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  يشناس بر هستان يمبتن درنگ يب باًيتقر يليداده تحل گاهيپا يمعمار
  يشفائ ديمجديپور و سشدان نينگ ،يشفائ يمصطفديس

  
   

 ايصورت پو كه به را يخارج يها از داده يبانيپشت ،يليداده تحل گاهيپا :چكيده
 رو نيا از. كند ينم اياست مه ازين مورد يليداده تحل گاهيپا يبعد از ساخت و طراح

 انيم يكردن همبستگدايپ ازمنديمؤثر خود ن يها ليانجام تحل يبرا گر ليتحل
 نيب سهيمقا ازمندين زين يو در مواقع ستا يليداده تحل گاهيو پا يخارج يها داده

 نيهمچن. باشد يم گريكديبا  يخارج يها و داده يليداده تحل گاهيهر دو داده پا
گذشته را  يكارها يتكرار يها تيز موقعا يبرخ يمجبور است كه برا گر ليتحل

 يراب. باشد يم سهيو مقا ها اريمع جاديكارها شامل اصطالحات، ا نيا كه تكرار كند
 درنگ يب باًيتقر يمعمار كيمقاله تالش شده كه  نيل در ايمسا نيشدن از ا فارغ
جهت كاهش  زين يتميالگور نيعالوه بر ا. شود شنهاديپ يشناس بر هستان يمبتن
 يدهايكاربران با استفاده از د يليتحل يجوها و به پرس يده مان پاسخز

منظور  به يمطالعات يها نمونه. شود يم شنهاديپ يو پردازش مواز شده رهيذخ
داده  گاهيبا داده پا يخارج يها داده انيم يهمبستگ جاديدادن نحوه ا نشان
 يها داده انيم يآمده كشف همبستگ دسته ب جيصورت گرفت و نتا يليتحل

استفاده از  ها شيدر آزما. دهد يرا نشان م يليداده تحل گاهيو داده پا يخارج
 يمعمار يليداده تحل گاهيو والد در پا ميمستق كرديدر دو رو شده رهيذخ يدهايد

و  يا سهيمقا ،يبيترت يجوها و به پرس يده موجود، باعث كاهش زمان پاسخ
  .شود يكاربران م يمواز يبيترك

  
 ،يداده خارج ،يشناس هستان درنگ، يب باًيتقر يليداده تحل گاهيپا :ژهكليدوا

  .شده رهيذخ ديد ،يبيترت يجو و پرس ،يا سهيمقا يجو و پرس

  قدمهم - 1
 نيتر از مهم يكيعنوان  از دهه گذشته تاكنون به 1يليداده تحل گاهيپا
 يبا بررس رو نيا از. گرفته است استفاده قرار مورد يليتحل يها ابزار

 يمختلف يها تياز وضع توان يتجارت م ايشركت و  يخيتار يها تيعالف
. آگاه شد كرده است يگذشته تاكنون سپر يها سال يكه شركت در ط

مدل  3به نام مكعب داده 2يمعموالً در ساختار چندبعد يليداده تحل گاهيپا
 يدر شما اتياز مجموعه خصوص تيخصوص كيمعادل  4هر بعد. شود يم

 ايتعداد  لياز قب 6يتجمع اريمع يمقدار تعداد 5و هر سلول است يا داده
د عنوان نمونه، تعدا به]. 1[ كند يم رهيرا ذخ) شده محصول فروخته(جمع 

 يمعمار. باشد يم زانيها به چه م سال فروش كاال در هر شهر و در همه
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  .شد ريبازنگ
 ،ييرجا ديشه ريدب تيدانشكده مهندسي كامپيوتر، دانشگاه ترب ،يفائمصطفي شديس
  .(email: s.m.shafaei@outlook.com) ،تهران
 ،تهران ،ييرجا ديشه ريدب تيدانشكده مهندسي كامپيوتر، دانشگاه ترب دانشپور، نينگ

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

(email: sm.shafaei71@gmail.com).  
1. Data Warehouse 
2. Multidimensional 
3. Data Cube 
4. Dimension 
5. Cell 
6. Aggregate Measure 

ا و ب 8يشناس و هستان 7يخارج يها همقاله با استفاده از داد نيشده در ا ارائه
 يليكردن قواعد تحلدر قدرتمند ي، سع9درنگ يب يها بردن از بخش بهره
   ردكردن موا كپارچهيبا  يمعمار نيا. كند يم يليداده تحل گاهيپا

را  يا سهيو مقا يبيترت يمناسب به پرس و جوها ييگو فوق، امكان پاسخ
ئه صرفاً به ارا درنگ يب يشده در حوزه معمار مقاالت ارائه. كند يفراهم م
و افزودن  يده منظور كاهش زمان پاسخبه  درنگ يب يها يمعمار
   يليتحل يپرس و جو اتيجمله كاهش تداخل عمل از ييها تيقابل

شده در حوزه  مقاالت ارائه نيهمچن. اند داده پرداخته يذاربرخط و بارگ
 يشما يمنظور ساخت و طراحبه  ييها حل به ارائه راه زين يشناس هستان

محض  يشناس هستان يشما كيساخت  ايو  يليتحل داده گاهيپا
در  ياصل يها از داده يعنوان بخشبه  زين يخارج يها داده. اند پرداخته
 يخارج يها داده نيا نيهمچن. گرفته شده است ظرگذشته در ن يكارها

به  يقبل ياز راهكارها كي چياما ه باشند يم نيماش يفهم برا صرفاً قابل
فهم نمودن داده  و قابل درنگ يب تيكه بتواند قابل واحد يمعمار كيارائه 

ارائه  د،ينما كپارچهي يمعمار كيدر  نيانسان و ماش يو پرس و جو را برا
و  درنگ يب يها استفاده از داده ييشده توانا ارائه يمعمار. نشده است

  هستند كه هنوز  ييها داده درنگ، يب يها داده. را دارد يخارج يها داده
به  ازيتجارت ن كه ييآنجا از. اند نشده يبارگذار يليداده تحل گاهيپا هب

. است داده يرا در خود جا تيقابل نيا يمعمار نيروز دارد، ا به يها داده
داده  گاهيپا يها داده انيم 10يكردن همبستگدايپ يبرا يخارج يها داده
ه ب ليشركت تما كيمثال،  عنوانبه  .رنديگ ياستفاده قرار م مورد يليتحل
آب و  طيفروش محصوالت در شرا زانيم انيم يكردن همبستگدايپ

ارتباط با  جاديا قياز طر يهمبستگ نيا. دارد انيمشتر يخاص برا ييهوا
 زانيم سهيبه مقا ليشركت تما نيعالوه بر ا. شود يم سريم آب و هوا دهدا

 ايو  ريپ انيمشتر يخاص برا ييهوا و آب طيفروش محصوالت در شرا
با  ها درخواست سهيمقا تيكردن قابل با فراهم يمعمار نيا. دارد زيجوان ن

مختلف به  يها هيو استفاده از ال يساز كپارچهي قيمختلف از طر طيشرا
 قيدانش كه از طر كيعنوان به  زين يشناس هستان. دهد يپاسخ م ازين نيا

 ميفهم كردن مفاه بر قابل يسع گردد، يم يو معرف جاديا گران ليتحل
. از تكرار و سهولت كار دارد يريجلوگ نيو همچن نيانسان و ماش يبرا

  صورت جدا  ها به داده نيكه ا كند يم جابيا يخارج  هداد تيخاص
كه  يلياز دال يبرخ. شوند تيريو مد ينگهدار يليداده تحل گاهيپااز 

 يليداده تحل گاهيپا يها را از داده يخارج يها داده يمجزا ينگهدار
  :اند شده شرح داده ريدر موارد ز كند يمشخص م

ها  داده نيا. كنند يم فايا ليتحل يبرا ايپو يتيخاص يخارج يها داده  •
 رانيگ ميتصم توسط ازيدر صورت ن يليداده تحل گاهيپا جاديپس از ا

 عنوانبه  .رنديگ ياستفاده قرار م مورد ليتحل يبرا لگرانيتحل ايو 
از موارد توسط  يدر برخ ليتحل يهوا برا و مثال استفاده از داده آب

 
7. External Data 
8. Ontology 
9. Real-Time Partitions 
10. Correlation 
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به  ليتحل نفكيال ءجز شهيو هم شود يم هيتوص گران ليتحل هگرو
 .ديآ يشمار نم

 گاهيپا 1يشما رييبه تغ يازين يخارج يها كردن داده اضافه و حذف  •
 .ندارد يليداده تحل

از  يچند داده خارج اي كيحذف  يبرا گران ليتحل مياگر تصم  •
داده  گاهيپا يها به داده يبيآس چيه ميتصم نيباشد، ا ليتحل ستيل

حجم  رو نيا از. حذف هستند قابل يراحتبه  و رساند ينم يليتحل
 .كند ينم دايپ شيافزا يليداده تحل گاهيپا

هر تراكنش همراه با داده  يبه ازا 2قتيمقدار در جدول حق رهيذخ  •
ش فرو يمثال به ازا عنوان به. شود يم يمعن يب يتا حدود يخارج

را همراه با  ييآب و هوا طيشرا توان يسفارش هر محصول، نم اي
 .كرد رهيداده فروش ذخ

حجم و تكرار  ،يشناس در هستان يخارج يها كردن داده رهيبا ذخ  •
مثال اگر در امروز و در ساعات  عنوان به. كند يم دايكاهش پ
است كه فقط از كالس  ياست، كاف يهوا برف و نوع آب يمشخص

. استفاده شود يبرف يآب و هوا اتيخصوص يتمام رهيذخ يبرا يبرف
 SPARQL يبا پرس و جوها يخوب به زين يساز رهيروش ذخ نيا

عبارت  يليداده تحل گاهياگر در پا كه يصورت در. هماهنگ است
Snowy منبع  كيدانش به  نينمودن ا اضافهبه  ازيگردد، ن رهيذخ
 يبه اجرا ازيآن نمفهوم  يواكش ياست و سپس برا يشناس هستان

پرس و  يكار مستلزم اجرا نيكه ا است SPARQL يپرس جو
به همراه  ازين مورد گريمجموع ابعاد د يكشوا يبرا SQL يجو

 .است SPARQL لهيوسبه  Snowy تيخصوص يواكش
 اديز اريبس يخارج يها داده نياز ا يبرخ افتيحجم و سرعت در  •

و پرسرعت است و  ميگر، حجحس يها مثال داده عنوانبه  .است
زمان  نيو همچن (ETL)3 يو بارگذار رييزمان استخراج، تغ نيا

 (OLAP)4 برخط يليپردازش تحل يبه پرس و جوها ييگو پاسخ
  .است رگذاريتأث

در  ايو  يدر منابع داده خارج ETL اتيشدن عمل در صورت مختل  •
تقل صورت مسبه  كار خود را يليداده تحل گاهينبودن آنها، پا دسترس
طور مستقل به  زين گريد يخارج يها داده نيهمچن. دهد يانجام م

 .عمل خواهند كرد
از  يخصوص ايو  يمنابع دولت قياز طر يخارج يها است داده ممكن

در دسترس باشند و  6وب يها سيو سرو 5ييوب معنا يها واسط قيطر
 .ها نباشد نوع داده نياستخراج ا اتيبه انجام عمل يازين

بوده و  يا صورت رابطهبه  يليداده تحل گاهيپا ،يشنهاديپ يمعمار در
و  نيتر از معروف و شما يا مدل داده نيا. است 7يا ستاره يشما يدارا
   يليداده تحل گاهيپا كيساخت  يو شما برا يا داده يها مدل نيتر جيرا

 كياز  يمعمار زينمودن دانش ن اضافه يبرا]. 1[ روند يبه شمار م
مثال،  عنوان به. كند ياستفاده م يليداده تحل گاهيپا يراب يشناس نهستا

نفر است از  ونيلياز شش م شتريها بآن تيكه جمع تيپرجمع يشهرها
داده  گاهيبعد منطقه و گروه شهر در پا يبرا يداخل يشناس هستان قيطر

 
1. Schema 
2. Fact Table 
3. Extraction, Transformation, and Loading 
4. Online Analytical Processing 
5. Semantic Web 
6. Web Services 
7. Star Schema 

 هيكردن سه ال با فراهم يمعمار. رديگ ياستفاده قرار م مورد يليتحل
 يها درخواست تيريو مد اتيعمل يآن، تمام يداخل يها مؤلفه و يعمود
 ،يموتور معمار هيعبارتند از ال هيسه ال نيا. دهد يرا انجام م يليتحل
و  يبه دو بخش داخل جينتا ج،يشدن نتا پس از آماده. ساز و داده كپارچهي

 يو خارج يداخل سهياز مقا يو خارج يداخل جينتا. شوند يم ميتقس 8يخارج
سپس اقدام مناسب كه . ديآ يها به وجود م داده نيب يهمبستگ يخارج

 مورد اتيعمل گريمختلف و د يشامل انتخاب و ارسال گزارش به واحدها
 .رديگ يسازمان است، صورت م يواحدها ازين

باعث كاهش  يليداده تحل گاهيدر پا شده رهيذخ يدهاياز د استفاده
 از. شود يم كاربران يليتحل يبه پرس و جوها يده زمان پاسخ ريگ چشم

برخط، زمان  يليتحل يبه پرس و جوها يده با كاهش زمان پاسخ رو نيا
كاهش  يكل طور به زين يخارج يها پرس و جوها در بخش داده ياجرا

 جيبه نتا ازين يداده خارج يمواقع، پرس و جوها شتريدر ب رايز كند يم دايپ
بر طبق  يخارج يها داده يمنظور واكشبه  برخط يليتحل يپرس و جوها

