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چکیده
حضور وب معنایی و استقبال گسترده از آن در سالهای اخیر ،باعث شدهاست که توسعهدهندگان
وب ،تالشهای بسیاری را تا به امروز در جهت سازماندهی این دادهها انجام دهند .اما سیستمهای
شاخصگذاری ارائه شده هنوز در سازماندهی این دادهها با کاستیهایی روبهرو هستند .این امر به این دلیل
است که روشهایی که برای سازماندهی دادههای وب معنایی ارائه میشوند ،باید از مقیاسپذیری الزم ،هم
در ذخیره و هم در بازیابی دادهها برخوردار باشند.
برای این منظور روشی برای سازماندهی این دادهها در یک سیستم

شاخصگذاریRDF

پیشنهاد

شدهاست .در یک مجموعه دادهی  ،RDFاسناد وب معنایی در عین نیمهساختیافته بودن ،دارای نظم
خاصی در تعریف موجودیتها هستند .همچنین طبق آمارهای اخیر ،اکثر کاربران وب نیز در پرسوجوها
به دنبال یک موجودیت با مجموعه صفاتی مشخص هستند .بنابراین در روش پیشنهادی ،یک الگوریتم
خوشهبندی ،جهت خوشهبندی موجودیتهای مشابه ،ارائه شدهاست .با توجه به اینکه جنبهی عملیاتی
یک سیستم شاخصگذاری ،RDFمقیاسپذیری آن میباشد ،از پایگاهدادههای  NoSQLجهت شاخصگذاری
هر دسته از موجودیتهای مشابه ،استفاده شدهاست .نتایج نشان میدهد که این سیستم توانسته است در
مقابل حجم یک مجموعه دادهی کامل  RDFموفق عمل کند.
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فصل  -1مقدمه
 -1-1تعریف مساله
با توجه به گسترش روزافزون منابع اطالعاتی مختلف در دنیای وب ،نگهداری و بازیابی این اطالعات
گسترده برای استفاده کاربران ،مسئلهی مهم و قابل توجهی به شمار میآید .به همین منظور توسعه-
دهندگان وب چهارچوبی را جهت بازیابی اطالعات1تعریف نمودند تا گامهای اجرای عملیات روی دادهها
بطور کامل روشن شود .بازیابی اطالعات درواقع به مجموعهای از عملیات ارائه(انتشاراطالعات)،
ذخیرهسازی ،سازماندهی(شاخصگذاری) و دسترسی به اقالم اطالعاتی گفته میشود] .[Del10هدف از
بازیابی اطالعات کمک به کاربر جهت دسترسی به اطالعات مورد نیازش است .این اطالعات توسط کاربر
مشخص و به سیستم بازیابی اطالعات جهت پردازش ارسال میشود .با ارسال یک پرسوجو ،سیستم
بازیابی اطالعات ،اقالم اطالعاتی را که با پرسوجوی کاربر مطابقت دارد ،بازیابی میکند.
موتورهای جستجوی سنتی به عنوان یک سیستم بازیابی اطالعات ،در مقابل پرسوجوی کاربر،
اسناد مرتبط را بازیابی میکنند .اقالم اطالعاتی که این سیستمها باید در جواب درخواست کاربر به آن
بپردازند ،اسناد است .این اسناد معموال ،متنی ارائه میشوند و درواقع سند از دید سیستم ،مجموعهای از
کلمات متوالی بدون ساختار است].[Mel01
فرایند بازیابی در این سیستمها به این شکل است که کاربر یک درخواست را در قالب کلمات
کلیدی در سیستم وارد میکند .سپس پرسوجو تجزیه میشود و جهت بازیابی اسناد مرتبط،
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پردازشهایی صورت میگیرد .پردازش پرسوجو توسط یک ساختار شاخصگذاری 1مانند شاخصگذاری
معکوس2جهت محاسبهی سریع اطالعات حمایت میشود .در این نحوه شاخصگذاری ،به ازای هر کلمهی
درون اسناد که قابل جستجو باشد ،لیستی از اسنادی که آن کلمه در آن اسناد آمدهاست نگهداری میشود
که به این ساختار ،شاخصگذاری معکوس میگویند] .[Nar09مشکلی که در این نوع سیستمهای بازیابی
اطالعات وجود دارد عدم در نظر گرفتن ساختار دادهها است .بنابراین ظهور وب معنایی ودر نتیجهی آن
حضور دادههای نیمهساخت یافته 3،باعث شد که ساختار دادهها نیز مورد اهمیت واقع شود].[Del10
وب معنایی چهارچوبی است که اجازهی اشتراک دادهها در برنامههای کاربردی ،موسسات و
سازمانها را میدهد و بر پایهی چهارچوب توصیف منابع4و به اختصار  RDFپایهریزی شدهاست].[Sem
 RDFچهارچوبی است که امکان قابل استفاده بودن 5،قابل کشف بودن و دسترسی آسان را به
دادهها میدهد و از همه مهمتر قابلیت تجمیع 6از چندین منابع ناهمگون را داراست .برخالف وب سنتی
که بین اسناد روابط معنایی وجود ندارد RDF ،امکان ایجاد پیوندها و روابط معنادار را بین مفاهیم ،ایجاد
میکند .مهمترین مزیت  RDFدر وب معنایی سادگیِ مدل داده آن است که امکان ارائهی یک تعریف
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رسمیاز معنا را به کابران وب میدهد .بنابراین با استفاده از این تعریف رسمی ،امکان استنتاج1هم مهیا
میشود .مدل داده  RDFانعطافپذیری باالیی برای نمایش دادهها با شِما یا ساختارهای مختلف دارد.
مدل داده  RDFیک مجموعه از سهگانهها است که هر یک دارای نهاد ،مسند و گزارهاست].[Fun12
وب امروزه در حال تجربه حجم زیادی از دادههای  RDFاست .آخرین آمارها نشان میدهد که کش
این دادهها به حدود  52000ملیون سهگانه رسیدهاست .بنابراین این حجم بسیار زیاد از دادهها نیاز به
یک روش مقیاسپذیر ،جهت شاخصگذاری  RDFدارد].[LOD
یک سیستم شاخصگذاری  RDFاز دو بخش ذخیره و بازیابی داده تشکیل میشود .با توجه به
حجم روزافزون دادههای  ،RDFمهمترین انتظاری که از یک سیستم شاخصگذاری میرود مقیاسپذیری
آن ،هم در ذخیره و هم در بازیابی دادهها است .این سیستمها باید در عین ذخیرهی دادههای حجیم
 ،RDFبا ارائه یک واسط کاربری مناسب برای پرسو جوهای پیشرفته ،امکان دسترسی به چندین منبع
داده را به کاربران در کمترین زمان ممکن بدهند.
بنابراین دو چالش اساسی در پیاده سازی یک سیستم مقیاسپذیرِ شاخصگذاری  RDFمطرح می-
شود .چالش اول ،انتخاب نوع سیستمیاست که برای ذخیره و مدیریت شاخص استفاده میشود و چالش
دوم ،انتخاب نوع شِما (مدل داده) که برای ذخیره و بازیابی دادههای  RDFبه کار گرفته میشود .در ادامه
شرح مختصری از هریک از این چالشها بیان میشود.
برای رفع چالش سیستم ذخیره و مدیریت شاخص ،گزینههای مختلفی وجود دارد .گزینهی اول
طراحی یک سیستم شاخصگذاری محلی 2متناسب با ساختار دادهی  RDFاست] .[Del10اما ارائهی
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چنین سیسمتی نیاز به مهارت باال در مسائلی همچون اصول طراحی پایگاهدادهها و مباحث توزیع شده
دارد .بنابراین طراح درگیر مسائلی خارج از مسئله اصلی یعنی وبمعنایی شده و باید تمام مراحل پیاده
سازی یک پایگاهداده را مجدد طی کند] .[Neu10][Del10] [Owe08دومین گزینه برای ذخیرهسازی
دادهها ،استفاده از پایگاهدادههای رابطهای است که یکی از معمولترین روشهای ذخیرهی این نوع دادهها
بشمار میآید .اگر چه این سیستمها عملکرد خوب و کارایی برای حجم دادههای زیاد دارند اما مقیاس-
پذیری آنها محدود به اندازهای معین با هزینه سختافزاری بسیار باال است] .[RDBدر واقع این سیستمها
امکان مقیاسپذیری افقی را با پیچیدگی بسیار باالیی ارائه میدهند] .[Med11از این رو سیستمهای
 [NOSQL] NOSQLبه منظور حل محدودیت مقیاسپذیریِ پایگاهدادهای رابطهای ظهور کردند .این
سیستمها

با

موفقیت

در

مقیاس

بزرگی

از

اینترنت

در

شرکتهایی

همچون

 [Fun12]Facebook ،[cha06]Googleو  [Bug12]Amazoonبا موفقیت مورد استفاده قرار گرفتند.

مهمترین ویژگی پایگاه دادههای  NOSQLکد باز بودن ،مقیاسپذیری افقی و امکان پردازش دادهها در
فضای توزیعی است .این سیستمها معموال پشتیبانی کامل از  ACIDرا فدای عملکرد باال نموده اند.
چالش دوم بعد از انتخاب سیستم ذخیره و مدیریت شاخصها ،طراحی نوع شِما و ساختاری است
که دادههای  RDFطبق آن مدل داده ،ذخیره میشوند .روشهای مختلفی برای تعریف نوع شِمای ذخیره
دادههای  RDFارائه شدهاند که هریک نقطهی ضعف و قوت مربوط به خود را دارند .شِماها از جنبههای
مختلفی مورد ارزیابی قرار میگیرند .مهمترین جنبهای که برای ارزیابی یک شِما باید به آن دقت شود،
عملکرد شِمای مورد نظر در پوشش الگوهای دسترسی به دادهها است .طبق آمارهایی که
در][Gall11منتشر شدهاست حدود  %99.97از پرسوجوهایی که از طریق کاربران وب به سیستم اعمال
شدهاست ،پرسوجوهایی هستند که در آن کاربران وب به دنبال یک موجودیت با مجموعهای از صفات
هستند .به این نوع پرسوجوها ،پرسوجوهای مبتنی بر موجودیت گویند .بنابراین پوشش این نوع
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دسترسی ،آن هم با سرعت باال میتواند به بازدهی یک سیستم شاخصگذاری RDFکمک موثری کند.
سیستمهایی که قصد حمایت از همه نوع الگوی دسترسی را دارند ،طبیعتا از سیستمهایی که تنها
تمرکزشان روی یک نوع الگوی دسترسی ،همچون دسترسی مبتنی بر موجودیت است ،بهتر عمل نخواهند
کرد .چرا که که مدل دادهی سیستمهای متمرکز روی یک پرسوجو ،مدلدادهی مخصوص به خود را دارد
و تمام بهینه سازیهای مربوط به ذخیره و بازیابی دادهها نیز بر اساس همین مدل داده انجام میشود.
روشهایی که تمرکز اصلی آنها ،پوشش الگوی دسترسی مبتنی بر موجودیت است ،دارای چالش-
هایی از جمله مقیاسپذیری هستند .روش ] [Wil06شِمایی همچون شکل( )1-1را ارائه داده است.

شکل  :1-1ارائهی یک شِما جهت حمایت از پرسوجوهای مبتنی بر موجودیت][Lev09

در این نوع ذخیرهسازی ،چندین صفت به ستونهای یک جدول نگاشت داده میشوند .بنابراین نیاز
به الحاق جداول برای بازیابی یک موجودیت ،بسیار کاهش مییابد .اما همانطور که در این شِما مشهود
است ،وجود مقادیر  NULLبرای جداول رابطهای یک سربار محسوب میشود .همچنین صفاتی که کمتر با
بقیه رخ دادهاند و باعث مقادیر  NULLزیاد در جدول میشوند ،در جدول دیگر همچون جدول سهگانه،
ذخیره میشوند .البته این جدا شدن صفات باعث شدهاست که الحاق به طور کامل در بازیابی یک
موجودیت حذف نشود .این شِما دارای مزایایی از جمله موارد زیر است.
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پشتیبانی موثر از پرس جوی مبتنی برموجودیت -تمرکز این نوع شِما حمایت از پرسوجوی
مبتنی بر موجودیت است که هرچند در پشتیبانی از همه نوع پرسوجو ،عملکرد ضعیفتری دارد ولی به
پرسوجوی رایج مبتنی بر موجودیت سریعتر از باقی جواب میدهد].[Lev09][Del10
سرعت در الحاق دادهها -به دلیل ذخیرهی صفات هر موجودیت در مجاورت هم ،الحاقهای
 subject-subjectدر این نوع ذخیرهسازی به نحو موثری کاهش مییابد.
اندازه شاخص -اندازه شاخص در این شِما به نحو موثری کاهش یافتهاست .این کاهش به دلیل
عدم تکرار موجودیتها به ازای یک صفت خاص است.
هزینهی بروزرسانی شاخص -در بروزرسانی اطالعات یک موجودیت ،سرعت به نسبت باالست.
به این دلیل که صفات یک موجودیت به همراه آن ذخیره شدهاست.
اما این روش شاخصگذاری به دلیل پیادهسازی در جداول ربطهای ] [Levo9با چالشهایی روبه رو
است]: [Aba07

حضور مقادیر  NULLو نیاز به الگوریتم موثر برای دسته بندی دادهها – در طراحی این نوع
شِما ،غیرساختیافته بودن دادهها باعث شده تا تقابلی بین تعداد جداول ایجاد شده و مقادیر NULL

صورت گیرد که باز هم حضور مقادیر  NULLدر جداول رابطهای غیرقابل انکار است و مقیاسپذیری آن را
در حجم دادههای باال تحت تاثیر قرار میدهد].[Lev09
عدم پشتیبانی از صفتهای چند مقداری -از صفتهای چند مقداری به شکل بسیار ضعیفی
پشتیبانی میکند .منظور از صفتهای چند مقداری ،صفاتی است همچون ایمیل که ممکن است یک فرد
دارای چند ایمیل باشد.
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حضور پرسوجوهایی که  predicateآنها متغیر باشد و ذکر نشده باشد -بازیابی اطالعات
در این نوع شِما دچار پیچیدگی میشود چرا که اطالعاتی کامل ،از موجودیتهای درون پایگاهداده نیست
تا بتوان جدول مربوطه را حدس زد.
عدم حذف کامل الحاق در بازیابی یک موجودیت -با توجه به اینکه یک سری از Subjectها
به دلیل حذف بخشی از سربار  NULLدر دو جدول قرار میگیرند ،بنابراین در بازیابی یک موجودیت عمل
الحاق وجود خواهد داشت.
مقیاسپذیری -به دلیل نوع الگوریتم انتخابی در طراحی این نوع شِما و نیز پایگاهدادهی رابطهای
مورد استفاده ،این شِما مقیاسپذیر نخواهد بود.
 -1-2راه حل پیشنهادی
با توجه به اهمیت و محبوبیت پرسوجوهای مبتنی بر موجودیت ،تمرکز اصلی روش پیشنهادی نیز
پشتیبانی ویژه از این نوع پرسوجوها است .در روشهای پیشین ،چالش اصلی مطرح شده در شِماهای
مبتنی بر موجودیت عدم مقیاسپذیری سیستمها به دلیل استفاده از پایگاه دادههای رابطهای است.
بنابرین هدف از راه حل پیشنهادی ارائهی یک روش شاخصگذاری مقیاسپذیر و مبتنی بر موجودیت
روی دادههای RDFاست .جهت برآورده کردن امکان مقیاسپذیری ،با توجه به مطالب گفته شده در
بخش( ،)1-1این روششاخصگذاری روی یک پایگاهدادهی  NOSQLارائه میشود.
هدف اصلی این تحقیق پیداکردن روشی موثر برای ذخیرهسازی دادههای  RDFاست به نحوی که
بتوان عملکرد مطلوبی در ذخیره و بازیابی این نوع دادهها داشت .حجم گستردهای از انواع سیستمهای
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 NOSQLاز جمله پایگاهدادهی مبتنی بر گراف ،مخزن ذخیرهسازی مبتنی بر سند ،مخزن کلید-مقدار1و
مخزن ستونهای زیاد(ستونهای خانواده) 2متولد شدهاند] .[NOSQLاز بین این سیستمها باید بهترین
سیستم را برای ذخیرهی RDFها شناسایی کرد که برای این منظور باید ببینیم که از یک سیستم ذخیره
 RDFوجود چه ویژگیهایی انتظار میرود .سیستم انتخابی اوال باید قابلیت انطعافپذیری باالیی در ارائهی
شِمای مورد نظر داشته باشد که بتوان به راحتی ساختار مدل دادهی  RDFو شِمای مبتنی بر موجودیت
را به آن نگاشت داد .دوما با توجه به اینکه شاخص مربوطه برای انجام اعمال محاسباتی نیاز به تجمیع با
یک چهارچوب محاسباتی توزیعی دارد ،بنابراین سیستم مورد نظر باید این امکان را فراهم آورد .دربین
گزینههای باال  [Med11] HBase3با ذخیرهی دادهها براساس ستونهای زیاد(ستونهای خانواده( بهترین
گزینه برای ذخیره دادهها است .این سیستم انعطافپذیری باالیی در طراحی شِما دارد ،کد باز است و از
حمایت توسعهدهندگان برخوردار است] .[Hbaseاین سیستم در مقیاس گسترده مثل سیستم پیامدهی
 Facebookکه خوشهی توزیعی آن تا هزاران گره رسیده ،استفاده شدهاست] HBase .[Fun12سازگاری

4

را در حد باال تامین میکند که در نتیجهی آن ،دادهها هنگام خواندن همواره بروز هستند .عالوه بر این
دسترس پذیری دادهها 5با روش تکثیرِ 6اسناد ،توسط [Hadoop] Hadoopکه در زیرساخت  HBaseقرار

KeyValue Store
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میگیرد ،برقرار است .همچنین امکان انجام پردازشهای توزیعی نیز با استفاده از  Hadoopامکانپذیر
شدهاست.
با استفاده از  HBaseچالشهایی از جمله :مقیاسپذیری ،عدم پشتیبانی از صفتهای چند مقداری
و حضور مقادیر  NULLدر این نوع شِما حل میشود .شِمایی که جهت رفع این چالشها روی HBase

ارائه شد شِمای مبتنی بر جدول تکی است] .[empriاما در روش پیشنهادی ،شِمایی متفاوت ارائه شده-
است .در این شِمای جدید با استفاده از یک الگوریتم خوشهبندی روی صفات ،چالشهای شِمای ارائه
شدهی در جداول رابطهای ] [Levo9از جمله حضور پرسوجوهایی که  predicateآنها متغیر باشد و عدم
حذف کامل الحاق در بازیابی یک موجودیت ،حل شدهاست .و همچنین نرخ بازیابی دادهها نسبت به شِمای
تک جدولی ارائه شده روی  [empri] HBaseبیشتر شدهاست.
در روش پیشنهادی ،ابتدا الگوهایی از صفات که دائما به ازای هر موجودیت ظاهرشدهاند ،کشف
میشوند .سپس موجودیتهای با الگوی مشابه با استفاده از یک فرمول معیار شباهت ،خوشهبندی و در
پایگاهدادهی مقیاسپذیر و توزیعی

HBase

ذخیره میشوند .در مرحلهی بازیابی با استفاده از این خوشهها

که به نوعی ساختار یک مجموعهدادهی RDF1را بطور خالصه بیان میکنند ،موجودیتهایی با الگویی از
صفات که مطابق با پرسوجوی اعمالی به سیستم هستند ،بازیابی میشوند .همچنین با استفاده از
اطالعات به دستآمده از ساختار موجودیتهای درون مجموعهداده ،میتوان به کاربران هم در اجرای
پرسوجوهای  RDFو هم در تعریف یک موجودیت روی مجموعهدادهی مورد نظر کمک کرد.
 -1-3نوآوریهای راهحل پیشنهادی
نوآوری سیستم پیشنهادی در موارد زیر خالصه میشود:

1-DataSet
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 -1ارائهی الگوریتم خوشهبندی موجودیتها جهت ارائه یک شِمای شاخصگذاری  RDFو در
نتیجه حذف کامل الحاق در بازیابی یک موجودیت
 -2ارائهی یک معیار شباهت جهت اندازهگیری میزان شباهت بین موجودیتهای یک مجموعهداده
 -3ارائهی یک شِمای مبتنی بر موجودیت ،متناسب با قابلیتهای پیشرفتهی HBase

 -4پیشنهاد صفات به کاربر با توجه به دادههای واقعی در جداول
 -1-4ساختار پایاننامه
سازماندهی مطالب پایاننامه در این بخش شرح داده میشود .در فصل بعد ابتدا مفاهیم پایه مورد
نیاز جهت پیادهسازی سیستم پیشنهادی شرح و سپس به معرفی سیستمهای مرتبط با سیستم پیشنهادی
پرداخته میشود .در فصل سوم ،راه حل پیشنهادی برای شاخصگذاری دادههای  RDFتوضیح داده می-
شود .در فصل چهارم ،جزئیات پیادهسازی سیستم پیشنهادی ،نحوهی ارزیابی و نتایج حاصل از ارزیابی
آورده شدهاست و در نهایت ،فصل پنجم به نتیجهگیری و کارهای آینده اختصاص دارد.
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فصل  -2مرور ادبیات
سیستم پیشنهادی این پایاننامه یک سیستم شاخصگذاری مبتنی بر موجودیت  RDFاست .هدف
از ارائه این سیستم حل چالشهایی است که روشهای پیشین با آن رو به رو هستند .بنابراین در این فصل
ابتدا در بخش ( )2-1به تشریح مفاهیم پایهای پرداخته میشود که پیشنیاز اولیهی طراحی سیستم
پیشنهادی هستند .سپس در بخش ( )2-2به مرور کارهای مرتبط با سیستم پیشنهادی پرداخته میشود.
 -2-1مفاهیم پایه
در این بخش به شرح مفاهیم پیشنیاز جهت درک راهکارهای پیشین در شاخصگذاری داده های
 RDFمیپردازیم.
RDF -2-1-1

دادهها در وب معنایی به فرم سهگانه< نهاد,مسند,گزاره> هستند ،در التین این دادهها به شکل
< >Subject, Predicate , Objectنمایش داده میشوند .یک مجموعه سهگانه میتواند به عنوان
گرافهایی برچسب دار نمایش داده شود به طوری که گرهها ،موجودیت (نهاد و یا گزارههای در قالب
1

منبع) و لبهها ،صفت(مسند) هستند.

