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الگوریتم ژنتیک با جمعیت پویا برای حل مساله بهینه سازی  همزمان چند دستور 

   پرس و جو

  

  

  
های هدف از بهینه سازی چند دستور پرس وجو، یافتن طرح :  چکیده

ینه کل اجرای دستورات پرس و جو با استفاده اجرایی است بطوریکه هز
تواند هر دستور پرس و جو بطور مجزا می. ها حداقل گردداز این طرح

از آنجا که هر طرح از یک سری وظایف . چندین طرح داشته باشد
هایی است که بیشترین پیدا کردن طرح MQO شود، هدف ازتشکیل می

در حالت کلی این . باشند های دیگر داشتهاشتراک وظایف را با طرح
های تاکنون روش. قرار می گیرد NP-Complete مساله جزو مسائل

- در این مقاله مساله بهینه. مختلفی برای این مساله پیشنهاد شده است
سازی چند دستور پرس و جو با استفاده از از الگوریتم ژنتیک با جمعیت 

هادی، زمان دهد که روش پیشننتایج نشان می. پویا حل شده است
  .های موجود دارداجرای کمتر و سرعت همگرایی بیشتری نسبت به روش

بهینه سازی چند پرس وجو، الگوریتم ژنتیک،  :کلیدی واژه های
 ترتیب پیوندها

  :مقدمه  -1
سازی داده، بهینهها در پایگاه ترین بخشیکی از مهمترین و پرهزینه
دستور پرس و جو  چنانچه انجام چند. دستورات پرس و جو است

همزمان از پایگاه داده درخواست شود، بدست آوردن یک طرح اجرایی با 
-داده میساز پایگاهحداقل هزینه انجام این دستورات، از وظایف بهینه

سازهای سنتی در یک زمان تنها یک دستور پرس و جو را در بهینه. باشد
اما . ]6[یدا کنندکنند کمترین زمان اجرا را پمی گیرند و سعینظر می

برای حل چندین دستور پرس و جو بطور همزمان و شناسایی وظایف 
های اجرایی این پرس و جوها مشترک آنها، نیار است تمام مجموعه طرح

باید با هم اجرا شوند، زیرا وظایف پرهزینۀ طرح ممکن است منجر به 
ای اشتراک بیشتر با پرس و جوهای دیگر شود و راه حل بهتری را بر

  .حاصل کند MQOمسئله 

ممکن است طرحی که کمتر از حد بهینه است نیز  MQOدر مساله 
برای پرس و جو ترجیح داده شود، زیرا ممکن است این طرح اشتراک 

های دیگر داشته باشد و زمان اجرای کل وظایف بیشتری با طرح
  .دستورات کاهش یابد
تحت این . یافت] 4[ر توان درا می MQOهای بندییکی از اولین فرمول

اولین فاز در . تواند به دو فاز تقسیم شودمی MQOبندی، مسئله فرمول
MQO کند و وظایف مشترک بین دستورات پرس و جو را شناسایی می

  .شودهای اجرایی برای یک پرس و جو ایجاد میمجموعۀ کوچکی از طرح
در فاز دوم، یک . بر ترین فاز در مسئله استزمان MQOمعموالً، فاز دوم 

شود، که طرح اجرایی کلی و کارا برای مجوعه پرس و جوها تولید می
، فاز ]4[در. ها و وظایف مشترک بین آنها در فاز یک مشخص شدندطرح
با . نشان داده شده است NP‐Completeبعنوان مسئله  MQO دوم 

 ، فاز دوم مستقل از فاز اول مطالعه شده]4[استفاده از فرمول بندی 
در هر دو روش از . اندفقط روی فاز دوم مساله کار کرده] 5[و ] 6. [است

  . استفاده شده است A_starهای تکاملی مانند تکنیک
توسط الگوریتم  NP‐Completeمروری بر چگونگی حل مسائل  2بخش 

توسط الگوریتم  MQOنحوه مدلسازی مساله  3در بخش . ژنتیک دارد
برای  پیشنهادیبه ارائه راه حل  4ش در بخ. شودژنتیک بررسی می

-نتایج بدست آمده با روش 5در بخش . شودپرداخته می MQOمساله 
نتیجه گیری و پیشنهاداتی  6شود و در بخش های موجود مقایسه می