 يبه پرس و جوها يده با كاهش زمان پاسخ نيبنابرا. دارند جيآن نتا
 تر عيسر يخارج يپرس و جوها يپرس و جوها برا نيا جينتا ،يليتحل
 ايو  يا سهيمقا ،يبيترت يليتحل يپرس و جوكه  يزمان. شود يم ايمه
 يليتحل يپرس و جو يوارد شوند، كاهش زمان اجرا ستميبه س يبيترك

در  رايز. است تيز اهميحا يكل يده منظور كاهش زمان پاسخ به برخط
 يآمده از پرس و جو دستبه  جيبه نتا ازين يخارج يها مواقع، داده شتريب

. دارند يخارج يها پرس و جو در داده يمنظور اجرابه  برخط يليتحل
برخط، زمان  يليتحل يبه پرس و جوها يده با كاهش زمان پاسخ نيبنابرا

عالوه بر . كند يم دايكاهش پ يبه پرس و جوها در معمار يده كل پاسخ
 نيچند اي كيبر خط شامل  يليتحل يموارد، پرس و جوها شتريدر ب نيا

. دهد يم شيرا افزا يده زمان پاسخ ها، اريمع ريمحاسبه مقاد. هستند اريمع
و پرس و  يليداده تحل گاهيبرخط در پا يليتحل ياگر چنانچه پرس جو

زمان رخ دهد، زمان  صورت همبه  يخارج يها در داده SPARQL يجو
به . خواهد بود شتريب ارهايمحاسبه مع ليبر خط به دل يليتحل يپرس و جو

. باشد يبرخط م يليتحل يوابسته به پرس و جو يكل جهينت ليدل نيا
 يبرخط عاد يليتحل يشامل پرس و جوها يليداده تحل گاهيپا نيهمچن

را  يمعمار يليداده تحل گاهيقسمت پا ياركاركه حجم ب باشد يم زين
بدون استفاده از داده  يخارج يها احتمال استفاده از داده. دهد يم شيافزا
منظور كشف به  ها ليتحل شتريب راياست ز نييپا اريبس يليداده تحل گاهيپا

با . رديگ يصورت م يليداده تحل گاهيبا داده پا يداده خارج انيم يهمبستگ
نسبت به  ،يمعمار يليداده تحل گاهيقسمت پا يباركار حجم شيافزا
جهت كاهش زمان  ييها حل به استفاده از راه ازين ،يخارج يها داده
 يدهاياستفاده از د. اشتد ميخواه يقسمت از معمار نيدر ا يده پاسخ
مقاله، باعث كاهش زمان  نيو والد در ا ميمستق يكردهايدر رو شده رهيذخ

كاهش زمان  ريتأث. شود يبرخط م يليتحل يجوهابه پرس و  يده پاسخ
 يده برخط، باعث كاهش زمان پاسخ يليتحل يبه پرس و جوها يده پاسخ

 يهمبستگ داكردنيكاربران كه خواهان پ يليتحل يكامل پرس و جوها
 .شود يهستند م يخارج يها با داده يليداده تحل گاهيداده پا نيب

و  يشناس هستان قيدار از طر معناصورت به  ها داده انيمقاله با ب نيا
در  ديجد كرديرو كيبر ارائه  يسع ييمعنا يپرس و جو به نحو ياجرا

مقاله  نيا. دارد يليتحل يو ابزارها يليداده تحل گاهيحوزه معنادار كردن پا
 نيا به يده منظور كاهش زمان پاسخبه  كرديبا دو رو يتميالگور نيهمچن
مقاله سه نوع پرس و  نيدر ا. كرده استاز پرس و جوها را ارائه  گونه

 
8. Internal and External Values 
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قابل فهم است به منظور  نيانسان و ماش يكه برا ييمعنا يليتحل يجو
و كاهش زمان  تيريمد نيهمچن. شده است شنهاديپ يمعمار شيآزما
   انيب زين يشنهاديپ يها در معمار نوع از پرس و جو نيبه ا يده پاسخ

 يو نگهدار يساز رهيه ذخنحو كيبا تفك يشنهاديپ يمعمار. است دهش
در  ديجد يمعمار كيروش،  نيا يايو شرح مزا يو داخل يخارج يها داده

روش  نيا نيهمچن. را ارائه كرده است يليداده تحل گاهيپا يحوزه معناساز
و  يخارج يها داده يساز رهيذخ قيتحمل خطا از طر تيبه باالبردن قابل

كمك  يليداده تحل گاهياپ يمعمار يريپذ صورت مجزا و بسطبه  ياخلد
پرس و  كي انيب قيرا از طر ينمونه مطالعات كيمقاله،  نيا. كرده است

هدف از ارائه . كند يارائه م ينوآور يابيمنظور ارزبه  ييمعنا يليتحل يجو
 يليتحل يپرس و جو كي انيب يچگونگ شينما ،ينمونه مطالعات نيا

 .باشد يم ييمعنا
بخش دوم، : شده است يده مانرو ساز شيپ يها در بخش مقاله
. را شرح داده است تميالگور هيپا فيبخش سوم تعارو گذشته  يكارها

بخش پنجم . پردازد يم يشنهاديپ يمعمار يبخش چهارم به معرف
كرده  حيرا تشر يبيترت يبه پرس و جوها يده كاهش زمان پاسخ تميالگور
و  يطراح يها در بخش يمعمار يمطالعات يها بخش ششم نمونه. است
ارائه و  تميالگور يها شيدر بخش هفتم، آزما و شود يرا شامل م سهيمقا

 .رنديگ يقرار م يبررس مورد

 قيتحق نهيشيپ - 2
ارائه  يليداده تحل گاهيپا يمرجع برا يمعمار كي] 2[ 2012سال  در
 هيال ه،يال نياول. است شده ليتشك هيال نياز چند يمعمار نيا كه كردند

. بر عهده دارد يا از منابع داده را ها داده افتيدر فهيوظتملك داده است كه 
 تقالان تينها و در يتجار نيقوان فيداده، تعر رييتغ يبرا گريد يها هيال

 يمعمار. خاص است يليتحل يها داده گاهيشده به پا داده زيداده تم
 يها استفاده از داده تيقابل درنگ يب يها كردن بخش با اضافه يشنهاديپ
. كرده است ايرا مه يخارج يها و داده يخيتار يها ه همراه دادهب رياخ

 ماًيها را مستق را دارد كه از هر بخش، داده تيقابل نيا يشنهاديپ يمعمار
به  يابيفقط اجازه دست] 2[ يمعمار. كند كپارچهي تينها و در يواكش
 آنها اعمال يرو يكه منطق تجار ييها شده و داده داده زيتم يها داده
مقاله، شامل  نيدر ا يشنهاديپ يمعمار كه يحال در دهد يه است را مشد
در  ليحلمنظور تبه  استفاده در هر بخش شده و قابل داده زيتم  هداد
 .مختلف است يزمان يها بازه

در بستر وب را ارائه  سيبر سرو يمبتن يمعمار كي] 3[ 2012سال  در
 كيممكن است كه  شده يجهت معرف آن از يمعمار نيا. ستا كرده

منظور ساخت و به  يافزار سخت زاتيبزرگ تجه يربنايز كيسازمان 
مقدار  نيا رو، نيا از. فراهم كرده باشد يليداده تحل گاهياستفاده از پا

 كيبا ساخت  نيبنابرا ست،يسازمان ن ازين مورد يپردازش انو تو هيسرما
 يبستر اشتراك كي توان يوب، م يها سيبا استفاده از سرو ينترنتيبستر ا

. كرد ايكنندگان مه استفاده گريد يبرا يليتحل يها داده گاهيساخت پا يبرا
حجم انبوه داده . انتقال حجم انبوه داده است يمعمار نيا بياز معا يكي
 يكيزيف ييجا هجاب قياز طر يستيو با ستين نترنتيا لهيوسبه  انتقال بلقا

شده  ارائه يمعمار كه يصورت در. كننده انتقال داده شود فراهم تيبه سا
پرس و  يمنظور اجرا به ييوب و وب معنا يها سياز سرو تواند يم

اجازه  يمعمار درنگ يب تيقابل نيهمچن. استفاده كند يليتحل يجوها
 .كند يفراهم م يا داده را در هر زمان به منابع داده يبارگذار
 يو طراحساخت  يرا برا يا رابطه ينريمدل با كي] 4[ 2009سال  در

 يجابه  مدل را نياستفاده از ا سندگانينو. كرد يمعرف يليداده تحل گاهيپا

 لياز قب يليداده تحل گاهيمختلف پا يشماها يطراح يبرا يا مدل رابطه
) 1از  ندروش عبارت نيمشكالت ا. اند كرده شنهاديپ يو دانه برف يا ستاره

كار با  يافزارها دن نرمنبو در دسترس )2 ،يا رابطه ينرينبودن مدل با جيرا
مشكالت  )4مدل،  نيمختص ا ينبود زبان پرس و جو )3 ،مدل نيا

 يها عدم وجود سامانه) 5 و ينريبه مدل رابطه با SQLمربوط به ترجمه 
و  ختارمقاله، سا نيا يشنهاديپ يمعمار. ينريداده رابطه با گاهيپا تيريمد
 شيجهت افزا نيمچنو ه دهد ينم رييرا تغ يليداده تحل گاهيپا يشما

و  ميمستق ديد يها تميالگور ،يليتحل يبه پرس و جوها يده سرعت پاسخ
 .والد را ارائه كرده است

را  يليداده تحل گاهيپا درنگ يب باًيتقر يمعمار كي] 5[ 2008سال  در
موقت  يها داده ينگهدار يكش برا نياز چند يمعمار نيدر ا. ارائه كرد

داده از منابع  يواكش يوب برا يها سيواز سرو محدود  زمان كيدر 
عنوان فرمت انتقال به  زين XMLاز  نيهمچن. شده است استفاده يا داده

منظور به  را يكرديمقاله رو نيا. ده استگردي ها استفاده كش نيداده در ب
 .نكرده است شنهاديپرس و جو پ يو نحوه اجرا OLAP اتيعمل ياجرا

 يها در معمار داده يدر نگهدار ديجد كرديرو كي] 6[ 2008سال  در
وجود دارد  درنگ يبخش ب كي ،يمعمار نيدر ا. ارائه كرد درنگ يب باًيتقر

 ييآنجا از. شود يمكان انتقال داده م نيابتدا به ا يا كه داده از منابع داده
 ليباز ق اتيعمل نيتراكنش چند كي يدر طول روز ممكن است برا كه

 تراكنش يشده برا عمل انجام نيآخر د،يآ به وجود يرسان روزبه  حذف و
عمل  نيا. شود يثبت م يليداده تحل گاهيداده مانا در پا نيعنوان آخربه 

كمتر  يليمراتب خبه  كه حجم داده درنگ يب يا بخش داده يفقط بر رو
حالت  نيو سپس آخر دهد ياست رخ م يليداده تحل گاهياز بخش پا

 ياز نگهدار نيبنابرا. شود يمنتقل م يليداده تحل گاهيبه بخش پا اكنشتر
 بيع. ديآ يبه عمل م يريجلوگ يا حجم داده شيو افزا يتكرار يها داده

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

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

 يها ياستفاده در معمار يو والد برا ميمستق شده رهيذخ يدهايد كرديرو
 .بهره برده است يتك و چندبخش

 تيبه وجود آوردن قابل يبرا يمعمار كي] 7[ سندهينو 2014سال  در
 نيا كهارائه كرده  OLAP اتيانجام عمل يبرا يو روش درنگ يب باًيتقر

 يبرا ستايبخش ا. است شده ليتشك ستايو ا اياز دو بخش پو يمعمار
است استفاده  يليداده تحل گاهيپا كيمانا كه معرف  يها داده ينگهدار

ها  موقت داده ينگهدار يبرا درنگ يبخش ب كي ايبخش پو. شود يم
وارد  نيمع يو پس از مدت شوند يقسمت م نيا وارد اها ابتد داده. است

 رياخ يها داده ليبه تحل ازين يياگر پرس و جو. شوند يم ستايبخش ا
 گاهيپا UNION ALLداشته باشد از عملگر  يخيتار يها همراه با داده

 نيا. شود ياستفاده م درنگ يو ب ستايهر دو بخش ا جيادغام نتا يداده برا
اگر . را ندارد ليمنظور تحلبه  يخارج يها كردن داده فهاضا تيقابل يمعمار

شما و  هيكل رد،ينظر قرار گ مد ليعنوان داده تحلبه  يچنانچه داده خارج
 يدر معمار. خواهند شد رييدچار تغ ايو پو ستايساختار در دو بخش ا

 باشد يم يشدن به معمار در هر زمان قابل اضافه يداده خارج شنهادشده،يپ
 .ستا زين نيانسان و ماش يفهم برا قابل يداده خارج نيهمچن و

بخش  كيكه از  درنگ يب يمعمار كي] 8[ سندگانينو 2013سال  در
 وب يها سياز سرو كرديرو نيدر ا. ارائه كردند كند، ياستفاده م درنگ يب

 درنگ يوارد بخش ب رياخ يها داده. شود يمنظور تملك داده استفاده مبه 
 كيمثال  عنوانبه  مشخص يزمان شدن مدت يپرو پس از س شوند يم
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 يكه پرس و جو يزمان. شود يم يليداده تحل گاهيروز، وارد بخش پا
 يواكش يبرا ازين مورد يخيمحدوده تار يبرخط وارد شود با بررس يليتحل

. شود يم يبازگردان يليداده تحل گاهيو پا درنگ يب يها داده، داده از بخش
ارائه  زيها ن كردن دادهزيتم يبرا يا مرحله سه كرديرو كي نيآنها همچن

