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  در  شده رهيذخ يدهايو د XML يها تياستفاده از قابل
  درنگ يب باًيتقر يليداده تحل گاهيپا يمعمار كي جاديا

  يشفائ ديمجديدانشپور و س نينگ ،يشفائ يمصطفديس

  
   

و  شينما يدر حوزه سكوها و كاربردها چگونگ يچالش اساس كي :چكيده
كاهش زمان  نيو همچن ستايو ا درنگ يب يها آمده از بخش دست به جينتا بيترك

 يليداده تحل گاهيپا كيبرخط در  يليپردازش تحل يوجوها به پرس يده پاسخ
 كي جاديا قياز طر تواند يمناسب م يمحتوا نيبنابرا. است درنگ يب باًيتقر

 درنگ يب باًيتقر يليداده تحل گاهيپا كيوجوها، در  پرس جيواسط مشترك از نتا
  واسط  كرديرو كيكه شامل  كند يارائه م ييارعممقاله م نيا. شود ديتول

XML, XSLT شده رهيذخ يدهايساخت د نيمناسب و همچن يمحتوا ديتول يبرا 
 ديتول يالگو كيكردن  با فراهم يمعمار نيدر ا. باشد يم يدر سمت مشتر

دو  نيهمچن. شود يارائه م جينتا بي، نحوه انتشار و تركHTMLبر  يمبتن يخروج
داده  گاهياز پا ستايو ا درنگ يب يها بخش جيكردن نتا بيترك يبرا يمواز كرديرو
شده،  ارائه يدر معمار. شود يم شنهاديپ يمعمار يبرا درنگ يب باًيتقر يليتحل

محتوا در  يو نگهدار ديوابسته به آن در تول يها ياورو فن XML ينقش اساس
 ها، شيآزما جينتا. شود يمشخص م درنگ يب باًيتقر يليداده تحل گاهيپا كي

 قيبرخط را از طر يليپردازش تحل يوجوها به پرس يده زمان پاسخ كاهش
توابع سود . دهد ينشان م يدر سمت سرور و مشتر شده رهيذخ يدهايد

 شده رهيذخ يدهايد كرديرو دو هر در شده رهيذخ يدهايد نتخابا يبرا شده يمعرف
  .شود يم ينگهدار يو سرور، باعث بهبود فضا يدر سمت مشتر

  
، XML شده، رهيذخ ديد درنگ، يب باًيتقر يليداده تحل گاهيپا :كليدواژه

XQuery ،XSLT.  

  قدمهم - 1
 وترهايمختلف اعم از كامپ يها دستگاه و 1با به وجود آمدن انواع سكوها

از  كي هر يمناسب برا ياست كه خروج ازيهوشمند، ن يها و تلفن
 گريو د XSLTو  2XMLه از با استفاد. شود ديها و كاربردها تول دستگاه
 جاديمحتوا، امكان ا رييو تغ ديتول يشده برا توسعه داده يها يفناور
 يافزار و نرم يافزار سخت متفاوت يانتشار داده در بسترها جهت يا مانهسا

 كيآمده از  دست به جيبود كه نتا ميقادر خواه نيبنابرا. ديآ يبه وجود م
، ابزارها و امكانات توسعه XMLه از را با استفاد 3يليداده تحل گاهيپا

 جينتا يمتما كه ييآنجا از. ميده رييو تغ يكار آن، دست يشده برا داده
 

 1395آذر ماه  23تاريخ  و دردريافت  1395ماه  ردادم 5 قاله در تاريخاين م
اين پژوهش با حمايت مالي دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي طبق قرارداد  .شد بازنگري
  .انجام گرديده است 362شماره 
 ،ييرجاديشه ريدب تيدانشكده مهندسي كامپيوتر، دانشگاه ترب ،يمصطفي شفائديس
  .(email: s.m.shafaei@outlook.com) ،تهران
 ،تهران ،ييرجاديشه ريدب تيور، دانشكده مهندسي كامپيوتر، دانشگاه تربپدانش نينگ

(email: ndaneshpour@srttu.edu).  
 ،تهران ،يدانشگاه آزاد واحد تهران مركز ،يمهندس و يدانشكده فن ،يشفائ ديمجديس

(email: sm.shafaei71@gmail.com).  
1. Platform 
2. Extensible Markup Language 
3. Data Warehouse 

 ازين شوند، يم يگذرده يواسط مجاز كي قياز طر يليتحل يوجوها پرس
 نيبنابرا. مناسب وجود دارد يخروج ديجهت تول يمتفاوت يها يساز ادهيبه پ
وجوها و  پرس جيجهت انتشار نتا ،يخروج ديخاص تول يالگو كياز  ديبا
ن مقاله با يا. استفاده كرد يليتحل يوجوها پرس جينمودن نتا بيترك زين

 نيگوناگون و همچن يمحتوا دي، مشكل تولXSLTواسط  كيتوسعه 
را برطرف  4درنگ يب باًيتقر يليداده تحل گاهيپا كيدر  جينتا يساز كپارچهي

داده  گاهيپا يمعمار كي يطراح يبرا يگوناگون يكردهايرو. كرده است
 ايك يبا ساختن ] 5[تا ] 1[مقاالت . شده است ارائه درنگ يب يليتحل
به همراه  يخيتار يها استفاده از داده يي، توانا5درنگ يبخش ب نيچند
 6برخط يليپردازش تحل اتيانجام عمل يبرا. اند كرده ايرا مه رياخ يها داده

 گاهيموجود در پا UNION ALLاز عملگر  ج،ينتا يساز كپارچهيو عمل 
 ،يمواز كرديرو كي همقاله با ارائ نيا]. 4[تا ] 2[شده است  ها استفاده داده

 كنند يبخش استفاده م نيروند از چند طور هم كه به ييوجوها به پرس
  .كند يم يده پاسخ
و  ديتول يبرا XSLTواسط  كرديمقاله به ارائه رو نيا تر، قيدق طور به

پرداخته  شده عيتوز 7شده رهيذخ يدهايد جاديا نيدر محتوا و همچن رييتغ
الگو  كي فيو تعر XMLوجوها در قالب  پرس جيكردن نتا با فراهم. است
و منتشر  جاديا XSLTواسط  نظر با مورد جينتا ،يخروج ديتول يبرا
بر  يمبتن يخروج ديتول يالگو كيكردن  مقاله با فراهم نيدر ا. شوند يم

HTML ،كه ييآنجا از. شده است نشان داده جينتا بينحوه انتشار و ترك 
 شده رهيذخ يدهايباشد، د XMLنظر به فرمت  مورد يممكن است خروج
زمان  كاهشباعث  دهايد اين .شوند يم يمعرف زين يدر سمت مشتر

 يانقضا برا زمان كيشامل  و وجوها خواهند شد به پرس يده پاسخ
شده، نقش  ارائه يدر معمار. هستند يردر سمت مشت دهايد ينگهدار
محتوا در  يو نگهدار ديوابسته به آن در تول يها يو فناور XML ياساس

 جينتا. شود يدرنگ مشخص م يب باًيتقر يليداده تحل گاهيپا كي
 يليپردازش تحل يوجوها به پرس يده كاهش زمان پاسخ ها، شيآزما

  .دهد ينشان م يتردر سمت مش شده رهيذخ يدهايد قيبرخط را از طر
 كيصدد ساخت  در XML يها تيقابل يريكارگ مقاله با به نيا

 نيا. است درنگ يب باًيتقر يليداده تحل گاهيپا يمجتمع برا يمعمار
  :است ريبه شرح ز ها تيقابل

  .جينتا يساز كپارچهيو  يساز رهيجهت ذخ XMLاستفاده از فرمت   •
منظور استفاده از زبان  به يدر سمت مشتر شده رهيذخ ديد جاديا  •

XQuery  وجو پرس يبر رو فيلتراعمال جهت.  
با استفاده از  HTMLمانند  گوناگون و متفاوت يمحتوا ديتول  •

  .XSLTپردازنده 
 

4. Real-Time Data Warehouse 
5. Real-Time Partition 
6. OLAP 
7. Materialized Views 
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  15                                                                  درنگ يب باًيتقر يليداده تحل گاهيپا يمعمار كي جاديدر ا شده رهيذخ يدهايو د XML يها تياستفاده از قابل: مكارانهو شفائي 

بخش دوم، . شده است يده بخش سازمان نيمقاله به صورت چند
 يبخش سوم، معمار. كند يم يرا بررس نيشيپ ياز كارها يا خالصه

شده  رهيذخ يدهايد يكردهايبخش چهارم، رو. دهد يشرح مرا  يشنهاديپ
را  يشنهاديپ يمعمار جيو نتا شيبخش پنجم، آزما. كند يم يرا بررس

  .است يريگ جهينت م،بخش شش. كند يم يابيارز

  نيشيپ يكارها - 2
بر  يمبتن درنگ يب باًيتقر يمعمار كي ،]1[ نويسندگان 2008سال  در

تملك داده  يمؤلفه برا كيشامل  يمعمار ناي .حافظه نهان را ارائه كردند
 يها حافظه افته،يرييتغ يها وب، مؤلفه گرفتن داده يها سيسرو قياز طر

 قيتملك داده از طر. است يليداده تحل گاهيپا كينهان چندگانه و 
شده  يساز ادهيناهمگون پ يها داده يآور جمع يوب برا يها سيسرو
 اميو صف پ XMLبر  يز شده مبتنروه ب يها داده ،يمعمار نيدر ا. است

 يها و حافظه ياز منابع خارج  انتقال فرمت داده عنوان به XML از .هستند
 ينهان چندسطح يها از حافظه نيهمچن. شده است استفاده ينهان داخل

