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 زادهاحمد عبداله، زادگانعباس رسول

 2اي از قواعد پويادر قالب مجموعههاي متناظر آنها را اي از رويدادها و واكنشسيستمي است كه مجموعه  ،1سيستم مديريت پايگاه داده پويا - چكيده
واكنش ي خاص، هاي از پيش تعريف شده در سيستم در صورت برقراري شرايطرويدادهر يك از  وقوع قبالطور خودكار در ه ببتواند  تا كندتعريف مي

 است كه در هر لحظه از بين 3بند قواعد زمان، داردآنتأثير بسزايي در كارايي هاي مهم سيستم پايگاه داده پويا كه يكي از قسمت. مقتضي را انجام دهد
عد ارائه شده است، در يك محيط بندي قواهايي را كه تاكنون براي زمانپيش از اين روش .نمايدي اجرا يكي را براي اجرا انتخاب ميقواعد آماده

پارامترهاي ارزيابي . ايم براساس تعدادي پارامتر ارزيابي با يكديگر مقايسه نموده و روش كاراتر را معرفي كرده4آزمايشگاهي مبتني بر معماري سه بخشي
 .9 و بهره پردازشگر8زماني به ازاي هر تراكنش، سربار 7اتي، توان عملي6، انحراف معيار زمان پاسخگويي5 ميانگين زمان پاسخگويي:مورد استفاده عبارتند از

سپس آنرا با . نماييمبندي جديدي ارائه ميبندي قواعد برمبناي بهبود فرايند تخمين احتمال اجراي آنها روش زمان زمانهدف بهبودبا در اين مقاله، 
توسط قواعد بندي حاكي از بهبود فرايند زمانآزمايشات نتايج . نماييمابي ميگفته مقايسه و ارزيي موجود در چارچوب پيش كاراترين روش ارائه شده

 .باشدروش جديد مي

 .قواعدبندي ، زمان، سيستم مديريت پايگاه داده پويا قواعداجرايتخمين احتمال  -كليد واژه

 

 مقدمه -1

هاي داده متداول داراي ماهيت ايستا هستند، يعني پايگاه
گيري هنگام سازي، درج، حذف، گزارشاعمال پرس و جو، ب

انجام ، دن كه توسط كاربر درخواست شويزمانفقط  غيرهو 
 و سيستم مديريت پايگاه داده هيچ ابتكار عملي پذيرندمي

بسياري . در هنگام رخ دادن شرايط خاص در سيستم ندارد
هاي انبارداري، اتوماسيون  برنامهانندهاي كاربردي ماز برنامه
هاي داراي محاسبات پيچيده مالي ات و سيستمجكارخانه

نياز به نظارت خودكار دارند تا در صورت ) مانند بازار سهام(
براي اين . شود مقتضي انجام واكنشوقوع رويداد خاصي، 

در آن  كهاي طراحي شود منظور بايد سيستم پايگاه داده
هاي متناظر آنها امكان تعريف رويدادهاي مورد نظر و واكنش

 پويا جانده شود، به چنين سيستمي، سيستم پايگاه دادهگن
 .]5[ دينگو

اي از  مجموعهدر قالب پويا رفتار واكنشي سيستم پايگاه داده
 اين قواعد  در حالت كلي،. شودقواعد پويا سازماندهي مي

به . هاي رويداد، شرط و عمل هستندشامل سه بخش به نام
عمل يا به اختصار -رطش-رويداد همين دليل به آنها قواعد

ECA107[، ]6[، ]5 [شود گفته مي[  . 

 پويا، در ابتداي امر، برنامه كاربردي در سيستم پايگاه داده
تا زمانيكه هيچ رويداد از پيش تعريف . در حال اجراست

اي در سيستم رخ نداده است اجراي برنامه كاربردي شده
يستم رخ به محض اينكه رويدادي در س. كندادامه پيدا مي

 مرتبط هستند ،اي از قواعد كه با اين رويدادد، مجموعههد
سپس بخش . شوندفعال شده و وارد ليست قواعد فعال مي

شود و در صورت درست بودن، به شرط اين قواعد ارزيابي مي
به با توجه حال . شوندي اجرا اضافه ميليست قواعد آماده

 ي اجرا آمادهعدبندي مورد استفاده، يكي از قواروش زمان

بندي قواعد در پايگاه داده پويا برمبناي بهبود فرايند تخمين احتمال ارائه روش جديد زمان
 اجراي قواعد 
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اگر اجراي . شوندمي اجرا آن دستورات بخش عمل وانتخاب 
اين دستورات موجب رخ دادن رويدادهاي ديگري در 

نيز به ليست قواعد ) قواعد فرزند( مرتبطسيستم شود، قواعد 
 كه ارزيابي و اجراي قواعد تا زماني. شوندفعال اضافه مي

-د، ادامه پيدا مينلي شو خاي اجرا و آمادهليست قواعد فعال
. گرددپس از آن كنترل اجرا به برنامه كاربردي باز مي. كند

 .]6[  پردازش قواعد گوينديبه مجموعه عمليات فوق، چرخه

تشخيص ) 1( :يشامل پنج مرحله پردازش قواعد يچرخه
 مرتبط با رويدادهاي رخ سازي قواعدفعال) 2(، هارويداد
بندي زمان) 4(، واعد فعال قارزيابي بخش شرط )3(، داده

 ي دستورات بخش عملاجرا) 5(و ي اجرا قواعد آماده
 ي پيشين براي اجرا انتخاب شدهاي كه در مرحلهقاعده

كه مجموعه دستورات بخش شايان ذكر است . باشداست، مي
، ]4 [شوندعمل يك قاعده در قالب يك تراكنش اجرا مي

]5[ ،]6[. 

