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افازار  در طراحاي نار    باا رخاداد مکارر    مساالل برخي از  پاسخ بهبرای  هستند که ينانياطم قابلو  شدهتاثبا یهاحلراه ،الگوهای طراحي چكيده:
ساهولت در   ازآنجاکاه  .اسات  پایيری لت در امار نگهداشات  و سهو طراحطرح و هدف بازيابي  منزله به، در کد ها آنشناسايي   اند.اراله شده ،ءگرا يش

. اکثر است گرفتهرقرا محققين موردتوجه است، لیا توليد ابزارهای خودکار برای شناسايي الگوها، ريناپی اجتنابمهم و بسيار پیيری سيستم نگهداشت
 .کنند بااليي توليد مي مثبت کاذب ،و عملکرد مشابه با ساختار خصوصًا ،شناسايي الگوها در اما .درصد بازيابي بااليي دارند کنوني ابزارهای شناسايي

تصاحيح  » يا  روش  بارای اولاين باار    در ايان مقالاه   .شروع شده است نيزهای کاذب برای حیف مثبت ،خروجي ابزارها پااليشدر   اتيتحقيق لیا
جدياد  هاای  به کم  يا  مجموعاه معيار   را ها آن صحيح هويت سپس و های کاذب را شناساييمثبت ابتداروش فوق،   اراله شده است. «برچسب

در  %2/89 باا ماد   ،«چندبرچسابه » بنادی دساته در  %2/89با دقت يادگيری  ،نتايج حاصل و کاوی استبا داده روشودکارسازی ا. خکندتعيين مي
  کند.ح ميصحيت خروجي ابزارها را« دوبهدو» بندیدسته در% 111و مد« مقابل همه يکي در» بندیدسته

 .تصحيح برچسب ،کاویدادهمعيارها،  مشابه، عملکرد ،مشابه ساختارطراحي،  الگوهای :كليدی های واژه
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Label Correcting Operation 
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Abstract: Design patterns (DP) are reliable and stable solutions to frequently occurring problems in object oriented software design. 

Detecting design patterns can reveal design purposes in code and facilitates maintainance. Thus automatic design pattern detection is 

an active area or research. Majority of automatic design pattern detection tools have high recall. However they suffer from high false 

positive rate since some of the design patterns are structureally and/or behaviorally similar. Hence another research direction is 

filtering the results of other automatic DP detection tools. In this paper, correcting the labels of these false positives is presented for 

the first time. Several metrics have been proposed that facilitates this process. Automatic label correcting is performed by data 

mining techniques. Results achieved with this process are as follows: accuracy about 98.2% in "multi-class classifications", 98.2% 

mode in "one versus all" classification and 100% mode in "pairwise" classification. 

 Keywords: Design patterns, similar structure, similar behavior, metrics, data mining, label correcting. 
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 مقدمه -1
تر دشوار های خاص خود را دارد.واریدش ءگرا يشافزار طراحي ي  نر 

 .مجدد است با قابليت استفاده ءگرا يشافزار از آن طراحي ي  نر 
هستند که  ينانياطم قابلشده و های اثباتلاحراحي راهاهای طالگو

 افزارطور مکرر در طراحي ي  نر هکه بمسالل برخي از منظور حل هب
 یبه نحوالگوهای طراحي  .[1] انداراله شده ،دندهرخ مي ءگرا يش

افزار ي  نر  توسعه در هاآنصحيح  کارگيریبهاند که پيکربندی شده
پیيری و نگهداشت ازنظررا  کيفيت کدگيری طور چشمبه ،ءگرا شي

و  طراحي، هدف واحد الگوهر دهد. مجدد بهبود مي قابليت استفاده
بنابراين با شناسايي الگوهای طراحي  خودش را دارد. ساختار مشخص

  [.2]شود ميافزار بازيابي از کد يا طراحي، هدف و طرح نر 

، 2جادکنندهيا، 1ساختاری ه دستهالگوهای طراحي به س يطورکل به
)مسالل  ساختاربه دسته اول مسالل مربوط  شوند.تقسيم مي 3و رفتاری

، دساته  ها و اشاياء  مربوط به نحوه برقراری صحيح ارتباط ميان کالس
مساالل   برخاي از  دو  مسالل مربوط به نحوه توليد اشياء و دسته ساو  

  کنند.را حل مي ن اجرا )نحوه صحيح پاسخ به رويدادهای زما رفتاری
 خصوصًا ،افزاریهای نر پیيری سيستمنگهداشت مسئله ترينمهم      

و اهاداف  از طارح   ساند کامال  های قديمي اين است که فاقاد  سيستم
شده از الگوهای طراحي، با توجه به خصوصيات ذکرلیا هستند. سيستم 
،  سازی، سنديستماز س هاآن خودکارخودکار يا نيمه و بازيابي شناسايي
 درکند. را تسهيل مي سيستممجدد  و قابليت استفاده ،پیيرینگهداشت

خودکاار  کاار و نيماه  دهاای خو زمينه شناسايي الگوهای طراحي، روش
اند يا   نتوانسته کدا  چيهاما   متعددی توسط محققان اراله شده است.

قارار   دهنادگان  توساعه در اختيار  مثبت کاذبخروجي مطمئن و بدون 
 دودساته هاای طراحاي باه    الگاو  شناساييهای شيوه يطورکل به. دهند

هاای سااختاری الگوهاا،    بر اسااس جنباه   که ييها، آنشوندتقسيم مي
های رفتااری موجاود   که از جنبه ييها آندهند و را انجا  مي شناسايي

 .[2] گيرندبهره مي شناساييدر الگوها نيز جهت 

 تاری های ساخهدف قرار دادن جنبه -1-1

را در  ها آنساختاری  جنبه تنها ،شناسايي الگوهابرای  ،هابرخي از شيوه
 هر کالسابتدا خصوصيات ساختاری  ها،در اين شيوه گيرند.نظر مي

ي  الگو  دهنده ليتشک کالسهر خصوصيات موجود در کد منبع با 
 شناسايي   الگواي دهنده ليتشکجزء ر اای ههدااو کاندي ،مقايسه

توانند به هم مرتبط شوند، که مي اجزاييای هسپس کانديدد. شومي
بدون را مرتبط شده  ءاجزا بين کالسيروابط  تيدرنهاشوند. ترکيب مي

 ءاجزاروابط بين  و با ،ليوتحل هيتجز توجه به خصوصيات رفتاری،
 کالسي شامل بين طاروابکنند. ه ميامقايس الگوها دهادهن ليتشک
 SPOOL مثال عنوان به. هستند ... و 5وند، پي4تعميم بری،ارث

[0]،DP++  [5]،Osprey  [4]  الگوها را  ،به شيوه ساختاری فوق [6]و
  .کردندشناسايي 

باا روش مقايساه    ترين ابزارهای کشف الگوهاای طراحاي  از موفق
6 ،ساختار

SSA نارخ شناساايي و کااهش     برای بهباود  ،درهرحال .است
 ليا وتحل هيا تجزخصوصايات سااختاری،    ، عاالوه بار  کااذب  هاای مثبت

 قرار گرفت. يموردبررسخصوصيات رفتاری نيز 

 های رفتاری جنبه قرار دادنهدف  -1-2

 ازنظار در بخش قبل قادر به تشخيص الگوهايي که  شدهبحثهای شيوه
در  «7استراتژی» نظير الگویاما رفتار متفاوتي دارند  ،ساختاری يکسان

همچنين برخي از الگوها نياز نقااط    نيستند.«  8وضعيت» مقابل الگوی
دارناد،   ديا تأکهايي که تنها بر ساختار رفتاری مشابهي دارند، که شيوه

هاای  جنباه  بررساي  کاه  هاييروش را شناسايي کنند.  هاآنتوانند نمي
استفاده از  ا بار مسئلهاين کنند دهند، سعي ميرفتاری را هدف قرار مي

هاای  روش حال کنناد.   کياب ايان دو  ياا تر ، تحليل ايساتا  ،تحليل پويا
رفتارهاای خااص الگوهاای    شناساايي  راستای در  ،مختلف ايستا و پويا

گرفته شده است.  به کارها شوند آنطراحي که منجر به تشخيص بهتر 
مطرح شد الگوهايي وجود دارند که ساختاری مشابه ولي  طور کههمان

جساتجوی  که تنها دارند،  مشابهيرفتارهای برخي و يا رفتاری متفاوت 
 . را از هم جدا کند هاد آنتوانمي کنندهمتمايزرفتارهای 

هااای از داده اناادسااعي داشااته تحلياال پوياااوتجزيااه یهاااشاايوه
هاای  بارای تشاخيص جنباه    ،ی برناماه زمان اجرامربوط به  ی شده ثبت

پوياا باه پوشاش خاوبي از      تحليلو. تجزيهکنندها استفاده رفتاری الگو
 نيازمند است. ،هر مسير اجرايي ممکن شناسايي منظوربه زمايشآ داده
موجود باشد،  آزمايش حتي اگر داده محدود بوده وي اغلب آزمايش داده

هيچ کم  خاصي در شناسايي رفتارهاای  نتايج زمان اجرا ممکن است 
سانجش الگوهاا ثبات     باهادف هاا  چون اين داده ،وها نکندااص الگاخ

 خودکاار های پوياا در شناساايي   شده روشکات بيانن ليبه دل .اندنشده
برای مثال،  .[2] اندالگوهای طراحي موفقيت خاصي را به دنبال نداشته

ی زنجيااره»پويااا باارای تشااخيص الگااوی  تحلياالوتجزيااه[ تنهااا از 2]
شاده  دو مشاکل بياان   ليا باه دل  دقيقًااما رد ااستفاده ک «9هامسئوليت

 آميز نبود.اش موفقيتنتيجه
ری در تشاخيص الگاو   تر و موجود شناسايي رفتامناسبهای روش

 در کاد برناماه باه    ،ی رفتاار  ايساتا  تحليلوتجزيه باشند.ايستا مي غالبًا
 اسات. بناابراين   الگوکه شاخص آن  پردازدهايي ميجستجوی مشخصه

های ايستا مبتني بر مشخص کردن رفتارهايي هستند که موفقيت روش
 های کااذب مثبتيش دهند. اين مقاله دليل اصلي دقت تشخيص را افزا

باا افازايش    داناد. مناسب ماي را در عد  جستجوی خصوصيت رفتاری 
توان دقت نتايج خروجي ابزارها را بهتار  مي ی متمايزکننده،هامشخصه

  کرد.
در اين کار، ابزارهای خودکار شناسايي الگوهای طراحي با دو عمل 

يابناد. عمال پاااليش،    رش ماي گسات  «تصحيح برچساب »و  «پااليش»
در خروجي ابزارهای خودکاار را شناساايي    شدهتوليدهای کاذب مثبت
 کااذب  مثبتتصحيح برچسب، هويت صحيح نمونه  کهحاليدرکند. مي
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 شباهت باا کادا  الگاو مثبات     ليبه دل، مثبت کاذباينکه  برحسبرا )
ر اين کاار  د شدهتعريف جديد شده است  با استفاده از معيارهای کاذب

 مثاال اگار نموناه    طاور باه کناد.  کاوی شناساايي ماي  های دادهو روش
 «اسااتراتژی» توسااط ابزارهااای خودکااار، بااا برچسااب شاادهشناسااايي