استانداردی که برای زبان پرسوجو روی دادههای  RDFمطرح میشود 2 SPARQLاست ،که بر
پایهی تطابق الگوی گراف ،جهت برقراری امکان پرسوجو روی ساختار دادهها عمل میکند.

1-Http://www.w3.org/RDF/

query language: www.w3.org/TR/sparql11-query/

2-SPARQL
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 -2-1-2مدل برنامهنویسی نگاشت-کاهش
مدل برنامهنویسی نگاشت-کاهش1جهت پردازش و تولید مجموعهدادههای بزرگ در فضای توزیعی
بکار میرود .در این مدل برنامهنویسی ،برنامهی کاربر باید دارای دو تابع اساسی نگاشت و کاهش باشد.
عملیات هر کدام ازاین دو تابع روی جفت کلید-مقدار است .در مرحله نگاشت ،یک سری از کلید-مقدارها
از فایلهای ورودی ساخته و عملیات مورد نظر کاربر روی این دادهها انجام میشود .سپس اگر محاسبات در
مرحلهی نگاشت کافی بود دادهها در قالب کلید-مقدار در خروجی چاپ میشوند .اما اگر نیاز به پردازش-
های بیشتری بود ،این دادهها در قالب جفت کلید-مقدار به مرحلهی کاهش فرستاده میشود .در مرحلهی
کاهش ،کاربر جفت کلید-مقدار را به صورت مرتب شده (بر اساس کلیدها) در اختیار دارد که پردازشهای
مورد نظر را روی آن انجام میدهد].[Had
Hadoop -2-1-3

 Hadoopیک پیادهسازی کدباز از چهار چوب مدل برنامهنویسی توزیعی نگاشت-کاهش است .این
سیستم در پی پروژهی موفق فایل سیستم توزیع شدهی گوگل ( )GFSمتولد شد .در واقع  Hadoopدارای
دو بخش موتور نگاشت-کاهش و سیستم فایل توزیع شده  Hadoopیعنی  HDFSاست .در یک خوشهی
کوچک از  Hadoopچهار نوع گره با وظایف مختلف وجود دارد .این چهار نوع گره عبارتاند از گرهی
دنبال کنندهی کار 2،گرهی دنبال کنندهی وظیفه 3،گرهی نام 4و گرهی داده 1است .گره دنبال کنندهی

- MapReduce

1
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کار ،هر وظیفه را به گره مسئول آن وظیفه در خوشهی توزیعی نگاشت میدهد .گره دنبال کنندهی
وظیفه ،وظایف را از گرهی دنبال کنندهی کار میپذیرد و آن وظیفه را انجام و سپس نتایج را بر میگرداند.
گره نام ،سیستم فایل ،ساختار پوشهها و مکان بالکهای داده را نگهداری میکند .در نهایت ،گرهی داده،
دادههای  HDFSرا ذخیره و به گره نام متصل میشود].[Had
 -2-1-3-1موتور نگاشت-کاهش
موتور نگاشت-کاهش  ،Hadoopموظف به اجرای برنامهی نگاشت-کاهش کاربر است .این عملیات
شامل تخصیص زیر وظایفها به گرههای دنبال کنندهی وظایف و سپس بازبینی فرایند انجام این عملیات
است .یک وظیفه میتواند یک نگاشت و یا کاهش باشد].[Had
HDFS -2-1-3-2

سیستم فایل توزیع شده  Hadoopبرای اجرا روی هزارانهزار ماشین طراحی شدهاست .این سیستم
تا سطح باالیی تحمل خطا دارد ،HDFS .یک معماری رئیس/پیرو را پیادهسازی کردهاست .الیهی HDFS

شامل یک گره رئیس است که به آن گرهی نام گویند .هر فایل به بالکهایی شکسته و سپس جهت ذخیره
توسط گرههای داده ،در طول خوشه توزیع میشود .گرههای داده مسئول اجرای تمام درخواستهای
خواندن و نوشتن از سوی گرهی رئیس هستند .گرههای داده ،بالکهای  HDFSرا با عملیات ایجاد ،حذف و
تکثیر مدیریت میکنند.
HBase -2-1-4

 HBaseیک روش ذخیرهسازی داده بر پایهی پایگاهدادههای کلید-مقدار  NOSQLاست .این
سیستم در واقع پایگاه داده  Hadoopاست .همانطور که اشاره شد ،Hadoop ،یک مخزن مقیاسپذیر و

1- DataNode
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توزیعشده از دادههای بزرگ است که امکان دسترسی ترتیبی را به کاربران میدهد HBase .در مواقعی
مورد استفاده قرار میگیرد که نیاز به دسترسی تصادفی و بی درنگ به دادههای حجیم باشد .هدف از
پروژه  ،HBaseایجاد جداول بزرگ با بینهایت سطر و ستون روی خوشهای از سخت افزارهای معمولی
است .این سیستم یک مخزن کد باز ،توزیعی ،نسخهبندی1شده و مبتنی بر ستون2است که بعد از جداول
بزرگ3گوگل مدلسازی شدهاست HBase .نرمالسازی جداول و پشتیبانی کامل از  ACIDرا با عملکرد
باال معامله کردهاست .بنابراین جداول غیر نرمال هستند و خصوصیات منعطفتر از  ACIDروی جداول
وجود دارد].[HBase][Med11
 -2-1-4-1مدل داده HBase

مهمترین واحد منطقی  HBaseستون است .چندین ستون یک سطر را تشکیل میدهند که توسط
کلیدِ آن سطر آدرسدهی میشوند .یک مجموعه سطر ،یک جدول را تشکیل میدهند که این جدول
براساس سطرها مرتب هستند .ترکیب هر سطر و ستون یک سلول را تشکیل میدهد .هر سلول را میتوان
با زمان برچسبگذاری نمود و در نتیجهی آن چندین نسخه از یک مقدار را در یک ستون ذخیره کرد.
ستونهای یک جدول به ستونهای خانواده گروهبندی میشوند .مهمترین نکته این است که ستونهای
خانواده هنگام طراحی شِما باید تعریف شوند در حالی که ستونها میتوانند به صورت پویا هنگام درج داده
اضافه شوند .تعداد ستونها و سطرها در پایگاه  HBaseنامحدود است] .[Med11البته تعداد ستونهای

Versioning
Oriented
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3-BigTable
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خانواده باید محدود باشد چرا که موجب هزینه ی اضافی  i/oمیشود .تصویر ( :2-1سمت چپ-باال) یک
مدل منطقی از دادهها در  HBaseرا نشان میدهد.
همانطور که گفته شدهاست  HBaseیک پایگاهدادهی کلید-مقدار است .در مدل فیزیکیِ دادهها در
 HBaseچیزی جز کلید-مقدار وجود ندارد .در این قسمت نشان میدهیم که کلیدسطر و ستونها چگونه
در قالب کلید-مقدار ذخیره میشوند .همانطور که در شکل( :1-2سمت راست-باال) مشاهده میشود نمای
منطقی دادهها در قالب نمای فیزیکی نمایش دادهشدهاست.

شکل  :1-2مدل منظقی و فیریکی دادهها در [Med11] HBase

در هنگام ذخیرهسازی (شکل  :1-2سمت راست -پایین)  HBase ،به ازای هر ستون خانواده یک فایل در
نظر میگیرد .بنابراین دادهها مطابق شکل( )2-2قابل دستیابی خواهند بود.
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شکل  :2-2ساختار کلید و مقدار در مدل قیزیکی ذخیرهی داده ها در [Med11] HBase

اما درادامه به توضیح شکل( :2-1سمت چپ-پایین) میپردازیم .مهمترین چیز در طراحی کلید
سطر و ستونها این است که میتوان دادهها را از مقادیر سلول به ستونها و یا حتی کلیدهای سطر قرار
داد .با این عمل زوج کلید-مقدار با همان اطالعات بوده و فقط یک بیت شیفت به چپ دارند .به عنوان
مثال اگر مقدار  Vبا کلید سطر  Kدر ستون خانواده  CFباشد ،بنابراین میتوان آن مقدار را در سلول
ذخیره کرد] [K:CF:C:timestamp:Vو یا آن را در کلید سطر همراه با کلید ][KV:CF:C:timestamp:0

ذخیره کرد .خصوصیت دومین مدل در این است که با این نوع ذخیرهسازی HBase ،امکان جستوجوی
پیشوندی را به کاربر میدهد .بنابراین کاربر میتواند دادهها را هم با  kو هم  kvبازیابی کند .اما همانطور
که از شکل( )2-2نیز پیداست ،مهمترین مزیت این نوع طراحی ،افزایش نرخ بازیابی دادهها هنگام استفاده
از تنها کلید سطر است .با این توضیحات به معرفی یک بحث مهم در طراحی جداول  HBaseمیپردازیم.
با تمرکز به شکل ( :2-1سمت چپ-پایین) در  HBaseدو نوع طراحی از جدول وجود دارد .مدل اول،
مدل ستونهای کم و سطرهای زیاد و مدل دوم مدل ستونهای زیاد و سطرهای کم است .تفاوت آنها در
ذخیرهسازی ،به نحوهی قرار گیری مقدار یک سلول بر میگردد که در شکل ( :2-1سمت چپ-پایین) سه
نوع ذخیرهسازی مطرح شدهاست .هر کاربر بسته به نوع طراحی خود از یکی از این نوع طراحیها استفاده
میکند .در مدل ستونهای کم و سطرهای زیاد ،امکان جستوجوی مبتنی بر پیشوندی فراهم است .اما
در این نوع ذخیرهسازی تعداد سطرها برای یک موجودیت بسیار زیاد میشود و بروزرسانی و بازیابی یک
موجودیت را دچار پیچیدگی میکند .به عنوان مثال برای بازیابی یک موجودیت با یک سری از صفات
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خاص ،نیاز به عمل الحاق روی این جداول بزرگ است که پیچیدگی پردازش را باال خواهد برد .اما در
روش دوم تمام اطالعات یک موجودیت به صورت یکجا در دسترس خواهد بود .تنها اگر تعداد ستونها
خیلی زیاد باشد ،ممکن است به دلیل حضور یک موجودیت با ستونهای با حجم زیاد ،مشکل عدم توازن
بار پیشآید .همچنین ممکن است دادهها به نحوی پراکنده باشند که جستوجوی یک موجودیت با یک
سری از صفات ،سرعت پردازش را باال ببرد.
 -2-1-4-2معماری HBase

هر جدول در  HBaseبه ناحیههای افقی تقسیم و به سرورهای ناحیهای داده میشود .همان طور
که در شکل( )3-2نشان داده شده ،هر سرور ناحیهای در هر لحظه ،تنها یک ناحیه مشخص را دارد و
بنابراین سازگاری باال در  HBaseبه این شکل تامین میشود .ناحیهها واحد پایهی دسترسپذیری و توزیع
در جداول  HBaseهستند.

شکل  :3-2مفهوم ناحیه در جداول

به ازای هر ستون خانواده در  HBaseیک مخزن 1تشکیل میشود .هر ناحیه مجموعهای از این
مخزنها است .در سرور ناحیهای برای هر مخزن از یک ناحیهی جدول ،دادهها توسط  memStoreدر

Store
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حافظه اصلی ذخیره میشود .هنگامیکه یک  memStoreبه حد نصاب برسد ،به ازای هر ستون خانواده از
یک ناحیهی جدول ،دادهها در حافظهی دائمی به نام  storeFileذخیره میشوند .هر  storfileنیز خود به
بالکهایی شکسته میشود که از طریق یک شاخص بالک میتوان به آن دسترسی یافت.
یک خوشهی کوچک از  HBaseدارای سه نوع گره رئیس 1،هماهنگکننده 2و گرههای ناحیهای

3

است .گرهی هماهنگکننده مسئول ایجاد هماهنگی بین اعضای خوشهاست .گره رئیس مسئول توازن بار
روی خوشهی توزیعی است .این گره ،جداول را به ناحیههایی تقسیم و به سرورهای ناحیهای انتساب می-
دهد .همچنین با استفاده از گرهی هماهنگکننده از وضعیت گرههای ناحیهای باخبر میشود .گرههای
ناحیهای هم که اشاره به سرورهای ناحیهای دارد.
چهار عمل اساسی در  HBaseوجود دارد که شامل درج ،حذف ،پویش و بازیابی میباشد .عملیات
درج شامل عملیات بروزرسانی و یا درج یک موجودیت است .اگر کلید درج شده در جدول وجود داشته
باشد ،مقدار ستون با مقدار جدید جایگزین میشود].[Med11
 -2-1-4-3ویژگیهای پیشرفتهی HBase

در این بخش به معرفی ویژگیهایی از  HBaseپرداخته میشود که در سیستم پیشنهادی مورد
استفاده قرار گرقتهاست .این ویژگیها شامل صافیها ،Bloom Filters 4،مخزن اتصاالت 1و پشتیبانی از
دادههای پراکنده 2میباشد].[Med11
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صافیها -صافیها یکی از مهمترین ویژگیها در  HBaseهستند .با کمک این ویژگی میتوان در
هنگام پرسوجو امکان کنترل بهتر روی دادهها داشت .همانطور که از شکل( )2-4نیز پیداست ،مهمترین
مزیت در ارائه این امکان ،پیادهسازی آنها در سمت سرور است.

شکل : 4-2مفهوم صافی در [Med11] HBase

بنابراین اگر بار دادهها به خوبی توزیع شده باشدکل مجموعه توزیع شده مورد استفاده قرار می-
گیرد .به عنوان مثال میتوان کلیدهای جداول را طوری سازماندهی کرد که بتوان از طریق جستوجوی
پیشوندی آنها را بازیابی نمود .صافیها قابلیت ترکیب با صافیهای دیگر را دارند و بنابراین میتوان
همزمان چندین صافی روی سطر و ستون و مقدار سلولها ایجاد کرد .البته  HBaseاز صافیهای سلسله-
مراتبی حمایت نمیکند.
 Bloom Filters -Bloom Filtersبه عنوان یک ابرذخیره 3برای  Storfileمحسوب میشود .این
امکان باعث میشود که دفعات خواندن سطرها در طول یک پویش جدول کاهش یابد .زمانی که یک
 Storfileباز میشود  Bloom Filtersمربوطه به حافظه آورده شده و قبل از اینکه  Storfileپویش گردد با
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استفاده از  Bloom Filtersوجود یک سطر در  Storfileمشخص میشود .در نتیجه بالکهایی از
Storfileکه مقدار مورد نظر را ندارند مورد جستوجو قرار نمیگیرند.
مخزن اتصاالت -دسترسی به جداول در  HBaseعملیاتی زمان بر است و حدود چند ثانیه طول
میکشد .با استفاده از این امکان ،برای هر درخواست که از طرف مشتری میآید ،تنها یک نمونه از جدول
ایجاد و سپس مجددا از آن استفاده میشود.
پشتیبانی از دادههای پراکنده -با توجه به اینکه دادههای مختلف در حال ذخیرهسازی در
جداول هستند ممکن است به ازای یک سری از ستونها ،بعضی از سطرها دارای مقدار نباشند .با توجه به
مدل فیزیکی  HBaseبرای این مقادیر  NULLفضایی در دیسک در نظر گرفته نمیشود .بنابرانین بر
خالف جداول رابطهای سربار  NULLدر حافظه وجود ندارد.
 -2-2کارهای مرتبط
در ارزیابی کیفیت و مقیاسپذیری یک سیستم شاخصگذاری همواره دوعامل تاثیر گذار است.
عامل اول مدل دادهای است که برای ذخیره و بازیابی دادههای  RDFارائه میشود .به مدل ذخیره داده-
های  ،RDFشِمای شاخصگذاری نیز میگویند .شِمای شاخصگذاری باید به نحوی طراحی شود که هم
در ذخیره و هم در بازیابی دادهها عملکرد مطلوبی را ارائه دهد .به عنوان مثال مدل داده پیشنهادی باید
افزونگی کم داشته و در عین حال دادههای مرتبط با پرسوجو در کمترین زمان ممکن یافت و بازیابی
شوند .در بخشهای بعدی به این ویژگیها مفصلتر اشاره خواهد شد .عامل تاثیر گذار دوم سیستمی است
که برای مدیریت شِمای شاخصگذاری  RDFانتخاب میشود .با توجه به مدل ذخیره دادههای ،RDF
سیستمهایی برای مدیریت دادهها براساس شِمای انتخابی وجود دارند.
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بر این اساس در ادامه ابتدا در بخش ( )1-2-2شِماهای ارائه شده در زمینهی شاخصگذاری،
دستهبندی و سپس بر اساس یک سری از معیارهای ارزیابی معرفی شده در بخش ( ،)2-2-2مورد مقایسه
قرار میگیرند .در بخش ( )2-2-3انواع سیستمهای مدیریت شاخصها معرفی میشوند .سپس معیارهای
ارزیابی یک سیستم مدیریت شاخص معرفی و درنهایت در بخش( )4-2-2امکانات سیستمها به طور کلی
در یک جدول مقایسه با یکدیگر مقایسه میشوند.
 -2-2-1انواع شِماهای شاخصگذاری RDF

روشهای مختلفی برای شاخصگذاری دادههای  RDFارائه شدهاست که هر یک در طراحی شِمای
شاخصگذاری خود ،تفسیرهای متفاوتی از مدل دادهی  RDFارائه کردهاند .این روشها به دو دستهی کلیِ
مبتنی بر ساختار گرافی  RDFو مبتنی بر ساختار سه/چهارگانه  RDFتقسیم میشوند .شِماهایی که در
گروه شِماهای مبتنی بر ساختار گرافیشکل  RDFقرار دارند] ،[Wil03] [Lev09] [Mah12ابتداروی
ساختار گرافی RDFها تحلیلهایی انجام میدهند تا بتوانند یک سری الگو کشف و سپس با استفاده از
الگوها عمل شاخصگذاری را انجام دهند .اما شِماهایی که مبتنی بر ساختار سهگانه اسنادRDF

هستند] ،[Neu10][ Owe08سربار تحلیل اولیه را حذف میکنند .در واقع عمل شاخصگذاری در این نوع
از شِماها به نحوی انجام میگیرد که بتوان ساختار دادهها را با انجام یک سری از الحاقها استخراج نمود.
در ادامه به شرح کارهای پیشین بر اساس این دو دسته پرداخته میشود.
 -2-2-1-1شِمای شاخصگذاری مبتنی بر ساختار گرافی RDF

روشهای شاخصگذاری موجود که این شِماها را طراحی نمودهاند ،شامل شاخصگذاری مبتنی بر
گراف ،[Yan04][Agg10]1شاخصگذاری مبتنی بر ساختار ،[Mch97]1شاخصگذاری مبتنی بر
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predicateهای مشترک] ،[Wil032شاخصگذاری مبتنی بر بخشبندی بر اساس ساختار] ، [Tha123و
شاخصگذاری مبتنی بر گره برچسبگذاری شده] [Del10هستند .در ادامه دو نمونه از مرتبطترین روش-
ها با سیستم پیشنهادی معرفی میشود.
شاخصگذاری مبتنی بر predicateهای مشترک
این نوع شاخصگذاری ،ساختار گرافی RDFها را برای یک سری تحلیلها در نظر میگیرد و سپس
در قالب عناصرسه/چهارگانه RDFیعنی ( )s,p,oآنها را در جداول رابطهای ذخیره میکند .برای اینکه این
شِما بتواند با این نحوهی ذخیرهسازی جوابگوی پرسوجوهای گرافی شکل باشد ،یا Prdicateهای مشترک
را برای subjectها خوشهبندی میکند] [Wil06][Wil03][Lev09و یا یکجا ستونهای جدول را برای
کل صفات در نظر گرفته و برای هر  subjectیا به عبارتی موجودیت ،یک ردیف را اختصاص میدهد .این
روش بیشتر برای پایگاهدادههایی پیشنهاد میشود که سربار  NULLنداشتهباشد].[JADID
میتوان گفت که از درون یک مخزن داده میتوان حجم زیادی از نظم را یافت .به عنوان مثال در
مخزن داده کاربران ،شماره پرسنلی ،نام و ...برای همه کارمندان ممکن است وجود داشته باشد .بنابراین
راهکاری که به ذهن میرسد این است که این صفات مشترک در کنار هم وجود داشته و براساس آن
subjectها دسته بندی شوند .جدول ویژگی  jenaبه عنوان یک جدول رابطهای در نظر گرفته
میشود] [Wil03که هر سطر آن متعلق به یک یا چند عبارت  RDFاست Jena .برای ذخیره سهگانههایی
مانند شکل ( )2-5از جداول مختلف استفاده میکند.
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شکل :5-2سهگانههای نمونه برای ذخیره در جداول ویژگی][Aba07

