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  با استفاده از تئوری گراف ها ینرم افزار سیستم های   بهینه پیمانه بندی

 
 
 
 
 
 

               
از آنجایی که سیستم های نرم افزاری مدرن بسیار بزرگ و پیچیده  :چکیده

ین نرم افزارهایی تجریدهای مناسب از ساختار چنداشتن  این رو می باشند از 
الگوریتم خوشه بندی ارائه . مورد نیاز می باشد به روز رسانی این سیتم هابرای 

با استفاده از خصوصیاتی که از نمایش جبری گراف به دست مقاله  شده در این
. نامه می پردازیمد به پیمانه بندی گراف وابستگی استخراج شده از کد برمی آی

در این الگوریتم گراف وابستگی برنامه، از طریق اتصال جبری به دو زیر گراف 
که این یال های برشی از نظر وزنی کمترین وزن را . همبند شکسته می شود

 .دارا می باشند

ماتریس  خوشه بندی، افزار،پیمانه بندی نرم  :کلیدیکلمات 
   ماتریس شباهت الپالس،بردار مشخصه،

  :مقدمه  -1

از این رو .به طور سریع در حال پیشرفت می باشند سیستم های نرم افزاری
برای اینکه این سیتم ها کارایی باال و تطبیق پذیری مورد قبولی داشته باشند 

دل اطالعات بپردازند در الزم است که بتوانند با هم همکاری داشته و به تبا
حرک به طور نمایشی در ما فرض می کنیم که یک سیستم مت این تحقیق

 اطالعاتبه تبادل  زیادی چنین سیستم هایی تمایل .حال گسترش می باشد
و ممکن است دارند از این رو کانال های ارتباطی دچار اغتشاش می شوند 

که این حادثه ممکن است در هر قسمت از .فعل و انفعاالت به خطر بیافتند
ای متحرک پهنای باند نسبتا از آنجایی که معموال سیستم ه .شبکه رخ دهد

محدودی را جهت تبادل داده پیشنهاد می کنند از این رو بسیاری از 

متحرک عملکردشان محدود می شود و یا اینکه به خاطر  1کاربردهای
به شدت  و این رخ داد ی منابع شبکه غیر قابل استفاده می شوندیمحدودیتها

جهت طراحی تقاضا  ی آنکه در پ روی سرویس های متحرک تاثیر می گذارد
به این .جدید به منظور جبران و پیشگیری از این مسائل پیشنهاد می شود

) 2افزایش ظرفیت کانالهای ارتباطی ) 1. می شود ارائه راه حل 2منظور 
که این شیوه شامل . کاهش میزان تبادل اطالعات از طریق شبکه می باشد

فشرده سازی  ، ی موثربسط تکنیک های پیمانه بند تخصیص مجدد باند،
  .،می باشدشده مبادله  العاتاط

  تکنیک های خوشه بندی -2

خوشه بندی مجموعه ای از تکنیک های آنالیز داده است که موجودیتها را در 
داخل خوشه ها به منظور کشف شباهتها و اختالفهای میان آنها دسته بندی 

اده بررسی زیادی د حجمکه  برای زمانی یخوشه بندی تکنیک.[15]می کند
 و چون دارای قابلیت خالصه سازی خصوصیات .مفید است می شوند

وههای موجودیتها درداخل خوشه ها و شناسایی مشخصات اصلی است که گر
  . از این رو مفید می باشندمختلف را از هم جدا می کنند ، 

 الگوریتم های خوشه بندی -3

  ردفاکتور مهم وجود دا 3 در همه الگوریتم های خوشه بندی

                                                            
1 application 
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معیار  )2نحوه نمایش موجودیتها و ارتباط بین موجودیتها   )1
مراحل دسته بندی ) 2محاسبه شباهت بین موجودیتها  

  [7]ا[6],هاموجودیتها در خوشه 

  2الگوریتم های خوشه بندی سلسله مراتبی   - 1- 3

ارائه نمی کنند بلکه یک ساختار سلسله  یاین الگوریتم ها یک جزء واحد 
موجودیتها  ،این دسته بندی تو در توی .بندی را ارائه می کنندمراتبی از جزء

برای برخی کاربردهایی که ساختار هایش تجسم شده یا از قبل وجود داشته 
ای نرم افزاری باید یک هباشد مناسب می باشد به علت اینکه سیستم 

به این دلیل این الگوریتم ها بیشتر  ،ساختار سلسله مراتبی را نمایش دهند
الگوریتم های متراکم شده و  .[8],[6][13]رد توجه قرار می گیرندمو

الگوریتم های تقسیم کننده می توانند در بین این الگوریتم ها  قرار 
عملکرد این الگوریتم ها به این صورت است که ابتدا یک خوشه اولیه .بگیرند

