شماره پياپي 22

مجله مهندسي برق دانشگاه تبريز ،جلد  ،54شماره 2

گسترش ابزارهای خودکار شناسايي الگوهای طراحي با عملگر تصحيح برچسب
زينب اسمعيل پور ،1دانش آموخته کارشناسي ارشد ،اشکان سامي ،2استاديار
 -1دانشکده مهندسي برق و کامپيوتر  -دانشگاه شيراز  -شيراز  -ايران
 -2دانشکده مهندسي برق و کامپيوتر  -دانشگاه شيراز  -شيراز  -ايران sami@shirazu.ac.ir -

esmailpoor1991@gmail.com -

چكيده :الگوهای طراحي ،راهحلهای اثباتشده و قابلاطميناني هستند که برای پاسخ به برخي از مساالل باا رخاداد مکارر در طراحاي نار افازار
شيءگرا ،اراله شدهاند .شناسايي آنها در کد ،بهمنزله بازيابي طرح و هدف طراح و سهولت در امار نگهداشاتپایيری اسات .ازآنجاکاه ساهولت در
نگهداشتپیيری سيستم بسيار مهم و اجتنابناپیير است ،لیا توليد ابزارهای خودکار برای شناسايي الگوها ،موردتوجه محققين قرارگرفته است .اکثر
ابزارهای شناسايي کنوني درصد بازيابي بااليي دارند .اما در شناسايي الگوها ،خصوص ًا با ساختار و عملکرد مشابه ،مثبت کاذب بااليي توليد ميکنند.
لیا تحقيقاتي در پااليش خروجي ابزارها ،برای حیف مثبتهای کاذب نيز شروع شده است .در ايان مقالاه بارای اولاين باار يا روش «تصاحيح
برچسب» اراله شده است .روش فوق ،ابتدا مثبتهای کاذب را شناسايي و سپس هويت صحيح آنها را به کم يا مجموعاه معيارهاای جدياد
تعيين ميکند .خاودکارسازی روش با دادهکاوی است و نتايج حاصل ،با دقت يادگيری  %89/2در دساتهبنادی «چندبرچسابه» ،باا ماد  %89/2در
دستهبندی «يکي در مقابل همه» و مد %111در دستهبندی «دوبهدو» خروجي ابزارها را تصحيح ميکند.
واژههای كليدی :الگوهای طراحي ،ساختار مشابه ،عملکرد مشابه ،معيارها ،دادهکاوی ،تصحيح برچسب.

Extending Automatic Design Pattern Detection Tools by
Label Correcting Operation
Z. Esmailpour1, A. Sami2
1, 2- Faculty of Electrical and Computer Engineering, Shiraz University, Shiraz, Iran
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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 -1مقدمه
طراحي ي نر افزار شيءگرا دشواریهای خاص خود را دارد .دشوارتر
از آن طراحي ي نر افزار شيءگرا با قابليت استفاده مجدد است.
الگوهای طاراحي راهحالهای اثباتشده و قابلاطميناني هستند که
بهمنظور حل برخي از مسالل که بهطور مکرر در طراحي ي نر افزار
شيءگرا رخ ميدهند ،اراله شدهاند [ .]1الگوهای طراحي به نحوی
پيکربندی شدهاند که بهکارگيری صحيح آنها در توسعه ي نر افزار
شيءگرا ،بهطور چشمگيری کيفيت کد را ازنظر نگهداشتپیيری و
قابليت استفاده مجدد بهبود ميدهد .هر الگو طراحي ،هدف واحد و
ساختار مشخص خودش را دارد .بنابراين با شناسايي الگوهای طراحي
از کد يا طراحي ،هدف و طرح نر افزار بازيابي ميشود [.]2
به طورکلي الگوهای طراحي به سه دسته ساختاری ،1ايجادکننده،2
و رفتاری 3تقسيم ميشوند .دسته اول مسالل مربوط به ساختار (مسالل
مربوط به نحوه برقراری صحيح ارتباط ميان کالسها و اشاياء  ،دساته
دو مسالل مربوط به نحوه توليد اشياء و دسته ساو برخاي از مساالل
رفتاری (نحوه صحيح پاسخ به رويدادهای زمان اجرا را حل ميکنند.
مهمترين مسئله نگهداشتپیيری سيستمهای نر افزاری ،خصوصاً
سيستمهای قديمي اين است که فاقاد ساند کامال از طارح و اهاداف
سيستم هستند .لیا با توجه به خصوصيات ذکرشده از الگوهای طراحي،
شناسايي و بازيابي خودکار يا نيمهخودکار آنها از سيستم ،سندسازی،
نگهداشتپیيری ،و قابليت استفاده مجدد سيستم را تسهيل ميکند .در
زمينه شناسايي الگوهای طراحي ،روشهاای خودکاار و نيماهخودکاار
متعددی توسط محققان اراله شده است .اما هيچکدا نتوانستهاند يا
خروجي مطمئن و بدون مثبت کاذب در اختيار توساعهدهنادگان قارار
دهند .به طورکلي شيوههای شناسايي الگاوهاای طراحاي باه دودساته
تقسيم ميشوند ،آنهايي که بر اسااس جنباههاای سااختاری الگوهاا،
شناسايي را انجا ميدهند و آنهايي که از جنبههای رفتااری موجاود
در الگوها نيز جهت شناسايي بهره ميگيرند [.]2

 -1-1هدف قرار دادن جنبههای ساختاری
برخي از شيوهها ،برای شناسايي الگوها ،تنها جنبه ساختاری آنها را در
نظر ميگيرند .در اين شيوهها ،ابتدا خصوصيات ساختاری هر کالس
موجود در کد منبع با خصوصيات هر کالس تشکيلدهنده ي الگو
مقايسه ،و کاندياادهای هار جزء تشکيلدهنده يا الگو شناسايي
ميشود .سپس کانديدهای اجزايي که ميتوانند به هم مرتبط شوند،
ترکيب ميشوند .درنهايت روابط بين کالسي اجزاء مرتبط شده را بدون
توجه به خصوصيات رفتاری ،تجزيهوتحليل ،و با روابط بين اجزاء
تشکيلدهناده الگوها مقايساه ميکنند .رواباط بين کالسي شامل
5
4
ارثبری ،تعميم  ،پيوند و  ...هستند .بهعنوانمثال SPOOL
[ ]4[ Osprey ،]5[ DP++ ،]0و [ ]6به شيوه ساختاری فوق ،الگوها را
شناسايي کردند.
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از موفقترين ابزارهای کشف الگوهاای طراحاي باا روش مقايساه
ساختار 6SSA ،است .درهرحال ،برای بهباود نارخ شناساايي و کااهش
مثبتهاای کااذب ،عاالوه بار خصوصايات سااختاری ،تجزياهوتحليال
خصوصيات رفتاری نيز موردبررسي قرار گرفت.

