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چشمگیری در  طور به ها ستمیساطالعاتی هستند که اندازه و پیچیدگی این  یها ستمیسقسمت اصلی  دادهمدیریت پایگاه  یها ستمیس :چکیده

 یها چالش، مدیران پایگاه داده با مشکالت و ها آنشدن  تر دهیچیپپایگاه داده و  یها ستمیسبا رشد و پیشرفت . اخیر افزایش یافته است یها سال

مدیر  یها نهیهزقسمت اصلی هزینه کلی مالکیت سیستم پایگاه داده، شامل . است بر زمانپرهزینه و  ها ستمیسو مدیریت این  اند شدهبیشتری روبرو 

، منجر به خود مدیریتیبا فراهم آوردن عملکرد  خودمختارپایگاه داده . بزرگ و پیچیده را مدیریت کند یها ستمیساست که بتواند این  یا خبره

وابسته به بارکاری  نظیر تنظیم خودکار شِمای پایگاه داده خود مدیریتیتصمیمات . شود یمکاهش هزینه کل مالکیت برای سیستم پایگاه داده 

ایش و تحلیل بارکاری برای کشف تغییرات و تطبیق طراحی بنابراین یکی از مسائل مهم در تحقق تنظیم خودکار پایگاه داده، پ. پایگاه داده است

یک حلقه کنترل بازخورد برای پایش پیوسته و تحلیل سبک وزن بارکاری در در این مقاله . شِمای پایگاه داده با این تغییرات است( بازتنظیمی)

است و برای کشف تغییرات  برای ویژگی خودتنظیمی این حلقه توصیف کننده یک الگوی طراحی. شود یمارائه  NoSQL گرا ستونپایگاه داده 

کارایی راهکار پیشنهادی در کشف  ها شیآزمانتایج حاصل شده از . که الزمه بازتنظیمی خودکار شِمای پایگاه داده است رود یمبارکاری بکار 

 .دهد یمتغییرات بارکاری را نشان 

 .NoSQLپایگاه داده خودمختار، تنظیم خودکار شِمای پایگاه داده، پایش و تحلیل بارکاری، حلقه کنترل بازخورد، پایگاه داده  :یدیلک یها واژه

 

A New Solution for Workload Change Detection in Self-Tuning 

NoSQL Database 
 

M. Mozaffari1, PhD Student; E. Nazemi2, Associate Professor; A. M. Eftekhari-Moghadam3, Associate Professor 
 

1- Faculty of Computer and Information Technology Engineering, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran,  

Email: m_mozaffari@qiau.ac.ir 

2- Faculty of Computer Science and Engineering, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran, Email: nazemi@sbu.ac.ir 

3- Faculty of Computer and Information Technology Engineering, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran, Email: eftekhari@qiau.ac.ir 

Abstract: Database management systems are the main part of information system that the size and complexity of these systems 

significantly have been increased in recent years. With the growing and being more complicated database management systems, 

database Administrators face more problems and challenges, so management of these systems is Time-consuming and costly. More 

over the main part of the total cost of ownership includes the cost of expert database administrator (DBA) who can manage these 

large and complicated systems. Autonomic databases by providing self-management functionality are caused to reduce the total cost 

of ownership for a database system. The self-management decisions as the automated schema database tuning depend on the database 

workload. One of the important issues in realizing the database automated tuning is workload monitoring and analysis for changes 

detection and schema re-tuning with this changes. In this paper is presented the feedback control loop for continuous monitoring and 

light-weight analysis of workload in NoSQL column-oriented database. This loop describes a design pattern for self-tuning feature 

and uses for workload change detection which require automated schema database re-tuning. The experimental results exhibit the 

effectiveness of the proposed solution for workload change detection. 

Keywords: Autonomic databases, Automated schema database, Workload monitoring and analysis, Feedback control loop, NoSQL 

database. 
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 مقدمه -8

به یامروزمدیریت پایگاه داده  یها ستمیس یگستردگو  یدگیچیپ

 بر زمانبسیار پرهزینه و  ها آن ینگهدارو  کنترل کهاست  دهیرس یحد

 نیهمبه . است خارج یانسان یروین عهده ازموارد  ازاست و در بعضی 

در مورد اضافه نمودن قابلیت  یاریبس مطالعات ریاخ یها سال در علت

ها انجام شده است که حاصل آن طراحی و  به این سیستم 8خودتطبیقی

قابلیت . تاس 2مدیریت پایگاه داده خودمختار یها ستمیستوسعه 

مذکور، سیستم پایگاه داده را قادر به مدیریت و نگهداری از خود بدون 

 یها ستمیسیا )خودتطبیق یها ستمیس. سازد دخالت انسان می

کنترل  یها حلقههستند که از  3خود مدیریتی یها ستمیس، (خودمختار

و اجرا بر طبق تغییرات رخ  یزیر طرحتحلیل،  ،برای پایش 9بازخورد

بنابراین سیستم پایگاه داده  .[8] کنند یمداده در محیط خود، استفاده 

ط عملیاتی وضعیت و محی تواند به تغییرات ایجاد شده در خودمختار می

  .خود پاسخ دهد و خود را با این تغییرات تطبیق نماید

پایگاه داده خودمختار  یها یژگیویکی از  2ویژگی خودتنظیمی

این ویژگی . دارد 1است که اشاره به تنظیم خودکار شِمای پایگاه داده

به خودکارسازی طراحی شِمای فیزیکی پایگاه  یا رابطهدر پایگاه داده 

، یافتن یک 1مساله طراحی فیزیکی خودکار پایگاه داده. پردازد یمداده 

برای یک ( از ساختارهای فیزیکی یا مجموعه)پیکربندی مناسب 

است که ( B)مشخص یساز رهیذخو بودجه ( W)مشخص 1بارکاری

موجود در بارکاری  یوجوها پرسمنجر به کمترین هزینه اجرای 

از  یا رابطه ریغمساله طراحی شِما برای پایگاه داده . [2] شود می

طراحی شِما در پایگاه . متفاوت است یا رابطهطراحی شِمای فیزیکی 

و  شود ینمفقط محدود به ساختارهای فیزیکی  یا رابطه ریغداده 

برنامه  یوجوها پرسمدل داده منطقی هم بر مبنای  که ییازآنجا

 . ردیگ یبرماست نیز در  رییتغ قابل

که نوع خاصی از پایگاه ( گرا ستون)4گسترده ستوندر پایگاه داده 

که  شود یماست، جداولی از رکوردها ایجاد  NoSQL یا ررابطهیغداده 

هر رکورد، از  یها ستونهر رکورد دارای یک کلید است و مجموعه 

دارای  تواند یمهمچنین هر رکورد . پیش تعریف شده نیستند

، گسترده ستوناین جداول در پایگاه داده . مختلفی نیز باشد یها ستون

بنابراین مساله اصلی طراحی . [3] شوند نامیده می( CF)  8ستونگروه 

و  ها ستون، تعیین گروهی از NoSQLشِما در این نوع از پایگاه داده 

اطالعاتی است که در هر گروه ستون برای یک بارکاری مشخص باید 

. [9] بارکاری کمینه گردد یوجوها پرسذخیره شود تا هزینه اجرای 

انتخاب یک شِمای خوب در این پایگاه داده وابسته به مدل داده 

بنابراین با ایجاد . [2] برنامه است( یوجوها پرس)مفهومی و بارکاری

تغییرات در بارکاری و مدل داده مفهومی برنامه، ممکن است شِمای 

طراحی شده دیگر از کارایی باال و مناسب برخوردار نباشد و در نتیجه 

 .ورت تطبیق با این تغییرات وجود داردبرای حفظ کارایی، ضر

 یا ررابطهیغدر زمینه خودکارسازی طراحی شِمای پایگاه داده 

اندک ارائه شده در  یها روش. [9-82] تحقیقات کمی انجام شده است

هستند و فقط به دنبال طراحی شِمای بهینه برای  خط بروناین زمینه 

بنابراین قادر به تطبیق شِمای . باشند یم یا ررابطهیغپایگاه داده 

طراحی شده با تغییرات به وجود آمده در بارکاری و وضعیت سیستم 

اهداف سیستم پایگاه  توانند ینم خط برون یها روش ازآنجاکه. نیستند

 برایبرخط  یها روشبرآورده سازند، ارائه  درستی بهداده خودتنظیم را 

و تطبیق آن با  یا رابطهریغ داده پایگاه شِمای طراحی خودکارسازی

الزمه رسیدن به این . است مطرح اصلی چالش یک عنوان به تغییرات

هدف، پایش و تحلیل پیوسته بر بارکاری و وضعیت سیستم برای کشف 

تغییرات و فراخوانی بازتنظیمی شِما برای تطبیق با این تغییرات است 

 .شود یمکه در این تحقیق به آن پرداخته 

 2در بخش  :شده است یسازمانده صورت نیبدله در ادامه، مقا

در . کارهای مرتبط با موضوع این پژوهش بررسی خواهند شد نیتر مهم

موجود در تحقیقات پیشین و طرح مساله بیان  یها چالش 3بخش 

شامل راهکار پیشنهادی برای کشف تغییرات  9بخش . گردد یم

نتایج  2در بخش . است NoSQL گرا ستونبارکاری در پایگاه داده 

 یریگ جهینت یاندر پا. شود یمحاصل از راهکار پیشنهادی تشریح 

 یفعرم 1در بخش  یندهآ یو کارها هشوپژ صخصودر  یمختصر

  .اند شده

 مروری بر کارهای پیشین -2

 یها دادهدر این بخش ابتدا مطالعات پیشین محققان در زمینه پایگاه 

خودتنظیم که شامل راهکارهای ارائه شده برای طراحی خودکار شِمای 

. گردد یمپایگاه داده و تطبیق آن با تغییرات بارکاری است بررسی 

سپس به بررسی مطالعات انجام شده در زمینه مدیریت بارکاری شامل 

و کشف تغییرات بارکاری پرداخته  سازی مدل، یبند دسته، یساز یژگیو

  . شود یم

 مطالعات پیشین محققان در پایگاه داده خودتنظیم -2-8

 یا رابطهدر زمینه تنظیم خودکار طراحی فیزیکی برای پایگاه داده 

نظیر  88تحقیقات زیادی انجام شده است و محققان ابزارهای راهنمایی

در  SQL، راهنمای تنظیم IBM DB2 [83 ,89]راهنمای طراحی 

 Microsoft SQL Serverو راهنمای تنظیم پایگاه داده  [82] اوراکل

 یساز ادهیپکه در محصوالت تجاری پایگاه داده  اند کردهارائه  [81]