به الگوریتم خوشه را  ،در هر مرحله موجودیت ایجاد می کنند Nشامل همه 
خوشه که هر  Nمرحله ما دارای  N-1دو خوشه جدید می شکند بعد از 

در  3الگوریتم های متراکم.خوشه شامل یک موجودیت واحد می باشد هستیم
این الگوریتم ها موجودیتهای منفرد را .ها می باشندنقطه مقابل این الگوریتم 

ه همه در یک خوش داخل خوشه های منفرد جمع می کنند تا جایی که 
الگوریتم های تقسیم کننده باید تمام دسته بندی .[6]واحد قرار می گیرند

های ممکنه را در نظر بگیرند که این الگوریتم ها دارای محاسبات سنگینی 
نتیجه جزءبندی  .می باشند به این دلیل اغلب مورد استفاده قرار نمی گیرند

داده می  های تودرتو عموما به صورت یک دیاگرام درختی شکل نمایش
و الگوریتم   4نماینده اصلی الگوریتم های متراکم الگوریتم لینک واحد.شود

تفاوت این دو الگوریتم در خروجی آنهاست . [9]می باشند 5های لینک کامل
ادغام کنند در حالی که  را در هم B   و  Aزمانی که می خواهند دو خوشه 

در این صورت ،باشند در ارتباط می  Cخوشه با خوشه دو  این  هر یک از
الگوریتم لینک واحد ماکزیمم مقدار و الگوریتم لینک کامل مینیمم مقدار را 

  انتخاب می کند  Cبرای ارتباط خوشه جدید با خوشه 

  :تئوری گراف الگوریتم های خوشه بندی مبتنی بر   - 2- 3

                                                            
2 Hierarchical algorithms  
3 agglomerative algorithms 
4 Single Link algorithm  
5 Complete Link algorithm 

داده ها ،استفاده از الگوریتم های خوشه بندی مبتنی بر تئوری گراف  برای
زیر سیستم (اید به صورت گراف نمایش داده شوند به این منظور موجودیتهاب

 روابط بینو   [10],[14]به وسیله نودها )،پیمانه ها ، گروه ها  یا بسته ها
که در اکثر مواقع این یال .دنه های گراف نمایش داده می شولباین نودها با 

 . می باشد) دیتهاشباهت بین موجو(موجودیتها  بین رابطهها بیانگر وزن 
ن بر اساس دو معیار معیار ارزیابی یک پیمانه بندی از کالسهای برنامه تا کنو

بین پیمانه ها بوده  7داخلی هر پیمانه و حداقل وابستگی 6حداکثر همبستگی
در این روشها پس از آنکه گراف ارتباطی کالسها از متن . [1],[2],[3]است

اساس تعداد فراخوانیهای بین کالسها  برنامه شئ گرا استخراج می شود ،بر
بوطه برچسب زده می شود و گراف وزن دار حاصل خوشه بندی رلبه های م
خوشه بندی یک تکنیک معمول جهت پیمانه بندی می باشد و به .می شود
روشهای خوشه بندی مختلفی بر  ،بودن مسئله خوشه بندی NPواسطه 

یا تپه نورد  [1],[4]ژنتیک اساس الگوریتم های مکاشفه ای از جمله روش 
  . پیشنهاد شده است [5]

  :الگوریتم پیشنهادی -4

در الگوریتم ارائه شده برای جزء بندی گراف ما از خصوصیاتی که از 
نمایش جبری گراف به دست می آید از قبیل ماتریس درجه گراف 

و بردار  8،ماتریس شباهت گراف و ماتریس الپالس ،مقدار مشخصه
در این الگوریتم ما برای خوشه . فاده می کنیماست 9مقدارمشخصه

فرض کنید گراف . داریمبندی به استخراج گراف وابستگی نیاز 
مراحل پیمانه بندی . وابستگی برای یک سیستم همانند شکل   باشد
  .توسط الگوریتم ارائه شده به شرح زیر می باشد

  

                                                            
6 cohesion 
7 coupling 
8 Eigen value 
9 eigenvector 

A 

 C  

B 

D 

59

24 

15

9 

7

 مثالی از گراف وابستگی) 1(شکل 
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   ریس الپالسمحاسبه  مات         - 1- 4

تریس ت و تکمیل نمودن گراف وابستگی ماپس از محاسبه ماتریس شباه
  .[16].به صورت زیر محاسبه می شود )1(از فرمول  الپالس

  

D می  )2(از فرمول  ماتریس درجه گراف می باشد که نحوه محاسبه آن
  .باشد

  

  .زیر می باشدبه صورت  Lبرای مثال باال ماتریس  

L= _ =   

مقدار مشخصه برای ماتریس الپالس محاسبه   Lپس از محاسبه ماتریس 
 ،از میان مقدار مشخصه های به دست آمده از ماتریس الپالس .می شود