جدول ویژگیهای خوشهبندی شده -1این جدول در شکل( )2-6نشان داده شدهاست .این شِما
برای صفات خوشهبندی شدهای است که حداکثر یک مقدار دارند .ستون  subjectبه عنوان کلید جدول
عمل میکند .هر جدولِ ویژگی ممکن است یک مقدار از  objectرا ذخیره نماید و یا  NULLباشد.
جدول سهگانهها -این جداول برای ذخیرهی سهگانههایی است که در هیچ یک از جداول دیگر
جای نگیرند.
جدول ویژگی چند تایی -2این جدول ،برای صفاتی است که در مقدار  objectدارای چند مقدار
باشند .مشکل این نوع ذخیرهسازی این است که سیستم باید بداند کدام صفت چند مقداری است.
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شکل :6-2

جدول ویژگی و جدول سهگانه[Aba07] ،

بعد از ارائه این شِمای ذخیرهسازی ،روش دیگری جهت رفع عیوب آن ارائه شد] .[Lev09این روش
راهکاری را برای رفع مشکل خوشهبندی و حضور مقادیر  NULLارائه دادهاست .در این راهکار هدف،
خوشهبندی موجودیتها و قرار دادن آنها در جداولی مشترک است .با توجه به حضور مقادیر  NULLو
هزینهی الحاق در جداول رابطهای ،هدف از الگوریتم ارائه شده ،کاهش مقادیر  NULLو هزینه الحاق است.
زیرا هرچه هزینهی الحاق پایین باشد و ستونها بیشتر شوند مقادیر  NULLافزایش مییابد.
در این روش خوشهها در دوفاز ایجاد میشوند .در فاز اول دسته صفات و یا Predicateهایی که
برای هر موجودیت رخ دادهاست به همراه تعداد تکرار آنها استخراج میشوند .این خوشهها هر یک دارای
دو مقدار درصد حمایت1در درون مجموعهداده و درصد  NULLهستند .سپس بر اساس درصد حمایت ،به
ترتیب صعودی ،خوشهها مرتب میشوند .خوشههایی که درصد  NULLپایین و حمایت باال دارند و نیز
اعضای درون این خوشهها(صفات) که در جای دیگر ظاهر نشدهاند تشکیل یک جدول را میدهند .در فاز
دوم ،مجددا خوشهها براساس حمایت آنها به صورت صعودی مورد پردازش قرار میگیرند .اگر خوشه،
درصد  NULLباالیی داشت ،آنگاه از صفات عضو آن خوشه ،صفتی که بیشترین  NULLرا تولید کردهاست
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حذف و اگر آن صفت در دیگر خوشههای باقی مانده وجود نداشت ،آن صفت یک جدول ایجاد میکند که
نام آن جدول ،نام صفت مورد نظر و  subjectو  objectستون جدول است .این کار آنقدر انجام میگیرد
که خوشهی مورد نظر به میزان  NULLقابل قبول برسد .سپس برای آن جدولی ایجاد و سپس به علت
عدم وجود همپوشانی تمامیصفات درون این خوشه از درون دیگر خوشههای باقیمانده حذف میشود.
این نوع شِما به طور مشابه ،در ] [JADIDو روی سیستم  HBaseارائه شدهاست .در واقع در شِمای
ارائه شده ،موجودیتها به عنوان کلیدِ سطر و صفات ،ستون جدول هستند .در ضمن هیچگونه عملیات
خوشهبندی انجام نشده و موجودیتها پس از استخراج از سند در  HBaseذخیره میشوند.
ارزیابی کلی -موجودیت ،به دادههایی گفته میشود که به توصیف یک سری از اقالم اطالعاتی
میپردازد .این شیوه از شاخصگذاری میتواند به بازیابی یک موجودیت کمک موثری کند؛ چرا که هر
 subjectبا objectهایی که توصیف کرده در یک جدول ذخیره شدهاست.
در طراحی این نوع شِما روی جداول رابطهای چالشهایی وجود دارد] .[Aba07ابتدا برای
خوشهبندی دادهها زمان زیادی گذاشته میشود به خصوص اینکه اگر خوشهبندی قرار است بهینه هم
باشد؛ یعنی مقادیر  NULLکمتری در جداول ایجاد کند و درعین حال حجم جداول نیز زیاد نشود.
همچنین پرسوجوهایی که  predicateآنها متغیر باشد و ذکر نشده باشد بازهم همین مشکل را به وجود
میآورد .مشکل دیگر تغییر مرتب شِما برای خوشهبندی predicateها است و بسته به خوشهها ،جداول
مختلف با سطروستونهای مختلف ایجاد میشود که مطلوب نیست .وجود مقادیر  NULLمشکل بعدی
این ساختار است .در این ساختار به دلیل بهینهسازیsubject ،هایی که در خصوصیت کمی با یکدیگر فرق
کنند در یک جدول قرار داده میشوند .بنابراین برای subjectهایی که  predicateخاصی برای آن تعریف
نشده ،مقدار  NULLگذاشته میشود که هنگام ذخیره سازی دادهها با مقیاس باال سربار مقادیرNULL

افزایش میابد .مشکل دیگر این شِما عدم کنترل منعطف predicateهای چند مقدارهاست .با توجه به اینکه
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ممکن است predicateهایی همچون ایمیل دارای چند مقدار باشند این نوع سهگانه به دلیل کلید اصلی
بودن  Subjectدر جدول ویژگی حمایت نمیشود .بنابراین objectها باید در جدول دیگر (جدول ویژگی
چندتایی) ذخیره شود که بسیار غیر منعطف است.
در طراحی این نوع شِما روی  HBaseنیز معایبی وجود دارد .این نوع شِما که نام آن را شِمای تک
جدولی مینامیم ،سعی در رفع ایرادات گفته شده در جداول رابطهای دارد .به عنوان مثال ،مشکل صفت-
های چند مقداری با ویژگی نسخهبندی ستونهای  HBaseحل شدهاست .در این نوع شِما خوشهبندی
صورت نمیگیرد و دادهها در یک جدول بزرگ ذخیره میشوند .در طراحی این نوع شِما ،از روش طراحی
جدول در  HBaseکه مبتنی بر ستونهای زیاد و سطر کم است استفاده شدهاست .اما همانطور که در
بخش( )2-1هم مطرح شد ،با توجه به اینکه موجودیتها در تعداد صفات مورد پشتیبانی با یکدیگر
متفاوت هستند ،هنگام جستوجو در جداول نرخ بازیابی یک موجودیت با صفات خاص پایین می-
آید].[JADID
شاخصگذاری مبتنی بر گره برچسب گذاری شده
این شاخصگذاری توسط سیستم بازیابی اطالعات  SIREnارائه شد و در موتورجستجوی
 [Del10]Sindiceبه کار گرفته شد .در این گونه ذخیرهسازی فرض بر این است که واحد اصلی اطالعاتی
که باید مورد جستجو قرار بگیرد ،موجودیت است] .[Del10موجودیت به اقالمیاشاره دارد که به توصیف
یک سری اطالعات میپردازند .به عنوان مثال این اقالم میتوانند یک شخص ،مکان یا محصول را توصیف
کنند .در یک گراف داده ،سادهترین فرم یک گره موجودیت یک گراف ستارهای است .در شکل ()2-7
نمایی از این توصیفات را در قالب گراف ستارهای میبینیم.
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شکل  :7-2نمونهای از گراف[Del10] RDF

در این روش ،از مدل برچسب گذاری گرههای درخت جهت یافتن رابطهی بین منابع داده،
موجودیتها ،ویژگی و مقدار استفاده میشود .با توجه به شکل( )2-7یک درخت چهار نوع گره دارد .برای
یک گراف  RDFاین درخت را میتوان همانند شکل ( )2-8رسم نمود.

شکل  :8-2ارئه مفهومیاز مدل درختی مبتنی بر گرههای بچسب گذاری شده][Del10

با توجه به شکل ( )2-9هر ترم ،بعد از قرار گرفتن در درخت و انجام عمل برچسب گذاری با
استفاده از کدگذاری  ،dewayموقعیتش مشخص شده و لیستهای معکوس آن ساخته و در فایل قرار
میگیرد .سپس هر ترم در دیکشنری به نحوی ذخیره میشود که به لیستهای خود در فایل اشاره
میکند .کدگذاری  dewayدرواقع گرههای یک درخت را به نحوی شمارهگذاری میکند که گرههای هر
شاخهی درخت دارای پیشوند مشترکی از اجداد خود باشند .بنابراین منظور از لیستهای معکوس ،لیست
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اعداد به دست آمده از کدگذاری اشاره شده برای هرگرهاست .برخالف آنچه که در شکل نشان
دادهشدهاست ،به جای استفاده از اعداد متوالی ،از شناسه ترمها استفاده میشود.

شکل  :9-2مدل درختی دادهها با استفاده از کد گذاری

[Del10] deway

نحوهی دسترسی به دادهها نیز به این شکل است که برای هرترم ،لیست معکوس آن بازیابی
میشود .سپس اگر پیشوند یکسانی از اعداد صحیح در دو لیست وجود داشت آنگاه آن دو از یک شاخه
درخت میباشند و این یعنی اینکه مربوط به یک موجودیت هستند.
ارزیابی کلی -ارائه مهمترین نوع جستجو یعنی جستجوی مبتنی بر موجودیت بدون هزینه زیاد،
میتواند به عنوان یک نکته خوب برای این سیستم محسوب شود .چرا که دسترسی به شاخصها از طریق
اشارهگر ،باعث شده است که هزینهی جستجو در درخت دودویی ویا  Btreeرا که شِماهای دیگر دارند،
این شِما نداشتهباشد .چالش این نوع شِما عدم حمایت آن از پرسوجوهای پیچیدهاست .البته با توجه به
اینکه هر ترم مسیری از ریشه یعنی موجودیت تا مکان خود را در لیست نگهداری میکند برای یافتن یک
عبارت سه/چهارگانه نیاز به الحاق ،البته با هزینه کم است.
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 -2-2-1-2شمای شاخصگذاری مبتنی بر ساختار سه /چهارگانه RDF

دومین دسته از روشهای شاخصگذاری ،این نوع شِماها هستند .روشهای شاخصگذاری موجود
که به این شکل شِماهای خود را طراحی نمودهاند ،شامل شاخصگذاری یکپارچه ،[Neu10]1شاخصگذاری
مبتنی بر بخشبندی بر اساس  predicateو به اصطالح بخشبندی عمودی] ،[Aba072شاخصگذاری
مبتنی بر بخشبندی بر اساس تمامیعناصر سهگانه] ،[Wei08شاخصگذاری ترکیبی]،[Kha123
شاخصگذاری مبتنی بر فیلد [Luc12]4است .در ادامه به شرح سه مورد از مرتبطترین روشها با روش
پیشنهادی معرفی میشود.
شاخصگذاری یکپارچه
در این شِما یک جدول بزرگ سه/چهارستونه برای ذخیرهسازی سهگانهها مورد استفاده قرار
میگیرد .ازجمله سیستمهایی که از این شِما استفاده میکنند عبارتاند از, [Owe08] ، [Neu10] :

] [Pap12] ،[Har07] ، [Ses] ،[SDBو موتورجستجوی [Hog11] SWSEاست.
برای دسترسی با سرعت بیشتر به عناصر سه/چهارگانه ،باید الگوهای مختلف از ترتیب این
سه/چهارگانهها را در نظر گفت .با توجه به اینکه  16الگوی دسترسی به عناصر چهارگانه (? )?,?,?,وجود
دارد ،سیستمها تنها الگوهای دسترسی رایج را شاخصگذاری میکنند .در سال 2005روشی ارائه شد ،که
تنها با شش شاخص از چهارگانهها توانست همه این الگوهای دسترسی را حمایت کند].[Har05

Monolithic Indexing Schema
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در ذخیرهسازی چهارگانهها 16 ،نوع الگوی دسترسی وجود دارد .با بررسی روی الگوی دسترسی
میتوان وجود یک سری از همپوشانیها را یافت و آنها را به صورت شکل ( )10-2دسته بندی نمود.

شکل  :10-2پوشش الگوهای دسترسی توسط شش شاخص[Har05] ،

جهت افزایش مقیاسپذیری ،این نوع شِما روی سیستم متشکل از  HBaseو چهارچوب
 Mapreduceنیز پیاده سازی شدهاست] .[Pap12در واقع سیستمهای متمرکز نسبت به سیستمهای توزیع
شده دربرابر پرسوجوهایی که گزینشپذیری باال دارند (تعداد متغیرها در پرسوجوهای آنها کم است)
بهتر عمل میکنند .بنابراین این سیستم از یک راهکار تطبیقی برای الحاقها استفاده میکند تا از قابلیت
هر دو نوع ذخیرهسازی بهره مند شود .در شِمای ذخیرهسازی از سه شاخص (سه جدول)spo,pos,osp
استفاده شدهاست .به عنوان مثال در جدول  spoکلید سطر برابر  spو ستون  oدر نظر گرفته میشود.
همچنین این شِما توسط  [Kha12] Jenaروی جداول مبتنی بر ستون  HBaseپیاده سازی شدهاست .نام
این ساختار در  ،jenaساختار شاخصگذاری شده 1است.
ارزیابی کلی -این شِما با طراحی ساده و پوشش الگوهای مختلف دسترسی ،عملکرد خوبی را ارائه
داده است .تنها چالشی که وجود دارد ،وجود جداول مختلف برای پشتیبانی از الگوهای دسترسی است؛ که
دو مشکل فضا و بروزرسانی را ایجاد میکند .به ازای هر سهگانه که وارد میشود ،باید حداکثر شش جدول

Indexed layout
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بروزرسانی شوند] .[Har05برای رفع این دو مشکل  RDF3xاز فشرده سازی و بروزرسانی تاخیری استفاده
میکند که توانسته کارایی خوبی را ارائه دهد .در بروزرسانی تاخیری ،تغییرات آنی به جداول اعمال نمی
شود؛ بلکه در یک فضای دیگر نگهداری و سپس با پر شدن بافر ،به دادههای اصلی اضافه میشود .در
هرصورت  RDF3xیک سیستم متمرکز است و قادر به پاسخگویی باال اما تا حجم محدود را داراست .حال
هرچه مقیاس دادهها بزرگ شود ،مسئلهی الحاق به مسئلهای بزرگتر و پرچالش تبدیل میشود.
شاخصگذاری مبتنی بر بخش بندی بر اساس predicate

ایدهی شِمای مبتنی بر بخش بندی اولین بار در ] [Aba07ارائه شد .شِمای فیزیکی انتخاب شده
خوشهبندی  subjectو  objectبر اساس  predicateاست .یعنی به ازای هر  predicateجدولی ایجاد
میشودکه شامل دو ستون برای  subjectو  objectاست.
این ایده بعد از ارائهی شِمای بخش بندی مبتنی بر predicateهای مشترک  [Wil03] Jena2که در
بخش ( )1-1-2-2شرح داده شد ،بیان شد .در این شِما ،جدول ویژگی در شِمای مبتنی بر predicateهای
مشترک به صورت عمودی برش داده شد .همانطور که در شکل( )2-11نیز پیداست ،به ازای هر
 predicateیک جدول تشکیل میشود .این کار تمام مشکالتی که در شِمای بخش بندی مبتنی بر
 predicateبود را تقریبا برطرف نمود .مشکلی که رفع نشد ،حضور پرسوجوهایی است که در آنها
 predicateمتغیر است و در این حالت برای پیداکردن یک  ،subjectسیستم مجبور به الحاق بین تمامی-
جداول است .بنابراین در حجم زیادِ دادهها دیگر پاسخگو به این چنین پرسوجوهایی نیست]. [Neu10
چون در این شِما کلید اصلی  subjectو  objectاست ،لذا subjectهای یکسان با objectهای متفاوت
میتوانند ذخیره شوند و به این طریق مشکل صفتهای چند مقداریِ شِمای بخش بندی مبتنی بر
predicateهای مشترک حل میشود.
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شکل -11-2شمای بخش بندی عمودی][Aba07

این شِما در چهارچوب توزیع شده Hadoop 1و به عبارتی با بکارگیری سیستم فایل  HDFSپیاده
سازی شد] .[Siv12در این نوع پیاده سازی به ازای هر  Predicateیک فایل ایجاد میشود و سپس برای
کوچک کردن فایلها جهت پردازش توزیع شده ،مجددا براساس نوع  ،objectفایلها کوچکتر میشوند.

ارزیابی کلی-

این نوع پیاده سازی توانست اکثرمشکالت جدول ویژگی (چند مقداری و NULL

و )..را حذف نماید .در این شِما تنها ویژگیهایی که نیاز به خواندن دارند از حافظه خوانده میشوندکه
موجب کاهش هزینه الحاقها شده است؛ چرا که دادههای نامرتبط خیلی کمترنسبت به شِمای یکپارچه از
حافظه خوانده میشوند .چالشی که وجود دارد حضور پرسوجوهایی است که در آنها  predicateمتغیر
است که باید برای حل آن تدبیری اندیشید .بنابراین برای یک موجودیت خاص ،وارد کردن سه/چهارگانهها
نیاز به دسترسی به چند جدول دارد .از سویی هنوز مشکل الحاق برای بازیابی یک موجودیت پابرجاست.
شاخصگذاری مبتنی بر بخش بندی بر اساس تمامیعناصر سهگانه
این شِما توسط  [Wei08] HexaStoreارائه شد .آنچه که در این روش به آن پرداخته میشود این
است که در بخش بندی به سهگانهها به دید یکسانی نگاه میکند .این یعنی اینکه ایده بخشبندی عمودی

filesystem (hdfs):http://hadoop.apache.org/hdfs

1-Hadoop
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عالوه بر صفت روی دو عنصر دیگر نیز اعمال شود .در این پیاده سازی از شش الگوی دسترسی ][Har05

پشتیبانی میشود.
ارزیابی کلی -کاهش اجتماعها و الحاقها یکی از خصوصیات بارز این روش است .به عنوان مثال
تمام سیستمهای قبلی در یافتن پرسوجویی همچون "یافتن تمام Subbjectهایی که با دو  objectخاص
با هر ویژگی رابطه دارند" بسیار پیچیده عمل میکنند درحالی که این سیستم به راحتی با دو الحاق
ادغامیبین subjectهای شاخص  OSPبه نتیجه میرسد .مشکلی که وجود دارد و برای آن نقطه ضعف به
شمارمیآید فضای زیاد حاصل از جداول است که بروزرسانی را دچار مشکل میکند.
 -2-2-2معیارهای ارزیابی شِماهای شاخصگذاری
در این فصل انواع شِماهای ارائه شده از نظر عملکرد به دو گروه شِماهای مبتنی بر ساختار گرافی
 RDFو شِماهای مبتنی بر ساختار سه/چهارگانه  RDFتقسیم شدند .با بررسی شِماهای مختلفی که وجود
دارد میتوان به وجود یک سری ویژگیهای کلی مشترک در بین همه این شِماها پی برد که در نظر
نگرفتن هریک از این ویژگیها در طراحی شِما میتواند ،عملکرد آن شِما را تحت تاثیر قرار دهد .اگر قرار
باشد شِمای شاخصگذاری جدیدی طراحی شود که از دیگر سیستمهای شاخصگذاری بهتر عمل کند
باید این ویژگیها را در نظر بگیرد.
این ویژگیها عبارتاند از :نوع پرسوجوی 1مورد پشتیبانی ،قدرت الحاق 2دادهها ،پشتیبانی از
صفتهای چند مقداری 3،تعداد شاخصهای چند گانه 1،روش دسترسی به شاخصها از حافظه اصلی،

1-Query
2-Join

Vulue Attribute

3-Multi
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اندازه شاخص ،ساختار دیکشنری 2،هزینه بروزرسانی و مقیاسپذیری پردازشی است .در ادامه ،هر یک از
این ویژگیها و نحوهی برخورد روشهای شاخصگذاری با آنها بررسی میشود.
نوع پرسو جوی مورد پشتیبانی -تفاوتی که باید بین ساختار وب معنایی و وب معمولی بیان
کرد حضور پرسوجوهایی روی دادههای ساخت یافتهاست که شامل الحاقهای بسیار است .پرسوجوهایی
که روی دادههای نیمهساخت یافته اعمال میشوند ،ساختار دادهها را نیز در نظر میگیرند که در ادامه
شرح داده میشوند.
 پرسو جوهای مبتنی بر مسیر 3:این نوع پرسوجوها مجموعهای از سهگانهها هستندکه به
یکدیگر متصلند .به طوری که  objectیک سهگانه  subjectسهگانه دیگر است .به عنوان مثال نام
دانشمندانی که در شهری به دنیا آمدهاند که در آسیا باشد .یک سری از شِماهای شاخصگذاری فقط از
این نوع پرسوجو پشتیبانی میکنند] .[Mat05اما در مجموع اکثر سیستمها در کنار پرسوجوهای دیگر،
از این پرسوجو حمایت کرده و روشهایی نیز برای ارائه آن با کمترین هزینه پیشنهاد
دادهاند].[Wei08][Aba07][Udr07
 پرسوجوی ستاره ای 4:این پرسوجو ترکیبی بیشتر از یک مسیر است و یک گره مشترک بین
مسیرها وجود دارد .به عنوان مثال نام مردمی را بازیابی کن که هم نویسنده و هم ویرایشگر باشند و
مقالهی آنها توسط کسی ارجاع داده شده باشد .در این نوع پرسوجو بیشتر نیاز به الحاقهای subject-
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 subjectبرای بازیابی موجودیتها به عالوه الحاقهای  subject-objectروی مسیرها است .شِماهای مبتنی
بر فیلد] [Min08و مبتنی برگره برچسب گذاری شده ] [Del10از این دسته پرسوجوها حمایت میکنند.
 پرسوجوی موجودیت 1:این نوع پرسوجو همانند پرسوجوی ستارهای است .در این نوع پرس-
وجو الحاقهای  subject-subjectبیشتر انجام میگیرد .شِمای مبتنی بر گره برچسب گذاری شده
] [Del10از این دسته پرسوجوها حمایت میکنند.
 پرس جوی مبتنی بر گراف : 2این نوع پرسوجو متشکل از گرهها و لبههایی است که به فرم
گراف هستند .بر خالف پرسوجوی ستارهای این نوع پرسوجو ممکن است دارای چرخه و حلقه باشد .به
عنوان مثال :نویسنده  xو مشاور  yرا بازیابی کن به طوری که هر دو در یک سازمان کار کنند و هر دو
یکدیگر را بشناسند و  yدارای یک شماره تلفن باشد و  xکتابی را منتشر کرده باشد .در این نوع پرسوجو
باید همه نوع الحاق پشتیبانی گردد .شِماهای ترکیبی  [Kha12] Jenaو نیز شِمای یکپارچه RDF3x