هستند و فقط به دنبال یافتن مجموعه  خط بروناین راهنماها . اند شده

و دیدهای ذخیره شده  ها سیانداز ساختارهای فیزیکی نظیر  یا نهیبه

 یها روشهمچنین محققان به ارائه . برای بارکاری برنامه هستند

که قادر به نظارت  اند پرداخته، در این زمینه [81-28] ربرخط، نظی

پیوسته بر بارکاری و وضعیت سیستم و تنظیم پیکربندی ساختارهای 

[ 22]در . هستند ها آنآمده در  به وجودفیزیکی پایگاه داده با تغییرات 

پایگاه داده  شِمای منطقی دلی بهبودیافته برای فرآیند طراحیم

ای  ستاره برفی، خوشه شود که ترکیبی از سه مدل دانه تحلیلی، ارائه می

با استفاده از الگوریتم [ 23]در . ای است الیه صورت سه ای به و ستاره

فرهنگی ترکیبی، راهکاری برای انتخاب یک مجموعه دید مناسب از 
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لی ارائه دید در پایگاه داده تحلی یساز رهیذخبین همه دیدها، جهت 

 .شده است

، پاولو و همکارانش در گروه تحقیقاتی پایگاه داده از 81 2در سال 

-دانشگاه کارنگی ملون، اولین سیستم مدیریت پایگاه داده خود

سیستم مدیریت پایگاه . اند دادهرا توسعه  Peloton83بنام  82گرداننده

سان دخالت ان گونه هیچخودش را بدون  تواند یمگرداننده -داده خود

یک سیستم مدیریت پایگاه  Peloton. پیکربندی، تنظیم و بهینه کند

است که برای عملیات خودمختار طراحی شده و قادر به  یا رابطهداده 

 یزیر طرح مؤلفهسیستم پایگاه داده توسط یک  یها جنبهکنترل تمام 

 .[29] یکپارچه است

فقط وابسته به  NoSQLطراحی شِمای منطقی در پایگاه داده 

. برنامه هم وابسته است یوجوها پرسشِمای مفهومی نیست، بلکه به 

فقط محدود به  یا ررابطهیغبنابراین خودتنظیمی در پایگاه داده 

مدل داده منطقی هم بر  که ازآنجاییو  شود ینمختارهای فیزیکی سا

انتخاب  .گیرد برمیهستند نیز در  تغییر قابلبرنامه  یوجوها پرسمبنای 

، یک مساله NoSQL یا ررابطهیغیک شِمای مناسب برای پایگاه داده 

و در این زمینه فقط  شود یمدستی انجام  صورت به اصوالًمهم است که 

. عملی انجام شده، وجود دارد یها نمونهاز  هایی مشی خطقوانین و 

 یا ررابطهیغدر زمینه خودکارسازی طراحی شِمای پایگاه داده  رو ازاین

ارائه شده در این  یها روش. [9-82] تحقیقات کمی انجام شده است

پایگاه داده برای جلوگیری از عملیات  سازی غیر نرمالزمینه از فنون 

از پایگاه  یا نهیبهو به دنبال طراحی شِمای  اند نمودهپیوند استفاده 

و ابزارهای  ها روش. هستند وجوها پرسداده برای باال بردن کارایی 

هستند و قادر به تطبیق شِمای  خط بروناندک ارائه شده در این زمینه، 

طراحی شده با تغییرات به وجود آمده در بارکاری و وضعیت سیستم 

 .میپرداز یمر یک از این تحقیقات در ادامه به بررسی ه. نیستند

برای  NoSE89ابزاری بنام  81 2میئور و همکارانش در سال 

پیشنهاد طراحی شِمای بهینه پایگاه داده برای نوع خاصی از پایگاه داده 

NoSQL  معرفی ( ستون گسترده)ریپذ گسترشبنام ذخیره رکوردهای

 81 2ارائه کاملی از جزئیات عملکرد این ابزار در سال . [9] اند نموده

 یساز فرمولهاین روش مبتنی بر هزینه، از . است بیان شده [4]در 

برای نگاشت از مدل داده  82عدد صحیح صفر و یک یزیر برنامهمساله با 

مساله اصلی . کند یممفهومی پایگاه داده به شِمای پایگاه داده استفاده 

، تعیین گروهی از ریپذ گسترشطراحی شِما در ذخیره رکوردهای 

در هر گروه ستون برای یک بارکاری  و اطالعاتی است که ها ستون

بارکاری کمینه  یوجوها پرسمشخص باید ذخیره شود تا هزینه اجرای 

برنامه و بارکاری را  یها دادهشِمای مفهومی  NoSEراهنمای . گردد

مساله  یساز فرمولهسپس با استفاده از . کند یمورودی دریافت  عنوان به

از  یا نهیبهعدد صحیح صفر و یک و حل آن، مجموعه  یزیر برنامهبا 

و یک  کنند یموجوها را کمینه  ستون که هزینه اجرای پرس یها گروه

 عنوان بهرا ( وجو یک طرح برای هر پرس) های اجرایی مجموعه از طرح

که چگونه برنامه باید  دهد یمهر طرح شرح . دهد یمخروجی پیشنهاد 

وجو،  سازی یک پرس پیشنهادی برای پیاده ستون در شِمای یها گروهاز 

 .استفاده کند

پایگاه داده  یا رابطهقسمتی از شِمای  [ 8]واجک و همکارانش در 

 طور بهآن  سازی غیر نرمالاند و با استفاده از  تویتر را استفاده کرده

با کمترین هزینه  NoSQL گرا ستونخودکار به شناسایی شِمای 

با یک شِمای مفهومی شروع و  [9]این روش همانند روش . اند پرداخته

همچنین واجک و . دهد یمرا ارائه  NoSQLشِمای  یساز نهیبه

همکارانش در تحقیقی مشابه با کار قبلی، الگوریتمی برای یافتن 

 اند نمودهارائه  NoSQL گرا ستونخودکار شِمای بهینه در پایگاه داده 

تعریف شده  یوجوها پرساز  یا مجموعهاین الگوریتم با دریافت . [88]

شِما،  سازی غیر نرمالو با استفاده از روش  یا رابطهو یک شِمای اولیه 

با زبان قیود  وجوها پرسدر این روش . پردازد یمبه یافتن شِمای بهینه 

 ها رابطهقابل تبدیل به مدل مفهومی از  راحتی بهکه  شوند یمشی بیان 

غیر خودکار  طور بهاولیه  یا رابطهدر این الگوریتم ابتدا شِمای . هستند

ایجاد ( غیرنرمال یها رابطه)و تمام شِماهای ممکن  شود یم سازی نرمال

-تک یها سیاندتعریف شده،  یوجوها پرسسپس بر مبنای . شوند یم

تابع  سرانجام با استفاده از یک. شوند یمستونه برای جداول انتخاب 

وجوها برای هر شِما محاسبه شده و شِمایی  هزینه، هزینه اجرای پرس

 . شود یمشِمای بهینه انتخاب  عنوان بهبا کمترین هزینه 

، یک روش سیستماتیک برای طراحی [2]بِرمبَچ و همکارانش در 

هدف . اند نمودهارائه  NoSQL گرا ستونخودکار شِمای پایگاه داده 

 یوجوها پرسشِمای پایگاه داده برای  یساز نهیبهاصلی این روش 

خواندن تنها با یک  یوجو پرسکه هر  صورت بدین. خواندنی است

این روش شامل دو مرحله ایجاد . درخواست به پایگاه داده اجرا شود

در مرحله . شِمای خودکار از مدل مفهومی اولیه و ارزیابی شِما است

 یها روشانتخاب و پیوند و  یوجوها پرسایجاد شِما، ابتدا با تحلیل 

ن شِماها ای. شود یمتمام شِماهای ممکن شناسایی  سازی غیر نرمال

، تنها وجوها پرسهستند که منجر به اجرای  ییگرا ستونشامل جداول 

سپس با حذف یا ادغام . شوند یمبا یک درخواست به پایگاه داده 

تعریف شده، این شِماها  یها شرطجداول در شِماها بر طبق 

از  یا مجموعهدر مرحله ارزیابی شِما با استفاده از . شوند یمسازی  بهینه

و یک تابع امتیازدهی، بهترین شِما از بین شِماهای  ها کیمتر

 .  شود یمپیشنهادی انتخاب 

مبتنی  NoSQL دادهگفته شد طراحی شِمای پایگاه  طورکه همان

. کنند یمنقش مهمی را ایفا  وجوها پرساست، بنابراین  وجوها پرسبر 

در زمینه طراحی شِمای منطقی مبتنی بر  [82, 1-1] تحقیقاتی نظیر

فیزیکی آن، ارائه شده  یساز ادهیپو  NoSQLبارکاری در پایگاه داده 

 وجوها پرس، کارایی ها روشکه این  دهد یمنتایج آزمایشات نشان . است

ش تعداد دسترسی به پایگاه را توسط کاه( وجوها پرسزمان پردازش )

