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شبکه هـای سـیار دارای محـدودیتهایی نظیـر پهنـای بانـد و        :چکیده
از ایـن رو تکنیکهـایی الزم اسـت تـا     . هسـتند ترمینال و صفحه نمایش 

اطالعات صفحات وب را با توجه به محدودیتهای پهنای باند، ترمینـال و  
از ایـن  . صفحه نمایش بر روی ابزارهای بیسیم سیار بخوبی نمایش دهـد 

ارائه تکنیکی است تـا داده هـای ورودی صـفحات     مقالهرو هدف از این 
HTML ایش در ابزارهای سیار،  تبـدیل و  را بصورت اتوماتیک برای نم

ــفحات     ــرات روی ص ــد و تغیی ــت مناســب نمای ــا کیفی ــایش ب ــل نم قاب
را بطور خودکـار روی نسـخه هـای متعـدد مربـوط بـه       ) بروزرسانی(وب

عامـل مهـم    دو،  مقالـه در ایـن  . دستگاههای سیار مختلف اعمال نمایـد 
یکی حجم صفحات و دیگری زمان لود شدن صفحات بروی تلفـن هـای   

همراه مورد بحث است کـه بـا راهکـار پیشـنهادی حجـم صـفحات وب        
 2مقدار قابل مالحظه ای کاهش می یابد و صفحات وب با زمانی حـدود  

  .ثانیه بر رو تلفنهای همراه نمایش داده می شود 5الی 

، مبتنی بر سـرور، مبتنـی بـر کـاربر،     ترانسکدینگ :کلیدی واژه های
  .، وبمبتنی بر پراکسی، برچسب، موبایل

  مقدمه -١
استفاده از وب در تلفن  همراه بطور افزاینده ای در حال محبوب شـدن  

بیشتر کابران سیار از دسـتگاهها  و سـرویس هـای متفـاوتی     . ]5[است 
استفاده میکنند اما متاسفانه بیشتر این نوع سرویس ها بـرای کـامپیوتر   

باند زیاد  هایی با صفحه نمایش بزرگ و با دسترسی به اینترنت با پهنای
نتایج بررسی های اخیر نشان می دهد کـه یـک سـوم    . طراحی شده اند

از اینرو روشهایی .  ]6[کاربران وب همراه از  این وضعیت ناراضی هستند
که با توجه بـه خصوصـیات صـفحه نمـایش و محـیط بتوانـد اطالعـات        

  .مناسب را نمایش دهد، ضروری به نظر میرسد
مـتن،  (تخاب، تولید یا تغییر محتـوی  ز انترانسکدینگ به یک فرایندی ا

برای انطباق با محیط  ابزاری که کاربر میخواهد از ) ، صدا و ویدئوتصویر
آن استفاده کند اطالق میشود که میتواند تغییر شکل انواع مـدیا ماننـد   
کاهش سایز و دقت نمایش تصاویر، تبدیل صـدا بـه مـتن یـا ویـدئو بـه       

سیستمی که ما در این مقالـه معرفـی مـی     .]1[تصاویر مونتاژ شده باشد
نماییم یک سیستم ترانسکدینگ صفحات وب بر روی تلفن های همـراه  

است که بر مبتنی بر برنامه نویسی است  که معایب روش هـای موجـود   
را به حداقل رسانده به طـوری کـه   هستند که بیشتر مبتنی بر اتوماتیک 

به طـور  . برآورد می سازد انتظارات کاربر و مجری سایت را بصورت کامل
کلی، هدف اساسی در این سیستم کاهش زمان لود شده و کاهش حجم 
صفحات وب بطوریکـه همـین صـفحات بـدون تغییـر در مرورگـر هـای        

 WAP(ما از یک محیط شبیه ساز . کامپیوتر های شخصی تغییر نکنند
Proof 2008 ( بــرای ارزیــابی سیســتم پیشــنهادی اســتفاده کــرده و