ي پردازش ي اجراي چرخهتور بسيار مؤثر در نحوهدو فاك
 12عمل- و پيوستگي شرط11شرط-قواعد، پيوستگي رويداد

: انداين دو پيوستگي داراي سه حالت مختلف. قواعد است
-اگر پيوستگي رويداد. مستقل) 3(تعويقي و ) 2(فوري، ) 1(

شرط يك قاعده از نوع فوري باشد، شرط آن قاعده بالفاصله 
 ،دادن رويداد متناظرش و فعال شدن قاعده پس از رخ
عمل -به همين ترتيب اگر پيوستگي شرط. شودارزيابي مي

يك قاعده از نوع فوري باشد، پس از فعال شدن آن قاعده و 
ي ارزيابي شرط مربوطه، در صورت مثبت بودن نتيجه

. شوندارزيابي، دستورات بخش عمل آن قاعده فوراً اجرا مي
يك قاعده از نوع ) عمل-شرط(شرط -يدادرو اگر پيوستگي

آن قاعده تا زمان ) اجراي عمل(تعويقي باشد، ارزيابي شرط 
در برخي موارد . افتداتمام تراكنش جاري به تأخير مي

تا رخ دادن رويداد خاصي به ) اجراي عمل(ارزيابي شرط 
اجراي (در حالت مستقل، ارزيابي شرط . خير خواهد افتادأت

قالب يك تراكنش مستقل و پس از اتمام قاعده در ) عمل
 .]1[ شودتراكنش جاري انجام مي

بندي قواعد به طور مستقيم روش مورد استفاده براي زمان
ها، در فاكتورهايي مانند زمان پاسخگويي سيستم به تراكنش

 توان عملياتي سيستم و بطور كلي  ها،زمان بازگشت تراكنش
يكي از . ا، بسيار مؤثر استدر كارايي سيستم پايگاه داده پوي

هايي روشهاي پايگاه داده پويا نقاط ضعف عمده سيستم

 ارايه شده آنها  در عدبندي قوابراي زمانتاكنون است كه 
 يا براي حاالت خاص هاي موجودروشاست به طوريكه 

.  يا در عمل داراي كارايي قابل قبولي نيستندنداطراحي شده
پايگاه داده پويا مديريت يستم  در سعدبندي قواروش زمان

 .]5[، ]4[، ]1[ يكي از موضوعات تحقيقاتي مهم است

است، در بخش دوم به اين مقاله در پنج بخش تنظيم شده 
بندي قواعد در پايگاه زمانموجود براي هاي معرفي روش
نتايج مقايسه و ارزيابي در بخش سوم . پردازيمداده پويا مي

د را كه پيش از اين در يك بندي موجوهاي زمانروش
محيط آزمايشگاهي مبتني بر معماري سه بخشي، بر اساس 

دهيم و تعدادي پارامتر ارزيابي انجام شده است، نشان مي
با هدف در بخش چهارم . نماييمروش كاراتر را معرفي مي

بندي قواعد بر مبناي بهبود فرايند تخمين بهبود زمان
 سپس .نماييم معرفي ميروشي جديداحتمال اجراي قواعد 

ي موجود در اين روش را با كاراترين روش ارائه شده
نتايج نماييم و گفته مقايسه و ارزيابي ميچارچوب پيش 

مطالب در بخش پنجم سرانجام  .هيمدنشان ميرا آزمايشات 
 .نماييمميبندي  مطرح شده در مقاله را جمع

  بندي قواعدهاي مختلف زمانمعرفي روش -2
به فرايند تخصيص  پويا پايگاه دادهمديريت سيستم ر د

 بندي قواعدزماني اجرا آماده به قواعدِبراي اجرا اولويت 
-همانطور كه پيش از اين نيز بيان شد، قواعدي آماده .گويند

ي اجرا هستند كه اوالً در اثر وقوع رويداد متناظرشان در 
ي ن در لحظه باشند و ثانياً بخش شرطشاسيستم، فعال شده
-هاي مختلف زمان روشين قسمتدر ا. ارزيابي درست باشد

 .]4[ نماييم طور اجمالي معرفي ميبندي قواعد را به

 ١٣اتفاقي روش -2-1
 پردازش قواعد نياز به يدر اين روش هرگاه كه در چرخه

ي آمادهانتخاب قاعده جديدي براي اجرا باشد، از بين قواعد 
   .]6 [شودانتخاب مي يكي براي اجرا به صورت اتفاقي اجرا