 . بخشند یمبهبود  NoSQLداده 

ومی شامل فرایند تبدیل شِمای مفه [1, 1]ارائه شده در  یها روش

از  ها آنهستند که در  NoSQLبه شِمای منطقی در پایگاه داده 
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. اطالعات بارکاری برای تعیین شِمای منطقی بهینه استفاده شده است

شامل فرایند تبدیل شِمای مفهومی به شِمای [ 1]روش ارائه شده در 

 منطقی در 

این روش . فیزیکی آن است یساز ادهیپو  NoSQLپایگاه داده سندگرا  

 [22]و تحلیل بارکاری بر مبنای روش ارائه شده در  سازی مدلبرای 

و تحلیل اطالعات بارکاری،  یآور جمعبر طبق این روش، برای . است

رصد از عملیات پرتکرار بارکاری د  2، بر روی  2- 1طبق قانون 

در این روش تحلیل بارکاری شامل شناسایی . شود یمتمرکز 

در مدل مفهومی است که توسط  ییها ارتباطو  ها تیموجود

گفته شد،  طورکه همان. اند شدهاستفاده  مکرراًبارکاری  یوجوها پرس

این روش توسط کاهش تعداد دسترسی به پایگاه داده، کارایی 

 . بخشد یمرا بهبود  NoSQLدر روی مستندات  وهاوج پرس

به طراحی شِمای منطقی برای پایگاه داده  [1]روش ارائه شده در 

ر حقیقت د. پرداخته است NoSQL گرا ستونتحلیلی در پایگاه داده 

را به پایگاه داده تحلیلی  یا رابطهاین روش، پایگاه داده تحلیلی 

-K یبند خوشهاین روش از تکنیک . کند یمتبدیل  NoSQL گرا ستون

means   برای طراحی بهتر شِمای منطقی پایگاه داده

از جداول پایگاه داده تحلیلی، ( ستون یها گروهاز  یا مجموعه)گرا ستون

 .استفاده کرده است

داده  برای یافتن شمای بهینه پایگاه [82]یانگ و همکارانش در 

، یک الگوریتم تکاملی OLAP یوجوها پرسبرای  Hbase یگرا ستون

برنامه و با  یوجوها پرساین روش بر اساس . اند نمودهجدید طراحی 

 کند یم یبند گروهرا  ها ستوناستفاده از الگوریتم تکاملی طراحی شده، 

با استفاده از این . کند یمستون را پیدا  یها گروهاز  یا نهیبهو شِمای 

( متوسط زمان پاسخ) OLAP یوجوها پرسروش کارایی خواندن 

 . یافته است بهبودچشمگیری  طور به

 مطالعات پیشین محققان در مدیریت بارکاری -2-2

، منجر به خود مدیریتیپایگاه داده خودمختار با فراهم آوردن عملکرد 

تصمیمات . ودش یمکاهش هزینه کل مالکیت برای سیستم پایگاه داده 

نظیر تنظیم خودکار شِمای پایگاه داده وابسته به  خود مدیریتی

یکی از مسائل مهم در تحقق تنظیم خودکار . بارکاری پایگاه داده است

پایگاه داده، پایش و تحلیل بارکاری برای کشف تغییرات و تطبیق 

در . شِمای پایگاه داده با این تغییرات است( بازتنظیمی)طراحی 

بازتنظیمی شِمای پایگاه داده نیازمند شناسایی تغییرات در  حقیقت

بنابراین پایش و تحلیل بارکاری برای شناخت بهتر . بارکاری است

مطالعات مرتبط در این زمینه شامل . بارکاری یک نیاز مبرم است

. و کشف تغییرات بارکاری است سازی مدل، یبند دسته، یساز یژگیو

های انجام شده در این زمینه پرداخته در ادامه به مروری بر کار

 .شود یم

یک تحقیق اولیه که به شناخت و درک عمیق از بارکاری پایگاه 

یک  REDWAR. است REDWAR81 [21]پرداخته است، یا رابطهداده 

است که  DB2 یا رابطهبارکاری در محیط  یساز یژگیوتحلیلگر برای 

تار زمان اجرای و رف SQLبه مطالعه و تحلیل ساختار جمالت 

و  SQLتحلیلگر  مؤلفهشامل دو  REDWAR. پردازد یم وجوها پرس

و  SQLبرای تحلیل جمالت  SQLتحلیلگر . تحلیلگر ردیابی است

اطالعات کاتالوگ است و تحلیلگر ردیابی برای پردازش ردیابی و 

 تواند یم REDWARنتایج تحلیل . آمارهای زمان اجرا است آوری جمع

معیار برای طراحی فیزیکی پایگاه داده و یا برای ایجاد بارکاری 

 . ارزیابی طراحی بکار رود منظور به 81سنجش

شناسایی نوع بارکاری نقش مهمی در تنظیم طراحی  که ازآنجایی

روشی  [21]دارد، اِلنافر و همکارانش در  یا رابطهفیزیکی پایگاه داده 

( OLTP)برای شناسایی خودکار نوع بارکاری پردازش تراکنشی برخط 

در این روش یک . اند دادهارائه (  DSS) 81از سیستم پشتیبانی تصمیم

از بارکاری که جداکننده نوع  ییها یژگیوبر مبنای  یبند دستهمدل 

OLTP  ازDSS  سپس از مدل ایجاد شده برای . شود یمهستند، ایجاد

و برعکس استفاده  DSSبه  OLTPشناسایی تغییر در نوع بارکاری از 

ست که در آن بر مبنای درخت تصمیم ا بندی دستهمدل . شود یم

DSS  وOLTP بارکاری در  یها یژگیوهستند و  ها دسته برچسب

این روش فقط محدود به کشف . شوند یمدرخت نشان داده  یها گره

 یها بیترکاست و  DSSاز  OLTPتغییرات در دامنه نوع بارکاری 

فعال نگه   .دهد یممختلف بارکاری را در یکی از این دو دسته قرار 

بارکاری و پایش پیوسته سیستم برای کشف تغییرات  بند دستهداشتن 

و منجر به  دینما یمدر نوع بارکاری، سربار زیادی را به سیستم وارد 

بنابراین النافر و همکارانش . شود یمکاهش کارایی سیستم پایگاه داده 

که با مدل  اند دادهرا ارائه  PSP84چارچوب    [21]در تحقیق دیگری 

بارکاری یکپارچه شده تا توسط آن سیستم پایگاه داده  یبند دسته

در . تنظیم نماید یمؤثرتر طور بهخودمختار بتواند پیکربندی خود را 

زمانی  یها بازهاین روش بجای پایش پیوسته بارکاری، فقط در طول 

، بارکاری پایش شود یمپیشنهاد  PSPخاصی که توسط چارچوب 

در حقیقت این چارچوب زمانی که یک تغییر در نوع بارکاری .شود یم

 یها بازهکرده و پایش برخط را به این  ینیب شیپاتفاق خواهد افتاد را 

 . کند یمزمانی خاص محدود 

 یساز یژگیوبه  [24]مدل ارائه شده توسط زِودیو و همکارانش در 

که تحت  یا رابطهرکاری و شناسایی متغیرهای وضعیت پایگاه داده با

 مؤلفهاین مدل شامل دو . پردازد یمتغییرات بارکاری هستند،  ریتأث

کشف، بارکاری  مؤلفه. بارکاری است یبند دستهکشف بارکاری و 

و متغیرهای وضعیت پایگاه داده که توسط  کند یمورودی را تحلیل 

استفاده  DSSو  OLTPبارکاری به  یبند دستهبرای  یبند دسته مؤلفه

بارکاری از طریق  یبند دستهسپس . کند یمرا ذخیره  شوند یم

و درخت  یبند طبقهسلسله مراتبی و الگوریتم  یبند خوشهالگوریتم 

سرانجام برای کارایی بهتر سیستم پایگاه . شود یمانجام   2رگرسیون

بر طبق نوع بارکاری  توانند یمداده، پارامترهای پیکربندی سیستم 

شده، تنظیم شوند که در این تحقیق به آن پرداخته  یبند دسته

 . شود ینم
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به ارائه روشی برای پایش و تحلیل  [ 3]هولز و همکارش در 