] [Neu10نیز از این پرسوجو با استفاده از شاخصهای چندگانه پشتیبانی میکنند.
قدرت الحاق دادهها -هر گونه پرسوجوی انتخابی برای پشتیبانی مشمول الحاقهایی روی گراف
 RDFمیشود که باید مورد توجه خاص قرارگیرد تا هزینه پرسوجو کاهش یابد .سیستمهای بازیابی
دادههای  ،RDFدادهها را برای هر الگوی سه/چهارگانه بازیابی و سپس در طول پرسوجو ،عملیات مربوط
به الحاق را انجام میدهند .بنابراین برای کاهش هزینه الحاق باید بتوان هم هزینه بازیابی دادهها (که
شامل هزینه جستجو و  I/oمیشود) ،و هم هزینه الحاق دادهها را کاهش داد .دو راهکار برای قدرت
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بخشیدن به الحاقها پیش رو است .راهکار اول ،عدم بازیابی دادههای نامربوط نسبت به پرسوجو جهت
الحاق است؛ و راهکار دوم ،کاهش هزینه عملیات الحاق میباشد.
شِمایی همچون شِمای مبتنی بر گراف و یا ساختار ] ،[Wei08] [Tha12به هدف اعمال راهکار اول
طراحی شدهاند .با انتخاب این نوع شِما اوال هزینه جستجو کم میشود و ثانیا به خاطر انتخاب دادههای
مبتنی بر ساختارشان ،دادههایی مرتبطتر با پرسوجو بازیابی میگردند که از حجم دادهها کاسته شده و
 I/Oکمتر میگردد .همچنین شِمای مبتنی بر بخش بندی براساس  [Aba07] predicateبا بازیابی تنها
predicateهای مورد نیاز هزینه  I/oکاهش داده است .دومین راهکار کم کردن هزینه الحاق از طریق
بهینه سازی ترتیب الحاقها همچون سیستم  [Neu10] RDF3xو انتخاب الحاقهایی کم هزینه همچون
الحاق ادغامیاست .الحاقهای ادغامی با پوشش الگوهای دسترسی به سهگانهها امکان پذیر است چراکه
دادهها مرتب هستند .الحاق ادغامی یکی از کم هزینه ترین الحاقهایی است که هزینه زمانی خطی دارد.
پشتیبانی از صفتهای چند مقداری-گاهی اوقات یک سری از صفات دارای چند مقدارند مانند
ایمیل که شِمای ارائه شده باید بتواند از این گونه صفات پشتیبانی کند .اگر پشتیبانی انجام نشود،
جوابهایی برای پرسوجو باز گردانده میشود که یا کامل نیستند و یا نیاز به عملیات پیچیدهتر دارند و این
ضعف بزرگی به حساب میآید .شاخصگذاری مبتنی بر فیلد ] [Min08و شاخصگذاری مبتنی بر
predicateهای مشترک  Jenaاین ضعف بزرگ را دارند.
تعداد شاخصهای چند گانه -برای پوشش الگوهای دسترسی به چهارگانهها از انواع شاخصهای
چندگانهاستفاده میشود .این شاخصها هزینه الحاق را بسیار کاهش میدهند به این دلیل که دادهها
مرتب هستند و الحاق ادغامی با کمترین هزینه روی دادهها صورت میگیرد .اما باید دقت داشت هرچه
تعداد این شاخصها زیاد باشد اوال فضای سربار زیادی وجود دارد و ثانیا هزینه بروزرسانی افزایش
مییابد].[Neu10
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روش دسترسی به شاخصها از طریق حافظه اصلی -به روشی اشاره دارد که سیستمها برای
دستیابی به شاخصهایش به کار میگیرد .این روشها چهار نوع هستند که به ترتیب ذکر میشوند.
الف) دسترسی مستقیم به داده مورد نظر از طریق اشاره گر به فایل :از این نوع دسترسی Sindice

استفاده کرد و توانست هزینهی جستجو در درخت را با ارائه شِمای شاخصگذاری مبتنی بر گره برچسب
گذاری شده ،حذف کند].[Del10
ب) دسترسی مستقیم به بالک داده مورد نظر از طریق شاخص پراکنده :از این نوع دسترسی
سیستم  [Har07] Yars2در هسته موتور جستجو  [Hog12] SWSEاستفاده کردهاست .هدف از ارائه این
نوع دسترسی این بود که درخت  Btreeدر حجم زیاد داده مقیاسپذیر نیست].[Har07
ج) دسترسی از طریق پیمایش درخت  :Btreeاین نوع دسترسی رایج تر از همه دسترسیها است.
اکثر سیستمهایی که شاخص چندگانه را مورد پشتیبانی قرار میدهند ،از این نوع ساختار استفاده
میکنند].[Har05
اندازه شاخص -اشاره به حجم شاخص مورد استفاده دارد که سربار آن یک نقطه ضعف برای
شاخص حساب میشود .به کارگیری الگوریتم فشردهسازی مناسب نه تنها باعث صرفه جویی در فضای
دیسک میشود ،بلکه بازده  I/Oرا باال برده و در نتیجه بروزرسانی و بازده پرسوجو نیز افزایش مییابد.
 [Neu10] RDF3xو  [Del10] Sindiceاز الگوریتمهای فشرده سازی به نحوی موثر استفاده میکند.
ساختار دیکشنری -مبحثی که به طور مشترک در بین این سیتمها مورد بررسی قرار میگیرد،
بحث استفاده از دیکشنری تبدیل ترم به شناسه است .جهت باالبردن کارایی سیستمها به هر یک از
عناصر سهگانهی  RDFعددی را نسبت میدهند تا به پرسوجو و الحاق سرعت بیشتری ببخشند .اما
استفاده از دیکشنری خود نیاز به الحاق نهایی برای یافتن رشته عناصر است که هزینه در بر دارد .در این
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بحث چالشی که وجود دارد ،تبدیل ترم به شناسه و بالعکس است .هدف ،دوری از سربار این تبدیالت به
خصوص تبدیل شناسه به ترم است] .[Owe08][Kha12روشهای ارائه شده برای تخصیص عدد به عناصر
جهت ساخت دیکشنری عبارتاند از :استفاده از رشته  ،hashتخصیص دادن اعداد صحیح به ترتیب ورود
سهگانهها ] ،[Bro03تخصیص دادن اعداد صحیح متوالی به ازای همسایگی آنها  ،[Neu11] RDF3xو
تخصیص شناسهای که آدرس دقیق محل قرار گرفتن ترم را نشان میدهد] .[Owe08در این بین نیز
ممکن است ،عناصر به شناسه تبدیل نشوند ] [Kha12تا هزینه الحاق نهایی با دیکشنری حذف گردد.
هزینه بروزرسانی -مجموع هزینهی جستجوی رشتهها در دیکشنری به عالوه هزینه جستجوی
رشته در جدول برای درج یا تغییر است .گاهی به دلیل افزونگی زیاد دادهها این هزینه افزایش مییابد که
راهکارهایی برای آن باید اندیشیده شود .به عنوان مثال در شِمای بخشبندی مبتنی بر ساختار ،هنوز
روشی برای بروزرسانی دادهها ارائه نشدهاست .تنها سیستمیکه به این موضوع به صورت اصولی پرداخته،
 [Neu10] RDF3xاست که برای شش شاخص شش گانه خود به طور موثر استفاده میکند.
مقیاسپذیری پردازشی -منظور از این بحث این است که روش ذخیرهسازی شاخصها باید با
افزایش حجم دادهها قابلیت پردازشی خود را از دست ندهد .به عنوان مثال در بعضی از سیستمها افزایش
حجم باعث شدهاست که سیستم قادر به ذخیرهسازی نبوده و یا در پاسخگویی به پرسوجوها کند عمل
نماید.
 -2-2-2-1جدول ارزیابی روشهای شاخصگذاری
در بخش بعد به ارزیابی شِماهای شاخصگذاری در چند چالش مطرح شده در باال ،پرداخته
میشود .همانطور که در جدول ( )2-1و ( )2-2مشاهده میکنید ،عالمت خط تیره نشاندهندهی عدم
وجود امکان مورد نظر در شِمای ارائه شدهاست .فیلدهای جدول از نظر مفهومی روشن است.
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در این ارزیابی تنها ویژگیهایی برای شِماها مورد ارزیابی قرار گرفتهاند که میتوان به طور کلی در
مورد شِمای ارائه شده اظهار نظر کرد؛ و از بررسی عواملی همچون اندازه شاخص و مقیاسپذیری
خودداری شدهاست به این دلیل که به محیط آزمایش و سیستم مورد استفاده بستگی دارد.
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جدول  :1-2مقایسه و ارزیابی جزیی شِماهای شاخصگذاری
نوع پرسو-
جوی مورد
حمایت

پشتیبانی از
صفتهای
چندمقداری

شاخص چند
گانه

روش دسترسی

مبتنی بر گراف

عدم بازیابی
مبتنی بر گراف
دادههای نامربوط

وجود دارد

_

شاخص معکوس

زمان تحلیل ساختار گراف+
زمان شاخصگذاری

مبتنی بر ساختار

عدم بازیابی
مبتنی بر گراف
دادههای نامربوط

وجود دارد

_

نامشخص

زمان تحلیل ساختارگراف و
ساخت راهنمای داده

گراف

الحاق ادغامی

وجود دارد

معموال شاخص
رایج

Btree

زمان جستجو در درخت +زمان
توازن مجدد درخت

مبتنی بر جدول ویژگی

موجودیت

کاهش الحاق

غیر منطعف

روی  subjectو
predicateهای
مورد نیاز

Btree

جستجو برای سهگانه + .زمان
درج

فیلد

ستاره ای

حذف الحاق برای
موجودیتها

خیر

-

مستقیم از
طریق دیکشنری

زمان جستجو در دیکشنری

حذف الحاق برای
مبتنی بر گراف
موجودیتها

بله

-

Btree HBase

شِما

][Agg10

][Mac97

یکپارچه
][Neu10

][Aba07

][Min08

تک جدولی][Jadid

قدرت الحاقها

subject-subject

هزینه بروزرسانی
(درج)

هزینه درج داده در

HBase
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جدول  :2-2مقایسه و ارزیابی جزیی شِماهای شاخصگذاری (ادامه)

شِما/ویژگی

نوع پرسوجوی
مورد حمایت

قدرت الحاقها

پشتیبانی از صفتهای
چندمقداری

بخش بندی عمودی
روی predicate
][Kha12] ،[Nue10

پرسو جوهای با
 predicateنامتغیر

عدم بازیابی
نامربوط +الحاق
ادغامی

وجود دارد

بخش بندی مبتنی
بر ساختار

مبتنی بر گراف

عدم بازیابی
دادههای نامربوط

وجود دارد

مبتنی بر گراف

عدم بازیابی
دادههای نامربوط+
الحاق ادغامی

ستاره ای

کاهش الحاق در
موجودیت +سربار
الحاق در چهارگانه

گراف

عدم بازیابی
دادههای نامربوط+
الحاق ادغامی

][Tha10

بخش بندی مبتنی بر
تمامیعناصر
][Wei08

‘گره برچسب گذاری
شده
][Del10

ترکیبی
][Kha12

وجود دارد

وجود دارد

وجود دارد

شاخص چند گانه روش دسترسی

هزینه بروزرسانی
(درج)

PSO
POS

Btree

زمان جستجو
دردرخت +زمان توازن
مجدد درخت

PEOS
PESO
POS
PSO

شاخص
پراکنده

چالش

نامشخص

زمان جستجو در
درخت  +زمان
جستجو روی جدول

-

مستقیم از
طریق
دیکشنری

زمان جستجو در
دیکشنری

POS
PSO
SPO
OSP

Btree

شاخص ششگانه

زمان جستجو در
درخت
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 -2-2-3انواع سیستمهای ذخیره و مدیریت شاخصها
نوع سیستم ذخیرهسازی میتواند به عنوان امری مهم در تعیین عملکرد یک شاخص تلقی گردد.
جهت شاخصگذاری RDFها باید نوع سیستمیکه شاخص  RDFدرون آن ذخیره گردد را تعیین کرد.
انتخاب هر یک از این سیستمها میتواند در نتیجه نهایی گرفته شده از RDFها تاثیر مهمیداشته باشد ،به
این دلیل که امکاناتی که این سیستمها ارائه میدهند با یکدیگر متفاوت است.
سیستمهای ذخیره و مدیریت دادههای  RDFمعموال به چند دسته تقسیم میشوند .این سیستمها
عبارتانداز :پایگاه دادههای بومی ،پایگاه دادههای رابطهای ،پایگاه داده  ،NOSQLپایگاه دادههای مبتنی بر
گراف و پایگاه دادههای مبتنی بر جستجو و سیستمفایلها هستند.
 -2-2-3-1پایگاه دادههای بومی

1

دراین نوع پایگاه دادهها ذخیره و شاخصگذاری عناصر  ،RDFاز ابتدا و مخصوص دادههای آنها
انجام میگیرد .ذخیره  RDFبه صورت بومی برای پرسوجوهای SPARQLمناسبتر و موثرتر است و این
به خاطر طراحی مناسب و مخصوص همین دادهها است .در طراحی سیستم بومی، [Neu10]RDF3x
عقیده بر این است که سیستمهایی که برای کاربردی خاص سفارش شدهاند ،میتوانند نسبت به
سیستمهای عمومی بهتر عمل کنند .دالیلی که برای این امر میتوان مطرح نمود:
 -1انتخاب ساختمان داده و الگوریتم مناسب همان داده به جای پشتیبانی از روشهای مختلف برای
همه نوع داده همواره موثرتر است.

1-Native
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 -2سربار سیستم کمتر است.
 -3بهینهسازی سیستم داخلی سادهتر است و پیکربندی راحتتر صورت میگیرد و در نتیجه خود
انطباقی سیستم نسبت به تغییرات محیط ممکن میشود.
 -2-2-3-2پایگاه دادههای رابطه ای

1

میتوان بااستفاده از این نوع پایگاهداده ها از مزیتهای چندین ساله آنها استفاده نمود .البته برای
کار با پایگاهدادههای رابطهای مانند  SQLنیاز به الیهی تبدیل  SPARQLبه  SQLداریم .این نوع پایگاه
دادهها برای RDFها ،مناسب گزارش نشدهاند که یکی از دالیل مهم آن میتواند عدم مقیاسپذیری در
الحاقها باشد].[Med11
 -2-2-3-3پایگاه دادههای NOSQL

 [NOSQL] NOSQLیک عبارت کلی است و به معنای این است که از دستهی پایگاه داده
رابطهای نیست که  SQLرا به عنوان زبان دسترسی اولیه خود پشتیبانی نماید .باید این نکته حتما ذکر
گردد که پایگاه دادههای  NOSQLجایگزینی برای پایگاه دادههای رابطهای محسوب نمیشوند ،بلکه به
هدف توسعه این نوع پایگاه دادهها در حال رشد هستند .این نوع پایگاه داده معموال توزیع شده هستند.
مقیاسپذیری افقی دارند و شِمای ثابتی را تحمیل نمیکنند].[Bug12

سیستمهای NOSQLدر قالب پایگاهدادههای زیرقابل استفاده هستند:
 پایگاه داده کلید-مقدار
 پایگاه داده ستونهای خانواده (جدولی)
 پایگاه دادهای از گراف

Relational DataBase

1-
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و....
 HBaseیک پایگاه داده توزیعی  NOSQLو مبتنی بر ستون است که در بخش ( )2-1به ویژگی-
های این سیستم پرداخته شد [Kha12] ،[Pap12] ،[Fun12] ،[Sun10] .برای ذخیرهسازی شاخصهای
خود از این نوع پایگاه دادهکمک گرفتهاند.
 -2-2-3-4پایگاه دادههای مبتنی بر گراف
در این نوع پایگاه دادهها ،دادهها در قالب گراف گونه خود ذخیره میشوند] ، [Mac97بدون اینکه
شِمایی به دادهها تحمیل گردد .این نوع پایگاه دادهها هم برای دادههای نیمهساختیافته و هم دادههای با
فرمت گرافی دیگر همچون دادههای بیوانفورماتیک و  ....وجود دارند].[Agg10
 -2-2-3-5پایگاه دادههای مبتنی بر جستجو
این نوع پایگاه داده برای پشتیبانی از مجاورت فیزیکی دادههای مبتنی بر جستجو ظهور نمودند که
در بخش ارزیابی این نوع مجاورت فیزیکی شرح داده میشود.
 -2-2-3-6سیستم فایلها
سیستمفایلهایی همچون  Hadoopمیتواند به عنوان یک نامزد در ذخیرهی دادههای حجیم RDF

مورد استفاده قرارگیرد] .[Hadoopامکانات این سیستم فایل در بخش ( )2-1تشریح شدهاست.
 -2-2-4معیارهای ارزیابی سیستمهای ذخیرهسازی و مدیریت شاخصها
سیستم ،بسته به نوع طراحی میتواند دارای امکاناتی باشدکه قوتی برای بازیابی و مقیاسپذیری
هرچه بیشتر شاخصها باشد و یا ضعفی در عملکرد آن ایجاد کند .ویژگیهایی که باید در این سیستمها
مورد ارزیابی قرار گیرد در ادامه شرح داده شدهاست .با توجه به اینکه پایگاهدادههای بومیNOSQL،
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ورابطهای دراین زمینه بیشتر مورد مطالعه وبررسی قرار گرفتهاند ،این ویژگیها برای این سه دسته پایگاه
داده به طور مختصر بیان شدهاست و در مورد دو پایگاه دیگر این مقایسه صورت نمیگیرد.
ویژگیهایی که باید در انتخاب یک سیستم برای ذخیرهسازی شاخصها در نظر گرفته شود،
عبارتاند از:
نحوهی بهینه سازی پرسوجو توسط سیستم -در این زمینه ،پایگاههای بومیمثل

RDF3x

] [Neu10و  ،[Owe08] Jena TDBبهترین عملکرد را دارند به این دلیل که فقط برای RDFها سفارشی
شدهاند .در زمینه بهینه سازی ،پایگاهدادههای بومی به ترتیب الحاقها با استفاده از آمارهای به کارگرفته
شده در بهینهسازی پرسوجو توجه خاصی میکنند که در کاهش هزینه الحاق بسیار موثر است].[Har05
شیوه الحاق روی دادهها -یک سری از پایگاهدادهها همچون پایگاهدادههای رابطهای در
الحاقدادهها از عملیاتی استفاده میکنند که برای حجم گستردهی RDFها مناسب نیستند].[Wei08
پایگاهدادههای  NOSQLو بومی در این زمینه میتوانند بهتر عمل کنند .چرا که عمل ادغام در این
پایگاهدادهها را میتوان به صورت بهینه و مقیاسپذیرتر پیادهسازی نمود].[Har07][Sun10
شیوه اعمال توزیع شدگی در سیستم :پایگاه دادههای بومیهمچون  Jena TDBو  Yars2به این امر
توجه خاصی دارند .اما پایگاهدادههای رابطهای در مقیاسپذیری افقی به دلیل پیچیدگی باال مناسب
نخواهند بود .در مجموع باید گفت اگر حجم دادهها به این شکل در حال افزایش باشد مقیاسپذیری افقی
شرط اصلی عملکرد یک سیستم مدیریت  RDFخواهد بود که تا به امروز تنها پایگاهدادههای NOSQL

همچون  HBaseدر این ویژگی موفق هستند].[Med11
شمای مورد پشتیبانی در مورد دادهها -پایگاهدادههای  NOSQLاز هر نوع شِمایی به صورت
غیرنرمال سازی شده ،پشتیبانی میکنند که این امر در طراحی شِمایی مناسب برای RDFها یک قوت به
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حساب میآید] .[Sun10در پایگاهدادههای بومینیز تمام اختیارات در دست طراح است] .[Har05در پایگاه
دادههای رابطهای محدودیت در طراحی شِمای مختلف ،یک نقص بهحساب میآید].[Med11
مجاورت فیزیکی دادهها -در بین ویژگیهای بیان شده ،ویژگی مجاورت فیزیکی بیشتر از همه
مورد بحث قرار گرفتهاست که در ادامه به شرح آن پرداخته میشود.
مجاورت فیزیکی یکی از مباحث مهم مطرح شده در پایگاهدادهها است ][Aba07] [Wan10

