این اطالعات در حین »مرحله اجرا« مس��تند ش��ده اند که 	•
توجیه کننده امتیازهای داده ش��ده می باش��ند. بنابراین 

اولین نشانه از فرصت های بالقوه برای بهبود سطح بلوغ 
مشخص خواهد شد.

اطالع��ات در مورد طرح های فعلی و همچنین طرح های 
برنامه ریزی شده فناوری اطالعات

ای��ن اطالعات معموالً در حین اجرای گام »اولویت بندی و 	•
انتخاب« مستند می شوند که در گام تجزیه و تحلیل مورد 
استفاده قرار می گیرند. با استفاده از این اطالعات می توان 
اطمینان حاصل نمود که توصیه های ارایه شده برای بهبود 
سطوح بلوغ، منجر به تکرار طرح های فناوری اطالعات در 

حال اجرا و یا برنامه ریزی شده برای آینده نمی شوند.
9-4-2- خروجی های کلیدی گام تجزیه و تحلیل

هنگام��ی که تجزیه و تحلیل امتیازها کامل ش��د انتظار 
می رود خروجی های زیر ایجاد شده و فرا روی کسب وکار 

قرار گیرند و در تصویب بودجه کمک نماید.
لیستی از اقدامات و توصیه های اصالحی تاکتیکی

اقدامات شرح داده شده در این لیست شامل فعالیت های 	•
کوتاه مدت و میان مدت می باشند.

این اقدامات ممکن اس��ت به یکی از س��ه قالب زیر اجرا 	•
شوند:

○ به عنوان بخشی از یک پروژه در حال انجام )ارتقاء پروژه(
○ بخشی از یک پروژه مستقل جدید

○ ب��ه عنوان ی��ک فعالیت »بهبود مس��تمر« که نیاز به 
پروژه جداگانه ای نداشته و به عنوان یک تغییر در عملیات 

روزانه ارایه می شود.
لیستی از اقدامات و توصیه های اصالحی راهبردی

اقدامات شرح داده شده در این لیست شامل فعالیت های 	•

شکل.11:.چرخه.ارزیابی.– گام.سوم
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میان مدت و بلند مدت می باشند.
این اقدامات ممکن اس��ت نیاز به برنامه ریزی، تصویب و 	•

شروع طرح های جدید فناوری اطالعات داشته باشند.
این اقدامات ممکن است در یک پروژه زیرساخت بزرگتر 	•

گنجانده شوند.
9-4-3- مراحل اجرای گام سوم

تجزیه و تحلیل نتایج امتیازها برای هرکدام از قابلیت ها 
باید به صورت جداگانه اجرا ش��ود که خروجی آن انتخاب 
اقدامات مناسب به منظور بهبود بلوغ زیرساخت خواهد بود.

ای��ن فرآیند بر روی ایجاد و ارایه پیش��نهادهایی برای 
بهبود بلوغ دیدگاه ه��ای قابلیت ها تمرکز دارد. ابتدا باید بر 
روی حوزه هایی که دارای کمترین مقادیر امتیاز می باشند 
تمرکز می ش��ود )برای مثال حوزه هایی که دارای امتیاز 1 
و 2 می باشند( و به همین ترتیب برای امتیازهای دیگر نیز 
می ت��وان این روند را اعمال نم��ود. در حالت ایده آل هدف 
سازمان باید دستیابی به یک توزیع متعادل امتیازات بلوغ 

برای هر پنج دیدگاه بلوغ باشد.
مراحل اجرای گام س��وم که در ش��کل 12 نشان داده 
ش��ده اند باید برای هرکدام از قابلیت ها به صورت جداگانه 

انجام شوند:
مرحل��ه 1: این مرحله در ابتدا مقادی��ر امتیازهای ثبت 
ش��ده برای هرکدام از پنج دیدگاه موجود در سند ارزیابی 
قابلی��ت را ارای��ه می کند. این مقادی��ر را می توان در بخش 
»برگ��ه خودارزیابی« در انتهای هر س��ند ارزیابی قابلیت 
و یا در »ابزار ارزیابی قابلیت ها« مش��اهده نمود. در ادامه 

دیدگاه ها را بر اس��اس مقادیر داده شده  به آن ها به منظور 
انجام اقدامات اصالحی، شناس��ایی و اولویت بندی می کند. 
توصیه می شود دیدگاه هایی که کمترین مقادیر امتیاز را در 
یک ارزیابی قابلیت به دس��ت آورده اند به صورت خالصه 
بررس��ی نموده و حداقل 2 دیدگاه را جهت انتقال به مرحله 

بعدی )مرحله 2( انتخاب نمایید.
مرحل��ه 2: این مرحل��ه، دیدگاه های انتخاب ش��ده در 
مرحله 1 را با جزییات بیشتری بررسی کرده و KPI هایی 
را انتخاب می کند که دارای کمترین مقادیر امتیاز می باشند.

مرحله 3: این مرحله، س��طح بلوغ هدف )مورد انتظار( 
را برای KPI هایی که دارای »امتیاز کم« می باش��ند تعیین 
 KPI می کند. به عنوان مثال، سطح بلوغ هدف 3 را برای یک
که دارای س��طح بلوغ 1 و یا 2 است تعیین می کند. بررسی 
نحوه تأثیرگذاری س��طوح بلوغ جدید تعیین شده، بر روی 
سطح بلوغ میانگین قابلیت حائز اهمیت است. این مسئله مهم 
است چرا که در نهایت قابلیت ها باید حداقل به سطح بلوغ 3 
برسند. اگر برای رسیدن به این مهم، اهداف تعیین شده به 
اندازه کافی باال نباشند آنگاه اهداف، نیاز به بازنگری داشته 
و باید به مقدار باالتری تنظیم شوند. این موضوع می تواند 
 KPI این گونه تفس��یر شود که ممکن است نیاز باشد برای
های دیگری به غیر از آن هایی که در مرحله 2 شناس��ایی 

شده اند سطح بلوغ هدف جدید تعریف شود.
مرحله 4: این مرحله، به KPI هایی نگاه می کند که سطح 
بلوغ هدف جدید برای آن تعریف شده و توصیه هایی برای 
تغییر و بهبود جهت رس��یدن به این ه��دف جدید را ارایه 

شکل.12:.مراحل.اجرای.گام.سوم:.تجزیه.و.تحلیل
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می دهد. ای��ن توصیه ها را می توان به عن��وان آنچه که در 
بخش »ورودی های کلیدی گام تجزیه و تحلیل« آمده است 

در نظر گرفت.
مرحله 5: این مرحل��ه، برای توصیه هایی که در مرحله 
4 شناسایی شده اند اخذ تاییده از کسب وکار را درخواست 
می کند. درخواست تاییده باید از روند تصویب کسب وکار 
استاندارد س��ازمان تبعیت نماید. زمانی که تصویب انجام 

شد پروژه آغاز می شود.

10-.نتیجه.گیری.و.پیشنهاد.ها

در روش معرفی ش��ده، زیرس��اخت فناوری اطالعات 
از جنبه های مختلف بررس��ی شده و روشی کاماًل عملیاتی 

جهت ارزیابی آن ارایه شده است.
جنبه های مختلف زیرس��اخت در این روش به سیزده 
رس��ته طبقه بندی شده و هر رس��ته دارای تعدادی قابلیت 
اس��ت که در مجموع 74 قابلیت را تش��کیل می دهند. جهت 
ارزیابی این قابلیت ها، پنج س��طح بلوغ )پایه، کنترل ش��ده، 
استاندارد شده، بهینه ش��ده و نوآورانه( تعیین شده است 
که هر س��طح بل��وغ دارای ویژگی هایی اس��ت و در هنگام 
ارزیابی قابلیت ها ویژگی های هر سطح به عنوان معیار در 
نظر گرفته شده و سطح بلوغ مشخص می شود. یکی دیگر 
از ویژگی های قابل توجه این روش این است که هرکدام از 
قابلیت ها از پنج دیدگاه مورد ارزیابی قرار می گیرند که هر 
دیدگاه دارای تعدادی KPI یا شاخص کلیدی عملکرد است.