گزارش ساخته  ليفا كي OLTPهر جدول  يدر گام اول برا. اند هكرد
گزارش مشخص  ليها را از فا داده تيوضع نيگام دوم، آخر. شود يم
محدوده روز اضافه و سپس حذف  يداده در ابتدا كيمثال،  يبرا .كند يم
 نيگام ا نيداده حذف است و ا تيوضع نيلحظه آخر نيو در ا شود يم

در هنگام تقاضا  درنگ يدر گام سوم، تجمع ب. كند يمداده را حذف 
 درنگ يب يها ياستفاده در معمار تيقابل يمعمار نيا. شود يمحاسبه م
 .داده ندارد يكار زياستفاده از گام تم ليرا به دل يچندبخش
 ير حوزه معمارد ديجد كرديرو كيبه ارائه  2011در سال ] 9[ مقاله

و  راتيياستخراج، تغ اتيعمل نيمنظور كاهش تداخل ببه  درنگ يب باًيتقر
 نيچند كرد،يرو نيحسب ا بر. پرداخته است OLAP اتيو عمل يبارگذار
 يليداده تحل گاهيبخش پا كيبه همراه  1و بخش توقفگاه درنگ يبخش ب
مدت  ياها را بر داده درنگ يهر بخش ب. شده است اضافه ياربه معم

 يها به بخش بعد زمان، داده نيو پس از اتمام ا كند يم ينگهدار ينيمع
 OLAP اتيانجام عمل يبرا يخاص كرديمقاله رو نيدر ا. شوند يمنتقل م

به پرس و  يده پاسخ يرا برا يحيمقاله روش صر نيا. ارائه نشده است
نحوه  ،يشنهاديپ يمعمار كه يصورت در. ارائه نكرده است يليتحل يجوها
 تميرا به همراه استفاده از الگور يليتحل يبه پرس و جوها يده پاسخ

 يده منظور كاهش زمان پاسخبه  و والد ميمستق شده رهيذخ يدهايد
 .كرده است شنهاديپ

استخراج،  اتيعمل نيمقابله با تداخل ب يبرا يكرديرو زين ]10[ مقاله
آنها دو روش . تسا ارائه كرده OLAP اتيو عمل ،يو بارگذار راتييتغ

ETL كي. اند خود ارائه كرده كرديرو يرا برا ETL درنگ يحالت ب يبرا 
. ده استگردي مشخص زين يخيحالت تار يبرا گريد ETLو  شده يمعرف
 يمعمار. اند مقاله انجام داده نيا رينظ ييكارها زين] 12[و ] 11[ تمقاال

مجزا به  يياه به بخش يو داخل يخارج يها داده كيبا تفك يشنهاديپ
 .اقدام كرده است يليتحل يو پرس و جوها ETL اتيبهبود تداخل عمل

 يدهايد يايپو ينگهدار يروش برا كي ]13[در  سندگانينو
 يپرس و جو، فضا يروش زمان اجرا نيا. اند ارائه كرده شده رهيذخ
روش  در ييارهايعنوان معبه  را يو باركار يتناوب دسترس ،يساز رهيذخ
 يرا برا يكرديرو يمعمار نيا. اند مورد مالحظه قرار داده انشيشنهاديپ

 -درنگ يب يليداده تحل گاهيپا يدر معمار شده رهيذخ يدهايد ينگهدار
 يرا برا يتميالگور يشنهاديپ يمعمار. ارائه نكرده است - شده يبند بخش
 باًيتقر يليداده تحل گاهيپا  يدر معمار شده رهيذخ يدهايد ينگهدار

 .داده است شنهاديپ يمعمار نيبا ا سهيدر مقا -شده يبند بخش - درنگ يب
داده  گاهيبه پا يرودو  هداد يبند ميتقس يرا برا يكرديرو ]14[ مقاله

 عنوانبه  ثابت باشد ياساس اگر داده ورود نيبر ا. اند اتخاذ كرده يليتحل
نسبت به جدول  يمراتب كمتربه  راتييمثال جدول محصوالت كه تغ

 يمقاالت. دگرد يسرعت م شيموجب افزا كه شود يدارد كش م ها سفارش
] 17[تا  ]15[كرده باشند در  ايرا مه درنگ يب تيراستا كه قابل نيا رد

 .اند شده ارائه
   يپرس و جو يباركار لياز قب يعوامل ]19[و ] 18[ مقاالت

داده، حجم داده و  يريبارگ يمانند نوع استراتژ ETL اتيعمل ،يورود
 .اند قرار داده ليو تحل يبررس را مورد يذارگ سياند

 
1. Stage 

Tjoav  وNguyen  يانيجر يها داده يرا برا يحل ، راه2003در سال 
 يها حل راه. اند كرده شنهاديپ يليداده تحل گاهيدر پا يمنظور نگهداربه 
كردن  فراهم. كنند يمحاسبه م يبيصورت تقربه  را جينتا ان،يبر جر يمبتن
مقاالت ]. 20[ دارد يبيتقر جياز نتا شتريمراتب ببه  يا نهيهز ق،يدق جينتا
 يها حل راه يتمام. اند پرداخته يانيجر يها يبه ارائه معمار] 22[و ] 21[

. ستندين درنگ يب باًيتقر يها يبا معمار قيقابل تطب انيبر جر يمبتن
 رايمناسب است ز درنگ يب باًيتقر يها يمعمار يبرا يشنهاديپ يمعمار
 يبيتقر صورتبه  را يورود يها داده و جينتا ان،يجر بر يمبتن يها يمعمار

 شود يم يورود يها از داده يرفتن مقدار نيباعث از ب كه كنند يم محاسبه
 .نامناسب است يرفتار نيچن يتراكنش يها داده يبرا كه يصورت در

 يبر معمار يمبتن يتجار سيسرو افزار انيم 2007در سال ] 23[مرجع 
كه ارتباط كاربران  تيريمد هيال ،يمعمار نيا. كرد يرا معرفگرا  سيسرو
 هيال. اتصال داده را برقرار كرده است SOA ييو جلو ييانتها يها هيبا ال
 ت،يمنا ،يابيريمس درنگ، يب باًيتقر يليداده تحل گاهيپا كيشامل  تيريمد

دن ش استفاده ييتوانا يمعمار نيا. است يساز مدل ييو توانا اميپردازش پ
تنها محدود به  ييوب معنا يها تيقابل. را ندارد ييدر بستر وب معنا

 يشناس بلكه استفاده از هستان ستيوب ن يها سيو سرو XMLاستفاده از 
از  فادهاست يشنهاديپ يدر معمار. است ييساختار وب معنا ياصل ءجز
را در بستر وب  يشنهاديپ يامكان استفاده از معمار يشناس هستان تيقابل
 .كند يفراهم م ييمعنا

داده به  ليتحل سهيمقا يابزار برا كي] 24[ سندگانينو 2011سال  در
 يشناس بر هستان يابزار مبتن نيا. اند ارائه كرده Semantic Cockpitنام 
و  يشناس هستان لياز قب ييمعنا يها ياورها با استفاده و توسعه فنآن. است
ابزار  نيا. اند نموده شنهاديه را پداد ليتحل جينتا سهيمقا ،يتجار نيقوان

سازمان را استدالل  يو خارج يدانش داخل ليمختلف از قب يها دانش
  دست ه ب يو دانش قبل يازدهيامت ار،ياز مع ييمعناها نيهمچن. كند يم

. دهد ياستفاده قرار م و كمك به كاربران مورد ييراهنما يآمده را برا
منظور به  ياسشن فاده از هستاناست يدر مورد چگونگ] 25[ سندگانينو

. اند برخط بحث كرده يليپردازش تحل اتيدر عمل يساز استنباط و خالصه
 يشناس به كمك هستان يداخل يها داده ليتحل تيفقط قابل يمعمار نيا

 يشناس عالوه بر استفاده از هستان يشنهاديپ يمعمار. كرده است ايرا مه
 يساز رهيذخ منظوربه  يشناس تاناز هس يداخل يها داده ليمنظور تحلبه 

 .برده است بهره يخارج يها داده نمودن فهم قابل و جو و پرس انجام داده،
بر  يهوشمند مبتن كرديرو كي] 26[ سندگانينو 2014سال  در

پروژه به نامه  كيداده كه در  ليتحل جينتا سهيمقا يرا برا يشناس هستان
Semantic Cockpit آنها در  يكار اصل. اند ئه كردهارا شود يتوسعه داده م

به  بطمرت يراهنما نيو قوان يلياز گراف تحل رتيبص كيمقاله، رسم  نيا
 جينتا سهيمقا يابزار برا كي يآنها ابتدا به بررس. باشد يم ليمنظور تحل

مورد  يسپس با معرف. اند پرداخته Semantic Cockpitداده به نام  ليتحل
. اند كار خود را شرح داده مه،يب يها شركت يبرا ييدرمان دارو يمطالعات

 جاديرا ا يارتباطمدل  يهوش تجار ليگراف تحل يآنها با ساخت و طراح
. رديگ يقرار م يبررس مورد ليمنظور تحلبه  گراف نيسپس ا و كنند يم
. پرداخته است ستايو ا يداخل يها داده ليفقط به تحل زين يمعمار نيا

پرس و  يده كاهش زمان پاسخ يرا برا يكرديرو يمعمار نيعالوه بر ا
استفاده از  برمقاله، عالوه  يشنهاديپ يمعمار. نكرده است شنهاديجوها پ
 ييها تميارائه الگور به يهمبستگ كشف منظور به يداخل و يخارج يها داده
 .پرس و جوها پرداخته است يده منظور كاهش زمان پاسخ به

بر  يمبتن يليده تحلدا گاهيپا يطراح] 30[ تا] 27[ مقاالت
داده  گاهيساخت پا اتيعمل يمنظور خودكارسازبه  را يشناس هستان
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شامل ساخت خودكار  تواند يم اتيعمل نيا. اند انجام داده ETLو  يليتحل
   اتينحوه عمل يخودكارساز نيو همچن يليداده تحل گاهيپا يشما

ETL اتيملع نيانجام ا يبرا يشناس منظور از هستان نيبه ا و باشد 
  .كنند ياستفاده م

اند  ارائه كرده يبيترت يها داده يبرا يمدل رسم كي] 31[ سندگانينو
ها را مانند پرس آن يده و سازمان دادهاياز رو يا كه امكان ساخت مجموعه

 رهيو ذخ يكار دست يبرا. كند يبرخط فراهم م يليپردازش تحل يو جوها
الحاقات  اي يا ه از مدل رابطهاستفاد يكردهايرو ،يبيبه فرم ترت يها داده

 سندگانينوع داده، نو نيكامل از ا يبانيمنظور پشت به. شود يآن استفاده م
 يبرا يبيمدل ترت كيمقاله فقط  نيا. اند كرده يرا معرف يمدل رسم كي

 يصورت در مشخص را ارائه كرده است يشما كيپرس و جو در  ياجرا
پرس و  يجرامنظور ا مدل به كيعالوه بر ارائه  ،يشنهاديپ يمعمار كه

از  گونه نيبه ا يده منظور كاهش زمان پاسخبه  يتميالگور ،يبيترت يجوها
 يمدل اجرا يشنهاديمقاله پ نيهمچن. ارائه كرده است زيپرس و جوها را ن

و  يداخل يها كه شامل استفاده از داده يبيترك يپرس و جوها يبيترت
شده به  ارائه الهمق ن،يعالوه بر ا .كرده است شنهاديپ زياست را ن يخارج

و  يا سهيمقا يليتحل يجوها و پرس يها ارائه دو نوع پرس و جو به نام
 تميالگور زيپرس و جوها ن نياز ا كيهر  يبرا وپرداخته  زين يبيترك

 .است شده شنهاديپ زين يده كاهش زمان پاسخ
 يپرس و جوها ديتول يبرا ديجد كرديرو كي] 32[ سندگانينو
است كه از  يا داده  مكعبريز. اند ارائه كرده 1ها مكعبريخص از زمش
 نيا. است دهگردي ليشده تشك داده يبيترت يپرس و جو يالگو
 و استفاده هستند قابل زيبرخط ن يليپردازش تحل يها در ابزارها مكعبريز

، 2يبرش عمق لياز قب اتيعمل يبود كه تمامقادر خواهند  نكاربرا نيبنابرا
  با مبنا  زيمقاله ن نيا. را استفاده كنند 4يا و برش ورقه 3يعبرش جم

درصدد  يشناس هستان لياز قب ييمعنا يها ياوراز فن يقرار دادن برخ
بر  يمبتن درنگ يب باًيتقر يليداده تحل گاهيپا ديجد يمعمار كيساخت 
 يو دانش قبل يازدهيو امت ارياز مع يشنهاديپ يمعمار. است يسشنا هستان

 .كند ياستفاده م زيت آمده ندسه ب
با  يخارج يها داده انيم يكشف همبستگ يبرا يروش نيعالوه بر ا

. ارائه نشده است ن،يشيپ يدر بخش كارها يليداده تحل گاهيداده پا
كار كاربر  ليتسه لياز قب ييجامع كه بتواند كارها يمعمار كي نيهمچن
كاهش زمان  درنگ، ياستفاده از داده ب تيقابل ،ياتيعمل يها طيدر مح
به  يخارج يها افزودن داده تيو قابل يليتحل يبه پرس و جوها يده پاسخ

 يمعمار كيها را در  داده نيا انيم يمنظور كشف همبستگبه  ايصورت پو
به  يشناس رو از هستان شيپ در مقاله رو نيا از ومشخص كند، ارائه نشده 

 ،ياتيعمل يها طيمحدر  ياستفاده از معمار يفيسطح ك شيمنظور افزا
از  نيهمچن. بهره برده شده است يخارج يها داده انيو ب يساز رهيذخ
 يبه پرس و جوها يده منظور كاهش زمان پاسخبه  شده رهيذخ يدهايد

