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 چکيده 
 تحولی جديد را در مهندسی نرم افزار ايجاد کرده است تا بتوان پيچيدگی بيشتری را در حوزه نرم افزار                     ١پارادايم کارگزار 

 ، ناهمگونی و باز بودن محيط محاسباتی اش، چالشهای جديدی را            اينترنت با حالت توزيع شدگی     . تحليل و مديريت کرد   
با ترکيب ايده های نوين و تجارب      . ی نرم افزار و از جمله متدلوژيهای کارگزار نگر نهاده است         فراروی متدولوژيهای مهندس  

موفق موجود در مهندسی نرم افزار و روشهای هوش مصنوعی، سيستمهای مبتنی بر کارگزار توان بالقوه فائق آمدن بر                          
ی موجود کارگزارنگر برای مدلسازی، تحليل و       در مقاله حاضر سعی شده است تا از روشها        . پيچيدگيهای اينترنت را دارند   

 استفاده شود که جزء  سيستمهای جمع آوری اطالعات از اينترنت و از اصلی ترين اجزاء                         ٢طراحی کاوشگرهای وب   
و يک  » حيات مصنوعی «به علت ماهيت توزيع شدگی و رشد نمايی وب، در اين سيستم از               . جويشگرها محسوب می شوند  

 برای کاوش کارا و مؤثر        ٣»هوش گروهی «رها استفاده شده است تا بتوان از هماهنگی و مکانيزم               اکوسيستم از کارگزا  
 .    استفاده کرد
 سيستمهای کارگزار نگر، کارگزارهای جمع آوری اطالعات،  هوش گروهی  کاوش وب،: کلمات کليدی

 مقدمه  -١
ای نرم افزاری را واقعاً می توان موفق ناميد و تقريباً تمام پروژه     پروژه ه  ۱/۶تنها  . توسعه نرم افزار فرايندی با ريسک بسيار باالست       

 پيچيدگی در نرم افزارهای کاربردی و صنعتی مسئله ای ذاتی است و در تمام مراحل               .[1]ها هزينه ای بيش از تخمين اوليه دارند         
حليل، طراحی پيش بينی می شود در اجرا با        تحليل، طراحی و اجرا بروز می کند و بنا بر تجارب فعلی بسياری از مواردی که در ت                 

 برای مديريت اين پيچيدگی روز افزون، روشهای مختلف مهندسی نرم افزار            .[2]مواجه می شوند ) اگر غير ممکن نباشند   (مشکل  
ش، روز به روز سير تکاملی خود را طی نموده اند، گر چه با ظهور اينترنت و سيستم های نرم افزاری ناهمگون و قابل گستر                             

 .چالشهايی برای پارادايمهای موجود مهندسی نرم افزار ايجاد شده است
کارگزارهای نرم افزاری موجوديت های نسبتاً جديدی در دنيای عملی و صنعتی نرم افزار هستند که به تدريج پس از سالها راه                        

رای روبرو شدن با پيچيدگی، پويايی، توزيع       خود را از آزمايشگاههای تحقيقاتی به بيرون گشودند تا به عنوان پارادايم جديدی ب             
،[4] ،[3]نظير(متدولوژيهای مختلف کارگزار نگری تا بحال عرضه گرديده اند         . شدگی و ناهمگونی مورد نياز بکار گرفته شوند       

وز اجماع کاملی البته هن. که بيشتر بر مبنای رهنمودها و قوانين ابتکاری ايفای نقش می کنند تا قواعد مشخص و ثابت         )  [5]و [1]
 . بر همة تعاريف و ويژگيهای کارگزارها وجود ندارد و معموالً در مقاالت مختلف به يکی از جنبه ها بيشتر توجه شده است

در اين مقاله سعی ما بر اينست تا با استفاده از آخرين متدولوژيهای تحليل و طراحی کارگزار نگر، کارگزارهای جمع آوری                         
 گونه ای مدل کنيم که از توانايی های آن بتوان در طراحی يکی از اصلی ترين اجزاء جويشگرها و                           اطالعات از وب را به     

متأسفانه به خاطر ماهيت تجاری کاوشگرهای وب، جزئيات اين سيستمها به طور             . سيستمهای بازيابی اطالعات در وب بهره برد      
رف منابع شبکه، پوشش منابع وب و ايجاد ترافيک کاذب           کامل منتشر نشده است اگر چه اکثر اين سيستمها هنوز از جهت مص             

 .در سرور سايتها از کارايی مناسبی برخوردار نيستند

 مهندسی نرم افزار کارگزار نگر  -٢
کارگزارها پارادايم جديدی در مهندسی نرم افزار هستند که با تلفيق روشهای هوش مصنوعی و محاسبات توزيع شده و استفاده                     