  .برای کارهای آینده ارائه می شود

                                              :مروری بر الگوریتم ژنتیک  -2

های اکتشافی استفاده شده برای بهینه یکی از مشهورترین تکنیک  
آورده ] 8[تعریفی از آن در . سازی مسائل پیچیده، الگوریتم ژنتیک است

 شده است، الگوریتم ژنتیک برای حل بسیاری از مسائل 

NP-Complete عملی بودن الگوریتم ] 4[گلدبری در. استفاده شده است
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خالصه ای از کاربردهای الگوریتم ژنتیک، نشان داده ی ژنتیک را با ارائه
  .است

. کندالگوریتم ژنتیک مفاهیم تکاملی زیست شناسی را شبیه سازی می
های احتمالی با استفاده از اصول تکاملی سازی شامل روشاین شبیه

ها در الگوریتم ژنتیک ساختار دادۀ اصلی بصورت برداری از ژن]. 1[است
هر کروموزوم نمایش دهندۀ یک ). نامیده می شود که کروموزوم( است

ژن ها نامیده می ( اعضای کروموزوم که. نمونه راه حل برای مسئله است
یعنی ( حل کیفیت نمونه راه. شامل بخشی از راه حل مسئله اند) شوند

که تابع برازندگی نامیده ( حل بهینهبا نزدیکی آن به راه) یک کروموزوم
  .ودتعریف می ش) می شود

که عملگرهای ژنتیک ( الگوریتم ژنتیک با استفاده از عملگرهای تکاملی 
در ابتدا با حالت . کندراه حل بهینه را جستجو می) شوندهم نامیده می

های مختلف تصادفی ضعیف، کروموزوم ها برای نمایش مجموعه راه حل
های ضعیف سپس عملگرهای ژنتیک روی کروموزوم. شوندتولید می

-های جدیدی را برای مرحلۀ بعد تولید میشوند و کروموزوممی اعمال
  .کنند

  :سه عملگر استفاده شده در الگوریتم ژنتیک بصورت زیر است
، بخشی از کروموزوم والد برای ایجاد در عملگر تقاطع: عملگر تقاطع 

  . کندکروموزوم، فرزند تغییر می
ی تعداد کمی از کروموزوم های جدید توسط اصالح تصادف: عملگرجهش

عملگر جهش هیچ وقت بر . شودهای موجود در کروموزوم تولید میژن
  .روی بهترین راه حل در جمعیت اعمال نمی شود

کند کدام کروموزوم برای نسل این عملگر تعیین می: عملگر انتخاب
تواند بدین صورت تعریف شود که ترین راه میساده. بعدی باید زنده بماند

ی بهتر، شانس بیشتری را برای زنده ماندن در نسل بعدی هاکروموزوم
. افتداین اتفاقی است که واقعاً در فرآیندهای تکاملی اتفاق می. دارند

روی یک کروموزوم  بهرحال، گاهی اعمال عملگر تقاطع یا جهش
متداول ترین . ] 3[نامناسب ممکن است کروموزوم مناسب تولید کند

  :ر هستندهای انتخاب بصورت زیتکنیک
ها بر اساس عددی که تابع ارزیابی به آنها کروموزومابتدا همه : روش برش

. مرتب می شوند) از بهترین به بدترین(تخصیص داده بصورت نزولی 
باالیی این لیست با احتمال یکسان به نسل بعد  کروموزوم nسپس 

  .منتقل می شوند
 rسپس . بصورت تصادفی انتخاب می شود rعدد : ایروش مسابقه

زمان (با بهترین مقدار  کروموزومکروموزوم از جمعیت انتخاب شده و 
  این روند ادامه. شودبه نسل بعدی منتقل می) اجرا
در این روش . یابد تا به مقدار مناسب جمعیت نسل بعد رسیده شودمی

   .، چند بار انتخاب شودکروموزومممکن است یک 
-ها بر حسب مقدار برازندگیدر این روش کروموزوم: روش چرخ شانسی
های داخل هرچه کروموزوم. گیرندهایی از دایره قرار میشان روی قسمت

یک قسمت مقدار برازندگی بهتری داشته باشند، مساحت آن قسمت نیز 

های و کروموزوم شدهسپس یک عدد تصادفی تولید . بیشتر خواهد بود
 دربران . شوندمی قسمت متناسب با آن عدد تصادفی به نسل بعد منتقل