کور را با استفاده از ابـزار هـای همـراه تعریـف شـده در ایـن       سیستم مذ
نتـایج آزمایشـات نشـان مـی دهندکـه در      . برنامه شبیه سازی نموده ایم

سیستم پیشنهادی ما نسبت به سیستم های موجود، پارامترهای مربوطه 
به اندازه قابل توجهی تاثیر گزار بوده و نتایج حاصله مورد قبول کـاربر و  

  .ستطراح سایت ا
کارهـای  بـه مـرور    2بدین صورت است که بخش  سازماندهی این مقاله

راه حـل پیشـنهادی بـرای     3بخـش  . مرتبط در این زمینـه مـی پـردازد   
کاهش زمان لود شدن و کاهش حجم صفحات و سـایز صـفحه نمـایش    

نتـایج شـبیه سـازی و مقایسـه      4در بخـش  . مورد بحث قرار می گیـرد 
. موجود مورد بررسی قرار مـی گیـرد   سیستم پیشنهادی با سیستم های

  .به جمع بندی و نتیجه گیری می پردازد 5در نهایت، بخش 

  سوابق مرتبط -٢
به طور . مکانیزمهای متعددی جهت ترنسکدینگ صفحات وب موجودند

: نمـود طبقـه بنـدی    دیدگاه سهی را می توان به یمکانیزم هاچنین  کلی
ک سـمت کـاربر   در تکنیـ . سمت سرور، سمت کـاربر و سـمت پراکسـی   
دریافت میکنـد و   HTTPابزارهای سیار تمامی محتوی خود را از سرور 

مزیـت  . محتوی مربوطه را در محل کاربر برای ابزار سیار تبـدیل میکنـد  
اصلی این تکنیک  این  است که نیـازی بـه تغییـر در وب سـرور وجـود      

در این مدل نیازی نیست که ناشر وب سایت طراحی نسخه هـای  . ندارد
. ختلفی از وب سایت را انجام داده و به طور متوالی آنها را آپدیت نمایدم

از آنجایی که در این روش کار ترانسکدینگ بر روی ابزارهای سیار اجـرا  
میشوند فقط تعداد محدودی از این ابزارها میتوانند استفاده شـوند و در  
نتیجه صفحات ترجمـه شـده بـا ترانسـکدینگ از نظـر کیفیـت ضـعیف        

  ].2[ندهست

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

تبـدیل شـده و    HTTPدر تکنیک سمت سرور  محتوی وب در سـرور  
کاربر با استفاده از ابزار سیار خود،  اطالعات کوچک شده و تغییر شـکل  

این تکنیـک محـدودیتهای تکنیـک سـمت     . داده شده را دریافت میکند
کاربر را ندارد تکنیکهای سمت سرور را میتوان بـه سـه دسـته راه حـل     

نیمه اتوماتیک و راه حـل تمـام اتوماتیـک طبقـه بنـدی       دستی، راه حل
  ].3[کرد

در تکنیک سمت پراکسی کـه در حـال حاضـر بیشـتر در پـروژه هـای       
تجاری استفاده میشود ترانسکدینگ بـه یـک دسـتگاه ترانسـپارنت کـه      
سرور پراکسی نامیده میشود، نیاز دارد که بین کالینت و وب سرور قـرار  

ریافت درخواست از پروکسـی، اطالعـات را بـا    وب سرور با د. ]7[میگیرد
فرمت معمولی برای پروکسی ارسال میکند سپس پروکسـی سـرور ایـن    
اطالعات را با توجه به درخواست کـاربر و نـوع دسـتگاه مـورد اسـتفاده      

  ].3[تغییر داده و برای کاربر ارسال میکند

 سیستم ترانسکدینگ پیشنهادی -٣
انطور که در قسمت های فـوق نیـز   با توجه به مطالعات انجام شده و هم