                                                            
1 Agent 
2 Web crawlers 
3 Swarm Intelligence 
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ی مهندسی نرم افزار سعی در ارائه راه حلهای بهتر برای مسائل پيچيدة دنيای نرم افزار خصوصاً در محيطهای                   از تجارب موفق قبل   
پس از ارائة تعاريف مختلف از کارگزار و خصوصيات آنها، بيشتر محققان تقريباً بر روی اين تعريف به                       . پويا و باز را دارند     

ر محيطی قرار گرفته و قادر به عملکرد خودکار برای رسيدن به اهداف خود               کارگزار موجوديتی است که د    « :اجماع رسيده اند  
 [6]».در اين محيط می باشد

از ميان خصوصيات متعددی که برای کارگزارها ذکر شده است، بيشتر بر روی خودکار بودن و هدفمند بودن افزون بر حالت                        
 روش کارگزار نگر، روشی است که سعی دارد با کارگزار           .تأکيد شده است  ) همکاری و هماهنگی  (واکنشی ، قابليت اجتماعی     

توان مؤثر سيستم های مبتنی بر کارگزار بيشتر در            . مشخص شده باخصوصيات فوق الذکر سيستمی را طراحی و ايجاد کند              
ه بوده  صورت وجود چند کارگزار آشکار می شود و به همين خاطر سيستم های چند کارگزاره در سالهای اخير بسيار مورد توج                   

 .   چنين سيستمهايی مسلماً از مکانيزمهای پيچيده تر طراحی، و بالطبع توان مديريت پيچيده تری در محيط خود برخوردارند. است
در سيستمهای نرم افزاری پيچيدگی ساختاری است يعنی با بيشتر شدن وظايف محوله به سيستم، مدولها بيشتر شده و ساختار به                       

روش .  شود که نگهداری استحکام و مطابقت با کليه جزئيات تحليل مدل سيستم دشوار می شود                  حدی گسترده و غامض می     
 بدين  .طراحی سلسله مراتبی راه حلی است که اکثر پارادايمهای نرم افزاری فعلی برای مديريت بهتر از آن استفاده می کنند                         

 .راحی سيستم ها استفاده مي شوندبرای ط  (Abstraction)و تجريد  (Decomposition)منظور تکنيک تجزيه
آنتولوژيها در هوش مصنوعی به يک سری       . پيچيدگی در هوش مصنوعی با استفاده از آنتولوژيها و روش سنتز مديريت می شود            

مفاهيم به هم مرتبط اطالق می شود که برای توصيف و نمايش يک حوزه از دانش بکار می رود و عمده کاربرد آنها برای                              
ارتباط بين زير سيستمها و اجزای درونی آنها از مهمترين دشواريهای طراحی های توزيع              . د و اشتراک دانش است    استفادة مجد 

شده و سلسله مراتبی است و آنتولوژيها نقش اساسی و تعيين کننده ای را در اين ارتباط برای سيستمهای چند کارگزاره بازی                          
 .می کنند

اول اينکه سيستمهای فعلی    : ديريت پيچيدگی سيستمهای نرم افزاری فعلی مناسب است        مهندسی نرم افزار کارگزار نگر برای م       
 .[2]نياز دارند که در محيط های پيچيده اجرا شوند که زبانهای شیء گرا قادر به مدلسازی و مديريت اين پيچيدگی نيستند                           

ست که طراحان نرم افزار با آن روبرو هستند و           اينترنت را می توان جزء پيچيده ترين و غير قابل پيش بينی ترين محيطهايی دان                
ثانياً مدلسازی پارادايم   . نرم افزارهای اينترنتی مهمترين حوزه ای هستند که پارادايم کارگزار می تواند پتانسيل خود را نشان دهد                

های انسانی است که نقش     کارگزار از سطح پارادايم شیء باالتر است بخاطر اينکه رفتار کارگزارها بسيار بيشتر شبيه کارگزار                 
 [7].آنها به کارگزار سپرده شده است

 متدولوژی کارگزار نگر ١-٢
چون روش کارگزار نگر را می توان تکامل يافته روش شیء گرا دانست، لذا متدولوژيهای کارگزار نگر از ابتدا بر مبنای                             

 مشابه روش شیء    [4]در   به عنوان مثال  .  شدند متدولوژيهای موفق شیءگرا و با تأکيد بر وجوه تمايز کارگزارها و اشياءساخته             
گرا سه سطح مقدماتی، ايستا و پويا را تعريف کردند که به ترتيب به ساختار داخلی کارگزار، سازماندهی و سلسله مراتب و                           