 -2-1هدف قرار دادن جنبههای رفتاری
شيوههای بحثشده در بخش قبل قادر به تشخيص الگوهايي که ازنظار
ساختاری يکسان ،اما رفتار متفاوتي دارند نظير الگوی «استراتژی »7در
مقابل الگوی «وضعيت » 8نيستند .همچنين برخي از الگوها نياز نقااط
رفتاری مشابهي دارند ،که شيوههايي که تنها بر ساختار تأکياد دارناد،
نميتوانند آنها را شناسايي کنند .روشهايي کاه بررساي جنباههاای
رفتاری را هدف قرار ميدهند ،سعي ميکنند اين مسئله را با استفاده از
تحليل پويا ،تحليل ايساتا ،ياا ترکياب ايان دو حال کنناد .روشهاای
مختلف ايستا و پويا ،در راستای شناساايي رفتارهاای خااص الگوهاای
طراحي که منجر به تشخيص بهتر آنها شوند به کار گرفته شده است.
همانطور که مطرح شد الگوهايي وجود دارند که ساختاری مشابه ولي
رفتاری متفاوت و يا برخي رفتارهای مشابهي دارند ،که تنها جساتجوی
رفتارهای متمايزکننده ميتواند آنها را از هم جدا کند.
شاايوههااای تجزيااهوتحلياال پويااا سااعي داشااتهانااد از دادههااای
ثبتشدهی مربوط به زمان اجرای برناماه ،بارای تشاخيص جنباههاای
رفتاری الگوها استفاده کنند .تجزيهوتحليل پوياا باه پوشاش خاوبي از
داده آزمايش بهمنظور شناسايي هر مسير اجرايي ممکن ،نيازمند است.
داده آزمايشي اغلب محدود بوده و حتي اگر داده آزمايش موجود باشد،
نتايج زمان اجرا ممکن است هيچ کم خاصي در شناسايي رفتارهاای
خااص الگاوها نکند ،چون اين دادههاا باهادف سانجش الگوهاا ثبات
نشدهاند .به دليل نکات بيانشده روشهای پوياا در شناساايي خودکاار
الگوهای طراحي موفقيت خاصي را به دنبال نداشتهاند [ .]2برای مثال،
[ ]2تنهااا از تجزيااهوتحلياال پويااا باارای تشااخيص الگااوی «زنجياارهی
مسئوليتها »9استفاده کارد اما دقيقاً باه دليال دو مشاکل بياانشاده
نتيجهاش موفقيتآميز نبود.
روشهای مناسبتر و موجود شناسايي رفتاری در تشاخيص الگاو
غالباً ايستا ميباشند .تجزيهوتحليل ايساتای رفتاار ،در کاد برناماه باه
جستجوی مشخصههايي ميپردازد که شاخص آن الگو اسات .بناابراين
موفقيت روشهای ايستا مبتني بر مشخص کردن رفتارهايي هستند که
دقت تشخيص را افزايش دهند .اين مقاله دليل اصلي مثبتهای کااذب
را در عد جستجوی خصوصيت رفتاری مناسب مايداناد .باا افازايش
مشخصههای متمايزکننده ،ميتوان دقت نتايج خروجي ابزارها را بهتار
کرد.
در اين کار ،ابزارهای خودکار شناسايي الگوهای طراحي با دو عمل
«پااليش» و «تصحيح برچساب» گساترش ماييابناد .عمال پاااليش،
مثبتهای کاذب توليدشده در خروجي ابزارهای خودکاار را شناساايي
ميکند .درحاليکه تصحيح برچسب ،هويت صحيح نمونه مثبت کااذب
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را (برحسب اينکه مثبت کاذب ،به دليل شباهت باا کادا الگاو مثبات
کاذب شده است با استفاده از معيارهای جديد تعريفشده در اين کاار
و روشهای دادهکاوی شناساايي مايکناد .باهطاور مثاال اگار نموناه
شناساااييشااده توسااط ابزارهااای خودکااار ،بااا برچسااب «اسااتراتژی»
شناسايي شده است اما در حقيقت اين نمونه استراتژی نبوده ،با عملگر
"تصحيح برچسب" ،ابتدا بهعنوان مثبت کاذب شناختهشاده (پاااليش ،
سپس برچسب صحيح آن (برحساب مقاادير معيارهاا تشاخيص داده
ميشود.
بهعنوانمثال برچسب صحيح آن ممکن است الگاوی «وضاعيت»
باشد .بنابراين برچسب استراتژی به وضعيت تغيير ميکند .با استفاده از
اين معيارها و روشهای دادهکاوی عالوه بر نموناههاای مثبات کااذب،
نمونههای منفي کاذب نيز در برخي موقعيتها کاهش مييابناد .چاون
وقتي ي برچسب تصحيح ميشود مثالً از استراتژی به وضعيت ،ممکن
است اين نمونه وضعيت جزء نموناههاای شناسااييشاده بارای الگاوی
وضعيت توسط خود ابزار نباشد ،بنابراين اين نمونه وضعيت ي منفاي
کاذب بوده که ما با شناسايي آن توسط عملگر تصحيح برچساب ،يا
منفي کاذب را حیف کردهايم.
با توجه به اينکه ابزارها و روشهای پيشاين ،بايشتارين مثبات
کاذب را در شناسايي الگوهای با ساختار و رفتار مشابه توليد ميکنناد،
در اين کار  ،سعي شده تا خروجي ابزارها باا تواناايي شناساايي چناين
الگوهااايي تصااحيح گااردد .لاایا ،تصااحيح برچسااب روی نمونااهه ااای
استخراجشاده الگاوی اساتراتژی (الگاو اساتراتژی باه دليال داشتاان
شباهتهای ساختاری و رفتاری با الگوهای ديگر ،طبق خروجي ابزارها،
بيشترين مثبت کاذب را دارد انجا ميشود .ابتدا بر اساس روشهای
عرف دادهکاوی ،با نموناههاای مثبات کااذب و مثبات صاحيح الگاوی
استراتژی استخراجشده توسط ابزارها ،يا مجموعاه داده تهياه شاده
است .سپس بار اساس مستندات موجود و همچنين بازبيني دستي ،به-
منظور پيشبيني هويت صحيح هر نمونه ،دو ساتون در مجموعاه داده
تعيين شده است .ي ستون باا «درسات» و «نادرسات» (درسات ،در
صورت شناسايي صاحيح توساط ابزارهاا و نادرسات در صاورت مثبات
کاذب بودن برچسب مي خورد ،و ستون ديگر باا ناا الگاو صاحيح آن
نمونه يا در صورت ناشناس بودن ،با «بدون الگو» برچساب مايگيارد.
سپس مقادير معيارها يا پيشبيني کنندههای استخراجشده در اين کار،
روی هر نمونه محاسابه مايشاوند و نهايتااً مجموعاه داده در اختياار
الگوريتمهای دادهکاوی جهت مدلسازی قرار ميگيرند .در مدلساازی
سعي ميشود دانش موجاود در دادههاا ،در قالاب يا ساری قاوانين
استخراج شوند .اين قوانين برای شناسايي نمونههای ناشناخته (جديد
در مجموعه داده مورد استفاده قرار ميگيرند.
آزمااايشهااا بااا اسااتفاده از روشهااای طبقااهبنااد،J48 ،C5.0 ،
 ،Svm ،Boostingو AdaBoostM1انجاا شااده اسات .موجوديااتهااای
مجموعه داده ،از خروجي ابزارها در شناسايي الگوها روی سه نار افازار
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ماااتنبااااز  ]8[ Jrefactory ،]9[ Jhotdrawو  ]11[ Javaioباااه دسااات
آمدهاند.
اين پروژهها به علتهای زير انتخاب شدهاند:
 -1آنها حاوی تعداد زيادی از الگوهای طراحي معرفيشاده در کتااب
گاما [ ]1هستند .بنابراين در ارزيابي ابزارها و بهبودهای انجاا شاده در
شناسايي الگوهای طراحي بسيار مؤثر واقع ميشوند.
 -2الگوهای طراحي موجود در اين پروژهها ،توسط توسعهدهندگانشاان
سند شدهاند .به اين طريق ارزيابي نتايج توليدشده توساط شايوههاای
ارالهشده را امکانپیير ميکنند.
 -0آنها پروژههای متنبااز هساتند کاه باه هماراه کاد منبعشاان در
دسترس عمو هستند [.]11
در اين پروژهها ،برخي نمونههای الگوها وجود دارند که از ساختار
پايه که برای آنها در کتابها معرفي شده است ،بسيار فاصله گرفتهاند،
بنابراين شناسايي چنين الگوهايي ،دشواریهای خاص خاودش را دارد.
به همين دليل در اکثر تحقيقهای شناسايي الگوهای طراحي بهعناوان
مح مورد استفاده قرار ميگيرند.
در اين ک ار عمليات تصحيح برچسب و پاااليش ،روی کانديادهای
الگوی طراحي «استراتژی» يافته توساط ابازارهاای [ SSA ]11و []2
 PINOTاستفاده شدهاند.
اين دو ابزار هدف آزمايش قرار گرفتهاند چون ،اين دو ابزار
خصوصاً  SSAسرعت بااليي دارد ،در دسترس عمو هستند ،بهراحتي
قابلاستفاده هستند ،تعداد زيادی از الگوها را شناسايي ميکنند ،درصد
بازيابي بااليي 10دارند ،و در شناسايي الگوها بهجز آنهايي که ساختار و
عملکرد مشابه دارند ،دقت خوبي دارند.
به طورکلي غير از الگوهايي که از پايه ساختار يکساني دارند ،بقياه
الگوها نيز به دليل انعطاف , ،وقتي از ساختار پايه دور ميشوند ،ساختار
مشابه به برخي الگوهای ديگر پيدا ميکنند .همچنين برخاي از الگوهاا
عملکرد مشابه به هم دارند .بهطوریکه در خيلي از ابزارها دياده شاده
است الگوی استراتژی با الگوی وضعيت ،مالقاتکننده ،کارخانه انتزاعي
[ ،]11و الگوی وضعيت با الگاوی نمايناده ،]11[ 11و  ...اشاتباه گرفتاه
شدهاند .درواقع معيارهاای استخراجشده در اين کار با استفاده از شيوه-
های دادهکاوی ،برخي از نقصها و کمبودهای ديدهنشاده در ابزارهاا را
رفع ميکنند.
در ادامه اين بخش ،بهطور خالصاه بار برخاي از تحقيقااتي کاه
ازنظر هدف و يا شيوه کار شباهت بيشتری به تحقيق ما دارند ماروری
خواهيم داشت .بقيه اين مقاله به بخشهای زير سازماندهي مايشاود.
در بخااش سااو الگوهااای موردمطالعااه در اياان تحقيااق و معيااارهااای
شناسايي شرح داده ميشوند .در بخش چهاار نگااهي بار شايوههاای
دادهکاوی و مجموعه داده ايجادشده خواهيم داشات .در بخاش پانجم
نتايج اراله خواهند شد و نهايتاً در بخش ششم نتيجهگيری و کاارهاای
آتي پيشنهاد ميشوند.
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 -2کارهای مرتبط
تحقيقاتي که در اين بخش بحث ميشوند ،به ساه دساته قابالتقسايم
هستند:
 -1آنهايي که به بررسي خصيصههای ساختاری تأکيد دارند و جهات
شناسايي الگوها با اين روش ،ابزار اراله دادهاند.
 -2آنهايي که بررسي خصيصاههاای رفتااری را در کناار خصوصايات
ساختاری ضروری دانسته و ابزار شناسايي اراله دادهاند.
 -0دسته سو که مورد تأکيد اين مقاله است ،آن دساته از تحقيقااتي
هستند که سعي ميکنند خروجي بهتارين ابزارهاای موجاود را بهباود
بخشند.