پس از انجام ارزیابی ها و تعیین سطح بلوغ هر قابلیت، 
نتایج به دس��ت آمده تجزیه و تحلیل شده و بر اساس آن 
پیش��نهادهای تاکتیکی و راهبردی جهت بهبود سطح بلوغ 

هرکدام از قابلیت ها ارایه خواهد شد.
یکی از ویژگی های مهم روش معرفی ش��ده، مناس��ب 
بودن آن جهت کلیه سازمان های بزرگ و کوچک است. به 
عبارت دیگر از آنجا که اهداف سازمان ها با یکدیگر متفاوت 
می باشند طبیعتًا جنبه هایی از زیرساخت فناوری اطالعات 
آن ها نیز که باید مورد ارزیابی قرار گیرد با یکدیگر متفاوت 

خواه��د بود. در روش ارایه ش��ده این موضوع به صورت 
مناس��بی پوشش داده ش��ده اس��ت به این صورت که بر 
اساس شیوه ای نظام مند قابلیت هایی از زیرساخت فناوری 
اطالعات س��ازمان جهت ارزیابی انتخاب می ش��وند که در 
دس��تیابی به اهداف راهبردی به سازمان کمک می کنند. از 
دیگر ویژگی های قابل توجه ای��ن روش، ارایه چندین ابزار 

جهت کمک به اجرای مراحل ارزیابی است.
برای استفاده از این روش سازمان می بایست ملزومات 
اجرای آن را  آمده نموده و عزمی جدی برای عملیاتی نمودن 
آن داشته باشد. همانگونه که قباًل نیز شرح داده شد سازمان 
باید برای آماده س��ازی مواردی همچون اهداف راهبردی، 
بلند مدت و کوتاه مدت، پروژه های فناوری اطالعات در حال 
اجرا و برنامه ریزی ش��ده، افراد و تخصص های مورد نیاز 
برای اجرای ارزیابی، محدودیت های سازمانی، هزینه های 
مورد نیاز و ... برنامه ریزی نموده و در خصوص استفاده 
از منابع انس��انی داخلی و یا خارجی )برون سپاری( برای 

اجرای ارزیابی و تجزیه و تحلیل آن تصمیم گیری نماید.
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الگوریتم توزیع شده زمانبندی کارهای محاسبات توری 
مبتنی بر اتوماتای یادگیر

چکیده
محاسبات توری یک زیرساخت سخت افزاری و نرم افزاری می باشد 
که دسترس��ی به منابع مختلف را به ش��کلی قابل اعتماد، پایدار، فراگیر 
و ارزان فراه��م میکند. منابع توزیع ش��ده، فاصلههای جغرافیایی زیاد، 
معماریها و سیس��تم عاملهای ناهمگون ماش��ینهای مختلف، تفاوتها در 
روش��های دستیابی به هر یک از منابع، متغیر بودن محیط به لحاظ منابع 
دردسترس و در نهایت وجود سیاستهای مختلف در دسترسی به منابع، 
همگی جزء مس��ائل پیچیده ای هس��تند که در یک محیط توری وجود 
دارند. به منظور حصول کارآمدی مناس��ب در چنین محیطی، زمانبندی 
کاره��ا یکی از موضوعات مهم در طراحی محیط های توری می باش��د. 
عملکرد سیس��تم تور به روش زمانبندی کار در آن وابس��ته است و در 
صورت زمانبندی نامناس��ب محیط تور، ناکارام��د خواهد بود. از آنجا 
که زمانبندی کار جزء مس��ائل پیچیده به حساب می آید، الگوریتم های 

قطعی کارایی الزم را برای حل این مسئله نخواهند داشت. 
در ای��ن مقاله، ی��ک الگوریتم زمانبندی کاره��ا در محیط توری بر 
پایه اتوماتای یادگیر ارائه ش��ده است. در الگوریتم پیشنهادی، ابتدا یک 
گره به طورتصادفی انتخاب، و زمانبندی کارها در این گره با استفاده از 
اتوماتاییادگی��ر انجام میگیرد. با توجه ب��ه احتمال هر اقدام در اتوماتای 
یادگیر، کار مورد نظر انتخاب و به تور ارسال می شود. پاداش و جریمه 
اتوماتا براس��اس وجود یا عدم وجود کار در زمانبند می باشد. به منظور 
بررسی کارآیی الگوریتم پیشنهادی آزمایش های مختلفی درمحیط های 
تور با مقیاس های کوچک، متوسط و بزرگ صورت گرفته است. نتایج 
ارزیابی نشان می دهد که وضعیت پارامترهای مهم یک محیط تور شامل 
زم��ان اتمام کار، زم��ان اجرای کارها و تعادل بارگ��ذاری در الگوریتم 

پیشنهادی به مراتب بهتر از سایر الگوریتمهای مشابه می باشد.
واژگان کلی��دی: الگوریت��م زمانبندی، تع��ادل بارگذاری، زمان 

اتمام کار، زمان اجرای کار، محاسبات توری 
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1-.مقدمه

امروزه فناوری جدیدی به نام تور به عرصه ارتباطات 
قدم نهاده اس��ت که بر اساس آن می توان به کامپیوترهای 
ش��خصی خود اجازه داد که وقتی از آن استفاده نمی کنیم 
به ش��بکه جهانی متصل ش��وند و به سیس��تم های بزرگ 
تحقیقاتی اجازه دهند از منابع آزاد و بالاستفاده سیستم ما 
استفاده نماید. محاسبات توری درواقع به ما اجازه می دهد 
با استفاده ازمنابع سیستم های متصل به شبکه و ایجاد یک 
منبع بزرگ از سرویس ها و امکانات این سیستم ها، منبعی 
ب��زرگ و قدرتمند به وجود آوریم ک��ه توانایی انجام دادن 
عملیات بسیار پیچیده مانند پردازش های موازی و سنگین 
یا محاسبات ش��بکه ای که یک سیستم به تنهایی نمی تواند 

انجام دهد را داشته باشد.
 با اس��تفاده از این رویکرد میتوان منابع کامپیوترهای 
ناهمگون را به اش��تراک گذاش��ت. به عب��ارت دیگر، تور 
عبارت است از شبکه گس��تردهاي با توان محاسباتي باال 
ک��ه امکان اتصال ب��ه اینترنت را هم داراس��ت. یک محیط 
تور از کامپیوترهای همگن اختصاصی تش��کیل نمیشود، 
بلک��ه مجموعه ای اس��ت از کامپیوترهای توزیع ش��ده در 
س��طح اینترنت و یا اینترانتهای متع��دد که به صورت غیر 
اختصاص��ی و تحت ی��ک پروتکل ارتباط��ی، از طریق یک 
سیس��تم مدیریت تور با یکدیگر در ارتباط می باشند. هدف 
اصل��ی تور اس��تفاده از ای��ن منابع مش��ترک مانند قدرت 
پردازنده، پهن��ای باند، پایگاه های اطالعات��ی و در اختیار 
گذاش��تن آن ها برای سایر کامپیوترهای متصل به این تور 

میباشد.
با اس��تفاده از تور در یک س��ازمان یا ش��رکت بزرگ 
مي توان از منابع بال  اس��تفاده کامپیوترهاي سازمان کمال 
استفاده را برد و سرعت پردازش اطالعات در سیستم هایي 
ک��ه با کمب��ود حافظه مواجه هس��تند را جب��ران نمود. از 
طرف دیگر، س��رعت نرم افزارهایي ک��ه از این منبع بزرگ 
س��خت افزاري استفاده مي کنند، بس��یار باالتر خواهد بود 
و در نتیجه مي توانیم به  فکر درس��ت کردن نرم افزارهایي 

با قابلیت هاي باالتر باش��یم و منابع بیشتري را در اختیار 
استفاده کنندگان قرار دهیم.