 يدر معمار يده آن كاهش زمان پاسخ ريبرخط كاربران كه تأث يليتحل
 .شده است استفاده است

 هيپا فيتعار - 3
 نيشامل چند يبيو ترك يا سهيمقا ،يبيترت يليتحل يپرس و جوها

 
1. Query Specific Subcubes 
2. Drill-Down 
3. Roll Up 
4. Slice 

 نيا. ارتباط دارند گريكديتو هستند كه با  در صورت توبه  پرس و جو
پرس و . تو باشند در تو يپرس و جو نيشامل چند توانند يپرس و جوها م

از  يدر برخ ها بيترت. هستند بيترت نيشامل چند يبيترت يجوها
پرس  نياگر چنانچه چند. تندمشترك هس گريكديبا  ارهايو مع ها صهيخص

زمان وارد  طور همبه  يبيو ترك يا سهيمقا ،يبياز انواع ترت يليو جو تحل
 يپردازش مواز كرديو رو شده رهيذخ يدهايبا استفاده از د شوند يمعمار
 نيمنظور در ا نيبه ا. را كاهش داد يده زمان پاسخ توان يشده، م ارائه

و  فيتعر نياز چند تميالگور انيب يراب. شود يم ائهار يتميمقاله الگور
و قواعد در  فيتعار نياكه  شود يمقاله استفاده م نيدر ا يقواعد نگارش
 .ندگرد يم  يادامه معرف

  ابعاد و  ار،يمع نيشامل چند ييپرس و جو بيترت كي :بيترت
 كيدر  يليتحل ازيحسب ن بر ها بيترت يريمكان قرارگ. است طيشرا

SequenceQuery بيترت. شوند يمرتب م iS S∈  است كهS كي 
)تابع  باشد و مي بيمجموعه از ترت , , )Sequence D M W را  بيترت

  :است ريتابع به شرح ز نيا يپارامترها. كند يم جاديا
  D : كند يرا مشخص ممجموعه ابعاد. 
  M :كه كند يرا مشخص م بيموجود در ترت يارهايمجموعه مع 

 .هستند اريفاقد مجموعه مع ها بياز ترت يبرخ
  W :پارامتر  نيا. كند يمشخص م بيترت يرا برا طيمجموعه شرا
 .ها است داده يواكش يبرا لتريف كي

) يبيترت يهر پرس و جو :يبيترت يو جوپرس  )SequenceQuery 
, ياز پرس و جوها يبيشامل ترت , , nS S S1 2 است كه با شرط پرس  …

 يپرس و جو كي. شوند يمتصل م گريكديبه  SequenceQuery يجو
 يرس كياز  بيمرتب است كه هر ترت بيترت نيشامل چند يبيترت
 يبيترت يانواع پرس و جوها. است شده ليتشك اريو مع) ابعاد( صهيخص

 نيچند. يبيو ترك يا سهيمقا ،يبيترت يليتحل يپرس و جوهاعبارتند از 
 .شوند يم ياجرا وارد معمار يزمان برا طور همبه  يبيترت يپرس و جو

, هصيخص 5مقدار مجموعه كي ie داديرو :داديرو , ,i i in jv v v A∈1 2 … 
ie يطور رسم به. سطر است nدر  E∈  است كهE دادهايمجموعه رو 

مقدار  نيچند اي كيدر  بيمجموعه ترت كيمتعلق به  يدادهايرو. است
ارتباط  جاديا يمشترك برا يها صهيخص نيا كه مشترك هستند صهيخص
پرس  كيمتعلق به  يدادهايرو. رنديگ ياستفاده قرار م مورد ها بيترت انيم

داخل  يها بيآمده از مجموعه ترت دستبه  ريشامل مقاد يبيترت يو جو
  .آن است

   ياز مجموع فروش كاال يبخشريز يدادهايرو مثال، عنوان به
LG CASE دهد يها نشان م سال يو تمام انيهمه مشتر يرا به ازا 

{ , # , , }
{ , # , , }

e Customer LG CASE
e Customer LG CASE

= −
= −

1

2

11 000057683 19931002
4 0000345325 19960210

…
  

,هر بعد  :صهيخص , ,i i in ja a a A∈1 2 از  يا مجموعه اي كيبا  …
 در ها صهيمثال، مجموعه خص عنوان به. در شما متناظر است اتيخصوص

A شده است نشان داده 
{ _ , _ , _ , _ , _

, _ , _ , _ , _ , _ }
A c name c address c city s name s address

p name p category d year d month d day
=   

. مراتب باشند شامل سلسله توانند يم ها صهيخص :صهيخص بمرات سلسله
}مجموعه  , , , }nL L L L= 1 2  داديموجود در رو يها صهيخص يها سطح …

 
5. Value 
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 بيشامل ترت صهيخص كيمراتب  سلسله. است
iAi Al عنوان به. است 

 است ريصورت زبه  خيمراتب بعد تار مثال، سلسله
{ , , , }

{ }
Dateday month quarter year

day month quarter year→ → →
  

ابعاد  يخارج يدهايو كل ارهايشامل مع F قتيجدول حق :قتيحق جدول
 شده است نشان داده ريدر ز قتياز جدول حق يا نمونه. است

{ _ , _ , _ ,
_ , _ sup , _ ,
_ , _ , _ , _ }

F lo orderkey lo linenumber lo custkey
lo partkey lo pkey lo orderkey
lo quantity lo discount lo revenue lo tax

=
  

 كيشامل  يبيو ترك يا سهيمقا ،يبيترت يليتحل يپرس و جوها :اريمع
im اريمع نيچند اي M∈  هستند كهM در . ارهاستياز مع يا مجموعه

در . شود يساخته م اريمع كيحداقل  ،يبيترت يليتحل يپرس و جوها
ممكن است  يبعد يها بيو در ترت شود يم جاديا اريمع كياول  بيترت
 زين ،يبيو ترك يا سهيمقا يليتحل يهادر پرس و جو. نشود جاديا اريمع
 يليتحل يموجود در پرس و جوها اريمع. وجود دارد اريمع كيقل حدا
 .شود يم يمعرف يتابع خارج كيصورت به  يبيو ترك يا سهيمقا

. شود ياستفاده م Measureاز تابع  اريمع كي يمعرف ايساخت  يبرا
 يليتحل يپرس و جوها يتابع به دو صورت برا يورود يپارامترها

) :شود يم يمعرف يبيترك و يا سهيمقا ،يبيترت , )iMeasure Name f  و
( , ( ))Measure Name F M .است ريبه شرح ز يورود يپارامترها: 

  Name :ارينام مع. كند يساخت مشخص م يرا برا ارينام مع 
 .كننده است استفاده يليتحل ازيكننده ن مشخص

  if :صهيخص iقتيام در جدول حق f يرو يتابع تجمع ديكه با 
 .كند يآن محاسبه شود را مشخص م

  ( )F M :تابع  نيا. كند يمشخص م اريمع يخروج يرا برا يتابع
] يارهايعم يرا بر رو ازين محاسبات مورد , , ]nm m1 انجام  …

 يبيو ترك يا سهيمقا يليتحل يپرس و جو يپارامتر برا نيا. دهد يم
 .رديگ يصورت م

   jdمراتب بعد  ام از مجموعه سلسلهi صهيبه خص jidنماد  :بعد
jd نيبنابرا كند، يبه مجموعه ابعاد اشاره م زين Dو  D∈ تابع . است

( , , )dji djiDimension Name f L دهد يبعد را نشان م كي. 
  Name :نظر در آن قرار دارد را  نام بعد كه سطح مورد

 .كند يم مشخص
  dia :كند يبعد مشخص م ينظر را برا مورد صهيخص. 
  diL :دهد يمراتب بعد را نشان م سطح سلسله. 
) مثال، عنوان به , , )Dimension Date a quarter year→6  سطح

 .دهد يرا نشان م خيفصل در بعد تار
iv شده رهيذخ ديد :شده رهيذخ ديد V∈ هشد رهيذخ يپرس و جو جينتا 
 .است شده رهيذخ يدهايمجموعه د Vكه  است

از تابع  تيموجود ايكالس  يواكش يمقاله برا نيدر ا :تيموجود
( , )nameEntity repository classو( ,{ })Entity repository condition 

  كننده  مشخص repository توابع، نيدر اه است كه دگردياستفاده 
صورت  كه به تينام موجود nameclass است و يشناس ام منبع هستانن
عنوان مثال،  به. كند ياست را مشخص م 1يا داده صهيخص كي

( , )k Entity SocialOnto HighAdvertisment←1 به  يها تعداد پست
 HighAdvertisment تيرا از موجود غاتيتبل اياشتراك گذاشته شده بر

 
1. Data Type Property 

} در صورت دوم تابع،. كند يم يواكش }condition نيتواند شامل چند يم 
 به. و توابع باشد يا داده صهي، خص2ءيش صهيبه همراه خص يعبارت شرط
 عنوان مثال

( ,{ {

' ' ' ' () }})

c Entity SocialOnto hasPost subject

toothpast or tag toothpast and count k

← ↑ ↑ =

↑ = ≥
2

1
  

c2 ءيش صهيخص hasPost اتيخصوص يبرا الزم طيرا با شرا 
  .دهد ينشان م يدر شبكه اجتماع يشناس از هستان Post تيموجود
 عنوان مثال به. شوند نشان داده مي ↓صورت نماد به  زيها ن كالسريز

( , )c Entity WeatherOnto city region nation= ↓  يها ركالسيز 2↓
كالس كالس ريز regionكالس . دهد يا نشان مر nationكالس 
nation  و كالسcity كالس  كالسريزregion است. 
   شيمنظور نما به ↑مقاله از نماد  نيدر ا :تيموجود صهيخص

 تيمثال، خصوص عنوان به .گرديده استاستفاده  تيموجود صهيخص
{ ' '}hasWeatherState SnowyWeatherState↑  ء يش صهيخص ،=

hasWeatherState دهد يرا نشان م.  

 يشنهاديپ يمعمار يمعرف - 4
منظور ابتدا  نيبه ا. شود يشرح داده م يشنهاديپ يبخش، معمار نيا در
پرس و جو  ياجرا نديفرا ،يدشنهايپ يكل يمعمار ،يمعمار ETL نديفرا

 ديد تميبه همراه الگور يلينوع پرس و جو تحل 3 زيو در آخر ن يدر معمار
 .شود يارائه م شده رهيذخ

 يمعمار ETL نديفرا 1- 4

 يبرا نديفرا نيا. شده است نشان داده 1در شكل  يمعمار ETL نديفرا
صورت مجزا  به يخارج يها و داده يليداده تحل گاهيپا يتراكنش يها داده

منظور آن  به يليداده تحل گاهيكه پا يتراكنش يها داده يبرا. كند يعمل م
. شود ياستفاده م يو بارگذار ريياستخراج، تغ نديشده است از فرا ساخته

ها  داده ينگهدار يبرا درنگ يبخش ب نيچند اي كياز  يليداده تحل گاهيپا
. كند يها استفاده م داده نيبودن ا و در دسترس يمتفاوت تازگ يها در درجه

هوا و شبكه  و مثال آب عنوان به يهر منبع خارج يها استخراج داده يبرا
داده مجزا استفاده  گاهيپا كيكسب داده و دانش از  ندياز فرا ،ياجتماع

. نشان داده شده است هيال سهصورت  به 1عنوان مثال شكل  به. شود يم
. شوند يم رهيذخ يليداده تحل گاهياست كه در پا يداخل يها اول داده هيال
   يده گزارش شده، رهيذخ ديساخت د لياز قب يتيريمد هيال كيدوم  هيال

است كه به فرم  يخارج دهسوم، دا هيال. است يتيريموارد مد گريو د
 يا داده يها هيال گرياول و د هيو مستقل از ال يشناس هستان يشما
 .گردد يم رهيذخ

در  يليداده تحل گاهيپس از ساخت پا يه خارجمنابع داد يمعمار نيا در
 ليدل نيبه هم. گردند ياز آن حذف م اياضافه و  يبه معمار ازيصورت ن

 ،يخارج يها و كسب داده از داده ETL اتياز تداخل عمل يريجلوگ يبرا
در صورت در دسترس نبودن هر . كند يصورت مجزا عمل مبه  هر بخش

. مستقالً به كار خود ادامه دهد تواند يم يليداده تحل گاهيپا منابع،از  كي
 يآن شما يبرا شتريكه پ يشناس با ساختار هستان يخارج يها داده

داده  گاهياستفاده از داده پا يبرا. گردند يم رهياست، ذخ شده جاديمناسب ا
 يا رهآن ستا يو شما شود ياستفاده م يا داده رابطه گاهيپا كياز  يليتحل

و  يليداده تحل گاهيپا يپرس و جو برا يها زبان. دشو يدر نظر گرفته م
 

2. Object Property 
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  .يمعمار ETL نديفرا : 1شكل 

  

   
  )ب(                                                                                               ) الف(                                                          

  .يسنت يليداده تحل گاهيپا كي يمعمار )ب(و  يشناس بر هستان يمبتن درنگ يب باًيتقر يليداده تحل گاهيپا يمعمار )فال( : 2شكل 
  

 .است SPARQLو  SQL بيبه ترت يخارج يها داده
در دسترس بودن داده و نحوه  طيتجارت بسته به شرا اي سازمان

 يبرا. رنديبگرا در نظر  يگوناگون يها به آن ممكن است روش يدسترس
وب توسط  يها سيو سرو ييوب معنا قياز طر آب و هوامثال اگر داده 

داده و  نيكشور در دسترس باشد، شركت از كسب ا ييآب و هواسازمان 
نظر كرده و تنها از  خود صرف يساز رهيذخ ستميانتقال آن به س