 -1-2شناسايي الگوها با جستجو خصيصههای ساختاری
اين شيوهها ،سعي دارند خصيصههای ساختاری هر الگوی طراحي را باا
اطالعات ساختاری بيرون کشيدهشده از کاد ،باه شايوههاای متفااوت
پرسوجو نويسي [ ،]12مقايسه ماتريسهای حاوی اطالعات ساختاری
از زيرگرافهای سيستم [ ]11و  ...مقايسه کنند .يکاي از اولاين کارهاا
برای خودکارسازی شناسايي الگوهای طراحي در سال  ]12[ 1886اراله
شد .ابزار توليدشاده توساط [ ]12پات ناا دارد .پات ،تنهاا الگوهاای
ساختاری را با پرسوجوی خصيصههای ساختاری شناسايي ميکند .در
[ ،]12پااليش روی نتايج ،برای تشخيص مثبتهاای کااذب باهصاورت
دستي انجا گرفت .ابزار ارالهشده دارای  51درصد دقت است.
در سال  ]10[ 1889ي روش با سه گا برای شناساايي الگوهاا
اراله داده شد .در گا اول ،فضای جستجو را از طرياق مقايساه مقاادير
ي سری معيارهای (باهدف اندازهگيری ساختار عا شي ءگارا ،نظيار
شمارش تعداد صفات ،تعريفها و  ...برای هر کالس موجود در کد و هر
نقش الگوی مورد جستجو تا حد زيادی کاهش دادند (از طرياق حایف
کالسهايي که کانديد نشدند  .در گا دو نزديا تارين مساير باين
کانديدهايي که ميتوانند به هم مرتبط شاوند ،شناساايي و ساپس هار
ترکيب بهدست آمده از اين مرحله ،بهعنوان کانديادهای الگاوی ماورد
جستجو شناخته شد .در گا سو  ،به دليل وجود مثبت کااذب بسايار
زياد در مرحله دو  ،ي محدوديت رفتااری بارای حایف کانديادهای
نادرست ،مورد بررسي قرار گرفت .بااينحال ،روش [ ،]10ميزان مثبات
کاااذب باااليي دارد .عيااب اصاالي [ ،]10در محورياات اصاالي کارشااان،
استفاده از معيارهای عا شيءگرايي بود کاه از پاياه باهادف سانجش
الگوها استخراج نشده بودند.
در سال  ]11[ 2116ابزاری به نا  SSAاراله شد .در  SSAاز ي
الگوريتم نمره دهي که نمره مشابهت اطالعات سااختار هار زيارگاراف
سيستم را با هر گراف الگو مورد جستجو محاسبه ميکرد ،استفاده شد.
12
چون الگوريتم  SSAخواص انتقال را در ارثبری و واگیاری مسئوليت
در نظر ميگيرد ،تنوع پيادهسازیهای ي الگو را کاه از سااختار پاياه
خود فاصله گرفتهاند ،نيز شناسايي ميکند ،SSA .درصد بازيابي باااليي
دارد ،تعداد زيادی از الگوها را شناسايي ميکند ،بهراحتي قابلاساتفاده
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است ،و همچنين سرعت بااليي دارد .اما به دليل اينکه
تنها بر قواعد ساختاری تأکيد دارد ،الگوهايي که ساختار يکساني دارناد
و تنها در رفتار متفاوت ميشوند ،و يا آنهايي که رفتار مشابهي دارناد،
توسط  SSAقابل متمايز شدن نيساتند و  SSAآنهاا را در يا گاروه
شناسايي ميکند (مثل «وضعيت /استراتژی» .
در سال  ،]15[ 2110از ي روش مقايسه گراف بارای شناساايي
الگوهای طراحي استفاده کرد .در [ ،]15از تئوری چندريختي زيرگراف
استفاده شد .درواقع مفهو عا مقايسه گراف مشخص ميکند کاه آياا
دو گراف يکسان هستند يا زيرگرافي از يکي در ديگری موجود است ياا
خير .در [ ،]15برای شناسايي الگوها سه حالت مقايسه اراله شده است
حالت اول اينکه ،اگر گراف الگو با گراف مدل سيستم همريخت باشاد،
در اين صورت الگو موجود است ،حالت دو  ،اگر زيرگراف همريخات از
الگو در گراف مدل موجود باشد ،در اين حالت ،بهصورت تقريباي الگاو
موجود است و حالت سو الگو زيرگراف همريخت از گراف مدل نيست
که در چنين حالتي الگو موجود نيست .در [ ،]15نتاايجي ارالاه نشاده
است ،اما بهطورکلي همانطور که در [ ]11نيز ذکر شده است ،استفاده
از روشهای مقايساه هامريخاتهاای زيارگاراف ياا گاراف يا الگاو
نميتوانند روش مناسبي در شناسايي الگوها باشاند ،چاون اول اينکاه
الگوها انعطافپیيری بااليي دارند و بهندرت در پيادهساازی ،معاادل باا
ساختار پايه باقي مايمانناد .دو  ،مسائله پيادا کاردن کال گاراف ياا
زيرگرافهای همريخت ي گراف ي مسائله  NP-Completeاسات و
ممکن است هيچ همريختي پيدا نشود.

 -2-2شناسايي الگوها با جستجوی خصيصههای رفتاری در
کنار خصوصيات ساختاری
با توجه به عد توانايي روشهای ساختاری در شناسايي الگوهای با
ساختار و رفتار مشابه ،شيوههايي اراله شدند که در کنار خصيصههای
ساختاری ،ضرورت بررسي خصيصههای رفتاری مناسب را نيز محور
توجه قرار دادند.
13
در سال  ]2[ 2118ابزاری به نا  PINOTاراله داده شد .در []2
سعي کردند برای شناسايي الگوها ،تعاريف عملي مربوط باه هادف هار
الگو را ،بهعنوان محدوديتهای اجباری (رفتاری و ساختاری  ،با آنااليز
ايستا ،از کد پيادهسازی آن الگو جستجو کنند ،PINOT .درصد بازياابي
بااليي دارد ،تعداد زيادی از الگوها را شناسايي ميکند ،سرعت کمتاری
نسبت باه  SSAدارد ،و تواناايي ضاعيفي در متماايز کاردن الگوهاا باا
ساختار و عملکرد مشابه را دارد .چون در بيرون کشيدن تعاريف عملاي
از اهداف الگوها ،تنوع کاملي از پيادهسازیهاا و انعطاافهاای آنهاا را
اراله ندادند و تنها بر اساس ساختار پايه الگوها عمل کردند.
در سال  ]14[ 2112ابزاری باا ناا  14DPJFارالاه شاد .در [،]14
برای برخي از الگوها ،تعدادی محدوديت يا الازا رفتااری و سااختاری
جهت شناساييشان ،اراله داده شاد .برخاي از محادوديتهاای [،]14
ثبات و قدرت متمايزکنندگي بااليي دارند .ابزار  DPJFادعا ميکند ،صد
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درصد دقت دارد .اما ابزار  DPJFتنها الگوی يگانه15را باا چناين دقتاي
شناسايي ميکند .مثالً در مورد دقت شناسايي الگوی نمايناده ،برخاي
نمونههای شناساييشده توسط اين ابزار بعد از بررساي و ارتباطاات باا
اين گروه مشخص شد که الگوی وضعيت هستند و نه الگاوی نمايناده.
همچنين اين ابزار هنوز برای شناسايي الگوهای باا سااختار و عملکارد
مشابه مثل استراتژی و وضعيت پيادهسازی نشده است.
در سال  ،]16[ 2110از گا شناساايي کانديادهای هار نقاش در
يا الگو ،تا مرحله شناساايي کانديادهای هار الگاو (ترکياب صاحيح
نقشها از تعدادی معيار ساطح کاالس عاا (سااختاری و رفتااری و
دادهکاوی بهره گرفتند .در [ ،]16برای تعيين برچساب «صاحيح» ياا
«ناصحيح» کانديدهای الگوها قبل از مدلسازی روی کانديادها توساط
الگوريتمهای دادهکاوی ،از چهار ابزار خودکار شناسايي الگوهای طراحي
استفاده کردند .بهطوریکه اگر حداقل دو ابزار در رابطه با ي کانديادا
رأی مثبتي داشتند ،آن کانديد بهعنوان نموناه صاحيح در نظار گرفتاه
ميشاد .با توجاه باه اينکاه در دادهکااوی مهامتارين عناصار ،صافات
توصيفکننده ماوجوديتها (معيارهاا و صاحت برچسابزناي قبال از
مدلسازی روی مجموعه داده است ،ضعف کار [ ]16در درجاه اول ،در
استفاده از تعداد زيااد معيارهاايي اسات کاه باهادف سانجش الگوهاا
استخراج نشده بودند ،و دو برای برچسبزني (تعيين صاحت ياا عاد
صحت کانديادها اولياه مجموعاه داده ،اساتفاده از ابزارهاای موجاود
شناسايي الگوهای طراحي است ،که دقت کاملي ندارند و بديهي اسات
که در فرايند برچسبزني دچار اشتباه شوند .روش [ ]16با دقت نسابتاً
پاييني متوسط « »% 58روبرو شد.
در سال  ،]12[ 2110ي روش پرسوجوی الگوهاای طراحاي از
پايگاه داده اراله کرد .محور اصلي [ ،]12باهکاارگيری شايوهی اصاولي
برای سست کاردن پرسوجوها بود ،پرسوجوهاا باه دودساته تقسايم
ميشادند ،خااصوعاا  .خااص يعني تبديل خصوصيات الگاو بااه يا
پرسوجوی سخت برای شناسايي الگوهايي که از سااختار پاياه فاصاله
نگرفتهاند و عا  ،تبديل خصوصيات الگوها به ي پرسوجوی عا تر (باا
بهرهگيری از تنوع پيادهسازی ي الگو برای نمونههايي که از سااختار
پايه فاصله گرفتهاند ،بهطوریکاه بتاوان تناوع نموناههاای قابالقباول
الگوهای طراحي را پيدا کرد .نتايج اين کار تنها بارای الگاوی «يگاناه»
اراله شده است .مقايسه نتايج با دو ابزار  PINOTو  DPJFنشاندهنده
بهبود کارشان نسبت به آن دو روش در تشخيص الگوی يگانه است .اما
نتايج ابزار  SSAکه در کارشان آورده نشده است از هر سه بهتر است.

 -0-2پااليش ابزارهای خودکار شناسايي الگوها
با توجه به اينکه برخي از ابزارهاای خاوب ،مثال  SSAدرصاد بازياابي
بااليي دارناد و در شناساايي الگوهاا ،باهجاز الگوهاايي کاه سااختار و
رفتارشان با بقيه الگوها مشابه است ،نتيجه خوبي توليد ميکنند ،برخي
از محققان بهجای ابداع ي ابزار جديد ،به سمت تولياد يا خروجاي
مطمئن از ابزارهای موجود روی آوردناد ،کاه نتيجاههاای خاوبي نياز
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گرفتند .به طور مثال در سال  ،]19[ 2114ي روش پااليش خروجاي
ابزار اراله داده شد .ورودی پااليش ،خروجي ابزار  ]18[ 2110باود کاه
ميزان مثبت کاذب بااليي داشت .در [ ،]19بر اساس انعطافپیيریها و
تنوع پيادهسازیهای ي الگو ،ي سری معيار استخراج کردناد تاا باا
بررسي معيارها در کد کانديادهای اساتخراجشاده توساط ابازار [،]18
درستي يا نادرستي هر کانديد را معين کنند .کار [ ]19انجاا شاد تاا،
نمونههای مثبات کااذب ابازار ،شناساايي و از خروجاي حایف شاوند.
پااليش [ ،]19خروجي [ ]18را تا حد زيادی بهبود داد ،اماا معيارهاای
[ ،]19تنها بر اساس تنوع پيادهسازیهای ي الگو استخراج شده بودند
و ساختار و عملکرد مشابه الگوهاای ديگار در تولياد معيارهاا در نظار
گرفته نشده بودند .از طرفي بااينکاه حایف نموناههاای مثبات کااذب
خروجي مطمئنتری را در اختيار توسعهدهنده قرار ميدهد ،در هماان
حال ،خيلي از اطالعات را نيز از بين ميرود.
16
در سااال  ،]21[ 2112از ساااختارهای ريااز ( ساااختار داخلااي و
خارجي ي الگو را مشخص ميکنند و با آناليز کد به دست مايآيناد
بهعنوان پيشگويي کنندهها (معيارها به کم شايوههاای دادهکااوی
برای پااليش خودکار ابزاری بنا مارپل ،استفاده کردند .در [ ]21ذکار
شده است که به دليل قواعد رفتاری سختگيرانه الگوهای با سااختار و
عملکرد مشابه ،در تجزيه وتحليل ايستا نتوانستهاند سااختارهای ريازی
جهت پااليش آنها پيدا کنند.
برای بهبود خروجي روشهای ارالهشده ،استفاده از دادهکااوی و
استخراج معيارهايي جديدی که بتواند نقصهای موجاود در ابزارهاا را
رفع کند الز است .علت استفاده از دادهکاوی اين است کاه مايتاوان
هرگونه معياری را (رفتاری و ساختاری بهراحتي باهم ترکيب کرد و با
توليد مقاديار ايان معيارها و تجزيهوتحليال آنهاا توساط شايوههاای
دادهکاوی ،قانونهای قدرتمندی را بارای پاااليش و تصاحيح خروجاي
ابزارهای تقريباً قوی مثال  SSAارالاه داد و قادرت آن را در شناساايي
تمامي الگوها تکميل کرد .پااليش به کم استخراج معيارهاای خااص
سنجش الگوها در [ ]19و کارهای مشابه مثال [ ]21 ،21انجاا شاده
است .اما هيچکدا معيارهايي استخراج نکردهاند که ،باا ترکياب آنهاا
عمليات تصحيح خروجي (بدون از دسات دادن اطالعاات قابال انجاا
باشد .ما در اين کار قصد داريم ،بهجای شناسايي و حیف مثباتهاای
کاذب ابزارها ،نقصهای موجود در خروجاي بهتارين ابزارهاا را از باين
ببريم و خروجي را تصحيح کنيم.