ند را  بطور کلی مدلی که اکثر روشهای کارگزار نگر پيشنهاد می ده          . مدل ارتباطی شامل همکاری و هماهنگی اطالق می شوند        
 .می توان با تقريبی در شکل زير گنجاند

تحليل دامنه مسئله   

مدلسازي کارگزار  

پياده سازي کارگزار

طراحي کارگزار

يکپارچه  سازي
کارگزار  

اعتبار سنجي و تأييد  

معماري کارگزار   

مدل دروني کارگزار  

مدل بيروني کارگزار  

برنامه نويسي  

يکپارچه سازي کارگزارها  

  و قطعات عمومي

شناسايي کارگزار  

مدلسازي دامنه مسئله  

تست و شبيه سازي  

  قالبی کلی برای روشهای موجود کارگزار نگر-۱شکل 
 

 نيز فرآيند فوق بصورت کلی موجود       Agent-SE [1] و   Gaia [5]دو مورد از جديدترين متدولوژيهای کارگزار نگر روش           در
ا با تحليل دامنه مسئله و نيازمنديها، وظايف و کارکردها استخراج می شوند و سپس مدلهای ارتباطی و درونی                           است و ابتد   

 :ليست زير مراحل را تشريح می کند. کارگزارها طراحی و پياده می شوند
  در سيستم و تشکيل سازمان در حوزة مسئله)  Task Ontologyآنتولوژی وظايف(پيدا کردن نقشها و وظايف  .١
 ساختن مدل ارتباطی  و پروتکلهای کارگزارها بر اساس وظايف .٢
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 ساختن مدل داخلی هر کارگزار و ارتباطات درونی الزم .٣
 مهيا کردن تمهيدات محيطی برای فعاليت، ارتباط، جابجايی و روابط اجتماعی الزم   .٤

 در زبانهای مدلسازی و تحليل نظير         جديدترين متدولوژيهای کارگزارگرا نيز هنوز سعی دارند که از تجارب موفق شیءگرا               
UML  که برای مدل درونی کارگزار از         [1] نظير   ; استفاده کنند UML       که درتحليل مسئله از آن بهره        [3] استفاده می کند و يا 
 . می گيرد

شد و می   بطور کلی کارگزار اطالعاتی، کارگزاری است که به چندين منبع اطالعاتی ناهمگون و جدا از هم دسترسی داشته با                    
تواند به کاربران يا سيستمهای نرم افزاری مرتبط کمک کنند تا اطالعات مورد نظر خود را از منابع اطالعاتی در دسترس که                           
عمدتاً اينترنت است، بيابند و عالوه بر اين توانايی متن کاوی، تحليل و ادغام اطالعات را نيز با سرعت و دقت کافی داشته                              

 به محيط ناهمگون، توزيع شده و باز خود چالش هايی را برای روش های فعلی کارگزار نگر ايجاد                        اينترنت با توجه    .باشند
می کند، مثالً هماهنگی و قوانين اجتماعی کارگزارها در چنين محيطی از ملزوماتی است که هنوز در متدولوژيهای موجود در                      

 اطالعاتی است که سعی در جمع آوری اطالعات با             کارگزار جمع آوری اطالعات يک کارگزار       .[7]نظر گرفته نشده است   
يکی از مهمترين سيستمهايی که از کارگزارهای جمع آوری اطالعات استفاده             . مشخصات ذکر شده در اهداف خود می کند        

 . می کنند جويشگرها هستند که واحدهای کاوش وب آنها بصورت مداوم سعی در پوشش کامل وب دارند
 را  KQML و   FIPA ACL استانداردهای اساسی، اجرا و عملی شدن زبانهای ارتباطی کارگزارها نظير            فقدان بعضی مکانيزمها و   

ثبت کارگزار،  /به عنوان مثال می توان ضعف در اتصال      . مخصوصاً در حوزه کارگزارهای اطالعاتی اينترنتی با تأخير مواجه کرد         
 [8].  و ارتباط کارگزارهای سيار را نام برد ، قابليت اطمينان در تحويل پيغام ، امنيتtransportپروتکل 

 مدلسازی -٣

 تعريف مسئله ١-٣
در کاربرد اول يک    . برای جويشگرها و جستجوی بر خط      : کاوش وب می تواند برای دو کالس کلی کاربردها سودمند باشد           

د تا  کارگزار کاوش وب بصورت خودکار سعی در کشف وقايع وب اعم از توليد، حذف و بروزرسانی صفحات وب دار                         
 در کاربرد دوم از پرسش کاربر برای يک          .[9]مخزن اطالعاتی و نمايه های موجود از وب در يک جويشگر را بروز نگاه دارد               