  .از این روش استفاده کرده است ]9[

  :MQOمدلسازی الگوریتم ژنتیک برای   -3
هر . را مدلسازی کند MQOتواند مساله الگوریتم ژنتیک به آسانی می

ها کروموزومهر ژن در . ، یک راه حل برای این مساله استکروموزوم
 . آن می باشدبیانگر یک طرح برای دستور پرس و جوی مربوط به 

هر ژن یک راه . تشکیل شده است Gjاز تعدادی ژن  Ciهر کروموزوم 
در یک نسل، بسته به میزان . است دستور پرس و جوحل برای یک 

  . ها متغیر استنسل تعداد کروموزوم Pkجمعیت مربوط به آن 
جمعیت مربوط به یک نسل را گرفته و تعدادی از آنها :  Σعملگر انتخاب 

  .نتقال به نسل بعد انتخاب می کندرا جهت ا
روموزوم ک و موزوم را بعنوان ورودی می گیردیک کرو:  Mعملگر جهش 

  .جدیدی ایجاد می کند
ها جهت انتقال به نسل بعد، کیفیت کروموزومبرای انتخاب تعدادی از 

-مدنظر قرار می) که توسط تابع ارزیابی تعیین می شود(ها کروموزوم
ده برای تابع ارزیابی، معکوس کل زمان اجرای یک انتخاب سا. گیرد

  .می باشد پرس و جو اتدستوروظایف 
توان برای مساله همچنین عملگرهای تقاطع و جهش را بسادگی می

MQO های جدید و معتبر این عملگرها باعث ایجاد راه حل. تعریف کرد
بیانگر طرح انتخابی برای  کروموزومهای یک از آنجا که ژن. شوندمی

جایگزین کردن یک طرح  ی مربوط به آن ژن هستند،دستور پرس و جو
این کار را . با طرح فعلی باعث ایجاد یک راه حل جدید و معتبر می شود

  .عملگر جهش انجام می دهد
ای، تک نقطه: توان در نظر گرفتبرای عملگر تقاطع انواع مختلفی را می 

-ها، راه حله این تکنیکدر روش ارائه شده هم. ایای و قطعهچند نقطه
، بیانگر دو راه حل کروموزومچنانچه دو . های معتبری را ایجاد می کنند

باشند، هر عملگر تقاطع روی این دو  MQOمعتبر برای مساله 
صرفنظر از نوع . های جدید و معتبر ایجاد خواهد کردحل، راهکروموزوم

 اتی که در این عملگرعملگر تقاطع و مکان انجام آن، از آنجا که تمام قطع
های معتبر برای دستورات پرس و جوی حلجابجا می شوند بیانگر راه

  .های جدید نیز معتبر خواهند بودحلمربوطه هستند، در نتیجه راه

الگوریتم ژنتیک با اندازه : (پیشنهادیارائه راه حل   -4
 Dynamic Population GA (DP-GA)) جمعیت پویا

که در آن اندازه جمعیت در هر  شده استا ارائه در این مقاله روشی ر
های کالسیک، در مرحله انتخاب تا کنون در تمام روش. نسل متغیر است

تر با این کار، الگوریتم ساده. شوداندازه جمعیت، ثابت در نظر گرفته می
شود و از قانون طبیعی خواهد بود اما یک محدودیت مصنوعی ایجاد می

زیرا اندازه جمعیت بطور پیوسته در . کندنمی یژنتیک در زیست پیرو
ای متوقف شدن های مکاشفهیکی از اشکاالت روش. حال تغییر است
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 محاسباتی لحاظ ازهای محلی است و همچنین الگوریتم در مینیمم
از طرفی پدیده ازدحام نیز یکی از عوامل مخرب در . درهزینه هستنپ

زمانی که منابع به اندازه کافی در . ] 3[کیفیت الگوریتم ژنتیک است
های نسبتاً مناسب زیاد باشند، اندازه جمعیت دسترس باشند و راه حل

های مناسب در یک نسل کم یابد و زمانی که تعداد راه حلافزایش می
شاید در نگاه اول، روش پیشنهادی  . یابدباشند اندازه جمعیت کاهش می

ها نشان داده است که استفاده از چندان موثر بنظر نرسد ولی آزمایش
. بخشداین روش، دقت و سرعت اجرای الگوریتم ژنتیک را بهبود می