 -0شيوه پيشنهادی (تصحيح برچسب خروجي
همانطور که در بخش قبل توضيح داده شد ،محققان در زمينه
شناسايي الگوهای طراحي به سمت پااليش کردن خروجي ابزارهای
موجود سمتوسو پيدا کردهاند .بر اساس بررسيهای ما ،اين مقاله
اولين کاری است که نهتنها مثبتهای کاذب را شناسايي (پااليش
ميکند بلکه برچسب آنها را هم تصحيح ميکند.
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در اين کار ،بهمنظور پااليش و تصحيح خروجي ابزارهای خودکار
متداول با قابليت شناسايي الگوهای با ساختار و عملکرد مشابه ،ي
مجموعه معيارهای جديد جهت استخراج ،اراله شده است .اين معيارها
صرفاً باهدف سنجش الگوها و اندازهگيری پارامترهای ثابت و متمايزگر
هر الگو از ميان پارامترهای مشابه ،استخراج شدهاند .درواقع اين
معيارها ،عملکردها و ساختارهای مشابه را در نظر ميگيرند ،و تفاوتها
را باهعنوان مارز ،بين مشاهادات بيرونکشيدهشده تاوسط ابازارها
ميکشند ،و خروجيشان را تصحيح ميکنند .فرايند تصحيح برچسب
در شکل ( 1نشان داده شده است .در ادامه ،به بيان فلسفه استخراج
معيارها پرداخته خواهد شد.

گسترش ابزارهای خودکار شناسايي الگوهای طراحي ...

توسط هر ي از کالسهای استراتژی عملي برای در برگرفتن يکي از
تنوع الگوريتمها ،پيادهسازی ميشود .زمينه ،کالسي است که از
الگوريتمها استفاده ميکند و شرايطي را ايجاد ميکند که بتوانيم
استراتژیها يا الگوريتمها را برحسب شرايط مختلف در زمان اجرا
تعويض کنيم.

شکل ( : 2الگوی استراتژی

شکل ( : 1شمای کلي عمليات پااليش و تصحيح برچسب

 -1-0فلسفه استخراج معيارها
معيارهای استخراجشده در اين تحقيق ،با بررسي و مشاهده دقيق
مجاموعهای تقريباً کامل از انعطافپیيریهای هر الگوی طراحي ،از
پيادهسازیهای واقعي استخراج شدهاند .در استخراج اين معيارها عالوه
بر بررسي انعطافهای ي الگو ،ابزارهای خودکار مختلف در شناسايي
آن الگو نيز مورد بررسي قرارگرفتهاند .بررسي و بازبيني خروجي ابزارها
نشان ميدهد که اکثر مثبتهای کاذب ي الگو ،در ميان الگوهايي با
ساختار و عملکرد مشابه با آن هستند.
با بررسي ابزارها ،خطاهاا و کمبودهاای هار ابازار را جساتجو و باا
استخراج معيارها سعي بر رفع آن ميکنيم .در ادامه ،الگوی استراتژی و
ي سری معيارها جهت شناساايي آن شارح داده شادهاناد .بعادازآن،
الگوهايي که به دليل ساختار و عملکرد مشابه با الگوی استراتژی ،باعث
توليد مثبات کااذب بارای آن شادهاناد ،بررساي و معيارهاايي جهات
شناسايي و متمايزسازی آنها از الگوی استراتژی ،آورده شده است.

 -1-1-0الگوی استراتژی
هدف الگوی استراتژی ،تعريف خانوادهای از الگوريتمها برای ي عمل
(مثل الگوريتمهای  quik sort- buble sortبرای عمل  ، sortدر
پوشينه 17قرار دادن هرکدا و ايجاد امکاني برای تعويض آنها در ي
زمينه خاص و در زمان اجرا است [ .]1اين الگو طبق شکل ( 2از سه
نقش تشکيل ميشود :استراتژی ،استراتژیهای عملي ،و زمينه.
استراتژی ،رابط يا ي کالس منتزع است که از ي روش که اسکلت
مشترک اين خانواده را معين ميکند تشکيل شده است .اين روش
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در سادهترين شکل همانطور که در شاکل ( 2نشاان داده شاده
است ،الگوی استراتژی ي رابط مشترک را مثل «رابط الگوريتم» برای
پياده کردن خانوادهای از الگوريتمهای مرتبط به هم استفاده ميکناد.
بهطوریکه هر استراتژی عملي در چارچوب ايان راباط مشاترک ،يا
تنوع از الگوريتم را پيادهسازی ميکند .درواقع مشترک بودن رابط (بين
گونههای مختلف الگوريتم اين امکان را فاراهم مايکناد کاه در يا
زمينه خاص با فراخوانيهای ثابت ،اشياء استراتژی بتوانند در زمان اجرا
جابجا شوند .شکل ( 0را مشاهده کنيد.

شکل ( : 0نياز به رابط مشترک در ساختار فراخواني ثابت بين اشياء متغير

مشترک بودن رابط باعث ميشود که الگوريتمها بتوانند بهراحتاي
با يکديگر در زمان اجرا ،در زميناهای خااص و در چاارچوب فراخاواني
ثابت مبادله شوند .اگر ي استراتژی واقعاي ايان پاياه را حفان کناد،
تشخيص الگوی استراتژی سختي زيادی ندارد.
ازجملااه معيارهااايي کااه در کارهااای پيشااين باارای پااااليش
کانديدهای الگوی استراتژی اراله شدهاند ،در ادامه مورد نقد و بررساي
قرار گرفتهاند.
 -1بررسي حضور رابطهی پيوند بين زمينه و استراتژی.
 -2شمارش تعداد فرزندان استراتژی با محدوديت حداقل دو فرزند.
 -0شمارش تعداد فرزندان و والد زمينه با محدوديت صفر فرزند و صفر
والد.
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 -5سنجش حضور الگوريتم در هر ي از کالسهای وارث استراتژی ،با
شمارش تعداد حلقهها ،بازگشتها ،و ساختارهای شرطي.
 -4بررسي حضور خصوصيت "حفن فيلد( "18استراتژیها ،عالوه بر اينکه
در لحظهی ساخت نمونه از زمينه و از طريق پاارامتر ساازنده زميناه،
قابلتعيين هستند ،بايد در هرلحظه ديگر در زمان اجرا نيز قابلتعيين و
جابجايي باشند در زمينه برای جابهجايي بين استراتژیها.
در نقد و تحسين هر ي از معيارهای فوق ،موارد زير قابلبحث هستند:
 -1حضور رابطه پيوند :نيازمند بررسي است ،اما جزء معيارهای مشابه با
برخي الگوهای ديگر است.
 -2تعداد فرزندان استراتژی :ي استراتژی حقيقي ميتواند تا فرزناد
هم باشد زيرا باهدف گسترش در آينده برحسب نيازمنادیهاا سااخته
شده است و هنوز تکميل نشده است.
 -0تعداد فرزندان و والد زمينه :زمينه مکاني است که الگوريتمها در آن
مورد استفاده قرار ميگيرند ،بنابراين زمااينه ،هاار سلساله مراتباي را
ميتواند داشته باشد.
 -5خصوصيت الگوريتمي  :در هر استراتژی وارث ،اين معيار،کامالً بجا،
و نيازمند بررسي است .اما در رابطه با روش انجا آنکه شمارش تعداد
حلقهها ،بازگشتها ،و ساختارهای شرطي است ،برای همه الگوريتمهاا
صدق نميکند .ي الگوريتم ممکن است از ي خط مثل ";return a+b
" تا هزاران خط شامل حلقه و بازگشتها باشد .از طرفي خيلي از الگوها
برای برخي از پيادهسازیهای خود از چنين ساختارهايي استفاده ماي-
کنند.
 -4حفن فيلد [ :]14 ،19ي خصيصاه الز (باهمنظاور ايجااد امکاان
تعويض الگوريتمها در هرلحظهای از اجارا توساط کالينات در زميناه
است .اماا حضاور آن در زميناه ،لزومااً نشااندهناده ايان نيسات کاه
سلسلهمراتب مرتبطشده به آن ي استراتژی است.
اگر باه شکال ( 6که يکاي از نموناههاای واقعاي اساتراتژی در
نر افزار  jhotdrawاست دقت کنيد ،از استاندارد بيانشده کمي فاصاله
دارد .توجه کنيد ،اين نمونه واقعي از استراتژی ،فقط ي پياادهساازی
دارد ،بديهي است که برحسب نيازمندیها در آينده پياادهساازیهاای
ديگر آن گسترش خواهند يافت .بر طبق شکل ( 6اين نمونه استراتژی
چهار روش دارد .اين نمونه توسط معيارهای قبلي قابلشناسايي نيست.
حال به بيان معيارهای پيشنهادشده جهت تصحيح برچسب و پاااليش
الگوی استراتژی ميپردازيم .تا با پيدا کردن اين معيارها در کد ،بتوانيم
دقت شناسايي خروجي ابزارها را افزايش دهيم .الز به ذکر اسات کاه
معيارهای پيشنهادشده ،همه بر مبناای تصاحيح برچساب «اساتراتژی
اشتباه شناساييشده» تعريف و از کد استخراج ميشوند.
بر اساس اين هدف« ،پياده کردن خانوادهای از الگوريتمها در کنار
هم برای ي عمل مشترک ،و ايجاد امکاني برای جابجايي بين آنها در
ي زمينهی خاص با ساختار فراخواني ثابت» ،و بر اساس جملاه «هار
الگوريتم مجموعهای از دستورالعملهاست که طبق ي ترتياب خااص
اجرا ميشوند و مسئلهای را حال مايکنناد» [ ،]22حتمااً باياد يا
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چارچوب يا اسکلت مشترک وجود داشته باشد که بخشهاای مختلاف
ي الگوريتم را تعريف ،و ترتيب آن را مشاخص کناد ،و آن چاارچوب
به عنوان ساختار ثابت فراخواني توسط زمينه مورد استفاده قارار گيارد
(خصوص ًا برای استراتژیهای دارای چند روش  .در اين کار ،ايان اصال
بهعنوان اولين معيار (استراتژی  1در نظر گرفته شده است و به يکي از
چهار روش زير شناسايي ميشود.
استراتژی :1
روش اول :گاهي دستورالعملهای الگوريتم با ي ترتيب مشاخص،
در کاالس استاراتژی منتزع بااه شاکل ياا «روش الگاو »19تعرياف
ميشوند .روش الگو ي ترتيب ثابت را برای گونههای مختلف الگوريتم
فاراهم ميکند .اين روش در هيچيا از کاالس هاای وارث رونويساي
نميشود و توساط زمينه به عنوان سااختار فراخاواني ثابات ،فراخاواني
ميشود .شکل ( 5ي نمونه روش الگو را نشان ميدهد.