با عملگر اما در حقيقت اين نمونه استراتژی نبوده،  است شناسايي شده
)پاااليش ،   شاده کاذب شناخته مثبت عنوانبهابتدا ، "تصحيح برچسب"

حساب مقاادير معيارهاا  تشاخيص داده     رچسب صحيح آن )برسپس ب
 شود.مي

 «وضاعيت »چسب صحيح آن ممکن است الگاوی  بر مثال عنوان به 
استفاده از  کند. باباشد. بنابراين برچسب استراتژی به وضعيت تغيير مي

 کااذب،  مثبات  یهاا  ناه نمو برکاوی عالوه های دادهها و روشاين معيار
يابناد. چاون   ها کاهش مينيز در برخي موقعيت کاذب يمنفهای نمونه

از استراتژی به وضعيت، ممکن  مثاًلشود وقتي ي  برچسب تصحيح مي
بارای الگاوی    شاده هاای شناساايي  نموناه  ءاست اين نمونه وضعيت جز

 منفاي وضعيت ي   نباشد، بنابراين اين نمونهتوسط خود ابزار وضعيت 
، يا   توسط عملگر تصحيح برچساب  ي آنبا شناساي ما که بودهکاذب 
  ايم.کاذب را حیف کرده منفي

 مثبات  تارين بايش های پيشاين،  که ابزارها و روشبا توجه به اين
کنناد،  مشابه توليد مي رفتاررا در شناسايي الگوهای با ساختار و  کاذب
، سعي شده تا خروجي ابزارها باا تواناايي شناساايي چناين     کار نيادر 

 ایاهااصااحيح گااردد. لاایا، تصااحيح برچسااب روی نمونااه الگوهااايي ت
ن اداشتا  ليا باه دل الگاو اساتراتژی   الگاوی اساتراتژی )   شاده استخراج
 ،خروجي ابزارها طبقبا الگوهای ديگر،  رفتاریهای ساختاری و شباهت
 هایاساس روش برشود. ابتدا انجا  مي  داردرا کاذب  ترين مثبتبيش
الگاوی   صاحيح  بات کااذب و مث  مثبات  هاای ، با نموناه کاویدادهعرف 

تهياه شاده    توسط ابزارها، يا  مجموعاه داده   شدهاستخراجاستراتژی 
-بهر اساس مستندات موجود و همچنين بازبيني دستي، ااست. سپس ب

هويت صحيح هر نمونه، دو ساتون در مجموعاه داده    بينيمنظور پيش
ت، در )درسا  «نادرسات »و  «درسات »تعيين شده است. ي  ستون باا  

 مثبات صورت شناسايي صاحيح توساط ابزارهاا و نادرسات در صاورت      
خورد، و ستون ديگر باا ناا  الگاو صاحيح آن     بودن  برچسب مي کاذب

گيارد.  برچساب ماي   «بدون الگو» نمونه يا در صورت ناشناس بودن، با 
در اين کار،  شده استخراجهای بيني کنندهسپس مقادير معيارها يا پيش

مجموعاه داده در اختياار    تااً ينهاشاوند و  ه محاسابه ماي  روی هر نمون
ساازی  گيرند. در مدلسازی قرار ميکاوی جهت مدلهای دادهالگوريتم
هاا، در قالاب يا  ساری قاوانين      شود دانش موجاود در داده سعي مي

های ناشناخته )جديد  استخراج شوند. اين قوانين برای شناسايي نمونه
 گيرند. فاده قرار ميمورد است در مجموعه داده
،  C5.0 ،J48،بناادطبقااههااای هااا بااا اسااتفاده از روشآزمااايش

Boosting ،Svm ،وAdaBoostM1   هااای انجاا  شااده اسات. موجودياات
افازار  در شناسايي الگوها روی سه نار   ابزارهامجموعه داده، از خروجي 

 باااه دساااتJavaio [11 ]و   Jhotdraw [9 ،]Jrefactory [8]بااااز ماااتن
  اند.  هآمد

 :اندزير انتخاب شده هایعلتها به اين پروژه
 در کتااب شاده  طراحي معرفي یاز الگوهاحاوی تعداد زيادی  هاآن -1

در  شاده  انجاا  هستند. بنابراين در ارزيابي ابزارها و بهبودهای  [1] گاما
 شوند.ثر واقع ميؤهای طراحي بسيار مشناسايي الگو

 دهندگانشاان  توسعهها، توسط اين پروژهالگوهای طراحي موجود در  -2
هاای  شده توساط شايوه  اند. به اين طريق ارزيابي نتايج توليدسند شده

 . کنندپیير ميشده را امکاناراله
در  منبعشاان بااز هساتند کاه باه هماراه کاد       های متنپروژه هاآن -0

 [.11دسترس عمو  هستند ]
از ساختار ود دارند که وج الگوهاهای نمونهبرخي ها، در اين پروژه

 ،اندها معرفي شده است، بسيار فاصله گرفتهدر کتاب هابرای آنکه  پايه
 .های خاص خاودش را دارد بنابراين شناسايي چنين الگوهايي، دشواری

 عناوان بههای شناسايي الگوهای طراحي در اکثر تحقيق به همين دليل
 گيرند. مح  مورد استفاده قرار مي

ار عمليات تصحيح برچسب و پاااليش، روی کانديادهای   ک در اين
 [ 2و ] SSA [ 11]هاای  توساط ابازار   افتهي «استراتژی»الگوی طراحي 

PINOT اند. استفاده شده 
اين دو ابزار  اند چون،اين دو ابزار هدف آزمايش قرار گرفته      

 راحتي، بهسرعت بااليي دارد، در دسترس عمو  هستند SSA خصوصًا
کنند، درصد هستند، تعداد زيادی از الگوها را شناسايي مي استفاده لقاب

که ساختار و  هاييآن جز بهدارند، و در شناسايي الگوها  10بازيابي بااليي
  عملکرد مشابه دارند، دقت خوبي دارند.

طورکلي غير از الگوهايي که از پايه ساختار يکساني دارند، بقياه  به
شوند، ساختار از ساختار پايه دور مي , وقتيطاف، انع ليبه دلها نيز الگو

کنند. همچنين برخاي از الگوهاا   مشابه به برخي الگوهای ديگر پيدا مي
در خيلي از ابزارها دياده شاده    کهطوریهبعملکرد مشابه به هم دارند. 

انتزاعي  ، کارخانهکنندهمالقاتاست الگوی استراتژی با الگوی وضعيت، 
[، و ... اشاتباه گرفتاه   11] 11ضعيت با الگاوی نمايناده  [، و الگوی و11]

-در اين کار با استفاده از شيوه شدهاستخراجای امعياره درواقعاند. شده

نشاده در ابزارهاا را   های ديدهها و کمبودکاوی، برخي از نقصهای داده
 کنند.رفع مي
طور خالصاه بار برخاي از تحقيقااتي کاه      بهدر ادامه اين بخش،   
به تحقيق ما دارند ماروری   تریکار شباهت بيش هدف و يا شيوه ازنظر

شاود.  ماي  يده سازمانهای زير اين مقاله به بخش خواهيم داشت. بقيه
هااای در اياان تحقيااق و معيااار موردمطالعااهدر بخااش سااو  الگوهااای 

هاای  شوند. در بخش چهاار  نگااهي بار شايوه    شرح داده مي شناسايي
خواهيم داشات. در بخاش پانجم     جادشدهيا کاوی و مجموعه دادهداده

هاای  گيری و کاار در بخش ششم نتيجه نتايج اراله خواهند شد و نهايتًا
 شوند.ي پيشنهاد ميآت
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 کارهای مرتبط -2
 ميتقسا  قابال دساته   ساه  به ،شوندتحقيقاتي که در اين بخش بحث مي

 هستند:
هات  جو   کيد دارندتأهای ساختاری بررسي خصيصه بههايي که آن -1

 اند.ابزار اراله داده، شناسايي الگوها با اين روش

را در کناار خصوصايات   هاای رفتااری   که بررسي خصيصاه  هاييآن -2
 اند.ساختاری ضروری دانسته و ابزار شناسايي اراله داده

آن دساته از تحقيقااتي    کيد اين مقاله است،أدسته سو  که مورد ت -0
ابزارهاای موجاود را بهباود    خروجي بهتارين   کنندهستند که سعي مي

 بخشند.

 های ساختاریخصيصه جستجو شناسايي الگوها با -2-1

باا    را طراحي یهای ساختاری هر الگوها، سعي دارند خصيصهاين شيوه
هاای متفااوت   باه شايوه  از کاد،   شدهاطالعات ساختاری بيرون کشيده

اری ساخت های حاوی اطالعات[، مقايسه ماتريس12جو نويسي ]وپرس
يکاي از اولاين کارهاا    ... مقايسه کنند.  و [11]های سيستم گرافزير از

اراله  [12] 1886الگوهای طراحي در سال  شناساييسازی خودکاربرای 
تنهاا الگوهاای    ،پات ناا  دارد. پات   [ 12]. ابزار توليدشاده توساط   شد

 در کند.شناسايي ميهای ساختاری خصيصه جویوپرسبا را  ساختاری
صاورت  باه هاای کااذب   مثبتتشخيص ، برای روی نتايج پااليش ،[12]

 .است درصد دقت 51شده دارای . ابزار ارالهدستي انجا  گرفت
برای شناساايي الگوهاا    با سه گا ي  روش  [10] 1889در سال 

از طرياق مقايساه مقاادير     را در گا  اول، فضای جستجو شد.داده اراله 
، نظيار  ءگارا  شيعا   ختار گيری سااندازه باهدف) ي  سری معيارهای

ها و ... برای هر کالس موجود در کد و هر شمارش تعداد صفات، تعريف
)از طرياق حایف    ندتا حد زيادی کاهش داد نقش الگوی مورد جستجو

مساير باين    تارين دو  نزديا   گا در  . هايي که کانديد نشدند کالس
ساپس هار    و توانند به هم مرتبط شاوند، شناساايي  ايي که ميهکانديد
ای الگاوی ماورد   هعنوان کاندياد به اين مرحله،از  آمده دستهبترکيب 

بسايار   کااذب  وجود مثبت ليبه دل ،سو  گا جستجو شناخته شد. در 
بارای حایف کانديادهای     رفتااری  ديتمحدو ي زياد در مرحله دو ، 

 ميزان مثبات  ،[10] ، روشحال نيباا مورد بررسي قرار گرفت. ،نادرست
در محورياات اصاالي کارشااان،  ،[10االيي دارد. عيااب اصاالي ]کاااذب باا

سانجش   باهادف بود کاه از پاياه    ييءگرا يشاستفاده از معيارهای عا  
 الگوها استخراج نشده بودند.

