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ای با حجم باال در کاهش دسترسی به منابع داده
 نگهداری افزایشی دید

 ٢، نگین دانشپور١سید مهدی قریشی
 .ghoreishi@srttu.edum ،دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی١
ndaneshpour@srttu.edu، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائیدانشکده مهندسی کامپیوتر، ٢

ای باال، پایگاه داده تحلیلی به عنوان منبعی با حجم داده -یدهچک

روز باشد. بهها میگیریبرای کمک به مدیران در تصمیم مناسبی ابزار

تحلیلی نقش مهمی در پاسخگویی صحیح به پرس بودن پایگاه داده 

وجوهای تحلیلی کاربران و ارائه تصمیمات درست دارد. برای بهبود 

پاسخ به برخی  سرعت پاسخگویی به پرس و جوهای تحلیلی کاربران،

نمایند که به آنها دیدهای ذخیره شده در می ذخیره از پرس و جوها را

هداری از دیدهای ذخیره شده در شود. نگپایگاه داده تحلیلی گفته می

ها در یر دادهپایگاه داده تحلیلی مساله مهمی است که در هنگام تغی

. در این مقاله با استفاده از روش نگهداری شودمطرح میمنابع داده پایه 

یتمی برای با حجم  ایداده منابعکاهش دسترسی به  افزایشی دید، الگور

یتم پیشنهادی در گردد.می ارائهعبارت نگهداری دید در  باال از  الگور

یر مجموعه استفاده یتم گردد.می مفهمومی به نام درخت ز  هایالگور

در عبارت  ا حجم باالای ببرای کاهش دسترسی به منابع داده که قبلی

. تنداز مرتبه زمانی باالیی برخوردار هس نداارائه شده نگهداری دید

یتم پیشنهادی با بهبود مرتبه در  عملکرد و کارایی مناسبی از زمانی الگور

 دیدهای ذخیره شده برخوردار است.ن و هزینه نگهداری کاهش زما
 

پایگاه داده تحلیلی، عبارت نگهداری دید، دید  –یدیکلمات کل
 ذخیره شده در پایگاه داده تحلیلی، نگهداری افزایشی دید.

 مقدمه -١

باشد که از منابع داده ها میای از دادهشامل مجموعه ١پایگاه داده تحلیلی

منابع داده پایه مدام در حال تغییر و  مستقل و ناهمگن استخراج شده است.