شکل ( : 5روش الگو

روش دو  :مثل شکل ( 4زمينه ترتيب ثاابتي از دساتورالعملهاای
الگوريتمها را در يکي از روشهای خودش تعريف ميکند.

شکل ( : 4ترتيب ثابتي از دستورالعملهای الگوريتمها در روش  Runکالس
زمينه

روش سو  :برای داشتن ترتيبهای متنوع بين دستورالعملها ،ايان
اسکلتبندی در هر کالس وارث استراتژی ،در قالب ي روش مشترک
بين استراتژیها تشکيل ميشاود و آن روش توساط زميناه فراخاواني
ميگردد.
روش چهار  :روشهای استراتژی منتزع در هر کالس وارث به شکل
ي زنجير يکديگر را فراخواني ميکنند ،بهطوریکاه سار زنجيار باين
همه استراتژیهای وارث ،مشترک است .زمينه سر زنجيار را فراخاواني
ميکند.
اين معيار ميتواند شاخص خاوبي بارای تشاخيص اساتراتژیهاا،
خصوصاً استراتژیها با بيش از ي رابط و کمتار از دو پياادهساازی در
کنار معيارهايي که در ادامه آمدهاند ،باشد .شاکل ( 2اساکلت تعرياف
الگوريتم شکل ( 6را به روش سو نشان ميدهد.
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دسترسي عمومي (بهعالوه روش سازنده که استراتژیها را باه شاکل
پارامتر از کالينت بگيرد و جابجايي بين آنها را انجا دهد ،الز اسات.
اگر اين روش در زمينه استفادهکننده از استراتژی موجود نباشد مفهو
اصلي اين الگو ،قابليت جابجا شدن الگوريتمهاا در زماان اجارا ،حفان
نشده است.

شکل ( : 6نمونهی واقعي از الگوی استراتژی و رابطهای آن
)(SetManager
{
1
)If(GetManager()== Condition
;)(StopDisposing
2
else
;)(StartDisposing
{
3

استراتژی  .6آيا همه رابطهايي که از سمت زمينه استفادهکننده
از استراتژی فراخواني ميشوند ،در کليه استراتژیهاای عملاي موجاود
هستند؟ روش عمومي جديدی که در يکي از استراتژیها تعريف شاده
ولي در ديگری موجود نباشد ،نبايد از سمت زميناه اساتفادهکنناده از
استراتژی مورد فراخواني قرار گيرد .در غير اين صورت اصل جابجايي با
ي فيلد مشترک را از بين مي برد .ما اين فراخواني را 'فراخواني خاارج
از محدوده' ميناميم.

 -2-1-0الگوی وضعيت

20

شکل ( : 2اسکلت مشترک ترتيب فراخواني دستورات الگوريتم شکل ( ، 6در
روش SetManager

استراتژی  .2آيا کانديد استراتژی دارای ي ساختار منتزع -عملي
است؟ اين معيار بهجای محاسبه تعداد فرزندان استراتژی پيشنهاد شده
است .تعداد فرزندان استراتژی از ي تاا چنادين پياادهساازی متغيار
هستند .بنابراين بهجای در نظر گرفتن تعداد فرزندان ،وجاود سااختار
منتزع -عملي (برای پيادهسازی گونههاای مختلاف الگاوريتم ،روشهاا
بايد رونويسي شوند  ،بنابراين وجاود سااختار منتازع ،الزاماي اسات را
معيار قرار ميدهيم.
استراتژی  .0آيا رابطها با دسترسي عمومي ،در استراتژی منتزع،
بين هماه استراتژیهای عملي رونااويسي شادهاناد؟ الز اساات کاه
روشهای عمومي رونويسيشده بين اساتراتژیهاای وارث بارای قابال
تعويض ساختن آنها در ي ساختار فراخواني ثابت ،مشترک باشند .به
عبارتي روش جديد با دسترسي عمومي نبايد در ي استراتژی موجاود
باشد و در ديگری نباشد.
اسااتراتژی  .5آيااا والااد اسااتراتژی و زمينااه مشااترک اساات؟
سلسلهمراتب استراتژی و زمينه استفادهکننده از آن ،بايد از هم مستقل
باشند .در غير اين صورت زمينه نيز ي استراتژی است و باياد حااوی
مشخصات الگوريتمي باشد و استقالل بين الگوريتمها و زمينه از بين
ميرود.
استراتژی  .4حضور خصيصه «حفن فيلد» در زمينه ،باهمنظاور
اينکه کالينت در هرلحظهای از اجارا بتواناد برحساب شارايط از يا
استراتژی به استراتژی ديگر جابجا شود ،حضاور حاداقل يا روش باا
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شکل ( : 9الگوی طراحي وضعيت

گاهي نيازمند ي شيء با چندين وضعيت هستيم ،بهطوریکه
با حرکت از ي وضعيت به وضعيت ديگرش ،رفتار مناسبي را از خود
نشان دهد [ .]1همچنين ميخواهيم در ي زمينه خاص و در
ي لحظه ،تنها در ي وضعيت قرار گيرد و بهراحتي وضعيتي اضافه يا
حیف شود .الگوی وضعيت نيازمندیهای فوق را برآورده ميکند.
الگوی وضعيت ساختاری کامالً مشابه با الگوی استراتژی دارد و تنها در
رفتار با الگوی استراتژی متفاوت است .اين شباهت باعث شده که در
خيلي از موقعيتها ،ابزارهای خودکار شناسايي الگوهای طراحي،
نتوانند الگوی وضعيت را از استراتژی تشخيص دهند .جابجايي بين
کالسهای مشخصکننده وضعيتها يا بهصورت داخلي و يا از خارج
انجا ميگيرد .درواقع الگوی وضعيت بهصورت آشکارا مشخص
نميکند که در چه مکاني و چه زماني تغيير وضعيت رخ ميدهد.
بنابراين هر الگوی وضعيت ميتواند تعدادی رابط را پيادهسازی کند که
به رابطهای کالس وضعيت ديگر هيچ ارتباطي نداشته باشد.
معيارهای متمايزکننده الگوی وضعيت از الگوی استراتژی در ادامه
آمده است .بهطاورکلي حالاتهاای امکاانپایير بارای جابجاايي باين
وضعيتها (شکل ( 9در الگوی وضعيت ،يا از طريق زمينه قابل انجاا
است ،ياا بهصورت داخلي و توساط وضاعيتهاا .معيارهاای زيار اناواع
حالتهای امکانپیير برای جابجايي بين وضعيتها را بررسي ميکنند.
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وضعيت  .1تعداد استراتژیهای عملي (دليل استفاده از واژههاای
استراتژی و زميناه در تماا معايارهاا اين اساات کااه ،ايان معيارهاا
ميخواهند نمونههای استراتژی را تصحيح برچسب کنناد و ابزارهاا در
خروجي خود ،آدرس استراتژی و زمينه را دادهاناد کاه حااوی ايجااد
نمونهای از همزاد خود هستند بهطوریکه ،اين نمونهها بعد از ايجاد در
ي فيلد مشترک مستقر شدهاند (يعني بين آنها با دستورات شارطي
جابجايي رخ داده است  .گاهي زيرکالسهای وضعيت ،همزادی از خود
را ايجاد و وضعيت جانشين را بهمنظور جابجايي تعيين ميکنند.
وضعيت  .2تعداد نمونههای استراتژی که در زمينه ايجاد شدهاند،
بهطوریکه اين نمونهها در ي فيلد مشترک مستقر شدهاند (يعني بين
آنها با دستورات شرطي جابجايي رخ داده است .
گاهي زمينه مجموعاهای از وضاعيتهاا را ايجااد و امکااني بارای
جابجايي آنها فراهم ميکند.
وضعيت  .0آيا زمينه استفادهکننده از استراتژی خود را بهعناوان
پارامتر به استراتژی ميفرستد؟ ممکن است زمينه خود را به وضعيتها
بفرستد تا وضعيتها هنگا جابجايي ،زميناه را مطلاع کارده و ساپس
زمينه ،جابجايي را با وضعيت ارسالشده از طرف وضعيتها انجا دهد.
وضعيت  .5تعداد نمونههای استراتژی که در زمينه ايجاد ميشوند
و فيلدی که در آن قرار ميگيرند مشترک نيست.
اگر دو يا چند وضعيت ،در ي زمينه و در فيلدهای غيرمشاترک
ايجاد شوند ،در اين صورت الگوی موردنظر نميتواناد الگاوی وضاعيت
باشد چون ي زمينه در هر زمان تنها ميتواند در يا وضاعيت قارار
بگيرد.
وضعيت  .4تعداد فراخوانيهايي که از عملگرهای زمينه در استراتژی
ميشود .در حالت وضعيت  ،0برای تنظايم وضاعيت ،زميناه از سامت
وضعيتها بايد فراخواني شود.
وضعيت  .6آيا والد استراتژی و زمينه مشترک است؟ سلسالهمراتاب
وضعيت و زمينه استفادهکننده از آن برای حفن اساتقالل باياد از هام
جدا باشند.