از  ي   SSAاراله شد. در SSA [ ابزاری به نا  11] 2116در سال 
 گاراف زيار هار   اطالعات سااختار مشابهت  که نمره ينمره دهالگوريتم 

کرد، استفاده شد. مورد جستجو محاسبه مي با هر گراف الگوسيستم را 
 12واگیاری مسئوليتو  بریارثخواص انتقال را در  SSAچون الگوريتم 

کاه از سااختار پاياه     راهای ي  الگو سازیگيرد، تنوع پيادهدر نظر مي
 ييدرصد بازيابي بااال  ،SSAکند. نيز شناسايي مي ،اندخود فاصله گرفته

 اساتفاده  قابل راحتيبه، کندميرا شناسايي  دارد، تعداد زيادی از الگوها

 SSAالگاوريتم   کهاين ليبه دلاست، و همچنين سرعت بااليي دارد. اما 
دارد، الگوهايي که ساختار يکساني دارناد   کيدتأتنها بر قواعد ساختاری 

ابهي دارناد،  مش رفتارکه  هاييآنشوند، و يا و تنها در رفتار متفاوت مي
در يا  گاروه    هاا را آن SSAقابل متمايز شدن نيساتند و   SSAتوسط 

  . «وضعيت/ استراتژی»کند )مثل شناسايي مي
گراف بارای شناساايي    [، از ي  روش مقايسه15] 2110در سال 

  گرافزير[، از تئوری چندريختي 15الگوهای طراحي استفاده کرد. در ]
کند کاه آياا   گراف مشخص مي   عا  مقايسهمفهو درواقعاستفاده شد. 

دو گراف يکسان هستند يا زيرگرافي از يکي در ديگری موجود است ياا  
 ه استمقايسه اراله شد[، برای شناسايي الگوها سه حالت 15خير. در ]

باشاد،   ريختهمحالت اول اينکه، اگر گراف الگو با گراف مدل سيستم 
از  ريخات همدو ، اگر زيرگراف  در اين صورت الگو موجود است، حالت

صورت تقريباي الگاو   بهالگو در گراف مدل موجود باشد، در اين حالت، 
راف مدل نيست ريخت از گموجود است و حالت سو  الگو زيرگراف هم
[، نتاايجي ارالاه نشاده    15که در چنين حالتي الگو موجود نيست. در ]

کر شده است، استفاده [ نيز ذ11که در ] طورهمان يطورکل بهاست، اما 
الگاو  گاراف ياا گاراف يا      زيار  هاای يخات رهام های مقايساه  از روش

روش مناسبي در شناسايي الگوها باشاند، چاون اول اينکاه     توانند نمي
ساازی، معاادل باا    در پياده ندرتبهپیيری بااليي دارند و الگوها انعطاف

گاراف ياا   پيادا کاردن کال     لهئمسا مانناد. دو ،  ساختار پايه باقي ماي 
اسات و   NP-Complete  لهئمسا ريخت ي  گراف ي  همهای زيرگراف

 ريختي پيدا نشود.ممکن است هيچ هم

های رفتاری در خصيصه یشناسايي الگوها با جستجو -2-2
 کنار خصوصيات ساختاری

های ساختاری در شناسايي الگوهای با با توجه به عد  توانايي روش
های اراله شدند که در کنار خصيصههايي ساختار و رفتار مشابه، شيوه

 محورهای رفتاری مناسب را نيز خصيصه بررسيضرورت  ،ساختاری
 قرار دادند. توجه

[ 2. در ]شد داده اراله  13PINOTبه نا ابزاری  [2] 2118 در سال
ريف عملي مربوط باه هادف هار    اتع برای شناسايي الگوها، کردندسعي 
با آنااليز   ،)رفتاری و ساختاری  باریهای اجمحدوديت عنوانبه ،را الگو
بازياابي   درصد، PINOT. کنندجستجو  آن الگو سازیپيادهکد از  ،ايستا

 تاری کمکند، سرعت بااليي دارد، تعداد زيادی از الگوها را شناسايي مي
الگوهاا باا    کاردن  زيمتماا  ضاعيفي در  دارد، و تواناايي  SSAنسبت باه  

تعاريف عملاي  ون در بيرون کشيدن چ .داردرا ساختار و عملکرد مشابه 
را  هاا آن هاای هاا و انعطااف  سازیاز اهداف الگوها، تنوع کاملي از پياده

  کردند.عمل و تنها بر اساس ساختار پايه الگوها  اراله ندادند
 ،[14] در ارالاه شاد.   14DPJFابزاری باا ناا     [14] 2112 سال در

 و سااختاری  رفتااری  تعدادی محدوديت يا الازا  برای برخي از الگوها، 
 ،[14هاای ] برخاي از محادوديت   شاد. داده  شان، اراله جهت شناسايي
صد کند، ادعا مي DPJFابزار  بااليي دارند. کنندگيمتمايزثبات و قدرت 
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را باا چناين دقتاي    15يگانهتنها الگوی  DPJFاما ابزار  دقت دارد. درصد
، برخاي  مايناده نالگوی  شناساييدر مورد دقت  مثاًلکند. شناسايي مي

توسط اين ابزار بعد از بررساي و ارتباطاات باا     شده ييشناساهای نمونه
. نمايناده  هستند و نه الگاوی  وضعيتاين گروه مشخص شد که الگوی 

سااختار و عملکارد    باا الگوهای  شناساييهمچنين اين ابزار هنوز برای 
  .سازی نشده استپياده و وضعيت مشابه مثل استراتژی

در  شناساايي کانديادهای هار نقاش    از گا  ، [16] 2110در سال 
)ترکياب صاحيح    شناساايي کانديادهای هار الگاو     مرحله تا ،الگو  اي

و )سااختاری و رفتااری    عاا    عيار ساطح کاالس  تعدادی ماز  ها نقش
ياا   «صاحيح » برچساب  تعيينبرای [، 16در ] . کاوی بهره گرفتندداده

توساط   روی کانديادها  سازیقبل از مدل هاالگو کانديدهای «ناصحيح»
خودکار شناسايي الگوهای طراحي  ابزار چهاراز  ،کاویهای دادهالگوريتم
اگر حداقل دو ابزار در رابطه با ي  کانديادا   که یطور به .کردند استفاده

صاحيح در نظار گرفتاه     عنوان نموناه بهاشتند، آن کانديد ی مثبتي دأر
فات تارين عناصار، صا   مهام  کااوی با توجاه باه اينکاه در داده   د. اشمي

قبال از   زناي برچساب و صاحت   )معيارهاا   هاوجوديتام کنندهتوصيف
 درجاه اول، در  [ در16ضعف کار ] وعه داده است،ممج روی سازیمدل

سانجش الگوهاا    باهادف هاايي اسات کاه    استفاده از تعداد زيااد معيار 
)تعيين صاحت ياا عاد      يزن برچسباستخراج نشده بودند، و دو  برای 

اولياه مجموعاه داده، اساتفاده از ابزارهاای موجاود       ت کانديادها  صح
که دقت کاملي ندارند و بديهي اسات   ،است شناسايي الگوهای طراحي

 نسابتاً با دقت  [16] روششوند.  اشتباهدچار  يزن برچسبکه در فرايند 
 .روبرو شد «% 58»يني متوسط يپا

حاي از  جوی الگوهاای طرا و[، ي  روش پرس12] 2110در سال 
ی اصاولي  شايوه  یريکاارگ  باه [، 12پايگاه داده اراله کرد. محور اصلي ]

تقسايم   دودساته هاا باه   جووبود، پرس هاجووردن پرساکبرای سست 
يا   ه ااص يعني تبديل خصوصيات الگاو با  اا . خااصوعادند، خاشمي
از سااختار پاياه فاصاله     که ييالگوهاسخت برای شناسايي  جویوسپر

)باا   تر عا  جویوپرسد و عا ، تبديل خصوصيات الگوها به ي  اننگرفته
هايي که از سااختار  ي  الگو  برای نمونه سازیتنوع پيادهگيری از بهره

 قباول  قابال هاای  بتاوان تناوع نموناه    کاه  یطور به، اندپايه فاصله گرفته
 «يگاناه »الگوهای طراحي را پيدا کرد. نتايج اين کار تنها بارای الگاوی   

 دهنده نشان  DPJF و   PINOTنتايج با دو ابزار  له شده است. مقايسهارا
بهبود کارشان نسبت به آن دو روش در تشخيص الگوی يگانه است. اما 

 که در کارشان آورده نشده است از هر سه بهتر است. SSA نتايج ابزار 

 پااليش ابزارهای خودکار شناسايي الگوها -2-0

درصاد بازياابي     SSAزارهاای خاوب، مثال   با توجه به اينکه برخي از اب
کاه سااختار و    الگوهاايي  جاز  باه بااليي دارناد و در شناساايي الگوهاا،    

برخي  کنند،رفتارشان با بقيه الگوها مشابه است، نتيجه خوبي توليد مي
به سمت تولياد يا  خروجاي     ابداع ي  ابزار جديد، جایهبمحققان  از

خاوبي نياز    هاای نتيجاه کاه   مطمئن از ابزارهای موجود روی آوردناد، 

 خروجاي  پااليشروش ي   [،19] 2114 در سال طور مثال بهگرفتند. 
[ باود کاه   18] 2110. ورودی پااليش، خروجي ابزار ه شداراله داد ابزار

ها و پیيریاساس انعطاف بر [،19] . درکاذب بااليي داشت ميزان مثبت
کردناد تاا باا    راج الگو، ي  سری معيار استخ ي های سازیتنوع پياده

 [،18] توساط ابازار  شاده  بررسي معيارها در کد کانديادهای اساتخراج  
شاد تاا،    [ انجاا  19] کار درستي يا نادرستي هر کانديد را معين کنند.

شناساايي و از خروجاي حایف شاوند.      ،زارکااذب ابا   های مثبات نمونه
ی زيادی بهبود داد، اماا معيارهاا   تا حد[ را 18[، خروجي ]19پااليش ]

های ي  الگو استخراج شده بودند سازی[، تنها بر اساس تنوع پياده19]
و ساختار و عملکرد مشابه الگوهاای ديگار در تولياد معيارهاا در نظار      

کااذب   هاای مثبات  حایف نموناه   نکاه يباا گرفته نشده بودند. از طرفي
دهد، در هماان  دهنده قرار ميتری را در اختيار توسعهخروجي مطمئن

 رود. لي از اطالعات را نيز از بين ميحال، خي
ساااختار داخلااي و  ) 16[، از ساااختارهای ريااز21] 2112در سااال 

آيناد   ماي  به دستکد کنند و با آناليز خارجي ي  الگو را مشخص مي
کااوی  هاای داده شايوه  به کم )معيارها   ها کننده ييگو شيپ عنوانبه

[ ذکار  21کردند. در ] اده، استفمارپل بنا ی برای پااليش خودکار ابزار
الگوهای با سااختار و   رانهيگ سختقواعد رفتاری  ليبه دلشده است که 

ريازی   اند سااختارهای ايستا نتوانسته ليوتحل هيتجزعملکرد مشابه، در 
 پيدا کنند.  ها آنجهت پااليش 

کااوی و  ، استفاده از دادهشده ارالههای برای بهبود خروجي روش  
ابزارهاا را   در های موجاود يي جديدی که بتواند نقصاستخراج معيارها

تاوان  کاوی اين است کاه ماي  استفاده از داده علترفع کند الز  است. 
ترکيب کرد و با  باهم راحتيبهمعياری را )رفتاری و ساختاری   هرگونه

هاای  توساط شايوه   هاا  آن ليا وتحل هيتجزها و ن معيارار اياتوليد مقادي
و تصاحيح خروجاي   بارای پاااليش    رای قدرتمندی هاکاوی، قانونداده

و قادرت آن را در شناساايي    ارالاه داد SSA قوی مثال   بًايتقرابزارهای 
استخراج معيارهاای خااص    به کم . پااليش تمامي الگوها تکميل کرد