 ١٤ايستا اولويت روش -2-2
يك عدد صحيح به عنوان  در اين روش به هر يك از قواعد

سپس در هنگام انتخاب قواعد . شوداولويت نسبت داده مي
 ي اجراآمادهاي كه در بين قواعد براي اجرا، قاعده
 .]6[، ]3[ شود انتخاب ميرا دارد،كوچكترين اولويت 
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 ١٥روش مبتني بر برچسب زماني -2-3
در اين روش به هر قاعده كه در حالت فعال قرار بگيرد يك 
برچسب زماني كه مشخص كننده زمان فعال شدن آن قاعده 

اي كه داراي در هنگام انتخاب، قاعده. ابدياست، تخصيص مي
كوچكترين برچسب زماني باشد، براي اجرا انتخاب خواهد 

 .]6[، ]5[، ]1[ شد

 ١٦جلالان ضربيكتريروش مبتني بر  نزد -2-4
هايي است كه تاكنون براي ترين روشاين روش يكي از كامل

هاي پايگاه داده پوياي بندي قواعد در سيستمزمان
- ناميده ميEDF و به اختصار  ارايه شده است17بالدرنگ

اي كه داراي در اين روش، هنگام انتخاب، قاعده. شود
. شودجل باشد، براي اجرا انتخاب مياالنزديكترين ضرب

-ضرب محاسبه اولويت قواعد كه مبتني بر يبراساس نحوه
 EDF مختلف از روش ي قواعد است، سه نسخهاالجل

 و  EDFPD ،EDFDIV : كه عبارتند ازاستطراحي شده 
EDFSL . اولي در حقيقت همان الگوريتمEDFِرف است ص .

 داده شده EDFيتم در دومي يك تغيير كوچك در الگور
- پدر وقتي يك قاعدهياست به اين ترتيب كه اولويت قاعده

در سومي اولويت . كندشود، تغيير مي فرزند توليد ميي
قاعده پدر در هر لحظه براساس سه پارامتر تخمين زمان 

 تعداد قواعد فرزند فعلي و تخمين تعداد قواعد  اجراي قاعده،
، ]2[ شودد شد، محاسبه ميفرزند كه در آينده توليد خواه

]6[ ،]8[. 

 ١٨روش مبتني بر الگوريتم ابتدا كوچكترين كار -2-5
) SJF(الگوريتم ابتدا كوچكترين كار مبتني بر كه  اين روش

استفاده از روش . شودناميده مي EX-SJFاست، به اختصار
هاي متداول پردازش تراكنش  در سيستمSJFبندي زمان

ن پاسخگويي و كاهش ميانگين موجب كاهش ميانگين زما
اما اين روش كالسيك به همين . زمان بازگشت خواهد شد

هايي كه داراي خاصيت صورت قابل استفاده در سيستم
هاي پايگاه داده مانند سيستم(توليد تراكنش پويا هستند، 

بندي نخواهد نيست و استفاده از آن موجب بهبود زمان) پويا
روش جديدي كه در بخش چهارم با توجه به اينكه . ]5 [شد

باشد، در اين  ميEX-SJFارائه خواهد شد، بهبودي بر روش 
 را نسبت به ساير EX-SJFي عملكرد روش قسمت نحوه

 . دهيمهاي موجود با تفصيل بيشتري شرح ميروش

- هرگاه كه نياز به انتخاب يكي از تراكنشEX-SJFدر روش 
داراي كمترين هاي فعال در سيستم باشد، تراكنشي كه 

     وSJF روش دوتفاوت . شودزمان اجراست، انتخاب مي
EX-SJFدر . ها است محاسبه زمان اجراي تراكنشي در نحوه

توان ها، نمي به دليل توليد پوياي تراكنشEX-SJFروش 
 قرار ها را فقط زمان اجراي خود تراكنشآنهافاكتور انتخاب 

يك سيستم پايگاه داده كه در ) پدر(زيرا هر تراكنشي . داد
اي از قواعد پويا شود به صورت بالقوه مجموعهپويا اجرا مي

هاي حاصل از تراكنش. كندرا در سيستم فعال مي) فرزندان(
اي ديگر از قواعد را اين قواعد نيز در صورت اجرا، مجموعه

به صورت بالقوه فعال خواهند كرد و اين عمل تا چند سطح 
اجراي يك واقعي لذا زمان . ردممكن است انجام پذي

زمان اجراي  شامل   عالوه بر زمان اجراي خودش، تراكنش،
در اثر و تعويقي كه به صورت بالقوه  هاي فوريتراكنش

. باشدنيز مي ،د شدنخواهو اجرا  توليد اجراي آن تراكنش
پذير محاسبه زمان واقعي اجراي قواعد در زمان اجرا امكان

دليل در پي داشتن سربار زماني زياد، ه اما انجام آن ب. است
لذا تمام . كارا خواهد شدنابندي منجر به يك روش زمان

پيش از اجرا را  زمان اجراي قواعد EX-SJFهاي روش نسخه
محاسبه زمان واقعي اجراي يك قاعده اما . نمايندمحاسبه مي

 قواعدي اجراي مستلزم تخمين احتمال پيش از زمان اجرا
دل آن قاعده در زمان اجرا به صورت پويا فعال است كه در 

 هرچه اين تخمين دقيقتر باشد، مقدار محاسبه .شوندمي
، ]1[ زمان اجراي قاعده به واقعيت نزديكتر استبراي شده 

]6[ .  