 ياست برا اريكشور در اخت يآب و هواكه توسط سازمان  ييها واسط
مثال  عنوانبه  اگر شركت. كند يخود استفاده م يپرس و جوها انجام
قرار  ليمورد تحل خواهد يها را م آمد به فروشگاه و حسگر رفت يها داده

 يها داده گريد ايو  يليداده تحل گاهيپا يها داده انيم يدهد تا همبستگ
خود  يها را از درون سرورها را كشف كند، داده گريكديبا  يخارج
 .ندك يم كسب

 يكل يمعمار 2- 4

عنوان به  را كه يليداده تحل گاهيپا كي ي، معمار2سمت چپ  شكل
 كه يحال در دهد ينشان م رديگ ياستفاده قرار م مورد لگريتحل ستميس كي

 يمبتن درنگ يب باًيتقر يليداده تحل گاهيپا ي، معمار2شكل سمت راست 
 ربركا ايو  ريمد گر،ليطورمعمول، تحلبه  .دهد يرا نشان م يشناس بر هستان

 يليداده تحل گاهيواسط به پا كي قيخود را از طر يليتحل يپرس و جو
به  يده منظور پاسخ به يليتحل يپرس و جوها نيا. كنند يارسال م

فروش در  زانيمختلف شامل م يها تيكاربران از وضع يليسؤاالت تحل
كاربر از  ايو  ريسپس مد. شوند يبودن ارائه م يا مختلف دانه يها درجه
 يمعمار. كنند يمناسب را اتخاذ م ميآمده، تصم دست به ريادمق قيطر
 تيقابل يشناس بر هستان يمبتن درنگ يب باًيتقر يليداده تحل گاهيپا

 يبه پرس و جوها يده را در پاسخ يخيو تار رياخ يها نمودن داده فراهم
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 عنوان به( يجخار يها از داده يمعمار ن،يعالوه بر ا. كند يم ايكاربر مه
 زين ليمنظور تحل به) ياجتماع يها هوا و شبكه و آب يها داده لمثا

بر  يمبتن درنگ يب باًيتقر يليداده تحل گاهيپا يمعمار. كند ياستفاده م
 گاهيپا ريمد اي لگريتحل ديو با ستيهوشمند ن خود يخودبه  يشناس هستان

 دنش در دو حوزه موردا. كند ايرا مه يمعمار يبرا ازين داده، دانش مورد
 دانش مورد يدر حوزه داخل. يحوزه خارج )2و  يحوزه داخل )1: است ازين
 يمعرف يداخل يشناس هستان قياز طر يليداده تحل گاهيخود پا يبرا ازين
داده  گاهيپا يشناس با عنوان هستان 2كه در شكل سمت راست  گردد يم

 يها در داده ياخلصورت دبه  يدانش حوزه خارج. شده است ديق يليتحل
هستند و در شكل با عنوان  يشناس كه به ساختار هستان يخارج

نشان  يخارج يها يشناس هستان گريو د آب و هواداده  يشناس هستان
منظور به  يصورت دستبه  افزودن دانش. داده شده است، قرار دارد

 و رديپذ يصورت م نيانسان و ماش يفهم برا اطالعات قابل اكردنيمه
استفاده  از تكرار مورد يريكاربر و جلوگ هولتس يدانش برا نيا نيهمچن
 لگرانيو تحل رانيكه كاربران اعم از مد ييپرس و جوها. رديگ يقرار م

مانند (شامل اصطالحات  كنند، ينظرشان آماده م مد طيبسته به شرا
 يبا نگهدار. است گريكديبه  هيشب يو پرس و جوها) "بزرگ يشهرها"

 قيپرتكرار از طر يپرس و جوها يطالح و شمامفهوم هر اص
 يفهم برا دانش قابل كيعنوان به  تواند يروش م نيا ،يشناس هستان

 .ردياستفاده قرار گ و انسان مورد ستميس
 هيدر ال يخارج يها داده درنگ، يب تيسمت راست با افزودن قابل شكل

موتور  هيالدر  يشناس هستان قيآنها از طر يبرا ازين داده و دانش مورد
 نيا. كند يم جاديا درنگ يهوشمند و ب باًيتقر يمعمار كي يمعمار
 هيال يها كه در شكل به نام يعمود هيگرفتن از سه ال با بهره يمعمار

 يها تيشده است، قابل ساز و داده مشخص كپارچهي ،يمعمار تورمو
 دهد يم ليرا تشك ياول، موتور معمار هيال. كند يم تيريشده را مد افزوده

مؤلفه منعقدكننده مسئول . است شده ليموتور از سه مؤلفه تشك نيا كه
با  هيال نيا. است يبعد هيال يبرا ازين نگاشت اصطالحات و دانش مورد

در دسترس  يشناس ساختار هستان قيكه از طر ييها استفاده از دانش
 عنوان به. كند يم ازين اطالعات مورد ياست، اقدام به جستجو و واكش

است،  شده انيدر درخواست كاربر ب large-cityكه اصطالح  يثال زمانم
 قيرا از طر تيپرجمع يشهرها لگريبا استفاده از تحل يموتور معمار

و اگر اصطالح  كند يم يجستجو و واكش يليداده تحل گاهيپا يشناس هستان
Snowy يشناس باشد، موتور با استفاده از هستان شده ديدر درخواست ق 
 كه نيا از پس. كند يمناسب را استخراج م ريمقاد ايمقدار  هواآب و 

پرس و  دكنندهياطالعات از مؤلفه منعقدكننده استخراج شدند، مؤلفه تول
در دسترس در  يها از داده كيهر  يبرا جو اقدام به ساخت پرس و جو

از  يليداده تحل گاهيپا يبرا ازين مورد يپرس و جوها. كند يداده م هيال
 نيا. است SPARQLاز نوع  يخارج يها داده يبوده و برا SQLنوع 

پرس و جو با  كيكاربر،  ليمورد تحل يها از داده كيهر  يمؤلفه برا
شدن پرس و جو، پرس و جو از ايپس از مه. كند يم ديساختار مناسب تول

 يها و داده يليداده تحل گاهيكننده پرس و جو به پا ميمؤلفه تسه قيطر
 لتريف كيهمانند  ساز كپارچهي هيال. شود يا ارسال مجهت اجر يخارج

 يبه خروج يداده از ورود انيجر تيريمد هيال نيا. كند يدوطرفه عمل م
 يها شامل مؤلفه و را بر عهده دارد) ها آمده از داده دستبه  جهينت(

مؤلفه . كننده است و گزارش گر ميتصم شده، رهيذخ ديد ريدهنده، مد تياولو
 .كند يداده مشخص م هيپرس و جوها را در ال ياجرا تياولو هدهند تياولو
به نام شهر  ازين آب و هوامربوط به داده  يمثال اگر پرس و جو عنوانبه 

نظر خود را وارد  مد) يها(در درخواست، نام شهر كاربرداشته باشد و 

 نياست، بنابرا) ها(شامل نام شهر جهيكه نت ليدل نينكرده باشد به ا
 جهيو نام شهر از نت شود يم يده پاسخ OLAP يو جو نخست پرس
و پرس  گردد ياضافه م SPARQL يبه پرس جو OLAP يپرس و جو

 شده رهيذخ ديد ريمد ؤلفهم. گردد يجهت اجرا ارسال م SPARQL يو جو
 رهيپرس و جو را ذخ يآمده از اجرا دستبه  جهينت از،يدر صورت ن زين
آمده از پرس و  دستبه  جهينت دهنده تيلومثال، مؤلفه او عنوانبه  .كند يم

 رهيآماده شود، ذخ SPARQL جهيكه نت يرا تا زمان OLAP يجو
از  آمده دستبه  جينسبت به نتا شده رهيذخ ديد يسپس بر رو. كند يم

SPARQLلياز تحل يينها جهينت گر ميمؤلفه تصم. شود ياعمال م لتري، ف 
دو نوع مقدار نسبت به درخواست مؤلفه  نيا. كند يپرس و جوها را اعالم م

پرس  كي سهياز مقا يداخل جهينت ،يداخل جهيمقدار نت. كند يكاربر ارائه م
دو پرس و جو  نيب جهينت يخارج جهيو نت كند يواحد را مشخص م يو جو
 ليتحل يرا برا ازين مورد يها داده، داده هيال. كند يرا مشخص م شتريو ب

 يها داده ،يليداده تحل گاهيشامل داده پا هيال نيا. كند يفراهم م
 يها اند و داده نشده يليداده تحل گاهيكه هنوز وارد پا درنگ يب يها بخش
 ييها داده گريو د سگرح ،ياجتماع يها ، شبكهآب و هوا لياز قب يخارج

 گاهيپا يها آنها با داده انيم يكردن همبستگدايبه پ ازين گران ليكه تحل
 .د استدارن يليداده تحل

 پرس و جو ياجرا نديفرا 3- 4

بر  يمبتن درنگ يب باًيتقر يليداده تحل گاهيپا يمعمار 3 شكل
به پرس و جو كه در بخش مورد  يده پاسخ نديفرا يرا برا يشناس هستان
 .دهد يشده است نشان م داده حيتوض يمطالعات
در قسمت . شود يم يموتور معمار هيدرخواست كاربر وارد ال ابتدا
 قيكاربر از طر يپرس و جو يليداده تحل گاهيپا يشناس انهست

مثال  عنوانبه  .شود يمناسب نگاشت م ريبه مقاد يداخل يشناس هستان
large-city كند ياشاره م ونيلياز شش م شتريب تيبا جمع يبه شهرها .

ساخت پرس و جو قرار  يمناسب برا يو در جا راجشهرها استخ نينام ا
داشته  يخارج يها به داده ازيكاربر ن يليتحل يجو اگر پرس و. رديگ يم

 يشناس مناسب از هستان ريمقاد ،يداخل يشناس باشد، همانند هستان
  فروش  انيم يمثال، كاربر همبستگ عنوان به. شود ياستخراج م يخارج
آب و  طيكه شرا ياتيخصوص ايو  1يخاص برف ييآب و هوا طيو شرا
) يها(نظر قرار داده است، سپس مقدار مد كند يم فيرا توص يبرف ييهوا

در قسمت . گردد ياستخراج م آب و هوا يشناس مناسب از هستان
Measure-Schema مؤلفه شامل  نيا. شود يكاربر ساخته م 2اريمع يشما
و  Measure-Schema ،Scope ،qualified by يها چهار قسمت به نام

Instruction است .Measure-Schema كند يشخص مرا م ارينام مع .
Scope يخارج يها داده يها تيو موجود يليداده تحل گاهيشامل ابعاد پا 

 زين Instruction. شود يمشخصه، مشخص م نيچند اي كياست كه با 
 .كند يم صانجام عمل مناسب را مشخ يبرا ازين توابع و عملگر مورد

Measure-Instance كند يرا مشخص م ليتحل ينمونه مناسب برا .
ساخت  يبرا Measure-Instanceو  Measure-Schemaو قسمت هر د

الزم  ريتداب ساز كپارچهي هيدر ال. رنديگ ياستفاده قرار م پرس و جو مورد
 نياول. شود يدرخواست كاربر انجام م يريگ و گزارش تيرياجرا، مد يبرا

. است ازيپرس و جوها در صورت ن ياجرا يبند تياولو ه،يال نيفاز در ا
جهت اجرا ارسال  SPARQLو  OLAP ين پرس و جوهاآ از پس

 
1. Snowy 
2. Measure 
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  .يشناس بر هستان يمبتن درنگ يب باًيتقر يليداده تحل گاهيپا يا سهيمقا يليتحل يجو در معمار و به پرس يده پاسخ نديفرا : 3شكل 

  
 يجهت انجام پرس و جو شده رهيذخ ديبه ساخت د ازياگر ن. شوند يم

 ريفازها، مقاد يپس از اتمام تمام. ددگر يم رهيذخ جهيباشد، نت يبعد
و  يده گزارش يو برا شود يمآماده  سهيو مقا ليتحل يو خارج يداخل

 .شوند ياقدام مناسب ارسال م

 يبيترت يليتحل يپرس و جوها 4- 4

از انواع پرس و جوها است كه در  ينوع يبيترت يليتحل يپرس و جو
از  يا مجموعه. اردد يبستگ نيمع بيترت نيبه چند عيوقا داديآن رو

است،  عيوقا نيا بيپرس و جو كه معرف ترت كيدر  نيمع يها بيترت
مثال پرس  عنوانبه  .است يبيترت يليتحل يپرس و جو كيدهنده  نشان
پرس و جو  نيا. دهد يرا نشان م بي، دو ترت1 يبيترت يليتحل يو جو

كه قبالً محصول  يانيبه همه مشتر LG CASEفروش محصول  زانيم
MED DRUM كند يها مشخص م اند در همه سال كرده يداريرا خر 
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  1ي پرس و جو
نام  ،يبه همراه ابعاد نام مشتر LG CASEاول شامل محصول  بيترت

شامل  دوم بيترت. فروش است زانيم اريو مع ديخر خيمحصول، تار
   خينام محصول و تار ،يبعاد نام مشترو ا MED DRUMمحصول 

نام  يبودن براكتايشامل دستور  ياست ول اريدوم فاقد مع بيترت. است
   كي يكه فقط نام هر مشتر شود يباعث م ييكتاي نيا. است يمشتر
. انجام شود تر قيتر و دق شود و عمل جستجو كوتاه ايمه يدر خروج بار

  كه محصول  يانيمشتر ياسام فروش به همراه زانيم 2 يپرس و جو
LG CASE دهد ياند نشان م كرده يداريرا خر 
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  2ي پرس و جو
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 ستميزمان توسط دو كاربر به س طور هم به يليدو پرس و جو تحل نيا اگر
 در رييو تغ شده رهيذخ ديد يبا ساخت و نگهدار تواند يم ستميوارد شوند، س