به آن اشاره شده، سیسـتم هـای ترانسـکدینگ موجـود از الگـوریتم یـا       
فرمول هـایی جهـت محاسـبه و تولیـد صـفحات اسـتفاده میکننـد کـه         
خروجی آن صد درصد مورد انتظار کاربران نیست و در سایتهای مختلف 

فاوت اسـت از  با توجه به نوع طراحی و زبانهای برنامه نویسی مختلف، مت
این رو یک سیستم ترانسکدینگ جدید کـه در زیـر بـه تفیسـر آن مـی      
پردازیم معرفی میگردد که خروجی هـای تولیـد شـده آن دقیقـĤ طبـق      

در ایـن سیسـتم مجموعـه ای از    . خواسته کاربران و مجری سایت اسـت 
برچسب ها تعریف شده است که کارهـای متفـاوتی انجـام میدهنـد کـه      

ت در حداقل زمـان ایـن برچسـب هـا را در جاهـای      کافیست طراح سای
مناسبی که در ادامه توضیح داده میشود قـرار داده تـا سیسـتم بصـورت     

تصـویری   1شکل . اتوماتیک کار ترانسکدینگ صفحات وب را انجام دهد
از ارتباط این سیستم ترانسکدینگ پیشنهادی با سرور وب را نمایش می 

  .دهد
نمــایش مناســب یــک صــفحه وب در بــا بررســی تغییراتــی کــه بــرای 

نمایشگرهای کوچک باید اعمـال شـود، مـی تـوانیم عملکردهـای مـورد       
  .انتظار از یک سیستم ترنسکدینگ را به این صورت طبقه بندی کنیم

حذف بخش های غیر ضروری، به منظور کاهش حجم و  •
مثل حذف تصاویر یا پیام های . بارگذاری سریعتر صفحه

  ش و موزیک در صفحات وبتبلیغاتی ، فایلهای فل
ایجاد لینک و انتقال بخشی از محتوای صفحه به یک صفحه  •

جدید، به منظور کاهش حجم و ابعاد صفحه و در نتیجه  
 مرور راحت تر صفحه و لود شدن سریع آن

بازسازی دوباره ساختار صفحه برای نمایش دلخواه پس از  •
 اعمال  ترنسکدینگ

  

 
  سیستم ترانسکدینگ پیشنهادی  -1 شکل

در اکثر سیستم های ترنسکدینگ موجود، برآوردن ایـن نیازهـا درنظـر    
گرفته شده است اما مشکل اصلی در شناخت سـاختار صـفحه و تعیـین    

در این بخش سعی شـده  . تغییری است که هر بخش از صفحه نیاز دارد
  .است که راه حلی برای این مشکالت ارائه شود

بخـش اصـلی برچسـب هـا و      2تم ترانسکدینگ پیشنهادی دارای سیس
  .برنامه اجرایی است که در ادامه در مورد آن ها شرح داده می شود

 معرفی برچسب ها در سیستم ترانسکدینگ جدید    3-1
ما این برچسب ها را با توجه به نیـاز کـاربر بـرای کاربردهـای متفـاوت      

در بخـش بعـدی   (و فرمـت  طراحی کردیم که توسط برنامه اجرایی به د
تمامی برچسـب  . شناسایی شده و عمل می کنند) توضیح داده می شود

ما مورد استفاده قـرار مـی گیرنـد، در     هایی که در سیستم ترنسکدینگ
که زبان طراحـی   htmlبرچسب هایی قرار می گیرند که در زبان  داخل

ـ  رای صفحات وب می باشد، به عنوان توضیح در نظر گرفته می شوند و ب
. آغـاز مـی شـوند    #متمایز کردن آنها از توضیحات معمـول، بـا عالمـت    

بنابراین استفاده از این سیستم، تاثیری بر ظاهر یا عملکرد صفحاتی کـه  
  .از این سیستم استفاده می کنند، نخواهد داشت