ت��ور مي توان��د مزای��اي زی��ادي ب��راي مدی��ران و 
برنامه نویسان داشته باش��د. در مقایسه با دیگر مدل های 
محاس��بات از قبیل رایانه های بزرگ، کارخواه/ کارساز1 یا 
چند الیه ای2، هدف سیستم های طراحی شده و پیاده سازی 
شده در روش محاسبات توری در حوزه فناوری اطالعات، 
کیفیت باالی س��رویس ها، هزینه کمت��ر و انعطاف پذیری 
بیش��تر اس��ت. مثاًل با آن مي توان برنامه هایي را که نیاز 
به حافظه زیادي دارند اجرا نمود و به  اطالعات، دسترس��ي 
آس��ان تري پیدا کرد. فناوري هاي تور در واقع مي توانند از 
منابع و سیس��تم هاي غیرمتمرکز پش��تیباني کنند و امکان 
ارتباط سیس��تم ها را با هم فراهم  سازند. وقتي براي اولین 
بار فناوري تور ابداع شد، هدف آن تنها به اشتراک گذاشتن 
منابع سیس��تم و در اختیارداشتن سیس��تمي قدرتمند بود 
و به طور کلي بیش��تر در اختیار مؤسسات تحقیقاتي قرار 
داش��ت. اما امروزه ازتور توقع بیش تري مي رود و اهمیت 
بیش��تري پیدا کرده است؛ به ویژه در تجارت الکترونیکی و 

سیستم هاي تجاري غیرمتمرکز و توزیع یافته. 
اگر تصور می کنید سیستم های تور پیچیده اند و ممکن 
اس��ت کار با آن ها مشکل باشد، کامال درست فکر می کنید. 
مثال سیس��تم های تور باید به س��رعت قادر باش��ند منابع 
سیس��تم های متصل به آن ها را شناس��ایی کنند و در عین 
حال نباید از سرعت و کارایی این سیستم ها بکاهند. وقتی 
یک نرم افزار ی��ا مجموعه ای از نرم افزارها بخواهند از تور 
استفاده کنند، مسئله به اشتراک گذاشتن اطالعات، تکه تکه 
کردن این اطالعات، انتقال آن یا امنیت کامل و مدیریت این 
اطالعات کار دشواری است و کاربر تور فقط اطالعاتی را 
وارد می کن��د و نمی داند در داخل سیس��تم چه می گذرد. 
درنتیجه این سیستم ها باید طوری این کار را انجام دهند که 
کاربران تور بدون نگرانی از انتشار اطالعات سری خود یا 

بروز اشتباه در محاسبات، به تور اطمینان کنند. 

1-Client/server
2- Multitier
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2-.پیشینه.پژوهش

برم��ان و همکاران در س��ال 2003 در مقاله ای به بیان 
بحث تور که تقریبا از سال 1990 شروع شده، پرداختند که 
در واقع بستری است برای بهبود کارها و سرعت پردازش 
و انجام پردازش های س��نگین و موازی با کمترین هزینه. 
تور تنها یک مجموعه از منابع نمی باش��د بلکه سیستمی با 

یکسری ویژگی های پویاست ]9[.
فوس��تر و همکاران در س��ال 2004 در مقاله ای به بیان 
این که محبوبیت اینترنت و در دسترس بودن کامپیوترهای 
قوی و شبکه های پرس��رعت به عنوان قطعات ارزان باعث 
تغییر در روش استفاده از کامپیوترهای امروزی شده است، 
پرداختند. این مقوله، امکان اس��تفاده از منابع چند کاربره و 
توزیع ش��ده جغرافیایی جهت حل مسائل بزرگ در صنعت 
و تجارت را فراهم آورده است. تحقیقات اخیر در این زمینه 
بحث جدیدی به نام محاسبات توری را مطرح کرده است ]7[.

بویا و همکاران در س��ال 2012 در مقاله ای به بیان این 
پرداخته ان��د که در محیط تور رفتار و ویژگی های اش��یا و 
موجودیت ها بیشتر شبیه سیس��تم های تصادفی می باشد، 
فعالیت ها و واکنش های موجودیت ها در تور پیرو یکس��ری 
قواعد مش��خص می باش��د. اگ��ر مطالعه دقیق��ی روی این 
فعالیت ها انجام دهیم قادرخواهیم بود یکس��ری واکنش ها، 
رفتارها و فعالیت های بعدی موجودیت ها را تخمین بزنیم ]1[.

کلوری��س و همکاران در س��ال 2011 در مقاله ای بیان 
کردند که بدون ش��ک آینده سیستم های اطالعاتی و پایگاه 
داده بر این اس��اس است که میتوان برخی عملیات سنگین 
مث��ل داده کاوی، پ��ردازش تصویر و غیره را با س��رعت 

بسیار زیاد در محیطهای توری اجرا کرد ]2[.
متی��اس و هم��کاران در س��ال 2010 در مقال��ه ای به 
بیان محاسبات توزیع ش��ده روی یک سیستم کامپیوتری 
پرداختند که در آن یک تعداد عناصر پردازش��ی مستقل از 
طریق یک ش��بکه کامپیوتری به هم متصل شده و وظایف 
محاسباتی را به صورت مش��ترک انجام می دهند. منظور 
از مولفه یا عنصر پردازشی همان سیستم های محاسباتی 

)مثل کامپیوترهای موجود در ش��بکه( است که می تواند به 
خودی خود برنامه را اجراکند]3[.

رانت��از و همکاران در س��ال 2008 در مقال��ه ای به ارائه 
میان افزاری در یک سیستم محاسباتی توزیع شده پرداختند 
که به عنوان الیه نرم افزاری بین سیستم عامل و برنامه ها قرار 
می گیرد و اجرای چند فرآیند بر روی یک یا چند ماش��ین در 
شبکه را امکان پذیر می سازد. میان افزار برای انتقال برنامه های 
بزرگ رایانه ه��ا به برنامه های کارخواه/کارس��از ضروری 
اس��ت. این فناوری در سال های 1990 تکامل یافته و با رشد 

برنامه های مبتنی بر شبکه اهمیت بیشتری پیدا کرد]4[.
روین��ی در س��ال 2006 به بیان این موض��وع پرداخت که 
جهت دستیابی به پتانسیل عظیم موجود در منابع توزیع شده، 
الگوریتم های زمانبندی کارا و موثر از اهمیت خاصی برخوردار 
هستند. متاسفانه الگوریتم های زمانبندی موجود در سیستم های 
توزیع ش��ده و سیس��تم های موازی قدیمی را که معموال روی 
منابع اختصاصی و همگن )مانند خوشه های کامپیوتری( اعمال 

می شوند، نمی توان روی تور به کار گرفت ]5[.
بویا و همکاران در س��ال 2005 در ]6[ نشان دادند که 
ناهمگونی و استقالل کاربران تور نیز در پارامترهایی مانند 
انواع مختلف کارها، نیازمندی های منابع، مدل های کارآیی 
و اهداف بهینه سازی نشان داده می شود. این ناهمگونی ها 
باعث شدند ایده های جدیدی مانند زمانبندی سطح کاربرد 
و مدل اقتصادی تور مطرح ش��ده و ب��رای زمانبندی تور 

به کار گرفته شوند.
زوهو و همکاران در سال 2003 نشان دادند که مدل های 
زمانبندی قدیمی در عمل برای سیس��تم های تور مناس��ب 
نیستند. دلیل این امرفرضیات پایه ای موجود در سیستم های 
قدیمی است که متاسفانه در شرایط تور این فرضیات وجود 
ندارند. سیس��تم تور خصوصیات منحصربه فردی داردکه 
باعث پیچیدگی طراحی الگوریتم های زمانبندی می شود ]8[.