[ انجاا  شاده   21 ،21][ و کارهای مشابه مثال  19الگوها در ]سنجش 
 هاا باا ترکياب آن   ،اند کهنکرده معيارهايي استخراج کدا است. اما هيچ

انجاا    قابال  )بدون از دسات دادن اطالعاات    خروجيعمليات تصحيح 
هاای  مثبات شناسايي و حیف   جایهبما در اين کار قصد داريم،  .باشد
های موجود در خروجاي بهتارين ابزارهاا را از باين     ابزارها، نقص کاذب
 .  و خروجي را تصحيح کنيم ببريم

 )تصحيح برچسب خروجي  شيوه پيشنهادی -0

زمينه در توضيح داده شد، محققان  بخش قبل طور که درهمان
خروجي ابزارهای  پااليش کردنالگوهای طراحي به سمت  شناسايي
 ، اين مقالههای ما. بر اساس بررسياندپيدا کرده وسو سمتموجود 

 )پااليش  های کاذب را شناساييمثبت تنها نهکاری است که  اولين
 کند. ها را هم تصحيح ميند بلکه برچسب آنکمي
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 منظور پااليش و تصحيح خروجي ابزارهای خودکار، بهدر اين کار     
 و عملکرد مشابه، ي  با ساختار یشناسايي الگوها با قابليت متداول

شده است. اين معيارها اراله  ،استخراججهت مجموعه معيارهای جديد 
گيری پارامترهای ثابت و متمايزگر ازهسنجش الگوها و اند باهدف صرفًا

اين  درواقع اند.استخراج شدهاز ميان پارامترهای مشابه،  هر الگو
ها تفاوت و ،گيرندمشابه را در نظر مي معيارها، عملکردها و ساختارهای

زارها اوسط اباشده تکشيدهدات بيرونارز، بين مشاهام عنوانهارا ب
فرايند تصحيح برچسب  .کنندح ميشان را تصحي، و خروجيکشندمي

فلسفه استخراج به بيان ،   نشان داده شده است. در ادامه1در شکل )
 .پرداخته خواهد شدمعيارها 

 

 
 

  : شمای کلي  عمليات پااليش و تصحيح برچسب1شکل )

 استخراج معيارها فلسفه -0-1

دقيق  شده در اين تحقيق، با بررسي و مشاهدهمعيارهای استخراج
طراحي، از  یهای هر الگوپیيریکامل از انعطاف ای تقريبًاهموعامج

معيارها عالوه  اند. در استخراج ايناستخراج شده های واقعيسازیپياده
 شناساييهای خودکار مختلف در ي  الگو، ابزار هایبر بررسي انعطاف

ا بررسي و بازبيني خروجي ابزاره. اندرفتهگمورد بررسي قرارنيز آن الگو 
الگو، در ميان الگوهايي با  ي های کاذب مثبتاکثر  دهد کهنشان مي

 آن هستند. با ساختار و عملکرد مشابه
ها، خطاهاا و کمبودهاای هار ابازار را جساتجو و باا       با بررسي ابزار     

الگوی استراتژی و  ،در ادامه يم.کناستخراج معيارها سعي بر رفع آن مي
، بعادازآن . اناد آن شارح داده شاده   ي  سری معيارها جهت شناساايي 

ساختار و عملکرد مشابه با الگوی استراتژی، باعث  ليبه دلالگوهايي که 
اناد، بررساي و معيارهاايي جهات     کااذب بارای آن شاده    توليد مثبات 

 آورده شده است. ،ها از الگوی استراتژیسازی آنشناسايي و متمايز

 استراتژیالگوی  -0-1-1

ها برای ي  عمل ای از الگوريتمخانوادههدف الگوی استراتژی، تعريف 
 ، در sort برای عمل  quik sort- buble sort یها تميالگور)مثل 
در ي    ها آنقرار دادن هرکدا  و ايجاد امکاني برای تعويض  17پوشينه
از سه   2طبق شکل ) اين الگو .[1]خاص و در زمان اجرا است  زمينه

و زمينه.  های  عملي،راتژیاست، استراتژی: شودمينقش تشکيل 
اسکلت  که روشاستراتژی، رابط يا ي  کالس منتزع است که از ي  

 روشکند تشکيل شده است. اين مشترک اين خانواده را معين مي

يکي از  در برگرفتنهای استراتژی عملي برای توسط هر ي  از کالس
از  شود. زمينه، کالسي است کهسازی ميها، پيادهتنوع الگوريتم

کند که بتوانيم کند و شرايطي را ايجاد ميها استفاده ميالگوريتم
حسب شرايط مختلف در زمان اجرا ها را برها يا الگوريتماستراتژی

 .ميکن ضيتعو
 

 
 

 استراتژی ی : الگو2) شکل

 
نشاان داده شاده     2)طور که در شاکل  ترين شکل هماندر ساده

برای  «رابط الگوريتم» مثل را ي  رابط مشترک ، الگوی استراتژیاست
. کناد استفاده ميهای مرتبط به هم  ای از الگوريتمخانواده کردن ادهيپ
در چارچوب ايان راباط مشاترک، يا       عمليهر استراتژی  که یطور به

مشترک بودن رابط )بين  درواقعکند. سازی ميتنوع از الگوريتم را پياده
کناد کاه در يا     ا فاراهم ماي  های مختلف الگوريتم  اين امکان رگونه

استراتژی بتوانند در زمان اجرا  ءهای ثابت، اشياخاص با فراخوانيزمينه 
   را مشاهده کنيد.0شکل )جابجا شوند. 

 

 
 

  : نياز به رابط مشترک در ساختار فراخواني ثابت بين اشياء متغير0شکل )

 حتاي رابهها بتوانند شود که الگوريتممشترک بودن رابط باعث مي
و در چاارچوب فراخاواني    ای خااص در زميناه  ،با يکديگر در زمان اجرا

، ايان پاياه را حفان کناد     واقعاي راتژی مبادله شوند. اگر ي  است ثابت
 تشخيص الگوی استراتژی سختي زيادی ندارد. 

باارای پااااليش   ه در کارهااای پيشااين  ازجملااه معيارهااايي کاا 
ر ادامه مورد نقد و بررساي  اند، دالگوی استراتژی اراله شده کانديدهای
 اند.قرار گرفته

 بين زمينه و استراتژی. پيوندی بررسي حضور رابطه -1
 شمارش تعداد فرزندان استراتژی با محدوديت حداقل دو فرزند. -2

صفر تعداد فرزندان و والد زمينه با محدوديت صفر فرزند و شمارش  -0
 والد.
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، با های وارث استراتژیساز کال سنجش حضور الگوريتم در هر ي  -5
 های شرطي.ها، و ساختارها، بازگشتشمارش تعداد حلقه

ها، عالوه بر اينکه استراتژی" )18بررسي حضور خصوصيت "حفن فيلد -4
زميناه،   ساازنده  پاارامتر  ی ساخت نمونه از زمينه و از طريق در لحظه

و  نييتع قابلاجرا نيز زمان  درديگر  هرلحظههستند، بايد در  نييتع قابل
 ها. جايي بين استراتژیه  در زمينه برای جابجابجايي باشند

  هستند: بحث قابلتحسين هر ي  از معيارهای فوق، موارد زير  قد ودر ن
با نيازمند بررسي است، اما جزء معيارهای مشابه  :پيوندحضور رابطه  -1

 الگوهای ديگر است. برخي 

 فرزناد  تا  تواند تراتژی حقيقي ميي  اس تعداد فرزندان استراتژی: -2
سااخته   هاا نيازمنادی  برحسب ندهيدر آگسترش  باهدفهم باشد زيرا 

 . است شدهنشده است و هنوز تکميل 

ها در آن زمينه مکاني است که الگوريتم :تعداد فرزندان و والد زمينه -0
را ر سلساله مراتباي   اها  ينه،ازما  گيرند، بنابراينمورد استفاده قرار مي

 تواند داشته باشد. مي

بجا،  کاماًلدر هر استراتژی وارث، اين معيار، :خصوصيت الگوريتمي  -5
شمارش تعداد  که آنروش انجا   و نيازمند بررسي است. اما در رابطه با

هاا  الگوريتم ، برای همهاست ها، و ساختارهای شرطيها، بازگشتحلقه
 ;return a+bمثل " کند. ي  الگوريتم ممکن است از ي  خطصدق نمي

. از طرفي خيلي از الگوها باشد ها" تا هزاران خط شامل حلقه و بازگشت
-خود از چنين ساختارهايي استفاده ماي  هایسازیپيادهبرای برخي از 

 کنند. 

ايجااد امکاان    منظاور  باه ي  خصيصاه الز  )  :[14 ،19] حفن فيلد -4
الينات  در زميناه   از اجارا توساط ک   یا هرلحظهدر  ها تميالگورتعويض 

ايان نيسات کاه     دهناده نشاان  اماا حضاور آن در زميناه، لزومااً     است.
  شده به آن ي  استراتژی است.مرتبط مراتب سلسله
هاای واقعاي اساتراتژی در    ي از نموناه ايککه   6)ل اه شکااگر ب  

کمي فاصاله   شده انيباز استاندارد  دقت کنيد، است jhotdrawافزار نر 
ساازی  واقعي از استراتژی، فقط ي  پيااده  يد، اين نمونهتوجه کندارد. 

هاای  ساازی پيااده  ندهيدر آها حسب نيازمندیدارد، بديهي است که بر
  اين نمونه استراتژی 6ديگر آن گسترش خواهند يافت. بر طبق شکل )

نيست.  ييشناسا قابلتوسط معيارهای قبلي اين نمونه  .دارد روشچهار 
شده جهت تصحيح برچسب و پاااليش  ی پيشنهادحال به بيان معيارها

تا با پيدا کردن اين معيارها در کد، بتوانيم پردازيم. استراتژی مي یالگو
. الز  به ذکر اسات کاه   دقت شناسايي خروجي ابزارها را افزايش دهيم

اساتراتژی  »شده، همه بر مبناای تصاحيح برچساب    معيارهای پيشنهاد
 شوند.ز کد استخراج ميتعريف و ا «شده ييشناسااشتباه 

کنار  ها درای از الگوريتمخانواده کردن ادهيپ»، هدفبر اساس اين 
ها در برای ي  عمل مشترک، و ايجاد امکاني برای جابجايي بين آن هم

هار  » جملاه  اساس، و بر «ی خاص با ساختار فراخواني ثابتي  زمينه
ترتياب خااص   که طبق ي   هاست دستورالعملای از الگوريتم مجموعه

باياد يا     حتمااً  ،[22] «کنناد ای را حال ماي  لهئشوند و  مساجرا مي

هاای مختلاف   بخش باشد کهچارچوب يا اسکلت مشترک وجود داشته 
و آن چاارچوب   و ترتيب آن را مشاخص کناد،   ،را تعريفي  الگوريتم 

 ساختار ثابت فراخواني توسط زمينه مورد استفاده قارار گيارد   عنوان به
 در اين کار، ايان اصال   . روشهای دارای چند رای استراتژیب خصوصًا)
 يکي از در نظر گرفته شده است و به  1)استراتژی  معياراولين عنوان به

  شود.شناسايي مي زير چهار روش

 :1استراتژی     
های الگوريتم با ي  ترتيب مشاخص،  دستورالعملگاهي  روش اول:     
تعرياف   «19الگاو  روش»  اشاکل يا  ه اراتژی منتزع با االس استادر ک
های مختلف الگوريتم  الگو ي  ترتيب ثابت را برای گونه روششوند.  مي
وارث رونويساي   یهاا  کاالس از   يا  چيهدر  روشکند. اين راهم مياف