] .[Wei08مجاورت داده به قرارگیری دادهها به صورت فیزیکی نسبت به هم ،اشاره دارد .پایگاه دادهها
بسته به نوع مجاورت فیزیکی دادهها به پایگاه دادهی مبتنی بر سطر ،پایگاه داده مبتنی بر ستون و پایگاه
داده مبتنی بر جستجو تقسیم میشوند .در ادامه این سه دسته مختصرا شرح داده میشود.
الف) پایگاه دادههای مبتنی بر سطر  :1در پایگاهدادههایی که داده ها را مبتنی بر سطر ذخیره
میکنند ،دادههای مربوط به یک سطر جدول ،در فایل ،پشت سر هم نوشته میشوند].[Wil03][Bro03
مشکل این نوع ذخیرهسازی در این است که اگر در مدل پرسوجوی اعمالی روی دادهها ،همیشه نیاز به
بازیابی چند مشخصه باشد آنگاه تمام سطر بازیابی میشود که نیازی به آنها نیست .بنابراین ایده پایگاه-
دادهی مبتنی بر ستون ارائه شد.
ب) پایگاه دادههای مبتنی بر ستون 2:ایدهی اصلی در پشت پایگاه دادههای مبتنی بر ستون،
ذخیره جداول به عنوان مجموعهای از ستونها است ] .[Aba07][Wei08در این نوع ذخیرهسازی که به
ازای هر ستون ،دادهها ذخیره میگردند ،تنها ستونهایی بازیابی میشوند که الزم باشند .این نوع

1-Row Oriented

Oriented

2-Column
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ذخیرهسازی در شِمای مبتنی بر بخش بندی عمودی به کارگرفته شد و نتایج بسیار خوبی نیز به دست
آمد .که دلیل این نتایج خوب در زیر شرح داده میشود.
مقایسه پایگاه دادههای مبتنی بر سطر و پایگاه دادههای مبتنی بر ستون]:[Aba07
ذخیره سرآیند تاپلها 1به صورت جداگانه :پایگاهدادهها به طور کلی ابردادههای هر تاپل را در
ابتدای آن ذخیره میکنند .به عنوان مثال  Postgresمحتوی  27بایت سرآیند برای هر تاپل است که
محتوی اطالعاتی مثل زمان تراکنش درج ،تعداد ویژگیها در هر تاپل و فلگهای  NULLاست .در مقابل
دادهها در جداول دو ستونه مبتنی بر ستون بیشتر از  8بایت نمیباشند ،به خصوص زمانی که فشرده شده
باشند .یک ذخیرهساز ستونی دادههای مربوط به سرآیند را در ستونی جدا ،نگه میدارد و میتواند حتی از
آنها صرف نظر کند ،زیرا اکثر آنها با این نوع ذخیرهسازی قابل استفاده نیستند .بنابراین با توجه به اینکه
اندازهی هرتاپل برابر  8بایت و در Postgresبرابر  35بایت است بنابراین پویش جدول در نوع ذخیره
ستونی نسبت به  Postgresچهار تا پنج برابر سریعتر میشود.
بهینه سازی برای تاپلهای با اندازهی ثابت  2:در ذخیرهسازی مبتنی بر سطر اگر یک ویژگی با
اندازهی متغیر وجود داشته باشد اندازهی کل تاپل متغیر میشود ولی در ذخیره سازی مبتنی بر ستون
تنها ستونی با ویژگی متغیر ،متغیر است .در ضمن در مبتنی بر ستون هر تاپل با اندازهی ثابت در آرایه
نگهداری میشود که میتواند برای ذخیره RDFها سود فراوان داشته باشد.

فشردهسازی یک ستون خاص :منظور از فشرده سازی ،فشردهسازی دادههای پایگاهدادههای
مبتنی بر ستون است .در ذخیرهسازی مبتنی بر ستون ،از آنجایی که هر ویژگی به صورت جداگانه ذخیره

Header

1-Tuple

Length

2-Fixed
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میشود ،هر صفت میتواند به شکل جداگانهای فشرده شود و از الگوریتمهای متناسب آن ستون استفاده
شود.
ذخیرهسازی مبتنی بر ستون برای زمانی مفید است که در پرسوجوها ،کل یک سطر همیشه
بازگردانده نشود و تغییر روی مقدار یک ستون برای کل رکوردها اعمال گردد .در مقابل ذخیرهسازی
مبتنی بر سطر برای زمانی مفید است که ستونهای یک رکورد با یکدیگر بازیابی میشوند و تغییر روی
چند ستون قرار است همزمان اعمال گردد.
ج) پایگاه دادههای مبتنی بر جستجو 1:گاهی اوقات وضعیتی وجود دارد که نه پایگاه داده
مبتنی بر سطر و نه پایگاه داده مبتنی بر ستون میتوانند به خوبی عمل کنند .به عنوان مثال ممکن است
کاربر در یک سایت در خواست یک وب سایت مبتنی بر  RDFرا داشته باشد که محتوی پایگاهدادهای از
کتاب باشد .در طول درخواست ،ممکن است کاربر از کتابها و مقاالت به نویسندگان و کتابهای مرتبط با
مقاالت و کتابهای اولیه رجوع کند .بنابراین میتوان ذخیرهسازی را به نحوی انجام داد که رکوردهای  Rدر
کنار رکورهایی قرار داده شودکه از رکورد  Rمعموال به آن رکورد درخواست داده میشود .با این نحوهی
ذخیرهسازی میتوان هزینه  ،I/Oو الحاقهای زیاد را کاهش داد].[Ver12
مقیاسپذیری سیستم در برابر حجم سهگانه مورد پشتیبانی -در این زمینه ،پایگاهدادههای
 NOSQLو بومیتوجه بهتری به این قضیه داشتهاند و میتوان از کد باز بودن و امکان توزیع شدگی این
دو نوع پایگاه داده ،به حد مطلوب ،برای ذخیره شاخصهای  RDFبه کار گرفت].[Sun10][Owe08
آزمایشات انجام گرفته در ] [Neu10نشان داد که پایگاه دادههای رابطهای استفاده شده در  Sesameو
 Jenaدر این زمینه دچار ضعف هستند .البته این ضعف به ویژگی مجاورت فیزیکی پایگاهدادهها نیز مربوط

Browsing Oriented Data Base

1-
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میشود .پایگاهدادههای رابطهای مبتنی بر سطر با شِمای یکپارچه مقیاسپذیری خیلی کمتری نسبت به
پایگاهدادههای مبتنی بر ستون با شِمای بخشبندی عمودی دارند]. [Wei08] [Aba07
بهاستناد تمام مطالب گفته شده در این فصل ،میتوان گفت پایگاهدادههای مبتنی بر ستون(چه
رابطهای و چه  ) NOSQLو پایگاهدادههای بومی امروزه از نظر ویژگیهای مختلف به خصوص ویژگیهای
گفته شده در باال مورد نقد و بررسی بسیاری از طراحان سیستمهای بازیابی دادههای  ،RDFقرار گرفته-
است.
 -2-2-5خالصهی فصل
در این فصل ابتدا مفاهیم پایهی پیشنیاز ،جهت درک نحوهی طراحی سیستم شاخصگذاری
مبتنی بر پایگاهدادههای  NOSQLو یا فایل سیستم  Hadoopمطرح شد .سپس در بخش کارهای مرتبط
نمونهای از سیستمهای شاخصگذاری مختلف ،هم در محیط متمرکز و هم در محیط توزیعی معرفی
شدند .اکنون در این بخش تمام سیستمهای شاخصگذاری  RDFرا از نظر شِمای شاخصگذاری و
سیستم مورد استفاده جهت ذخیره شِمای مورد نظر ،در جدول ( )2-3و ( )2-4خالصه میکنیم.
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جدول

 :3-2مقایسه امکانات سیستمهای مدیریت و بازیابی RDF

سیستمها

سال

سیستم ذخیرهسازی

شما

شاخص چند گانه

شاخص دیگر

[Wilo3] jena1

2003

 NOSQLو رابطه ای

یکپارچه

O ،P ،S

-

]Hive+HBase[JADID

2013

NOSQL

یکپارچه

-

-

[Udr07] GRIN

2005

بومی

یکپارچه

-



Yars2/swse
][Har07][Hog11

2007

بومی

یکپارچه

شش گانه



[Wan10] CoDB

2010

رابطه ای

یکپارچه (مبتنی بر ستون)

شش گانه

-

jenaSDB
http://jena. apache. org/

2006

رابطه ای

یکپارچه

شاخص ثانویه

-

[Wei08] HexsaStore

2008

رابطه ای

بخش بندی مبتنی بر همه
عناصر(مبتنی بر ستون)

شش گانه

-

[Owe08] jenaTDB

2008

بومی

یکپارچه

شش گانه

-

Sesame
/http://openrdf. org

2012

بومی

یکپارچه

پیش فرض:
SPOCوPOSC

_
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جدول  :4-2مقایسه امکانات سیستمهای مدیریت و بازیابی ( RDFادامه)
سال

سیستم ذخیرهسازی

شما

شاخص چند گانه

شاخص دیگر

سیستمها

2012

اکثر ذخیرهسازها

یکپارچه _ بخش بندی مبتنی
برPredicate

اختیاری

-

-

بومی

مبتنی بر نوع عنصر

-

-

Sixtuple_HBase
][Sun10

2010

NOSQL

بخش بندی مبتنی بر همه عناصر

شش گانه

-

RDF3x
][Neu10][Neu11

2009

بومی

یکپارچه

شش گانه



Sindice/siren
][Del10

2010

بومی

مبتنی بر گره

-

-

Jena_Habse
][Kha12

2012

NOSQL

ترکیبی

POS
PSO
SOP
OPS

-

Structure index
][Tra12

2012

بومی

مبتنی بر ساختار

PEOS
PESO
POS
PSO

-

Sesame

][Ses
مبتنی بر فیلد
][Mino8
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فصل  -3روش پیشنهادی
هدف از روشپیشنهادی ،ارائهی یک روش شاخصگذاری مبتنی بر موجودیت رویدادههای  RDFو با
استفاده ار  HBaseاست .قبل ار بررسی جزئیات سیستم ،ساختار و امکانات کلی سیستم پیشنهادی در
جدول ( )3-1و ( )3-2قابل مشاهده است .این امکانات در فصل قبل به طور مفصل شرح دادهشد.
جدول  :1-3ویژگی کلی سیستم پیشنهادی
سیستم ا

سیستم ذخیرهسازی

شِما

شاخص چند گانه

شاخص دیگر

سیستم پیشنهادی

NOSQL

مبتنی بر
موجودیت

-

شاخص ساختار

جدول  :2-3ویژگی¬های شِمای پیشنهادی
شِما

مبتنی بر
گراف

نوع پرسو-
قدرت الحاق-
جوی مورد
ها
حمایت

پشتیبانی از
صفتهای
چندمقداری

حذف کامل
الحاق

وجود دارد

مبتنی بر
موجودیت

شاخص چند
گانه

_

روش
دسترسی

هزینه بروزرسانی
(درج)

Btree
HBase

زمان تحلیل ساختار
موجودیت +زمان
شاخصگذاری

 -3-1انگیزه
 -3-1-1انگیزه ارائه الگوریتم جدید مبتنی بر موجودیت
روشهای پیشین که مبتنی بر موجودیت هستند ،یا مستندسازی دقیقی ندارند ] [wil06و یا
الگوریتم آنها در برابر حجم باالی داده ،خروجی مطلوب را تولید نمیکند و وابسته به جداول رابطهای
هستند] .[Lev09آخرین روشپیشین که مبتنی بر موجودیت و مشابه کار فعلی است ،روش ][Lev09

است .در این روش هدف ،خوشهبندی موجودیتها و قرار دادن آنها در جداولی مشترک است .با توجه
به حضور مقادیر  NULLو هزینهی الحاق در جداول رابطهای ،هدف از الگوریتم روش ] [Lev09کاهش
مقادیر  NULLو هزینه الحاق است .اما هرچه هزینهی الحاق پایین آورده شود و ستونها بیشتر شود

53
مقادیر  NULLافزایش مییابد؛ از این رو هدف اصلی روش ] ،[Lev09ایجاد تقابل بین تعداد مقادیر
 NULLو هزینه الحاق است .اما ارزیابیهای اولیه در بخش( )4-2-3و روی سیستم مورد نظر نشان
داد که این سیستم ،در برابر مجموعهدادهای با حجم باال به دلیل کم شدن میزان حمایت الگوها و
نیزعدم در نظر گرفتن همپوشانی ،به خوبی عمل نمیکند .بنابراین هدف از روش پشنهادی ارائه یک
روش موثر برای خوشهبندی دادهها و البته در حجمی باالتر است.
 -3-1-2انگیرهاستفاده از HBase

اگرچه پایگاهدادههای رابطهای با ترکیبی از ویژگیها همچون سادگی ،انعطافپذیری ،عملکرد
باال ،مقیاسپذیری و سازگاری خود را به کاربران اثبات کردهاند ،اما ضرورتا از روشهای جایگزین که
تنها متمرکز به یکی از این ویژگیها هستند ،بهتر عمل نمیکنند.
با توجه به اینکه ویژگی اصلیِ ابر محاسباتی در دسترسپذیر بودن آن است ،سرمایه گذاران به
فکر رفع این محدودیت شدند .بنابراین برای ایجاد یک فضای مقیاسپذیر جهت ذخیره دادهها ،هدف
طراحی سیستمیشد که تمرکز ویژه روی مقیاسپذیری داشته باشد.
پایگاهدادههای رابطهای برای پردازش در سطح تراکنش مناسب هستند؛ اما برای پردازش در
سطح دادههای زیاد مناسب نخواهند بود .این امر به این دلیل است که نیاز به پویش1حجم گسترده-
ای از جداول دارد .همچنین حالت انتطار و بن بست2در این سیستمها با افزایش تراکنش و همزمانی-
ها افزایش مییابد .از این رو ،عامل اصلی این مشکالت یعنی نرمالسازی حذف میشود .با حذف
نرمالسازی مشکل الحاق و مشکالت تراکنش نیز که حالت انتظار و بن بست دارد حل میشود .با این
رویکرد ،پایگاهدادههای  NOSQLایجاد شدند.

Scan
and DeadLock
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مزیت اول این نوع از پایگاه دادهها ،مناسب بودن آنها برای محیط ابری است .چون این نوع
پایگاهها به راحتی و به صورت پویا مقیاسپذیرند ،میتوانند برای سرمایه گذارانی که وبسرویسهای
چند کاربره 1را ارائه میدهند ،بهترین گزینه باشد .این نوع پایگاهدادهها یک ساختار ذخیره دادهی
نسبتا ارزان و با پتانسیل باالی مقیاسپذیری را مهیا میکند.کاربران در قبال آنچه که استفاده میکنند
پول پرداخت میکنند اما با توجه به افزایش نیازهایشان ،استفاده آنها نیز بیشتر میشود .بنابراین
سرمایه گذاران میتوانند بدون هیچ محدودیتی در مقیاسپذیری ،با توجه به حجم کاربران ،مقیاس-
پذیری کل سیستم را باال ببرند].[RDB
اما مشکالت این نوع پایگاهها در جای خود باقی است .پایگاهدادههای رابطهای در پایینترین
سطح ،به کاربر ،اطمینان جامع بودن2دادهها را میبخشند اما در پایگاه دادههای  NOSQLاین امکان
وجود ندارد و باید توسط کاربران در برنامههای کاربردی نوشته شود که نوشتن این برنامهها بدون خطا
نیستند؛ بنابراین نمیتوان گفت که NOSQLها به عنوان جایگزینی برای جداول رابطهای هستند؛
بلکه بسته به عواملی از جمله مدل دادهی سیستم مورد نظر ،مدل سازگاری ،مدل فیزیکی(توزیع
شدگی سیستم) قدرت خواندن و نوشتن ،تحمل پذیری سیستم در خطا ،توازن بار ،قفلها و حالتهای
انتظار ،باید سیستم مورد نظر انتخاب شود].[Med11
پایگاه دادههای رابطهای مقیاسپذیری خوبی دارند اما تا زمانی که فقط در یک گره این
مقیاسپذیری انجام گیرد .زمانی که حجم داده در یک گره باال میرود و به حد نهایی خود میرسد
نیاز به توزیع دادهها در بین چند گرهاست .این مرحله زمانی است که پیچیدگیهای پایگاههای رابطه-
ای بسیار باال میشود .حال اگر مقیاسپذیری تا هزاران هزار گره نیاز باشد ،قابلیت آنها بسیار پایین
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میآید به نحوی که به علت وجود تراکنشها ،دسترس پذیری آنها در یک شبکه توزیعی تحت تاثیر
قرار خواهد داد].[RDB
 -3-2معماری پیشنهادی
معماری پیشنهادی این مقاله که در شکل( )3-1نشان داده شدهاست ،از سه بخش اصلی،
شامل :استخراج ساختار ،ذخیرهسازی و بازیابی دادهها تشکیل میشود .در ادامه این سه بخش و
اجزای درون آن شرح داده میشود.

شکل  :1-3معماری سیستم پیشنهادی

 -3-2-1استخراج ساختار از دادهها
این بخش در پی یافتن ساختار ،در بین دادههای نیمهساخت یافتهاست .ساختار استخراجی در
نهایت ،شِمای ذخیرهسازی دادهها را تشکیل میدهد .این واحد در دو فاز خوشهبندی الگوهای هر
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موجودیت و ایجاد شِما در جداول  ،HBaseعملیات الزم را انجام میدهد .هر یک از این دو فاز در
ادامه شرح داده میشود.
 -3-2-1-1خوشهبندی الگوهای هر موجودیت
در این فاز ابتدا الگوهای موجود برای هرکدام از موجودیتها استخراج میشوند و سپس با
هدف شناسایی الگوهای مشابه ،الگوریتم خوشهبندی پیشنهادی اجرا میشود .در ادامه روند اجرای
این الگوریتم شرح داده میشود.
به مجموعهای از صفات که یک موجودیت را توصیف میکنند الگو گفته میشود .به عنوان مثال
یک یا چند موجودیت ممکن است از الگوی  Aکه در زیر نوشته شده و دارای سه عضو است ،جهت
توصیف ویژگیهای خود استفاده نمایند.
}A={creator,title,abstract
در این الگوریتم هدف ،یافتن موجودیتهایی است که بیشترین شباهت را با یکدیگر از نظر الگو
دارند .روند اجرای این الگوریتم شامل  3گام است که در ادامه هر گام به تفکیک ،شرح داده میشود.
گام اول -تشخیص الگو) در این فاز کل مجموعهدادهی RDFمورد پردازش قرار گرفته و برای
هر موجودیت الگوی صفاتش به همراه تعداد تکرار آنها کشف میشود .سپس از بین این الگوها،
الگوهای تکراری حذف و مابقی الگوها به خروجی فرستاده میشود.
گام دوم -اعمال الگوریتم) بعد از تشخیص الگوها ،نوبت به اعمال یک الگوریتم خوشهبندی
مناسب ،جهت خوشهبندی الگوها است .برای این منظور روش خوشهبندی متراکم [Clus]1متناسب
با کارفعلی ،مورد استفاده قرار میگیرد .این الگوریتم خوشهها را به شیوهی پایین به باال و بر اساس
معیار شباهت پیشنهادی میسازد.
Agglomerative 1
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روند انجام این الگوریتم روی الگوهای استخراجی به این ترتیب است:
 )1در ابتدا ماتریس فاصله را (از نظر معیار شباهت که برای تشابه الگوها طراحی شدهاست) به
شکل یک آرایهی دو بعدی میسازد .سپس هر الگو را در یک خوشه مجزای خودش قرار
میدهد.
 )2در بین خوشهها ،خوشههایی را که بیشترین شباهت و یا در واقع کمترین فاصله رادارند،
انتخاب میکند.
 )3این دو خوشه را با یک خوشه جدید متشکل از عناصر این دو خوشه جایگزین میکند.
 )4فاصله و یا در واقع شباهت دیگر خوشهها را با این خوشه جدید ،مجددا حساب و ماتریس
فاصله را بروز میکند.
 )5مجددا به مرحله  )2میرود و این کار را تازمانی که شباهت دو خوشه انتخابی برای ادغام از
حد آستانه  βباالتر نرود ،تکرار میکند .حد آستانه  βتعیین کنندهی تعداد خوشه خروجی
است.
برای اندازهگیری شباهتِ1موجودیتها ،فرمول ( )3-1ارائه شدهاست .اگر فرض گردد ،هر صفت
با  p1و  p2و ...نام گذاری شود آنگاه میتوان دو الگوی صفت  Aو  Bرا به فرم ریاضی زیر نشان داد.
}A={pi | i ∈ N , pi ∈ Predicates
}B={pj | j ∈ N , pj ∈ Predicates

بنابراین شباهت این دو الگو از رابطهی زیر به دست میآید.

1 Similarity
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1
𝑐𝑜𝑚𝑚𝑜𝑛(𝐴,𝐵)2
)𝐵(𝐿𝐿(𝐴).

)𝐵 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑜𝑛(𝐴, 𝐵) 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑜𝑛(𝐴,
−
|+
)𝐴(𝐿
)𝐵(𝐿

| 𝑆𝑖𝑚𝑖𝑙𝑎𝑟𝑖𝑡𝑦 = 𝛼.