گویی مناسب به پرس و بروز رسانی هستند، به همین دلیل برای پاسخ

باید  ٢جوهای تحلیلی کاربران دیدهای ذخیره شده در پایگاه داده تحلیلی

                                                           
١ -Data Warehouse 
٢ -Materialized view 

ها در پایگاه داده جه به حجم زیاد دادهبروز رسانی و نگهداری گردند. با تو

، بروز رسانی و نگهداری دیدهای ذخیره شده مستلزم زمان و هزینه تحلیلی

زیادی است. استفاده از الگوریتم و روش مناسب در نگهداری از دیدهای 

به موقع پرس و جوهای تحلیلی در پاسخگویی  ذخیره شده اهمیت بسیاری

ی نگهداری از دیدها، محاسبه دوباره دید از منابع کاربران دارد. روش پایه برا

ها در پایگاه داده تحلیلی استفاده از به دلیل حجم زیاد داده باشد.داده پایه می

به  ٣در روش نگهداری افزایشی دید باشد.روش پایه مقرون به صرفه نمی

از محاسبه تغییرات منابع داده پایه  ی دیدهای ذخیره شدهدوباره تشکیلجای 

از روشهای پرکاربرد در زمینه نگهداری افزایشی دید  .[١٧-١]گرددمی استفاده

. در عبارت [١٢,١٣,١٤]توان به تولید عبارت نگهداری دید اشاره کردمی

در  ه پایه را محاسبه نموده و نتیجهتغییرات هر یک از منابع داد ،نگهداری دید

برای یک دید با  [١٥]گردد. در روش میبر روی دید نهایی اعمال  قالب 

١چهار منبع داده پایه( ٢ ٣ به  عبارت نگهداری دید )٤

 گردد.) ارائه می١صورت رابطه (

)١(                =( ١ ٢ ٣ ٤ ١ ٢ ٣ ٤ 

١ ٢ ٣ ٤   
١ ٢ ٣ ٤  

١ ٢ ٣ ٤   

 بیانگر منابع داده پایه و  Ri) نماد ١در عبارت نگهداری دید رابطه (

تعداد جمالت عبارت نگهداری دید  .باشدمی Ri ایبیانگر تغییرات منبع داده

تعداد  دارد. برای کاهش نقش مهمی در بهینه بودن زمان و هزینه نگهداری

 n-termاز روشی به نام  [١٥]جمالت عبارت نگهداری دید در روش 

یکی از روشهای معروف در زمینه کاهش  n-termگردد. روش استفاده می

 ،n-termدر روش  .[١٦]باشدتعداد جمالت عبارت نگهداری دید می

منبع داده پایه تشکیل پنج ای که از عبارت نگهداری دید برای دید ذخیره شده

 باشد.) می٢به صورت رابطه ( شده است

                                                           
٣ -Incremental view maintenance 

���! "#$%&'() *! +, *- ./&01 23456 7+8#9)' .:)0&) ;0< 2=>5$? @9)0A5B CD?E= F "GD<

ÄÂ~ hijki ljm nopqrs tuvw xyz{i |g}~��

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


)٢( =( ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ١ ٢ ٣ ٤ ٥ 

١ ٢ ٣ ٤ ٥ ١ ٢ ٣ ٤ ٥   
١ ٢ ٣ ٤ ٥   

نشان دهنده تغییرات دید ذخیره شده در  ) عبارت ٢در رابطه (

 بیانگر دید و  نشان دهنده منابع داده پایه Riباشد. پایگاه داده تحلیلی می

منبعی است که تغییرات منابع داده پایه بر روی آن اعمال شده 

دسترسی به منابع داده پایه تاثیر  .١است

به ازای دید  n-termدر روش  زیادی در کارایی عبارت نگهداری دید دارد.

