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Abstract: Today, due to massive amount of information, NoSQL databases
are used to compute complex data. These databases are used to store
semi-structured and unstructured data for big data management. In this
paper, fuzzy queries are executed by users on the information stored
in the Neo4j graph database, which show results in defuzzy manner.
To evaluate the efficiency of the proposed method, we considered a
database of manufacturing company. Price and quality fuzzy variables
were considered and used to define and execute the fuzzy queries. The
results can verify the performance of the proposed method. Additionally,
a counselor (who has information about the data) defines fuzzy terms,
membership functions, and fuzzy rules table. The most important process
in this method is to find the center of gravity in order to defuzzify the final
result. So, an algorithm has been implemented for this purpose by C #
programming language. The greatest query time is due to find center
of gravity. The evaluation results show that the increase in query time
by using the proposed approach in comparison to query time by using
Cypher language is acceptable due to the complexity of fuzzy concepts.
Therefore, the proposed solution will be suitable for using ambiguous and
fuzzy queries in large databases.
Keywords: NoSQL, Neo4j Graph Database, Fuzzy Query,
Defuzzification, Center of Gravity
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چكيــده :امــروزه بهدلیــل حجــم انبــوه اطالعــات از پایــگاهدادههــای NoSQL
بــرای محاســبة دادههــای پیچیــده اســتفاده میشــود .ایــن پایــگاه دادههــا بــا قابلیــت
ذخیــرة دادههــای نیمهســاختاریافته و بــدون ســاختار بــرای مدیریــت دادههــای
بــزرگ مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد .در ایــن مقالــه پرسوجوهــای فــازی توســط
کاربــران بــر روی اطالعــات ذخیرشــده در پایــگا ه دادة گــراف  Neo4jانجــام شــده
اســت کــه منجــر بــه نمایــش نتایــج بهصــورت غیرفــازی میشــود .بــرای ارزیابــی
کارایــی روش پیشــنهادی بــا در نظــر گرفتــن یــک پایــگاه داده از دادههــای مربــوط
بــه یــک شــرکت قطعهســازی ،دو متغیــر قیمــت و کیفیــت بــا ویژگــی فــازی در
نظــر گرفتــه شــد و از آنهــا بــرای تعریــف و اجــرای پرس ـشهای فــازی اســتفاده
شــد کــه نتایــج میتوانــد صحــت عملکــرد روش پیشــنهادی را تأییــد کنــد .عــاوه
بــر ایــن ،یــک مشــاور کــه دارای اطالعــات در مــورد دادههاســت ،اصطالحهــای
فــازی ،توابــع عضویــت ،و جــدول قوانیــن فــازی را تعریــف میکنــد .یکــی از
فرایندهــای مهــم در ایــن روش یافتــن مرکــز ثقــل بهمنظــور غیرفازیســازی
نتیجــة نهایــی اســت کــه بــرای ایــن منظــور الگوریتمــی بــا زبــان برنامهنویســی
 C#پیادهســازی شــده اســت .بیشــترین زمــان پرسوجــو مربــوط بــه یافتــن مرکــز
ثقــل اســت و پیچیدگــی مســائل فــازی ســربار زمانــی بیشــتری تحمیــل نخواهــد
کــرد .نتایــج ارزیابــی نشــان میدهــد کــه افزایــش زمــان پرسوجــو بــا اســتفاده از
رویکــرد پیشــنهادی مبتنــی بــر منطــق فــازی نســبت بــه زمــان پرسوجــو بــا زبــان

نشریة علمی | رتبة بینالمللی

پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران
(ایرانداک)

شاپا (چاپی) 2251-8223
شاپا (الکترونیکی) 2251-8231

نمایه در  ،ISC ،LISTAو SCOPUS
jipm.irandoc.ac.ir

دورۀ  | 35شمارۀ  | 2صص 484-463
زمستان 1398

463

زمستان  | 1398دورة  | 35شمارة 2

 ،Cypherبــا در نظــر گرفتــن پیچیدگــی بیشــتر مفاهیــم فــازی قابــلقبــول اســت .در نتیجــه ،راهــکار
پیشــنهادی گزینــهای مناســب بــرای بهرهگیــری پرسوجوهــای مبهــم درون پایــگاه دادههــای بــزرگ
خواهــد بــود.
كليدواژههــا :پایــگاه داده گــراف  ،NoSQL ،Neo4jپرسوجوهــای فــازی ،غیرفازیســازی ،روش
مرکــز ثقــل
 .1مقدمه