فعال  يبيان شد، اجراي يك قاعدهپيش از اين همانطور كه 
 به. استي ارزيابي  در لحظهمنوط به درستي بخش شرط آن

 احتمال درستي  باعبارت ديگر احتمال اجراي يك قاعده
بخش شرط موجود در بدنه . استيكسان شرط آن بخش 

قواعد از عبارات شرطي، عبارات پرس و جوي پايگاه داده، 
ها و توابع و تركيب منطقي آنها تشكيل شده فراخواني رويه

 وجود دارد به طوريكه بخش Rفرض كنيد قاعده . است
)]()[( صورت شرط آن به DCBA ، A ،B.  بيان شده است∩∪∩

C و Dاحتمال درستي در نتيجه.  عبارات منطقي هستند 
 :شود به صورت زير محاسبه ميRبخش شرط قاعده 

)()()()]()[( DCBAPDCPBAPDCBAP ∩∩∩−∩+∩=∩∪∩ 
 : داريم، از همD و A ،B ،Cبا فرض مستقل بودن عبارات 

)1( )(*)(*)(*)()(*)()(*)()]()[( DPCPBPAPDPCPBPAPDCBAP −+=∩∪∩ 
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 به D و A ،B ،Cاگر احتمال درست بودن عبارات شرطي 
توان با جانشين كردن صورت قطعي وجود داشته باشد، مي

 را به R، احتمال درست بودن شرط قاعده )1(مقادير آنها در 
ولي احتمال درستي يك عبارت شرطي . دقت محاسبه نمود

هر سه  ،غالباً قبل از اجراي آن به صورت قطعي وجود ندارد
 -EX وEX-SJFEXA ،EX-SJFPRO يعني EX-SJF ينسخه

SJFPRO-V.1.8 يك قاعده  فرزندبيني قواعدبه منظور پيش 
اما وجه تمايز . ]1[ پردازندبه تشكيل درخت اجراي قواعد مي

  فرزند تخمين احتمال اجراي قواعديها در نحوهاين نسخه
 .باشدمي

  EX-SJFEXA بنديروش زمان -2-6

احتمال  (اين روش احتمال درستي بخش شرط قواعددر 
 زمان در نتيجه. ]1[ شود در نظر گرفته مي1، )اجراي قواعد
 . شودميمحاسبه  )2 (از  P(R)=1با فرضِ اجراي قواعد 

∑∑
==

++=
)(

1

)(

1
)(*)()(*)()()(

Rn

j
j

def
j

Rn

i
i

imm
i

defimm

RXRPRXRPRLRX ) 2(  

)( i
imm RX  زمان اجرايi امين تراكنش فوري حاصل از R  

)( j
def RX  زمان اجرايj امين تراكنش تعويقي حاصل از R     

)( RL R تعداد دستورات بخش عمل 
)( Rn def R يتعداد قواعد تعويقي توليدي توسط قاعده  

)( Rn imm R يتعداد قواعد فوري توليدي توسط قاعده  
)( RX ي زمان اجراي بخش عمل قاعدهR  

)( iRP   R قاعده فوري حاصل از امين iاحتمال درستي شرط  
)( jRP   R  امين قاعده تعويقي حاصل ازjاحتمال درستي شرط  

 فرض شده است كه اجراي هر دستور در بخش عمل )2(در 
لذا زمان اجراي هر . انجامدواحد زماني به طول مي 1قواعد، 

 . خواهد شدL(R)قاعده به تنهايي، 

 EX-SJFPRO بنديروش زمان -2-7
در اين روش احتمال درستي هر يك از عبارات شرطي 

2موجود در بخش شرط يك قاعده به صورت يكسان
در  1

 زمان ،)1( و لبمطاين ا توجه به ب.  استگرفته شدهنظر 
 :خواهد شد ،)ين بيان شديشپكه در بخش ( R قاعدهاجراي 

به درستي شرط هر قاعده پس از محاسبه احتمال  بنابراين
زمان اجراي هر قاعده در  ، و با فرضيات مذكورورت فوقص

  . قابل محاسبه است)2(از نيز اين روش 

 EX-SJFPRO-V.1.8 بنديروش زمان -2-8
كه پيش از اين توسط خودمان ارائه شده است، اين روش در 

، ]1[يم ا اضافه كردهEX-SJFPROيك پيمانه تخمين به روش 
 همانند، هقاعدهر بدين ترتيب كه در ابتدا زمان اجراي . ]5[

با شروعِ كار سپس . شودمحاسبه مي EX-SJFPROروش 
 مورد  فعالاعدوقاز  ييكبخش شرط  كه بار هرسيستم 

ارزيابي قرار گيرد، احتمال درستي هر يك از عبارات منطقي 
(LSi) موجود در بخش شرط آن قاعده يعني P(R,LSi) ،
 .شود ذخيره مي ومحاسبه )3 (طبق