در س��ال 2002 فری��ا و همکاران به بی��ان این موضوع 
پرداختن��د که ابزارهای نظارت و حسابرس��ی در تور ممکن 
است اطالعات مربوط به وضعیت ها و فعالیت های قبلی اشیای 
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درون تور را ثبت کنند. این مسئله منجر به ایجاد حجم باالیی 
از داده های مربوط به بهره وری سرویس های تور و اطالعات 
مربوط به وضعیت سیس��تم تور می ش��ود و الزم است این 
داده ها در سطوح مختلف دسته بندی، تجزیه و تحلیل شوند 
و س��پس از تکنیک های داده کاوی برای استخراج اطالعات 

مهم از درون این داده های حجیم استفاده شود ]10[.

3-.پس.زمینه

امنیت سیستم های تور نیز بس��یار حائز اهمیت است. 
کاربران این سیس��تم ها باید از دسترسی به منابعشان در 
سیستم اطالع حاصل کنند و بدانند کدام کاربر به اطالعات 
آن ها دسترسی دارد. عالوه براین قابلیت اطمینان و سرعت 
این سیستم ها بسیار حائز اهمیت است که اگر سیستم های 
تور از س��رعت کافی برخوردار نباش��ند، کاربران تور از 

استفاده از این سیستم ها دلسرد می شوند ]11[.
سیس��تم مدیریت منابع تور3، مسئول کنترل منابع تور 
و هدف آن باال بردن کارآیی سیس��تم تور است. سرویس 
اطالعات تور یک بخش از سیس��تم مدیریت منابع تور است 
که اطالعات ایستا و پویای منابع تور را مهیا می کند. زمانبند 
تور یک بخش دیگر از سیستم های مدیریت منابع تور است. 
زمانبند با اس��تفاده از اطالعات منابع که توس��ط سرویس 
اطالعات تور مهیا می شوند و اطالعات کارها و وظایف آن ها، 
یک انتساب از وظایف به منابع ایجاد می کند. به این انتساب 
زمانبندی گفته می شود. یک زمانبندی کارا باعث کاهش زمان 
اتمام و کاهش هزینه اجرای کارها می شود. فرآیند زمانبندی 

تور را می توان در سه مرحله زیر مطرح کرد ]8[:
1- کشف و پاالیش منابع

2- انتخاب و زمانبندی منابع براساس اهداف مشخص شده
3- انتساب وظایف به منابع

زمانبندی های تور برخالف زمانبندی های سیستم های 
موازی و توزیع ش��ده معموال قادر به کنترل مستقیم منابع 
نیستند بلکه همانند  واسطه ها یا عامل ها کار می کنند]6[، یا 
گاهی اوقات همراه با کار مطرح می ش��وند. مانند زمانبندی 
3- Grid Resource Management System

سطح برنامه که در ]12[ پیشنهاد شده است.
امروزه افزایش کارآیی تور یک مسئلۀ مهم است. جهت 
افزای��ش کارآیی تور به ی��ک زمانبندی درس��ت و کارآمد 
احتیاج اس��ت. متاسفانه طبیعت پویای منابع تور و همچنین 
تقاضاهای مختلف کاربران، باعث پیچیدگی مسئلۀ تور شده 
است. پویایی کارآیی منابع ناشی از ناهمگونی، خودمختاری 
و اشتراکی بودن منابع تور است. هدف مسئلۀ زمانبندی تور، 
انتساب بهینه کارها به منابع می باشد. مطالعه زمانبندی تور 
از این جهت حائز اهمیت است که سیستم های دنیای واقعی 
معموال به طور فیزیکی یا عملیاتی توزیع ش��ده و ناهمگون 
می باشند. سیس��تم هایی مانند کنترل ترافیک هوایی، نجوم، 

پزشکی، زیست شناسی، نظامی و... از این دسته هستند.
اتوماتای یادگیر فرایندی اس��ت ک��ه طی آن موجودات 
زنده مطالب مختلف را ی��اد می گیرند. تحقیقاتی که در این 
زمینه انجام شده است، در دو شاخه کلی متمرکز می باشد: 
1- درک فرآیندی که منجر به یادگیری موجودات زنده 

می گردد در طی آن، اقدام به یادگیری می نمایند.
2- به دس��ت آوردن روش هایی که با استفاده از آن ها 

بتوان این قابلیت یادگیری را در ماشین ها ایجاد نمود.
یادگیری به روش های مختلفی تعریف شده است که از 
جمله می توان به اعمال یکسری تغییرات در کارآیی سیستم 
براس��اس تجارب قبلی اشاره کرد. مهم ترین مشخصۀ این 
سیستم یادگیر، قابلیت آن در افزایش کارآیی در طول زمان 
می باشد. اگر به صورت ریاضی این تعریف را بیان نماییم 
می گوییم هدف یک سیستم یادگیر، بهینه سازی یک عملکرد 
می باشد که امکان شناسایی آن به طور کامل وجود ندارد.

اتوماتای یادگیر عاملی اس��ت که برای قرار گرفتن در 
محیطی احتمالی و غیر قطعی طراحی شده است. این ماشین 
تع��دادی عمل متناه��ی می تواند انجام دهد. ه��ر اتوماتای 
یادگیر دارای ب��رداری از احتمال ها می باش��د. این بردار 
نش��ان می دهد هر عمل با چه احتمالی انجام می شود. جمع 
درایه های این بردار برابر می باش��د. هر عمل انتخاب شده 
توسط یک محیط احتمالی ارزیابی می شود و نتیجه ارزیابی 
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در قالب س��یگنالی مثبت یا منفی به اتوماتا داده می شود و 
اتوماتا از این پاسخ در انتخاب عمل بعدی تاثیر می گیرد. 

هدف این است که اتوماتا بتواند بهترین عمل را از بین 
اعمال خود انتخاب کند. بهترین عمل، عملی است که احتمال 
دریاف��ت پ��اداش از محیط را به حداکثر برس��اند. کارکرد 
اتوماتای یادگیر در تعامل با محیط، در ش��کل1 مش��اهده 
می شود که محیط را می توان توسط سه تایی E نشان داد 
 c مجموعه خروجی ها و β .مجموعه ورودی ها α که در آن

مجموعه احتمال های جریمه می باشد. 

 P مجموعه دو عضوی باش��د، محیط از نوع β ه��رگاه
می باش��د. در چنی��ن محیطی  به عن��وان جریمه و 
 ب��ه عن��وان پاداش در نظ��ر گرفته می ش��ود. در 
محی��ط از ن��وع  می تواند به طور گسس��ته یک 
مق��دار از مقادی��ر محدود در فاصل��ه ]0.1[ و در محیط از 
نوع متغیر تصادفی در فاصله ]0.1[ اس��ت.  
احتمال این که عمل α1  نتیجه نامطلوب داشته باشد می باشد. 
در محیط ایستا مقادیر بدون تغییر می مانند، حال آن که 
در محیط غیر ایستا این مقادیر در طی زمان تغییر می کنند.