عنوان سااختار فراخاواني ثابات، فراخاواني     ط زمينه بهاشود و توسنمي
 دهد.الگو را نشان مي روش  ي  نمونه 5شکل ) شود.مي

 
 

 الگو روش : 5شکل )

هاای  دساتورالعمل از  يب ثاابتي ترت زمينه  4مثل شکل ) روش دو :    
  کند.خودش تعريف مي هایروشاز در يکي  ها راالگوريتم

 
کالس   Runروشدر  ها تميالگورهای دستورالعمل : ترتيب ثابتي از 4شکل )

 زمينه

ها، ايان  ين دستورالعملهای متنوع ببرای داشتن ترتيبروش سو :     
مشترک  روشهر کالس وارث استراتژی، در قالب ي   بندی دراسکلت

توساط زميناه فراخاواني     روشو آن  شاود تشکيل ميها بين استراتژی
 گردد.مي
های استراتژی منتزع در هر کالس وارث به شکل روشروش چهار :     

سار زنجيار باين     کاه  یطور بهکنند، ي  زنجير يکديگر را فراخواني مي
زمينه سر زنجيار را فراخاواني    های وارث، مشترک است.استراتژی همه
 کند.مي

 ،هاا تواند شاخص خاوبي بارای تشاخيص اساتراتژی    مي اين معيار
در  ساازی تار از دو پيااده  کم وها با بيش از ي  رابط استراتژی خصوصًا

ت تعرياف  اساکل   2)شاکل  باشد. ، اندآمدهکنار معيارهايي که در ادامه 
 دهد.  را به روش سو  نشان مي6الگوريتم شکل )
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 های آناستراتژی و رابط یی واقعي از الگو : نمونه6شکل )

 
 

 
 
 
  
 
 

 ، در 6 : اسکلت مشترک ترتيب فراخواني دستورات الگوريتم شکل )2) شکل

 SetManager روش

 

 عملي -عساختار منتز دارای ي استراتژی  کانديدآيا  .2 استراتژی
پيشنهاد شده محاسبه تعداد فرزندان استراتژی  جایهمعيار باست؟ اين 

متغيار  ساازی  . تعداد فرزندان استراتژی از ي  تاا چنادين پيااده   است
 در نظر گرفتن تعداد فرزندان، وجاود سااختار   جایهبنابراين ب. هستند

 هاا روش ،الگاوريتم هاای مختلاف   سازی گونه)برای پياده عملي -منتزع
را   ، بنابراين وجاود سااختار منتازع، الزاماي اسات     بايد رونويسي شوند

 دهيم. معيار قرار مي

 ،استراتژی منتزع در ،عموميبا دسترسي  هارابطآيا  .0 استراتژی  
ت کاه  االز  اسا اناد؟  ويسي شاده ارونا  عمليهای ه استراتژیابين هم
قابال   بارای  وارثهاای  شده بين اساتراتژی های عمومي رونويسيروش

به  .، مشترک باشندساختار فراخواني ثابتها در ي  تعويض ساختن آن
جديد با دسترسي عمومي نبايد در ي  استراتژی موجاود   روش يعبارت

 در ديگری نباشد. باشد و

اسااتراتژی و زمينااه مشااترک اساات؟   والاادآيااا . 5اسااتراتژی   
از هم مستقل  بايدکننده از آن، استفاده استراتژی و زمينه مراتب سلسله
زمينه نيز ي  استراتژی است و باياد حااوی    در غير اين صورتباشند. 

ها و زمينه از بين و استقالل بين الگوريتم مشخصات الگوريتمي  باشد
 .رودمي

 منظاور ، باه در زمينه «حفن فيلد» خصيصه حضور .4استراتژی   
از يا   شارايط   برحساب از اجارا بتواناد    یا هرلحظهکالينت در  کهاين

باا   روشاستراتژی به استراتژی ديگر جابجا شود، حضاور حاداقل يا     

ا را باه شاکل   هکه استراتژی سازنده  روش عالوه)بهدسترسي عمومي  
. الز  اسات  ،ها را انجا  دهدگيرد و جابجايي بين آنپارامتر از کالينت ب

فهو  از استراتژی موجود نباشد م کننده استفاده در زمينه روشاگر اين 
هاا در زماان اجارا، حفان     جا شدن الگوريتماصلي اين الگو، قابليت جاب

 نشده است.

 کننده استفاده يي که از سمت زمينههارابط آيا همه. 6استراتژی   
موجاود   عملاي هاای  استراتژی شوند، در کليهاز استراتژی فراخواني مي

ف شاده  ها تعريعمومي جديدی که در يکي از استراتژی روشهستند؟ 
از  کنناده  اساتفاده  ديگری موجود نباشد، نبايد از سمت زميناه در ولي 

جايي با گيرد. در غير اين صورت اصل جاب استراتژی مورد فراخواني قرار
برد. ما اين فراخواني را 'فراخواني خاارج  ي  فيلد مشترک را از بين مي

 ناميم.از محدوده' مي

 20 الگوی وضعيت -0-1-2

 
 

  حي وضعيتطرا ی : الگو9) شکل

 کهطوریه، ببا چندين وضعيت هستيم ءگاهي نيازمند ي  شي
، رفتار مناسبي را از خود شبا حرکت از ي  وضعيت به وضعيت ديگر

خاص و در  خواهيم در ي  زمينه. همچنين مي[1] نشان دهد
وضعيتي اضافه يا  راحتيبهتنها در ي  وضعيت قرار گيرد و  ،لحظه  ي

 کند.های فوق را برآورده مييت نيازمندی. الگوی وضعشودحیف 
مشابه با الگوی استراتژی دارد و تنها در  الگوی وضعيت ساختاری کاماًل

. اين شباهت باعث شده که در فتار با الگوی استراتژی متفاوت استر
 ،الگوهای طراحي شناساييها،  ابزارهای خودکار خيلي از موقعيت

جايي بين تژی تشخيص دهند. جابرا از استرا نتوانند الگوی وضعيت
داخلي و يا از خارج  صورتبهها يا وضعيت کنندههای مشخصکالس

آشکارا مشخص  صورتبهالگوی وضعيت  درواقعگيرد. انجا  مي
دهد. تغيير وضعيت رخ مي و چه زماني کند که در چه مکاني نمي

ی کند که سازتواند تعدادی رابط را پيادههر الگوی وضعيت مي بنابراين
 ی کالس وضعيت ديگر هيچ ارتباطي نداشته باشد. هارابطبه 

الگوی وضعيت از الگوی استراتژی در ادامه  متمايزکنندهمعيارهای 
پایير بارای جابجاايي باين     امکاان  هاای طاورکلي حالات  به. آمده است
در الگوی وضعيت، يا از طريق زمينه قابل انجاا      9)شکل ) هاوضعيت

هاا. معيارهاای زيار اناواع     داخلي و توساط وضاعيت   ورتصا بها، ياست
 کنند.ها را بررسي ميپیير برای جابجايي بين وضعيتهای امکانحالت

SetManager() 

{ 
If(GetManager()== Condition) 
StopDisposing(); 

else 

StartDisposing(); 

{ 

1 

2 

3 



 گسترش ابزارهای خودکار شناسايي الگوهای طراحي ...                             2شماره  ،54جلد مهندسي برق دانشگاه تبريز،  مجله/ 18

Tabriz Journal of Electrical Eng., vol. 45, no. 2                Serial no. 72 

هاای  )دليل استفاده از واژه عمليهای تعداد استراتژی. 1وضعيت 
ه، ايان معيارهاا   ات کا اا اين اسا ايارهاا  معاه در تمااستراتژی و زمين

و ابزارهاا در   اتژی را تصحيح برچسب کنناد های استرخواهند نمونهمي
کاه حااوی ايجااد      اناد آدرس استراتژی و  زمينه را داده خود، خروجي
در بعد از ايجاد ها اين نمونه ،کهطوریههستند بای از همزاد خود نمونه

با دستورات شارطي   ها آنني بين اند )يعي  فيلد مشترک مستقر شده
از خود  یهمزاد ،های وضعيتزيرکالس گاهي جايي رخ داده است .جاب

 کنند.جايي تعيين ميجاب منظوررا بهوضعيت جانشين را ايجاد و 

 اند،ايجاد شده های استراتژی که در زمينهتعداد نمونه. 2وضعيت 
ني بين )يع اندها در ي  فيلد مشترک مستقر شدهاين نمونه کهطوریهب

 است .  جايي رخ دادهها با دستورات شرطي جابآن
مکااني بارای   ا هاا را ايجااد و  ای از وضاعيت مجموعاه  زمينه گاهي

 کند.فراهم مي هاآنجايي جاب
 عناوان به کننده از استراتژی خود راآيا زمينه استفاده.  0وضعيت 

ها فرستد؟ ممکن است زمينه خود را به وضعيتپارامتر به استراتژی مي
ه را مطلاع کارده و ساپس    ها هنگا  جابجايي، زمينا وضعيت بفرستد تا

  انجا  دهد. هاوضعيت طرفاز  شدهجابجايي را با وضعيت ارسال ،زمينه
شوند های استراتژی که در زمينه ايجاد مي. تعداد نمونه5 وضعيت

 گيرند مشترک نيست.ی که در آن قرار ميو فيلد
 مشاترک غير هایفيلد در در ي  زمينه و ،وضعيت چند يا اگر دو 

تواناد الگاوی وضاعيت    نمي موردنظر ید، در اين صورت الگوايجاد شون
يا  وضاعيت قارار     تواند درباشد چون ي  زمينه در هر زمان تنها مي

      بگيرد.
هايي که از عملگرهای زمينه در استراتژی . تعداد فراخواني4وضعيت    
برای تنظايم وضاعيت، زميناه از سامت     ، 0وضعيت  شود. در حالتمي

 .فراخواني شود بايدها وضعيت
 مراتاب  سلساله استراتژی و زمينه مشترک است؟  والدآيا . 6وضعيت    

باياد از هام    برای حفن اساتقالل از آن  کننده استفاده و زمينه وضعيت
 باشند. جدا

  21کارخانه انتزاعيالگوی   -0-1-0
های مختلف را داشته باشيم که به سب  ءای از اشيااگر مجموعه

هنگا  جابجايي از ي  سب  به سب  ديگر،  شدن باشند، ديتول قابل
)از همان نوع اما با  ءبه هزاران شي ءچه بايد کرد؟ بايد از هزاران شي

سب  متفاوت ، جابجا شويم؟ الگوی کارخانه انتزاعي اين امکان را 
، از ي  سب  ءدهد که در چنين مواقعي تنها با جابجايي ي  شيمي

لگو ايجاد ي  رابط برای توليد به سب  ديگر جابجا شويم. هدف اين ا
کردن کالس  ای از اشيا مرتبط يا وابسته، بدون معينخانواده

 [. 1است ] شان يعمل
و    8)شکل ) تعريف دو الگوی کارخانه انتزاعي حتي با مقايسه    

مشخص  ها آنسازی و عملکرد های موجود در پيادهاستراتژی، شباهت
ها را ای از الگوريتمجايي بين خانوادهاست. الگوی استراتژی امکان جاب

کارخانه انتزاعي نيز،  کهحالي، درکندخاص فراهم مي در ي  زمينه
 ءای از اشياامکان جابجايي بين استانداردهای مختلف توليد مجموعه

سازی اين جابجايي سازد. برای فراهمرا در ي  زمينه خاص فراهم مي
مشترک ذکرشده در بخش در ي  زمينه خاص نيازمند چارچوب 
 استراتژی و ساختار فراخواني ثابت هستيم.