)3( 
اين كار براي هر عبارت منطقي در بخش شرط يك قاعده تا 

ات احتمال درستي آن شود كه آهنگ تغييرزماني تكرار مي
 هنگام مقدار ، در اين)ε(عبارت منطقي به حد مطلوب برسد 

2(فرض اوليه جديد، جايگزين مقدار پيش 
. شودمي) 1

 عبارات منطقي يك شرط زمانيكه احتمال درستي همه
-احتمال اجراي قاعده( احتمال درستي آن شرط  بهنگام شد،

و در نهايت زمان . شوديز بهنگام مين) ي صاحب آن شرط
شود كه زمان بهنگام مي) 2(طبق  زماني Rاجراي قاعده 

بدين ترتيب بعد از .  فرزندانش بهنگام شده باشنداجراي همه
كه البته اين مدت نسبت (مدتي كه از اجراي سيستم بگذرد 

، )به كل زماني كه قرار است سيستم كار كند ناچيز است
 .]10[، ]1[ شودمحاسبه مي عدزمان اجراي قوا

 بندي موجودهاي زمان و ارزيابي روشمقايسه -3
-هاي زمان چارچوبي به منظور مقايسه روش]1[ در مرجع

اين چارچوب شامل پنج پارامتر . بندي قواعد ارائه شده است
ارزيابي نظير ميانگين زمان پاسخگويي، انحراف معيار زمان 

مان سربار محاسباتي به ززان پاسخگويي، توان عملياتي، مي
 )1 (جدول. باشدمي  هر تراكنش و بهره پردازشگريازا

 .دهدپارامترهاي ارزيابي فوق نشان ميفرمال تعريف 

سازي رفتار سيستم پايگاه به منظور شبيهدر اين چارچوب 
ساز سيستم به نام شبيهداده پويا يك محيط آزمايشگاهي 

سازي شده است طراحي و پياده) ADSS (19پايگاه داده پويا
توان بندي مختلف در آن ميهاي زمانسازي روشكه با پياده

ي معماري، نحوه . قرار دادارزيابيعملكرد آنها را مورد 
بندي هاي مختلف زمان و روشADSSسازي طراحي و پياده

.  شرح داده شده است]1[ قواعد به طور مفصل در مرجع
. پذير بودن آن است انعطافADSSهاي مهم ژگي  يكي از وي

-توان در آن پيادهبندي را ميبه اين معني كه هر روش زمان

 = P(R,LSi)استزيابي شده تاكنون ار R تعداد دفعاتي كه بخش شرط
 استدرست بوده  LSi ي ارزيابيتعداد دفعاتي كه نتيجه

16
7

2
1*

2
1*

2
1*

2
1

2
1*

2
1

2
1*

2
1)]()[()( =−+=∩∪∩= DCBAPRP
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 .ها باشد بدون آنكه نياز به تغيير ساير بخش سازي كرد،
 ]2[تعريف پارامترهاي ارزيابي ): 1(جدول 

   N = Number of Executed Rules 
   ART= Average Response Time 
   RTSV= Response Time Standard Variance 
   UCPU = CPU Utilization 
   TOPT = Time Overhead Per Transaction 

Rule i of Time Activation th
1 =iT  

Rule i of TimeExecution  ofStart  th
2 =iT  

1
12 )  ( TRuleNofTimeExecutionTT thN −+=  

∑
=

=
N

i

th RuleiofTimeExecutionalT
1

*  Re  

100*U
*

CPU T
T

=  
N

ARTTT

RTSV

N

i

ii∑
=

−−

= 1

2
12 ))((

T
N

=Throughput  

N

TT

ART

N

i

ii∑
=

−

= 1
12 )(

N
TTTOPT

*−
=  

ADSSواحد مديريت ) 1(:  داراي معماري سه بخشي است
 واحد مديريت) 3(واحد مديريت قواعد و ) 2( داده، ياشيا

 داده كه در حقيقت بخش يواحد مديريت اشيا. هاتراكنش
-سازي ميپايگاه داده يك سيستم پايگاه داده پويا را شبيه

 امور مربوط به اقالم داده را برعهده ييهكند، مديريت كل
واحد مديريت قواعد كه خود شامل چند بخش . دارد

كوچكتر ديگر است كليه امور مربوط به حفظ، نگهداري، 
 براساس سازي، فعال سازي قواعد و توليد تراكنشبهنگام

ها واحد مديريت تراكنش. بخش عمل آنها را بر عهده دارد
هاي بندي و اجراي تراكنشيت، زمانمدير ول نگهداري،ؤمس

. باشدتوليد شده توسط واحد مديريت قواعد و كاربر مي
 .]9[دهد  را نشان ميADSSمعماري ) 1(شكل 

حالت : آزمايشات در سه حالت مختلف انجام شده است
در حالت فوري از .  و حالت تركيبيتعويقي، حالت فوري

آن پيوستگي اي استفاده شده است كه در پايگاه قاعده
در . عمل قواعد فقط از نوع فوري است-شرط و شرط-رويداد

عمل -شرط و شرط-حالت تعويقي نيز پيوستگي رويداد
باشد و سرانجام در حالت قواعد فقط از نوع تعويقي مي