پرس و . را كاهش دهد يكل يو جوها، زمان اجراپرس  ياجرا يروند مواز
 دهد يرا نشان م شده رهيذخ يدهايو استفاده از د يساز رهيروند ذخ 3 يجو
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  3ي پرس و جو
اول كه در  يبيترت يليتحل ياول از پرس و جو بيترت جهيروش، نت نيا در

 د،يد كيست را در قالب شده ا ظاهر زيدوم ن يبيترت يليتحل يپرس و جو
 بيترت كه يدوم، مادام يليتحل يپرس و جو ياز اجرا. ميكن يم رهيذخ

. ديآ يممانعت به عمل م اول آماده نشده باشد يليتحل ياول از پرس و جو
 ديدوم از د يآن، پرس و جو رهيو ذخ جهيشدن نت پس از آماده سسپ
جموعه پرس و اگر م. كند ياستفاده م يخروج ديجهت تول شده رهيذخ

در پرس و جوها  ها بيترت نيباشد كه ا ييها بيكاربران شامل ترت يجوها
زمان  شده، رهيذخ يدهايد يو نگهدار رهيبا ذخ توان يتكرار شده باشد، م

از  يبخش. كاربران را كاهش داد يمواز يليتحل يهاپرس و جو ياجرا
 ادهنشان د 1 يدر خروج يبيترت يليتحل يپرس و جو ياجرا جهينت
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  1ي جورخ

 يا سهيمقا يليتحل يپرس و جوها 5- 4

 بيهر ترت و بيترت نيشامل چند يا سهيمقا يليتحل يپرس و جو
 يمشترك برا يارهايمع نياز ا. مشترك است اريمع نيچند اي كي يدارا

. ودش ياستفاده م يا سهيمقا يليتحل يپرس و جو ييمحاسبه مقدار نها
 .است يا سهيمقا يليتحل يپرس و جو كي 4 يپرس و جو

در همه شهرها نسبت به فروش  LG CASEفروش محصول  زانيم
 قدر اختالف دارده در همه شهرها چ MED DRUMمحصول 
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  4ي پرس و جو
  فروش محصول  زانياول م يليتحل ياول از پرس و جو بيترت

LG CASE فروش محصول  زانيدوم م بيترت وMED DRUM  را
صورت  خيبعد تار يفقط بر رو زين بيشرط اتصال دو ترت. كند يمشخص م

از محاسبه اختالف  Fتابع  ،يينها يمحاسبه خروج يبرا. است رفتهيپذ
. شود يدوم محاسبه م بيب اول از مقدار فروش ترتيمقدار فروش ترت

 ده استش نشان داده 2 يو جو در خروجپرس  جهينت
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  2ي جورخ
را در  LG CASEفروش محصول  زانيكه م 5 يليتحل يپرس و جو اگر

كاهش زمان  يزمان وارد شود، برا همه شهرها درخواست كرده است هم
پرس و . شود ياستفاده م شده رهيذخ ديبه پرس و جوها از د يده پاسخ
 دهد يرا نشان م شده رهيذخ دينحوه استفاده از د 6 يليتحل يجو
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  5ي پرس و جو
( , , , )S D M J
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  6ي پرس و جو
اول پرس و  بيترت جهينت كه يمادام 4SequenceQuery يپرس و جو

 .شود ينشده باشد اجرا نم رهيذخ 1SequenceQuery يجو

 يبيترك يليتحل يپرس و جوها 6- 4

و  يا سهيمقا يپرس و جوها بياز ترك يبيترك يليتحل يپرس و جوها
 يصورت پرس و جوبه  پرس و جو يقالب كل. نديآ يبه وجود م يبيترت
 يبرا يبيترت يليتحل ياست كه شامل پرس و جوها يا سهيمقا يليتحل
فروش محصول  نياختالف ب زانيمثال، م عنوانبه  .آنها است سهيمقا

LG CASE قبالً محصول  كه يانيبه مشترMED DRUM يداريرا خر 
كه قبالً  يانيبه مشتر WRAP BOXفروش محصول  زانياند با م نموده

قدر ه شهرها چ در همه اند نموده  يداريرا خر JUMBO PKGمحصول 
نشان  7 يدر مثال پرس و جو يبيترك يليتحل يپرس و جو نيا. است
 شده است داده
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  7ي پرس و جو
1SequenceQuery ديآ يبه دست م 1 يبيترت يليتحل ياز پرس و جو .
5SequenceQuery فروش محصول  زانياز م زينWRAP BOX  توسط

را  JUMBO PKGدر همه شهرها كه قبالً محصول  انيمشتر همه
دو پرس و  سهيمقا زين 6SequenceQuery .ديآ ياند به دست م هديخر
 .است 5SequenceQueryو  1SequenceQuery يبيترت يليتحل يجو

 شده است نشان داده 3 يدر خروج جهينت
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  3ي جورخ
شود،  ستميوارد س گريد يبا پرس و جوها زمان هم 7 يپرس و جو اگر

به  يده زمان پاسخ ها، بياز ترت شده رهيذخ يدهاياز ساختن د توان يم
 4 يليتحل يمثال اگر پرس و جو عنوانبه  .اهش دادپرس و جوها را ك

شده  رهيذخ ديبا ساخت د توان يشده باشد م پرس و جو وارد نيزمان با ا هم
 .را كاهش داد يده اول، زمان پاسخ بياز ترت

 يا سهيمقا ،يبيترت يليتحل يپرس و جوها يكد نحوه اجرا شبه 4 شكل
 .دهد يرا نشان م يبيو ترك

 ايو  يا سهيمقا ،يبيترت يليتحل يپرس و جو كي تم،يالگور يورود
در حال اجرا و  يپرس و جوها ستيل زين تميالگور يخروج. است يبيترك
جو  و داخل پرس يها بي، ترت1در خط . معلق است يپرس و جوها ستيل

 يها بيترت يبه ازا 4تا  2 يها خط. شوند يارائه استخراج م كيدر 
. در حال اجرا است كساني بيترت كي ايآكه  شود يم يشده، بررس استخراج
 بيباشد، ترت كساني يفعل بيشود كه با ترت دايدر حال اجرا پ يبياگر ترت

. شود يدر حال اجرا، اجرا م بيترت ياجرا انيمعلق شده و پس از پا يفعل
پرس و  يها بينشود، ترت افتيدر حال اجرا  يبياگر ترت 7تا  5 يها در خط

در حال اجرا  يها بيترت ستيبه ل ها بيو ترت دشون ياجرا م يفعل يجو
. است يدر دو حالت قابل بررس تميالگور ييمرتبه اجرا. گردند يمنتقل م

است كه مرتبه  يورود يپرس و جو كيحالت اول فقط با در نظر گرفتن 
)O تميالگور يياجرا )n حالت دوم با در نظر گرفتن  و خواهد بودn   

)Oبرابر با  تميالگور ييكه مرتبه اجرا است يورود يپرس و جو )n2 
  .خواهد بود

  

Job Scheduler Algorithm  
Input: 
     Q Query←  
Outputs: 
  suspended queries 
SSR {}←  
  Running queries 
SR {}←  
  Extarct sequnces of query 
1. _ ( )sequences Extract Sequecnces Q←  
2. for all s sequences←  do 
3.      if s SR∈ then 
4.           SSR SSR { }Q← ∪  
5.      else 
6.           SR SR { }Q← ∪  
7.      end if 
8. end for 

  

  .يبيو ترك يا سهيمقا ،يبيترت يليتحل يجوها و پرس ياجرا تميكد الگور شبه : 4شكل 
  

 يمعمار يمطالعات نمونه - 5
و  يشنهاديپ يكاربرد معمار شيمنظور نمابه  ويسنار كيبخش  نيا در

 يكشف همبستگ ويسنار نيدر ا. شود يمطرح م يشنهاديصحت راهكار پ
  . شود يفروش نشان داده م يو داده داخل آب و هوا يداده خارج انيم

   يرا برا يژگيو يسر كي "يبرف"كلمه  آب و هوا يشناس در هستان
كه توسط  ها يژگيو نيا. كند يمشخص م ييآب و هوا دهينوع از پد نيا

. باشند يم نيانسان و ماش يفهم برا اند، قابل شده انيب يشناس هستان
معنا را در  تيقابل ،يشنهاديپ يشده در معمار ارائه يپرس و جوها نيبنابرا

ها  داده به دنيمعنابخش يشروع برا نقطه يراهكار نيچن. اند داده يخود جا
 گريو د يليداده تحل هگايپا يها يدر معمار يليتحل يهاپرس و جو يو حت

 كيبه شكل  يهدف از ارائه نمونه مطالعات. باشد يم يليتحل يابزارها
 ليو تحل ييمعنا يپرس و جو كي انيب يچگونگ شيپرس و جو، نما

 يليتحل ي، پرس و جو8 يپرس و جو. آن استدست آمده از ه ب جينتا
در  يفروش محصول چا زانيم"صورت  كه بهرا  لگريتحل يا سهيمقا
 رانيدر شمال ا يهواشناس يدر همه هشدارها يبرف ييآب و هوا طيشرا

نسبت به فروش محصول همبرگر در  2015در سال  انيمشتر توسط همه
 .دهد ينشان م "قدر است؟ه چ يفروش چا كساني طيشرا

 ياول واكش بيترت. ردوجود دا s2و  s1 بيترت 2پرس و جو،  نيا در
و توسط همه  رانيدر شمال ا 2015در سال  يفروش محصول چا زانيم

منظور كسب به  .كند يرا مشخص م يليداده تحل گاهياز بخش پا انيمشتر
و  k1. شده است استفاده Entityاز عملگر  يداخل يشناس دانش از هستان

k2 را مشخص  تيو پرجمع رانيشمال ا يشهرها ياسام بيبه ترت
اجرا شد،  يليداده تحل گاهيپرس و جو در بخش پا كه نيا از پس. كنند يم
به دست آوردن نام  يسپس برا. شود يم ينگهدار E1در مجموعه  جينتا

 يهواشناس يهاو هشدار يبرف ييآب و هوا طيكه شرا ييها خيشهرها و تار
 نيبه ا. شود ياستفاده م آب و هوا ياز داده خارج استداده  ها رخدر آن

و منطقه را مشخص  خيتار يها تيموجود بيبه ترت c2و  c1منظور 
  طور كه  همان. ودش يمشخص م c3در  زين يداده خارج جينتا. كنند يم

داده  گاهيو منطقه پا خيابعاد تار ريمشخص است، مقاد c3 طيدر شرا
مطابقت  يو ابعاد داده خارج خيتار يها تيوجودم ريبا مقاد ديبا يليتحل

 .داشته باشند
مجموعه اول با  بياز ترت E1 جيمشترك مجموعه نتا ريمقاد سپس

اول مشخص  بيترت يينها جهيعنوان نتبه  ،يداده خارج جياز نتا c3 جينتا
 و رديگ ياول صورت م بيمشابه ترت اتيعمل زيدوم ن بيترت يبرا. شود يم
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  8ي پرس و جو
متصل  گريكديبه  Jبا شرط  E2و  E1 يينها جيمجموعه نتا تينها در
 .دگرد يمحاسبه م F هيو نما شوند يم

 يبرا سهيدو گروه مشخص است، مقا نيا  سهيكه از مقا طور همان
آب و  طيدر شرا يفروش محصول چا زانيم"): عالقه مورد(گروه اول 

توسط  كايدر شمال آمر يهواشناس يارهاهمه هشددر  يبرف ييهوا
نسبت به فروش  تاكنون 2015در سال  جوان يدر رده سن انيمشتر

 "يچا فروش كساني طيمحصول همبرگر در شرا
 به نسبت
آب و  طيدر شرا يفروش محصول چا زانيم"): يا سهيمقا(دوم  گروه

 نايتوسط مشتر كايدر شمال آمر يهواشناس اخطاردر هشدار  يبرف ييهوا
نسبت به فروش محصول  تاكنون 2016در سال  سال انيم يدر رده سن

 سهيمقا. است رفتهيصورت پذ "يفروش چا كساني طيهمبرگر در شرا
جوان و همبرگر در رده  يدر رده سن يفروش محصول چا نيب يداخل
 سهيمقا. عالقه است در گروه مورد يهشدار عاد طيجوان و شرا يسن

و در  سال انيجوان و م يها سن نيبرگر بو هم يفروش چا نيب يخارج
 گروه مورد سهيو مقا لياز تحل. و اخطار است يعاد يهشدارها طيشرا

از موارد  يممكن است برخ( ديآ يبه دست م ريموارد ز يا سهيعالقه و مقا
 ):تكرار شده باشد

از فروش همبرگر در  شتريجوان ب يدر رده سن يفروش چا زانيم  )1
 ).يمقدار داخل( است يبرف طيراجوان در ش يرده سن

 ياز همبرگر در رده سن سال انيم يدر رده سن يفروش چا زانيم  )2
 ).يمقدار داخل(است  شتريب يبرف طيدر شرا سال انيم

 يجوان از همبرگر در رده سن يدر رده سن يفروش چا زانيم  )3
 ).يمقدار خارج(كمتر است  يبرف طيدر شرا سال انيم

 يدر رده سن يجوان از چا يگر در رده سنفروش همبر زانيم  )4
 ).يمقدار خارج( است  شتريب يبرف طيدر شرا سال انيم

از فروش  شتريجوان ب يو همبرگر در رده سن يفروش چا زانيم  )5
است  يبرف طيدر شرا سال انيم يو همبرگر در رده سن يچا
 ).يخارج مقدار(

 يده سناز ر شتريجوان ب يه سندفروش همبرگر در ر زانيم  )6
 ).يمقدار خارج(است  يبرف طيدر شرا سال انيم

جوان  ياز رده سن شتريب سال انيم يدر رده سن يفروش چا زانيم  )7
 ).يمقدار خارج(است  يبرف طيدر شرا