در اين مقاله ما بر روی کاربرد        . ) WebFountain [10]نظير سيستم   (حوزه خاص، برای يک کاوش متمرکز استفاده می شود           
 .  مفاهيم مطرح شده در کاربرد دوم نيز قابل اعمال استاول متمرکز می شويم گرچه با تغييراتی

واحدی که برای پوشش استفاده     . اوالً پوشش خوبی از وب را ندارند       : مهمترين مشکالت کاوشگرهای وب مستقل اينست که       
غيير نيافته در    صفحات موجود ت   Ri-j و   ti -tj اينترنت در بازه زمانی      در   مجموعه صفحات موجود   P اگر  : است freshnessمی شود  

 : به اين صورت محاسبه می شودfreshnessمخزن سيستم در اين زمان باشند، 

P

R
freshness ji−= 

مشکالت ديگرکاوشگرهای مستقل اينست که يک محدوده از وب را بطور مکرر کاوش می کنند و نهايتاً اينکه با ازدياد                            
  نشان می دهد که در صد        [11]۱۹۹۸مطالعات انجام شدهدر سال    . ی يابدکاوشگرها رقابت برروی منابع مشترک شبکه افزايش م       

 بوده است و با توجه به افزايش کاوشگرها مطمئناً اين ارقام             ٪۴/۰۸  تا    ٪۲۴/۰ جويشگر عمده از     ۴همپوشانی بين کاوشگرهای    
 .بطور قابل مالحظه ای افزايش پيدا کرده است

 [13]و   [12]ارگزار برای اين حوزه در نظر گرفت، چالش های پارادايم کارگزار در            مواردی که بايد در بکار بردن پارادايم ک        
کارگزارها کليد حل تمام مسائل دنيای نرم افزار نيستند و نمی توان برای حل مسائل، يک راه حل عمومی ارائه داد، بلکه                      . است

اطالعات از وب، نقش کارگزارها خيلی پيچيده        در مسئلة جمع آوری     . بايد به نيازمنديهای خاص مسئله مورد بحث توجه کرد         
نيست، بلکه وسعت وب و تغييرات مداوم آن ايجاب می کند که انبوهی از کارگزارهای ساده در سيستم وجود داشته باشند تا با                       

 سيستم  در نتيجه نقش ارتباط و تصميم گيری هوشمندانه در اين           . همکاری و هماهنگی بتوانند با نرخ رشد وب وفق پيدا کنند            
کاربرد و سودمندی کارگزارها در سيستمهای اطالعاتی و بازيابی اطالعات در دهة اخير مورد توجه بسياری قرار                     . بيشتر است 

 . ليست ده گانه اهداف بازيابی اطالعات را با خواص کارگزارها تطبيق داده است               [13]گرفته است، و برای اثبات سودمندی        
 :داليل زير برای مدلسازی چنين سيستمی مناسب باشدپارادايم کارگزار می تواند به 

 )  پهنای باند ميزبانهای وب و حافظه–پهنای باند شبکه ( رقابت بر روی تخصيص منابع -
 همکاری برای اجتناب از دوباره کاری از طريق اشتراک و ادغام اطالعات يافته شده  -
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 هماهنگی برای پوشش بيشينه وب  -
است که بر پايه نظام ارتباطی و اجتماعی         » هوش گروهی «تک تک کارگزارها نيست بلکه هدف       در اينجا تأکيد بر هوشمندی      

وجود . [7]متأسفانه در متدولوژيهای کارگزار گرا اين مورد هنوز مورد تأکيد قرار نگرفته است                 . کارگزارها حاصل می آيد   
البته پويايی و ارتباط در     . زاره را به محک بگذارد    کارگزارهای متعدد در اين سيستم می تواند بخوبی توان سيستمهای چند کارگ          

سيستم های چند کارگزاره، پيچيدگی اجرا و توسعة چنين سيستمهايی را زياد می کند، لذا در طرح اين سيستم ما سعی در                              
را می توان  عمده مسائلی که در مدلسازی کارگزارها بايد لحاظ کرد          . ساده سازی و افزودن سرعت ارتباط و تصميم گيری داريم        

 :در موارد زير برشمرد
 )يا روشهای ترکيبی  (Depth first)، عمقی (Breadth first)عرضی(استراتژی جمع آوری صفحات از يک سايت  -
 زمانبندی جمع آوری صفحات از سايتها  -
  و استفاده بهينه از پهنای باند شبکه وفق يافتن با مدل ترافيکی وب -
 و به اشتراک گذاشتن آنها) ل ايجاد، حذف و بروز رسانی صفحات وبشام(نحوة مطلع شدن از وقايع وب  -
 قابل قبول، با توجه به روند رو به رشد وب  Freshnessتعيين استراتژی و تعداد کاوشگر بهينه برای رسيدن به  -