اي استفاده شده است كه در آن تركيبي از پايگاه قاعده
عمل قواعد از هر سه نوع -شرط و شرط-پيوستگي رويداد

نتايج حاصل از . ]1[تواند باشد فوري، تعويقي و مستقل مي
هاي ، در حالتEX-SJFهاي مختلف روش  نسخهيمقايسه
 )4( و )3(، )2( فوري و تركيبي به ترتيب در جداول  تعويقي،

بندي و عددي كه مقابل هر روش زمان. نشان داده شده است
 دهنده پارامتر ارزيابي در هر خانه نوشته شده است، نشان

هاي مورد بندي در بين كليه روشرتبه آن روش زمان
 .استارزيابي از نقطه نظر آن پارامتر ارزيابي 

 بندي در حالت  تعويقيهاي زماننتايج ارزيابي روش): 2(جدول 

       پارامترهاي
 ارزيابي               
  

                    هاروش

ميانگين زمان 
پاسخگ

ويي
انحراف معيار  
زمان پاسخگويي

 

توان عمليلتي
سربار محاسباتي  

به ازاي هر 
ش

تراكن
 

بهره
ي پردازشگر

 

Random ٣ ١ ١ ٣ ٣ 
Total Order ٣ ١ ١ ٣ ٣ 

FCFS ٣ ١ ١ ٢ ٣ 
EDFPD ٣ ۵ ٣ ١ ٢ 

EDFDIV ٣ ١ ٢ ٢ ٣ 
Ex-SJFEXA ٣ ۴ ١ ١ ٣ 
Ex-SJFPRO ٢ ١ ٢ ٣ ٢ 

Ex-SJFPRO-V.1.8 ٢ ١ ١ ١ ١ 

 بندي در حالت فوريهاي زماننتايج ارزيابي روش): 3(دول ج

      پارامترهاي  
              ارزيابي 

 
 هاروش

ميانگين زمان
پاسخگويي

انحراف معيار 
زمان پاسخگويي

 

توان عمليلتي
سربار محاسباتي 

به ازاي هر 
ش

بهرهتراكن
ي پردازشگر

 

Random ٣ ٣ ٢ ٣ ٣ 
Total Order ٣ ٣ ٢ ٣ ٣ 

FCFS ١ ١ ٢ ٣ ٣ 
EDFPD ٢ ١ ١ ٢ ٢ 

EDFDIV ٢ ١ ١ ٢ ٢ 
Ex-SJFEXA ٢ ٢ ٣ ١ ١ 
Ex-SJFPRO ٢ ٣ ٣ ٢ ٢ 

Ex-SJFPRO-V.1.8 ٢ ١ ٢ ١ ١ 

 بندي در حالت تركيبيهاي زماننتايج ارزيابي روش): 4(جدول 

         پارامترهاي     
 ارزيابي 

 
 هاروش

ميانگين زمان
پاسخگو

يي
انحراف معيار 
زمان پاسخگويي

 

توان عمليلتي
سربار محاسباتي 

به ازاي هر 
ش

تراكن
بهره

پردازشگري

Random ۵ ۴ ١ ١ ١ 
Total Order ۴ ١ ٢ ٣ ٣ 

FCFS ۴ ١ ٢ ٣ ٣ 
EDFPD ٢ ٣ ۴ ١ ٢ 

EDFDIV ٢ ٣ ۴ ١ ٢ 
Ex-SJFEXA ٣ ۵ ۵ ١ ٢ 
Ex-SJFPRO ١ ٢ ٢ ٢ ٢ 

Ex-SJFPRO-V.1.8 ١ ١ ١ ١ ١ 

    ايج آزمايشات حاكي از آن است كه در مجموع روشنت
EX-SJFPRO-V.1.8هاي مورد ارزيابي كاراتر  از ساير روش

ي  پيمانه كردناضافه  باشود همانطور كه مالحظه مي.است



 

  6

، زمان اجراي قواعد با Ex-SJFPRO-V.1.8 در روش تخمين
     محاسبهEx-SJFPRO  ينسخه دقت بيشتري نسبت به

-Ex بنديكه اين امر منجر به بهبود روش زمانشود مي

SJFPRO از نظر ميانگين زمان پاسخگويي، انحراف معيار زمان 
يند تخمين احتمال افر. شودپاسخگويي و توان عملياتي مي

 اي است كه سربار به گونهEx-SJFPRO-V.1.8 وقوع قواعد در
-Exي نسخه لذا . كندمحاسباتي بر سيستم تحميل نمي

SJFPRO-V.1.8ي با نسخه Ex-SJFPRO از نظر ميزان سربار 
-مي و بهره پردازشگر برابريبه ازاي هر تراكنش محاسباتي 

  .]6[ كند
 هرچه Ex-SJFبنديهمانطور كه مالحظه شد، در روش زمان

زمان اجراي قواعد با دقت بيشتري محاسبه شد، فرايند 
 نتايج .بندي قواعد با كارايي بيشتري انجام پذيرفتزمان

   يعنيEx-SJFهاي مختلف روش مقايسه و ارزيابي نسخه
Ex-SJFEXA، Ex-SJFPRO و Ex-SJFPRO-V.1.8براساس  