 

به جهت مشخص انتزاعي  الگوی کارخانه ی متمايزکنندهمعيارها      
ی مشترک هارابط)الزا  حضور  عملکرد و ساختار مشابه کردن هدف هر

با الگوی  مشترک  ای از اشياء در ي  مکانايي خانوادهجابج برای
 اند.استراتژی در زير آمده

کااه بااين تمااا   عمااومي هااایروشتعااداد . 1 انتزاعااي کارخانااه
شده رونويسيعمومي های روش. اندرونويسي شدههای وارث، استراتژی

ايجااد قابليات    منظاور باه )باشاند  مشاترک   هاکنندهتوليد در تما بايد 
ي  زميناه خااص باا سااختار     در  ،های موجودجابجايي بين استاندارد

 . فراخواني ثابت
  شاده هاای رونويساي  روشتعاداد   تارين کام . 2 کارخانه انتزاعاي 

های وارث )بين کالسگردانند جديدی را ايجاد و برمي ءعمومي که شي
کنناده  بگيرند. هار تولياد   ای را در برسازیبدون اينکه پيادهاستراتژی  

مارتبط   ءای از اشيارای توليد مجموعهتنها بدر کارخانه انتزاعي، عملي 
 .دنا ر نداراگری را در با اازی ديا اسا و پيااده  دشويا وابسته استفاده مي

کننده باياد  های توليدکالسزير همه ،شود چوناستفاده مي «ترينکم»
 ای ندارناد، ساازی گردانناد و هايچ پيااده   که اشيايي را برمي ييهارابط

ای ها روشا تعاداد  اد برابار با  اايا ار بااداشته باشاند. مقادار ايان معيا    
 ها باشد.شده مشترک بين همه توليدکنندهرونويسي

  22کنندهمالقاتالگوی   -0-1-5

به  را  ()draw هرگاه بخواهيم ي  يا چند عملگر مشترک )مثاًل
ای از عناصر )مثل دايره، مثلث، مستطيل، و ...  اضافه کنيم، مجموعه

های مختلف عناصر، به شيوهت  مجبور هستيم اين عملگر را در ت 
داشته باشيم، به  سازی کنيم. اگر نياز به تغيير بخشي از عملگرپياده

الس عناصر هستيم. الگوی انيازمند تغيير در ک ،راداد عناصاعات
کند که ي  يا چند امکاني را فراهم مي   11)شکل ) کنندهمالقات

بدون اينکه نياز به ای از عناصر اضافه کنيم، عملگر جديد را به مجموعه
 .[20]کل کالس عناصر داشته باشيم  ويرايش

 طراحي کارخانه انتزاعي ی : الگو8شکل )

 



 گسترش ابزارهای خودکار شناسايي الگوهای طراحي ...                             2شماره  ،54جلد مهندسي برق دانشگاه تبريز،  مجله/ 21

Tabriz Journal of Electrical Eng., vol. 45, no. 2                Serial no. 72 

 
 

سازی کننده اين امکان را با جداسازی بخش پيادهالگوی مالقات    
های ي  سازیتما  پياده کهطوریهبکند. عملگرها از عناصر، فراهم مي

گيرند. عناصر هستند يدر ي  کالس قرار م برای عناصر مختلف عملگر
عنصر خاص  ،فرستند و عملگرهاها ميسازیکه خودشان را به پياده

شباهت بين  دهند.را انجا  مي موردنظرخودشان را شناسايي و عمل 
در اين نکته قرار دارد که به بخش  کنندهمالقاتوی استراتژی و االگ

 روی کليهشدن هر عملگر  اضافه یبه ازا کنندهمالقاتسازی پياده
برای شناسايي  ،شود. بنابراين ي  عنصرعناصر، ي  کالس اضافه مي

ها داشته ايد ي  شناسه مشترک بين کل عملگراودش باعملگرهای خ
اين شناسه را با قرار دادن ي  رابط مشترک برای  ،کنندهمالقاتباشد. 

 کند. فراهم مي ازشيموردنمختلف  عملگرهایهر عنصر بين 
 هاای مثبات  کننده روی نموناه اسايي الگوی مالقاتمعيارهای شن

 اند.کاذب استراتژی در ادامه آمده
حاداقل  ع زمنت یدر استراتژکه  هاييروشتعداد . 1کننده مالقات

کاه در الگاوی    هاايي روشتعاداد   گيرند. اصاوالً مي نوع پارامتر همي  
به نسبت  ،شوندتعريف مي عناصرکننده برای عمل روی ساختار مالقات

در  .ترناد  بازر  کنناد برابار ياا    ها عمل ماي که روی آن یتعداد عناصر
 شود.تعريف مي روشي   عنصرکننده برای مالقات کردن هر اتمالق

های استراتژی که به سامت زميناه   تعداد کالس. 2کننده مالقات
خودشان را به  عملگرهاکننده، همه شوند. در الگوی مالقاتفرستاده مي

-ها را ميآن نيزو عناصر  فرستندارامتر مياوان پاعنهاب مشخص عناصر

 پیيرند. 
ساختار زمينه که خودشان را به  هایتعداد کالس .0کننده مالقات

عناصار   کنناده هماه  مالقاات  یدر الگاو فرساتند.  سمت استراتژی ماي 
فرستند و پارامتر مي صورت به مشخص عملگرهایخودشان را به سمت 

 کنند.القات ميها را مآن عملگرها

فيلد که حاوی   هاسازی)پيادهتعداد فرزندان زمينه  .5کننده مالقات    
از الگاوی   عملگار هار   هساتند. اصاوالً  )عناصار   از اساتراتژی   ومياعم

گيرد و بارعکس.  صورت پارامتر ميکننده ي  عنصر همکار را بهمالقات
 استفاده قابل لگرعمکه در کل از عناصر بنابراين نيازی به تعريف فيلدی 

 برای اين الگو صفر است. مقدار اين معيار باشد ندارند. اصواًل

  23ميانجي -0-1-4

دالم با يکديگر در ارتباط  طوربهداريم که  ءای از اشياگاهي مجموعه
 باهمجهت انجا  ارتباطاتشان  ءکه چند شيجای اينهب درواقع.  هستند

 بيند که همهاذی ميپيوند مستقيم برقرار کنند، الگوی ميانجي اتخ
عمليات  ءمياني پيوند داشته باشند و آن شي ءتنها به ي  شي ءاشيا

-، ميمرتبط ءبه اين طريق اشيا .کندوفصل ها را حلآن ارتباطي همه

گاهي  ،ارتباط داشته باشند زمانو هم کار کنندهم مستقل از  توانند
کند. هم ميهای الگوی وضعيت را فراميانجي ارتباطات بين وضعيت

بين    11)شکل )اين الگو حضور ساختار وضعيت،  ليبه دل درواقع

معيارهای  .استراتژی قرار گرفته شده است الگویکاذب های مثبت

در  ،های قبلشده در بخشاز الگوهای بحثتشخيص الگوی ميانجي 
 اند.ادامه شرح داده شده

 

کاه پاارامتر    اساتراتژی هاای سااختار   الستعداد زيارک . 1ميانجي
، همه ميانجي . در الگوی زمينهباشند )از نوع از ي  نوع مي شانسازنده
ميانجي را  کنند ميانجي رابطه برقرار مي واسطه به)عناصری که  عناصر

 گيرند. به شکل پارامتر از سازنده مي
وع استراتژی که در کالس هام نا   های تعداد زيرکالس. 2ميانجي 

عناصر  حاوی فيلد وضعيت هستند. همه  ،نه شان )زميبا پارامتر سازنده
کند در ميانجي يا  فيلاد   هم مرتبط مي ها را بههمکار که ميانجي آن

 دارد. ساختارشان وضعيت از
در  اساتراتژی  مراتاب  سلسلهفراخواني از حداقل تعداد . 0ميانجي 
ياان عناصار نيااز باه     بارای برقاراری ارتبااط م    ميانجي ساختار زمينه.

 عنصر مرتبط دارد. درخواستهای هر عنصر به فراخواني عملگر

 فرايند يادگيری  -5
آموزشاي و داده   کاوی با دو مجموعه داده مواجه هساتيم، داده در داده

دهناد  آموزشي را مجموعه معيارهايي تشکيل مي آزمايشي. صفات داده
. کنناد گويي ميا پيشر در رکوردهاهای قرارگرفته که هويت موجوديت

 تشاان يهوی آموزشي، مشاهداتي هستند که از قبل های دادهموجوديت
گويي است. ی آموزشي حاوی ي  ستون پيشاست. داده شناسايي شده

شاوند کاه هويات اصالي     هاايي پار ماي   مقادير اين ستون، با برچساب 
آزمايشاي   درسات ياا غلاط . داده    ماثالً دهد )ها را نشان ميموجوديت

 شناخته شده نيست. شاناصلياوی مشاهداتي است که هويت ح
کااوی روی  هاای داده الگاوريتم  واساطه  بهه اک تحليليوتجزيها اب 
ساازی،  شود. مدلهايي ساخته ميگيرد مدلی آموزشي صورت ميداده

آموزشي را در قالب ي  سری قاوانين   دانش موجود در مشاهدات داده
گاويي مادل   زمايشي برای ارزيابي دقات پايش  آ کند. دادهاستخراج مي

 طراحي مالقات کننده ی : الگو11شکل )

 

 طراحي ميانجي ی : الگو11شکل )
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گاويي  پيش درواقع. شودميبرده  به کارآموزشي  روی داده شده ساخته
 بندی.ای دارد، فاز يادگيری و فاز دستهي  فرايند دومرحله

بناد  ی آموزشي، مدل طبقاه در فاز يادگيری بر اساس مجموعه داده    
در فااز   شاده ساختهس مدل بر اسا بندیطبقهشود و در فاز ساخته مي

اساتفاده نشاده اسات     جديد کاه در فااز ياادگيری    قبل، مجموعه داده
شاود کاه   گويي مي)پيش شودمي بندیدستهآزمايشي   )مجموعه داده

 د .نبگيرمشاهدات جديد چه برچسبي 
و  Jhotdraw، Javaioی سه پروژه از آموزشي داده مشاهداتنمونه  

Jrefactory  ار توسط دو ابزSSA  و PINOT يطاورکل  به.  اندفراهم شده 
 :استزير  به شرحيادگيری داده مراحل 

برای چندين نمونه  )معيارها  هاکنندهبينيپيش مقادير محاسبه -1
 .شده توسط ابزارهاشناسايي صحيح کاذب و مثبت مثبت

های مدل اویاکدادهای اها استفاده از الگوريتماا  بادر اين گ -2
شوند. اين ساخته ميروی مجموعه داده بيني گيری جهت پيشيمتصم
الگو جهت بهبود در  شناساييبا هر ابزار خودکار  توانندمي هامدل

 ترکيب شوند. شناسايي
 کهطوریهب. شدهشناساييهای بررسي صحت يا عد  صحت نمونه -0 

باشد، برچسب  صحيح مثبت موردنظری در اين کار، اگر نمونه
سايي الگوی صحيح با بررسي و شنا ،کاذب باشد اگر مثبتتراتژی و اس