 -0-1-0الگوی کارخانه انتزاعي

21

اگر مجموعهای از اشياء را داشته باشيم که به سب های مختلف
قابلتوليد شدن باشند ،هنگا جابجايي از ي سب به سب ديگر،
چه بايد کرد؟ بايد از هزاران شيء به هزاران شيء (از همان نوع اما با
سب متفاوت  ،جابجا شويم؟ الگوی کارخانه انتزاعي اين امکان را
ميدهد که در چنين مواقعي تنها با جابجايي ي شيء ،از ي سب
به سب ديگر جابجا شويم .هدف اين الگو ايجاد ي رابط برای توليد
خانواده ای از اشيا مرتبط يا وابسته ،بدون معين کردن کالس
عمليشان است [.]1
حتي با مقايسه تعريف دو الگوی کارخانه انتزاعي (شکل ( 8و
استراتژی ،شباهتهای موجود در پيادهسازی و عملکرد آنها مشخص
است .الگوی استراتژی امکان جابجايي بين خانوادهای از الگوريتمها را
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در ي زمينه خاص فراهم ميکند ،درحاليکه کارخانه انتزاعي نيز،
امکان جابجايي بين استانداردهای مختلف توليد مجموعهای از اشياء
را در ي زمينه خاص فراهم ميسازد .برای فراهمسازی اين جابجايي
در ي زمينه خاص نيازمند چارچوب مشترک ذکرشده در بخش
استراتژی و ساختار فراخواني ثابت هستيم.

شکل ( : 8الگوی طراحي کارخانه انتزاعي

معيارهای متمايزکننده الگوی کارخانه انتزاعي به جهت مشخص
کردن هدف هر عملکرد و ساختار مشابه (الزا حضور رابطهای مشترک
برای جابجايي خانوادهای از اشياء در ي مکان مشترک با الگوی
استراتژی در زير آمدهاند.
کارخانااه انتزاعااي  .1تعااداد روشهااای عمااومي کااه بااين تمااا
استراتژیهای وارث ،رونويسي شدهاند .روشهای عمومي رونويسيشده
بايد در تما توليدکنندهها مشاترک باشاند (باهمنظاور ايجااد قابليات
جابجايي بين استانداردهای موجود ،در ي زميناه خااص باا سااختار
فراخواني ثابت .
کارخانه انتزاعاي  .2کامتارين تعاداد روشهاای رونويسايشاده
عمومي که شيء جديدی را ايجاد و برميگردانند (بين کالسهای وارث
استراتژی بدون اينکه پيادهسازیای را در بر بگيرند .هار توليادکنناده
عملي در کارخانه انتزاعي ،تنها برای توليد مجموعهای از اشياء مارتبط
يا وابسته استفاده ميشود و پياادهسااازی ديااگری را در باار ندارناد.
«کمترين» استفاده ميشود چون ،همه زيرکالسهای توليدکننده باياد
رابطهايي که اشيايي را برميگردانناد و هايچ پياادهساازیای ندارناد،
داشته باشاند .مقادار ايان معيااار باايااد برابار بااا تعاداد روشهاای
رونويسيشده مشترک بين همه توليدکنندهها باشد.

 -5-1-0الگوی مالقاتکننده

22

هرگاه بخواهيم ي يا چند عملگر مشترک (مثالً )( drawرا به
مجموعه ای از عناصر (مثل دايره ،مثلث ،مستطيل ،و  ...اضافه کنيم،
مجبور هستيم اين عملگر را در ت ت عناصر ،به شيوههای مختلف
پيادهسازی کنيم .اگر نياز به تغيير بخشي از عملگر داشته باشيم ،به
تاعاداد عناصار ،نيازمند تغيير در کاالس عناصر هستيم .الگوی
مالقاتکننده (شکل ( 11امکاني را فراهم ميکند که ي يا چند
عملگر جديد را به مجموعهای از عناصر اضافه کنيم ،بدون اينکه نياز به
ويرايش کل کالس عناصر داشته باشيم [.]20
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پيوند مستقيم برقرار کنند ،الگوی ميانجي اتخاذی ميبيند که همه
اشياء تنها به ي شيء مياني پيوند داشته باشند و آن شيء عمليات
ارتباطي همه آنها را حلوفصل کند .به اين طريق اشياء مرتبط ،مي-
توانند مستقل از هم کار کنند و همزمان ارتباط داشته باشند ،گاهي
ميانجي ارتباطات بين وضعيتهای الگوی وضعيت را فراهم ميکند.
درواقع به دليل حضور ساختار وضعيت ،اين الگو (شکل ( 11بين
شکل ( : 11الگوی طراحي مالقات کننده

الگوی مالقاتکننده اين امکان را با جداسازی بخش پيادهسازی
عملگرها از عناصر ،فراهم ميکند .بهطوریکه تما پيادهسازیهای ي
عملگر برای عناصر مختلف در ي کالس قرار ميگيرند .عناصر هستند
که خودشان را به پيادهسازیها ميفرستند و عملگرها ،عنصر خاص
خودشان را شناسايي و عمل موردنظر را انجا ميدهند .شباهت بين
الگاوی استراتژی و مالقاتکننده در اين نکته قرار دارد که به بخش
پيادهسازی مالقاتکننده به ازای اضافه شدن هر عملگر روی کليه
عناصر ،ي کالس اضافه ميشود .بنابراين ي عنصر ،برای شناسايي
عملگرهای خاودش باايد ي شناسه مشترک بين کل عملگرها داشته
باشد .مالقاتکننده ،اين شناسه را با قرار دادن ي رابط مشترک برای
هر عنصر بين عملگرهای مختلف موردنيازش فراهم ميکند.
معيارهای شناسايي الگوی مالقاتکننده روی نموناههاای مثبات
کاذب استراتژی در ادامه آمدهاند.
مالقاتکننده  .1تعداد روشهايي که در استراتژی منتزع حاداقل
ي پارامتر هم نوع ميگيرند .اصاوالً تعاداد روشهاايي کاه در الگاوی
مالقاتکننده برای عمل روی ساختار عناصر تعريف ميشوند ،نسبت به
تعداد عناصری که روی آنها عمل مايکنناد برابار ياا بازر ترناد .در
مالقاتکننده برای مالقات کردن هر عنصر ي روش تعريف ميشود.
مالقاتکننده  .2تعداد کالسهای استراتژی که به سامت زميناه
فرستاده ميشوند .در الگوی مالقاتکننده ،همه عملگرها خودشان را به
عناصر مشخص باهعناوان پاارامتر ميفرستند و عناصر نيز آنها را مي-
پیيرند.
مالقاتکننده  .0تعداد کالسهای ساختار زمينه که خودشان را به
سمت استراتژی مايفرساتند .در الگاوی مالقااتکنناده هماه عناصار
خودشان را به سمت عملگرهای مشخص بهصورت پارامتر ميفرستند و
عملگرها آنها را مالقات ميکنند.
مالقاتکننده  .5تعداد فرزندان زمينه (پيادهسازیها که حاوی فيلد
عماومي از اساتراتژی (عناصار هساتند .اصاوالً هار عملگار از الگاوی
مالقاتکننده ي عنصر همکار را بهصورت پارامتر ميگيرد و بارعکس.
بنابراين نيازی به تعريف فيلدی از عناصر که در کل عملگر قابلاستفاده
باشد ندارند .اصوالً مقدار اين معيار برای اين الگو صفر است.

 -4-1-0ميانجي

23

گاهي مجموعهای از اشياء داريم که بهطور دالم با يکديگر در ارتباط
هستند .درواقع بهجای اينکه چند شيء جهت انجا ارتباطاتشان باهم
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مثبتهای کاذب الگوی استراتژی قرار گرفته شده است .معيارهای
تشخيص الگوی ميانجي از الگوهای بحثشده در بخشهای قبل ،در
ادامه شرح داده شدهاند.

شکل ( : 11الگوی طراحي ميانجي

ميانجي .1تعداد زيارکالسهاای سااختار اساتراتژی کاه پاارامتر
سازندهشان از ي نوع ميباشند (از نوع زمينه  .در الگوی ميانجي ،همه
عناصر (عناصری که به واسطه ميانجي رابطه برقرار ميکنند ميانجي را
به شکل پارامتر از سازنده ميگيرند.
ميانجي  .2تعداد زيرکالسهای استراتژی که در کالس هام ناوع
با پارامتر سازندهشان (زمينه  ،حاوی فيلد وضعيت هستند .همه عناصر
همکار که ميانجي آنها را به هم مرتبط ميکند در ميانجي يا فيلاد
وضعيت از ساختارشان دارد.
ميانجي  .0حداقل تعداد فراخواني از سلسلهمراتاب اساتراتژی در
ساختار زمينه .ميانجي بارای برقاراری ارتبااط مياان عناصار نيااز باه
فراخواني عملگرهای هر عنصر به درخواست عنصر مرتبط دارد.