هر اتوماتا را می توان یک ماشین حالت متناهی در نظر 
گرفت که به وسیله پنج تایی زیر قابل نمایش است:

 
پارامترهای موجود در این پنج تایی عبارتند از:

مجموعه عمل های اتوماتا= 	•
مجموعه ورودی های اتوماتا= 	•
تابع یکه ورودی و حالت جاری رابه حالت بعدی نگاشت 	•

می کند= 
تابع خروجی که حالت جاری رابه خروجی بعدی نگاشت 	•

می کند= 
مجموعه حالت های داخلی اتوماتا در لحظهn ام =	•

مجموعه α ش��امل اعمال اتوماتا می باش��د که اتوماتا 
در ه��ر بار تکرار، یکی از آن ها را انتخاب می کند. مجموعۀ 

ورودی β، ورودی اتوماتا را تعریف می کند
الگوریتم زیریک نمونه از الگوریتم های یادگیری خطی 

است. فرض کنید عمل αi در مرحله nام انتخاب شود. 
- پاسخ مطلوب

 رابطه )1(

- پاسخ نامطلوب
 رابطه )2( 

در روابط )1( و )2( توابع fi و gi توابع غیرمنفی می باشند 
که به ترتیب توابع پاداش وجریمه نامیده می شود. 

در این ن��وع از الگوریتم ها، توابع پ��اداش و جریمه به 
صورت زیر تعریف می شوند]13[:

رابطه)3(  

رابطه )4(       

 a ،تعداد اعمال ی��ک اتوماتا r ،در رواب��ط فوق داری��م
پارامتر پاداش وb پارامتر جریمه.

با توجه به مقادیر α وb سه حالت زیر را می توان در نظر 
4 LRP  با هم برابر باشند، الگوریتم را bو α گرفت. زمانی که 

می نامیم، زمانی که b از α خیلی کوچک تر باشد، الگوریتم را 
4-Linear Reward Penalty Scheme

شکل)1(:.ارتباط.بین.اتوماتای.یادگیر.و.محیط
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  می نامیم. و زمانی که b مساوی صفر باشد الگوریتم 
5
 LRεP

را LRI 6 می نامیم. این به روز شدن احتماالت به شکلی است 
که جمع احتماالت برابر با یک می ماند.

نحوۀ کار یک اتوماتاي یادگیر بدین صورت است که یک 
عم��ل از مجموعۀ عمل هاي خود را انتخ��اب کرده وآن را به 
محیط اِعمال می کند. س��پس عمل مذکور توسط یک محیط 
تصادفي ارزیابي مي ش��ود و اتوماتا از پاس��خ محیط براي 
انتخاب عمل بعدي خود اس��تفاده مي کند. در طي این فرآیند، 
اتوماتا یاد مي گیرد که چگونه عمل بهینه را انتخاب نماید. نحوۀ 
استفاده از پاسخ محیط به عمل انتخابي اتوماتا که در جهت 
انتخاب عمل بعدي اتوماتا استفاده مي شود، توسط الگوریتم 
یادگیري اتوماتا مش��خص مي گردد. در بخش بعد جزئیات 

قسمت هاي یک اتوماتاي با ساختار متغیر7 معرفي مي شود.
الگوریتم هاي یادگیری همواره سعي دارند با شناسایي 
مش��خصات محیطي که با آن در ارتباط هستند، عملکرد و 
خصوصیات خود را در جهت رس��یدن به یک هدف خاص 
بهینه نماین��د. اتوماتاي یادگیر نیز نوعي از این الگوریتم ها 
است که سعي دارد بر حسب پاسخي که از محیط دریافت 
مي کن��د احتمال مربوط به حاالت خ��ود را تغییر دهد و در 
هر حالت نیز عملکرد خاص خود را اجرا نماید. اتوماتاهاي 
یادگیر بر حس��ب ساختارش��ان به دو دستۀ عمده تقسیم 
مي شوند. در دس��تۀ اول، س��اختار اتوماتا ثابت مي باشد 
و بر حس��ب یک توالي خاص از پیش تعریف ش��ده، انتقال 
حاالت صورت مي گیرد. ای��ن نوع از اتوماتاها را اتوماتاي 
ساختار ثابت مي نامند. در نوعي دیگر از اتوماتاها، هنگامي 
که اتوماتا در حال فعالیت است، احتماالت مربوط به هر یک 
از حاالت دائمًا در حال تغییر مي باشد؛ لذا این نوع از اتوماتا 

را اتوماتاي ساختار متغیر مي نامند.
زمانبندی کار جزء مس��ائل پیچیده به حساب می آید و 
الگوریتم ه��ای قطعی کارایی الزم را برای حل این مس��ئله 

نخواهند داشت. 
الگوریت��م غیرقطعی ب��ه الگوریتمی گفته می ش��ود که 
5- Linear Reward Penalty Epsilon Penalty Scheme
6- Linear Reward Inaction Scheme
7- Variable Structure Learning Automata

رفت��ار غیرقطع��ی دارد. ب��رای نمونه در یک��ی از مراحل 
چنین الگوریتمی مقدار صفر ی��ا یک به صورت غیرقطعی 
)تصادفی( به یک متغیر نسبت داده می شود، رفتار الگوریتم 
از این نقطه به بعد دو مس��یر متفاوت خواهد داش��ت. این 
الگوریتم ه��ا در مرحلۀ تصمیم گیری خ��ود یک حالت را از 
میان تع��دادی متناهی  از حالت های ممکن برمی گزینند. اگر 
دس��ت کم یکی از حالت های ممک��ن بتواند خروجی مورد 
انتظار را برای یک ورودی مشخص به بار آورد، می گویند 
الگوریت��م آن خروجی را می پذی��رد و در غیر این صورت 
خروج��ی را رد می کند )یعنی خروج��ی مورد انتظار را در 
هیچ مس��یری تولید نمی کند یا این که الگوریتم به صورت 

نامتناهی ادامه پیدا می کند.(
تف��اوت الگوریتم های غیرقطعی با الگوریتم های قطعی در 
وجود عناصری از نوع حدس زدن در برخی مراحل آن ها است. 
در حالی که الگوریتم های قطعی برای هر ورودی مش��خص 
یک خروجی مشخص تولید می کنند، الگوریتم های غیرقطعی 
با توجه به مقادیری که در گام های غیرقطعی خود محاس��به 

می کنند ممکن است خروجی های متفاوتی داشته باشند. 