ما ساختار کلی برچسـب هـای پیشـنهادی را بـه صـورت زیـر در نظـر        
 . گرفتیم

<! -- /#tagname:tagvalue -->  content   <!-- #/ -->        
، نقطه آغاز اعمال  <-- tagname:tagvalue#/ --!>در این ساختار،

ــب سیســـتم       ــدیالتی اســـت کـــه توســـط برچسـ کـــه بـــا  ( تبـ
tagname:tagvalue  انجام می گیرد و) مشخص شده <!-- #/-- > 

عرفـی  در ادامه این بخش به م. نقطه پایان تاثیر این برچسب خواهد بود 
در ادامه برچسب های پیشنهادی را . برچسب های مورد نظر می پردازیم

  .مورد بررسی قرار می دهیم
برچسب های پیشنهادی خود را که تـأثیر زیـادی در عملکـرد     ادامهدر 

  .سیستم ترانسکدینگ می گذارند، مورد بررسی قرار می دهیم
• visible: false  

ما از این برچسب برای حذف بخش هایی از صـفحه وب کـه نیـازی بـه     
به عنـوان  . نمایش آنها پس از ترنسکدینگ نمی باشد، استفاده می کنیم

به همراه جـدول  ( top.gifمثال، عبارت زیر باعث حذف تصویری با نام 
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در حـالی کـه  در   . از صفحه ترنسـکد شـده، مـی شـود    ) دربرگیرنده آن
  .  ویر به طور معمول نمایش داده خواهد شدصفحه اصلی این تص

<! -- /#visible:false --> <table> <tr> <td>  <img 
src=”top.gif” /> </td> </tr> </table> <!-- #/ --> 

• link:exp 
استفاده از این برچسب باعث می شود که پس از ترنسکدینگ، بخشـی   

لینکـی بـا   از محتوای صفحه در یک صفحه جدید نمـایش داده شـود و   
به عنوان نمونـه، عبـارت   . جانشین آن بخش از صفحه شود expعبارت 

بــه همــراه جــدول ( content of newsزیــر باعــث مــی شــود کــه 
، پس از عمل ترنسکدینگ به یک صفحه جدیـد منتقـل   )دربرگیرنده آن

قـرار   newsشود و به جای آن، پیوندی به آن صفحه جدید، بـا عبـارت   
   .بگیرد

<! -- /#link:news --> <table> <tr> <td> contents of 
news </td> </tr> </table> <!-- #/ -->  

• partition:num  
با استفاده از این برچسب می توانیم صفحه وب را به بخش هـای مجـزا   

 numتقسیم و هرکدام از بخش ها را به ترتیب اولویتی که بوسیله عدد 
مزیـت  . ت عدد یک اسـت باالترین اولوی. مشخص می شود، نمایش دهیم

استفاده از این برچسب، امکان بازسـازی سـاختار صـفحه پـس از عمـل      
به عنوان مثال، برای عبارت زیر، در صفحه اصلی، . ترنسکدینگ می باشد

در حالیکـه  . نمایش داده می شود content1و سپس  content2 ابتدا
ن هـا،  پس از ترنسکدینگ، با رعایت اولویت های تعیین شده در پارتیشـ 

  .نمایش داده می شود content2و سپس  content1 ابتدا 
<!-- /#partition:2 --> <table> <tr> <td> content 2 
</td> </tr> </table> <!-- #/ -->    
<! -- /#partition:1 --> <table> <tr> <td> content1 
</td> </tr> </table> <!-- #/ -->  

گ ما، صفحه وب بایـد حـداقل دارای   برای استفاده از سیستم ترنسکدین
ــد  ــن باش ــک پارتیش ــفحات در   . ی ــایی از ص ــش ه ــا بخ ــین تنه همچن

ترنسکدینگ شرکت داده می شـوند کـه در یـک پارتیشـن قـرار گرفتـه       
تنها در داخـل برچسـب    visibleو  linkبرچسب های  از طرفی .باشند
به عالوه مـی تـوانیم در داخـل هـر     . شناخته می شوند partitionهای 