 نهايتًاخورد. برچسب مي «هويت صحيح الگو»موجود در آن با 
برچسب  «الگو بدون» با نشودهيچ الگويي در آن مشاهده  کهدرصورتي

 خورد.مي

  یبند دسته هایروش

شده بحثارهای دانش از معي استخراجبرای  کاویالگوريتم داده پنجاز  
مدلي را برای  مورد، نجاپر ا. هشده استاده ال استفادر بخش قب

 کنند. گيری فراهم ميتصميم

 C5.0بند طبقه

اساس تقسيم مبتني بر نمونه روی صفتي  بر درواقعبند اين طبقه 
کند. خود دارد، کار مي سود اطالعاتي را با ريناتبيشه ا)معيار  ک
شود با اولين تقسيم، دوباره تقسيم مي شدهيفتعر نمونهزيرسپس هر 

شود تا اينکه بر اساس ي  صفت متفاوت . اين فرايند تکرار مي )معمواًل
ترين سطح نداشته باشيم. سرانجا  پايين ميتقس قابل هيچ زيرنمونه

بر مقدار  يتوجه قابلثير تأ هايي کهشوند. آنميها دوباره بررسي تقسيم
 .[25] گردندهرس مي مدل ندارند حیف يا

 SVM بند طبقه
تئوری يادگيری ماشين  که ازبند و الگوريتم رگرسيون است ي  طبقه

داده به  معيارهااتصال بيش از حد » بدونبيني، با حداکثر دقت پيش
خطي بر کند. اين روش از ي  تبديل غيرمي استفاده  «24وزشياآم

های ستجو برای تساویکند. سپس با جهای يادگيری استفاده ميداده
بيني  را ها )اهداف پيششده،  کالسهای تبديلرگرسيون در داده

ها با تعداد زيادی از فيلدآناليز داده برای ًاخصوص، SVMکند. جدا مي
، SMOدر اين تحقيق از  .[24] استمناسب  کنندهگوييهای پيش
و هويت ای حاوی بيش از داهرای دادهاافته بايتطبيق SVMي  نوع 
  شود.بيني استفاده ميقابل پيش

  ADABOOSTM1 (J48) و  J48 بندطبقه

ی دارای دادهگيری را از مجموعه های تصميمدرخت j48 بندطبقه
ها به را با تقسيم داده هر صفتبند ازد. اين طبقهاسرچسب مياب

 گيرد.نظر مي گيرنده دري  تصميم عنوانبهتر های کوچ مجموعه

AdaBoostM1     عنوان پايه در نظر ي  الگوريتم يادگيری ضعيف را به
دهد. اين الگوريتم برای زايش مياارايي آن را افاک وگيرد مي

 Boostingنسبت به  بينيپيشتر از دو هدف جهت بندی بيش دسته

 .استفاده شده است  j48[.  در اين کار با الگوريتم 26بهبود يافته است ]

 BOOSTING بندطبقه

هايي های يادگيری )الگوريتمکلي برای بهبود کارايي الگوريتم ي  شيوه
 صورتبهکنند  است. بندی صحيح ميل ميدسته به سمتآرامي که به

ی های مختلف دادهتکراری الگوريتم يادگيری ضعيف را روی توزيع
با الگوريتم  شدههای توليدبندطبقهکند. سپس آموزشي اجرا مي

جاد ارکيبي ايابند تکند و ي  طبقهرکيب مياری ضعيف را تيادگي
  [.26] کندمي

 نتايج
درت اه اول قااوی، در درجاکرايند دادهااصر در فاعن ريناتمهم

های ي  کنندهگوييپيش عنوانکه بهمعيارهايي است  کنندگيمتمايز
 هايي کهگيرند و دو  صحيح برچسب زدن نمونهمجموعه داده قرار مي
بندها دانش طبقه درواقعشود. ايجاد مي هاروی آنمدل داده آموزشي 

در اين بخش نتايج ارزيابي  کنند.ميموجود در معيارها را شناسايي 
کاوی بر های مختلف دادهشيوه شده ازايجاد هایيادگيری مدلدقت 

 اساس معيارهای پيشنهادی اراله شده است.
شاده  هاای يافات  تما  نمونه یبه ازادستي در اين کار، ي  بازبيني     

چندتايي )چندتايي  بندیدستهگيرد. سپس ي  توسط ابزارها انجا  مي
)استراتژی، وضعيت و...  موجود است ،  بينيقابل پيشيعني چند هدف 

ي  الگو  هر بار، یبند دسته اين دربقيه ) مقابل يکي دربندی ي  دسته
 دوباه دوبناد  خورند  و ي  دساته درست و بقيه با نادرست برچسب مي

 مرتباه   يا ، مثاال  عناوان  باه ، شاوند نظر گرفتاه ماي   دو دربهالگوها دو)
عناوان مجموعااه داده در نظاار  هااای اساتراتژی و وضااعيت را بااه  نموناه 

ي  الگو با درست و ديگری با نادرست برچساب   کهطوریه، بگيريم مي
همين ترتيب   برای هار  استراتژی با ميانجي و به  مرتبه  يو  خورد يم

هاای  چساب ها  بار بندی چندتايي نمونهگردد. در دستهنمونه فراهم مي
 «بادون الگاو  » صورتبهو در صورت موجود نبودن الگو   «نا  هر الگو»

 شوند. بندی ميدسته
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 ساازی قادرت متماايز  ، «يکي در مقابل همه»برچسب دهي دقت 
دهاد،  نشاان ماي   ی ديگار هاا الگاو معيارها را در جداسازی ي  الگو از 

قدرت جداسازی ي  الگو در مقابل يا    دوبهروش دودقت  که يدرحال
بنادی چناد برچسابه دقات     دساته  دهاد و ماي  نشاان  راالگوی ديگار  

ايان   در ازآنجاکاه سانجد.   ها را در کنار يکديگر ميجداسازی همه الگو
باا   الگوهاای  بتوانناد  است که آوردن معيارهايي دستهبتحقيق، هدف 

 از يکاديگر جادا کنناد، مقايساه     يدرسات  بهرا  ساختار و عملکرد مشابه

هاای  هاا باا شايوه    ، سنجش آن…,SVM,C5.0) بندهای مختلفدسته
، دو در دو، و چند برچسبه ، «يکي در مقابل همه)»بندی متفاوت دسته

دهاد کاه   و همچنين دقت باالی نتاايج نشاان ماي    ،هانزديکي نتايج آن
و  صيدر تشاخ تحقياق،   شاده در ايان  يارهاای اساتخراج  معاستفاده از 

 تواند توسط ساير محققانمي جداسازی الگوهای طراحي مناسب بوده و

  .قرار گيرد مورداستفادهنيز 
 آمده است.  2 و 1جدول در  شده هيتهی ای از مجموعه دادهنمونه

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

      
    
 

اناد و  را ايجااد کارده   ثبااتي  و باا ترکيب مقادير معيارها، قوانين واضاح  
. انااد آن قااوانين را اسااتنباط و اسااتخراج کنناادبناادها توانسااتهدسااته
  12در شاکل ) PINOT  و   SSA هاای رروی ابازا که بهباود   طور همان

  پاانج آمااار را ماارتبط بااه نتااايج 12شااکل ) نشااان داده شااده اساات.
هايي کاه جاز الگوهاای ماورد بررساي در ايان       وی نمونهآمده ر دست هب

اولااين آمااار، تعااداد کاندياادهای  دهااد.انااد، نشااان ماايتحقيااق بااوده
 PINOTو  SSAابزارهاای   توساط ژی تاساترا برای الگوی  شده استخراج

کااذبي اسات کاه در خروجاي      است. آمار دو ، مربوط به تعداد مثبات 
، بارای شناساايي الگاوی اساتراتژی     PINOTو  SSAابزارهای خودکاار  

 باز متندستي و بر اساس سندهای موجود برای اين سه پروژه  صورت به
 شاده خاارجي ايجااد  ها و چه ساند  پروژه)چه سندهای داخلي در خود 

هاا ، مشااهده شاده اسات. آماار ساو ، تعاداد        برای شارح ايان پاروژه   
 «اساتراتژی/ وضاعيت  » صاورت باه هايي است که توساط ابزارهاا    نمونه

اساتراتژی و    يا  کادا  شناسايي شده است، يعني مشخص نشاده کاه   
 وضعيت هستند.  ي کدا 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

ط توسا  شاده هاای اساتخراج  نموناه کند از کل چهار  مشخص مي آمار
کاوی های دادهتوسط معيارها و به کم  الگوريتم هاآنتای ابزارها، چند

اند. آماار آخار بياان    با نا  الگوی صحيحشان شناسايي شده يدرست هاب
ها تحت يا  گاروه و باه شاکل     هايي که ابزارکند که از تعداد نمونهمي
از را معيارهاا،   هاا تاای آن ، چناد  اناد نشان داده «استراتژی / وضعيت»

 اند.يکديگر متمايز کرده
هاا قابال   هاا از اساتراتژی  دهد که اکثر وضعيتآمار آخر نشان مي

اين دو ابزار درصد بازياابي باااليي    کهاين ليبه دل. متمايز شدن هستند
کاذب با تعداد خيلي کم مشاهده شد. اما برخاي از   دارند، کاهش منفي

سط برخي از ابزارهاا مثال   الگوها مثل کارخانه انتزاعي و ميانجي، که تو
SSA  اند. های استراتژی بازيابي شدهنيست، از روی نمونه ييشناسا قابل

تاين و وکا جهت ارزيابي افزار آماری کلمنها، از نر پس از تشکيل داده
استفاده   29دری با ده بخشی اعتبارسنجي ضربدقت يادگيری از شيوه

که طاي  طوریهشود بميم آموزشي به ده قسمت تقسي )دادهشده است 
ي و ناه بخاش   ی آزمايشا عناوان داده ي  بخش به هر مرتبهده مرتبه، 

شود و دقت مدل به اين طريق آموزشي در نظر گرفته مي داده عنوان به
  .شود سنجيده مي

 مقابل همه ی يکي دربند دستهبخش کوچکي از مجموعه داده برای عمل   :1جدول )
 

 M425 M326 M227 M128 Context and strategy ... پااليش

 Locator handle-locator 1 1 1 1  صحيح

 Tool button-tool 1 1 1 1   ناصحيح

 PrettyPrintVisitor-node 1 1 1 96  ناصحيح

 Text figure- collection factory 1 2 1 1  ناصحيح

 Draw applet- tool 1 1 1 1  ناصحيح

 ...     …. 

 

 بخش کوچکي از مجموعه داده برای عمل تصحيح برچسب  :2جدول )
 

 M4 M3 M2 M1 Context and strategy ... تصحيح برچسب

 Locator handle-locator 1 1 1 1 ... استراتژی

 Tool button-tool 1 1 1 1  وضعيت

 PrettyPrintVisitor-node 1 1 1 96  کنندهمالقات

 Text figure- collection factory 1 2 1 1  کارخانه انتزاعي

 Draw applet- tool 1 1 1 1  ميانجي

   …   …. 
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و  دو باه ، دو30مقابال هماه   در بندی يکيسه روش دسته با ،نتايج  
از طرياق دو  گياری  دقت ياد ن تحقيق،ند. در اياهشد برچسبه ارالهچند
برابار باا   ،  Accuracyسانجش شاده اسات.     31TPRو  Accuracy معيار

 ،اناد صاحيح برچساب خاورده    طاور  باه کاه   است هاييدرصد کل نمونه
 صاحيح طاور  هاای مثبتاي کاه باه    درصد نموناه  تنها ، TPRکهدرحالي

آورده  2تا  0های نتايج در جدول کند.مشخص مي را اندبرچسب خورده
 شده است.