خودمختار  یا رابطهوزن بارکاری در پایگاه داده -پیوسته و سبک

است به کشف  n-gram یها مدلاین روش که مبتنی بر . اند پرداخته

وزن بارکاری، -تحلیل سبکدر این روش با . پردازد یمتغییرات بارکاری 

، برد یماز بین  باًیتقرسربار تحلیل برای بارکاری ثابت و بدون تغییر را 

فقط با کشف تغییرات مهم در بارکاری، تحلیل بازپیکربندی بنابراین 

سناریوهای تغییر بارکاری که در . شود یمپایگاه داده انجام   وزن نیسنگ

جدید از  یها نسخهانتشار : از اند عبارتهستند،  موردنظراین تحقیق 

در بارکاری،  یا دورهجدید، تغییرات  یها برنامه، استقرار ها برنامه

 . تغییرات ناشی از استفاده برنامه

جلسات کاربر از بارکاری پایگاه  یبند خوشهبه شناسایی و  [38]در 

 n-gram یها مدلدر این روش از . شده است پرداخته یا رابطهداده 

این مدل برای . آماری از بارکاری، استفاده شده است مدلبرای ایجاد 

سپس یک . رود یمبکار  SQLشناسایی جلسات کاربر از ردیابی جمالت 

جلسات کاربر در  یبند هگرومبتنی بر فاصله برای  یبند خوشهالگوریتم 

 تواند یمنتایج این روش . جلسه متفاوت، ارائه شده است یها کالس

 قبالًکه  ییوجوها پرسورودی بر مبنای  یوجوها پرس ینیب شیپبرای 

برای بهبود کارایی  تواند یم ینیب شیپ، بکار رود؛ این اند شدهتثبیت 

 .، استفاده شودوجو پرسپایگاه داده توسط بازنویسی 

روشی برای مدیریت بارکاری بر مبنای نوع بارکاری  [32]در 

OLTP  وDSS هدف . ارائه شده است یا رابطهم پایگاه داده در سیست

اصلی این تحقیق طراحی و توسعه یک چارچوب مدیریت بارکاری 

بدون دخالت انسان بارکاری پایگاه داده را  تواند یمخودمختار است که 

بارکاری،  یساز یژگیو مؤلفهاین روش شامل سه . مدیریت کند

برای مدیریت  CPUبیکاری  یها زمانبارکاری و کشف  یبند زمان

بارکاری با استفاده از روش  یساز یژگیو مؤلفه. فعاالنه بارکاری است

بر  ریتأثو منطق فازی، بارکاری را بدون  28استدالل مبتنی بر نمونه

با شناسایی  مؤلفهاین . دینما یم بندی دستهو  یساز یژگیوزمان اجرا، 

 OLTPرودی را به در شناسایی نوع بارکاری، بارکاری و مؤثرپارامترهای 

در روش استدالل مبتنی بر نمونه برای . کند یم یبند طبقه DSSو 

ذخیره شده قبلی  یها نمونهشناسایی نوع بارکاری ورودی از مقادیر 

و  نماییزبادر در این روش، . [33] شود یمبرای پارامترها استفاده 

 تا ستا هشد دهستفاا یزفا منطقاز ( شباهت مقیاس) ها نمونه بازیابی

 هشد یآور جمع یها نمونهدر  که قطعیتی معدو  مبهاامدیریت در 

. [33] وجود دارد به سیستم کمک کرده و کارایی آن را افزایش دهد

 یبند دستهو  یساز یژگیودر کارهای قبلی برای شناسایی نوع بارکاری، 

ولی در این روش قبل از شروع  شود یمبارکاری با اجرای بارکاری انجام 

نتایج آزمایشات از روش ارائه . شود یماجرای بارکاری این کار انجام 

که متوسط  دهد یمبارکاری نشان  یبند زمانشده در این تحقیق برای 

بارکاری  یبند زمان یها روشزمان انتظار بارکاری در این روش بهتر از 

 .است SJRو  FIFOمشهو نظیر 

نیازمند تصمیمات  NoSQLدر پایگاه داده  ها دادهسازماندهی 

بسزایی در  ریتأثا این تصمیمات طراحی طراحی مهمی است، زیر

طراحی . [39] و کارایی دارد یریپذ اسیمقکیفیت نظیر  یها یازمندین

است، بنابراین  وجوها پرسمبتنی بر  NoSQLشِمای پایگاه داده 

 [82, 1-1] در تحقیقاتی نظیر. کنند یمنقش مهمی را ایفا  وجوها پرس

و  سازی مدل، به NoSQLبرای طراحی شِمای منطقی در پایگاه داده 

با  ها روشاین . شده است پرداختهبارکاری  یوجوها پرستحلیل 

از پایگاه  یا نهیبهشِمای منطقی  اند توانستهاستفاده از اطالعات بارکاری 

زمان )وجوها پرسرا ارائه دهند که باعث بهبود کارایی  NoSQLداده 

و تحلیل  سازی مدلتوضیح کاملی از . شود یم( وجوها پرسپردازش 

 .بیان شد 8-2در بخش  ها روشبارکاری در این 

 موجود و طرح مساله یها چالش -3

تمرکز این تحقیق بر ویژگی خودتنظیمی شِمای پایگاه داده  ازآنجاکه

موجود در  یها چالشابتدا در این بخش به بررسی  است، یا ررابطهیغ

تا چرایی و لزوم انجام پژوهش  شود یمتحقیقات پیشین پرداخته 

 .سپس به بیان طرح مساله پرداخته خواهد شد .مشخص گردد

 یا ررابطهیغخودتنظیم  دادهدر زمینه پایگاه  شده ارائه یها حل راه

هستند و هنوز اهداف محاسبات خودکار را  ییها یکاستو  ها نقصدارای 

که در تحقیقات  ییها چالشبرخی از . سازند ینمکامل برآورده  طور به

 :به شرح زیر هستند خوردند یمپیشین به چشم 

 هدف اصلی در طراحی : شِمای پایگاه داده یساز نهیبه

، ارائه شِمای بهینه برای یا ررابطهیغشِمای پایگاه داده 

محدود به علت . برنامه است یوجوها پرسافزایش کارایی 

بودن تحقیقات در این زمینه، هنوز ارائه ابزارهایی برای 

یک چالش مهم مطرح  عنوان به یا ررابطهیغشِما  یساز نهیبه

 .  است

  تطبیق خودکار شِمای طراحی برخط برای  یها روشارائه

انتخاب شِمای بهینه گفته شد  طورکه همان: شده با تغییرات

وابسته به مدل مفهومی و  یا ررابطهیغدر پایگاه داده 

بنابراین با ایجاد تغییرات در بارکاری و . بارکاری برنامه است

مدل داده مفهومی برنامه، ضرورت تطبیق با این تغییرات 

ارائه شده در زمینه طراحی شِما پایگاه  یها روش. وجود دارد

هستند و قادر به تطبیق شِمای  خط برون یا ررابطهیغداده 

طراحی شده با تغییرات به وجود آمده در مدل مفهومی و 

در حال حاضر هیچ روش برخطی . بارکاری برنامه نیستند

 NoSQL یا ررابطهیغبرای تطبیق خودکار شِمای پایگاه داده 

رائه نشده است که با توجه به نقاط قوت این با تغییرات ا

یک  عنوان بهآن   نیتأم، خط برونروش نسبت به روش 

 . چالش مطرح است

  برای  وزن سبکتحلیل بازپیکربندی  یها تمیالگورطراحی

پیوسته  طور بهبرخط باید  یها روشدر  :برخط یها روش
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کنترل شود که آیا پیکربندی فعلی برای بارکاری جاری 