شده است، تعداد جمالت برابر  منبع داده پایه تشکیل mای که از ذخیره شده

جمله از عبارت نگهداری  ١-mای در باشد و هر کدام از منابع دادهمی mبا 

ها به هر منبع ) تعداد دسترسی٢بنابراین در رابطه ( شوند.دید مشاهده می

ای باال حجم دادهای دارای بعضی از منابع داده باشد.می ای برابر با چهارداده

و تغییرات زیادی هستند، بنابراین عبارت نگهداری دید باید طوری طراحی 

به عنوان مثال اگر  ای را کاهش دهد.گردد که تعداد دسترسی به این منابع داده

گتر ای دیگر بزردر مقایسه با منابع داده R٤و   R٥ای ) منبع داده٢در رابطه (

توان از رابطه می R٤و  R٥ای دسترسی به منبع دادهد، آنگاه برای کاهش نباش

  ) استفاده نمود.٣(

)٣(           =((( ١ ٢ ٣ ١ ٢ ٣ 

١ ٢ ٣ ٤ ٥ ١ ٢ ٣ ٤ ٥   
١ ٢ ٣ ٤ ٥   

باشد می دوبرابر با  R٤و  R٥ها به منبع داده ) تعداد دسترسی٣در رابطه (

برابر با  R٤و  R٥ها به ) تعداد دسترسی٢این در حالی است که در رابطه (

 باشد.چهار می

توان از روشی به نام ای بزرگ میبرای کاهش دسترسی به منابع داده 

روش ارزیابی دلتای بهینه بر مبنای  .[١٣]دلتای بهینه استفاده نمود ارزیابی

 nبرای دیدی با  باشد. این روشافرازهای متفاوت بر روی منابع داده پایه می

 ٢از الگوریتمی به نام درخت دلتا با مرتبه زمانی  منبع داده پایه،

نماید. این الگوریتم برای دیدهایی که از منابع داده بیشتری استفاده می

 و دارای مرتبه زمانی باالیی است. نداردد کارایی مناسبی برخوردار هستن

بنابراین در این مقاله برای کاهش دسترسی به منابع داده بزرگ از الگوریتمی 

گردد. مرتبه زمانی الگوریتم ارائه شده به نام درخت زیر مجموعه استفاده می

٢برابر با  ان و زمباشد که کارایی و عملکرد مناسبی در کاهش می  ٢

 ی عبارت نگهداری دید دارد.هزینه

شامل تابع هزینه استفاده  دومباشد. بخش بخش می پنجاین مقاله شامل 

با استفاده  سومباشد. در بخش شده برای مقایسه عبارتهای نگهداری دید می

ابع داده ناز مفهوم درخت زیرمجموعه الگوریتمی برای کاهش دسترسی به م

تجزیه و تحلیل الگوریتم پیشنهادی و  چهارمبخش . گرددبزرگ ارائه می

گیری کار ارائه نتیجه پنجمکند و در بخش را بیان می محاسبه مرتبه زمانی آن

 گردد.می

 هزینه تابع -٢

ی عبارت یکی از روشهای معروف در تخمین هزینه ٤تابع هزینه خطی
تابع هزینه خطی در هر جمله از عبارت  .[١٤]باشدنگهداری دید می

 را تغییرات هر کدام از منابع داده پایه و اندازه منابع داده پایهنگهداری دید، 
ی تمام جمالت در عبارت نگهداری دید، نماید. مجموع هزینهمحاسبه می
یک دید برای  تابع هزینه خطی باشد.ی نگهداری از دید ذخیره شده میبیانگر هزینه

 باشد.) می٤از دو منبع داده پایه تشکیل شده است به صورت رابطه (که 

)٤(              =  (( ١ ٢ ١ ٢ 
= ١ ٢ ١ ٢ 

و  |Ri| باشد. عبارتهایبیانگر یک مقدار ثابت می c) عبارت ٤در رابطه (

-می Riو اندازه تغییرات منبع داده  Riبع داده اندازه منبه ترتیب بیانگر  
  باشد.

 مجموعهای با مفهوم زیردسترسی به منابع داده -٣

مجموعه برای کاهش دسترسی مقاله از مفهومی به نام درخت زیردر این 

به منابع داده بزرگ و کاهش هزینه نگهداری از پایگاه داده تحلیلی استفاده 

نگهداری دید متفاوتی برای اعمال تغییرات منابع داده  هایعبارت گردد.می

پایه بر روی دیدهای ذخیره شده در پایگاه داده تحلیلی ارائه شده 

های نگهداری دید، ما به . بنابراین با توجه به تنوع عبارت[١٢,١٣,١٤]است

عبارت نگهداری دید مناسبی نیاز داریم که زمان و هزینه نگهداری از دیدها 

کمترین حالت قرار دهد. هزینه و زمان نگهداری در عبارت نگهداری را در 

ای ارتباط دید با تعداد جمالت موجود در آن و تعداد دسترسی به منابع داده

ذکر شده در  دید عبارت نگهداری به دلیل اینکهمستقیم دارد. به عنوان مثال 

ر است، ) برخوردا١) از تعداد جمالت کمتری نسبت به رابطه (٢رابطه (

) ١) کمتر از رابطه (٢عبارت رابطه ( نگهداری در بنابراین زمان و هزینه

) برای هر ٢خواهد بود. از طرفی تعداد دسترسی به منابع داده پایه در رابطه (

باشد. این در حالی است که در رابطه میچهار  ای برابر باکدام از منابع داده

به ترتیب برابر  R٥و  R٤، R٣، R٢، R١) تعداد دسترسی به منابع داده پایه٣(

به  )٣در رابطه ( باشد. در واقع اگر مجموعه منابع داده پایهمی ٢،٢،٤،٤،٤با 

} تقسیم گردد، در اینR٥,R٤} و {R٣,R٢,R١هایی همانند {زیر مجموعه

 را کاهش داد. R٥و  R٤ به منابع داده هاتوان تعداد دسترسیصورت می

                                                           
٤ -Linear work metric 
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کنیم دیدی با پنج منبع داده پایه همانند فرض می