ها و  داده يرسان روز شده تا به درنگ استفاده يب يها داده رهيذخ يبرا
هر . كند ليدارند را تسه درنگ يب يها به داده ازيكه ن ييوجوها پرس
 ها اميصف، پ ريمد لهيوس و به دارد يرا نگه م اميصف پ كينهان   حافظه

. است XMLفرمت انتقال داده در صف به فرمت . شوند يم تيريمد
 ينهان بعد  نهان وارد حافظه  هر حافظه يها صف قياز طر ها اميپ
ها به داخل  نهان، داده يها حافظه يو سپس بعد از عبور از تمام شوند يم
نهان  يها سامانه از حافظه. شود يم يبارگذار ستايا يليداده تحل گاهيپا

 به و كند ياستفاده م درنگ يب يها داده رهيجهت ذخ يا چندمرحله يا داده
متفاوت  يبا درجه تازگ ييها نهان متفاوت، داده يها زمان حافظه طور هم

 ،chache -0 سامانه نيمثال در ا يابر. كنند يم ينگهدار يمدت يرا برا
1- chache، 2- chache  3و- chache 60و  30، 10، 5ها را در  داده 
 يمعمار نيا. كنند يم يطور موقت نگهدار طور جداگانه و به به قهيدق

 نهان بهره برده است در يها حافظه نيداده ب تقالان يبرا XMLفقط از 
منظور كاهش زمان  به XML يها تياز قابل يشنهاديپ يمعمار كه يحال

  .استفاده كرده است ايپو جينتا ديو تول يده پاسخ
داده  يبارگذار يروش برا كيبه ارائه ] 2[ نويسندگان 2008سال  در
جداول  قياز طر يليداده تحل گاهيپا يشما. پرداختند يليداده تحل گاهيدر پا

 ساختار تكرار كيروند با ساختن  نيا. است شده جاديا (Replica)تكرار 
 افتيرا در ديجد يها داده تاًيكه نها يليداده تحل گاهيجداول پا ياز تمام

 س،ياند فيبدون تعر ،يصورت خال جداول به نيا. شود يآغاز م كند يم
هر  يبرا. شوند يم جاديا يخارج تيو بدون جامع ديهرگونه ق ،ياصل ديكل

كردن  هريساخته شود كه جهت ذخ ديبا ديجد تيخصوص كيجدول، 
. شده در جدول موقت استفاده شود هر سطر اضافه يكتاي يبيشناسه ترت

 ييبودن سطرها، امكان شناساكتايكننده  ييشناسا صهيخص نيا ودوج
 كه نيا از پس. آورد يرا فراهم م ديشده جد هر سطر اضافه قيدق بيترت
ه مدت ب كيممكن است در طول  شد درنگ يركورد وارد قسمت ب كي

 نيآخر ،يبيبا استفاده از شناسه ترت. داشته باشد يمتفاوت يها يروز رسان
 بيع. ندگرد يحذف م يقبل يها يرسان روز به هيو بق شده يركورد نگهدار

از  رتريد ديركورد جد كي يها يروز رسانه است كه اگر ب نيروش در ا نيا
ركورد  رايز ستندين ييشناسا قابل گريوارد شوند، د درنگ يزمان بخش ب

 يقابل انجام برا كرديرو نيا. شده است يليداده تحل گاهيوارد پا يبلق
از دو  يشنهاديپ يمعمار رو نيا از و ستين يشچندبخ يها يمعمار

 يتك و چندبخش يها ياستفاده در معمار يبرا شده رهيذخ يدهايد كرديرو
  .بهره برده است

 ياه داده ينگهدار يبرا يدرنگ يب يمعمار كي] 3[، 2014سال  در
در  ايپو يها بخش و داده كيدر  ستايا يها داده. ارائه كرد ستايو ا ايپو

وجو به هر  وجو، پرس در هنگام ورود پرس. شوند يم ينگهدار گريبخش د
 كي قيآنها از طر يها و داده هشدفرستاده  ايو پو ستايدو قسمت ا

 يها دهبه دا يازيوجو ن اگر پرس كرديرو نيدر ا. شوند يگر، ادغام م امادغ
  .شود يم زين كپارچهيو  يواكش اينداشته باشد، داده از بخش پو رياخ

بخش  كيكه فقط شامل  درنگ يب يمعمار كي 2013در سال 
و  هشد درنگ يوارد بخش ب رياخ يها داده .است، ارائه شده است درنگ يب

در هنگام ورود . شوند يمنتقل م يليداده تحل گاهيبه بخش پا يپس از مدت
وجو به بخش  داشت، پرس ازياكنون ن يها وجو به داده و، اگر پرسوج پرس

به همراه  يخيداده تار ر،يبه داده اخ ازين يبا بررس. شود يم رسالا درنگ يب
را دارد كه  تيقابل نيا يشنهاديپ يمعمار]. 4[ شود يم كپارچهي ريداده اخ

در  ليتحل جينتا سهيمنظور مقا به يا بخش داده نيچند اي كياز 
به استفاده  ياجبار ،يشنهاديپ يدر معمار. متفاوت استفاده كند يها زمان

شدن  بلكه پس از آماده ستين يا داده يها از بخش يتعداد اي يتماماز 
را  جينتا ،يشنهاديپ يگر موجود در معمار هر بخش، مؤلفه ادغام جينتا
  .كند يم كپارچهي

كه شامل  را نگدر يب باًيتقر يمعمار كي 2011در سال ] 5[ مقاله
مختلف  يها درجه ،يمعمار نيا. ارائه كرد است درنگ يبخش ب نيچند
 ازو  مطرح كرده درنگ يبخش ب نيداده را با مفهوم استفاده از چند يتازگ

 نيا. متفاوت است يبا درجه تازگ رياخ يها شامل داده ،يمعمار رو نيا
 سندهينو. بخش پخش كرده است نيچند يرا رو يحجم كار كرد،يرو

 شنهاديبرخط پ يليپردازش تحل يوجو انجام پرس يرا برا يروش خاص
 يده پاسخ يبرا يمواز كرديدو رو شنهاديشده با پ مقاله ارائه. نكرده است

 نيا. افزوده است زين يمعمار نيرا به ا يبازده تيوجوها، قابل به پرس
و  هوجوها را ارائه نكرد به پرس يده پاسخ يبرا حيصر شرو كي يمعمار

به  يده پاسخ يبرا يمواز كرديدو رو يشنهاديپ يمعمار رو نيا از
  .داده است شنهاديوجوها را پ پرس
داده  گاهيپا يبرا يا هيال يمعمار كي] 6[ نويسندگان 2012سال  در
صورت  مرجع را به يسازمان يمعمار كي كرد،يرو نيا. ارائه كردند يليتحل
در . كرده است فيهدفمند تعر اتيئو همراه با جز شتريب يها هيال فيتعر
پس از  كه يطور شده به تملك داده اضافه يبرا هيال كي يمعمار نيا

اگر اتصال با منابع داده قطع شود، داده در دسترس  هيال نيورود داده به ا
هماهنگ و  يها انتشار است كه شامل داده هيال ،ياضافه بعد هيال. است

داده  گاهيجدا از پا ماًيرا مستق ليحلانتشار امكان ت هيال. است كپارچهي
وجود  يمعمار نيمشكل ا. دهد يبه كاربران م 1شده يخصوص يليتحل
با  يشنهاديپ يمعمار. است درنگ يو عدم وجود حالت ب اديز يها هيال

به همراه  رياخ يها استفاده از داده تيقابل درنگ يب يها كردن بخش اضافه
را دارد  تيقابل نيا يشنهاديپ يمعمار. كرده است ايرا مه يخيتار يها داده

. كند كپارچهي تينها و در يواكش ماًيها را مستق كه از هر بخش، داده
كه  ييها شده و داده داده زيتم يها به داده يابيفقط اجازه دست] 6[ يمعمار

 يمعمار كه يحال در دهد، يشده را م آنها اعمال يرو يمنطق تجار
استفاده در  و قابلشده  داده زيتم يل دادهامقاله، شام نيدر ا يشنهاديپ

  .مختلف است يزمان يها در بازه ليمنظور تحل هر بخش به
 را ارائه سيبر سرو يمبتن يمعمار كي] 7[مؤلفين  2012سال  در
منابع  يسازمان دارا كياست كه  نيفرض بر ا يمعمار نيدر ا. كردند
به  ياست ول يليلداده تح گاهيپا ينگهدار يو پرارزش برا متيق گران

 
1. Data Mart 
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منابع  نينچنيبه ا ازيموجود در سازمان ن يليداده تحل گاهيپا يليدال
 يها اميوب و پ يها سيبا كمك سرو يمعمار نيا. اردند يقدرتمند
SOAP  شامل  يمعمار نيا بيمعا. شود يم يساز ادهيبستر وب پ كيدر
 قابل حجم انبوه داده )1: شوند ياست كه در ادامه شرح داده م يموارد

به  يكيزيف ييجا هجاب قياز طر يستيو با ستين نترنتيا لهيوس انتقال به
داده  ياعتبارسنج يبرا يروش )2. داده شود الكننده انتق فراهم تيسا

و  يابر فضاي يرواجرا بر  تيقابل يشنهاديپ يمعمار. وجود ندارد يورود
از  يانبوهبه انتقال حجم  يازين يشنهاديپ يدر معمار. شبكه را دارد اي

 تياز قابل يمعمار اين رايز ستيو مشخص ن يزمان طوالن كيداده در 
با استفاده از  يدرج داده، ورود از قبل نيهمچن و بهره برده درنگ يب