استفاده از تحلیل بازپیکربندی . مناسب است یا خیر

. شود یمی قبول غیرقابلمنجر به سربار  وزن نیسنگ

بارکاری، امکان تطبیق سریع  وزن سبکتحلیل  که درحالی

پیکربندی با تغییرات بارکاری را فراهم کرده و سربار تحلیل 

. برد یماز بین  باًیتقرکاری ثابت و بدون تغییر را برای بار

برخط  یها روشدر  وزن سبکبنابراین تحلیل بازپیکربندی 

 . برای کاهش سربار امری مهم است

 خودکار کامل را ارائه  یها حل راهبرخط،  یها روش :سربار

. سازد یمکه اهداف محاسبات خودمختار را برآورده  دهند یم

سربار نگهداری سیستم را برای مدیر  سو یکاز  ها روشاین 

، ولی از سوی دیگر باعث تحمیل دهند یمکاهش  داده گاهیپا

بنابراین چالش . سربار محاسباتی اضافی به سیستم هستند

 یها روش، ارائه راهکارهایی نظیر طراحی ها آناصلی در 

تحلیل سبک وزن برای کاستن این سربار تا حد ممکن 

 . است

  برخط باید در برابر تغییرات و  یها روش :واکنشافزونی

نوسانات کم در بارکاری و وضعیت سیستم مقاوم باشند و از 

. اضافی در برابر این تغییرات جلوگیری کنند یها واکنش

بنابراین چالشی دیگر در خودتنظیمی پایگاه داده، توسعه 

اثرات تغییر پیکربندی  ینیب شیپاست که قادر به  ییها روش

 .  و جلوگیری از افزونی واکنش هستند

اصلی در زمینه  یها چالشیکی از  شود یممشاهده  طورکه همان

تطبیق برخط برای  یها روش، ارائه یا ررابطهیغخودتنظیمی پایگاه داده 

خودکار شِمای طراحی شده با تغییرات بارکاری و مدل مفهومی برنامه 

پایگاه داده،  خودکار تمامالزمه رسیدن به این هدف و تنظیم .  است

پایش و تحلیل پیوسته بر بارکاری و مدل مفهومی برای کشف تغییرات 

در . و تطبیق طراحی شِمای پایگاه داده با این تغییرات است ها آندر 

ین پژوهش کشف تغییرات فقط محدود به تغییرات بارکاری است و ا

. شود یمکشف تغییرات در مدل مفهومی برنامه به کارهای آتی سپرده 

یک حلقه کنترل بازخورد مطابق با چرخه  در این تحقیق رو ازاین

برای پایش پیوسته و تحلیل سبک وزن  ،IBM [32]کنترل خودمختار 

این حلقه . شود یمارائه  NoSQL گرا ستونبارکاری در پایگاه داده 

توصیف کننده یک الگوی طراحی برای کشف تغییرات بارکاری بکار 

  .است که الزمه بازتنظیمی خودکار شِمای پایگاه داده رود یم

حلقه کنترل بازخورد از یکک  ، شود یممشاهده  8در شکل  طورکه همان

و یکک عنصکر    باشکد  یمک که شکامل فراینکد خکودتنظیمی     کننده کنترل

 ککه  ازآنجکایی . تشککیل شکده اسکت   ( پایگاه داده سیستم) مدیریت شده

وابسکته بکه    NoSQL گرا ستونانتخاب یک شِمای خوب در پایگاه داده 

برنامکه اسکت، عنصکر     (یوجوهکا  پکرس ) بارککاری مدل داده مفهومی و 

 یآور جمکع پیوسته بکه پکایش و    طور بهاز طریق حسگرها  کننده کنترل

. پکردازد  یمک اطالعات بارکاری و مدل مفهومی پایگاه داده و تحلیکل آن  

 این اطالعات نیاز به تنظیم مجدد شِمای پایگاه داده را نشان که هنگامی

و  کنکد  یمک  یزیر طرحبرای انتخاب شِمای مناسب،  کننده کنترلدهند، 

را  پارامترهای تنظیم شِماسپس از طریق عملگرها، شِمای پیشنهادی و 

تمرکز اصلی این تحقیق بکر روی  . کند یمبه سیستم پایگاه داده اعمال 

کشکف  . مراحل پایش و تحلیل برای کشف تغییکرات در بارککاری اسکت   

تغییرات در مدل مفهومی پایگکاه داده و همچنکین ارائکه ابکزاری بکرای      

بکه   یزیک ر طکرح انتخاب خودکار شِمای مناسب از پایگاه داده در مرحله 

 . شود یمکارهای آتی سپرده 

 راهکار پیشنهادی -9

در این پژوهش برای کشف تغییرات بارکاری در  گفته شد، طورکه همان

یک حلقه کنترل بازخورد ارائه شده  NoSQL گرا ستونپایگاه داده 

در این بخش به توصیف معماری حلقه کنترل بازخورد . است

 . شود یمپرداخته  ها آنو ارتباط  ها مولفهپیشنهادی و توصیف 

ارائه شده برای حلقه کنترل دید مفهومی از معماری  2شکل 

مطابق این شکل، مرحله پایش . دهد یمبازخورد پیشنهادی را نشان 

پیوسته به مشاهده جمالت  طور بهاست که  22شامل پایش بارکاری

 ها آنمرتبط با  یها یژگیوبارکاری و استخراج ( رویدادهای) یوجو پرس

سپس بردارهای ویژگی حاصل شده به مرحله تحلیل ارسال . پردازد یم

رویدادهای بارکاری و کشف  یبند خوشهدر مرحله تحلیل به . شوند یم

با کشف . تغییرات حاصل شده در آن در طی زمان پرداخته شده است

تغییرات از مرحله تحلیل، منطق خودتنظیمی برای طراحی مجدد شِما 

رهانا  یزیر طرحتغییرات بارکاری از مرحله و انتخاب شِمایی متناسب با 

تمرکز اصلی این تحقیق بر روی گفته شد،  طورکه همان. شود یم

در ادامه . مراحل پایش و تحلیل برای کشف تغییرات در بارکاری است

در معماری ارائه شده برای این  ها آنو ارتباط  ها مولفهبه توصیف 

 .میپرداز یممراحل 
 

 
 الگوی طراحی حلقه کنترل بازخورد  :8شکل 

 معماری پیشنهادی برای مرحله پایش -9-8

پیوسته به پایش و  طور بهاز طریق حسگرها مرحله پایش بارکاری  

آن  یها یژگیواطالعات بارکاری پایگاه داده و تعیین  یآور جمع

پایش اطالعات به دو نوع رویکرد مختلف پایش مبتنی بر . پردازد یم

پایش مبتنی . [31] شود یمتقسیم  29و پایش مبتنی بر زمان 23رویداد
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پایش مبتنی  که درحالی، شود یمبر رویداد  توسط عامل خارجی رهانا 

زمانی منظم  یها بازهبر زمان وابسته به یک عامل داخلی است و در 

 . [31] شود یمپایش اطالعات انجام 

زمانی  یها بازهدر « پایش مبتنی بر زمان» مؤلفه ،3مطابق شکل 

بارکاری  یوجو پرسپیوسته به مشاهده جمالت  طور بهمنظم، 

ایجاد تغییرات در بارکاری بر پارامترهای پیکربندی مختلفی . پردازد یم

ارائه شده  یها حل راهاز سیستم پایگاه داده تاثیرگذار است و در نتیجه 

در این زمینه بر یک کار مدیریتی خاص مانند تطبیق شِمای پایگاه 

ی پایش و برا. آوری آمارها متمرکز هستند داده، مدیریت حافظه و جمع

آوری اطالعات بارکاری، منابع اطالعاتی مختلفی از بارکاری موجود  جمع

 در . است

 

 
 دید مفهومی  از حلقه کنترل بازخورد پیشنهادی: 2شکل 

 
 معماری  پیشنهادی برای حلقه کنترل بازخورد: 3شکل 
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برخورد حافظه و  یها نرخمدیریت حافظه خودکار این منبع وابسته به 

 یها کیمترآوری آمارهای خودکار وابسته به  های جمع در مکانیزم

در مساله انتخاب شِمای پایگاه داده، منبع اطالعات . است ساز نهیبه

با توجه به اینکه . است وجو پرساز جمالت  یا مجموعهبارکاری شامل  

فقط نیازمند کشف تغییراتی در بارکاری هستیم که منجر به تغییر 

 طراحی شِمای پایگاه داده 

در حقیقت . است تر مناسب وجو پرس، پایش در سطح جمالت شوند یم

برای کاهش سربار حاصل از پایش پیوسته تا حد امکان، پایش به دامنه 

که مناسب برای کشف  وجو پرسخاصی؛ پایش در سطح جمالت 

 .   تغییرات بارکاری است؛ محدود شده است

 مرتبط با  یها یژگیوبه استخراج « 22بارکاری یساز یژگیو» مؤلفه

ارائه تمام جمالت . پردازد یم( وجو پرس جمالت) بارکاریرویدادهای 

مشاهده شده در بارکاری با متن جمالت متمایز به مدل  یوجو پرس

در مرحله تحلیل  قبول غیرقابلبارکاری باعث ایجاد مدلی با اندازه 

مانع تحلیل سبک وزن  سو یکاندازه بسیار بزرگ مدل، از . شود یم

به نوسانات و تغییرات  بارکاری است و از سوی دیگر کشف تغییرات را

بارکاری باید بر  یدادهایروبنابراین . کند یمجزئی در بارکاری حساس 

وابسته  ها یژگیوانتخاب . شوند بندی گروهمشخص،  یها یژگیوطبق 

هدف تحلیل در این  که ازآنجایی. به هدف تحلیل بارکاری است

است،  وجو پرستحقیق، کشف تغییرات بارکاری در سطح جمالت 

 8جدول . است موردنظر وجو پرسمرتبط با متن جمالت  یها یگژیو

انتخاب شده برای کشف تغییرات بارکاری را نشان  یها یژگیو

با توجه به اینکه هدف از کشف تغییرات بارکاری بازتنظیمی . دهند یم

ستون جهت تطبیق  یها گروهپیشنهاد مجموعه مناسبی از شِما برای 

 توانند ینمستون  یها گروهبر مبنای  وجوها پرسبا این تغییرات است، 

 یوجوها پرس بنابراین. باشند ینمبیان شوند زیرا در ابتدا مشخص 

بر  ها یژگیوو در نتیجه  شوند یمبارکاری تحت مدل مفهومی بیان 

 یساز یژگیو» مؤلفهخروجی . اند شدهمبنای مدل مفهومی تعیین 

بردارهای ویژگی حاصل شده از رویدادهای بارکاری است  « بارکاری

 .شوند یمارسال  یبند گروهکه به مرحله تحلیل برای 

 

انتخاب شده برای کشف تغییرات بارکاری یها یژگیو: 8جدول   

 دامنه ویژگی نوع ویژگی ویژگی

 ساده یا رشتهمقدار  اسمی-کیفی نوع عملیات

از مقادیر  یا مجموعه اسمی-کیفی ها تیموجودنام 

 یا رشته

از مقادیر  یا مجموعه اسمی-کیفی تصویر یها صفت

 یا رشته

از مقادیر  یا مجموعه اسمی-کیفی انتخاب یها صفت

 یا رشته

 معماری پیشنهادی برای مرحله تحلیل -9-2

پویا و  یبند خوشه»مرحله تحلیل شامل دو بخش  3مطابق شکل 

در ادامه به . است« 21کشف تغییرات بارکاری»و « 21خودتطبیق بارکاری

 . شود یمپرداخته  ها بخشتوضیح هر یک از این 

با استفاده از « پویا و خودتطبیق بارکاری یبند خوشه»در بخش 

رویدادهای  یبند گروهو یادگیری ماشین، به  یکاو داده یها کیتکن

. میپرداز یمتعیین شده در مرحله قبل،  یها یژگیوبارکاری بر اساس 

مشابه در یک  یدادهایروادهای بارکاری با قرار دادن روید یبند گروه

گروه، منجر به کاهش تنوع رویدادها و جلوگیری از ایجاد مدل بارکاری 

با اندازه بسیار بزرگ و تضمین تحلیل سبک وزن بارکاری در کشف 

 یها روش نیتر جیرا ازجمله یبند خوشهو  یبند دسته. شود یمتغییرات 

 یها روش که ازآنجایی. هستند ها داده یبند گروهبرای  یکاو داده

نظیر درخت تصمیم و شبکه عصبی نیازمند مجموعه داده  یبند دسته

مشخص و تعریف شده هستند، باعث  یها کالسو  دار برچسبآموزشی 

تحمیل تالش اضافی بر دوش مدیر پایگاه داده و برآورده نساختن 

بارکاری، مناسب  یبند گروه بنابراین برای. شوند یماهداف خودمختاری 

 .نیستند

به ( شباهت)بر اساس یک معیار فاصله ها داده، یبند خوشهدر روش 

در این روش تعریف . شوند یم یبند گروه ها خوشهاز  یا مجموعه

مشاهده شده  یها دادهخودکار و فقط وابسته به  صورت به ها خوشه

و نه آموزش با  هاست مشاهدهیک روش آموزش با  درواقعاست و 

رویدادهای  یبند گروهبنابراین در این تحقیق برای . [31] ها مثال

هدف از . میینما یماستفاده  یبند خوشه یها روشبارکاری از 

در یک خوشه ( رویداد)بارکاری، قرار دادن هر نوع جمله  یبند خوشه

است  ییوجو پرسهر خوشه شامل مجموعه جمالت  که طوری به. است

یکسانی دسترسی دارند و دارای نوع عملیات،  یها تیموجودکه به 

همچنین به هر خوشه . ات انتخاب یکسانی هستندصفات تصویر و صف

 یافته تخصیص یوجوها پرسکه برابر با تعداد  شود یموزنی نسبت داده 

تعداد )برابر با فراوانی نسبی در حقیقت این وزن . به آن خوشه است

بنابراین با این روش بر  .در بارکاری است وجو پرسآن جمله ( تکرار

در مرحله قبل، رویدادهای بارکاری  شده مشخص یها یژگیواساس 

و جمالت مرتبط به هم در  شوند یم یبند خوشه( وجو پرسجمالت )