V=R١∞R٢∞R٣∞R٤∞Rهای نگهداری متفاوتی برای این عبارتداریم.  ٥

توان از با پنج منبع داده پایه می Vتوان ارائه کرد. برای نگهداری دید دید می

 ) استفاده نمود.٥عبارت نگهداری دید رابطه (

)١                           )       ٥ ٢ ٣ ٤ ٥

١ ٢ ٣ ٤ ٥   
١ ٢ ٣ ٤ ١ ٢ ٣ ٤

١ ٢ ٣ ٤   
١ ٢ ٣ ١ ٢ ٣

١ ٢ ٣   
١ ٢ ١ ٢ ١ ٢

) را که بیش از یک V∆که هر کدام از جمالت دلتا(الزم به ذکر است 

توان به صورت بازگشتی محاسبه نمود. برای عبارت می ،منبع داده پایه دارند

) ١توان درخت متناظری همانند شکل () می٥نگهداری ارائه شده در رابطه (

 را ارائه نمود.

 
 )٥ای عبارت نگهداری دید رابطه (:درخت ارائه شده بر ١شکل 

نگهداری دید دیگری  توان عبارتمنبع داده پایه می با پنج Vبرای دید 

 ) ارائه نمود.٦همانند رابطه (

)٢          )                           ٦ ٣ ٤ ٥ ١

٢ ٣ ٤ ٥ ١   
٢ ٣ ٤ ٥ ٣ ٤ ٥ ٢

٣ ٤ ٥ ٢   
٣ ٤ ٥ ٤ ٥ ٣

٤ ٥ ٣   
٤ ٥ ٤ ٥ ٤ ٥

 گردد:) در طی سه مرحله تشکیل می٦عبارت نگهداری دید رابطه (

 ,R٢}مجموعه منابع داده پایه تشکیل دهنده دید به دو زیر مجموعه  )١

R٣, R٤,Rو  {٥{R١} شوند.تقسیم می 

-به صورت مجزا و بازگشتی محاسبه می هاهر کدام از زیر مجموعه )٢
 .گردد

 پس از محاسبه تغییرات هر زیر مجموعه و بدست آوردن تغییرات )٣

 گردد.ای، نتیجه بر روی دید نهایی اعمال میی منابع دادههمه

-) ارائه می٦) درخت متناظر عبارت نگهداری دید رابطه (٢در شکل ( 
 گردد.

 
 )٦ای عبارت نگهداری دید رابطه (:درخت ارائه شده بر ٢شکل 

) در ترتیب اعمال ٥با رابطه () ٦تفاوت عبارت نگهداری دید رابطه (

باشد. به طوری که در تغییرات منابع داده پایه بر روی دید ذخیره شده می

بر روی  از محاسبه تغییرات در مرحله آخر R١) تغییرات منبع داده ٦رابطه (

در مرحله اول  R١) تغییرات ٥ولی در رابطه ( گردددید ذخیره شده اعمال می

و  R١از طرفی اگر اندازه منبع داده  گردد.از محاسبه تغییرات اعمال می

برای کاهش هزینه و  ای دیگر بزرگتر باشد،تغییرات آن در مقایسه با منابع داده

است که تعداد دسترسی به  مطلوب از دیدهای ذخیره شده زمان نگهداری

بهتر  عالوه بر این جهت بهبود عبارت نگهداری دید .کمتر باشد R١منبع داده 

در مرحله پایانی از محاسبه تغییرات عبارت نگهداری  R١تغییرات  است که

مطالب ذکر شده برای نگهداری از . بنابراین با توجه به [١٤]دید ظاهر گردد

توان ارائه نمود و هدف ما این است که از های متفاوتی مییک دید درخت

های موجود بهترین درخت را برای نگهداری از دیدهای ذخیره بین درخت

یر مجموعه، در ادامه با استفاده از مفهوم درخت ز شده انتخاب نماییم.