 طياز شرا شتريبدون هشدار ب طيو همبرگر در شرا يفروش چا زانيم
 ).يمقدار خارج(اخطار است 

گزارش  نيداده شود، آنها از ا ليتحو غاتيكه گزارش به واحد تبل يزمان
 :كنند يخود استفاده م يغاتياهداف تبل يبرا

است و  اديبارش برف ز زانيم رانيدر فصل زمستان كه در شمال ا  )1
 غاتيتبل كند، يمصرف م شتريجوان محصول همبرگر را ب يرده سن

 نيجوان در رسانه مناسب ا يرده سن يبرا ديمحصوالت همبرگر با
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  .يسنت يليتحل داده گاهيپا كي يمعمار و يشنهاديپ يمعمار سهيمقا :1 جدول
  

  معماري پايگاه داده تحليلي سنتي  معماري پيشنهادي مسئله
  *   نياز به تغييرات در شما و نگهداري خود پايگاه داده تحليلي

    *  صورت خودكار انجام عمليات به
    *  جوهاي تحليلي و جويي در وقت براي انجام پرس صرفه

    *  قابليت تحمل خطا
  *    نياز است؟ اي خارجي معماري مورد هاي داده اي خارجي به درون بخش هاي منابع داده آيا واكشي تمامي داده

  *  *  درنگ پشتيباني از قابليت تقريباً بي
    *  ها براي انسان و ماشين فهم بودن داده قابل

  
 .رديصورت بگ شترينسبت به محصول همبرگر ب ،يرده سن  

محصول  رفت،يصورت خواهد پذ سال انيافراد م يكه برا يغاتيتبل  )2
بارش  يها در فصل سال انيافراد م. دهد ينظر قرار م را مد يچا

نسبت به خوردن  يچا دنيبه نوش ليتما يبرف يطيبرف و شرا
 .همبرگر دارند

. رديپذ يصورت م شتريجوان ب يرده سن يهمبرگر برا غاتيتبل  )3
نسبت به  يبرف طيبه خوردن همبرگر در شرا يشتريب ليجوانان تما

 .دارند طيشرا نيدر ا يچا دنينوش
 سال انيم يجوان نسبت به رده سن يرده سن يهمبرگر برا غاتيتبل  )4

 .رديپذ يصورت م شتريب
است،  شتريجوان ب يو همبرگر در رده سن يفروش چا كه ييآنجا از  )5

 يها شبكه يغاتيدر رسانه تبل يرده سن نيدر ا ديبا يشتريب غاتيتبل
 .رديصورت بگ ينترنتيا يها تيو سا ياجتماع

جوان  يمحصول همبرگر كه رده سن يبرا ديبا ينترنتيا غاتيتبل  )6
 يرده سن نيدر رسانه مناسب ا كنند، ياز آن استفاده م شتريب

  .رديبگ صورت
 شترياز آن ب سال انيكه گروه م ونيزيدر رسانه تلو ديبا يچا غيتبل  )7

 .رديصورت بگ كنند ياستفاده م
 ديبا يكمتر غاتيكه اخطار وجود دارد، تبل ييآب و هوا طيشرا در

 ييآب و هوا طيدر شرا يدو گروه سن ديخر ليتما رايز رديصورت بپذ
 .بدون هشدار كمتر است ييآب و هوا طياخطار نسبت به شرا

 ديلتو يرا برا سهيمقا نيچند اي كي گران ليتحل معمول طور به
سازمان اجرا  ايمختلف تجارت  يها بخش يمتفاوت برا يها گزارش

 يها ياستراتژ رييو تغ يريگ ميمنظور تصمبه  ها گزارش نيا. كنند يم
 ماتيسازمان با اتخاذ تصم نيا از پس. رديگ يسازمان صورت م ايتجارت 

فروش محصوالت  زانيخود، م يسازمان كياستراتژ روند رييتغ ايمناسب و 
 ماتيتصم ايو  ازيدر صورت ن توانند يم گران ليتحل. دهد يم شيفزارا ا
 لياز قب گريد يها داده انيم يو همبستگ سهيمقا گذاران، هيو سرما رانيمد
 ليتحل يفروش را برا يها يو نظرسنج ،ياجتماع يها شبكه يها تيفعال

و  يداخل رياختالفات مقاد يبا بررس لگرانيتحل نيچنهم. اضافه كنند
مختلف سازمان آماده و  يها بخش يمناسب را برا يها گزارش ،يجخار

اتخاذ  ييتوانا گذاران هيو سرما رانيمد قيطر نياز ا. كنند يارسال م
 1جدول . آورند يمناسب را به دست م يها يو استراتژ ماتيتصم
 يسنت يليداده تحل گاهيپا كي يو معمار يشنهاديپ ياز معمار يا سهيمقا

 .دهد يرا نشان م

 ها شيآزما - 6
 يليتحل يو جوها سه نوع از پرس يشامل اجرا شيآزما يويسنار

به  كاربران قيپرس و جوها از طر نيا. زمان است صورت همبه  ييمعنا

كاهش  ويهدف از سنار. شوند يم يشنهاديپ يزمان وارد معمار صورت هم
 تميبا استفاده از الگور ييمعنا يليتحل يبه پرس و جوها يده زمان پاسخ

والد و  ديد كرديدو رو ويسنار نيهمچن. باشد يم 4 خششده در ب ارائه
نشان  تميالگور لهيوسبه  يده كاهش زمان پاسخ شينما يرا برا ميمستق

به پرس و  يده كاهش زمان پاسخ ريشده تأث انجام يها شيآزما. خواهد داد
 شده رهيذخ يدهايد قيكاربران را از طر يورود يمواز يليتحل يجوها
 رفتهيصورت پذ SSB ابيشده توسط ارز انجام يها يابيارز. دهد يان منش

 (Part, Supplier, Customer, Date)بعد  4شامل  SSB ابيارز. است
 به TPC-H dbgenاز ابزار . است (Lineorder) قتيجدول حق كيو 

 هيدر كل. شده است استفاده قتيمنظور پركردن داده در ابعاد و جدول حق
 يآزمون اول به ازا كهصورت گرفته  آزمونشده، دو نوع  امانج شاتيآزما

شده و آزمون دوم به  انجام) يليداده تحل گاهيبخش پا(فقط بخش آخر 
) درنگ يب يها و بخش يليداده تحل گاهيبخش پا(ها  بخش همه يازا

 يها به حجم يا انجام آزمون از دو مجموعه داده يبرا. صورت گرفته است
   يساز رهيحجم ذخ تيگابايگ 3اول  مجموعه. ه استشد متفاوت استفاده

. است را اشغال كرده يساز رهيحجم ذخ تيگابايگ 7و مجموعه دوم 
 قرار يبررس مورد زين گريد كرديدو رو يشده به ازا انجام يها آزمون
 ها بياز ترت كيهر  يبه ازا شده رهيذخ يدهاياول، د كرديدر رو. اند گرفته

دوم،  كرديدر رو. شده است يگذار نام ميمستق ديد و به نام شود يساخته م
كه به نام  شوند يتر ساخته م بزرگ ديد كياز  شده رهيذخ يدهاياز د يبرخ
 .است شده يوالد معرف ديد

كاربران را  يمواز يبيترت يليتحل يو جوها آزمون پرس 5نمودار شكل 
پرس و  يپرس و جوها به ازا ينمودار زمان اجرا نيا و در دهد ينشان م
. آمده است يا كاربران در دو مجموعه داده يمواز يبيترت يليتحل يجوها
، SEQ -9-6 و SEQ -6-4 ينمودار، دو مجموعه پرس و جو نيدر ا

 نيدر ا. دهد ينشان م يليداده تحل گاهيتنها بخش آخر پا يآزمون را به ازا
 يپرس و جو، پرس و جو 4 شود، يپرس و جو اجرا م 6واقعاً  كرديرو

 پس در ،سازند يرا م شده رهيذخ ديد زين ديجد يپرس و جو 2 و كاربر است
 SEQ -6-4 يمجموعه پرس و جو. شود يپرس و جو اجرا م 6مجموع 

پرس و  2پرس و جو،  مجموعه نيدر ا. پرس و جو است 4شامل  زين
مقاله،  نيا كرديدر رو نيبنابرا. وجود دارد ها بيمعادل در ترت يليتحل يجو
 ديدو د نيو از ا شود يساخته م ها بيترت نيا جهياز نت شده رهيذخ ديد 2
. شود يمعادل استفاده م يليتحل يبه پرس و جوها يده پاسخ يبرا

 نيدر ا. پرس و جو است 6شامل  زين SEQ -9-6 يمجموعه پرس و جو
وجود  ها بيمعادل در ترت يليتحل يپرس و جو 3مجموعه پرس و جو، 

 ها بيترت نيا جهياز نت شده رهيذخ ديد 3مقاله،  نيا كرديدر رو نيبنابرا. دارد
 يليتحل يبه پرس و جوها يده پاسخ يبرا ديد 3 نيو از ا شود يساخته م

دو مجموعه پرس  يشامل اجرا يآزمون بعد. شود يمعادل استفاده م
  داده  گاهيپا بخش   يازا  به SEQ-P -32- 20  و SEQ-P -20-12 يجو و
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  .يبيترت يليتحل يجوها و زمون پرسآ جينتا  :5شكل 

  

  
  .يبيترك يليتحل يجوها و آزمون پرس : 7شكل 

  
هر دو مجموعه پرس و جو بر . باشد يم درنگ يب يها و بخش يليتحل
مجموعه پرس و . اند گرفته قرار شيمورد آزما يا دو مجموعه داده يرو
مجموعه  نيدر ا. پرس و جو است 12شامل  SEQ-P -20-12 يجو

 نيبنابرا. وجود دارد ها بيمعادل در ترت يليتحل يپرس و جو 8و جو، پرس 
ساخته  ها بيترت نيا جهياز نت شده رهيذخ ديد 8مقاله،  نيا كرديدر رو

 يليتحل يبه پرس و جوها يده پاسخ يبرا ديهشت د نيو از ا شود يم
شامل  SEQ-P -32-20 يمجموعه پرس و جو .شود يمعادل استفاده م

 يپرس و جو 12پرس و جو،  عهمجمو نيدر ا. است پرس و جو 20
 12مقاله،  نيا كرديدر رو نيبنابرا. وجود دارد ها بيمعادل در ترت يليتحل
 يبرا ديد 12 نيو از ا شود يساخته م ها بيترت نيا جهياز نت شده رهيذخ ديد

 كرديدر رو. شود يمعادل استفاده م يليتحل يبه پرس و جوها يده پاسخ
كه  ييها بيترت شده رهيذخ جياگر از نتا شده، رهيذخ ديه از دبدون استفاد

هستند استفاده نشود، مجموع كل پرس و  يليتحل يمعادل پرس و جوها
 1WMV(Dataset( .شوند ياجرا م زمان كيزمان در  طور هم جوها به

كاربران را بدون  يمواز يبيترت يليتحل يپرس و جوها يزمان اجرا
 .كند ياول مشخص م يا در مجموعه داده شده رهيذخ يدهايساخت د

)1MV(Dataset يمواز يبيترت يليتحل يپرس و جوها يزمان اجرا 
اول مشخص  يا در مجموعه داده شده رهيذخ يدهايكاربران را با ساخت د

پرس و  يزمان اجرا زين 2MV(Dataset( و Dataset)2WMV( .كند يم
 ديو با ساخت د شده رهيذخ ديرا بدون ساخت د يبيترت يليتحل يجوها

 .كند يدوم مشخص م يا در مجموعه داده شده رهيخذ

  
  .يا سهيمقا يليتحل يجوها و آزمون پرس جينتا : 6شكل 

  
 يدهايمشخص است، استفاده از د 5 كه از نمودار شكل طور همان

 يو چندبخش يبخش تك يها و در حالت يا در دو مجموعه داده شده رهيذخ
كاربران  يبيترت يليتحل يبه پرس و جوها يده باعث بهبود زمان پاسخ

در  يبيترت يليتحل يبه پرس و جوها يده پاسخ يزمان اجرا. شده است
و در حالت  تر ميحج يا در مجموعه داده شده رهيذخ يدهايدكه از  يحالت

شده  در زمان اجرا يريگ ه باعث كاهش چشمگرديد استفاده يچندبخش
 به پرس و جوها حاصل يده مان پاسخبهبود ز زيحاالت ن هيدر بق. است

 يبه پرس و جوها يده پاسخ يزمان اجرا 6نمودار شكل . شده است
   يدو مجموعه پرس و جو. دهد يكاربران را نشان م يا سهيمقا يليتحل

4-6- COMP 9-6 و- COMP گاهيتنها بخش آخر پا يآزمون را به ازا 
 COMP-P -20-12 يمجموعه پرس و جو 2. دهد ينشان م يليداده تحل

و  يليداده تحل گاهيبخش پا يآزمون را به ازا COMP-P -32-20 و
 .دهد ينشان م درنگ يب يها بخش

پرس و  يزمان اجرا شود، يمشاهده م 6نمودار شكل  دركه  طور همان
 افتهي كاهش شده، رهيذخ يدهايبا ساخت د يا سهيمقا يليتحل يجوها
دوم و  يا در مجموعه داده دهش رهيذخ دياستفاده از د كرديدر رو. است

 ريگ داشته كه باعث بهبود چشم يديزمان اجرا افت شد ،يحالت چندبخش
 يزمان اجرا 7نمودار شكل . به پرس و جوها شده است يده اسخزمان پ
 يشامل پرس و جوها يبيترك يليتحل يبه پرس و جوها يده پاسخ
مون از دو مجموعه آز نيدر ا. دهد يرا نشان م يا سهيو مقا يبيترت يليتحل
 يبرا) SC -14-10(اول  يا مجموعه داده. شده است استفاده يا داده
) SC-P -33-17(دوم  يا و مجموعه داده يخشب در حالت تك شيآزما
مجموعه . گرفته است استفاده قرار مورد يدر حالت چندبخش شيآزما يبرا