4-.الگوریتم.زمانبندی.پیشنهادی

در این مقاله روش��ی مبتنی ب��ر اتوماتای یادگیر برای 
زمانبندی کارهای محیط تور پیشنهاد شده است. در روش 
پیشنهادی منبع تور به طور کامال تصادفی انتخاب می شود 
واین گره تور از زمانبند درخواست کار می کند. در صورت 
وجود کار در زمانبند، زمانبند انتخاب شده پاداش می گیرد 
و کار را ب��ه گره تور تحویل می ده��د. در غیر این صورت 
زمانبند جریمه می ش��ود و احتمال انتخ��اب آن در مراحل 
بعدی کاهش می یابد. بر این اساس زمانبندی هایی که کاری 
برای ارس��ال دارند فضای محیط را کمتر اشغال می کنند. 
انتخ��اب گره تور به صورت ش��به تصادفی می باش��د. در 
واقع اتوماتای یادگیر در یک محیط تصادفی جهت رسیدن 
به هدفش��ان که همان بروزرس��انی می باشد به طور پیش 
فرض از دو تابع پاداش و جریمه استفاده می کنند تا زمانی 
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که سیستم به حالت پایدار برس��د. الگوریتم پیشنهادی به 
ص��ورت چند پردازنده ای می باش��د و با دیگر الگوریتم ها 
بر اس��اس زمان اتم��ام کار، زمان اج��رای کارها و تعادل 
بارگذاری مقایسه می ش��ود و عملکرد بسیار مناسب تری 
نس��بت به دیگر روش ها مخصوصا در محیط تور مقیاس 

بزرگ از خود نشان می دهد. 
اصواًل کارب��ران مختلف بارکاری متفاوتی داش��ته و 
بنابراین نیاز به ظرفیت محاسباتی متفاوتی دارند. تخصیص 
ظرفیت مش��ابه منابع ت��ور به کارب��ران مختلف نامطلوب 
می باش��د. عالوه براین منابع تور، ناهمگون، مستقل و پویا 
می باش��ند. بنابراین خصوصیات منابع موقتی هستند و با 
زمان تغییر می کنند. عملکرد موفق و ناموفق تور به روش 

زمانبندی بستگی دارد.
در ابت��دا ف��رض می ش��ود ک��ه محی��ط تور ش��امل 
ناهمگ��ون  گ��ره  زمانبن��د   m
  می باشد. هر زمانبند  با مجموعه ای 
از یک یا چند گره  مرتبط است. از طرف دیگر گره 
  با یک یا بیش از یک زمانبند  مرتبط اس��ت. 
را زمانبندهای همجوار  اعض��ای هر زمانبند مجموع��ه 
می نامی��م. بنابراین ارتباط چند به چن��د بین گره های تور 
 و زمانبنده��ا وج��ود دارد. در اینجا برای هر گره تور 
زمانبند به اتوماتای یادگیر مجهز می شود. در شکل 
2 نمونه ای از ارتباط چند به چند بین گره ها و زمانبندها در 

سیستم تور نشان داده شده است.

از  مجموع��ه ای  اگ��ر 
اتوماتای یادگیر در زمانبند 

مجموعه ای از اتوماتای یادگیر در گره  باش��د. مقدار 
کاردینال  نش��ان دهن��ده تعداد اتومات��ای یادگیر که 
با آن مجهز شده است یا تعداد گره متصل شده  زمانبند
نشان دهنده تعداد زمانبندهای  می باشد.  به زمانبند 

متناظر با گره  می باشد. 
مجموع��ه  اگر
اتوماتای یادگیر  باشد، بنابراین مجموعه اقدام های 
 برابر با  می باش��د. تمام اقدام ه��ای اتوماتای یادگیر 
احتمال انتخاب اولیه مش��ابه و برابر با دارند. 
 Sk بدین معنی است که زمانبند کارش انتخاب اقدام 

ارسال می کند. را برای 
در الگوریتم پیش��نهاد ش��ده از اتوماتای یادگیر  
اس��تفاده شده است یعنی مقدار a=b می باشد. هر اتوماتای 
یادگیر براساس احتمال هر اقدام انتخاب می شود. در روش 
پیش��نهادی از تنها اتوماتای یادگیر متعلق به مجموعه  

استفاده شد. 

4-1- شبه کد الگویتم پیشنهاد شده

 در اینجا گره به صورت تصادفی انتخاب می شود و هر 
گره خود تقاضای کار می کند. در این الگوریتم وقتی یک گره 
پیام درخواست کار به تمام زمانبندهای  انتخاب می شود، 
( ارسال می کند و منتظر  همجوارش )متعلق به مجموعه 
دریافت کار جدید یا عدم وجود کار می ش��ود. در ادامه با 
ارسال پیام درخواست کار، تمام اتوماتای یادگیر متعلق به 
مجموعه  یکی از اقدام هایشان 
را ب��ا توجه به احتمالش��ان انتخاب می کنند. ه��ر اقدام به 
زمانبند  وابس��ته می باش��د. زمانبن��د متناظر با عمل 
انتخاب شده به وسیله  اتوماتای یادگیر ، می تواند 
کارش را برای  گره  ارسال می کند. بعد از انتخاب اقدام، 
هر اتوماتای یادگیر زمانبند متناظرش را بررسی 
می کند تا ببیند که آیا با اقدام انتخاب شده برابر است یا نه، 

شکل)2(:.ارتباط.چند.به.چند.بین.گره.تور.و.زمانبندها.در.سیستم.تور
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اجازه ارسال کار  اگر برابر بود زمانبند انتخاب ش��ده
برای گره  را می دهد. در غیر این صورت زمانبند متوقف 
میشود تا پیام درخور را دریافت کند. در اینجا تمام کارها 
به صورت تصادفی به زمانبندها تخصیص داده می شوند 
و اولویت قرارگیری آن ها در صف بر اس��اس زمان تولید 
آن ها می باشد. بدین صورت که ابتدا کار یا کارهایی که ابتدا 
زودتر تولید شده اند انتخاب شده و سپس بر اساس تعداد 
کارها به تصادف زمانبند انتخاب می ش��ود و کار یا کارها 
نیز به زمانبندها اختصاص داده می شوند و در صف قرار 

می گیرند.
 محیط تور شامل m زمانبند

 
n  گره تور ناهمگون می باشد. 

 ه��ر زمانبند با مجموعه ای از یک یا چند گره تور در 
ارتباط است                                           

 از طرف دیگر گرید ت��ور ب��ا ی��ک یا بیش از یک 
مرتبط است                                             زمانبند 

 براي هر گرید تور  زمانبند Sj به اتوماتای  یادگیر 
مجهز می شود                                                       

5-.ارزیابی.الگوریتم.زمانبندی.پیشنهادی

برای انجام ارزیابی عملی الگوریتم زمانبندی پیشنهادی 
از سیستمی با مشخصات زیر استفاده شد.

مشخصات.رایانه

نرم.افزارسیستم.عاملپردازندهحافظهمدل.سیستم

 System
 type: 64bit
 Operating

system

 Installed
 memory
 (RAM):
4.00GB

Intel Pen-
 tium (R)
 cpu G620
 ,2.60GHZ
2.60GHZ

 Windows
8 Enter-

prise

 MAT-
 LAB

  a
 (7.140)
 64 –bit
 2012 R

الگوریتم پیش��نهاد ش��ده 50 بار اجرا ش��د و میانگین 
 n نش��ان دهنده مجموعه T این پارامتر محاس��به شد. اگر
کار مس��تقل که به m منبع در محی��ط تور تخصیص داده 
ش��ده باش��د، در زمان t=0 همه m منبع و n کار مس��تقل 
جهت پردازش در دسترس می باشند. ماتریس زمان مورد 
انتظار برای محاس��بات )ETC( با اندازه m*n برای ذخیره 
زمان پردازش n کار در m منبع استفاده می شود. بنابراین 
ETC(j,i) زمان مورد انتظار برای محاس��به کار Tj درمنبع 

Mi را نشان می دهد. زمان اتمام )Cj( کار Tj برابر است با: 

در اینجا  بار قرار گرفته ش��ده در منبع  Mi قبل از 
پردازش کار  Tj می باشد. 