XML SCHEMA شود يم يبررس يشنهاديپ يدر معمار.  
 ينريبه نام با يا مدل داده كياز ] 8[ نويسندگان 2009سال  در
 گاهيپا يجهت استفاده در شما ،يا معروف رابطه مدل يجا به يا رابطه

روش نسبت به  نيآنها ادعا كردند كه سرعت ا. استفاده كردند يليداده تحل
 شده رهيذخ يدهايبه استفاده از د يازين گريداست و  شتريب يا مدل رابطه

مختلف  يمنطق يها انواع مدل با يريپذ انطباق تيقابل نيهمچن. ستين
 )1روش عبارتند از  نيمشكالت ا. دارد زيرا ن) يدانه برفو  يا مثل ستاره(
كار با  يافزارها در دسترس نبودن نرم )2 ،يا رابطه ينرينبودن مدل با جيرا
مشكالت مربوط  )4مدل،  نيختص اوجو م پرسزبان  دنبو )3 ،مدل نيا

 تيريمد يها عدم وجود سامانه )5 و ينريبه مدل رابطه با SQLبه ترجمه 
 يا مدل رابطه كي يبر رو يشنهاديپ يمعمار. ينرياده رابطه باد گاهيپا
در  يا رابطه ينريمشكالت موجود در مدل با رو نيا از وشده  يساز ادهيپ

 كردياز دو رو زيسرعت ن شيمنظور افزا به. وجود ندارد يشنهاديپ يمعمار
 يدر معمار يدر سمت سرور و مشتر شده رهيذخ يدهاياستفاده از د

مدل  يدر ازا يا رابطه ينريشده كه استفاده از مدل با استفاده يشنهاديپ
  .را برطرف كرده است يشنهاديپ يدر معمار يا رابطه

 كي و ايپو يخارج يساز رهيذخ طياز مح يبيترك يروش ]9[ مقاله
و  يليتحل يوجوها پرس نيحل رقابت ب يبرا را ايپو يا نهيتكرار آ يفناور

 يبرا نيهمچن. ستا برخط ارائه كرده يليپردازش تحل يها يروز رسانه ب
و  بالدرنگ ETLرا به دو نوع  ETLداده بالدرنگ،  لياز تحل يبانيپشت

ETL رينظ ييكارها زيراستا ن نيدر ا. اند كرده ميتقس يسنت اي يا خچهيتار 
  .شده است انجام] 11[و ] 10[

 قياز طر شده رهيذخ يها ديد يايانتخاب پو تميابتدا الگور ]12[در 
 يزمان اجرا و فضا ديتحت ق يوجوها پرس جيكه از نتا ييدهايانتخاب د

 كيسپس  مؤلفين .ستا دهشارائه ، آمده دست سامانه به يساز رهيذخ
بر  شده رهيذخ يدهايد يايپو يكردن نگهدار مشخص يبرا ديجد استيس

 يمعمار نيا. اند داده شنهاديسامانه پ يو باركار يدسترس بطبق تناو
داده  گاهيپا يدر معمار شده رهيذخ يدهايد ينگهدار يرا برا يكرديرو
 يشنهاديپ يمعمار. ارائه نكرده است -شده يبند بخش -درنگ يب يليتحل

  يدر معمار شده رهيذخ يدهايد ينگهدار يرا برا يتميتابع سود و الگور
 نيبا ا سهدر مقاي - شده يبند بخش -درنگ يب باًيتقر يليتحل ادهد گاهيپا

  .داده است شنهاديپ يمعمار
 يها كردن داده ميجهت تقس را يو روش يمعمار ]13[ نويسندگان

 رييكه اغلب تغ يكل دو نوع عبارتند از نيا. اند به دو نوع ارائه كرده يورود
كه  يو داده تراكنش) كنند يم دايپ رييتغ يطوالن يها در زمان اي( كنند ينم

 دادهعنوان  محصوالت بهمثال جدول  عنوان به. شود يروز مه منظم ب
به . شود يدر نظر گرفته م يعنوان داده تراكنش و جدول سفارش به يكل
 يراحت به تواند يدارد م يثابت باًيكه حجم كم و تقر يداده كل ليدل نيهم

] 16[تا  ]14[راستا  نيدر ا. باال رود اتيشود و سرعت عمل ذخيره
در  درنگ يب باًيتقر تيبلكه قا يورود يها داده ميتقس يرا برا ييها روش
  .اند شده است را ارائه كرده ايآن مه

كه  يراتيوجو و تأث پرس يباركار راتيتأث يچگونگ ]18[و ] 17[ مقاالت
 يمانند نوع استراتژ يرگذاريو عوامل تحت تأث ETL نديافر لهيوس به

 يها تيمحدود ،يگذار شده، شاخص يرياندازه داده بارگ ،يريبارگ
 يبند خالصه و بخش يها داده يرو يساز تازه تيفعال ،يساز كپارچهي

  .اند قرار داده ليحلت و هياست را مورد تجز قتيقجداول ح
كه  دش شنهاديپ يانيداده جر بر يابزار مبتن كيساخت  2003سال  در
 گريد يارهايعالوه مع به. را ممكن ساخت وستهيها و ادغام پ داده يتازگ

بر  يمبتن يها حل راه نيچند ا هر. ستا شده يابيارز سندگانيتوسط نو
با استفاده  قيدق جيبه علت داشتن نتا ،گردانند يرا برم يبيتقر جينتا ان،يجر

و ] 20[مقاالت ]. 19[متحمل خواهند شد  ياديز نهيهز وستهيپ انياز جر
در  يساز نهيو به ETL اتيانجام عمل يبرا ييها يبه ارائه معمار] 21[

  .اند پرداخته يانيجر يليداده تحل گاهيپا يمعمار يراستا
بر  يمبتن يتجار سيسرو كيمقاله به ارائه  سندگانينو 2007در سال 

 گاهيپا كيداده شامل  تيريمد هيال نيدر ا. گرا پرداختند سيسرو يمعمار
و  اميپردازش پ ت،يامن ،يابيريعالوه مسه ب درنگ يب باًيتقر يليداده تحل

وب و  يها سياز سرو يشنهاديپ يارمعم]. 22[ است يساز مدل تيقابل
XML قيوجو از طر سرعت پردازش پرس شيافزا زيانتقال داده و ن يبرا 
  .بهره برده است يمعمار نيبا ا سهيدر مقا يسمت مشتر يدهايد يمعرف
از  يا انتخاب مجموعه تميالگور كيبه ارائه  سندگانينو ]23[ در

تكرار مجموعه  يكاو داده كرديبا استفاده از رو شده رهيذخ يدهايد
 گاهيتراكنش پا كيوجوها به  مجموعه پرس كرد،يرو نيدر ا. اند پرداخته
 شده رهيذخ يدهاياز د يا فقط مجموعه تميالگور نيا. شوند يم ليداده تبد

 تميالگور ليدل نيبه ا و كند يرا انتخاب م يليداده تحل گاهيدر بخش پا
  .را ندارد -يچندبخش -درنگ يب يها ياستفاده در معمار تيشده قابل ارائه
 تميالگور كيازدحام ذرات كه  يساز نهيبه تميالگور] 24[ سندگانينو
بر  شده رهيذخ يدهاياز د يا مجموعه نهيانتخاب به ياست را برا يتصادف

دست آمده ه ب جيسپس نتا. اند كرده يساز ادهيچارچوب مشبك پ كي يرو
ذرات  امازدح يساز نهيبه تميالگور يياثبات كارا يبرا كيژنت تميرا با الگور

  .اند نموده سهيمقا
داده  گاهيپا كي يشما يطراح يخودكار را برا كرديرو كي] 25[ مقاله

به فرمت اسناد  يا موجود از منابع داده XML Schema قياز طر يليتحل
XML از منابع  كرديرو نيا. كرده است شنهاديپXML Schema  ،موجود

در . كند يم ديتول يليداده تحل گاهيپا يشما يمختلف برا يطراح نيچند
شده  ثابت در نظر گرفته يليداده تحل گاهيپا يشما ،يشنهاديپ يمعمار
 نيب XML Schema نيچند يشنهاديپ يدر معمار نيهمچن. است
از  يكيخود را منطبق با  يها تا داده شود يبه اشتراك گذاشته م ها يمشتر

  .آنها به سرور ارسال كنند
ساخت  يرا برا XML Schemaبر  يمبتن كرديرو كي] 26[ مقاله

 كرديرو نيا. كرده است يمعرف يليداده تحل گاهيپا يا ستاره يخودكار شما

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  17                                                                  درنگ يب باًيتقر يليداده تحل گاهيپا يمعمار كي جاديدر ا شده رهيذخ يدهايو د XML يها تياستفاده از قابل: مكارانهو شفائي 

  
  .يشنهاديپ يمعمار : 1شكل 

  
اقدام به  XSLTو  UML ،XML ،QTV ياز استانداردها يريگ با بهره

  .كند يم يليداده تحل گاهيپا يساخت شما
 يليداده تحل گاهيمقاله، منطق و عملكرد پا نيدر ا يشنهاديپ يمعمار

و  XMLبا استفاده از  كند يم يبلكه سع دهد ينم رييموجود را تغ
كاهش  نيو همچن جيو انتشار نتا ديتول يرا برا يآن، روش يها تيقابل

در  شده رهيذخ يدهايد يمعرف قيوجوها از طر به پرس يده زمان پاسخ
 يوجوها به پرس يده پاسخ يمواز يها و روش يسمت سرور، مشتر

از  يفقط از بخش گر،يد يها يمعمار. ديبرخط ارائه نما يليپردازش تحل
استفاده  يليداده تحل گاهيمانند استخراج داده به پا XML يها تيقابل