گردد. درخت الگوریتمی برای ساخت بهترین درخت زیر مجموعه ارائه می

ای با حجم دسترسی به منابع داده ،شنهادیساخته شده توسط الگوریتم پی

را کاهش داده و عملکرد مطلوبی در کاهش  در عبارت نگهداری دید باال

 دارد. هزینه و زمان نگهداری

 ساخت درخت زیر مجموعه       -١-٣

هایی از مجموعه منابع داده پایه هایی که بر اساس زیر مجموعهدرخت

١دید   گردند، به عنوان درخت زیر مجموعهتشکیل می ٢

هایی از درخت زیرمجموعه برای ) نمونه٢) و (١شوند. شکل (نامگذاری می

ریشه درخت زیر مجموعه را تغییرات  باشد.یک دید با پنج منبع داده پایه می

) به . هر کدام از منابع داده پایه دید (دهد) تشکیل می(نهایی دید 
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-درخت زیر مجموعه و بیانگر تغییرات منابع داده پایه میهای عنوان برگ
هایی از زیر مجموعه تغییرات های میانی به صورتهر کدام از گرهباشد. 

١(منابع داده پایه ی مجموعه ٢ ١ ) به ٢

١صورت عبارت  های میانی که هر کدام از گرهباشند. می ٢

-بیش از یک منبع داده پایه هستند به صورت بازگشتی به زیر مجموعهشامل 
گردد. الزم به ذکر ها محاسبه میهای کوچکتری تقسیم شده و تغییرات آن

تواند تهی باشد و به عبارتی ای از درخت زیر مجموعه نمیاست که هیچ گره

عه در ساخت درخت زیر مجمو هی از مجموعه منابع داده پایهزیرمجموعه ت

 شود.استفاده نمی

منبع داده  nهای بسیاری برای یک دید با همانطور که گفته شد درخت 

های زیر مجموعه متفاوت دارای نتیجه یکسانی در درخت توان ارائه نمود.می

-باشند. در واقع همه درختاعمال تغییرات بر روی دیدهای ذخیره شده می
و اعمال آن بر روی  ایداده های زیر مجموعه عمل محاسبه تغییرات منابع

های زیر مجموعه در تفاوت درخت دهند.دیدهای ذخیره شده را انجام می

 باشد.ای میمیزان زمان و هزینه صرف شده برای محاسبه تغییرات منابع داده

) الگوریتم پیشنهادی برای ساخت بهترین درخت زیر مجموعه ٣در شکل (

 توسط الگوریتم پیشنهادی دارای عملکردگردد. درخت ساخته شده ارائه می

 باشد.در کاهش زمان و هزینه نگهداری از دیدها می مطلوبی

 
یر مجموعه:٣شکل  یتم تولید درخت ز  الگور

 

ای همانند )، برای دید ذخیره شده٣ریتم ارائه شده در شکل (در الگو

V= ١ از هایی ابتدا همه زیر مجموعه منبع داده پایه nبا  ٢

در واقع در مرحله اول از الگوریتم  گردد.جموعه منابع داده پایه تشکیل میم

-های درخت زیر مجموعه با منابع داده پایه مقداردهی میپیشنهادی برگ
باشد که این های میانی درخت زیر مجموعه میگردد. مرحله دوم ساخت گره

هایی حلقه اول برای ساخت گره شود.کار توسط دو حلقه تو در تو انجام می

). حلقه تکرار دوم بر روی کل n, … ,٢,٣=iباشد(می iاز درجه 

نماید و به دنبال های تشکیل شده در مرحله اول حرکت میزیرمجموعه

باشد که دارای کمترین مقدار زمان و می iای از درجه زیرمجموعه یا گره

ای از یابد تا به گرهار ادامه میبه همین ترتیب مراحل ک هزینه نگهداری باشد.