 . رندیگ یمیک دسته قرار 

که در ادامه  ییها یازمندینبارکاری باید اهداف و  یبند خوشهبرای 

به علت پایش پیوسته  اوالً. ، مورد مالحظه قرار گیرداند شدهذکر 

. از رویدادهای بارکاری ایستا روبرو نیستیم یا مجموعهبارکاری، با 

 طور بهبنابراین یک بارکاری، جریانی از رویدادهای ورودی است که باید 

در نتیجه نیازمند روش . تخصیص داده شوند ها خوشهخودکار به 

دوما بارکاری ورودی در طی زمان .  پویا بارکاری هستیم یبند خوشه

باید قابلیت  بندی خوشهروش  رو ازاین، شود یمدچار تغییرات 

و آموزش مجدد را برای واکنش نشان دادن به تغییرات را  یروزرسان به

سوما تحلیل بارکاری برای کشف تغییرات، هیچ دانشی از  .داشته باشد
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، ندارد و تحلیل اند شدهنگاشت  ها خوشهکه به  وجو پرسجمالت اصلی 

 یبند خوشهعلت به همین . است ها خوشهفقط بر مبنای اطالعات 

بارکاری باید سازگاری نتایج را تضمین نماید تا از تحلیل نادرست 

این بدین معناست که جمالتی از یک نوع . بارکاری جلوگیری شود

یکسانی نگاشت  خوشهبه  یبند خوشهیکسان باید در طول عمر فرایند 

 . شوند

افرازی برای رویدادهای بارکاری  یبند خوشه یها تمیالگور

بهترین عملکرد را برای شناسایی  ها آنزیرا . هستند تر مناسب

و منجر  دهند یماز خود نشان  21جداشده خوبی بهمستقل و  یها خوشه

 یبند خوشهالگوریتم . شوند یم( همسانگرد) همگرا یها خوشهبه ایجاد 

و برای ( O(m))، دارای پیچیدگی زمانی خوبی است K-meansافرازی 

با  که ازآنجایی .[31] سیار بزرگ مناسب استب یها دادهمجموعه 

رو هستیم که همواره در حال تغییر جریانی از رویدادهای بارکاری روب

اکثر . برخط استفاده کرد یبند خوشه یها تمیالگورهستند، باید از 

 یبند خوشهکه برای [  34،9]برخط نظیر  K-means یها تمیالگور

 یبند خوشه، تمام اهداف ذکر شده برای اند شدهارائه  ها دادهجریانی از 

پیوسته  طور به ها تمیالگوراین . سازند ینمرویدادهای بارکاری را برآورده 

و  دهند یمرا با رویدادهای مشاهده شده، تطبیق  ها خوشهمراکز 

بنابراین در ادامه یک . سازند ینمبنابراین نیازمندی سازگاری را برآورده 

ذکر  یها یازمندینکه اهداف و  شود یمبرخط ارائه  یبند خوشهفرایند 

دهای بارکاری را برآورده جریانی از رویدا یبند خوشهشده برای 

 .سازد یم

ثابت و  ،ارائه شده، شامل سه حالت یادگیری یبند خوشهفرایند 

در حالت اولیه یادگیری قرار  یبند خوشه ابتدا فرایند. تطبیقی است

از بارکاری مشاهده شده،  یبند خوشهدر این حالت الگوهای . ردیگ یم

به  ها خوشهدر پایان مرحله یادگیری، اطالعات . شوند یمیادگیری 

پس از آن، با مشاهده . شوند یمبخش کشف تغییرات بارکاری  ارسال 

به حالت ثابت  یبند خوشههر رویداد از جریان پیوسته رویدادها، فرایند 

پایش  که درحالیبرای تضمین سازگاری، . کند یمیا تطبیقی تغییر 

رکاری حفظ شود، پس از مرحله یادگیری پیوسته و مبتنی بر جریان با

بنابراین در حالت ثابت و تطبیقی هیچ . شوند یمثابت  ها خوشهمراکز 

اگر بردار . و ثابت هستند شود ینمایجاد  ها خوشهتغییری در مراکز 

 شده بندی خوشهویژگی از رویداد جاری در مجموعه بردارهای ویژگی 

و در این حالت، رویداد  شود یموجود دارد، حالت ثابت فراخوانی 

که مرکز آن خوشه کمترین فاصله تا آن  یا خوشهمشاهده شده به 

در غیر این صورت، با یک . شود یمرویداد را دارا است، نسبت داده 

یک نوع رویداد جدید  دهنده نشانبردار ویژگی جدید روبرو هستیم که 

نیازمند  یریگ میتصماین . برای آن ایجاد شود یا خوشهاست که باید 

 یبند خوشهفرایند . است شده بندی خوشهذخیره تمام بردارهای متمایز 

یک تغییر بارکاری  زمانی کهتا  ماند یمدر حالت ثابت و تطبیقی باقی 

در ادامه به . فراخوانی شود مجدداًآن مرحله یادگیری  موجب بهکشف و 

تطبیقی حالت یادگیری، ثابت و  یها تمیالگورتوضیح جزئیات هر یک از 

 .میا پرداخته

. دهد یمنشان  وضوح بهالگوریتم حالت یادگیری را  جزئیات 9شکل

ارهای دنرخ بر مرتباًاین الگوریتم برای تعیین پایان مرحله یادگیری 

برای . دینما یمرا بررسی  شوند یمویژگی جدید که به بارکاری اضافه 

 یها بازهبارکاری پایش شده در  مرتباً  این هدف، ابتدا این الگوریتم

همچنین حداقل . کند یماز مرحله پایش را دریافت    زمانی منظم 

 . ورودی دیگر این الگوریتم است( T) مدت یادگیری
 

Algorithm 1. clustering Patterns Learning 

Input: Minimum Learning Period   ; Regular Time Intervals     . 
 

 // Learning State 

1.      =0 
2.    W= W U ObserveWorkload(  ) 
3.       = Store_Distinct_PropertyVectors( ) 
4.             
5.    repeat 
6.                    
7.             =   U ObserveWorkload(  ) 

8.               = Store_Distinct_PropertyVectors( ) 
9.                      
10.   until              and            
11.                                         
12.   Workload K-means Clustering(W, K) 

 یبند خوشهالگوریتم یادگیری الگوهای : 9شکل 

و  شود یمدر هر بازه، کل بردارهای ویژگی متمایز تا آن زمان، ذخیره  

این عمل تا (. 9-2خطوط ) دیآ یم به دست (t) ها بازهمجموع زمان 

حداقل مدت یادگیری طی شود و دیگر تغییری در مجموعه  زمانی که

شد بردارهای ویژگی متمایز ذخیره شده، حاصل نشود تکرار خواهد 

برای  K-meansپایان مرحله یادگیری، الگوریتم در (.  8-2 خطوط)

 ها خوشهو مراکز  شود یمبارکاری مشاهده شده، فراخوانی  یبند خوشه

  .آورد یم به دستو وزن هر خوشه را 

. دهد یمجزئیات الگوریتم حالت ثابت و تطبیقی را نشان  2شکل 

در این الگوریتم، اگر بردار ویژگی از رویداد جاری در مجموعه بردارهای 

در . شود یموجود دارد، حالت ثابت فراخوانی  شده بندی خوشهویژگی 

که مرکز آن خوشه  یا خوشهاین حالت، رویداد مشاهده شده به 

همچنین . شود یمکمترین فاصله تا آن رویداد را دارا است، نسبت داده 

در غیر این (.  2-8 خطوط)  شود یماضافه آن خوشه یکی به وزن 

یک نوع  دهنده نشانصورت، با یک بردار ویژگی جدید روبرو هستیم که 

 حالت) شودبرای آن ایجاد  یا خوشهرویداد جدید است که باید 

. شود یمبنابراین خوشه جدید ایجاد شده و وزن آن برابر یک (. تطبیقی

همچنین بردار ویژگی جدید در مجموعه بردارهای ویژگی متمایز 

 (.88-1خطوط ) شود یمذخیره 

که شامل  یبند خوشهخروجی حاصل شده از بخش  در نهایت

کشف »است به بخش  خوشهو وزن هر  ها خوشهاطالعات مراکز 

ارائه شده برای  حل راهدر ادامه به . شوند یمارسال « تغییرات بارکاری

 .میپرداز یمغییرات بارکاری کشف ت
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Algorithm 2. cluster Assignment and adaptation 
Input: Statement Property Vector     ; Cluster Medoids M; 

Cluster Weights CW; Distinct Property Vectors DV.     
Output: Medoid of Statement Cluster and its Weight. 

 // Stable State 

1.                                                      
2.                                                  
3.                                      
4.                     

            
   

5.           return                     
 

 // Adapting State 

6.    else 
7.                                      
8.           Store_StmtPropertyVector(        ) 
9.                 