فرمول()3-1
) :common (A,Bتعداد صفات مشترک موجود در  Aو  Bاست.
 :Lتعداد صفاتی است که عضو هر مجموعه مورد نظر است.
 :αضریب همبستگی بین الگوها است.
در این فرمول با عمل تقسیم صفات مشترکِ هر الگو بر تعداد اعضای آن ،شباهت هر دو الگو
نسبت به هم سنجیده میشود .بنابراین هرچه تفاوت موجود در قدر مطلق کمتر باشد ،میتوان گفت
دو الگو از نظر تعداد اعضا مشابه یکدیگر هستند و البته از نظر تعداد اعضای مشترک ادعایی نمیتوان
داشت .بنابراین ضریب آلفا برای محاسبه میزان اثر این تفاوت در نظر گرفته شدهاست .به جهت اینکه
بتوان الگوهای بزرگتر ،هم از نظر تعداد کل اعضا و هم تعداد اعضای مشابه را در یک خوشه قرار داد،
نسبت تشابه به اندازه هر یک در یکدیگر ضرب میشود .حال هرچه حاصل ضرب بزرگتر و حاصل
تفریق کوچکتر باشد احتمال ادغام دو خوشهی کاندید بیشتر از بقیه خوشهها است.
بررسی یک مثال) به عنوان مثال فرض شود برای سه الگوی  B ،Aو  Cقرار است شباهتشان
نسبت به هم سنجیده شود.
} A={ #paper_title,#publisher, #isbn
}B={#author, #paper_title, #year, #volume, #publisher, #isbn
}C={ #author, #paper_title, #abstract,
اگر مقدار  αبرابر  5در نظر گرفته شود در نتیجه شباهت ببین  A,Bبه طریق زیر میشود .بین A,B

همانطور که مشهود است  3صفت مشترک است.
common (A,B)=3
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L(A)=3, L(B)=6
α=5

با جایگذاری در فرمول ( )3-1شباهت محاسبه میشود.
Similarity(A,B)=5*|(3/3)-(3/6)|+ 1/(32/6*3)=4.5

شباهت ببین  A,Cنیزبه این طریق میشود که :
common (A,C)=1
L(A)=3, L(C)=3
α=5

با جایگذاری در فرمول ( )3-1شباهت محاسبه میشود.
Similarity(A,C)=5*|(1/3)-(1/3)|+ 1/(1/3*3)=9

با توجه به اینکه  Aو Bکمترین فاصله را دارند ،بنابراین بیشترین شباهت را نسبت به  Aو Cدارند.
گام سوم -ایجاد نماینده خوشهها) بعد از ایجاد خوشهها نوبت به انتخاب نمایندهیخوشهها
است .نمایندهی خوشهها مهمترین نقش را در فرایند ذخیره و بازیابی موجودیتها دارند .در واقع
نمایندگان خوشهها تداعی کنندهی ساختار یک مجموعهداده هستند .بنابراین عملیات تشکیل این
سرخوشهها بسیار مهم و حساس است.
بدیهی است که نمایندهی خوشه ،متشکل از تمام صفات موجود در الگوهای هر خوشه است .اما
در این حین ممکن است برای یک خوشه نمایندهای ظاهر شود که الگویی مانند  xاز یک خوشه دیگر،
به این نماینده نسبت به نمایندهی خود ،شباهت بیشتری داشته باشند .منظور از شباهت بیشتر ،این
است که نماینده مورد نظر با تعداد اعضای (صفات) کمتری ،میتواند الگویی مانند  xرا پشتیبانی کند.
بنابراین عملیات یافتن بهترین سرخوشه برای اعضای خوشهها صورت میگیرد .این عملیات به این
ترتیب است که:
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 )1برای هر خوشه تشابه صفات آن را با نماینده آن خوشه و نمایندگان دیگر خوشهها حساب
میکند.
 )2اگر نمایندهای مناسبتر برای آن عضو پیدا شد،
 ابتدا آن الگو را از درون خوشهی قبلی حذف میکند و مجددا برای آن خوشه
نماینده جدید میسازد.
 آن الگو را به خوشه جدید منتقل میکند.
 )3این کار تازمانی صورت میگیرد که هیچ الگویی از درون خوشهها تمایل به عضویت در
خوشهای با نمایندهی مشابهتر نداشته باشند.

 -3-2-1-2ایجاد شِما
در این بخش برای هر نمایندهی خوشهی ایجاد شده ،یک جدول از  HBaseایجاد میشود .با
توجه به خاصیت غیرنرمال بودن جداول  ،HBaseطراحی یک شِمای کارامد نقش اصلی را در عملکرد
 HBaseایفا میکند HBase .در قبال این خاصیت امکان ایجاد ستونهای زیاد ،نسخهبندی و ایجاد
کلید هوشمند را ارئه داده است .برای این منظور ابتدا توصیفی از ساختار جداول بیان میشود.
هدف از راهکار پیشنهادی ،ذخیره موجودیتهای مشابه در یک جدول است که هر خوشه از
الگوریتم خوشهبندی ،نشان دهندهی یک الگو از صفات است .نمایندهی هر خوشه نیز به نحوی بیانگر
صفاتی است که الگوهای عضو این خوشه مورد حمایت قرار میدهند .از این رو هر نمایندهی خوشه،
تشکیل یک جدول از  HBaseرا میدهد .ستونهای این جدول صفات درون نمایندهی خوشهها
است.
بنابراین فراداده ،نگاشتی از نمایندهی خوشهها به جدولی در  HBaseاست .علت ذخیره این
دادهها در  MySQLاین است که حجم فرادادهها بسیار کم است و قرار دادن آن در  HBaseکارامد
نخواهد بود.
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با توجه به توضیحات دادهشده در بخش( )2-1مدل انتخابی برای طراحی جداول  ،HBaseمدل
ستونهای زیاد با سطرهای کم است .مشکل اصلی این نوع الگوریتم حضور دادههای پراکنده است که
هزینهی جستجو برای رسیدن به دادههای مورد نظر را افزایش میدهد .در روش پیشنهادی با توجه به
الگوریتم خوشهبندی این مشکل حل شده و موجودیتهای مشابه در یک جدول ذخیره میشوند .در
این روشپیشنهادی توانستهایم امکان دسترسی دقیقتر را به جداول برای هر موجودیت ایجاد نماییم.
اما به جهت اینکه مزیت مدل طراحی دیگر ) HBaseستونهای کم با سطرهای زیاد (که امکان
جستوجوی پیشوندی است از دست نرود تدابیری در شِمای ارائه شده ،اندیشیدهایم.
در هنگام ایجاد خوشهها به هر نمایندهی خوشه و اعضای آن به طور جداگانه یک شناسه تعلق
میگیرد .هنگام شاخصگذاری ،برای هرموجودیت که الگوی مورد نظر آن کشف شد ،شناسهی خوشه
و نمایندهی خوشهای که متعلق به آن است بازیابی میشود .سپس موجودیت مورد نظر به همراه
ترکیبی از شناسهی این دو در جدول ذخیره میشود .به عنوان مثال برای یک موجودیت مقالهی A

که دارای الگوی  pاست کلید سطری مانند  Kمطابق زیر ساخته میشود.
}P={#author, #abstract, #title
> + Aشناسهی (+)рشناسهی نمایندهی (K=<)р

بنابرانین در حالت کلی ،جدول  HBaseایجاد شده برای یک خوشه مانند  c1که دارای شش
صفت است ،دارای ساختاری همچون شکل( )3-2است.

شکل  :2-3یک نمونه از جدول  HBaseبرای خوشهای مانند  c1با شش صفت
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با این نوع طراحی به مزیتهایی از جمله:
 )1ذخیرهسازی موجودیتهای یک خوشه در کنار هم که منجر به بازیابی موثر دادههای مشابه
از نظر ساختار میشود .چرا که  HBaseدر خواندن دادهها به صورت ترتیبی نسبت به
تصادفی سریعتر عمل میکند].[Fun12
)2

امکان جستوجوی پشوندی روی سطرها با سرعت باال

 )3کوچکتر کردن فضای جستوجو برای بازیابی دقیق یک موجودیت با تعریف جداول
جداگانه متناسب هر الگو
با این توضیحات ،تفاوت شِمای ارائه شده با شِمای تک جدولی ] [JADIDنیز مشهود است.
در شکل ( )3-3میتوان به طور دقیقتر نحوهی ذخیره موجودیتها را نشان داد .هر موجودیت
به همراه پیشوند متناسب خود ،یک کلید سطر از جدول را تشکیل دادهاست .مقادیر مربوط به هر
صفت یعنی Objectها نیز در درون ستونهای مربوطه ذخیره میشوند.

شکل  :3-3الف) فرا دادهها در  . MySQLب) جداول

HBase
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در ضمن با توجه به اینکه در هنگام ذخیرهسازی در قالب مدل فیزیکی  ،HBaseنام ستون
و ستونخانواده دائما به ازای هر کلید-مقدار ذخیره میشود بنابراین نامهای هر ستون و
ستونخانواده کوچک در نظر گرفته تا مقایسه سریعتر باشد.
 -3-2-2ذخیرهی دادهها
در این بخش ،اسناد به تفکیک مورد پردازش قرار میگیرند تا یک موجودیت با الگوی صفات
آن استخراج شود .سپس با توجه به فرادادههای ذخیره شده در واحدِ استخراجِ ساختار ،مشابهترین
نمایندهی خوشه انتخاب و نامِ جدولِ  HBaseمورد نظر جهت ذخیرهسازی موجودیت بازیابی میشود.
 -3-2-3بازیابیدادهها
با توجه به اینکه خواندن ترتیبی در  HBaseبا سرعت باالتری انجام میگیرد؛ دادهها با استفاده
از صافی  HBaseبه سرعت ،مورد دسترسی قرار گرفته و به صورت ترتیبی از حافظه خوانده میشوند.
کاربر در پرسوجو به دنبال یک موجودیت با الگویی از صفات است .از این رو در این بخش ابتدا
پرسوجو ،مورد پردازش قرار میگیرد .و با استخراج این الگو از پرسوجو ،عملیات یافتن نمایندگانی از
خوشهها که این الگو را حمایت میکنند آغاز شده و به ازای هرنمایندهی خوشه ،به جدول مورد نظر،
جهت بازیابی دادهها دسترسی صورت میگیرد .با توجه به شکل( )3-4ابتدا الگو از پرسوجوها
استخراج میشود(شکل -4-3الف) ،سپس الگوی مورد نظر در ابر دادهها جستوجو میشود تا نام
جدول  HBaseمورد نظر استخراج (شکل -4-3ب) و در نهایت دادهها از جدول بازیابی شوند.
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شکل  :4-3گامهای پردازش پرسوجو در سیستم پیشنهادی :الف) پردازش پرسوجو ب) استخراج خوشههای مطابق با
پرسوجو از  MySQLبه همراه نام جداول  HBaseج) دسترسی به جداول  HBaseجهت بازیابی

همانطور که مشخص است خوشههای ایجاد شده به نوعی نشانگر ساختار قرارگیری دادهها در
یک مجموعهدادهی  RDFهستند .با در نظر گرفتن این مساله میتوان هم مزایای گفته شده اعم از
حذف سربار  NULLدر ذخیرهسازی دادهها و حذف الحاق در بازیابی را داشت و هم کاربر را نیز از این
ساختار واقعی دادهها آگاه نمود .تحقیقات مختلفی در کارهای پیشین وجود دارد که به کاربر در اعمال
پرسوجوهای اسپارکل روی دادهها کمک میکنند] .[LOGاین روشها با پردازش نگارهی ضبط شده
در پرسوجوهای قبلی کاربران ،الگوهایی از پرسوجوها را که بیشتر رخ داده ،استخراج میکنند.
سپس پرطرفدارترین صفات را متناسب با پرسوجوی کاربر به او پیشنهاد میدهند .در راهکار
پیشنهادی فرایند کمک به کاربر بر اساس دادههای واقعی ذخیره شده در  HBaseصورت میگیرد.
مزایای این روش عبارتاند از:
 کمک به کاربران و مدیرانی که قصد آگاهی یافتن از ساختار و مدل واقعی دادههای یک
مجموعهدادهی RDFرا دارند.
 قابل استفاده در سیستمهایی که ،پرسوجوهای کاربران در آن موردی بوده و بنابراین پردازش
نگاره و استخراج الگو هزینهبر است.
در این روش ،کاربر ابتدا الگوی اولیهی مورد نظر خود را وارد نموده و سپس تقاضای الگویی را
میکند که اوال اکثر موجودیتها از آن الگو جهت توصیف خود استفاده کردهاند و ثانیا الگوی مورد
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نظرش را نیز پشتیبانی میکند .سیستم نیز با توجه به فرادادههای ذخیره شده ،در خوشهها به دنبال
الگویی با این شرایط میگردد .بعد از بازیابیِ الگوی مورد نظر ،جهت ارائه دید بهتر از وضعیت صفت-
های درون الگوی بازگشتی ،صفات دستهبندی میشوند .دستهی اول ،صفات رایجی هستند که در
مجموعهدادهی مورد نظر ،معموال در همهی الگوها حضور دارند و در واقع عام هستند ،و دستهی دوم،
صفاتی هستند که کمتر در الگوهای دیگر حضور دارند و خاص هستند.
به عنوان مثال فرض شود که کاربر میخواهد با نحوهی رایج تعریف یک موجودیت مقاله ،در
یک مجموعهداده آشنا شود تا بتواند یا در این مجموعهداده ،موجودیت جدید تعریف کند و یا بتواند
پرسوجوهای دقیقتر را با توجه به ساختار دادهها به سیستم اعمال کند .بنابراین الگوی
} P={#author,#paper_titleرا به سیستم اعمال میکند و از سیستم تقاضای پیشنهاد صفات دیگری
را میکند که با این دو صفت رخ دادهاند .بنابراین سیستم در ابر دادهها به دنبال پرطرفدارترین الگویی
میگردد که الگوی  pدرون آن باشد .الگوی پیشنهادی سیستم ،ممکن است الگویی مانند الگوی B

باشد که نشان میدهد بیشترین موجودیتهای کتاب ،با این الگو توصیف شدهاست.
}B={#author, #paper_title, #year, #volume, #publisher, #isbn

همچنین برای ارائه یک دیدگاه بهتر از وضعیت صفات ،دو صفت خاص پیشنهادی از درون
الگوی  Bبه ترتیب  #isbnو  #publisherو دو صفت عام پیشنهادی #type ،و  #yearاست .بنابراین
این دیدگاه به فرد منتقل میشود که در جستوجوی دقیق موجودیتِ مقاله ،اوال از چه صفاتی می-
تواند کمک بگیرد و ثانیا جهت تعریف یک موجودیتِ مقاله ،رایجترین نوع تعریف را در دسترس دارد.
 -3-3خالصهی فصل
در این فصل ابتدا به طور دقیقتر انگیزهی اصلی از ارائهی الگوریتم خوشهبندی مبتنی بر
موجودیت روی جداول  HBaseمطرح شد تا تفاوت روش پیشنهادی با دیگر روشهای پیشین پررنگ
شود .سپس با معرفی معماری روش پیشنهادی ،اجزای سیستم به طور کامل شرح دادهشد.
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فصل  -4پیادهسازی و ارزیابی
سیستم پیشنهادی به زبان برنامهنویسی  Javaپیادهسازی شدهاست .در این فصل ابتدا در بخش
( )4-1روند پیادهسازی سیستم پیشنهادی شرح و در بخش( )2-4مورد ارزیابی قرار میگیرد.
 -4-1پیادهسازی سیستم پیشنهادی
همانطور که از معماری سیستم پیشنهادی در بخش ( )3-2پیداست ،سیستم مورد نظر دارای
سه بخش استخراج ساختار از دادهها ،بخش شاخصگذاری دادهها و بخش بازیابی است .روند پیاده-
سازی و ارزیابی نیز بر مبنای این سهبخش شرح داده میشود.
 -4-1-1پیادهسازی بخش استخراج ساختار از دادهها
این بخش دارای دو فاز خوشهبندی موجودیتها و ایجاد شِمای جداول در  HBaseاست.
پیادهسازی هریک از این دو فاز در ادامه بیان میشود.
 -4-1-1-1خوشهبندی موجودیتها
الگوریتم خوشهبندی ارائه شده دارای سه گام است که مراحل پیادهسازی هر یک در ادامه شرح
دادهمیشود.

گام اول) استخراج الگو
برای تشخیص الگو دو راهکار وجود دارد .راهکار اول استفاده از پارسرهایی همچون  Jenaاست
که با توجه به اینکه حجم دادهها زیاد است انجام این کار در درون حافظهی اصلی و به صورت متمرکز
امکانپذیر نیست .در این بخش ،جهت کاهش هزینهی تشخیص الگو ،از مدل برنامهنویسی توزیعی
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 Hadoopیعنی نگاشت-کاهش با دو واحد کاری 1استفاده شدهاست .واحد کاری اول ،الگوهای هر
موجودیت را استخراج میکند و سپس واحد کاری دوم الگوهای منحصر به فرد را به عالوه تعداد
رخداد آنها در خروجی نمایش میدهد.
واحد کاری اول -شبهکد این واحد کاری در شکل( )4-1قابل مشاهدهاست .این واحد کاری در
پی یافتن الگوهای هر موجودیت است .برای این منظور سهگانهها در واحد نگاشت پردازش میشوند.
سپس با استفاده از پارسر  ،[sesame]Sesameهر موجودیت به عنوان کلید و صفت آن به عنوان مقدار
به خروجی داده میشود .در مرحله کاهش ،با توجه به خروجی بخش نگاشت ،ورودی هریک از
موجودیتها ،به عنوان کلید و صفات آن به عنوان مقدار است .در این مرحله هر موجودیت به همراه
لیستی از صفات آن در اختیار است .با توجه به اینکه هدف فقط استخراج الگوهاست ،بنابرین الگوهای
هر موجودیت به عنوان کلید و عدد " "1به عنوان مقدار جهت محاسبهی تعداد این الگوها (در واحد
کاری دوم) ،در خروجی چاپ میشود.

شکل  :1-4شبهکد واحد کاری اول جهت استخراج الگو

واحد کاری دوم -شبهکد این واحد کاری در شکل( )4-2قابل مشاهدهاست .در این واحد کاری،

1 Job
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هدف یافتن الگوهای منحصر به فرد ،بعالوه یک آمار کلی از تعداد آنها در مجموعهداده مورد نظر است.
بنابراین خروجی واحد کاری اول به عنوان ورودی این واحد کاری قرار میگیرد .در مرحله نگاشت،
ورودی ،الگوهای استخراجی به عنوان کلید و عدد " "1به عنوان مقدار است .در نگاشت ،پردازشی
صورت نمیگیرد و مستقیما دادهها به خروجی منتقل میشوند .در مرحله کاهش ،به ازای الگوهای
تکراری  ،تعداد تکرار آن (تعداد اعداد " )"1شمارش و در خروجی چاپ میشود .این تعداد تکرار به
نحوی تداعی کنندهی تعداد موجودیتهایی است که با آن الگو ظاهر شدهاند.

شکل  :2-4شبهکد واحد کاری دوم جهت استخراج الگو

گام دوم) اعمال الگوریتم( تنظیم پارامترهای فرایند خوشهبندی)
با توجه به فرمول ( )3-1از الگوریتم خوشهبندی ارائه شده ،نیاز به تنظیم دو پارامتر اولیه  αو
 βجهت خوشهبندی مشابهترین موجودیتها داریم .به ازای این دو پارامتر نتیجهی خوشهبندی از دو
جنبه مقایسه میشود .جنبه اول ،تعداد خوشههای ایجاد شدهاست که درواقع نشاندهندهی تعداد
جداول  HBaseاست .جنبه دوم ،میانگین بیشترین تفاوتهای بین الگوهای درون یک خوشه نسبت
به نمایندهی خوشه را نشان میدهد .منظور از تفاوت ،تعداد صفاتی در نمایندهی خوشه است که در
الگوی مورد نظر وجود ندارد .هدف از الگوریتم پیشنهادی در درجهی اول کم کردن میزان تفاوت بین
الگوهای رخ داده برای موجودیتها است که اگر این محاسبهی تفاوت ،با نمایندهی خوشه انجام شود
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کافی است .درست است که در  HBaseسربار  NULLوجود ندارد ،اما هرچه تشابه موجودیتها در
یک جدول بیشتر باشد ،فضای مورد جستوجو کاهش یافته و هزینهی جستوجو در جدول مورد نظر
برای الگوهایی از موجودیتها کاهش مییابد .علت این امر این است که  HBaseبه بالکهای کمتری
برای بازیابی موجودیتهای دقیق رجوع میکند .با این اولویت ذکر شده ،ابتدا کمترین  βکه به ازای
آن اکثر الگوها با مقادیر مختلف  αخوشهبندی میشوند ،یافت شده و سپس به ازای  βبدست آمده،
مقادیر مختلف  αالگوریتم ،آزمون شده تا بهترین مقدار  αیافت شود.
با توجه به مجموعهدادههای مورد استفاده ،مقدار  βکه به ازای آن دادهها در حالت خوشهبندی
شده قرار میگیرند ،در آزمایشات برابر  3.5است .تعداد خوشهها و میانگین تفاوت الگوها به ازای
مقادیر مختلف  αبا مقدار ثابت  β=3.5در شکل( )3-4و برای مجموعهدادهی  DBLPنشان دادهشده-
است.