 معماری سيستم ٢-٣
گی، قابليت تکثير و جابجايی      برای انجام سريع عمليات کاوش به تعداد زيادی کارگزار کاوشگر نياز داريم که در عين ساد                    

ايدة همکاری کلنی مورچه ها يا زنبورها مشابه اين وضعيت است که از موجودات   . برای استفادة بهتر از پهنای باند را داشته باشند        
در اکثر کاربردها از روش      . استفاده می کنند  »هوش گروهی «کوچک و ساده با کارايی محدود تشکيل شده اند ولی از نوعی               

ی مورچه ها در بهينه سازی مثالً برای يافتن کوتاهترين مسير استفاده می شود و در اينجا نيز مسئله به نوعی بهينه سازی است تا                       کلن
 . رسيدfreshnessبتوان در زمان کمتر با صرف کمترين منابع شبکه به بيشترين مقدار 

 

 
وب  

سايت سوم  

سايت چهارم  
سايت دوم  

سايت پنجم  

هماهنگ کننده مرکزي داده هاي مشترک

هماهنگ کننده مياني هماهنگ کننده مياني  هماهنگ کننده مياني   

سايت ششم  

سايت اول  

مخزن  

مخزن  

مخزن مخزن
….…… ….…. ……… 

 
 زمان سيستم پيشنهادی سا– ۲شکل 

هماهنگ کننده ها در سطوح   . هماهنگ کننده و کارگزارهای کاوشگر     ): ۲شکل  (در اين سيستم دو نوع کارگزار وجود دارد         
يک هماهنگ کننده مرکزی و تعدادی هماهنگ کننده های ميانی برای هماهنگی دسته های کارگزارها،              : مختلف عمل مي کنند  

 stigmergyمکانيزم  .  و جغرافيايی در مکانهای ديگر قرار گرفته باشند، در سيستم تعبيه شده اند             که ممکن است از نظر شبکه ای     
، در اينجا برای اصالح سياست       [14] در کلنی مورچه است     pheromoneکه نوعی رابطة غير مستقيم بين کارگزارها از طريق             

 pheromoneدر هر بار هماهنگ کننده با توجه به          . ودبروزرسانی از طريق اصالح اولويت صفحات و سايتها بکار گرفته می ش            
باقيمانده از کارگزارهای قبلی در يک سايت، سايتی را برگزيده و يک کارگزار را مسئول آن می نمايد تا سايت را به حالت                           

از اين   عمل می کند يعنی کارگزارها اطالعات خود را          blackboardقسمت داده های مشترک نظير يک      . کاوش کند » عرضی«
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اين واحد هماهنگی و همياری کارگزارها را ميسر می سازد که در واقع همان ارتباط غير مستقيم                  . طريق به اشتراک می گذارند   
 .  در اينجا قسمتهای مختلف اين واحد را بررسی می کنيم. در کلنی مورچه هاست

 مدلسازی کارگزار ٣-٣
ت و برای هر سه نوع کارگزار باور، اهداف و روند فعاليت برای                طراحی شده اس   BDIمدل درونی کارگزار را بر اساس مدل         

 نشان داده شود ولی در اين       UMLمستندات تحليل و طراحی مدل درونی کارگزار بهتر است با           . تحقق اهداف آورده شده است    
 .   نپرداخته ايمUMLمقاله ما به جزئيات مدل با 

 کارگزارهای کاوشگر ١-٣-٣
ت هدف تخصيص داده می شود، بنابراين هدف اصلی هر کارگزار، کاوش کامل و سريع                   به هر کارگزار کاوشگر يک ساي       

البته مسئله بسيار مهمی که در اينجا بايد در نظر گرفت خوشرفتاری با سرورهای سايت، با ايجاد نکردن                        . سايت هدف است  
در جدول  .  معتبر است  HTTP_Agent مطرح شده در سايت و معرفی خود به عنوان يک            Robotترافيک يکباره، رعايت قوانين     

سياست عرضی به روشهای ديگر ترجيح داده شده است،           .  ليست باورها و اهداف کارگزارهای کاوشگر آورده شده است           ۱
 تکراری  Hashچون احتمال وجود پيوندهای تکراری و سيکل در گراف سايت کمتر است گر چه به هر حال از طريق جدول                       

 . روند کاری کارگزارهای کاوشگر را نشان می دهد۲دول ج. بودن لينکها چک می شود

  مدل درونی کارگزار کاوشگر- ۱جدول 

 باور هدف
 زبان ارتباطی با هماهنگ کننده تشخيص تغييرات اشياء قبالً يافته شده در وب) ۲يافتن اشياء جديد وب ) ۱: اهداف اصلی