برهمين . پارامترهاي ارزيابي تعريف شده مؤيد اين ادعاست
 Ex-SJFي اساس در بخش چهارم روش جديدي از خانواده

نماييم كه با بكارگيري تكنيك جديدي در تخمين ارائه مي
تمال اجراي قواعد، زمان اجراي قواعد را با دقت بيشتري اح

-Ex-SJFPRO  يعنيEx-SJFي روشنسبت به آخرين نسخه

V.1.8بندي نمايد كه موجب بهبود فرايند زمان محاسبه مي
 .شودقواعد مي

 EX-SJFPRO-V.2.8 معرفي روش جديد -4

 بر مبناي EX-SJFPRO-V.1.8اين روش نيز مانند روش 

 سازي شدهمال اجراي قواعد طراحي و پيادهتخمين احت
 تخمين احتمال اجراي يتفاوت اين دو روش در نحوه. است

 عملكرد روش جديد را يدر اين قسمت نحوه. باشدقواعد مي
همانطور كه پيش از اين  .دهيمبا ذكر يك مثال شرح مي

بيان شد، بخش شرط هر قاعده تركيبي از عبارات منطقي 
دامنه  )6 (و جدولبخش شرط چند قاعده ) 5(جدول . است

به . دهدرا نشان مي قواعداين متغيرهاي شرطي بخش شرط 
ست در صورتي درست ا R1 بخش شرط قاعده عنوان مثال

 . باشد)DIB (Bبزرگتر از قلم داده ) A )DIAكه قلم داده 

 ي نمونهبخش شرط چند قاعده): 5(جدول 

 قاعده نام قاعده شرط بخش
DIA>DIB R1 

DIC= {فوالد OR  R2 {سيمان OR  مس

DIB=20 AND DID<=DIA R3 

DIA<20 AND DIC= {برنج} R4 

 )1(دامنه متغيرهاي شرطي قواعد جدول ): 6(ل جدو

-2000< DID <50 -110< DIB <50 0< DIA <100 

DIC= {فوالد، مس، سيمان، برنج، طال، برنز، فرش، نقره، پرتقال، كفش} 

با توجه به اينكه پيش از زمان اجرا هم بخش شرط كليه 
م دامنه مقادير مجاز براي كليه قواعد مشخص است و ه

متغيرهاي شرطي موجود در بخش شرط قواعد و با فرض 
يكنواختي توزيع احتمال متغيرهاي شرطي و مستقل بودن 

توان احتمال درستي هر يك از عبارات منطقي از هم، مي
 به صورت رياضي پيش از زمان اجرا،عبارات منطقي را 

 )ADSS (ساز پايگاه داده پويا معماري سيستم شبيه:)1(شكل
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حتمال يك متغير فرض يكنواختي توزيع ا. محاسبه نمود
شرطي به اين معناست كه احتمال وقوع تمامي مقادير 

 .موجود در دامنه آن متغير يكسان است

در اينجا قصد داريم به عنوان نمونه احتمال درستي شرط 
.  را با فرضيات و معلومات فوق محاسبه نماييمR1قاعده 

نشان داده شده است، در هر نقطه ) 2(طور كه در شكل همان
 بزرگتر است و B از قلم داده Aقلم داده S1  داخل ذوزنقه 

 B از قلم داده A قلم داده S2در هر نقطه داخل مثلث 
 درست DIA>DIBلذا احتمال اينكه شرط . كوچكتر است

 و مساحت SS1 برابر S1باشد، با فرض اينكه مساحت ذوزنقه 
 :       شودمحاسبه مي) 4( باشد، طبق SS2 برابر S2مثلث 

)4(                                     
21

1
1)(

SS

S
SS

SRP
+

= 

 : خواهيم داشت)4(كه با مقدارگذاري در 

0.92
16000
14750

160*100
)25*)50100(()100*110()( 1 ==

++
=RP

 R1محاسبه احتمال درستي شرط قاعده ): 2(شكل 
احتمال (د  قواعتماميبه همين ترتيب احتمال درستي شرط 

اجرا قابل زمان پيش از ) قواعدتمامي اجراي بخش عمل 
پس از محاسبه احتمال اجراي بخش عمل . محاسبه است

. نماييم محاسبه مي)2(قواعد، زمان اجراي قواعد را طبق 
تواند حال با در اختيار داشتن زمان اجراي قواعد، سيستم مي

حظه از بين قواعد بند نيز در هر لكار خود را آغاز كند و زمان
شان مثبت بوده،  ارزيابي بخش شرطينتيجهكه ي فعال

اي را كه زمان اجراي كمتري دارد، براي اجراي بخش قاعده
 اما همانطور كه پيش از اين بيان .نمايددستورات انتخاب مي

در محاسبه زمان اجراي قواعد به روش فوق، توزيع . كرديم
كنواخت فرض شده احتمال متغيرهاي شرطي به صورت ي

هاي واقعي ممكن اين در حالي است كه در سيستم. است
لذا براي حذف . است توزيع احتمال متغيري يكنواخت نباشد