بر  يمبتن يليداده تحل گاهيكه پا ستين يازين يمعمار نيدر ا. اند كرده
XML يها تيساخته شود بلكه از قابل XML پردازه  رينظXSLT ،

XML Schema  و زبانXQuery  يليداده تحل گاهيپا كيدر- 
 يها يفقط در معمار ها تيقابل نيا .شود يماستفاده  -درنگ يب - يا رابطه
داده  گاهيپا كيو جستجو در  يساز رهيمنظور ذخ به XMLبر  يمبتن
 يادهيتابع سود انتخاب د. شود يم هدهمشا XMLبر  يمبتن يليتحل
و  درنگ يب يها مقاله، ارزش بخش نيا يشنهاديسمت سرور پ شده رهيذخ
 رد،يگ يدر نظر م شده رهيذخ يدهايد ينگهدار يرا برا يليداده تحل گاهيپا
 شده رهيذخ يدهايهمه د ينگهدار يمشترك برا يفضا كياز  رايز

در نظر گرفتن  يرا برا ييها شده، روش ارائه التدر مقا .شود يماستفاده 

شده صرفاً  مقاالت ارائه. اند نظر قرار نداده مد درنگ يب يها حجم بخش
. كنند يم يرا نگهدار يليداده تحل گاهيدر بخش پا شده رهيذخ يدهايد

 يدهايمناسب د ينگهدار يرا برا يو تابع سود تميالگور يشنهاديمقاله پ
د تابع سو نيهمچن وداده  شنهاديپ يا داده يها بخش در همه شده رهيذخ

مقاله از  نيدر ا يشنهاديپ يدر سمت مشتر شده رهيذخ يدهايانتخاب د
. كند ياستفاده م شده رهيذخ يدهايد ينگهدار يبرا يشيافزا يزمان انقضا

عمل  شده عيصورت توز به يدر سمت مشتر شده رهيذخ يدهايد تميالگور
 يريكارگ با به ديجد تميالگور كيمقاله به ارائه  نيا رو نيا از و كند يم

 يها تيقابل يساز كپارچهيمقاله با  نيا. پرداخته است شده عيتوز تيقابل
XML يا رابطه يليداده تحل گاهيپا كيدر  شده رهيذخ يدهايو د- 

  .كرده است شنهاديمجتمع را پ يمعمار كي درنگ، يب

  يشنهاديپ يمعمار - 3
پردازش  ندي، فراها بخش يها قسمتشامل كه  يمعمار ساختار

 نشان داده 1است در شكل  XSLTها و رابط  بخش يووجو بر ر پرس
متفاوت  يبا عمر زمان ييها عنوان معرف داده هر بخش به. شده است

است كه ) بخش نيداده به نخست گاهياستخراج داده از پا شده يزمان سپر(
 تميالگور يسادگ يبرا. و جداول ابعاد است قتيجدول حق كيشامل 
   شده  اتخاذ  بخش  هر  يبرا  يا ستاره  يشما  كي  ينگهدار  ياستراتژ  ادغام،
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  .برخط يليپردازش تحل يوجوها پرس يبرا يمواز تميالگور : 2شكل 

  
  .ميپرداز يها م از بخش كيهر  حيدر ادامه به توض كه

است، مسئول  Master/Slaves يكسب داده كه همانند الگو نديفرا
كسب  نديمؤلفه فرا قيراز ط نديفرا نيا. است يورود يها داده افتيدر

ها  داده. شود يم تيرياست مد Masterكه همانند  يداده موجود در معمار
مؤلفه  نيا و شوند يداده م ليمؤلفه تحو نيوب به ا يها سيسرو قياز طر
  . كند يم افتيرا از هر منبع در يورود يها ، داده1ها فهيوظريجاد زيبا ا

  داده استفاده كنند  ليتحو يمختلف برا ييها منابع ممكن است از تگ
مؤلفه . اعتبار آنها هستند يمسئول بررس جادشده،يا يها فهيوظريكه ز

  .است يورود يها داده يمسئول اعتبارسنج ياعتبارسنج
. ها هستندSlave زيها ن و بخش Masterهمانند  كننده ميتقس مؤلفه

Slaveر برخط ب يليپردازش تحل اتيانجام عمل يبرا ييها فهيوظريها ز
 فه،يوظريوجو توسط هر ز پس از انجام عمل پرس. هر بخش هستند يرو
پس از عمل  و شوند يگر، جهت ادغام فرستاده م به مؤلفه ادغام جينتا

 XSLTاست به رابط  XMLكه به فرمت  شده پارچه كي جهيادغام، نت
  .شود يمناسب ارسال م يمحتوا ديجهت تول

، Slaveاز هر  شده ارچهپ كي جياز نتا XMLكردن فرمت  فراهم با
 جاديا يبرا. مناسب را بر عهده دارد يمحتوا ديتول فهيوظ XSLTمؤلفه 

است كه  ازين يساز ادهيپ كيمحتوا به  ديجهت تول XSLT يالگو كي
  .شود يداده م ليتحو XSLTبه واسط  يساز ادهيپ نيا

از دو  تواند يبرخط م يليپردازش تحل يوجو آمده از پرس دست به جينتا
 قياز طر) 2 و گريكديبه  جيافزودن نتا قياز طر) 1 :شود كپارچهي قيطر

 يگريد يهر بخش را به انتها جياول، نتا كرديرو. يمحاسبه توابع تجمع
حسب  آمده از هر بخش را بر دست به جيدوم نتا كرديرو و كند ياضافه م

 
1. Slaves 

ها بر  بخش قتيجداول حق كه نيبا فرض ا. كند يادغام م يتجمع توابع
,بخش با جداول  n يور , , nT T T1 2 )است، تابع  شده عيتوز … , )if T c 
ابط رو. دهد ينشان م C حسب بعد را بر iTبر جدول  يتابع تجمع جهينت
را به  گريكديبه  جيو افزودن نتا يتوابع تجمع فرمول محاسبه) 2(و ) 1(

  دهند ينشان م بيترت
( , ) ( , )

n

iSUM T c SUM T c=∑
1

 )1(  

( , )
( , ) ( , ) ( , )i i n

SUM T c
SUM T c SUM T c SUM T C+

=
∪ ∪ ∪1 …

 )2(  

 نشان داده 2ها در شكل  داده يساز كپارچهي كرديدو رو تميالگور
  .است شده

 ازين گوناگون مورد يها محتوا به فرمت ديتول نديفرا XSLT واسط
جهت  XSLTواسط از پردازنده  نيدر ا. كند يكننده را فراهم م مصرف

از  يخروج ديجهت تول XSLTپردازنده . شده است محتوا استفاده ديتول
 يوجوها پرس جينتا رو نيا از و كند ياستفاده م XMLبه فرم  يداده ورود

 قيگر از طر توسط مؤلفه ادغام يليداده تحل گاهيبر خط پا يليلپردازش تح
به  جيارسال نتا تيقابل قيطر نياز ا. شوند يم پارچه كي XML فرمت
 ديامكان تول. ديآ يمناسب به وجود م يمحتوا ديتول نيو همچن يمشتر
 XMLمنبع  قيمختلف از طر يها دستگاه يمحتوا برا نيزمان چند هم

  .شود يم جاديا XMLمنبع  يبرا ايپو انتشاردهنده كي واقع در و دارد وجود

  شده رهيذخ يدهايد يكردهايرو - 4
 كرديرو كه شده شنهاديپ يمعمار يبرا شده رهيذخ يدهايد كرديرو دو

 كرديرو ووجو  فركانس تكرار پرس از استفاده با شده رهيذخ يدهايد نخست،
با  شده رهيذخ يدهايد. است يدر سمت مشتر شده رهيذخ يدهايدوم، د

 جادير بخش اه يصورت مجزا برا وجو به استفاده از فركانس تكرار پرس
مراتب  وجوها در آنها به به پرس ييگو كه زمان پاسخ ييها بخش. شود يم

 يكاف يدر صورت نبود فضا. كنند ياستفاده م كرديرو  نيبر است از ا زمان
در  شده رهيذخ يدهايد كردياز رو شده رهيذخ يدهايد يساز رهيذخ يبرا

  .شود ياستفاده م يسمت مشتر
استفاده از فركانس  با شده رهيذخ يدهايد 1- 4

  وجو پرس تكرار
 يده پاسخ يها برا بخش ايداده و  يتازگ يها به درجه ازين وجو پرس هر
 كننده ميكاربران در صف مؤلفه تقس يورود يوجوها مجموعه پرس. دارد

مؤلفه اقدام به  نيسپس ا و رنديگ يشده قرار م نشان داده 3كه در شكل 
مناسب  يها بخش يها بر رووجو پرس يجهت اجرا ها فهيساخت وظ

 يده قابل پاسخ ايو  يوجوها تكرار پرس نياز ا يممكن است برخ. كند يم
الف مجموعه چند  -3شكل . داخل صف باشند يوجوها پرس گريبا د
را نشان  فيوظا صيب نحوه تخص -3شكل  وداخل صف  يوجو پرس

 p(index) ،وجو ورود پرس بيو ترت شماره Q(index). دهد يم
 جاديكه ا يا فهيشماره وظ T(index)و  وجو پرس ازين مورد) يها(بخش

  .دده يخواهد شد را نشان م
 بوده و) ازين مورد يها بخش(وجو  پرس ريز نيوجو شامل چند پرس هر

شده است  نشان داده 1 تميطور كه در الگور وجو همان پرس ريهر ز يبرا
وجو بر  پرس يبه اجرا ازين 1Q يوجو پرس. شود يم جاديا فهيوظ كي
. شود يم جاديا يمواز ياجرا يبرا فهيوظ 4ها دارد پس  بخش يتمام يرو