 صفحات کاوش شده ی اطالعات در زمان ترافيک پايين سايت مقصد  جمع آور-عدم افزايش بار سرور 
 تأخير زمانی بين هر دو واکشی صفحات  حذف واکشی صفحات تکراری
 سياست جمع آوری صفحات از يک سايت  Robot.txtخوشرفتاری و عدم نقض قوانين 
 سايت هدف سرعت بيشتر واکشی صفحات

 Time Outصفحات با پيغام خطا يا  
  موجود در سايت هدفRobot.txtوانين ق 

  روند کاری کارگزار کاوشگر- ۲جدول 

 
Initialize(G) 
While (not empty(QCi) ) 
 Begin 
 URL=dequeue(QCi) 
 URL_IP= Send_MiddleCoordinator(CheckDNS, URL) 
 Pj= fetch-page(URL_IP, URL) 
 If success then 
  Begin 
  Send-MiddleCoordinator(UpdateRepository, COj , Pj) 

URL-Set = Extract-URLs(Pj) 
  ExURLs = External-URLs(URL-Set) 
  Send-MiddleCoordinator(ExternalURLs, COj , ExURLs) 

Enqueue(Url-filter(URLSet - ExURLs)) 
  End 
 Delay(D) 
 End 

C :مجموعه کاوشگرها 
CO : هماهنگ کننده هامجموعه 

Q :صف اولويت دار 
G :سايت هدف 
P :مجموعه صفحات موجود در اينترنت 
D :فاصله زمانی بين دو مراجعه به سايت 

 هماهنگ کننده مرکزی  ٢-٣-٣
 کارگزارهای کاوشگر و تقسيم سايتها بر اساس         pheromoneمهمترين وظايف هماهنگ کننده مرکزی نگهداری و بروزرسانی         

تقسيم وظايف بر حسب وضعيت هماهنگ کننده ها است که تابع تعداد         .  موجود می باشد   pheromoneه طبق   اولويت محاسبه شد  
 ليست باورها و اهداف هماهنگ      ۳در جدول   .  شبکة محل فعاليت می باشد    (cluster)کارگزارهای کاوشگر و پهنای باند خوشه       

 .کننده های مرکزی آورده شده است
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  مدل درونی هماهنگ کننده مرکزی-۳جدول 

 باور هدف
 زبان ارتباطی با هماهنگ کننده Pheromoneسايتها با استفاده از بهينه تنظيم اولويت 

  کارگزارهاPheromoneسايتهای کاوش شده و  تقسيم کار و هماهنگی بين هماهنگ کننده های ميانی
 اطالعات پهنای باند شبکه اده بهينه از پهنای باندجابجايی هماهنگ کننده های ميانی برای استف

 ليست فعاليت هماهنگ کننده های موجود 
 مجموعه هماهنگ کننده 
 مخزن مرکزی صفحات کاوش شده 
 Pheromone  مربوط به صفحات هر سايت به فرمت XML 

تعداد : سايت شامل اين موارد هستند      هر  pheromoneاطالعات مندرج در ليست سايتهای کاوش شده و اطالعات الزم برای               
هر . صفحات پيمايش شده، تعداد صفحات، تخمين زمان بروزرسانی، زمان پيمايش، آخرين زمان پيمايش و آدرس سايت                      

 و  pheromoneهماهنگ کننده ميانی پس از کاوش تعدادی از سايتهای محوله به کارگزارهای کاوشگر تحت کنترل خود                       
البته روال  .  روند کاری هماهنگ کننده مرکزی را نشان می دهد        ۴جدول  .  ده مرکزی ارسال می کند   صفحات را به هماهنگ کنن    

 .. و مخزن صفحات وجود داردpheromoneديگری نيز برای پاسخگويی به تقاضای هماهنگ کننده های ميانی برای بروزرسانی 

  روند کاری هماهنگ کننده مرکزی-۴جدول 

Initialize() 
While (not empty(SQ)) 
 Begin 
 Prioritize(SQ) 

Site=dequeue(QCi) 
COi = Pick-Coordinator(CO) 

 Send-MiddleCoordinator(TargetURL, COj, Site) 
 Update(CO-Directory-List) 
 End 

CO :مجموعه هماهنگ کننده ها 
SQ :سايتها صف اولويت دار 

CO-Directory-List  : فعاليت ليست
 هماهنگ کننده های موجود در سيستم

 

 هماهنگ کننده ميانی ٣-٣-٣
هماهنگ کننده  . هماهنگ کننده ميانی وظيفه ايجاد و مديريت کارگزارهای کاوشگر و تقسيم سايتها بين آنها را بر عهده دارد                   

 .  آنها را داراستميانی با مانيتور کردن ترافيک شبکه امکان جابجايی کارگزارها يا کنترل و زمانبندی فعاليت