برسیم که در واقع همان ریشه درخت یا دید ذخیره شده مورد نظر  i=nدرجه 

های درخت در هر الزم به ذکر است که در هنگام ساخت گره باشد.می

-استفاده می jهای ساخته شده در مرحله از گره iای مانند مرحله
 ).١-j≤i≥٢(گردد

 پیشنهادیتحلیل الگوریتم  -٤

=Vدید  ،پیشنهادیجهت تحلیل الگوریتم  ١  nبا  ٢

منبع داده پایه،  nای با برای دید ذخیره شده را در نظر بگیرید. منبع داده پایه

 یبر روی همه درخت های میانیهالگوریتم پیشنهادی برای تشکیل گر

دهد. را انجام میها از مجموعه منابع داده پایه دید عمل جستجو زیرمجموعه

عضوی  nهای یک مجموعه برای ساخت زیرمجموعه تعداد حاالت ممکن

پیشنهادی برای ساخت یک باشد. در هر مرحله از الگوریتم می ٢برایر با 

به دنبال  هابایست از طریق جستجو بر روی همه زیرمجموعهمی گره میانی

هزینه و زمان نگهداری  میزان رای کمتریناای باشیم که دگره یا زیرمجموعه

تشکیل یک گره در درخت زیرمجموعه برابر با  باشد. مرتبه زمانی برای

درخت  های میانیبرای ساخت همه گرهباشد. بنابراین می ٢

-می پایه منبع داده nای که شامل ی متناظر با دید ذخیره شدهزیرمجموعه
-ها انجام میبر روی همه زیرمجموعه بار عمل جستجو nبه تعداد  باشد،

د. بنابراین مرتبه زمانی برای ساخت درخت زیرمجموعه برابر با گرد
٢ های معروف در یکی از روش [١٣]روش ارائه شده در  باشد.می ٢

 [١٣]ارائه شده در  روشباشد. دسترس به منابع داده بزرگ میزمینه کاهش 

 ٢مرتبه زمانی  از الگوریتمی بامنبع داده پایه  nبرای دیدی با 

 )٣در شکل ( نماید. این در حالی است که الگوریتم ارائه شدهاستفاده می

٢برای کاهش دسترسی به منابع داده بزرگ دارای مرتبه زمانی  -می ٢
را  [١٣]الگوریتم ارائه شده در  باشد که عملکرد و کارایی مناسبی نسبت به

 دارد.
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 گیرینتیجه  -٥

 یااز منابع داده است که های بسیاریپایگاه داده تحلیلی شامل داده

دهد، روی می پایه هایی که در منابع دادهتراکنش .گرددمتفاوت استخراج می

دیدهای بنابراین  .است اییی در یک یا چندین منبع دادههاشامل بروز رسانی

منابع داده پایه نیازمند  ذخیره شده در پایگاه داده تحلیلی جهت سازگاری با

عبارت نگهداری دید از روشهای پرکاربرد در  نگهداری و بروز رسانی هستند.

 تالش برای ساخت یک باشد.زمینه نگهداری از دیدهای ذخیره شده می

ید که در آن میزان زمان و هزینه نگهداری کاهش یابد، از عبارت نگهداری د

 باشد.دها میموضوعات مهم در زمینه نگهداری از دی

مفهومی تحت عنوان درخت زیر مجموعه معرفی  ابتدا ،این مقاله در 

-ای است که از زیرمجموعه. درخت زیر مجموعه ساختمان دادهشده است
 پس از معرفی این درخت، شود.های، مجموعه منابع داده پایه تشکیل می

در زمینه نگهداری  الگوریتمی برای ساخت بهترین درخت زیرمجموعه

 کاهش ساخت درخت زیرمجموعه هدف از . گردیدارائه  افزایشی دید

باشد. ر عبارت نگهداری دید مید ای با حجم باالها به منابع دادهدسترسی

 باال حجمای با م پیشنهادی در زمینه کاهش دسترسی به منابع دادهالگوریت

باشد، می های ارائه شده قبلینسبت به الگوریتم تریپاییندارای مرتبه زمانی 

ی که این امر موجب بهبود عملکرد الگوریتم پیشنهادی در نگهداری از دیدها

 گردد.می ذخیره شده
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