   جاديا  فهيوظ  سه  اجرا  يبرا  1Q  يوجو پرس  همانند  زين  2Q  يوجو پرس
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  )الف(

  
  )ب(

 جاديكه ا ييها فهيوظ) ب( و كاربران يورود يوجوها مجموعه پرس )الف( : 3شكل 
  .خواهند شد

  
با  ييگو قابل پاسخ ايو  يتكرار يوجو پرس كي 3Q يوجو پرس. كند يم

 4Tو  3T يها فهيكدام از وظ كه هر يپس تا زمان ،است 1Q يوجو پرس
معلق  3Q يوجو از پرس 9Tو  8T يها فهياند، وظ نشده يده پاسخ 1Q از

 1Q يوجو از پرس 4Tو  3T يها فهيوظ كه نيا از پس. خواهند بود
آنها  جياز نتا شده رهيذخ ديد كياز آنها  كيهر  يشدند، برا يده پاسخ

تا زمان به وجود  3Q يوجو از پرس 9Tو  8T يها فهيوظ. گردد يم جاديا
انداختن  قيبه تعو ليدال. شوند ينم جاديا شده رهيذخ يدهايد امدنين

 ديد جياز نتا )1: موارد است نيا 3Q يجوو از پرس 9Tو  8T يها فهيوظ
سامانه  )3 و سربار دارد ديجد فهيوظ جاديا )2 ،استفاده شود شده رهيذخ

كه  يزمان. داشته باشد تواند يروند را م هم يها فهياز وظ يتعداد محدود
 نيخود را تمام كردند، ا فهيوظ 1Q يوجو از پرس 4Tو  3T يها فهيوظ
از  9Tو  8T يها فهيوظ ياجرا يبلكه برا رفتنخواهند  نياز ب ها فهيوظ

  .رنديگ يتفاده قرار ماس مورد 3Q يوجو پرس
وجو در  با استفاده از فركانس تكرار پرس شده رهيذخ يدهايد تميالگور

 يفضا كياز  تميالگور نيا. شده است نشان داده 4شكل  تميالگور
در هر بخش  شده رهيذخ يدهايد ينگهدار يمشترك برا يساز رهيذخ

استفاده ) سرعت شيمنظور افزا به ديد جاديشده جهت ا انتخاب يها بخش(
وجوها در  پرس يابيبر فركانس تكرار و دست يمبتن تميالگور نيا. كند يم

 يابيفركانس دست كه ييآنجا از. است جادشدهيا يها فهيوظ زيها و ن بخش
در صورت  تميالگور نينظر قرارگرفته است ا ها مد وجو در بخش پرس
خاب انت يبرا يبند تيروش اولو كياز  يساز رهيذخ ينبودن فضا يخال
روش از دو پارامتر شامل  نيدر ا. كند يم ستفادها يجهت نگهدار ديد

 يبرا نييبا حجم پا يها و بخش نييپا يابيبا فركانس دست ييوجوها پرس
پر شود،  يساز رهيذخ ياگر فضا. شود يمرتب استفاده م ستيل كيساخت 

 نيكه كمتر گردد يحذف م يساز رهيذخ ياز فضا يا شده رهيذخ ديد
هر مجموعه . بخش قرار دارد نيتر حجم و در كم يابيدست فركانس

استفاده قرار  مورد تميالگور يعنوان ورود جلسه به كيوجو به نام  پرس
  هدف  كي. كند يكار م يمجموعه ورود نيا يبر رو تميالگور و رديگ يم
  سامانه   منابع  محدودبودن  وجوها، پرس  از  يورود  مجموعه  كي  ساختن  از

  
  .DVMP تميالگور : 4 شكل

  
   ايطور پو به 1DVMP تميالگور. است ها فهيوظ يدر ساخت و تواز

را  يورود يوجوها پرس وستهيطور پ به، كند يم رهيرا انتخاب و ذخ دهايد
 تيرا با در نظر داشتن محدود دهايمجموعه د نيو بهتر كند يم ينيبازب

 كنند، يتفاده ماس يقبل شده رهيذخ يدهايكه از د ييها فهيفضا و وظ
  .سازد يم رهيذخ
 يكاف يكه فضا يكه تا زمان كند يصورت عمل م نيبه ا تميالگور نيا

 نيبه ا. گردد يم رهيوجو ذخ پرس جيباشد، نتا نيشتريموجود و تابع سود ب
كه  رديگ يقرار م يبررس مورد يورود يوجو هر پرس يتابع سود برا ليدل

د يد كيبه ساخت  ازيكه واقعاً ن ياست، پس تا زمان بر نهيهز ديساختن د
 يكاف يو فضا ممينياگر تابع سود م. شود ينظر م كار صرف نياز ا ستين

كار با استفاده از  نيا و استفاده شود يگذارياز روش جا ديموجود نباشد با
 ديد شده، رهيذخ يدهايد يحالت جار تم،يالگور. رديگ يتابع سود صورت م

حذف  تيفضا و محدود تيمحدود ،يساز رهيذخ يبرا ديجد ازين مورد
به استفاده از  ازين يجار يها فهياز وظ يكه برخ يجار شده رهيذخ يدهايد

 يدهايحذف د تيمحدود. كند يم افتيدر يعنوان ورود دارند، به آنها را
 به استفاده از آنها را ازين يجار يها فهياز وظ يكه برخ يجار شده رهيذخ

كه  رفتهگ نظر قرار مد ها تياز محدود يكين عنوا به ليدل نيدارند به ا
استفاده از  ليسرعت كار خود را به دل به د،يكننده از د استفاده يها فهيوظ
 ديساخت د يفرصت برا نيهمچن. كنند يتمام م ديآماده درون د جينتا
 در شده رهيذخ ديهر د. است ايمه زين ندهيبه علت تكرار آن در آ ديجد

 حذف مورد ياداشته باشد، بر ديجد جهيز نتا يسود كمتر كه يصورت
  . شود يساخته م دهاياز د يا در قدم اول، مجموعه. رديگ يقرار م يبررس

  جستجو  م،يابيحذف ب يبرا ييدهايد مينتوان نديفرا نياگر در طول ا
وجو،  در هر مجموعه پرس. شود ينم رهيذخ د،يد جهيو نت هشدمتوقف 

و اگر  شود يانتقال داده م زين يه بعدوجو به مجموع فركانس تكرار پرس
  وجو اضافه  پرس يبه فركانس قبل  باشد،  داشته  ستيل  در  تكرار  ييجوو پرس

 
1. Dynamic View Materialization in Partitions 
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  .A تميالگور : 5شكل 

  
كه  3Qو  1Q، 2Q يهاوجو اگر پرسمثال ساده  كيعنوان  به. گردد يم
 يوجو تكرار در مجموعه پرس 2، 3، 5 بيو به ترت شده رهيآنها ذخ جينتا

 بيبه ترت مدو يوجو وجوها در مجموعه پرس اند و همان پرس اول داشته
باشد،  كسانيها در آن ديساخت د نهيتكرار داشته باشند و هز 6، 3، 2

در  زيپس تابع سود ن. است 8و  6، 7برابر با  بيها به ترتآن ييفركانس نها
 نيدر ا. خواهد بود 1Q يوجو به نفع پرس ديجد يوجو مجموعه پرس نيا

حذف  ايو  يگهدارعامل مهم در ن كيعنوان  ها به حجم بخش تميالگور
از داده را داشته باشند،  يشتريكه حجم ب ييها بخش و مؤثر است دهايد

 نشان داده) 3(در  تميتابع سود الگور. تابع سود دارند يبرا يمقدار باالتر
  شده است

 ( , ) ( ) ( , )
n

qoldi q new i
i

BS v M f f c v P
=

= + ×∑
1

 )3(  

)) 3( در , )ic v P وجو در بخش پرس ياجرا نهيهز، n تعداد جلسات ،
qoldf يقبل يها وجو در نشست فركانس پرس،  q newf وجو  فركانس پرس

 و شده رهيذخ يدهايمشترك د يساز رهيذخ يفضا vS ،يدر نشست جار
svشرط  T∈ است شده رهيذخ دياز حذف د يريجلوگ يقانون برا كي .

از  شتريب ديجد ديساخت د نهيهز شهياست كه اگر هم يمعن نيبد نيا
منتظر استفاده از آنها هستند است، ساخت  ييها فهيموجود كه وظ يدهايد
 تميباشد، شرط موجود در الگور ريساخت متغ نهياگر هز. رد شود ديجد ديد

  .شود يمحاسبه م ديجد ديحذف و سود ساخت د
  ها يدر مشتر شده رهيذخ يدهايد 2- 4
 يبرا شتريب يساز رهيذخ يبه دست آوردن فضا كرديرو  نياز ا هدف

مهم در ساخت  ياز فاكتورها يكي كه ييآنجا از. است شده رهيذخ يدهايد
در دسترس است استفاده از  يفضا نزايم شده، رهيذخ يدهايد يو نگهدار

 شده رهيذخ يدهايد ينگهدار يبرا ها يمشتر يساز رهيذخ ياز فضا يبخش

 BitTorrentليپروتكل اشتراك فابه  هيشب كرديرو نيا. بود اهدخو ديمف
 يفقط كاف. است يمحل ايو  يدر سطح شبكه سراسر ها ليدانلود فا يبرا

 يبرنامه جانب كيدارند از  را دهايد ينگهدار تيكه قابل ييها ياست مشتر
 نيا. استفاده كنند شده رهيذخ يدهايد يو نگهدار تيريانجام مد يبرا

. فراهم شود يمشتر يبرا دهنده سيسرو قياز طر تواند يم زيبرنامه ن
ها  در سازمان شده رهيذخ يدهايد تيريمد يبرا دهنده سياستفاده از سرو