 نيدر ا. مجموعه پرس و جو است 10شامل SC -14-10 يپرس و جو
 و وجود دارد يليتحل يپرس و جو 10معادل در  بيترت 4جموعه، م

. شود يساخته م هابه پرس و جو يده پاسخ يبرا شده رهيذخ ديد 4 نيبنابرا
معادل در  بيترت 16شامل  زين SC-P - 33-17 يمجموعه پرس و جو

 نيا جهياز نت شده رهيذخ ديد 16 نيبنابرا و مجموعه پرس و جوها است
پرس و  17به  يده پاسخ يبرا ديد 16 نيو از ا شود يم ساخته ها بيترت
 ديدبدون استفاده از  كرديدر رو. شود يمعادل استفاده م يليتحل يجو
 يكه معادل پرس و جوها ييها بيترت شده رهيذخ جياگر از نتا شده، رهيذخ
زمان  طور همبه  استفاده نشود، مجموع كل پرس و جوها هستند يليتحل
مشاهده  7طور كه از نمودار شكل  همان .شوند يم اجرا زمان كيدر 
 .است افتهي كاهش شده رهيذخ يدهايزمان اجرا در حالت ساخت د شود، يم
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  .والد ميمستق ديد كرديدر دو رو يبيترت يليتحل يجوها و آزمون پرس جينتا : 8شكل 

  

  
  .والد ميتقمس ديد كرديدر دو رو يبيترك يليتحل يجوها و آزمون پرس جينتا : 10شكل 

  
كه زمان اجرا در  دهد ينشان م 7تا  5 يها سه نمودار شكل سهيمقا

در حالت  يا داده يو در حجم باال شده رهيذخ يدهايحالت استفاده از د
كه حجم داده  زانيبه هر م. را خواهد داشت ييكارا نيبهتر ،يچندبخش

  . د داشتخواهن يشتريب ريتأث شده رهيذخ يدهايباشد، استفاده از د شتريب
 يورود يليتحل يموجود در پرس و جوها يها بيكه ترت زانيهر م هب

از  شترياستفاده ب ليداشته باشد، زمان اجرا به دل يشتريكاربران تكرار ب
 .كند يم دايپ يشتريكاهش ب شده، رهيذخ يدهايد

  كاربران  يبيترت يليتحل يپرس و جوها يزمان اجرا 8شكل  نمودار
  در نمودار شكل . دهد يو والد نشان م ميمستق ديد يكردهايرو يرا برا

8 ،ParentMV والد نشان  ديد كرديپرس و جو را در رو يزمان اجرا
ساخت  كرديپرس و جو را در رو يزمان اجرا MV نيهمچن. دهد يم

  چهار مجموعه پرس و جو . دهد ينشان م شده رهيذخ يدهايد ميمستق
 يمجموعه پرس و جوها. است گرفته قرار يبررس آزمون مورد نيا يبرا
4-6- SEQ  9-6و- SEQ و مجموعه پرس و  يبخش حالت تك يبرا

 مورد يدر حالت چندبخش SEQ-P -32-20و  SEQ-P -20- 12 يجوها
 7كه شامل  SEQ -6- 4 يدر مجموعه پرس و جو. اند گرفته قرار يبررس

از  شده رهيذخ ديد كيوالد است، نخست  ديد كرديپرس و جو در رو
در مجموعه پرس و  يبيترت يليتحل يمعادل پرس و جوها يها بيترت

 يا شده رهيذخ دياز د گريد شده رهيذخ ديو سپس دو د شود يجوها ساخته م
پرس و جوها همانند  تاًينها. دگرد يم جاديا شده بود ساخته شتريكه پ
  و   پرس  مجموعه  در  .شوند يم  اجرا  يبيترت  يليتحل  يجو  و  پرس  كرديرو

  
  .والد ميمستق ديد كرديدر دو رو يا سهيمقا يليتحل يجوها و آزمون پرس جينتا : 9شكل 

  
والد است،  ديد كرديپرس و جو در رو 10كه شامل  SEQ -9- 6 يجو

 يليتحل يمعادل پرس و جوها يها بياز ترت شده رهيذخ ديد كينخست 
 ديو سپس سه د شود يدر مجموعه پرس و جوها ساخته م يبيترت
بود، ساخته  شده ساخته شتريكه پ شده رهيذخ ديد نياز ا گريد شده رهيذخ
 يبيترت يليتحل يپرس و جو كرديپرس و جوها همانند رو تاًينها. شوند يم

كه شامل  SEQ-P -20-12 يدر مجموعه پرس و جوها. شوند ياجرا م
 12كه  شود يوالد ساخته م ديد 4والد است،  ديد كرديپرس و جو در رو 24
 گريد شد يم ختهداده سا گاهياز پا ماًيمستق م،يروش مستق كه در يبعد ديد

و  شود يوالد ساخته م ديد 4نخست . شوند يتر ساخته م بزرگ ديد 4 نياز ا
 در. گردند يم جاديوالد ا ديد 4از  ازين مورد يبعد شده رهيذخ ديد 8سپس 
از  ميمستق د،يد 8 كه نيا يجاه ب آزمون نيا يوالد برا ديروش د
 يها از بخش شتريوالد كه پ ديد 4ساخته شوند، از  يا داده يها بخش
   يدر مجموعه پرس و جوها. شوند يم جاديا اند شده ساخته يا داده
20-32- SEQ-P  والد است،  ديد كرديپرس و جو در رو 36كه شامل

 مورد يبعد شده رهيذخ ديد 12و سپس  شود يوالد ساخته م ديد 4نخست 
ه ب آزمون نيا يوالد برا ديروش د در. گردند يم جاديوالد ا ديد 4از  ازين

 ديد 4ساخته شوند، از  يا داده يها از بخش ميمستق ديد 12 كه نيا يجا
 تاًينها. شوند يم جادياند ا شده ساخته يا داده يها از بخش شتريوالد كه پ

 هيبق ياجرا يبرا يبيترت يليتحل يپرس و جوها يشده برا ارائه كرديرو
 .شود يپرس و جوها انجام م

  باال  يا والد، در حجم داده ديد كرديپرس و جو در رو ياجرا زمان
   يمجموع پرس و جوها. دارد يخوب ييكارا يو در حالت چندبخش

20-32- SEQ-P 20-12 و- SEQ-P يوالد زمان اجرا ديد كرديدر رو 
 .دوم دارند يا در مجموعه داده ميمستق ديرا نسبت به د يبهتر

 يمواز يا سهيمقا يليتحل يپرس و جوها يزمان اجرا 9شكل  نمودار
و والد  ميمستق شده رهيذخ يدهاياستفاده از د يكردهايكاربران را در رو

 COMP -9- 6 و COMP -6-4 يمجموع پرس و جوها. دهد ينشان م
 و COMP-P -20-12 يو مجموعه پرس و جوها يبخش حالت تك يبرا
20-32- COMP-P اند گرفته قرار يبررس مورد يشندبخدر حالت چ. 

 ديكه استفاده از د دهد ينشان م 9حاصل از آزمون نمودار شكل  جينتا
نسبت به  يبهتر ييكارا يو حالت چندبخش يا داده يوالد در حجم باال

البته در حجم . دارد يا سهيمقا يليتحل يپرس و جوها يبرا ميمستق ديد
 يده كاهش زمان پاسخ زياول ن يا دهاز داده مانند مجموعه دا يتر نييپا

 .دارد وجود
و  يبيترت يليتحل يپرس و جوها يزمان اجرا 10شكل  نمودار
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در . دهد ينشان م ميوالد و مستق ديد يكردهايكاربران را در رو يا سهيمقا
مجموعه پرس و  كهشده  آزمون از دو مجموعه پرس و جو استفاده نيا

 SC-MV-P -33 دوم يو جوو مجموعه پرس  SC-MV - 14 اول يجو
 يپرس و جو 10شامل  SC-MV -14 يمجموعه پرس و جو. است
والد كه  شده رهيذخ ديد كياز  ازين مورد شده رهيذخ ديد 4است كه  يليتحل
 4 كه نيا يجا آزمون به نيدر ا. شوند يم جاديشده است ا ساخته شتريپ
 ديد كياز  ساخته شوند ماًيمستق يا داده يها از بخش شده رهيذخ ديد

 جاديشده است ا ساخته يا داده يها از بخش شتريوالد كه پ شده رهيذخ
پرس و  17شامل  SC-MV-P -33 يمجموعه پرس و جو. شوند يم

   يوالد ديد 4از  ازين مورد شده رهيذخ ديد 16است كه  يليتحل يجو
 كه نيا يجا به آزمون نيدر ا. شوند يم جاديشده است ا ساخته شتريكه پ
   4شوند از  اختهس ماًيمستق يا داده يها از بخش شده رهيذخ ديد 16
اند،  شده ساخته يا داده يها از بخش شتريوالد كه پ شده رهيذخ ديد
 .شوند يم جاديا

 يچندبخش كرديوالد در رو ديكه استفاده از د دهد ينمودار نشان م جينتا
را داشته  ييكارا نيدارد، بهتر يو در مجموعه داده دوم كه حجم باالتر

 ديكه استفاده از د دهد ينشان م 10تا  8 يها نمودار شكل سهيمقا .است
 يچندبخش كرديدر رو نيو همچن شتريبا حجم ب ييها والد در مجموعه داده

 ديد كرديحاالت استفاده از رو هيدر بق. را خواهد داشت ييكارا نيشتريب
 .شود يم شنهاديپ ميمستق

 يريگ جهينت - 7
همراه  درنگ يب باًيتقر يليداده تحل گاهيپا يمعمار كيمقاله نقش  نيا

پرس و  سهيو مقا ليتحل يرا برا يشناس و هستان يخارج يها با داده
 يها داده انيم يهمبستگ ليو كاربران با تحل لگرانيتحل ران،يمد يجوها

با  يمعمار نيا. مشخص كرده است يخارج يها با داده يليداده تحل گاهيپا
 فيو توص رهيدر ذخ يشناس استفاده از هستان يها تيبردن از مز بهره
بر  يسع يو خارج يداخل  افزودن دانش در داده زيو ن يخارج يها داده
كردن اصطالحات كه فهم  از تكرار و قابل يريكار كاربران، جلوگ ليتسه

 كي شود، يم يليتحل يبه پرس و جوها يده منجر به كاهش زمان پاسخ
 يمورد يها نمونه. كرده است شنهاديرا پ يشناس بر هستان يمبتن يمعمار

 يآنها را برا يقرار گرفتند، نقش كاربرد يبررس مقاله مورد نيكه در ا
 يروشنبه محصوالت  غيتبل ياستراتژ رييمناسب و تغ ماتياتخاذ تصم

از انواع  يعياز سطح وس يبانيبا پشت يمعمار نيا. مشخص كرده است
تجارت و  ،يبيركو ت يا سهيمقا ،يبيترت يپرس و جوها مانند پرس و جوها

ها و پرس  انواع داده انيم يو كشف همبستگ سهيمقا ل،يسازمان را در تحل
 كيخود نزد يو سازمان يبه اهداف تجار دنيرس در يليتحل يو جوها

كاهش زمان  تميالگور يمقاله با معرف نيدر ا نيعالوه بر ا. كند يم
به پرس  يهد شاهد بهبود زمان پاسخ ،يبيترت يبه پرس و جوها يده پاسخ

 .ميكاربران بود يو جوها
كه منجر به كاهش  ياتيساز و عمل كپارچهي هيدر بهبود ال يآت يكارها

 يبرا نيهمچن. انجام خواهد شد شود، يم يمعمار نيدر ا يده زمان پاسخ
استفاده  شده رهيذخ يدهاياز د يخارج يها در داده يده كاهش زمان پاسخ

در  يخارج يها داده يساز رهيذخ يبرا يا سهيمقا نيهمچن .خواهد شد
كار . رديپذ يصورت م كنند، يم يبانيمعنا پشت تيكه از قابل ييها گاه دادهيپا
در پرس . خواهد بود كساني ريغ يها بيترت ييدر حوزه شناسا گر،يد يآت

 بودند، مورد كسانيكه  ييها بيترت ،يا سهيو مقا يبيترت يليتحل يو جوها
از  گريد يمحاسبه برخ ،يبعد يعنوان كار آت به. گرفتند يقرار م يررسب

 به. رندياستفاده قرار گ مورد ندهياست كه ممكن است در آ ييارهايمع

پرس ( شود يفروش محاسبه م زانيم يبرا ديد كيكه  يمثال، زمان عنوان
، ممكن است پرس )دارند ازين اريمع نيزمان همان لحظه به ا هم يو جوها

 ازين زيتعداد فروش ن اريمع نيو همچن اريمع نيبه هم يبعد يجوها و
به  يازيمحاسبه شوند، ن گريكديزمان با  هم اريدو مع نياگر ا. باشند داشته

است،  يساز رهيذخ يو فضا ديمحاسبه جد ازمنديكه ن ديجد ديساخت د
  .نخواهد بود
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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 1392افزار در سال  نرم -وتريكامپ يمهندس
 - وتريكامپ يارشد خود در رشته مهندس يكارشناس 1395ت، و در سال رسانده اس 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 
ه است، و در رساند انيبه پا ريركبيام يدانشگاه صنعت رد 1381افزار در سال  نرم -وتريكامپ

 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 هاي ستميس ،يليتحل
  
 1390افزار در سال  نرم - وتريكامپ يود را در مقطع كاردانخ التيتحص يشفائ ديمجديس

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

واحد تهران  يفزار را از دانشگاه آزاد اسالما 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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