   

10.  end if 

11.               ,       
 

 یبند خوشهالگوریتم حالت ثابت و تطبیقی از فرایند : 2شکل 

 
در طی زمان ثابت  تواند یمبارکاری پایگاه داده در یک سازمان 

باشد که در این صورت پایش بر تغییرات بارکاری یک سربار اضافی و 

بارکاری با تغییرات چشمگیری همراه  که هنگامیولی . است یرضروریغ

است، تطبیق شِمای طراحی شده با این تغییرات و تنظیم مجدد آن 

تحلیل  توان یمبا کشف تغییرات بارکاری . امری مهم و ضروری است

از  وزن سبکدر تحلیل . از بارکاری را فراهم نمود یا وستهیپو  وزن سبک

بارکاری فقط تغییرات مهم در بارکاری منجر به فراخوانی تنظیم مجدد 

و در مقابل نوسانات و تغییرات جزیی در  شوند یمشِمای پایگاه داده 

 .بارکاری مقاوم است

است و بارکاری ثابت  یوجو پرسبارکاری با توزیع  ،بارکاری ثابت

است  که در طی زمان تغییر  ییوجو پرسبارکاری با توزیع  ،متغیر

 24بارکاری یها بیترکتغییر در توزیع بارکاری منجر به ایجاد . کند یم

( تعداد تکرار)در حقیقت تغییر در میزان فراوانی . شود یممختلف 

تغییرات در ترکیب )خواندن و نوشتن  یها تراکنش

بارکاری مختلف  یها بیترکمنجر به ایجاد  (یروزرسان به/واکشی

بارکاری منجر به یک شِمای  یها بیترکهر یک از این . شود یم

بنابراین هدف کشف تغییر در توزیع . شوند یممتفاوت در پایگاه داده 

 . بارکاری است

ساخت مدل » مؤلفهی، ابتدا توسط بارکار راتییتغ کشفدر بخش 

این مدل باید قابلیت . شود یممدلی از بارکاری ایجاد «  3بارکاری

بارکاری و کشف  سازی مدلبرای . یادگیری و تطبیق را داشته باشد

 یها مدلمارکوف مخفی،  یها مدلآماری نظیر  یها مدلتغییرات، 

که مبتنی بر توزیع احتمال  n-gram یها مدلزنجیره مارکوف و 

در این تحقیق از مدل . باشند یمرویدادهای بارکاری هستند، مفید 

 n-gramمدل . شود یمبرای ایجاد مدل بارکاری استفاده  n-gramآماری 

که بر طبق یک فرایند احتمالی، توالی مبتنی بر زنجیره مارکوف است 

، مدل مارکوفی با مرتبه n-gramیک مدل . کند یماز رویدادها را تولید 

(n-1)  یک تقریب در نظر  عنوان بهاست که ویژگی مارکوف را فقط

که احتمال یک رویداد فقط  کند یمویژگی مارکوف بیان . ردیگ یم

رویداد قبلی است نه کل رویدادهای  nاز طول  یا خچهیتاروابسته به 

بارکاری با زنجیره مارکوف نیازمند دانش کاملی  سازی مدل. [98] قبلی

، n-gram یها مدل که ازآنجاییولی . از پردازش داخلی برنامه است

، برخالف رندیگ یمیک تقریب در نظر  عنوان بهویژگی مارکوف را فقط 

خودکار  طور بهزنجیره مارکوف  یها مدلمارکوف مخفی و  یها مدل

برای  n-gram یها مدلبنابراین . قابل یادگیری و تطبیق هستند

 . هستند تر مناسببارکاری و کشف تغییرات  سازی مدل

 یها خوشهکه توالی از  W=(w1, w2,…, wt)یک بارکاری  برای

زنجیره مارکوفی به طول ) n-gramدر مدل   wtبارکاری است، هر خوشه 

n-1 ) در حقیقت نگاشت بارکاری . شود یمبه یک حالت نگاشتW  به

که هر  صورت بدیناست،  وجو پرسحاالت مدل، بر مبنای نوع جمالت 

و احتمال انتقال بر  شود یمنوع جمله به یک حالت در مدل نگاشت 

با رابطه   wtاحتمال . شود یمطبق ترتیب جمالت در بارکاری محاسبه 

 .شود یممحاسبه ( 8)
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بارکاری جاری « 38ارزیابی و تطبیق بارکاری» مؤلفهسپس توسط 

با مدل جاری  که یدرصورتو  شود یممقایسه  مرتباًبا مدل ایجاد شده 

همانند نباشد و دچار تغییرات شده باشد، تطبیق مدل با تغییرات ایجاد 

همچنین در این زمان منطق . شود یمشده در بارکاری انجام 

تنظیم )برای انتخاب شِمای مناسب  یزیر طرحخودتنظیمی از مرحله 

 .شود یم، رهانا (مجدد شِما

برای کشف تغییرات باید « ارزیابی و تطبیق بارکاری» مؤلفهدر  

بارکاری جاری با مدل بارکاری ایجاد شده مقایسه شود، بنابراین باید 

یکی از معیارهایی که برای . تخاب کردیک معیار شباهت مناسب ان

گیرد، معیار  قرار می مورداستفاده n-gramارزیابی کیفیت مدل آماری 

میزان شباهت بین  تواند یماین معیار . [98]است( PP) 32سرگشتگی

مقادیر پایین برای . کند یریگ اندازهمدل بارکاری و بارکاری جاری را 

با مدل همانند است  خوبی بهکه بارکاری جاری  دهد یماین معیار نشان 

دهنده وجود یک تغییر چشمگیر در بارکاری جاری  و مقادیر باال نشان

( 2)از رابطه  n-gramاز مدل آماری  Wبرای بارکاری  PPمعیار . است

 .دیآ یم به دست
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مراحل الگوریتم پیشنهادی برای کشف تغییرات بارکاری با  1شکل 

منطق کشف  3مطابق شکل . دهد یمرا نشان  n-gramاستفاده از مدل 

ابتدا . و تطبیقی است تغییرات ارائه شده، شامل دو حالت یادگیری

که  ردیگ یمفرایند کشف تغییرات در حالت اولیه یادگیری قرار 
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احتمال . کند یمتبدیل  n-gramبارکاری جاری را به مدل  یها خوشه

سپس با . شود یممحاسبه ( 8)انتقال حاالت در مدل توسط رابطه 

 .شود یمبرای بارکاری جاری محاسبه  PPمعیار ( 2)استفاده از رابطه 
 دهنده نشاناگر مقدار این معیار بیشتر از حد آستانه تعیین شده باشد، 

 به رییتغ کشف ندیفرا رو ازاین. ارکاری جاری استوجود یک تغییر در ب

کاری با تغییرات تطبیق داده بار مدلو  کند یم رییتغ یقیتطب حالت

برای انتخاب شِمای  یزیر طرحمنطق خودتنظیمی از مرحله  و شود یم

 .شود یم، رهانا (تنظیم مجدد شِما)مناسب 

 
Algorithm 3. Workload Change Detection  Algorithm 
Input: Workload     ; Workload Model M; The User-specified 
Perplexity Threshold T. 

 

//  Learning State  

1.   If                                                then 

2.         nGram_model=ConvertTonGram(                  )  
3.   end if 
4.    PP = M.ComputePerplexity(           ) 
5.  If           then   
6.                                                   
7.  end if 

//  Adapting State  

8.    If                                                then 

9.                                      
10.         RaiseAlert (“workload Change Detection.”) 

11.                                              
12.  end if        

 الگوریتم کشف تغییرات بارکاری: 1شکل 

 نتایج -2

در این بخش ابتدا با ارائه مثالی ساده مراحل راهکار پیشکنهادی بکرای   

سپس . گردد یمتشریح  گرا ستونکشف تغییرات بارکاری در پایگاه داده 

راهکککاری پیشککنهادی در سککطح بککاالی پایگککاه داده کاسککاندرا     

تجکارت   یهکا  سکتم یسو با استفاده از مطالعه مکوردی   یساز ادهیپ

 .شود یمبی الکترونیک تحت وب ارزیا

 مثالی از کشف تغییرات بارکاری -2-8

با استفاده از مثال سیستم رزرو هتکل ککه برگرفتکه از کتکاب راهنمکای      

 است، به چگونگی کشف تغییرات بارکاری در پایگاه  [3]کامل کاساندرا 

 

 
مدل مفهومی سیستم رزرو هتل: 1شکل 

 

مدل  1شکل . میپرداز یمبا استفاده از راهکار پیشنهادی  گرا ستونداده 

 .دهد یممفهومی پایگاه داده را برای این سیستم نمایش 

وجوهای  که بارکاری برنامه هتل، شامل پرس میکن یمابتدا فرض 

 :زیر باشد

هایی که  های تفریحی نزدیک هتل آوردن مکان به دست .8

 .توسط یک مسافر رزرو شده است

های تفریحی نزدیک یک هتل  آوردن مکان به دست .2

 مشخص

 یک هتل مشخص یها اتاقآوردن نرخ و تسهیالت  دستبه  .3

 رزرو هتل توسط مسافر .9

که باید برای پاسخ به ( CF)ستون یها گروهمجموعه  1شکل 

اگر بارکاری برنامه .دهد یممذکور ایجاد شوند را نشان  یوجوها پرس

های تفریحی  مکرر نام و توصیف مکان یروزرسان بهتغییر کند و شامل 

زیرا . توانند مطلوب باشند نمی 1های نشان داده در شکل  CFباشد، 

نام و توصیف یک : اند های تفریحی غیرنرمال سازی شده اطالعات مکان

ذخیره شده  ها هتلمکان تفریحی ممکن است در بسیاری از رکوردهای 

 شودایجاد  CF2bو  CF2aاز دو  CF2بنابراین بهتر است که بجای  . باشد

  (.4شکل )
 