  مدل درونی هماهنگ کننده ميانی-۵جدول 

 باور هدف
 ليست کارگزارهای تحت پوشش کاهش پهنای باند خروجی

 DNS Cache گزارش فعاليت به هماهنگ کننده مرکزی
 صف اولويت دار سايتها 

 اطالعات ترافيکی شبکه 
که يک سرويس دايرکتوری از کارگزارهای موجود در حال کار با مشخصات آخرين                در ليست کارگزارهای تحت پوشش       

 روند کاری هماهنگ    ۶جدول  . فعاليت آنها است، زمان شروع پيمايش، آدرس دامنه فعاليت و شناسه عامل نگاه داشته می شود               
 .هنگ کننده ها انجام می پذيردهمانگونه که ديده می شود تقسيم سايتها در دو سطح هما. کننده ميانی را نشان می دهد

  روند کاری هماهنگ کننده ميانی-۶جدول 

Initialize() 
Prioritize(CO_SQ) 
While (not empty(CO_SQ)) 
 begin 
 Site=dequeue(CO_SQ) 

If Exist_DormantAgent() then  
 begin 

Ant = Pick_Ant() 
Send_Ant(TargetURL, Ant, Site) 
Update_AntSet() 

  end 
 Elseif  Number(AntSet) < Ant_Threshold then 
  begin 
  Ant= Create_Ant() 
  Register_Ant(AntSet) 

Send_Ant(TargetURL, Ant, Site) 
Update_AntSet() 

  end 
 Send_CentralCoordinator(UpdatePheromone) 
 End 

CO :مجموعه هماهنگ کننده ها 
CO_SQ :سايتها  اولويت دارصف 
AntSet :مجموعه کارگزارها 
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 مدلسازی ارتباط بين کارگزارها ٤-٣
مکانيزم ارتباط در سيستمهای چند کارگزاره از اهميت بسيار بااليی برخوردار است و همکاری و هماهنگی در مديريت مسائل                     

 تعريف سياستها و روشهای گوناگونی سعی        ساختارهای فعلی با  . پيچيده با يک مکانيزم ارتباطی سريع و کارآ حاصل می شود           
 Ho. دارند با ارتباط کارگزارها با هم به هماهنگی اعمال و کاهش همپوشانی حوزه ها و در نتيجه کاهش دوباره کاری برسند                       

) ۲ بدون تعامل ) ۱:  دسته بندی زير را برای الگوهای ارتباطی در حوزه کارگزارهای جمع آوری اطالعات انجام داده است                [15]
 .رفتار متناسب با وضعيت بازدهی) ۵هماهنگی و ارتباط با يکديگر ) ۴فقط با ارتباط با هم ) ۳کامالً هماهنگ شده 

 اشاره کرد   Sphinx [16]پروژه های بسياری با استفاده از کاوشگرهای بدون تعامل انجام شده است که از اين ميان می توان به                     
در روش دوم يک واحد کنترل مرکزی بطور کامل            . ان و مستقل استفاده می کند     که از تعدادی ريسمان برای کاوش همزم        

کنترل عمليات را به عهده می گيرد و در حالت بعد فقط همکاری کارگزارها بدون يک کنترل مرکزی سيستم را به جلو هدايت                      
نظير (ين انتخاب شده است       پارادايم ترکيبی هماهنگی و همکاری راه حل معقولی است که توسط برخی از محقق                   . می کند

Amalthea [17] .(      روش آخر روشی است کهHo [15]   در سناريوی ارائه شده توسط     . کمک گرفته است  » حيات مصنوعی « از
Ho                     تعدادی کاوشگر وب در سيستم وجود دارند که بصورت خودکار و مستقل کارآيی خود را می سنجند و برای تنظيم سطح ،

، با استفاده از    Hoکاوشگرهای سيستم ارائه شده توسط       . حوة ادامة کارشان تصميم گيری می کنند      ارتباطی خود با ديگران و ن      
در سيستم مورد نظر ما پارادايم ارتباطی با روشهای زير صورت             .  فايده سطح ارتباطی خود را تنظيم می کنند         -يک تابع هزينه  

 :می پذيرد
مرکزی، نحوة عملکرد کارگزارها و حوزة فعاليت آنها را ثبت و             موجود در هماهنگ کننده     » داده های مشترک «: هماهنگی -

 .نگهداری می کند، بنابراين کارگزارها موظفند با عملکرد سايرين هماهنگ شوند
 خارج از حوزه خود بر خورد کند و به هماهنگ             URLهمکاری در صورتی انجام می شود که يک کارگزار به            : همکاری -