دلیل استفاده از این تکنیک، جلوگیری از گیرکردن الگوریتم در 
در صورت پیدا شدن . های محلی و افزایش سرعت آن استاکسترمم

این کار به  درحقیقت با. یابدجواب مناسب، اندازه جمعیت افزایش می
های بیشتری را منظور کند و از الگوریتم اجازه داده می شود که راه حل

زمانی که اندازه بهترین جواب در . خطر مینیمم های محلی عبور کند
. یابدیک نسل از مقدار آستانه ای کمتر  باشد، اندازه جمعیت کاهش می

و می توان امید یابد با انجام این کار سرعت اجرای الگوریتم افزایش می
  . های بهتری یافت شوندهای بعدی جوابداشت که در نسل

های اجرای الگوریتم ممکن است بر میزان اگرچه در بعضی از نسل
جمعیت و در نتیجه بر میزان محاسبات افزوده شود و موجب کم شدن 
سرعت الگوریتم گردد ولی انتخاب یک مقدار آستانه مناسب برای 

 .شود که زمان اجرا در کل کاهش یابدیت باعث میچگونگی تغییر جمع

یکی از مهمترین پارامترها در این روش چگونگی تغییر اندازه جمعیت 
دلیل . برای این منظور ابتدا مساله با روش حریصانه حل می شود. است

از عدد بدست آمده . این امر سرعت اجرای الگوریتم حریصانه می باشد
. شودنوان یک مقدار آستانه استفاده میتوسط الگوریتم حریصانه بع

درمرحله بعد با توجه به اختالف بهترین جواب در هر نسل با جواب 
  . بدست آمده توسط الگوریتم حریصانه، جمعیت نسل بعد تعیین می شود

  :در این مقاله جمعیت نسل جدید طبق فرمول زیر محاسبه شده است
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 gTجمعیت نسل فعلی،  oldPجمعیت نسل بعد،  newPکه در آن 
زمان   fitness(Cbest) و  زمان محاسبه شده توسط الگوریتم حریصانه

  .اجرای بهترین راه حل در نسل فعلی است

  : نتایج تجربی و تجزیه تحلیل  - 5
با جمعیت ثابت و  الگوریتم ژنتیکدر این قسمت نتایج تجربی مقایسه 

ها بر آزمایش. شده است  الگوریتم ژنتیک پیشنهادی با جمعیت پویا ارائه
حافظه اصلی انجام گرفته  2Gو  GHz 2.2روی کامپیوتری با پردازنده 

  . است Cها زبان پیاده سازی الگوریتم. اند
استفاده شده و به ترتیب زیر   1جدول مترهای برای تولید ورودی از پارا

  :شده استعمل 

برای تولید آنها از دو . شونددر ابتدا وظیفه ها بصورت تصادفی تولید می
 و کمترین و بیشترین مقدار برای زمان اجرای (T)پارامتر تعداد وظایف

سپس . شودوظیفه تولید می Tابتدا به تعداد  .ظایف استفاده می شودو
بعنوان  MaxETو  MinETبرای هر وظیفه تولید شده یک عدد در بازه 

ها بعد از تولید وظایف، آنها در بین طرح. یابدزمان اجرا، تخصیص می
استفاده  MaxPو  MinP برای این منظور از پارامتر . شوندپخش می

ی زیادی از وظایف مشترک استفاده هااگرچه ممکن است طرح. شودمی
در نهایت، . شودکنند، ولی از ایجاد دو طرح دقیقاً یکسان جلوگیری می

برای تولید آنها از پارامتر تعداد . شونددستورات پرس و جو ایجاد می
هر . شوداستفاده می MaxQو  MinQو  (Q)دستورات پرس و جو 

به خود، برای اجرا های مختص مجموعه ای از طرح دستور پرس و جو
پرس و جو را حل بنابراین یک طرح خاص، بیش از یک دستور . دارد
از طرح و هر  دستور پرس و جودر عین حال از آنجا که هر . کندنمی

است، این وظایف می توانند بین دستورات  طرح از وظایف تشکیل شده
  .پرس و جو به اشتراک گذاشته می شوند