 -5فرايند يادگيری
در دادهکاوی با دو مجموعه داده مواجه هساتيم ،داده آموزشاي و داده
آزمايشي .صفات داده آموزشي را مجموعه معيارهايي تشکيل ميدهناد
که هويت موجوديتهای قرارگرفته در رکوردها را پيشگويي ميکنناد.
موجوديتهای دادهی آموزشي ،مشاهداتي هستند که از قبل هويتشاان
شناسايي شده است .دادهی آموزشي حاوی ي ستون پيشگويي است.
مقادير اين ستون ،با برچسابهاايي پار مايشاوند کاه هويات اصالي
موجوديتها را نشان ميدهد (ماثالً درسات ياا غلاط  .داده آزمايشاي
حاوی مشاهداتي است که هويت اصليشان شناخته شده نيست.
باا تجزيهوتحليلي کاه به واساطه الگاوريتمهاای دادهکااوی روی
دادهی آموزشي صورت ميگيرد مدلهايي ساخته ميشود .مدلساازی،
دانش موجود در مشاهدات داده آموزشي را در قالب ي سری قاوانين
استخراج ميکند .داده آزمايشي برای ارزيابي دقات پايشگاويي مادل
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ساخته شده روی داده آموزشي به کار برده ميشود .درواقع پيشگاويي
ي فرايند دومرحلهای دارد ،فاز يادگيری و فاز دستهبندی.
در فاز يادگيری بر اساس مجموعه دادهی آموزشي ،مدل طبقاهبناد
ساخته ميشود و در فاز طبقهبندی بر اساس مدل ساختهشاده در فااز
قبل ،مجموعه داده جديد کاه در فااز ياادگيری اساتفاده نشاده اسات
(مجموعه داده آزمايشي دستهبندی ميشود (پيشگويي ميشاود کاه
مشاهدات جديد چه برچسبي بگيرند .
نمونه مشاهدات داده آموزشي از سه پروژهی  Javaio ،Jhotdrawو
 Jrefactoryتوسط دو ابزار  SSAو  PINOTفراهم شدهاند .بهطاورکلي
مراحل يادگيری داده به شرح زير است:
 -1محاسبه مقادير پيشبينيکنندهها (معيارها برای چندين نمونه
مثبت کاذب و مثبت صحيح شناساييشده توسط ابزارها.
 -2در اين گاا باا استفاده از الگوريتمهاای دادهکااوی مدلهای
تصميمگيری جهت پيشبيني روی مجموعه داده ساخته ميشوند .اين
مدلها ميتوانند با هر ابزار خودکار شناسايي الگو جهت بهبود در
شناسايي ترکيب شوند.
 -0بررسي صحت يا عد صحت نمونههای شناساييشده .بهطوریکه
در اين کار ،اگر نمونهی موردنظر مثبت صحيح باشد ،برچسب
استراتژی و اگر مثبت کاذب باشد ،با بررسي و شناسايي الگوی صحيح
موجود در آن با «هويت صحيح الگو» برچسب ميخورد .نهايتاً
درصورتيکه هيچ الگويي در آن مشاهده نشود با «بدون الگو» برچسب
ميخورد.

روشهای دستهبندی
از پنج الگوريتم دادهکاوی برای استخراج دانش از معيارهای بحثشده
در بخش قبال استفااده شده است .هار پانج مورد ،مدلي را برای
تصميمگيری فراهم ميکنند.

طبقهبند

C5.0

اين طبقهبند درواقع بر اساس تقسيم مبتني بر نمونه روی صفتي
(معيار کاه بيشتارين سود اطالعاتي را با خود دارد ،کار ميکند.
سپس هر زيرنمونه تعريفشده با اولين تقسيم ،دوباره تقسيم ميشود
(معموالً بر اساس ي صفت متفاوت  .اين فرايند تکرار ميشود تا اينکه
هيچ زيرنمونه قابلتقسيم نداشته باشيم .سرانجا پايينترين سطح
تقسيمها دوباره بررسي ميشوند .آنهايي که تأثير قابلتوجهي بر مقدار
مدل ندارند حیف يا هرس ميگردند [.]25

طبقهبند

SVM

ي طبقهبند و الگوريتم رگرسيون است که از تئوری يادگيری ماشين
با حداکثر دقت پيشبيني ،بدون «اتصال بيش از حد معيارها به داده
آماوزشي »24استفاده ميکند .اين روش از ي تبديل غيرخطي بر
دادههای يادگيری استفاده ميکند .سپس با جستجو برای تساویهای
رگرسيون در دادههای تبديلشده ،کالسها (اهداف پيشبيني را
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جدا ميکند ،SVM .خصوصاً برای آناليز دادهها با تعداد زيادی از فيلد
های پيشگوييکننده مناسب است [ .]24در اين تحقيق از ،SMO
ي نوع  SVMتطبيقياافته بارای دادههاای حاوی بيش از دو هويت
قابل پيشبيني استفاده ميشود.

طبقهبند

 J48و )ADABOOSTM1 (J48

طبقهبند  j48درختهای تصميمگيری را از مجموعه دادهی دارای
بارچسب ميساازد .اين طبقهبند هر صفت را با تقسيم دادهها به
مجموعههای کوچ تر بهعنوان ي تصميمگيرنده در نظر ميگيرد.
 AdaBoostM1ي الگوريتم يادگيری ضعيف را بهعنوان پايه در نظر
ميگيرد و کاارايي آن را افازايش ميدهد .اين الگوريتم برای
دستهبندی بيشتر از دو هدف جهت پيشبيني نسبت به Boosting
بهبود يافته است [ .]26در اين کار با الگوريتم  j48استفاده شده است.
طبقهبند BOOSTING
ي شيوه کلي برای بهبود کارايي الگوريتمهای يادگيری (الگوريتمهايي
که بهآرامي به سمت دستهبندی صحيح ميل ميکنند است .بهصورت
تکراری الگوريتم يادگيری ضعيف را روی توزيعهای مختلف دادهی
آموزشي اجرا ميکند .سپس طبقهبندهای توليدشده با الگوريتم
يادگيری ضعيف را تارکيب ميکند و ي طبقهبند تارکيبي اياجاد
ميکند [.]26

نتايج
مهمتارين عنااصر در فارايند دادهکااوی ،در درجاه اول قادرت
متمايزکنندگي معيارهايي است که بهعنوان پيشگوييکنندههای ي
مجموعه داده قرار ميگيرند و دو صحيح برچسب زدن نمونههايي که
مدل داده آموزشي روی آنها ايجاد ميشود .درواقع طبقهبندها دانش
موجود در معيارها را شناسايي ميکنند .در اين بخش نتايج ارزيابي
دقت يادگيری مدلهای ايجادشده از شيوههای مختلف دادهکاوی بر
اساس معيارهای پيشنهادی اراله شده است.
در اين کار ،ي بازبيني دستي به ازای تما نمونههاای يافاتشاده
توسط ابزارها انجا ميگيرد .سپس ي دستهبندی چندتايي (چندتايي
يعني چند هدف قابل پيشبيني (استراتژی ،وضعيت و ...موجود است ،
ي دستهبندی يکي در مقابل بقيه (در اين دستهبندی ،هر بار ي الگو
درست و بقيه با نادرست برچسب ميخورند و ي دساتهبناد دوباهدو
(الگوها دوبهدو در نظر گرفتاه مايشاوند ،باهعناوانمثاال ،يا مرتباه
نموناههااای اساتراتژی و وضااعيت را بااهعناوان مجموعااه داده در نظاار
ميگيريم ،بهطوریکه ي الگو با درست و ديگری با نادرست برچساب
ميخورد و ي مرتبه استراتژی با ميانجي و به همين ترتيب برای هار
نمونه فراهم ميگردد .در دستهبندی چندتايي نمونهها بارچسابهاای
«نا هر الگو» و در صورت موجود نبودن الگو بهصورت «بادون الگاو»
دستهبندی ميشوند.
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دستهبندهای مختلف (… ، SVM,C5.0,سنجش آنهاا باا شايوههاای
دستهبندی متفاوت («يکي در مقابل همه» ،دو در دو ،و چند برچسبه ،
نزديکي نتايج آنها ،و همچنين دقت باالی نتاايج نشاان مايدهاد کاه
استفاده از معيارهاای اساتخراجشاده در ايان تحقياق ،در تشاخيص و
جداسازی الگوهای طراحي مناسب بوده و ميتواند توسط ساير محققان
نيز مورداستفاده قرار گيرد.
نمونهای از مجموعه دادهی تهيهشده در جدول  1و  2آمده است.

دقت برچسب دهي «يکي در مقابل همه» ،قادرت متماايزساازی
معيارها را در جداسازی ي الگو از الگاوهاای ديگار نشاان مايدهاد،
درحاليکه دقت روش دوبهدو قدرت جداسازی ي الگو در مقابل يا
الگوی ديگار را نشاان مايدهاد و دساتهبنادی چناد برچسابه دقات
جداسازی همه الگوها را در کنار يکديگر ميسانجد .ازآنجاکاه در ايان
تحقيق ،هدف بهدست آوردن معيارهايي است که بتوانناد الگوهاای باا
ساختار و عملکرد مشابه را بهدرساتي از يکاديگر جادا کنناد ،مقايساه

جدول ( : 1بخش کوچکي از مجموعه داده برای عمل دستهبندی يکي در مقابل همه
...

M425

M326

M227

M128

Context and strategy

صحيح

1

1

1

1

Locator handle-locator

ناصحيح

1

1

1

1

Tool button-tool

ناصحيح

96

1

1

1

PrettyPrintVisitor-node

ناصحيح

1

1

2

1

Text figure- collection factory

ناصحيح

1

1

1

1

Draw applet- tool

پااليش

….

...

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

...

M4

استراتژی

...

1

1

1

1

مالقاتکننده

96

1

1

کارخانه انتزاعي

1

1

2

ميانجي

1

1

1

وضعيت

M3

…

ترکيب مقادير معيارها ،قوانين واضاح و باا ثبااتي را ايجااد کاردهاناد و
دسااتهبناادها توانسااته انااد آن قااوانين را اسااتنباط و اسااتخراج کننااد.
همانطور که بهباود روی ابازارهاای  SSAو  PINOTدر شاکل (12
نشااان داده شااده اساات .شااکل ( 12پاانج آمااار را ماارتبط بااه نتااايج
بهدستآمده روی نمونههايي کاه جاز الگوهاای ماورد بررساي در ايان
تحقيااق بااودهانااد ،نشااان ماايدهااد .اولااين آمااار ،تعااداد کاندياادهای
استخراجشده برای الگوی اساتراتژی توساط ابزارهاای  SSAو PINOT
است .آمار دو  ،مربوط به تعداد مثبات کااذبي اسات کاه در خروجاي
ابزارهای خودکاار  SSAو  PINOTبارای شناساايي الگاوی اساتراتژی،
بهصورت دستي و بر اساس سندهای موجود برای اين سه پروژه متنباز
(چه سندهای داخلي در خود پروژهها و چه ساند خاارجي ايجاادشاده
برای شارح ايان پاروژههاا  ،مشااهده شاده اسات .آماار ساو  ،تعاداد
نمونههايي است که توساط ابزارهاا باهصاورت «اساتراتژی /وضاعيت»
شناسايي شده است ،يعني مشخص نشاده کاه کادا يا اساتراتژی و
کدا ي وضعيت هستند.