  .شود يم شنهاديپ برند يبهره م يشبكه محل كيكه از 
   ها يدر مشتر شده رهيذخ يدهايد تيريمد 4-2-1
 نياكه  پارامتر زمان انقضا هستند كيشامل  شده رهيذخ يدهايد

. شود يبه آن نسبت داده م ديد كيعنوان  به جينتا رهيپارامتر در زمان ذخ
پس  و شود ياستفاده م شده رهيذخ يدهايد يرسان روز به يزمان انقضا برا

  .گردد يحذف م يمذكور از مشتر ديزمان، د نيا از اتمام
مقدار  شود يم رهيذخ يمشتر كيبار در  نياول يبرا ديد كيكه  يزمان

 دياگر د. شود ينسبت داده م ديعنوان زمان انقضا به آن د به يثابت
 يمنتقل شود، زمان انقضا گريد يبه مشتر ايو  يابيمورد دست شده رهيذخ
 يعنوان زمان انقضا و سپس به گردد ياضافه م يشيمقدار افزا كيبا  يقبل
آن  شود يباعث م يشيمقدار افزا نيا. گردد يثبت م شده رهيذخ ديد يفعل
 يرا برا يشتريشانس ب رند،يگ يقرار م يابيكه مكرراً مورد دست ييدهايد

مقدار  شده، رهيذخ ديبه د يابيبا هر بار دست. داشته شدن داشته باشند نگه
برسد  خصآستانه مش كيبه  كه نيتا ا كند يم دايپ شيزااف زين يشيافزا

. ماند يو ثابت م كند ينم دايپ شيمقدار، افزا نيا گريصورت د نيكه در ا
 يدهايد رهيذخ يدسترس برا قابل يپارامتر فضا كي زين يهر مشتر

  .ده استآم 5در شكل  شده عيتوز يدهايد تميالگور. دارد شده رهيذخ
بار در  نينخست يوجو برا پرس جهياست كه نت يحالت يبرا A تميالگور

 گريو د يچه خود مشتر( يا ياگر مشتر. گردد يم رهيذخ يمشتر كي
 شده رهيذخ يدهاياز د يكيبا  ييگو كه قابل پاسخ ييوجو پرس) ها يمشتر

 ميطور مستق مبدأ به ياست را داشته باشد، مشتر ها ياز مشتر يكي در
 يبر رو ييلترهايانجام ف يبرا. كند يم مقصد ارسال يرا به مشتر جهينت
از زبان ) DrillDownمثال  عنوان به( يدر سمت مشتر شده رهيذخ ديد

XQuery در سمت  شده رهيذخ يدهايد يوجو بر رو جهت اعمال پرس
 ديد كي قيوجو از طر پرس جهيكه نت يزمان. شود ياستفاده م يمشتر
   شود يت مبدأ، حذف مدر سم شده رهيذخ ديشود د يده پاسخ شده رهيذخ

در آن  شده رهيذخ ديعنوان د مقصد به يشده به مشتر و نسخه ارسال
از  ديهدف از حذف د. گردد يم رهيذخ يقبل يزمان انقضا با يمشتر
 يزمان انقضا. است ها ياز وجود تكرار در مشتر يريمبدأ، جلوگ يمشتر
 قيطر نياز ا و شود يحفظ م جه،ينت ياز كهنگ يريجلوگ ليبه دل يقبل
اگر . نمود يرسان روز به ايرا پس از اتمام زمان انقضا حذف و  ديد تواند يم

 ،يمشتر گر،يد يبه مشتر ديد كيانتقال  اي ديجد ديدر هنگام ساخت د
نداشته باشد، تابع  ديد نيا يساز رهيذخ يرا برا يكاف يساز رهيذخ يفضا

منظور  به يدر سمت مشتر شده رهيذخ يدهايانتخاب د يبرا يسود محل
  .كند يم يريگ ميحذف آنها تصم

تابع سود، . دهد يرا نشان م يمحل ديتابع سود انتخاب د) 4( فرمول
)شده  داده ديد يزمان انقضا )T كند يمشخص م يبه تابع را در مشتر .

زمان  با ييدهاينشود، د ايمه ديجد ديد يبرا يكاف يكه فضا يتا زمان
 يشتريب يكه زمان انقضا ييدهايدر د. گردند يكمتر حذف م يانقضا

 دايپ شيبه آنها افزا يابيانقضا با توجه به فركانس دست مانز نيدارند، ا
. داشته شدن دارند نگه يبرا يشتريشانس ب ليدل نياست و به هم كرده
را نشان  شده رهيذخ يدهاينحوه استفاده از د 6در شكل  B تميالگور
  است داده
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  .B تميالگور : 6ل شك
  

( , )BC v M T=  )4(  

 كي يسرور را جهت اجرا كيو  Bو  A يمشتر B ،2 تميالگور
 يوجو پرس كي. دهد يبرخط نشان م يليپردازش تحل يوجو پرس

 جهينت وشده  به سرور ارسال B يمشتر قيبرخط از طر يليپردازش تحل
 يدهايد ستيل يا بررسسرور ب. وجود دارد A يوجو در مشتر پرس نيا

اگر . شود يمتوجه م A يرا در مشتر جهيوجود نت ها، يدر مشتر شده رهيذخ
ارسال  Bبه  A ياز مشتر جهينداشته باشد، نت هيبه پاال يازيوجو ن پرس

 خيبا همان تار B يحذف و در مشتر A يموجود در مشتر ديد. شود يم
 يسرور مجبور به اجراصورت،  نيا ريدر غ و گردد يم رهيذخ يقبل يانقضا
  .وجو خواهد بود پرس

  شيآزما - 5
و سرور در  يدر سمت مشتر شده رهيذخ يدهايو د يمواز يكردهايرو

. و اجراشده است يساز ادهيپ درنگ يب باًيتقر يليداده تحل گاهيپا كي
بخش به  4با قرار دادن  درنگ يب باًيتقر يليداده تحل گاهيپا يبند بخش
  .تصورت گرفته اس GB 6حجم 
پركردن  ،يا ستاره يجهت ساخت شما 1SSB ابياز ارز شيآزما در

. شده است برخط استفاده يليپردازش تحل يوجوها ها و پرس داده بخش
SSB  بعد  4شامل(Part, Customer, Date, Supplier)  جدول  كيو

به  يده زمان پاسخ يابيمنظور ارز به و است (LineOrder) قتيحق
 يلترهايبرخط با اعمال ف يليپردازش تحل يوجو پرس 13وجوها، از  پرس

منظور پركردن داده در  به TPC-H dbgenاز . شده است مختلف استفاده
در  SSBدر مورد  شتريب اتيئجز. شده است استفاده قتيابعاد و جدول حق

 
1. Star Schema Benchmark 

 GB 4با  GHz 20/2 7i Intel (R) Core (TM). موجود است] 18[
 سامانه مورد يكربنديپ، Microsoft SQL Server 2014 و يحافظه اصل

  .بوده است استفاده
 يبرا يو محاسبه توابع تجمع گريكديبه  جيافزودن نتا يهاويسنار
 يويدر سنار. اند گرفته نظر قرار مورد DVMP تميالگور شيآزما يبررس

 تمياز الگور زيدوم ن يويدر سنار و گريكديبه  جيافزودن نتا تمياول از الگور
 جيافزودن نتا تميالگور نيهمچن. شده است استفاده يجمعمحاسبه توابع ت

به كار  شده عيتوز شده رهيذخ يدهايد شيآزما يبررس يبرا زين گريكديبه 
به  يده كاهش زمان پاسخ سهيمقا زين يابيارز اريمع. شده است گرفته
  .متفاوت است يوجوها با تعداد پرس يليتحل يوجوها پرس

در ) مختلف يوجوها با تعداد پرس(ف آزمون مختل 3 ياجرا برا زمان
تعداد  60و  20، 10، 5ها شامل  آزمون. است رفتهيها صورت پذ آزمون
سه آزمون  نيا. برخط بوده است يليزمان پردازش تحل هم يوجو پرس

برخط بدون استفاده از  يليپردازش تحل يوجوها پرس يشامل اجرا
فقط در  شده رهيذخ ديد، با استفاده از (Without MV) شده رهيذخ يدهايد

 يدهايو با استفاده از د (Single MV) يليداده تحل گاهيبخش پا
 يزمان اجرا برا. است (Multiple MV) ها بخش در همه شده رهيذخ

 (Union) گريكديبه  جيافزودن نتا تميبا استفاده از الگور 7نمودار شكل 
محاسبه  تميلگورا ي، زمان اجرا را برا8شكل  نمودار. شده است نشان داده
 يزمان اجرا سهيمقا زين 9نمودار شكل . دهد ينشان م (AF) يتوابع تجمع
 يو محاسبه توابع تجمع (Union) گريكديبه  جيافزودن نتا تميدو الگور

(AF)  7 يها طور كه در نمودار شكل همان. نشان داده است گريكديرا با 
 داين اجرا كاهش پوجوها زما تعداد پرس شيبا افزا شود يم دهمشاه 8و 
در  شده رهيذخ يدهايساخت د ليبه دل MMVاستفاده از  كرديرو. كند يم

و  SMV يكردهايمراتب كمتر نسبت به رو به ييها، زمان اجرا بخش همه
WMV نيز كرديرو. دارد SMV كردينسبت به رو يكمتر يده زمان پاسخ 
WMV اهده مش 8و  7 يها نمودار شكل جيكه از نتا رطو همان. دارد

كند، زمان  دايپ شيافزا شده رهيذخ يدهايكه تعداد د يزانيبه هر م شود يم
نشان  SMVو  MMV يكردهايرو نيب سهيمقا. كند يم داياجرا كاهش پ