با  MQOده برای شبیه سازی مساله مقادیر استفاده ش -1 جدول
  الگوریتم ژنتیک

  مقدار  نام پارامتر
  100  اندازه جمعیت اولیه

  10  )هاتعداد نسل(تعداد دفعات تکرار الگوریتم 
  % 1  نرخ جهش

  
و   (MinP,MaxP)برای محاسبه اندازه ورودی، مقادیر میانگین 

(MinQ,MaxQ) رودی برابر بنابراین اندازه و. شونددر نظر گرفته می
  : خواهد بود با

Input size = Q * QA * PA                                    (2)   
 MQOدر حقیقت اندازه ورودی، برابر با اندازه فضای جستجوی مساله 

با وجود . این عدد با مقدار بهینه راه حل ارتباطی با هم ندارند. است
رح اجرایی داشته باشد، در می تواند چند ط دستور پرس و جواینکه یک 

ظاهر  دستور پرس و جوها به ازای هر جواب نهایی تنها یکی از این طرح
بنابراین مقدار بهینه راه حل، تنها با تعداد دستورات پرس و . خواهد شد

  .جو، تعداد وظایف در هر طرح و زمان اجرای وظایف ارتباط دارد
  حل مسائل های اکتشافی که برای برای مقایسه الگوریتم

NP‐Complete شوند، معموالً دو جنبه مد نظر قرار می گیرندارائه می :
زمان اجرای الگوریتم و اختالف جواب بدست آمده توسط الگوریتم با 

نه حالت مختلف الگوریتم ژنتیک را بررسی  ]6[در  Bayir. جواب بهینه
رس و کرده و نشان داده است که برای مساله بهینه سازی چند دستور پ

در اندازه جمعیت اولیه تنها جو، استفاده از عملگر انتخاب برشی و عملگر 
های بعدی این مقدار با در نسل. شودمیاولین اجرای الگوریتم استفاده 

. توجه به بهترین جواب یافته شده در هر نسل، کمتر یا بیشتر خواهد شد
درصد از  کند در هر نسل از اجرای الگوریتم، چندنرخ جهش بیان می
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در ادامه، از عبارت . های آن نسل دچار جهش خواهند شدکروموزوم
بعنوان زمان اجرای وظایفی که به عنوان  "زمان اجرای کروموزوم"

استفاده می داده می شود،  الگوریتم ژنتیکبه  MQOورودی مساله 
  .کنیم
. شده است داده نشان 2و1شکل   نمودارهای در آمده بدست نتایج

 از بهینه به جواب نزدیک یافتن در را بیشتری دقت DP_GA الگوریتم

اجازه که  است متغیر از جمعیت استفاده امر این دلیل .میدهد نشان خود
بیشتری را  دهد الگوریتم از مینیمم های محلی عبور کرده و فضایمی

مشخص است که سرعت  2همچنین در نمودار شکل . جستجو کند
در مواردی که زمان . یز بیشتر شده استاجرای الگوریتم پیشنهادی ن

های یک نسل اختالف زیادی با جواب بهینه دارد، اندازه اجرای کروموزوم
این کاهش جمعیت باعث افزایش سرعت . یابدجمعیت کاهش می

ذکر شد سرعت همگرایی به  4شود و همانطور که در بخش الگوریتم می
  .جواب را در این موارد بیشتر می کند
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در این مقاله راهکاری مبتنی بر الگوریتم ژنتیک با جمعیت متغیر ارائه 
بر بودن محاسبات و یکی از اشکاالت اصلی الگوریتم ژنتیک زمان. شد

با روش ارائه شده، هر چند در . ستهای محلی اترممگیرکردن در اکس

الگوریتم ممکن است بیشتر وارد میزان محاسبات در یک نسل از مبرخی 
شود، ولی در کل از میزان محاسبات کاسته شده و در نتیجه به سرعت 

همچنین بدلیل زیاد شدن جمعیت در . اجرای الگوریتم افزوده خواهد شد
شود این اجازه به الگوریتم پیشنهادی داده میشرایط ذکرشده در مقاله، 

های محلی عبور کرده و سرعت همگرایی بیشتری نسبت که از مینیمم
از اشکاالت این روش نیاز به تنظیم . به الگوریتم ژنتیک پایه داشته باشد

پارامترهای اولیه و نیز تعیین مقدار آستانه مناسب برای میزان تغییر 
له از جواب روش حریصانه بعنوان مقدار آستانه در این مقا. جمعیت است
روی های تصادفی مثل پیادهروش رسد استفاده ازبنظر می. استفاده شد

تصادفی و تکرار بهبود برای تعیین این مقدار تخمین دقیق تری از این 
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