عمل بخش بنـدی را   partition، مجددا با برچسب های  linkبرچسب
 visibleو  linkاز برچسب های  partitionانجام داده و در داخل هر 

بـه آن   linkاین بخش بندی ها در صفحه جدیـدی کـه   . استفاده کنیم
، حداقل یک  linkدر داخل هر برچسب. اشاره می کند، اعمال می شود

اولویت پارتیشـن هـای داخـل هـر     . د قرار بگیردبای partition برچسب
مورد  link ، مستقل از پارتیشن های خارج از آن برچسب linkبرچسب

در نهایت سیستم ترنسکدینگ ما تنهـا بـر بخـش    . بررسی قرار می گیرد
body    صفحه وب اعمال می شـود و از بخـشhead    صـفحه، در تمـام

بنـابراین دسـتورات   . دشده بدون تغییر استفاده می شو صفحات ترنسکد
css  وjavascript بدون مشکل بر روی صفحات اعمال می شود.  

  

 بخش اجرایی سیستم ترانسکدینگ   3-2
پس از قراردادن برچسب های سیستم مـا در صـفحات وب مـورد نظـر،     

برنامـه اجرایـی بصـورت یـک     . نوبت سیستم اجرایی ترانسکدینگ اسـت 
EXE  ــا ــام   DLLیـــــ ــه نـــــ و  Tanscodingdll.DLLبـــــ

Transcodingdll.EXE   که طراحی و نوشته شده است بـر روی وب
ما . سرور نصب و اجرا می شود و  کار اصلی ترانسکدینک را انجام میدهد

نوشتیم کـه یکـی از زبـان هـای      #Cاین برنامه را با زبان برنامه نویسی 
برنامه نویسی است که به وسیله آن می توان برنامه هایی با قابلیت اجـرا  

الگوریتم اجرای برنامه و انجـام ترانسـکدینگ را در   . تولید کرد Net.در 
  . می بینید 2شکل 

 
  دیاگرام اجرای برنامه ترانسکدینگ -2شکل 

در سیستم ما ابتدا درخواست کاربر توسط سیستم دریافت مـی شـود و   
بوسیله یک تایع که در سیسـتم مـا تعریـف شـده، نـوع دسـتگاه کـاربر        

دستگاه کاربر از نـوع موبایـل باشـد سیسـتم      تشخیص داده می شود اگر
ترانسکدینگ ما اجـرا شـده و بـا اسـتفاده از برچسـبهای تعریـف شـده        
. صفحات مورد نظر ترانسکد شده و در نهایت برای کاربر ارسال می گردد

اگر دستگاه کاربر موبایل نباشد همان صفحه بـدون تغییـر بـرای کـاربر     
  .ارسال می گردد

رانسکدینگ مـا یـک مثـال در ادامـه آورده شـده      برای بررسی سیستم ت
یک صفحه وب را بر روی یک مرورگر که در کامپیوترهای  3شکل. است

رومیزی نمایش داده شده، نشان میدهـد کـه حجـم صـفحه اول سـایت      
هایی که قبال توضیح داده  در آن از برچسب. کیلوبایت است 206حدود 

قسـمتهای اصـلی سـایت،    شده، استفاده کردیم و با کمتـرین تغییـر در   
حجم صفحه تولید . الویت بندی آن را مشخص کرده و در آن قرار دادیم

کیلوبایت رسید و زمان بار  4شده پس از اجرای سیستم ترانسکدینک به 
یـک   3همچنـین شـکل  . ثانیه رسـید   6شدن آن روی موبایل به حدود 

مـایش  نمونه از تصـاویر بعـد از ترانسـکدینگ را بـر روی تلفـن همـراه ن      
با وجود دارا بودن برچسب های جدید هیچ تغییـری در ظـاهر و    .میدهد