بردار مشخصه محاسبه می  ،برای دومین کوچکترین مقدار مشخصه
  . .[11],[12]شود

  پیمانه بندی بر اساس بردار مشخصه        - 2- 4

دست آمده از  به  خصه حاصل از دومین کوچکترین مقدار مشخصهبردار مش 
که عالمت این مقادیر . ماتریس الپالس دارای مقادیر مثبت و منفی می باشد

بیانگر این واقعیت می باشد که راسهای متناظر با مقادیر مثبت در یک خوشه 
عمل  اول مرحله) 2(شکل .و مقادیر منفی در خوشه دیگر قرار می گیرند

  می باشد) 1(پیمانه بندی برای شکل 

  

      

    MQمحاسبه  -4-3
معیار ارزیابی یک پیمانه بندی از کالسهای برنامه تا کنون بر اساس دو معیار 
حداکثر چسبندگی داخلی هر پیمانه و حداقل وابستگی بین پیمانه ها می 

برای انتخاب بهترین گزینه  تمامی حاالت ممکن برای  .[3],[2],[1].باشد
که کیفیت خوشه بندی می باشد  MQو با معیار  خوشه بندی تولید می شود

که  پیمانه بندی .محاسبه می شود )3(از فرمول  MQ .سنجیده می شوند 
  . انتخاب می شود برای مرحله بعد درا دار  MQباالترین 

 

 

که  iرا برای اندازه گیری اتصال داخلی خوشه     معیار که در این فرمول
که در  گیریممی در نظر  استوزن یال های درون خو شه miگره و  Niل شام

  . [1,2]نشان داده شده)  4(فرمول  

 
را که هر کدام از این خوشه ها به  jو   iاتصال بین خوشه های و معیار 

که این . گره می باشند به صورت زیر تعریف می کنیمNj و Niترتیب دارای 
اگر میزان اتصال بین خوشه ای زیاد باشد  .نمایش می دهیم Eijمعیار را با  

 که این معیار از فرمول. نشان دهنده ضعیف بودن انتخاب خوشه ها می باشد
  [1,2].ودمحاسبه می ش) 5(

  

را به هم وصل  jو  iهایی است که دو خوشه  یال وزن eijکه در این فرمول 
را مشخص  jو  iهای درون خوشه  تعداد گرهبه ترتیب  Njو  Niکند و  می
بنابراین .است 2NiNjبرابر    jو   iتعداد وابستگی بین خوشه  رحداکث. کند می
Eij دبین صفر و یک می باش.  

  تکرار الگوریتم  -4- 4

بر  می باشد که  تعداد خوشه های درخواستی مرحله تکرار الگوریتم برابر 
از مرحله )  اف های استخراج شدهزیر گر(به دست آمده هر  خوشه  روی

 .قبل  اجرا می شود

)١(

)٢(

)٣(

)۴(

)۵(

 مثالی از گراف وابستگی) 2(شکل 
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  :پیشنهادیالگوریتم ارزیابی    - 5

از آنجایی که میزان تابع کیفیت خوشه بندی، عمومی ترین معیار مقایسه 
از این معیار جهت  نیز ما ن مقاله در ای الگوریتم های خوشه بندی می باشد
 الگوریتم های لینک واحد وبا الگوریتم  10مقایسه عملکرد الگوریتم پیشنهادی

 . کامل می پردازیم لینک

  

  

قابل ذکر .برنامه نوشته شده به زبان جاوا آنالیز می شوند 6برای این منظور 
است که هر کدام از این برنامه ها حجم متفاوتی از کالسها و  فراخوانی ها را 

و الگوریتم  الگوریتم ارائه شده در این مقاله با الگوریتم  لینک واحد .دارند
لینک کامل که یک گراف وابستگی با وزن یالی برابر با تعداد فراخوانی ها را 

در این مرحله برای ارزیابی الگوریتم . خوشه بندی می کنند مقایسه می شود 
اجرا می شوند در کل  p6تا  p1الگوریتم بر روی برتامه های  3پیشنهادی 

 2عملکرد مناسبی نسبت به مشاهده می شود که الگوریتم پیشنهاد شده 
 الگوریتم دیگر در ارائه میزان تابع کیفیت پیمانه بندی از خود  نشان می دهد 

  :جمع بندی - 6

از خصوصیاتی که از نمایش الگوریتم ارائه شده در این مقاله با استفاده 
جبری گراف به دست می آید از قبیل ماتریس درجه گراف ،ماتریس 

 س ،مقدار مشخصه و بردار مقدارمشخصهشباهت گراف و ماتریس الپال
با توجه به این مسئله که این . به پیمانه بندی گراف وابستگی می پردازد

                                                            
10 Purpose algorithm 

الگوریتم از یک قضیه اثبات شده در تئوری گراف ها استفاده می کند 
  .درصد خطا در این روش به صفر می رسد
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