عملکرد روش پیشنهادی از طریق آزمایش های شبیه سازی 
مختلف در محیط تور با س��ه اندازه مختلف شامل: سیستم 
تور مقیاس کوچک8 ش��امل 64 گره و 512 عنصر پردازش، 
سیستم تور مقیاس متوسط9 شامل 128 گره و 1024 عنصر 
پردازش و س��ر انجام سیس��تم تور مقیاس بزرگ10 شامل 
512 گ��ره و 4096 عنصر پردازش، اجرا ش��د. برای اجرای 
آزمایش ها فرض شد که همه کارها تنها به منابع محاسباتی 
نیاز دارند. برای هر محیط تور فرض شد که هر گره عناصر 
پردازش��ی با تعداد مشابهی دارد. ظرفیت پردازشی عناصر 
پردازنده با اس��تفاده از تابع توزیع احتمال گاوس با میانگین 

8- Small scale
9- Medium scale
10- Large scale
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1000میلیون دستوالعمل در ثانیه و واریانس150 تولید شد. 
پهنای باند اسمی شبکه بین هر دو گره 100mbps فرض شد.

تعداد کاربران ثاب��ت و برابر 50 و100 و200 برای هر 
یک از محیط های تور در نظر گرفته شد. تعداد کل کارهای 
ثبت ش��ده برای کل کاربران در س��ه محیط تور به ترتیب 
1000، 4000، 32000 می باشد. زمان اجرای کارهای ایجاد 
ش��ده به وسیله هر کاربر از طریق توزیع نرمال با میانگین 
500 میلیون دس��تورالعمل و واریانس 100 به دست آمد. 
س��رعت تولید کار جدی��د هر کاربر با توزیع پواس��ون با 
میانگین }20و15و10و5{ در نظر گرفته ش��د. این سرعت 
به صورت تصادفی از مجموعه ذکر ش��ده در هر آزمایش 
انتخ��اب ش��د. برنامه 50 ب��ار اجرا ش��د و میانگین نتایج 

محاسبه شد.

5-1- پارامتر مورد ارزیابی

برای مقایس��ه روش پیش��نهادی با دیگ��ر روش ها از 
سه پارامتر ش��امل زمان اتمام کار11،زمان اجرای کارها12 

وتعادل بار13استفاده شده است.
زمان اتم��ام کار متداولترین پارامت��ر اندازه گیری روش 
بهینه سازی می باش��د. این پارامتر به عنوان بیشترین زمان 
اجرای همه کارهای ثبت ش��ده تعریف می ش��ود. به عبارت 
دیگر، نش��ان دهنده زمان کامل ش��دن آخرین کار می باشد. 
کمینه س��ازی این پارامتر نش��ان می دهد که کارها در زمان 
طوالنی انجام نمی ش��وند. این پارامتر بر حس��ب میلی ثانیه 
اندازه گیری می شود و بر اساس رابطه روبرو تعریف می شود:

زم��ان اجرای کار این پارامتر ب��ه عنوان مجموعه زمان 	•
کامل ش��دن همه کارها تعریف می ش��ود و زمان کلی را 
که پردازشگرها به وس��یله کارها اشغال شده اند نشان 
می دهد. این پارامتر کیفیت سرویس دهی سیستم تور را 
نشان می دهد و بر حسب میلی ثانیه اندازه گیری می شود 

و بر اساس  تعریف می شود.

11- Make span
12- Flow Time 
13- Load balancing

تعادل بار نشان دهنده توزیع بار تخصیص داده شده به 	•
گره های تور می باش��د. توزیع حجم کار یکنواخت نشان 
دهنده تعادل بار گ��ذاری در هنگامی که تمام گره تورها 
حجم پردازش��ی مشابهی دارند، می باشد. به هر حال در 
حالتی که ظرفیت های پردازش��ی متفاوتی وجود دارد، 
حجم کار ثبت ش��ده برای هر گره تور بایستی متناسب 
با ظرفیت آن باش��د. در این مورد، انحراف معیار زمان 
کامل ش��دن )یعنی زمانی که یک گره تور اجرا یا اخرین 
کارش را کام��ل می کند( گره های تور ب��رای تعادل بار 
گذاری منتظر می ماند. این پارامتر نشان دهنده اختالف 
میانگین بین زمان تکمیل تورهای مختلف می باش��د. دو 
پارامتر زم��ان اتمام کار و زمان اجرای کار در صورتی 
که حجم کارهای تورها متعادل باشد کمینه می شود. اگر 
M و Sd ب��ه ترتیب میانگین و انحراف معیار زمان تکمیل 
تمام گره ها باش��د، در این صورت تع��ادل بارگذاری به 

صورت  تعریف می شود.
از انجا که در نرم افزار متلب تمام این اطالعات به صورت 
ماتریس باید ذخیره شود، بنابراین در ابتدا ماتریس زمانبند 
تولید می شود و صف کارها در هر زمانبند مشخص می شود. 
حال بر اس��اس این ماتریس، پردازش شروع می شود. یک 
گ��ره تور به تصادف انتخاب می ش��ود و درخواس��ت کار 
جدید می کند. این درخواست به تمام زمانبندهای همجوارش 
ارسال می ش��ود اگر در زمانبند انتخاب ش��ده کاری برای 
ارس��ال وجود داشته باشد آن کار را به گره تور اختصاص 
می ده��د و پاداش می گیرد، پاداش در اینجا در واقع به معنی 
افزایش احتمال انتخاب می باشد. اما در صورتی که کاری در 
زمانبند برای ارس��ال وجود نداشته باشد پیغام عدم ارسال 
کار فرس��تاده می شود و زمانبند جریمه می شود، جریمه به 

معنی کاهش احتمال انتخاب می باشد.

5-2- الگوریتم های مورد مقایسه

ب��رای ارزیابی کارایی الگوریتم زمانبندی پیش��نهادی، 
الگوریتمهای مش��ابه به شرح زیر مورد ارزیابی و مقایسه 
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قرار گرفته اند:
الگوریتم GRZ [14]: این مقاله در سال 2005 توسط ژائو 	•

و همکاران ارائه ش��د. در این تحقیق دو مدل برای پیش 
بینی زمان کار در سیس��تم های تور ارائه ش��د. در این 
الگوریتم ها از الگوریتم ژنتی��ک برای کمینه کردن زمان 
پایان کارها، از طریق بهینه س��ازی تخصیص کار به هر 

گره تور استفاده شد.
الگوریتم LAH [15]: این الگوریتم توس��ط سای هولینگ 	•

در س��ال 2011 چاپ شد. در این مقاله یک منطق نادقیق 
ترکیبی ب��ر پایه بهینه س��ازی ازدح��ام ذرات با روش 
عملکرد جهش متقاطع برای کمینه سازی زمان اتمام کار 
در مسائل زمانبندی، ارائه شده است. در روش پیشنهاد 
ش��ده، ازدحام ذرات ترکیبی، سیستم استنباط نادقیق به 
منظور تعیین وزن اینرسی PSO و کنترل پارامتر عملکرد 
توسط دانسته های انسانی استفاده می شود. با استفاده 
از سیس��تم نادقیق، وزن اینرس��ی تطبیق داده می شود. 
عملکرد ذکر ش��ده نیروی موثر اعم��ال می کند، تا بهینه 
محلی حاصل شود. از سازوکار چرخ رولت برای تبدیل 

مقادیر مکان ذرات استفاده شد.
الگوریتم CCL [16]: این الگوریتم توس��ط شیانگ چانگ 	•

در سال 2007 براس��اس الگوریتم مورچه پیشنهاد شد. 
در محیط طبیعی، مورچگ��ان توانایی عجیبی در حرکت 
گروهی به س��مت غذا براس��اس مس��یری بهینه دارند. 
الگوریت��م مورچگ��ان، رفتار مورچه ها را شبیه س��ازی 
می کن��د. در اینجا الگوریتم بهینه س��ازی متعادل کلونی 
مورچگ��ان برای زمانبندی کاره��ا و تخصیص به منابع 

تور پیشنهاد شده است.
الگوریتم پیش��نهادی )LAJS(: نتایج یک ب��ار اجرای این 	•

الگوریتم برای سناریوهای مختلف سیستم های تور مقیاس 
کوچک، متوسط و بزرگ اندازه گیری و ارائه شده است.