داده  گاهيپا(بخش  نيدر آخر شده رهيذخ يدهايكه ساخت د دهد يم
حجم  يكه حاو ييها بخش. اجرا دارد ماندر ز ياديز ريتأث) يليتحل
وجوها  به پرس يده بر زمان پاسخ يشتريب رياز داده هستند، تأث يشتريب
 ريبخش تأث نيدر آخر شده رهيذخ يدهاياستفاده از د نيبنابرا و گذارند يم

 نيبه هم. وجوها دارد به پرس يده بر روند كاهش زمان پاسخ يريگ چشم
ها را در  حجم بخش ريتأث شده، رهيذخ يدهايتابع سود انتخاب د ليدل

  .نظر قرار داده است تابع، مد ييبه مقدار نهامحاس
زمان اجرا در  شود، يمشاهده م 9كه در نمودار شكل  طور همان
و محاسبه توابع  گريكديبه  جيافزودن نتا كرديمختلف در دو رو يها آزمون
 يبرگشت ياست كه تعداد ركوردها نيامر ا نيا ليدل. است ريمتغ ،يتجمع
مراتب  برخط به يليپردازش تحل يوجوها سانجام عمل ادغام در پر يبرا

در ) ها بخش يوجو بر رو پرس ياجرا(داده  يزمان واكش. كم بوده است
. دارد يداده بستگ گاهيپا يكنون طيبرابر و به شرا باًيتقر كرديهر دو رو

وجوها با استفاده از  پرس يزمان اجرا نيب سهيمقا 10نمودار شكل 
 يدر سمت مشتر شده رهيذخ يدهايه از دو عدم استفاد شده رهيذخ يدهايد

 شيبا افزا شود يشاهده ممنمودار  اين طور كه در همان. دهد يرا نشان م
در سمت  شده رهيذخ يدهاياستفاده از د كرديوجوها در رو تعداد پرس

 يزانيبه هر م. كند يم دايوجو كاهش پ به پرس يده زمان پاسخ ،يمشتر
كند، زمان  دايپ شيافزا يت مشتردر سم شده رهيذخ يدهايكه تعداد د

 يوجو پرس 60تعداد  يبه ازا. دشو يمم وجوها ك به پرس يده سخپا
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  .گريكديبه  جيافزودن نتا كرديرو يوجو برا به پرس يده زمان پاسخ يابيارز  :7شكل 

  

  
  .يمحاسبه توابع تجمع كرديوجوها در رو به پرس يده زمان پاسخ يابيارز : 8شكل 

  

  
  .يو محاسبه توابع تجمع گريكديبه  جيافزودن نتا كرديوجوها در هر دو رو به پرس يده پاسخ يزمان اجرا سهيمقا : 9شكل 

  
. است كرده دايپ يريگ زمان اجرا كاهش چشم ،برخط يليتحلپردازش 

مشابه  يوجوها وجود پرس ليبه دل وجوها به پرس يده كاهش زمان پاسخ
در سمت  شده رهيذخ يدهايبه د يابيتعداد دست نيبنابرا و داده يرو

  .است كرده دايپ شيافزا زين يمشتر

 يليپردازش تحل يوجو پرس كيكه كاربر  ميكن يآزمون فرض م يبرا
 يها را در سال يفروش محصوالت خاص نيشتريبرخط در رابطه با ب

وجو از  حالت، پرس نيتر در ساده. گذشته تاكنون درخواست كرده است
 گريو د شود يپاسخ داده م يليداده تحل گاهياتنها بخش آخر پ قيطر
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  .يدر سمت مشتر شده رهيذخ يدهايوجو با استفاده از د پرس يزمان اجرا:  10شكل 

  

  
  .XMLوجو در فرمت  پرس جهياز نت يا نمونه  :11شكل 

  
فقط به فرمت  زين جهينت. رنديگ يقرار نم يبررس وردم درنگ يب يها بخش

XML شود يمشاهده م 11از آن در شكل  يا نمونهكه  شود يمنتشر م.  
. رديتوجه قرار بگ شده مورد ارائه يدر مورد معمار ديمسئله با چهار

در  رياخ يها داده رند،يگ يوجو قرار نم مورد پرس رياخ يها نخست، داده
و امروز هستند كه در  روزيد يبا درجه تازگ ييها شامل داده شيآزما نيا

 نندهك دوم، درخواست. قرار دارند يليداده تحل گاهيو پا درنگ يب يها بخش
 مياگر فرض كن و باشد يافزار سامانه نرم كي ايممكن است كاربر و 

داده شود، پس  شيمرورگر به كاربر نما قياز طر يستيوجو با پرس جهينت
 نياگر ا كه نيسوم ا. است ازين مورد HTMLبه فرمت  يخروج كي

 قرار يده مورد پاسخ گريد يا كننده توسط درخواست تر شيوجو پ پرس
 يوجو مورد چهارم، پرس. آن استفاده كرد جياز نتا توان يگرفته است م

را دارد  شده جاديا تر شيكه پ يا شده رهيذخ دياستفاده از د تيقابل يفعل
 اضافه فيلترچند  ايو  كيشامل  يفعل يوجو كه پرس ليدل نيبه ا يول

 ديد جياستفاده از نتا تياست، قابل هشد رهيذخ ديد يوجو نسبت به پرس
  .ستين ريپذ امكان يفعل يوجو به پرس يده پاسخ يبرا يقبل

 باًيتقر يليداده تحل گاهيپا كيمورد نخست از  يبرا ليدال نيا به
 يها ها با زمان داده ينگهدار يبخش برا نيكه شامل چند درنگ يب

به  يده اسخپ يدو مدل مواز. شده است است استفاده يمتفاوت تازگ
و  گريكديبه  جيبرخط شامل افزودن نتا يليپردازش تحل يوجوها پرس

وجوها  به پرس يده در زمان پاسخ عيمنظور تسر به يجمعمحاسبه توابع ت
. شده است استفاده جينتا يساز كپارچهيانعطاف در نحوه  تيبردن قابلو باال

 ياه به تگ XML يها تگ ليمسئول تبد XSLTمورد دوم، پردازه 
توسط پردازه  يخروج ديتول رو نيا از و است يمناسب فرمت خروج

XSLT در سمت  شده رهيذخ يدهايمورد سوم از د يبرا. رديپذ يانجام م
 يسرور برا يساز رهيذخ يفضا كه ييآنجا از. شده است استفاده يمشتر

 يدهايزمان اعتبار د نيمحدود است و همچن شده رهيذخ يدهايد
در سمت  شده رهيذخ يدهايدر نظر گرفته شود، از د ديبا زين شده رهيذخ

فرمت  و دهگردي ادهانقضا هستند استف زمان كي يكه حاو يمشتر
 كرد،يرو نيبا ا. شده است در نظر گرفته XML شده رهيذخ يدهايد

 گريد يها به فرمت ليوجو، تبد انجام پرس ،يساز رهيدر نحوه ذخ يمشكل
گونه كه ذكر شد فرمت  همان. ديآ يانتقال داده به وجود نم نيو همچن

 زباناز  توان ياست، پس م XML يدر سمت مشتر شده رهيذخ يدهايد
XQuery كه  صورت نيبد. برطرف نمودن مورد چهارم استفاده كرد يبرا

 ديد يمناسب بر رو يوجو پرس گر،يد يبه مشتر جهيقبل از ارسال نت
  .شودارسال  جهياجرا و سپس نت XQueryتوسط  شده رهيذخ

به  يمشتر 2در حال ورود از سمت  يوجو پرس 20مجموع  يبرا
است كه سرور  نيفرض بر ا. شود يانجام م ريسرور، مجموع اقدامات ز

سرور آن را با استفاده از منبع . كند ينم يرا نگهدار يا شده رهيذخ ديد چيه
ي هر ورود افتيپس از در XML Schema قيموجود از طر ياعتبارسنج

   رهيذخ يبرا ييها شامل داده تواند يم يمعمار يورود. كند يم يبررس
  برخط به  يليپردازش تحل يوجو پرس ايو  يليداده تحل گاهيدر پا

 12وجو كه در شكل  پرس نيبا ورود اول. مناسب آن باشد فرادادههمراه 
را از آن  ريو مقاد يرا اعتبارسنج ي، سرور ورودشده است نشان داده
  .كند ياستخراج م
 كيشده است شامل  نشان داده 12دستور كه در شكل  كي يورود
 جيافزودن نتا(وجو  برخط، حالت پردازش پرس يليپردازش تحل يوجو پرس

 يداده و خروج يدرجه تازگ يازهاي، ن)يو محاسبه توابع تجمع گريكديبه 
 outputو  cmd ،process ،part يها در تگ بياست كه به ترت جهينت

مناسب  ديوجو، نخست سرور د به پرس ييگو پاسخ يراب. دان شده درج
 ديدر صورت عدم وجود د. كند يرا انتخاب م يدر سمت مشتر شده رهيذخ
 نديفرا تميوجو را با استفاده از الگور پرس ،يدر سمت مشتر شده رهيذخ
به  يده حالت، پس از پاسخ نيدر ا. كند يم يده وجو پاسخ پرس يمواز
آمده از  دست به جينتا بيجهت ترك XMLت فرم هب جهيوجو، نت پرس
 XSLTواسط  قيمحتوا از طر ديتول ايو  يها و ارسال آن به مشتر بخش
 13در شكل  جهينت نياز ا يبخش1 يوجو در مورد پرس. شود يم ليتبد
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  .كاربر يوجو از پرس يا نمونه : 12شكل 

  