تر زمان اجراي قواعد به فرض فوق و محاسبه هرچه دقيق
 .نماييمروش زير عمل مي

، )δti(هاي زماني مشخص هپس از شروع كار سيستم، در باز
تغيرهاي شرطي بخش شرط قواعد، تمامي براي هر يك از م

مقاديري كه اخذ شده، به همراه مدت زمان اخذ آنها ثبت 
 بر اساس اطالعات بدست آمده δtدر پايان هر . گرددمي

توزيع احتمال متغيرها اصالح و در نتيجه احتمال و زمان 
بدين ترتيب . شونداجراي قواعد مجدداً محاسبه و بهنگام مي

ي يك لي احتمال وقوع مقاديري از دامنهكه به مقدار فع
اند، به  گذشته توسط آن متغير اخذ شدهδtمتغير كه در 

محاسبات . نماييماندازه ضريبي از مدت زمان اخذ، اضافه مي
. دهيمها را در زمان بيكاري سيستم انجام ميو بهنگام سازي

كنيم كه پايان  را طوري تعيين ميδtي به عبارت ديگر اندازه
بديهي است هرچه . آن با زمان بيكاري سيستم مصادف شود

هاي احتمالي كه از شروع كار سيستم بيشتر بگذرد، توزيع
آيند به واقعيت نزديكتر شده و براي متغيرها بدست مي

اصالح . شوندتر محاسبه ميدرنتيجه زمان اجراي قواعد دقيق
م، كه كنيهاي احتمال متغيرها را تا زماني تكرار ميتوزيع

). ε(آهنگ تغييرات زمان اجراي قواعد به حد مطلوب برسد
 به ميزان اهميت دقت εي بديهي است كه تعيين اندازه

 .زمان اجراي قواعد در سيستم بستگي دارد

سازي روش جديـد در چـارچوب ارائـه شـده در            پس از پياده  
درصـد  ) 7(جـدول   . بخش سوم عملكرد آنرا ارزيابي نمـوديم      

ــودن ر ــاراتر ب ــه روش      EX-SJFPRO-V.2.8وش ك  را نســبت ب
EX-SJFPRO-V.1.8          در سه حالت تعـويقي، فـوري و تركيبـي 

براســاس ســه پــارامتر ارزيــابي ميــانگين زمــان پاســخگويي، 
-انحراف معيار زمان پاسخگويي و توان عمليـاتي نشـان مـي           

 . دهد
 جديد ي روش با ارائهEX-SJFPRO-V.1.8 درصد بهبود :)7(جدول 

    پارامترهاي        
 ارزيابي

  مقايسه ت حاال

 ميانگين
 زمان پاسخگويي

 انحراف معيار
 زمان پاسخگويي

توان 
 عملياتي

 %11 %6/13 %9فوري
 %8/15 %9/31 %8/15تعويقي
 %26 %4/16 %6/17 تركيبي

شود با بهبود تكنيك تخمين همانطور كه مشاهده مي
نسبت به نسخه ) 8/2(احتمال اجراي قواعد در نسخه جديد 

زمان اجراي قواعد با دقت بيشتري ) 8/1(ارائه شده پيشين 
بندي زمانفرايند شود كه اين امر منجر به بهبود محاسبه مي

قواعد از نظر ميانگين زمان پاسخگويي، انحراف معيار زمان 
فرآيند تخمين احتمال . شودپاسخگويي و توان عملياتي مي
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 اي است كه سربارخير به گونهوقوع قواعد در هر دو روش ا
 . كندمحاسباتي بر سيستم تحميل نمي

 نتيجه -5
ي پردازش قواعد  پويا و چرخهپايگاه دادهدر اين مقاله ابتدا 
بندي سپس جايگاه و اهميت فرايند زمان. را تعريف كرديم

به در ادامه . ي پردازش قواعد بيان نموديمقواعد را در چرخه
سپس .  پرداختيمبندي قواعدزمان تلفهاي مخروشمعرفي 

ها را كه پيش از اين در يك نتايجِ مقايسه و ارزيابي اين روش
چارچوب تعريف شده براساس تعدادي پارامتر ارزيابي بدست 

با تحليل اين نتايج دريافتيم كه با . آمده بود، نشان داديم
ي بهبود فرايند تخمين احتمال وقوع قواعد در آخرين نسخه

كه بنا به نتايج ) EX-SJF) EX-SJFPRO-V.1.8 روش
هاي مورد ارزيابي كاراتر آزمايشات، در مجموع از ساير روش

بر . بندي قواعد را بهبود بخشيمتوانيم فرايند زماناست، مي
-EX-SJFPROهمين اساس روش جديدي ارائه كرديم و آن را 

V.2.8سپس دو روش .  ناميديمEX-SJFPRO-V.1.8 و EX-

SJFPRO-V.2.8با يكديگر مقايسه  را در چارچوب پيش گفته 
بندي قواعد را در بهبود فرايند زماننتايج آزمايشات . نموديم
 از نظر ميانگين زمان EX-SJFPRO-V.2.8 ينسخه

پاسخگويي، انحراف معيار زمان پاسخگويي و توان عملياتي 
 .دهدمينشان 
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