 »کارگزارهای تحت پوشش  «گ کننده ميانی پس از پيدا کردن کارگزار مربوطه از ليست               هماهن. کننده ميانی ارسال کند    
URL      در صورتی که هيچ کارگزاری فعالً مسئول حوزه             .  را به او محول می سازدURL ،نباشد URL      به هماهنگ کننده 

 .مرکزی ارسال می شود
 کند بلکه هر کارگزار در صورت يافتن اطالعات          کارگزاری از کارگزار ديگر درخواست اطالعات نمی         در اين سيستم هيچ    

در اينجا ما تابع هزينه ای     . خارج از حوزة خود آنها را از طريق هماهنگ کننده مسئول خود به کارگزار مربوطه ارجاع می دهند                  
هماهنگ در حالت   توليد شده توسط ساير کارگزارها به خاطر روش         » وقايع وب «برای اينکار در نظر نگرفته ايم زيرا دسترسی به         

 موجود در واحد    pheromone همزمان و کار بر روی دامنه های مختلف عمالً معنی ندارد و اطالعات کاوش سايت نيز از طريق                  
ليست آخرين وقايع مربوط به صفحات هر سايت توسط آخرين کاوشگر سايت در يک فايل                    . مرکزی قابل دسترسی است    

XML          رد و در واقع         در قسمت داده های مشترک وجود داpheromone        برای ارتباط بين    .  مربوط به هر صفحه می باشد
 استفاده می شود چون از نظر طراحی بسيار انعطاف پذير و از نظر پياده سازی با توجه به ابزارها و                                XMLکارگزارها از    

 . آورده شده است۷ليست دايرکتيوهای موجود در جدول . تجزيه گرهای موجود راحت می باشد

  دايرکتيو های کارگزارهای سيستم-۷ل جدو

 کاوشگر هماهنگ کننده ميانی هماهنگ کننده مرکزی
UpdatePheromone CheckDNS TargetURL 

TargetURL ExternalURLs AdjustBandWidth 
UpdateRepository UpdateRepository  

 AdjustBandWidth  

 نتيجه گيری -٤
ياری برای بکار بردن پارادايم کارگزار در سيستمهای جمع آوری اطالعات از اينترنت صورت گرفته است ولی                     تحقيقات بس 

آنچه کمتر تاکنون مورد توجه قرار گرفته است هماهنگی و همکاری کارگزارها در يک اکو سيستم مشابه سيستمهای حيات                       
زمان سيستمهايی نظير کلنی مورچه ها به علت ويژگيهای           همانطور که در اين مقاله بحث شد، ساختار و سا             . مصنوعی است 

اما هنوز متدولوژيهای    . اينترنت و محيط پويای وب، برای طراحی سيستمهای جمع آوری اطالعات بسيار مناسب هستند                      
ار در   مکانيزمهايی برای اعمال قوانين فردی و اجتماعی برای کارگزارها و نقش همکاری در روند ک                   Gaiaکارگزار گرا نظير   

 کلنی مورچه ها به تعريف مکانيزم هماهنگی و همکاری         Stigmergyسيستم طراحی شده با استفاده از مکانيزم        . [7]نظر نگرفته اند 
تالشهاي محدودی در جهت بکار گيری کلنی های حيات مصنوعی در کاوش وب صورت گرفته                  . کارگزارها پرداخته است  

 برای خوشه بندی سايتها بکار گرفته شد        IBM باشد که در     WebFountainيستم،  است؛ که شايد  نزديک ترين کار به اين س           
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سيستم مورد نظر   .  ولی در آنجا استفاده از تجارب قبلی کارگزارها برای اصالح اولويت سايتها درکاوش مد نظر نبوده است                [10]
 .  ای سيستم را بهبود می بخشد لحظهFreshnessما به مرور زمان با اصالح اولويت، ترتيب کاوش را بهينه کرده و 

 که می توان با تنظيم مناسب اين دو، به         [18]و بررسی اثر دسته بندی و اولويت مشاهده شد         ) با فرضياتی (با شبيه سازی مدل وب      
freshness    با استفاده از     ،([18])در واقع طرح سيستم حاضر سعی دارد با توجه به نتايج اين آزمايشات                   .  بهتری دست يافت 

آنچه به عنوان سؤال برای ادامة کار باقی می ماند           . جربيات قبلی کارگزاران، اولويت و دسته بندی سايتها را بهينه سازی کند             ت
 بيشينه و هزينة کمينه      Freshnessتعداد بهينه کاوشگر ها و توزيع احتمال بين سايتهای با اولويت باال و پايين برای رسيدن به                       

 .   توان با شبيه سازی مدل ديناميکی وب و رفتار کارگزارها دادجواب اين سؤال را می. است
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