Serial no. 72

M2

M1

Context and strategy

1

1

Locator handle-locator

1

1

Tool button-tool

1

PrettyPrintVisitor-node

1

Text figure- collection factory

1

Draw applet- tool
….

آمار چهار مشخص ميکند از کل نموناههاای اساتخراجشاده توساط
ابزارها ،چندتای آنها توسط معيارها و به کم الگوريتمهای دادهکاوی
باه درستي با نا الگوی صحيحشان شناسايي شدهاند .آماار آخار بياان
ميکند که از تعداد نمونههايي که ابزارها تحت يا گاروه و باه شاکل
«استراتژی  /وضعيت» نشان دادهاناد ،چناد تاای آنهاا را معيارهاا ،از
يکديگر متمايز کردهاند.
آمار آخر نشان ميدهد که اکثر وضعيتهاا از اساتراتژیهاا قابال
متمايز شدن هستند .به دليل اينکه اين دو ابزار درصد بازياابي باااليي
دارند ،کاهش منفي کاذب با تعداد خيلي کم مشاهده شد .اما برخاي از
الگوها مثل کارخانه انتزاعي و ميانجي ،که توسط برخي از ابزارهاا مثال
 SSAقابلشناسايي نيست ،از روی نمونههای استراتژی بازيابي شدهاند.
پس از تشکيل دادهها ،از نر افزار آماری کلمنتاين و وکا جهت ارزيابي
دقت يادگيری از شيوهی اعتبارسنجي ضربدری با ده بخش 29استفاده
شده است (داده آموزشي به ده قسمت تقسيم ميشود بهطوریکه طاي
ده مرتبه ،هر مرتبه ي بخش بهعناوان دادهی آزمايشاي و ناه بخاش
بهعنوان داده آموزشي در نظر گرفته ميشود و دقت مدل به اين طريق
سنجيده ميشود .
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نتايج ،با سه روش دستهبندی يکي در مقابال هماه ،30دوباهدو و
چندبرچسبه اراله شدهاند .در اين تحقيق ،دقت يادگياری از طرياق دو
معيار  Accuracyو  31TPRسانجش شاده اسات ،Accuracy .برابار باا
درصد کل نمونههايي است کاه باهطاور صاحيح برچساب خاوردهاناد،
درحاليکه  ،TPRتنها درصد نموناههاای مثبتاي کاه باهطاور صاحيح
برچسب خوردهاند را مشخص ميکند .نتايج در جدولهای  0تا  2آورده
شده است.

شکل ( : 12بهبود بهدست آمده روی

جدول ( : 0دقت و نرخ مثبت صحيح يادگيری ي

الگو در مقابل بقيه نمونهها

بدون الگو

کارخانه انتزاعي

مالقاتکننده

ميانجي

وضعيت

استراتژی

يکي در مقابل بقيه

%85/2

%111

%89/2

%89/2

%89/2

%85/2

)C5.0 (Accuracy

%81

%111

%111

%111

%99/2

%80/0

)C5.0 (TPR

%86/5

%111

%111

%111

%89/2

%89/2

)C5.0 Boosting (Accuracy

%99/9

%111

%111

%111

%99/2

%111

)C5.0 Boosting (TPR

%95/2

%111

%86/5

%86/5

%85/2

%81/2

)Adaboostm1 J48 (Accuracy

%90/0

%111

%111

%91

%21/5

%91

)Adaboostm1 J48 (TPR

%92/5

%85/2

%85/2

%111

%81/2

%85/2

)SVM (Accuracy

%55/5

%24

%111

%91

%29/6

%80/0

)SVM (TPR

%95/2

%111

%86/5

%82/8

%98/5

%82/8

)J48 (Accuracy

%61/1

%111

%111

%21

%21/5

%80/0

)J48(TPR

نتايج جداول  ،0-2توانايي معيارهای ارالاهشاده را ،ازنظار ميازان
متمايزسازی الگوهای مجموعاه داده از يکديااگر ،مااوردسنجش قارار
ميدهند.
جدول شماره  ،0نتايج ارزيابي معيارها را با روش برچسبدهي يکي
در مقابل همه و به کم الگوريتمهای مختلف دستهبندکننده ،به ازای
هر الگو نشان ميدهد .با فرض آزمايش جداساازی الگاوی  Aاز پناج
الگوی  C ,D ,E ,Fو  Bدر روش «يکي در مقابل همه» نمونه مشاهدات
از نوع  Aرا در طبقه  Tو نمونه مشاهدات از انواع  B, C ,D ,E ,Fرا در
طبقه  Fقرار ميدهيم .سپس بر اساس مقادير معيارها روی مشاهدات،
الگوريتمهای دادهکاوی قوانيني را استخراج ميکنند که بتوان گروه T
را از گروه  Fجدا کرد .الگوريتمها در صورتي در فرايند جداسازی
موفق ميشوند و دقت بااليي دارند کاه ،گاروه  Tمشخصاههاای
متمايزکننده بدون ابهامي را روی مقادير مشاهدات  Tنشان دهند.
بديهي است که در روش دوبهدو جداسازی دو کالس  Aاز  Bدر

Serial no. 72

دو ابزار  SSAو PINOT

مجموعه داده کوچ تر ،تالش کمتری را نسبت به جداسازی  Aاز
دسته  C ،D ،E ،Fو  Bميطلبد.
بااهعنااوانمثااال نتااايج عااددی در سااتون شااماره  2بااا عنااوان
«استراتژی» از جدول  ،0ميزان متماايزساازی الگاوی اساتراتژی را در
کنار الگوهای ديگر نشان ميدهد .بهطوریکه اعاداد ساتون  2کاه در
ستون  1با عنوان  TPRدر کنار هم هساتند ،نارخ پايشبيناي صاحيح
نمونههای استراتژی را نسبت به ديگر الگوها نشان ميدهند و اعاداد از
ستون  2که در ستون  1با عنوان  yccruccAدر کنار هم هستند ،نارخ
صحيح پيشبيناي را بارای دو بارچسب درسات و غلاط در کناار هام
نشان ميدهند .نتايج نشاان مايدهاد در روش يکاي در مقابال هماه،
معيارها ،الگوها را خصوصاٌ با کم الگوريتمهای  C5.0و  Boostingکه
اثبات شده در يادگيری دقت باالتری دارند ،در حدود  81درصد مواقع،
بهخوبي شناسايي ميکنند.
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جدول ( : 5دقت يادگيری روش برچسب دهي دوبهدو با شيوه

SVM

بدون الگو

کارخانه انتزاعي

ميانجي

مالقاتکننده

وضعيت

%80/8

%85/2

%111

%84/6

%81/8

استراتژی

%91

%91/9

%111

%96/6

-

وضعيت

%95/6

%81/6

%111

-

-

مالقاتکننده

%80/8

%111

-

-

-

ميانجي

%96/0

-

-

-

-

کارخانه انتزاعي

-

-

-

-

-

بدون الگو

جدول ( : 4دقت يادگيری روش برچسب دهي دوبهدو با

شيوه C5.0

بدون الگو

کارخانه انتزاعي

ميانجي

مالقاتکننده

وضعيت

%80/8

%111

%111

%111

%84/5

استراتژی

%86

%111

%81/6

%111

-

وضعيت

%86/1

%111

%111

-

-

مالقاتکننده

%84/6

%111

-

-

-

ميانجي

%111

-

-

-

-

کارخانه انتزاعي

-

-

-

-

-

بدون الگو

با شيوه Boosting C5.0

جدول ( : 6دقت يادگيری روش برچسب دهي دوبهدو
بدون الگو

کارخانه انتزاعي

ميانجي

مالقاتکننده

وضعيت

%86/8

%111

%111

%111

%111

استراتژی

%111

%111

%81/6

%111

-

وضعيت

%111

%111

%111

-

-

مالقاتکننده

%111

%111

-

-

-

ميانجي

%111

-

-

-

-

کارخانه انتزاعي

-

-

-

-

-

بدون الگو

جداول شماره  4 ،5و  6نتايج ارزيابي معيارها را در متماايزساازی
نمونههای هر دو الگو در کنار هام ،باه کما الگاوريتمهاای مختلاف
دسااتهبناادی کننااده  ،C5.0 ،SVMو  Boostingنشااان ماايدهنااد.
بهعنوانمثال در رديف  2که باا عناوان اساتراتژی هماراه شاده اسات،
نتيجه عددی هر سلول ،نتيجه دقت ( Accuracyپيشبيني هر کاندياد

از الگوی استراتژی را نسبت به ي الگوی ديگر نشان مايدهاد .نتاايج
اين سه جدول نشان ميدهد که دقت معيارها با کما الگاوريتمهاای
 C5.0و  ،Boostingبرابر با ميانگين  89/6درصد است که دقت باااليي
را نشان ميدهد.

جدول ( : 2دقت يادگيری روش برچسب دهي چندتايي
)Boosting(c5.0

C5.0

Adaboostm1
J48

J48

SMO

Multi Classification

%89/2

%82/8

%92/2

%92/2

%24/5

Accuracy

جدول شماره  ،2که مهمترين جدول در سنجش نتاايج اسات،
دقات متمايازسازی الگوهاا را ،باه کما معيارهاا و الگاوريتمهاای
دستهبند مختلف ،در جداسازی شش کاالس متفااوت در کناار هام
ميسنجد .در عمل پيشبيني توسط الگوريتمهای دادهکاوی ،هر چه

Serial no. 72

حجم دادهها جهت تحليل و تعاداد کاالسهاا (برچسابهاا جهات
پيشبيني بيشتر باشند ،بهويژه در حالتي که خصوصيات کاالسهاا
به هم نزدي باشند ،کار پيشبيني بسيار مشکل ميشود .در چناين
حالتي حضور ويژگيهاا (معيارهاای پايشبينايکنناده بااا تااوان
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