وضعیت و عملکرد الگوریتم پیشنهادی در مقایسه با هر 
یک از این الگوریتمهای مشابه در بخش نتایج ارزیابی ارائه 

و تحلیل خواهد شد.

5-3- نتایج ارزیابی

ش��کل 3 زمان اتمام کار را در سیس��تم ت��ور با اندازه 
های مختلف نش��ان می دهد. در هر مقیاس از تور عملکرد 
چهار الگوریتم ذکر ش��ده با یکدیگر مقایسه شده است، به 
طوری که مستطیل اول نشان دهنده الگوریتم LAH، سپس 
 CCL وهمینطور GRZ مستطیل دوم نشان دهنده الگوریتم
 )LAJS( و مس��تطیل آخر نشانگر الگوریتم پیش��نهاد شده
می باش��د. زم��ان اتم��ام کار در الگوریت��م LAJS به طور 

چشمگیری از سایر الگوریتم ها کمتر است. 
ب��ا توجه به نتایج به دس��ت آمده در ب��اال، زمان اتمام 
کار در الگوریتم پیش��نهادی از نص��ف زمان اتمام کار در 
الگوریتم های دیگر نیز کمتر است و این موضوع در محیط 

تور با مقیاس بزرگ به خوبی نشان داده شده است.
شکل 3 الگوریتم پیشنهاد ش��ده را با دیگر الگوریتم ها 
مقایس��ه می کند و نش��ان می دهد که زمان اج��رای اتمام 
کار نی��ز در الگوریتم LAJS به ش��دت از دیگر الگوریتم ها 
کمترمی باشد. الگوریتم های LAH و GRZ و CCL در محیط 
مقیاس کوچک ومتوس��ط تقریبا شبیه به هم عمل می کنند 
یعنی نتایج خروجی آن ها با هم نس��بتا برابر اس��ت اما با 
افزایش مقیاس محیط، نتایج آن ها کامال با یکدیگر متفاوت 
می باش��د، به طوری که الگوریتم CCL به نسبت بهتر از دو 

الگوریتم دیگر عمل می کند.
این موضوع نش��ان می دهد ک��ه الگوریتم های LAH و 
GRZ به مقیاس محیط تور حس��اس می باشند و با افزایش 

حجم کارها کارایی آن ها کاهش می یابد.
در شکل های 5 و 6 نمودار تغییرات زمان اتمام کار و زمان 
اجرای کارها نشان داده شده است. تغییرات زمان اتمام کار در 
شکل 5 تقریبا خطی می باشد که نشان می دهد با افزایش مقیاس 
محیط تور زمان اتمام کار تقریبا خطی تغییر پیدا می کند. شکل 
6 نشان می دهد که مقدار زمان اجرای کارها با افزایش مقیاس 
محیط تور به طور نمایی افزایش پیدا می کند، که این موضوع 
نش��ان دهنده واگرایی سیستم می باش��د. اما این موضوع در 
الگوریتم پیشنهاد شده به طور چش��مگیری از الگوریتم های 
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دیگر کمتر می باشد که در شکل 4 نشان داده شده است.
نکته قابل توجه در اینجا، افزایش تعداد بارگذاری با افزایش 
مقیاس سیستم تور می باشد، در حالی که در دیگر الگوریتم ها 
با افزایش مقیاس تور این مقدار کاهش می یابد. این موضوع 
نشان دهنده سازگاری روش پیشنهادی با مقیاس های بزرگ 
تر می باشد. از طرف دیگر نیز انحراف معیار کاهش می یابد 
که نش��ان دهنده افزایش توزیع یکنواخت تکرار آزمایش��ات 

می باشد که در شکل 7 نمایش داده شده است. 

نتیجه.گیری

محاس��بات توری به عنوان یک رویکرد جدید برای حل 
مس��ائل در مقیاس بزرگ در زمینه های علمی، مهندس��ی 
و تجاری به وج��ود آمده اند. آن ها ای��ن قابلیت را به وجود 
آوردند که بتوان بنگاه های مجازی را به منظور اش��تراک 
و یکپارچه سازی میلیون ها منبع ازنظر جغرافیایی در سطح 

سازمان ها و حوزه های مدیریتی پراکنده اند، ایجاد کرد. ایدۀ 
اصلی تور این است که منابع ماشین های شرکت کننده، از 
طریق یک الیه نرم افزاری به صورت شفاف و مطمئن مورد 
اس��تفاده قرار بگیرد. محاس��بات توری، محاسبات توزیع 
ش��ده ای اس��ت که به س��طح تکامل باالتری رسیده است. 
اه��داف مورد نظر در طراحی تور همچنین کاربردهایی که 
برای آن در نظر گرفته ش��ده است، از عوامل تعیین کننده 
در نوع کاربری تور می باشد. در این مقاله الگوریتمی برای 
زمانبندی کارهای محیط تور پیشنهاد شده است. الگوریتم 
پیش��نهادی با دیگ��ر الگوریتم ها بر اس��اس پارامتر زمان 
اتمام کار، زمان اجرای کارها و تعادل بارگذاری مقایس��ه 
شد و عملکرد بس��یار مناسب تری نسبت به دیگر روش ها 
مخصوص��ا در محی��ط تور مقیاس بزرگ از خود نش��ان 
داد. نکت��ه قابل توجه در نتایج تعادل بار گذاری می باش��د. 
به طوری ک��ه همان طور که در نمونه های ارائه مش��خص 
اس��ت، با افزایش مقیاس محیط تور تع��ادل بارگذاری در 
محیط های مختلف کاهش یافته اس��ت، در صورتی که در 
الگوریتم پیش��نهادی علیرغم این که میزان تعادل بارگذاری 
از دیگر الگوریتم ها بهتر اس��ت، ب��ا افزایش مقیاس محیط 
تور، تعادل بارگذاری نیز افزایش پیدا کرده است و انحراف 
معیار آن که نشان دهنده پراکندگی داده ها است کاهش پیدا 

کرده است.
در ادامه کارهای انجام گرفته در این مقاله، پیشنهاداتی 

به شرح زیر برای کارهای آتی ارائه می شود: 

شکل.)3(:.میانگین.زمان.اتمام.کار.در.محیط.های.تور.با.اندازه.های.
مختلف

شکل)4(:.زمان.اجرای.تمام.کارها.در.سیستم.های.تور

شکل)5(:.زمان.اتمام.کار.در.محیط.های.تور
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انتخاب منبع تور بر اساس حجم کار و میزان بار موجود 	•
در تور صورت گیرد و تصادفی نباشد.

از روش های مختلف به صورت ترکیبی اس��تفاده شود، 	•
به عنوان مثال زمانبندی با الگوریتم ژنتیک انجام ش��ود، 
تخصیص با اتوماتای یادگیر و انتخاب گره تور با تجمع 

ذرات.
الگوریت��م جهش قورباغه یکی از الگوریتم های پرکاربرد 	•

می باشد از آن نیز می توان در زمانبندی، تخصیص کار 
و کشف منبع استفاده کرد.
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