شکل  :3-4نسبت تغیرات تعداد خوشهها و میانگین تفاوت در خوشهها با توجه به مقادیر مختلف  αو ثابت β=3.5

با توجه به نمودار ،به ازای مقدار  α = 5تفاوت بین اعضای خوشه و نمایندهی خود در کمترین
مقدار خود قرار داشته و از  α = 7به باالتر ،چون الگوهای خوشهبندی نشده تولید میشود در شکل
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نیز نشان داده نشدهاند .نظر به اینکه اولویت اول برای انتخاب  αبهینه ،کم بودن میزان تفاوت خوشهها
است ،بنابراین  α =5تنظیم میشود .با توجه به امکان مخزن اتصاالت  HBaseبه جداولِ موجود در
گرههای توزیعی ،هزینه دسترسی به جداول پایین بوده و مقدار  27مقدار قابل قبولی است].[Med11
نهایتا گام سوم الگوریتم یعنی ایجاد نمایندهی خوشهها اجرا میشود.
در ضمن علیرغم مرحلهی استخراج الگوها که به صورت توزیعی انجام شده است ،خوشهبندی
روی دادهها به صورت متمرکز انجام میشود؛ چرا که حجم الگوهای استخراج شده از مجموعهدادهی
انتخابی ،بسیار کم و در حد کیلوبایت است و در حجمهای باالتر میتوان از روشهای یادگیری
استفاده نمود.
 -4-1-1-2ایجاد شِمای جداول در HBase

 HBaseدر هنگام ایجاد جداول امکانات زیادی را به کاربر ارائه میدهد تا با توجه به ذات دادهها
این امکانات روی جداول تنظیم شوند .این امکانات میتواند روی سرعت پردازش دادهها ،تاثیر باالیی
داشته باشد.
اولین مورد تنظیم  BloomFiltersاست .همانطور که گفته شد ،با استفاده از این امکان قبل از
باز کردن StoreFileها ،بالک  BloomFiltersبه حافظه آورده شده و سیستم از وجود و یا عدم وجود
یک سطر به سرعت با خبر میشود .بنابراین ممکن است در این بین یک سری از StorFileهای غیر
الزم جستوجو نشوند .در تنظیمات مربوطه BloomFilters ،در سطح سطر انتخاب شدهاست .البته
حضور  BloomFiltersخود باعث اشغال حافظه میشود که باید در هنگام در نظر گرفتن فضای حافظه
به این نکته دقت شود.
دومین مورد تنظیم اندازهی بالکهای هر  StoreFileاست .این مقدار برابر مقدار پیشفرض
 HBaseیعنی  64کیلوبایت در نظر گرفته میشود.
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سومین مورد ،تنظیم کش بالکها است .برای هر جدول میتوان تنظیم نمود که شاخص
بالکها در درون سرورهای ناحیهای کش شوند .تنظیم این مورد بسیار مهم است چرا که در غیر این
صورت سرور ناحیهای مداوم درگیر خواندن دادهها از حافظه میشود که سرعت را بسیار پایین می-
آورد .این مورد نیز برای پیادهسازی سیستم موردنظر تنظیم شدهاست.
چهارمین مورد ،تنظیم تعداد نسخههای دادههای یک سلول است .با توجه به اینکه از امکان
نسخهبندی ،برای ذخیرهی صفتهای چند مقداری استفادهشدهاست ،این مقدار برای هر ستون برابر
بزرگترین مقدار به دستآمده یعنی  600در نظر گرفته شدهاست.
پنجمین مورد ،استفاده از امکان جداسازی جداول در  HBaseو یا تعریف یک مکانیزم
جداسازی و تقسیم جداول بین سرورهای ناحیهای است .خود  HBaseامکان جداسازی خودکار جداول
را میدهد بنابراین در حال حاضر از این امکان استفادهشدهاست.
 -4-1-2پیادهسازی بخش ذخیرهسازی دادهها
در این بخش موجودیتها از درون مجموعهداده استخراج و سپس در جدول مربوطه ،ذخیره
میشوند .با توجه به اینکه ممکن است یک موجودیت در اسناد مختلفی توصیف شدهباشد ،از این رو
باید پردازشی روی فایلها انجام گیرد تا اطالعات هر موجودیت همراه با او ذخیره شود .برای پردازش
فایلها از مدل برنامهنویسی نگاشت-کاهش استفاده شدهاست .شبهکد این واحد کاری در شکل()4-4
قابل مشاهدهاست .در تابع نگاشت ابتدا موجودیت مورد نظر استخراج و سپس آن موجودیت به عنوان
کلید و سهگانهی مورد نظر به عنوان مقدار به بخش کاهش داده میشود.
در مرحلهی نگاشت از سهگانهی مورد نظر ،موجودیت استخراج میشود .سپس موجودیت به
عنوان کلید و سهگانه مورد نظر به عنوان مقدار در خروجی چاپ میشوند .در مرحلهی کاهش بهازای
کلید مورد نظر یعنی موجودیتها ،سهگانههای مربوط به آن موجودیت در کل مجموعهداده در
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دسترس است .بنابراین مستقیم سهگانهها در خروجی چاپ میشوند .در واقع با این واحد کاری یک
فایل از سهگانهها که براساس موجودیتها مرتب شده ،داریم.

شکل  :4-4شبه کد مرتب نمودن مجموعه داده بر اساس Subject

برای ذخیرهی دادهها HBase ،امکانات مختلفی را ارائه داده است .با توجه به تعداد جداولی که
در روش پیشنهادی ایجاد میشود بنابراین مناسبترین گزینه ،روش ارائه شده توسط خود HBase

یعنی  PutListاست .در روش پیشنهادی ،دادهها از فایل خروجیِ واحد کاری سوم خوانده میشوند.
هنگامیکه یک موجودیت و صفات و مقدار آن کشف شد ،بر اساس الگوی صفاتش بهترین نمایندهی
خوشه یافت میشود .سپس بعد از ساختن کلید سطر ،با توجه به نمایندهی خوشه ،نام جدول HBase

مورد نظر بازیابی میشود .اما در این مرحله دادهها مستقیم در جدول ذخیره نمیشوند .بلکه در این
روش ابتدا یک نمونه از کالس  Putکه در آن کلید سطر و ستونها و مقدار ستونها تنظیم میشوند،
ساخته میشود و براساس موجودیت مورد نظر کلید سطر و ستونها و مقدار هر ستون جایگذاری می-
شود .سپس این موجودیت در یک لیست که مخصوص جدولی است که باید در آن ذخیره شود ،نگه-
داری میشود .حال اگر تعداد موجودیتهای این لیست به ازای جدول مورد نظر به یک مقدار ثابت
مانند  30رسید ،لیست این موجودیتها یکجا به جدول مورد نظر  HBaseجهت ذخیرهسازی
فرستاده میشوند .اینکار دو مزیت دارد؛ اوال به ازای فقط یک موجودیت یک درخواست به سرور
اصلی و سپس سرورهای ناحیهای فرستاده نمیشود .دوما با اینکار  HBaseلیست Putها را براساس
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محدودهی کلیدسطر مورد نظر مرتب کرده و به طور جداگانه به هر سرورناحیهای که آن ناحیه را
پشتیبانی میکند مجموعه Putها را میفرستد .بنابراین در یک اتصال به سرورناحیهای حجم زیادی از
داده را میفرستد.
در پیادهسازی روش پیشنهادی این مقدار ثابت همان  30در نظر گرفتهشدهاست.
 -4-1-3پیادهسازی بخش بازیابی دادهها
امکانات کلی  HBaseکه در بازیابی دادهها تاثیرگذار خواهد بود عبارتاند از :
 )1استفاده از صافیها
 )2مخزن اتصاالت HBase

 )3استفاده از کشینگ  – HBaseسیستم مشتری در هنگام بازیابی دادهها ،برای بازیابی هر
سطر به سرورناحیهای متصل میشود .بنابراین برای افزایش سرعت ،مقدار آن  500تنظیم
شدهاست .بنابراین در یک اتصال به سرورناحیهای مورد نظر 500 ،سطر یکجا بازیابی می-
شود.
 )4استفاده از BloomFilterها که در هنگام ایجاد جداول ،تنظیم شدهاند.
همچنین با توجه به اینکه ممکن است هنگام بازیابی دادهها بر اساس الگوی درخواستی در
پرسوجو به بیش از یک جدول دسترسی صورت گیرد بنابراین از امکان چند نخی استفاده شدهاست.
به این نحو که در یک حلقه به ازای هر نمایندهی خوشه که الگوی مورد نظر کاربر را حمایت کرد،
جهت جستوجوی پشوندی صافیها ساخته ،و نام جدول بازیابی میشود .سپس نام جدول  HBaseو
صافیها به یک نخ دادهشده تا اطالعات را بازیابی و نمایش دهد.
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 -4-2ارزیابی
سیستم پیشنهادی در هر سه بخشِ پیادهسازی شده مورد ارزیابی قرار میگیرد .ابتدا در
بخش()4-2-1مجموعهدادهی انتخابی معرفی میشود .معیارهای ارزیابی را در بخش ( )2-2-4بیان
میکنیم .سپس در بخش( )3-2-4آخرین کار مشابه روی جداول رابطهای مورد ارزیابی اولیه قرار می-
گیرد تا مشخص شود علت ارائه الگوریتم جدید خوشهبندی موجودیت به چه علتی بودهاست .سپس
در بخش ( )2-4-4به ارزیابی سیستم فعلی با آخرین شِمای مشابه ارائه شده در جداول  HBaseمی-
پردازیم.
 -4-2-1مجموعهداده ی انتخابی
در روش پیشنهادی از دو مجموعهدادهی  [lubm] LUBMبا حجم  5گیگابایت و DBLP

] [dblpبا حجم  2.5گیگابایت استفاده شدهاست LUBM .در واقع یک تولیدکنندهی داده در حوزهی
دانشگاه است که با تولید تعداد دانشگاههای مختلف حجمهای مختلفی از دادهها را تولید میکند.
 DBLPنیز مجموعهدادهای مربوط به مقاالت در حوزه علوم کامپیوتر است.
 -4-2-2معیارهای ارزیابی
با توجه به اجزای سیستم پیشنهادی ،ارزیابی از سه جنبهی استخراج ساختار ،ذخیرهسازی و
بازیابی انجام میگیرد.
 -4-2-2-1معیارهای ارزیابی بخش استخراج ساختار
سرعت ایجاد شِما
با استفاده از این معیار بررسی میشود که هر سیستم چه عملیاتی را برای استخراج ساختار از
دادهها و سپس ایجاد شِما انجام میدهد .با توجه به این که روشپیشنهادی از خوشهبندی نیز استفاده
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میکند ،الگوریتم مورد نظر نیز مورد ارزیابی قرار میگیرد .بنابراین در این بخش سیستمها از نظر
الگوریتمها و پیشپردازشهای الزم روی دادهها مورد ارزیابی قرار میگیرند.
 -4-2-2-2معیارهای ارزیابی بخش ذخیرهسازی
در این بخش سیستمها از دو جنبهی انداره شاخص و زمان بارگذاری شاخص مورد ارزیابی قرار
میگیرند.
اندازه ی شاخص(سربارهای تحمیلی به سیستم در طراحی شِما)
از جمله عواملی که میتواند عملکرد یک شِما را تحت تاثیر قرار دهد ،اندازه شاخص خواهد
بود .در طراحی یک سری از شِماها افزونگی دادهها به حدی میرسد که اندازه شاخص از حد معقول
خود بسیار باالتر میشود .بنابراین اگر در این مورد درست اندیشیده نشود در برابر حجم دادههای
موجود در جهان وب ،اندازه شاخصها بیش از توان سیستم در کنترل آن خواهد بود .البته درست
است که در محیط توزیع شده شاید تاحدی این معیار از سطح اهمیت خود پایینتر قرار داشتهباشد،
اما باید درنظر داشت که هنگامی اندازه شاخص در داده  RDFاز حد معقول خود باالتر رود به معنای
حضور افزونگی روی دادههاست و این امر میتواند به عنوان مشکل بزرگی در یک سری از وضعیتها
همچون بروزرسانی دادهها باشد].[Del10][Tre12
زمان بارگذاری شاخص مربوطه(سرعت ایجاد شاخص)
معیار بارگذاری شاخص در واقع اشاره به زمان شاخصگذاری دادهها دارد .زمان بارگذاری در
واقع زمانی است که سیستم به صورت برونخطی 1در حال شاخصگذاری دادهها است .اما اگر همین
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سیستم به نحوی کند باشد که غیر قابل چشم پوشی باشد تمام عملکرد یک سیستم بازیابی اطالعات
همچون موتور جستوجو را زیر سوال خواهد برد].[Neu10
 -4-2-2-3معیارهای ارزیابی بخش بازیابی
این بخش از بازیابی کلیدیترین بخش است .مهمترین معیاری که نمیتوان از آن چشم پوشی
کرد ،آزمون سرعت پاسخگویی سیستم در برابر پرسوجوها است .در واقع ابتدا یک سری از پرس-
وجوها متناسب با مجموعهداده مورد نظر ،آماده میشود .سپس این پرسوجوها روی سیستم مورد نظر
اعمال میشود و زمان اجرای آنها ثبت میشود.
 -4-2-3ارزیابی اولیه
این بخش به ارزیابی سیستمیتخصیص دارد که از نظر شِما تاحدودی مشابه روش پیشنهادی
بوده و برای پایگاه دادههای رابطهای ارائه شدهاست] .[Lev09سیستم مورد نظر ،به طور مفصل در
بخش ( )2-2شرح دادهشدهاست.
 -4-2-3-1مشخصات محیط اجرایی سیستم
ارزیابی روی سیستمی 7هستهای با حافظهی اصلی 16گیگابایت انجام شدهاست .مجموعهدادهی
انتخابی نیز حدود  700.000سهگانه از مجموعهداده  DBLPاست.
 -4-2-3-2ارزیابی در بخش استخراج ساختار و شاخصگذاری
نتایج حاصل از ارزیابی در جدول ( )4-1نشان دادهشدهاست .در هنگام اعمال الگوریتم ،روش
مورد مقایسه برابر  1ثانیه عمل میکند .الگوریتم سیستم مورد مقایسه نتایج خوبی روی دادههای کم و
حدود  10مگابایت دارد] .[Lev09اما همانطور که مشهود است زمانی که حجم دادهها به تقریبا 100
مگابایت میرسد ،شِمای ارائه شده که مبتنی بر موجودیت است در خروجی به شِمای مبتنی بر
بخشبندی عمودی شبیهتر شدهاست .بدین معنا که  127تعداد از جداول ،جداول مبتنی بر بخش-
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بندی عمودیاند .یعنی جداولی هستند که نامشان  predicateمورد نظر و دارای دو ستون برای
 subjectو  objectاست .البته همانطور که از آمار پیداست تعداد ستونهای جدول ویژگی ،نیز بسیار
کم است .علت خروجی این الگوریتم وجود دو پارامتر درصد  NULLو درصد حمایت است .در واقع
زمانی که حجم دادهها زیاد میشود پراکندگی دادهها نیز زیاد میشود .همچنین به خاطر افزایش
الگوها و تنوع در آنها درصد حمایت نیز برای یک الگو بسیار کاهش مییابد .بنابراین سیستم نمیتواند
دستهبندی روی الگوها را به درستی انجام دهد .به همین دلیل روش مورد نظر به تولید جداول
دودویی بیشتری میپردازد .با این تفاسیر هدف ما در این تحقیق ارائه یک روش دیگر برای خوشه-
بندی موجودیتها با در نظر گرفتن همپوشانی و استفاده از جداول  HBaseاست.
جدول  :1-4اندازه ی شاخص
شِمای جداول

تعداد جداول چندتایی

الگوریتم مبتنی بر جدول رابطهای

(8بدون همپوشانی)

میانگین تعداد ستون
هر جدول
2.5

تعداد جداول دودویی
127

 -4-2-4ارزیابی سیستم پیشنهادی
در این بخش سیستم پیشنهادی با شِمایی مشابه با آخرین شِمای ارائه شده یعنی شِمای مبتنی
بر تک جدولی ] ،[TAKمورد مقایسه و ارزیابی قرار میگیرد .همانطور که در بخش ( )1-2-1-2گفته
شد ،این شِما تمام موجودیتها را در سطرهای یک جدول قرار میدهد به نحوی که صفات آن
موجودیت در ستون جدول قرار میگیرد.
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 -4-2-4-1مشخصات محیط اجرایی سیستم
در سیستم پیشنهادی از  HBase0.94.11و  Hadoop1.2.1استفادهشدهاست .با توجه به
معماری  ،HBaseسیستم پیشنهادی توزیع شده بوده و دارای  5گره به عنوان سرورهای ناحیهای 1،و
یک گره به عنوان گرهی اصلی Hadoop2و  HBaseاست .هر شش گره ،هشتهستهای بوده و دارای 8
گیگابایت حافظه اصلی هستند.
 -4-2-4-2ارزیابی در بخش استخراج ساختار
شِمای تک جدولی هیچگونه عملیاتی را جهت استخراج ساختار انجام نمیدهد بلکه بعد از
تشخیص یک موجودیت ،مستقیم دادهها را در یک جدول میریزد .بنابراین نتایج جدول( )4-2مربوط
به الگوریتم خوشهبندی در روش پیشنهادی است.
جدول  :2-4نتایج عملیات استخراج ساختار از دادهها در روش پیشنهادی(به ثانیه)

عملیات استخراج ساختار

زمان شناسایی و
استخراج الگوها

زمان اعمال الگوریتم خوشه-
بندی

زمان ایجاد شِما

مجموعهداده DBLP

105

2

60

مجموعهداده LUBM

943

0.1

8

با توجه به الگوریتم اعمالی ،آمارهای به دست آمده از ساختار مجموعهدادهها در جدول()4-3
نمایش دادهشدهاست .دیدگاهی که میتوان از این دو مجموعهداده کسب کرد این است که دادهها در
مجموعهداده  DBLPنسبت به مجموعهداده  LUBMپراکندگی بیشتری دارند.

8
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جدول : 3-4آمارهای حاصل از پردازش مجموعه دادهها در الگوریتم پیشنهادی

مجموعهداده /وضعیت دادهها

DBLP

LUBM

تعداد سهگانهها

4940030

26711811

تعداد موجودیتها

2548652

4214501

تعداد جداول(تعداد خوشهها)

27

4

میانگین طول ستونهای هر جدول

20.678572

5.4

(تعداد صفتها)
نرخ NULL

5.75

1.8

(میانگین بیشترین  NULLدر هر خوشه)
بیشترین تفاوت نسبت به نمایندهی خوشه

17

3

 -4-2-4-3ارزیابی در بخش ذخیرهسازی
ارزیابیهای انجام شده روی هر مجموعهداده به تفکیک در جدول ( )4-4و ( )4-5نمایش داده-
شدهاست .با توجه به اینکه شاخصگذاری به صورت برون خطی انجام میگیرد ،بنابراین تفاوت اندک
این دو روش در ذخیرهسازی دادهها قابل چشمپوشی است .دقت گردد که در بخش استخراج از
ساختار روشپیشنهادی هزینهی اضافی اجرای الگوریتم خوشهبندی را دارد که شِمای تک جدولی این
هزینه را ندارد.
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جدول  :4-4ارزیابی شِمای بیشنهادی و شِمای تک جدولی از نظر

سیستمها

پردازش
مجموعه-
داده

سیستم
پیشنهادی

2دقیقه و
 45ثانیه

ثانیه

شِمای تک
جدولی

2دقیقه و
 45ثانیه

 4دقیقه و یک
ثانیه

استخراج
موجودیتها
 4دقیقه و یک

ذخیرهسازی
موجودیتها

سیستمها

سیستم
پیشنهادی

 16دقیقه

شِمای تک
جدولی

 16دقیقه

نرخ ذخیرهسازی نرخ ذخیره-
سازی سهگانه
موجودیتها
2831.8

16600.3

موجودیت/ثانیه

سهگانه/ثانیه

 18دقیقه و

2304.3

13508.16

 26ثانیه

موجودیت /ثانیه

سهگانه/ثانیه

15دقیقه

جدول  :5-4ارزیابی شِمای بیشنهادی و شِمای تک جدولی از نظر

پردازش
مجموعه-
داده

شاخصگذاری در مجموعهداده DBLP

شاخصگذاری در مجموعهداده LUBM

استخراج
موجودیتها

ذخیرهسازی
موجودیتها

نرخ ذخیرهسازی نرخ ذخیره-
سازی سهگانه
موجودیتها

 2دقیقه و دو

22دقیقه

3112.6

19728.07

ثانیه

 34ثانیه

موجودیت/ثانیه

سهگانه/ثانیه

 2دقیقه و دو
ثانیه

 23دقیقه و

2980

18890.9

 32ثانیه

موجودیت /ثانیه

سهگانه/ثانیه
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 -4-2-4-4ارزیابی در بخش بازیابی
برای ارزیابی سیستمها ابتدا یک سری از پرسوجوها که تمام الگوهای دسترسی را پوشش می-
دهند روی مجموعهدادهی  DBLPتعریف میشود .همچنین مجموعهدادهی  LUBMنیز دارای 14
پرسوجوی استاندارد است .در بین این چهارده پرسوجو 8 ،پرسوجو مبتنی بر موجودیت هستند .با
توجه به اینکه در این نوع پرسوجوها استدالل روی مجموعهداده نیز در نظر گرفته شدهاست؛ بنابراین
تنها سهپرسوجو را میتوان برای ارزیابی فعلی سیستم پیشنهادی استفاده نمود.
هر سهگانه را در قالب  SPOمیتوان نشان داد که طبیعتا هر الگوی دسترسی از  8حالت خارج
نیست .بدین معنی که در هر الگوی دسترسی ممکن است یکی از اعضای سهگانه متغیر باشد که آن
را با  Vنمایش میدهیم و یا ثابت باشد که آن را با  Cنشان میدهیم .در این بین  2الگوی پرسو-
جوی  VVVو  CCCوجود دارند که به علت پشتیبانی محدود کاربران ،در ارزیابی فعلی مورد استفاده
قرار نمیگیرد .بنابراین  6حالت برای اعمال پرسوجو به سیستم وجود دارد .بر مبنای این شش
دسترسی مختلف ،پرسوجوهای مختلف تعریف شدهاست که در جدول ( )6-4آورده شدهاند.
مفهوم گزینشپذیرى در ادامه شرح دادهمیشود .هرچه گزینشپذیرى پایین باشد به این معنی
است که پرسوجوی اعمالی دارای متغیرهای )(Vزیادی روی سهگانهی مورد پرسش است .بنابراین
برای اجرای پرسوجو ،سیستم با دادههای بیشتری سروکار دارد که از سرعت اجرای پرسوجو می-
کاهد .بنابراین بر این اساس میتوان پرسوجوها را دسته بندی نمود .در این دستهبندی اگر پرسو-
جویی تنها یک  Vداشت ،آن پرسوجو دارای گزینش پذیری باالیی است و بسته به حجم داده باید
سریعتر به پاسخ برسد .نتایج حاصل از اجرای پرسوجوها در هر دو مجموعهداده در شکل( )4-5و (4-
 )6نشان داده شدهاست.
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جدول  :6-4پرسوجوهای مورد آزمایش و ویژگی های هریک