  
 

 PINOTو   SSAدست آمده روی دو ابزار ه : بهبود ب12شکل )

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ميازان   ازنظار  ،شاده را معيارهای ارالاه  توانايي، 0-2نتايج جداول 

قارار   وردسنجشاما گر، ااز يکديا  ه دادهامجموعالگوهای  سازیمتمايز
 دهند. مي
دهي يکي ، نتايج ارزيابي معيارها را با روش برچسب0جدول شماره      

 یبه ازاکننده، بندهای مختلف دستهالگوريتم به کم  و در مقابل همه
 جاپناز  A یواالگازی ابا فرض آزمايش جداس دهد.هر الگو نشان مي

نمونه مشاهدات   «يکي در مقابل همه»در روش  Bو   C ,D ,E ,Fیوالگ
را در  C ,D ,E ,F ,B و نمونه مشاهدات از انواع Tرا در طبقه A از نوع 
ات، دهيم. سپس بر اساس مقادير معيارها روی مشاهدقرار مي F طبقه 

 T کنند که بتوان گروه کاوی قوانيني را استخراج ميهای دادهالگوريتم

در فرايند جداسازی  يدر صورتها جدا کرد. الگوريتم F از گروه  را 
ای اههامشخص Tروه اه، گاشوند و دقت بااليي دارند کموفق مي

نشان دهند.  Tکننده بدون ابهامي را روی مقادير مشاهدات متمايز
در  B از  Aجداسازی دو کالس دو بهدر روش دواست که  بديهي

 از  Aتری را نسبت به جداسازیتالش کمتر، مجموعه داده کوچ 
  .طلبدمي Bو  F ،E ،D ،C دسته

 بااا عنااوان 2سااتون شااماره نتااايج عااددی در  مثااال عنااوان بااه
ساازی الگاوی اساتراتژی را در    ، ميزان متماايز 0از جدول  «استراتژی»

کاه در   2که اعاداد ساتون   طوریهدهد.  بگوهای ديگر نشان ميکنار ال
صاحيح   بيناي در کنار هم هساتند، نارخ پايش    TPRبا عنوان  1ستون 
دهند و اعاداد از  نشان ميها نسبت به ديگر الگوهای استراتژی را نمونه

در کنار هم هستند، نارخ    yccruccAبا عنوان  1که در ستون  2ستون 
ط در کناار هام   ات و غلارچسب درسارای دو باا بي رابينصحيح پيش

دهاد در روش يکاي در مقابال هماه،     دهند. نتايج نشاان ماي  نشان مي
که   Boostingو  C5.0 های با کم  الگوريتم معيارها، الگوها را خصوصٌا

، مواقعدرصد  81 در حدوداثبات شده در يادگيری دقت باالتری دارند، 
  کنند. مي شناسايي يخوب به

 

ها : دقت و نرخ مثبت صحيح يادگيری ي  الگو در مقابل بقيه نمونه0جدول )  
 

 بدون الگو کارخانه انتزاعي کنندهمالقات ميانجي وضعيت استراتژی يکي در مقابل بقيه

C5.0 (Accuracy) 2/85% 2/89% 2/89% 2/89% 111% 2/85% 

C5.0 (TPR) 0/80% 2/99% 111% 111% 111% 81% 

C5.0 Boosting (Accuracy) 2/89% 2/89% 111% 111% 111% 5/86% 

C5.0 Boosting (TPR) 111% 2/99% 111% 111% 111% 9/99% 

 

Adaboostm1 J48 (Accuracy) 
2/81% 2/85% 5/86% 5/86% 111% 2/95% 

 
Adaboostm1 J48 (TPR) 

91% 5/21% 91% 111% 111% 0/90% 

 

SVM (Accuracy) 
2/85% 2/81% 111% 2/85% 2/85% 5/92% 

 
SVM (TPR) 

0/80% 6/29% 91% 111% 24% 5/55% 

 
J48 (Accuracy) 

8/82% 5/98% 8/82% 5/86% 111% 2/95% 

 

J48(TPR) 
0/80% 5/21% 21% 111% 111% 1/61% 
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ساازی  در متماايز  را نتايج ارزيابي معيارها 6و  4 ،5جداول شماره 
هاای مختلاف   الگاوريتم  باه کما   دو الگو در کنار هام،  هر های نمونه

دهنااد. نشااان مااي Boosting ، و SVM ،C5.0کننااده ی بنااددسااته
که باا عناوان اساتراتژی هماراه شاده اسات،        2در رديف  مثال عنوان به

 ديا هر کاندي بين  پيشAccuracyنتيجه عددی هر سلول، نتيجه دقت )

دهاد. نتاايج   ي  الگوی ديگر نشان ماي  نسبت به را الگوی استراتژی از
هاای   دهد که دقت معيارها با کما  الگاوريتم  ل نشان مياين سه جدو

C5.0  وBoosting،   درصد  است که دقت باااليي   6/89برابر با ميانگين
 .دهد يمرا نشان 

 
 
 
 
 
 

ترين جدول در سنجش نتاايج اسات،   ، که مهم2جدول شماره 
هاای  الگاوريتم  معيارهاا و  باه کما    ،را الگوهاا سازی زات متمايادق

کاالس متفااوت در کناار هام      ششبند مختلف، در جداسازی دسته
چه  کاوی، هرهای دادهبيني توسط الگوريتمسنجد. در عمل پيشمي

هاا  جهات   هاا )برچساب  تعاداد کاالس  ها جهت تحليل و حجم داده
هاا  ويژه در حالتي که خصوصيات کاالس تر باشند، بهبيني بيشپيش

شود. در چناين  بيني بسيار مشکل ميبه هم نزدي  باشند، کار پيش
وان اا تا ابا   کنناده بيناي معيارهاای پايش  )هاا  حالتي حضور ويژگي

 SVMبا شيوه   دو دوبهدهي  برچسبدقت يادگيری روش   :5جدول )

 

  وضعيت کنندهمالقات ميانجي کارخانه انتزاعي بدون الگو

 استراتژی 8/81% 6/84% 111% 2/85% 8/80%

 وضعيت - 6/96% 111% 9/91% 91%

 کنندهمالقات - - 111% 6/81% 6/95%

 ميانجي - - - 111% 8/80%

 کارخانه انتزاعي - - - - 0/96%

 بدون الگو  - - - - -

 C5.0دو با شيوه بهچسب دهي دو : دقت يادگيری روش بر4جدول )

 

  وضعيت کنندهمالقات ميانجي کارخانه انتزاعي بدون الگو

 استراتژی 5/84% 111% 111% 111% 8/80%

 وضعيت - 111% 6/81% 111% 86%

 کنندهتمالقا - - 111% 111% 1/86%

 ميانجي - - - 111% 6/84%

 کارخانه انتزاعي - - - - 111%

  بدون الگو - - - - -

 Boosting C5.0دو با شيوه  : دقت يادگيری روش برچسب دهي دوبه6جدول )

 

  وضعيت کنندهمالقات ميانجي کارخانه انتزاعي بدون الگو

 استراتژی 111% 111% 111% 111% 8/86%

 وضعيت - 111% 6/81% 111% 111%

 کنندهمالقات - - 111% 111% 111%

 ميانجي - - - 111% 111%

 کارخانه انتزاعي - - - - 111%

  بدون الگو - - - - -

 چسب دهي چندتايي دقت يادگيری روش بر : 2جدول )

 

Multi Classification 

 

SMO J48 Adaboostm1 

J48 

C5.0 Boosting(c5.0) 

Accuracy  5/24% 2/92% 2/92% 8/82% 2/89% 
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منجر به نتيجه با ثبات و با دقات   توانديسازی باال است که ممتمايز
سااازی  بيااانگر تاوان باااالی متمااايز  يخااوب باه ، 2بااال شااود. جاادول  

 شده در اين تحقيق است.معيارهای اراله

 گيری نتيجه -4

ابزارهاای خودکاار    شناساايي دقات   کاه عاالوه بار ايان    ،اين کاار  در
شناساايي  ) تاه اسا دابود داده شا االگوهاای طراحاي بها    شناسايي

در شناساايي   ،خروجي ابزارهای خودکاار  عالوه به،  های کاذببتمث
 خروجيدر تصحيح  الگوهای با ساختار و عملکرد مشابه تصحيح شد.

ل قباولي کااهش   اابا اه ميزان قاباذب اهای کمثبت کهاين برعالوه 
 .ل کااهش هساتند  اابا ا، قنياز های کاذب منفي تعدادی از يابند،مي
 گار اضاافه شادن عمل   واساطه  بهای طراحي الگوه شناساييهای ابزار

 . يابندبهبود   قابل قبوليبه حد توانند مي ،تصحيح برچسب
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 ها نويس زير

                                                 
 1 Structural   

 2 Creational   

 3 Behavioral  
 4 Generalization 
 5 Association 

 6 Similarity scoring algorithm  

 7 Strategy، و در کنار هم  را هاالگوريتم ای ازامکان داشتن خانواده

کند. اين الگو ساختاری در زمان اجرا فراهم مي ها آنتعويض 
ها، رابطه برحسب ها آنشباهت  دارد. Stateمشابه با الگوی  کاماًل

  ها و برخي از خصوصيات داخلي است.نقش

  State    
های متعاددی ه وضعيتاک ماداري ءشيي  هرگاه نياز به ، 8

از ي  وضعيت به  که تحت شرايط مختلف بايدطوری دارد به
هر تغيير وضعيت رفتار خاصي اجرا با  وضعيت ديگر جابجا شود، و

کنيم )در بخش سه توضيح داده استفاده مي Stateاز الگوی ، کند
  شده است .

 
9
 کند. مي فراهم را برای مديريت ي  تقاضا ها کالسای از زنجيره  

 هايي که بازيابي شده است.درصد نمونه 11 
پرهزينه را کنترل و تسهيل  ءالگويي که دستيابي به ي  شي 11

 .کند مي

 12 Delegation  
 13 Pattern INference and recOvery Tool 

 14 Detection of Patterns by joining forces 

تنها مجوز ايجاد ي   ،از ي  کالس افزار نر در کل هرگاه بخواهيم  15 
 کنيم.، از الگوی يگانه بهره استفاده مينمونه داشته باشيم

 16 Micro structure 
 17 Encapsulate  

 18 Field Maintenance 
 روشالگو، تعريف اسکلت ثابت از ي  الگوريتم در ي   روش هدف 19

 است.

 20 State 
 21 Abstract Factory 

 22 Visitor 

 23 Mediator 
 24 Over fitting, generally occurs when a model is excessively 

complex, such as having too many parameters relative to the 

number of observations.  
  معيار شماره ي  ميانجي 25 
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  معيار شماره دو استراتژی 26 

 کارخانه منتزعمعيار شماره دو از  27
 معيار شماره ي  از استراتژی 28

29  Ten fold cross validation 
30  One per all  
31  True positive rate 