موارد قابل نمایش دیده نمی شـود و صـفحه وب در گوشـی موبایـل بـا      
  . توجه به سایز صفحه نمایشگر، نشان داده میشود
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 نمایش بر روی دستگاه موبایل با ترانسکدینگ -3شکل 

 نتایج شبیه سازی -٤
بی سیســتم پیشــنهادی و کــارآیی برچســب هــای مــا بــه منظــور ارزیــا

بـر   WAP Proof 2008پیشنهادی، در این شبیه سازی از نرم افـزار  
گیگـاهرتز و  مجهـز بـا     2.2بـا سـرعت    4روی کامپیوتر شخصی پنتیوم 

در  Ie 6.0کیلوبیت با پهنـای بانـد اختصاصـی و مرورگـر      128اینترنت 
ایت معـروف انتخـاب   ابتـدا چنـد سـ   ]. 4[شرایط مساوی استفاده کردیم

پس از قرار دادن برچسب های تعریف شده ترانسکدینگ را انجام . شدند
دادیم و صفحات ترانسکد شده با استفاده از سیستم ما و ترانسکد نشـده  

سپس حجم صـفحات  . بر روی یک وب سایت را مورد ارزیابی قرار دادیم
و با شبیه ساز . اول آنان قبل و بعد از ترانسکدینگ را اندازه گیری کردیم

نصب شده بر روی کامپیوتر فراخوانی شد  و سپس زمان لود شدن ایـن  
صفحات را در شرایطی مساوی در شیبه ساز قبل از ترانسکدینگ و بعـد  

نتایج حاصله از ارزیابی ها در شکل های . از ترانسکدینگ آزمایش کردیم
ن داده نشـا  4شکل همانطور که در . به نمایش گذاشته شده است 5و  4

شده حجم صفحات سایتهای انتخاب شده به مقدار قابل مالحظـه ای در  
مقایسه با سیستم های موجود که اکثـرا بصـورت مبتنـی بـر اتوماتیـک      

دلیل این کاهش این اسـت کـه در سیسـتم    . هستند، کاهش یافته است
های موجود با توجه به اینکه کاربر در هنگام ترانسکدینگ امکان انتخاب 

رخی از مواردی که ضروری نیستند نیز در صفحه ترانسکد شده و ندارد ب
مشاهده می شوند بنابراین حجم صفحات همچنان دارای حجـم بـاالیی   
هستند که برای لود شدن در تلفن های همراه، هم زمان زیـادی صـرف   

  .می شود و هم هزینه باالیی دارند

  
  مقایسه حجم صفحات  -4شکل 

  
  گذاری صفحات وب مقایسه زمان بار -5شکل 

ــاهش    5در شــکل  ــوق، ک ــایتهای ف ــاهش در حجــم صــفحات س ــا ک ب
. چشمگیری در زمان  لود کردن صفحات در تلفن های همراه شده است

قبل از ترانسکدینگ و بعـد از  ) ثانیه(این نمودار، مقایسه زمان لود شدن 
  .ترانسکدینگ صفحات را در تلفن های همراه نمایش می دهد

 یریجه گینت -۵
اکثر سیستم های موجود، از یک سری قـانون کلـی بـرای تشـخیص     در 

میزان اهمیت بخش های مختلف صفحه استفاده می شـود و در نتیجـه   
میزان موفقیت از صفحه ای به صفحه دیگر متفاوت اسـت و بسـتگی بـه    

امـا در  . طراحی آن صفحه و سازگاری آن با سیستم مـورد اسـتفاده دارد  
های مختلف یـک صـفحه و عملـی کـه      سیستم ما، تعیین اهمیت بخش

باید روی آنها انجام شود به عهده طـراح آن گذاشـته شـده و در نتیجـه     
ضـمنا نتیجـه   . نحوه عملکرد، مستقل از نوع طراحی صفحه خواهـد بـود  

نهایی نیز برای طراح صفحه اصلی، به سادگی قابل پـیش بینـی و قابـل    
  .تغییر خواهد بود
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