پرسوجوی پرسوجوی

‘گزینش
پذیری

تعداد صفات
متغیر

تعداد سهگانههای
مورد پرسش

الگوهای
دسترسی

-

1

VCC

1

CCV
CVC

LUBM

DBLP

LQ1,LQ3

DQ1

باال

-

DQ2

باال

-

-

partial

-

-

-

-

partial

-

-

-

CVV

LQ4

DQ3

پایین

-

3

VCV

-

DQ4

پایین

-

3

VCV

-

DQ5

پایین

-

10

VCV

-

DQ6

پایین

-

5

VCV

-

DQ7

پایین

-

1

VCV

پایین

2

4

VVC

-

DQ9

پایین

-

3

optional

-

DQ10

باال

-

1

MultiValue
Predicate

-

partial
DQ8

)(CCV
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نتایج پرسوجوهای اجرایی روی مجموعهدادهی DBLP

شکل  :5-4نتایج پرسوجوهای اجرایی روی مجموعهدادهی

DBLP
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جهت ارائه یک دیدگاه کلیتر ،میزان نتایج بازگشتی و تعداد جداولی که در روش پیشنهادی
مورد دسترسی قرار میگیرند ،در جدول( )4-7نمایش دادهشدهاست.
جدول  :7-4نتایج حاصل از پرسوجو های اعمالی در مجموعه داده
پرسوجوها

DQ1

DQ2

تعداد نتایج

1

1

DQ3

DQ4

965074 7133

DBLP

DQ5
192

تعدادجداول

7

27

4

13

1

پرسوجوها

DQ6

DQ7

DQ8

DQ9

DQ10

1

382278

313

14

6

4

تعداد نتایج

2548478 348968

تعدادجداول

3

27

تحلیل نتایج اجرای پرسوجوهای مجموعهداده DBLP

 )DQ1در این پرسوجو ،هدف یافتن مقالهای است که دارای یک شناسهخاص باشد.
هدف اصلی روش پیشنهادی در اجرای پرسوجوها ،ایجاد یک صافی مبتنی بر پیشوند است.
بنابراین در اجرای هر پرسوجو به دنبال ساختن این چنین پیشوندهایی هستیم.
همانطور که گفته شد ساختار یک کلید سطر برای موجودیت  Aبا الگوی صفات  pبه شکل زیر
تعریف میشود:
> + Aشناسهی (+)рشناسهی نمایندهی (K=<)р

بنابراین هنگامی که این پرسوجو روی سیستم پیشنهادی اجرا میشود؛ ابتدا در بین
نمایندگان خوشهها جستوجو میشود تا نمایندگانی که الگوی این پرسوجو را در بین صفات عضو
خود حمایت میکنند ،بازیابی شوند.
بعد از بدست آوردن شناسهی نمایندهی خوشه ،جهت به دست آوردن شناسهی الگوهایی که
مطابق با الگوی مورد پرسوجو هستند ،درون خوشهی نمایندهی مورد نظرنیز جستوجو میشود تا
شناسهای از اعضا که مطابق با الگوی مورد پرسوجو هستند استخراج شوند .در نهایت با الحاق این دو
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شناسه ،یک صافی مبتنی بر پیشوند را میتوان روی دادهها اجرا کرد .سپس با استفاده از فرادادهها،
نام جداولی که از این ساختار داده پشتیبانی میکنند بازیابی و به جداول مورد نظر دسترسی صورت
میگیرد.
اجرای این پرسوجو در شِمای تک جدولی منجر به ایجاد یک صافی مبتنی بر ستون و مقدار
و سپس اجرای آن روی یک جدول میشود.
همانطور که در جدول ( )4-7مشاهده میشود هنگام اجرای این پرسوجو 7 ،نمایندهی خوشه
و الگوهای عضو آن خوشه ،از پرسوجو حمایت میکنند و بنابراین باید به  7جدول دسترسی صورت
گیرد .اما در شِمای تک جدولی تنها به یک جدول دسترسی صورت میگیرد .اما باید گفت با استفاده
از مخزن اتصاالت  ،HBaseهزینه دسترسی به چند جدول برابر هزینه دسترسی به یک جدول است
که هردو روش این هزینه را دارند] .[Med11بنابراین این دسترسیها به جداول ،تاثیر منفی در
عملکرد سیستم پیشنهادی ندارد.
علت اینکه هزینهی اجرای این دو پرسوجو روی هردو سیستم یکی است این است که به نظر
میآید برای الگوهای دسترسی با یک صفت ،هردو صافی عملکرد یکسانی را از خود به نمایش
گذاشتهاند .در صورتی که انتظار داشتیم صافی مبتنی بر پیشوند به دلیل اینکه در کلید سطر قرار
دارد ،سرعت اجرای باالتری را داشته باشد .این نشاندهندهی این است که صافی مبتنی بر ستون و
مقدار  HBaseهنگام بازیابی دادهها با استفاده از یک ستون ،عملکرد قابل قبولی را از خود نشان می-
دهد.
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 )DQ2در این پرسوجو ،هدف یافتن نوع یک موجودیت مقاله از نظر پذیرفته شدن در
کنفرانس است.
نحوهی اجرای این پرسوجو در سیستم پیشنهادی در  )Q1شرح دادهشدهاست .اجرای این
پرسوجو در هر دوسیستم یکسان و مشابهاست .سیستم پیشنهادی با بدست آوردن صافیهای مختلف
پیشوندی از نمایندگان و اعضای خوشهها و الحاق آن با موجودیت مورد جستوجو ،پرسوجو را پاسخ
میدهد .شِمای تک جدولی با استفاده از صافی مبتنی بر ستون و صافی مبتنی بر سطر اینکار را انجام
میدهد .بنابراین اجرای این دو پرسوجو طبیعتا یکسان است.
 )DQ3در این پرسوجو هدف بازیابی یک مقاله با  3صفت است..
نحوهی اجرای این پرسوجو در سیستم پیشنهادی در  )Q1شرح دادهشدهاست .شِمای تک
جدولی نیز از سه صافی مبتنی بر ستون را روی جدول خود اعمال میکند .همانطور که انتظار میرود
سیستم پیشنهادی با استفاده از صافی پیشوندی و تنها رجوع به جداولی که این الگوها را پشتیبانی
میکنند از شِمای تک جدولی بهتر عمل میکند.
 )DQ4در این پرسوجو هدف یافتن مقاالتی است که دارای سه صفت باشند.
اجرای این پرسوجو در دو سیستم مشابه  )Q3است .با این تفاوت که حجم دادههای بازگشتی
بسیار باالتر است .باید گفت در سیستمهای محاسبه ابری از اجرای پرسوجوهایی که منجر به بار زیاد
روی سرورها شود جلوگیری میشود .به عنوان مثال گوگل تنها حجم محدودی از دادهها رابازیابی
میکند تا مشکل بار اضافی1پیش نیاید .در این تحقیق برای گزارشگیری ،تمام دادههای قابل قبول
بازگردانده میشوند .همانطور که مشاهده میشود ،حجم دادهی بازگردانده شده  ،علت باال رفتن زمان
پرسوجو را برای هر دو سیستم نشان میدهد.

Over Loading
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 )DQ5هدف از اجرای این پرسوجو بازیابی یک موجودیت با  10صفت است.
اجرای این پرسوجو در هر دو سیستم مشابه پرسوجوی  )Q1است .این پرسوجو نشان می-
دهد که هرچقدر یک موجودیت با صفات بیشتری مورد پرسوجو قرار گیرد و یا به عبارتی دقیقتر
بیان شود ،تعداد جداول مورد دسترسی کمتر بوده ،و میتوان سریعتر پاسخ پرسوجوها را یافت.
همچنین اجرای این پرسوجو در شِمای تک جدولی نشان میدهد که هر قدر تعداد صفات مورد
درخواست بیشتر باشد هزینهی جستوجو نیز کمتر خواهد بود.
)DQ6هدف از اجرای این پرسوجو بازیابی یک موجودیت با یک سری از صفات است.
نحوهی اجرای این پرسوجو همانند اجرای پرسوجوهای دیگری است که تا به االن گفته شده-
است .همانطور که در جدول ()7-4مشاهده میشود ،زیاد شدن حجم دادهی موردنظر زمان اجرای
پرسوجوها را باال میبرد.
 )DQ7هدف از این پرسوجو یافتن نوع همهی موجودیتها است.
این نوع پرسوجو سیستم را متحمل بازیابی یک حجم زیاد از داده میکند و هدف آن آزمون
همین نرخ بازیابی دادهها بدون جستوجوی پیچیدهاست .در این پرسوجو به نظر میآید که سیستم
پیشنهادی به خاطر تخصیص یک نخ به جدول مورد پرسوجو و سپس جمع آوری و نمایش داداهها،
از سیستم مبتنی بر تک جدولی بهتر عمل میکند.
 )DQ8هدف از این پرسوجو یافتن یک موجودیت با دو صفت صریح و دو صفت غیر ذکر
شده(متغیر) است که برای آن دو صفت متغیر ،تنها مقدارشان در پرسوجو آمدهاست.
همانطور که از پیادهسازی سیستم پیشنهادی روشن است؛ این سیستم بعد از پردازش پرسوجو
و استخراج الگوها از آن ،به خوشههایی که از آن الگو حمایت میکنند رجوع میکند .اما پرسوجو-
هایی را در نظر بگیرید که در آنها  predicateبه عنوان متغیر باشد .به عنوان مثال در الگوهای
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دسترسی که در جدول( )4-6مشاهده میشود الگوهای CVVو  VVCو  CVCدارای صفات متغیر
است .در این نوع پرسوجوها که درآنها الگو قابل استخراج نیست در هر دو سیستم قابل پاسخگویی
کامل وجود ندارد .چرا که در شِمای تک جدولی نیز برای ساخت صافی ستون نیاز به دانستن صفت
مورد نظر است .اما در روش پیشنهادی این نوع پرسوجوها را میتوان به صورت جزئی پاسخ داد.
منظور ار جزئی این است که اگر کاربر در پرسوجوی خود حداقل یک صفت را مشخص کند ،سیستم
پیشنهادی به همهی خوشهها مراجعه کرده و به دنبال نمایندگانی میگردد که همان یک صفت را
حمایت کنند و از طرفی تعداد اعضای آن نمایندهی خوشه(مجموعه صفاتی که آن نماینده حمایت
میکند) از صفات مورد سوال بیشتر باشد .بنابراین میتواند به بازیابی دادهها و البته در فضای جست-
وجوی بزرگتر بپردازد .همانطور که مشهود است شِمای تک جدولی نمیتواند این کار را انجام دهد.
 )DQ9هدف از این پرسوجو ،بازیابی مقاالتی است که دو صفت را حتما داشته ولی وجود یک
صفت در آنها اختیاری باشد.
به این نوع پرسوجوها ،پرسوجوهای دارای عملگر اختیار گفته میشود .روشهای پیشین که
از جدول سهگانه مبتنی بر شِمای یکنواخت استفاده میکنند ،برای پاسخگویی این نوع از پرسوجو
مجبور به الحاق چپ هستند] . [Neu10اما درروش پیشنهادی با توجه به حضور خوشهها ،اگر خوشه-
هایی بازیابی شوند که تنها دارای صفات اجباری باشند ،جواب پرسوجو کامل بازگردانده میشود .چرا
که همهی صفات موجودیت به همراه او ذخیره شده و اگر آن موجودیتها را بازیابی کنیم ،به صفات
درخواستی در عملگر اختیار نیز دسترسی داریم .بنابراین بدون توجه به بخش اختیار ،موجودیتها
بازیابی و سپس صفات درخواست شده درون عملگر اختیار برای هر موجودیت بازیابی میشود .این
صفات بازگشتی ممکن است برای برخی از موجودیتها  NULLباشد و برای بعضی دارای مقدار باشد.
اجرای این پرسوجو روی شِمای تک جدولی نیز با حذف شدن هزینه الحاق چپ است .این
روش نیز تنها دو صفت اجباری را بازیابی میکند .همانطور که مشخص است اجرای این دو پرسوجو
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نیز در هردو شِما یکسان است .پس این به این معناست که روش شِمای تک جدولی برای بازیابی
دادهها تا دو صفت ذکر شده در پرسوجو به قدرت روش پیشنهادی عمل میکند .علت باال رفتن
هزینه پرسوجوی هر دو سیستم نیز نرخ دادههای بازگشتی است.
 )DQ10هدف از این پرسوجو یافتن مقاالت استناد شده توسط یک موجودیت مقالهاست.
در این پرسوجو یک صفت چند مقداری" استناد "1مورد درخواست است .هر دو شِما از امکان
برچسب زمانی برای نگهداری صفتهای(ستونها) چند مقداری استفاده میکنند .با توجه به اینکه اوال
تعداد صفات درخواستی تنها یک صفت است و ثانیا نرخ دادههای بازگشتی نیز کم است هر دو شِما
موفق عمل میکنند.
نتایج پرسوجوهای اجرایی روی مجموعهدادهی LUBM

جداول در این مجموعهداده چهار جدول است .نتایج اجرای پرسوجوها در شکل( )4-6نشان
دادهشدهاست.

شکل  :6-4نتایج پرسوجوهای اجرایی روی مجموعهدادهیLUBM

اطالعات کلی از وضعیت پرسوجوها و میزان دادههای بازگشتی را در جدول( )4-8میتوان
دید.
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جدول  :8-4نتایج حاصل از پرسوجوهای اعمالی در مجموعه داده

LUBM

پرسوجوها

LQ1

LQ2

Lq3

تعداد نتایج

3

4

10

تعدادجداول

1

1

1

تحلیل نتایج اجرای پرسوجوهای مجموعهداده LUBM

 )LQ1این پرسوجو به دنبال موجودیتهایی است که فارغالتحصیل شدهاند و درس
 GraduateCourse11رابرداشتهاند.
در این پرسوجو قرار است موجودیتهایی با دو صفت بازیابی شوند .از پرسوجوهای مجموعهداده
 DBLPنتیجه شد که شِمای تک جدولی تا دوصفت در پرسوجوی مورد نظر ،همزمان با روش-
پیشنهادی عمل میکند .بنابراین انتظار میرود که در اینجا نیز به همین شکل باشد .اما همانطور که
مشهود است ،شِمای تک جدولی در زمان بیشتری به نتیجه رسیدهاست .به این معنا ،که هر زمان
حجم داده باالتر شدهاست ،صافی مبتنی بر پیشوند در روش پیشنهادی از روش شِمای تک جدولی
پیشی میگیرد.
 )LQ2هدف از این پرسوجو یافتن موجودیتهای منتشر یافتهای است که نویسندهی آن
 AssistantProfessor0باشد.
روند اجرای این پرسوجو دقیقا مشابه پرسوجوی  )Q1است
 )LQ3هدف این پرسوجو یافتن موجودیتهایی با  5صفت است که مقدار دو صفت آن بیان
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شدهاست.
روند اجرای این دو پرسوجو مانند دو پرسوجوی قبل است .اما چرا بازیابی این دو پرسوجو با 5
صفت نسبت به دو پرسوجوی دیگر بهتر است؟ در  HBaseامکان ایجاد صافی سلسله مراتبی وجود
ندارد .یعنی نمیتوان در سطح اول روی هر سطر همزمان صافی پیشوندی و صافی ستون را اعمال
کرد و سپس در سطح دوم تمام سطرها را بازیابی نمود .در واقع اینکار فقط برای یک سطر امکانپذیر
است .بنابراین برای اعمال صافی سلسله مراتبی ،صافی پیشوندی در سرورها روی سطرها اعمال می-
شود؛ سپس صافی ستون در سیستم مشتری انجام میگیرد .در پرسوجوهای  )Q1و  )Q2این حجم
دادهی بازگشتی بیشتر بوده و زمان صافی آن در مشتری بیشتر شدهاست .ولی در  )Q3چون دادههای
دقیقتری بازگرداندهشدهاست ،زمان کمتری طول کشیدهاست.
 -4-2-5نتیجه کلی حاصل از ارزیابی سیستم پیشنهادی
 :1روش پیشنهادی نسبت به روش تک جدولی دارای هزینهی سربار استخراج ساختار از دادهها
است که با استفاده از برنامهنویسی نگاشت-کاهش این بخش از سیستم بهینه پیادهسازی
شدهاست .اما با تحمل این هزینه در پی رسیدن به سه هدف زیر هستیم که تا حد قابل قبولی
در بخش بازیابی ،این اهداف محقق شدهاند.
 .1ذخیرهسازی موجودیتهای یک خوشه در کنار هم و در نتیجه کمک به بازیابی موثر
دادههای مشابه از نظر ساختار .چرا که  HBaseدر خواندن دادهها به صورت ترتیبی
نسبت به تصادفی سریعتر عمل میکند].[Fun12
.2

امکان جستوجوی پشوندی روی سطرها با سرعت باال

 .3کوچکتر کردن فضای جستوجو برای بازیابی دقیق یک موجودیت با تعریف جداول
جداگانه متناسب هر الگو
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 :2هزینهی ذخیرهسازی دادهها در هر دو سیستم قابل قبول بوده و از تفاوت اندک این دو در
نرخ ذخیرهسازی دادهها چشمپوشی میشود.
 :3روش پیشنهادی با کم کردن فضای جستوجو توانستهاست اجرای پرسوجوها را به طور
میانگین سریعتر نماید .چرا که برای جستوجوی هر الگوی مورد پرسوجو به جدولی
متناسب با آن رجوع میکند.
 :4هر دو روش در پرسوجوی یک موجودیت ،با یک صفت و یا ذکر دقیق خود موجودیت در
زمان یکسانی عمل میکنند .در واقع هرچقدر گزینشپذیری یک پرسوجو باالتر باشد در
نتیجه هر دو روش یکسان عمل میکنند.
 :5هنگام پرسوجوی یک موجودیت با صفات بیشتر از یکی و با حجم دادههای باال ،روش
پیشنهادی به دلیل استفاده از صافیپیشوندی و قرار دادن دادهها هم ساختار در کنار هم ،از
روش مبتنی بر تک جدول پیشی میگیرد.
 :6روش پیشنهادی قابلیت پاسخگویی به پرسوجوهای با صفات متغیر با شرط وجود حداقل یک
صفت ثابت را دارد در صورتی که درشمای تک جدولی این امکان وجود ندارد.
 :7صافیهای سلسله مراتبی روی جواب پرسوجوهای هر دو روش تاثیر زیادی دارند .درسطح
اول که دادهها در سمت سرورها صاف میشوند ،این تاثیر مثبت و در سطح دوم که دادهها در
سمت مشتری صاف میشوند این تاثیر منفی خواهد بود.
موارد دیگر کاربرد الگوریتم خوشهبندی
همانطور که در بخش ( )3-2-3گفته شد این الگوریتم میتواند پرطرفدارترین الگویِ توصیفی
را مطابق با الگوی مورد پرسوجو کاربر پیشنهاد کند .سپس به دستهبندی صفات آن الگو بر اساس
میزان رخداد آن صفات در الگوهای دیگر بپردازد.
بر این اساس الگوی  Pبا دو عضو ،روی مجموعهدادهی  DBLPاعمال میشود.
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}P={#editor,#book_title

الگوی پیشنهادی سیستم ،که شامل الگوی باال نیز است ،الگوی  Bاست که  4575موجودیتِ
کتاب ،با این الگو توصیف شدهاند.
B={#last_modeified_month, #relation, #year, #type, #lable, #volume, #publisher,
}#in_series, #isbn

همچنین سه صفت خاص از الگوی  Bبه ترتیب  #isbn ، #in_seriesو  #publisherو سه
صفت عام پیشنهادی از الگوی  #label ، #type ،Bو  #yearاست .بنابراین این دیدگاه به فرد منتقل
میگردد که در جستوجوی دقیق موجودیتِ کتاب ،اوال از چه صفاتی کمک بگیرد و دوما جهت
تعریف یک موجودیتِ کتاب ،رایجترین نوع تعریف را در دسترس دارد.
 -4-3خالصهی فصل
در این فصل ابتدا به نحوهی پیادهسازی سیستم پیشنهادی پرداختیم .سپس با معرفی محیط
ارزیابی ،مجموعهدادههای مورد استفاده را معرفی نمودیم .همچنین با ارائهی چندین معیار ارزیابی در
هر بخش از سیستم ،شِمای پیشنهادی را مورد ارزیابی با آخرین شِمای ارائه شده قرار داده و به نتایج
مطلوب و قابل قبولی در بخش بازیابی رسیدیم.
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