 
 ها برای بارکاری هتل  CFمجموعه : 1شکل 
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 با تغییر در توزیع بارکاری هتل  ی جدیدها CFمجموعه : 4شکل 

 

های تفریحی کم  اگر در بارکاری ورودی نرخ واکشی اطالعات مکان

ولی اگر . دوم مناسب است باال باشد، شمای ها آن روزرسانی بهو نرخ 

 ها آن روزرسانی بههای تفریحی زیاد و نرخ  نرخ واکشی اطالعات مکان

 یها عیتوزبنابراین تغییر در  .کم باشد، شمای اول مناسب است

برای کشف این تغییر باید با . شود یمبارکاری، منجر به شِمای متفاوتی 

شکل . نامه ایجاد شود، مدلی از بارکاری اولیه برn-gramاستفاده از مدل 

از بارکاری اولیه را ( زنجیره مارکوف به طول یک) bigramمدل   8

سپس با پایش پیوسته بارکاری جاری و مقایسه آن با . دهد یمنشان 

مدل ساخته شد با استفاده از معیار سرگشتگی، این تغییر کشف و 

در نهایت طراحی . شود یمتغییرات بارکاری به مدل ایجاد شده اعمال 

که منجر به ایجاد  شود یمفراخوانی  یزیر طرحمجدد شِما از مرحله 

 .شود یم 4ها نشان داده شده در شکل  CFمجموعه 

 ارزیابی -2-2

خودکارسازی طراحی شِمای حوزه  مطالعات که یتمرکز به توجهبا 

 یها ستمیسمطالعه  مورد، اند داشته اواخرن یا در NoSQLپایگاه داده 

یا  RUBIS33حراجی  تیسا وبتجارت الکترونیک تحت وب نظیر 

همچنین برای . رسد یم نظربه  مناسب TPC-Wبرخط  یفروش کتاب

انتخاب  ییها ستمیسارزیابی روش پیشنهادی در کشف تغییرات باید 

مختلف بارکاری باشند تا بتوان کارایی  یها بیترکشوند که دارای 

سایت حراجی . روش پیشنهادی را در کشف تغییرات ارزیابی نمود

RUBIS  مختلف بارکاری نظیر  یها بیترکدارایbrowsing  و 

bidding بنابراین در این بخش . کند یمو چنین امکانی را فراهم   است

 یها ستمیسه موردی به ارزیابی راهکار پیشنهادی با استفاده از مطالع

پرداخته  RUBISحراجی  تیسا وبتجارت الکترونیک تحت وب نظیر 

این ارزیابی شامل ارزیابی کشف تغییرات در بارکاری و سربار . شود یم

 . حاصل از آن است

در این تحقیق سیستم پایگاه داده کاساندرا که یک پایگاه داده 

و ارزیابی راهکار پیشنهادی  یساز ادهیپاست برای  NoSQL گرا ستون

با  RUBIS یا رابطهبرای تطبیق پایگاه داده . در نظر گرفته شده است

 آن ایجاد و سپس یها تیموجودکاساندرا، یک مدل مفهومی بر مبنای 

 
 از بارکاری هتل( زنجیره مارکوف به طول یک) bigramمدل :  8شکل 

 
سازی و  پیاده دادهاز راهکار پیشنهادی در این سیستم پایگاه  یا نمونه

یک برنامه محک تحت وب  RUBISمطالعه موردی . ارزیابی خواهد شد

. کند یمسازی  را شبیه ebayاست که عملکرد یک سایت حراجی مانند 

تعامالت اصلی کاربران در این سایت حراج شامل فروش، جستجو و 

شامل هفت موجودیت  RUBISمدل مفهومی . پیشنهاد قیمت است

، نواحی، مبلغ پیشنهادی، خرید فوری و نظرات ها دستهکاربران، کاالها، 

 .(1شکل ) است ها آنبین  یها ارتباطو 

تقسیم  biddingو  browsingبه دو دسته  RUBISتعامالت وب 

فقط عملیات خواندن از پایگاه داده را  browsingتعامالت . شوند یم

عملیات خواندن از و   biddingتعامالت  که درحالی، دهند یمانجام 

بنابراین پایگاه داده سایت . دهند یمنوشتن در پایگاه داده را انجام 

ترکیب . شامل دو ترکیب بارکاری مختلف است RUBISحراجی 

فقط شامل تعامالت خواندن از پایگاه داده  است و   browsing بارکاری

% 82تعامالت فقط خواندنی و % 12شامل  bidding ترکیب بارکاری

با  biddingدر بارکاری . تعامالتی که شامل نوشتن در پایگاه داده است

توان توزیع بارکاری  افزایش وزن  تعامالتی که شامل نوشتن هستند می
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در این تحقیق برای آزمایش و ارزیابی راهکار . جدیدی را تعریف کرد

 شود یمتعریف  high biddingپیشنهادی، ترکیب بارکاری دیگری نظیر 

مختلف  یها بیترک. در آن بیشتر است biddingکه نرخ تعامالت 

 .نشان داده شده است 2در جدول  RUBISبارکاری از 

 

 RUBISی از مختلف بارکار یها بیترک: 2جدول 

High bidding Bidding Browsing Interaction 

60% 85% 100% Browse 

40% 15% 0% Bid 

 

بارکاری و  سازی مدلگفته شد، در این پژوهش برای  طورکه همان

که مبتنی بر توزیع احتمال  n-gramکشف تغییرات از مدل آماری 

بنابراین در این قسمت به . رویدادهای بارکاری است، استفاده شده است

بدین . میپرداز یمایجاد شده از بارکاری  n-gramارزیابی کیفیت مدل 

در  طورکه همان.  شود یماستفاده ( PP)منظور از معیار سرگشتگی

مدل بارکاری و بخش چهارم بیان شد، این معیار میزان شباهت بین 

مقادیر پایین برای این معیار . کند می یریگ اندازهبارکاری جاری را 

با مدل همانند است و مقادیر  خوبی بهکه بارکاری جاری  دهد یمنشان 

. وجود یک تغییر چشمگیر در بارکاری جاری است دهنده نشانباال 

مقدار . دهد یم، سرگشتگی کمتری را نتیجه تر یقو n-gramمدل 

که در بخش چهارم آورده شده است، محاسبه ( 2)رگشتگی از رابطه س

مختلف بارکاری  یها بیترکرا در  PPمقادیر  88شکل . شود یم

RUBIS  معیار  شود یممشاهده  طورکه همان. دهد یمنشانPP  در

بارکاری ثابت است مقادیر پایین و در نقاطی که ترکیب  زمانی که

بنابراین راهکار . دهد یمبارکاری تغییر کرده است، مقادیر باال را نشان 

مختلف بارکاری را  یها بیترکتغییر در  تواند یم خوبی بهارائه شده 

 .کشف کند

 

 

 
 مختلف بارکاری یها بیترکبرای ( PP)مقادیر معیار سرگشتگی: 88شکل 

RUBIS 

 

سربار حاصل از کشف تغییرات بارکاری برابر با زمان محاسبه معیار 

و زمان تطبیق مدل با تغییرات است که وابسته به طول  PPشباهت 

 . است زنجیره مارکوف و سایز بارکاری

زمان تطبیق  83شکل  و PPزمان محاسبه معیار شباهت  82شکل 

نشان  n-gramدر مدل  nرا برای مقادیر مختلف مدل با تغییرات 

، روش پیشنهادی کشف دهد یمنتایج نشان  طورکه همان. دهند یم

. تغییرات برای بارکاری ثابت، سربار بسیار کمی را دارد و  کارا  است

کمتر از  nزیرا زمان محاسبه معیار سرگشتگی حتی برای مقادیر باالی 

ms1  است . 

 

 

 
 (PP) محاسبه معیار سرگشتگی: 82شکل 

 

 
 محاسبه زمان تطبیق مدل با تغییرات: 83شکل 

 و کارهای آتی یریگ جهینت -1

در این مقاله یک حلقه کنترل بازخورد برای پایش پیوسته و تحلیل 

این حلقه . ارائه شد NoSQL گرا ستونسبک وزن در پایگاه داده 

توصیف کننده یک الگوی طراحی برای ویژگی خودتنظیمی است و 

که الزمه بازتنظیمی خودکار  رود یمکاری بکار برای کشف تغییرات بار

پیوسته به  طور بهمرحله پایش در این حلقه . شِمای پایگاه داده است

مرتبط با  یها یژگیوبارکاری و استخراج  یوجو پرسمشاهده جمالت 

سپس بردارهای ویژگی حاصل شده به مرحله تحلیل . پردازد یم ها آن

رویدادهای بارکاری و  یبند خوشهدر مرحله تحلیل به . شوند یمارسال 

با . کشف تغییرات حاصل شده در آن در طی زمان پرداخته شده است

کشف تغییرات از مرحله تحلیل، منطق خودتنظیمی برای طراحی 

مجدد شِما و انتخاب شِمایی متناسب و بهینه با تغییرات بارکاری از 
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تمرکز اصلی گفته شد،  طورکه همان. شود یمرهانا  یزیر طرحمرحله 

این پژوهش بر روی مراحل پایش و تحلیل برای کشف تغییرات در 

و اجرای راهکار  یساز ادهیپاز  آمده دست بهنتایج . بارکاری است

 .پیشنهادی، کارایی آن را در کشف تغییرات اثبات نمود

از کارهای آینده، پیشنهاد ابزاری برای انتخاب خودکار شِمای 

همچنین یکی دیگر از کارهای آتی . باشد یم یزیر طرحینه در مرحله به

شامل تحلیل مدل مفهومی برای کشف تغییرات در آن و تطبیق شِمای 

 . با تغییرات کشف شده است NoSQLپایگاه داده 
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