  
  .XSLTآمده از واسط  دست به جهياز نت يبخش : 13شكل 

  
  .شده است داده شينما

وجود داشته باشد،  يمشتر كيدر  يدرخواست يوجو پرس جهينت اگر
 يوجو به مشتر پرس جهينت يحاو يمشتر قيرا از طر جهيسرور نت
در  شده رهيذخ جهيكه نت مياگر فرض كن. كند يكننده ارسال م مصرف

 #3MFGRو  #2MFGRصورت مجموع فروش محصوالت  به يمشتر
شامل فقط مجموع  ديجد يوجو و پرس استمشخص  خيتار كيدر 

 نيبا اعمال ا ياست، مشتر خيدر همان تار #2MFGRفروش محصول 
 يرا دوباره محاسبه و به مشتر جهينت XQueryزبان  قيشرط از طر
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  به  ازين د،يدرخواست جد كه يصورت در. كند يكننده ارسال م مصرف
 يبرا شده رهيذخ ديداشته باشد و د HTMLمانند  يفرمت خروج كي

به  شده رهيذخ ديد جهيدر دسترس باشد، نت زيوجو ن پرس نيبه ا ييوگ پاسخ
 دشدهيتول يو سپس محتوا شود يارسال م ماًيسرور مستق XSLTقسمت 

 يخروج نمونه كه شود يم ارسال كننده مصرف يمشتر به XSLT لهيوس به
امل ش گردد يم رهيذخ يكه در مشتر جهيهر نت. است 13  آن مانند شكل

 ياول در مشتر يوجو پرس جهيمثال، نت عنوان به و است انقضا خيتار كي
 ديد نيبه ا يازيوجو ن پرس نيام20اگر تا . گردد يم رهيكننده ذخ درخواست

با استفاده از . نخواهد داشت يعمالً كاربرد ديد نينباشد، پس ا شده رهيذخ
پس از اتمام  ديد نيا شده، رهيذخ يدهايد يبرا شده فيتعر يزمان انقضا

   شده رهيذخ ديد كي جهيدر هنگام ارسال نت. گردد يزمان انقضا حذف م
   شود يكننده حذف م ارسال يدر مشتر شده رهيذخ ديد گر،يد يبه مشتر

  كه  1 يمشتر ديد جهيوجو، نت پرس نيبه ا يده پاسخ يبرا نيبنابرا و
به شده  ارسال ديد. حذف شد 1 يارسال شد، از مشتر 2 يبه مشتر
 يده تا اتمام پاسخ. گردد يم رهيذخ يقبل يانقضا خيبا تار زيكننده ن مصرف

 از و در حال تبادل است يدو مشتر نيا نيب جيوجو، نتا پرس 20 نيبه ا
زمان انقضا و  لهيوس به يخوب به زين ها يمشتر يساز رهيذخ يفضا رو نيا

 به زيشبكه ن كيتراف. شود يم تيريمد شده رهيذخ يدهايد ينيگزيجا
كننده پس  مصرف ازين مورد جهيكه نت ليدل نيشود به ا يم تيريمد يخوب

 يپس داده اضاف شود، يم ينگهدار شده رهيذخ ديد كيعنوان  از انتقال به
زمان  كه يوجو، مادام پرس 20به  يده پس از اتمام پاسخ. شود يمنتقل نم

 گر،يد يوجو تمام نشده باشد، با ورود هر پرس شده رهيذخ يدهايد يانقضا
  .استفاده هستند قابل شده رهيذخ يدهايد نيا

كه از  ييوجوها پرس ي، زمان اجرا8و  7 يها توجه به نمودار شكل با
و محاسبه  گريكديبه  جيافزودن نتا كرديدر هر دو رو شده رهيذخ يدهايد

طور كه انتظار  همان. است كرده دايپ كاهش اند، كرده استفاده يتجمع توابع
در  شده رهيذخ يدهايكه از د ييوجوها به پرس يده زمان پاسخ رفت، يم

 ييوجوها به پرس يده اند، نسبت به زمان پاسخ ها استفاده كرده همه بخش
استفاده  يليداده تحل گاهيدر بخش پا شده رهيذخ يدهايكه فقط از د

وجوها در هر دو  به پرس يده زمان پاسخ. كمتر است ارياند، بس كرده
  .بوده است ريمختلف متغ يوجوها تعداد پرس يزابه ا كرديرو

  يريگ جهينت - 6
به  يمنظور ارائه خروج محتوا به ديتول يكردهايمقاله از رو نيا در

به  يمواز ييگو پاسخ. شده است كننده استفاده استفاده يفرمت مناسب برا
قدرت انعطاف و  شيواسطه افزا برخط به يليپردازش تحل يوجوها پرس
 يدهايد. شده است وجوها به كار گرفته به پرس يده در پاسخ عيتسر
وجوها  به پرس يده جهت كاهش زمان پاسخ يدر سمت مشتر شده رهيذخ

 شده جاديا شده رهيذخ يدهايد رهيذخ يبرا شتريب يداشتن فضا نيو همچن
 گاهيپا يمعمار كيموجب شد كه  كردهايرو  نيمجموع استفاده از ا. است

. ساخته شود XMLاستفاده از  تيقابل با درنگ يب باًيتقر يليداده تحل
 نياستفاده در ا يبرا درنگ يب باًيتقر يليداده تحل گاهيپا ينخست، معمار

صورت  به وجوها پرس به ييگو پاسخ تميالگور سپس .شد شنهاديپ كردهايرو
جهت  يو محاسبه توابع تجمع گريكديبه  جيافزودن نتا قياز طر يمواز

 ابيشده توسط ارز طبق آزمون انجام. رح داده شدش جينتا يساز كپارچهي
SSBكرديدر سمت سرور در هر دو رو شده رهيذخ يدهاياز د اده، استف 
 يوجوها باعث كاهش زمان پاسخ به پرس وجوها به پرس ييگو پاسخ

در سمت  شده رهيذخ يدهاياستفاده از د. شود يبرخط م يليپردازش تحل
 يوجوها و استفاده از فضا به پرس يهد باعث بهبود زمان پاسخ زين يمشتر

 گريكديبا  ها يمشتر نيتعامالت ب ،يمورد يدر بررس .شود يم يساز رهيذخ
 شده رهيذخ يدهايو استفاده از د يساز رهيذخ قيبا سرور از طر ها يو مشتر

چنانچه  شده، رهيذخ يدهايد يبا قراردادن زمان انقضا برا. داده شد حيتوض
 يبرا يكاف يحذف و فضا ديآن د رد،يستفاده قرار نگا مورد شده رهيذخ ديد

مقصد،  يبه مشتر جهيبا انتقال نت. ديآ يبه وجود م ديجد يدهايدساخت 
تا از تكرار و استفاده از  ديگرد يمبدأ حذف م يدر مشتر شده رهيذخ ديد

  .ديممانعت به عمل آ يساز رهيذخ يفضا
 ييكه توانا يينودهاانتخاب  يبرا ييها تميالگور ،يكار آت عنوان به

تعداد  قيطر نياز ا. گردد يدارند اتخاذ م را شده رهيذخ يدهايد ينگهدار
سرعت در انتقال  شيو افزا تيريو مد هشدكم  ديدارنده د نگه يها يمشتر
  .شود يم شتريب گريكديبه  كينزد يها يمشتر گريبه د جينتا
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افزار در سال  نرم -وتريكامپ يخود را در مقطع كاردان التيتحص يشفائ يمصطفديس
 يو كارشناس ان،يجبار ديشه يا حرفه  و  يبا كسب رتبه دوم در دانشگاه فن 1390
فرهنگ   و  با كسب رتبه اول در دانشگاه علم 1392در سال افزار  نرم -وتريكامپ يمهندس
 - وتريكامپ يارشد خود در رشته مهندس يكارشناس 1395رسانده است، و در سال  انيبه پا
مورد  يقاتيتحق يها نهيزم. اخذ كرده است ييرجا ديشه ريدب تيافزار را از دانشگاه ترب نرم

  .يو هوش تجار يشناس هستان ،يليداده تحل گاهيپا: عبارتند از شانيعالقه ا
  
 ييرجا ديشه ريدب تيدانشگاه ترب وتريكامپ يدانشكده مهندس ارياستاد دانشپور نينگ
افزار در  سخت -وتريكامپ يمهندس يخود را در مقطع كارشناس التيبرده تحص نام. باشد يم

 يارشد مهندس يو كارشناس ،يدبهشتبا كسب رنبه اول در دانشگاه شهي 1378سال 
رسانده است، و در  انيبه پا ريركبيام يدانشگاه صنعت رد 1381افزار در سال  نرم -وتريامپك

 افزار را از دانشگاه صنعتي نرم -وتريكامپ يخود در رشته مهندس يدكتر 1389سال 
داده  گاهيپا: هاي تحقيقاتي مورد عالقه ايشان عبارتند از زمينه. اخذ كرده است ريركبيام

  .يكاو - داده وها،  پردازش داده شيپ ار،ي ميتصم يها ستميس ،يليتحل
  
 1390افزار در سال  نرم - وتريكامپ يخود را در مقطع كاردان التيتحص يشفائ ديمجديس

افزار در  نرم   - وتريكامپ يمهندس يو كارشناس ر،يمال يخوارزم يا حرفه  و  يدر دانشگاه فن
 يكارشناس 1395نده است و در سال رسا انيفرهنگ به پا  و  در دانشگاه علم 1392سال 

واحد تهران  يافزار را از دانشگاه آزاد اسالم نرم -وتريكامپ يارشد خود در رشته مهندس
داده  گاهيپا: عبارتند از شانيمورد عالقه ا يقاتيتحق يها نهيزم. اخذ كرده است يمركز
   .يو هوش تجار يشناس هستان ،يليتحل
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