پیشــرفت فنــاوری ،گســترش اینترنــت و اســتفاده از خدمــات الکترونیکــی منجــر بــه تولیــد

حجــم انبوهــی از دادههــا در زمینههــای گوناگــون ماننــد پزشــکی ،علمــی ،تجــارت ،نجــوم و
غیــره شــده اســت ( .)Laney 2001روشهــای رابط ـهای بهطــوری مؤثــر توانایــی مــا را در تجزیــه و

تحلیــل دادههــای عظیــم در مــورد حجــم ،ســرعت و یــا نمایــش دادههــای بــزرگ محــدود میکنــد

( .)Manyika et al. 2011هنگامــی کــه بــه عمــل پیونــد 1پایــگاهدادههــای بــزرگ نیــاز داشــته باشــیم،

معمــاری پایــگاهدادههــای رابطــهای 2کارآمــد نیســتند .از ایــن رو ،مدلهــای جایگزیــن جدیــد
بســیاری بــرای ذخیــره و مدیریــت ایــن دادههــای بــزرگ معرفــی شــدهاند ( .)Vicknair 2010پایــگاه

دادههــای  NoSQLبــرای ذخیــرة انــواع متفاوتــی از دادههــای مختلــف معرفــی شــدهاند کــه در
آنهــا هیــچ محدودیتــی در ســاختار و نرمالســازی وجــود نــدارد .عــاوهبــر ایــن ،تفــاوت عمــدة

دیگــر آنهــا بــا پایــگاهدادههــای رابطــهای ،فقــدان  SQLبهعنــوان یــک زبــان پرسوجوســت.

چهــار نــوع ذخیرهســازی بــرای دادههــای بــزرگ در پایــگاهداده  NoSQLوجــود دارد :مبتنــی بــر
ســتون ،3مبتنــی بــر ســند ،4کلید-مقــدار 5و مبتنــی بــر گــراف.)Fowler 2015( 6

زمانــی کــه در پایــگاه دادههــا پرسوجــو انجــام میشــود ،کاربــران ممکــن اســت تقاضــای

پرس ـشهای فــازی و مبهــم داشــته باشــند ( .)Castelltort and Laurent 2014از حوزههــای کاربــرد

مباحــث فــازی میتــوان بــه گزارشگیــری بــا اســتفاده از پرسوجوهــای فــازی مطرحشــده و بیــان
نتایــج بهصــورت عبــارات فــازی بــرای ســطوح مدیریتــی اشــاره کــرد کــه منجــر بــه درک بهتــر

مفاهیــم و بهبــود کیفیــت ارتباطــات میشــود .عــاوهبــر ایــن ،نرمافــزار اجرایــی 7و سیســتمهای
پیشــنهاددهنده 8میتواننــد از مفاهیــم فــازی و پرســشها اســتفاده کننــد .ایــن موضــوع در مــورد
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پایــگاهدادههــای رابطـهای و  NoSQLمطالعــه شــده اســت .بــا ایــن حــال ،هیــچ چارچوبــی بهمنظــور
ارائــة نتایــج بهصــورت غیرفــازی در پایــگاه دادههــای گرافــی مطــرح نشــده اســت.

یکــی از رویکردهــای توســعهیافته بــرای پذیــرش پرســشهای فــازی بهعنــوان ورودی در

پژوهــش «کاســتلتورت و مارتیــن» پیشــنهاد شــده اســت .آنهــا زبــان فــازی  Cypherرا بــا گســترش

زبــان  Cypherبــرای تعریــف واژگان فــازی بــر روی پایــگاهدادههــای گــراف  NoSQLمعرفــی

کردنــد ( .)Castelltort and Martin 2018بــا اســتفاده از ایــن زبــان ،کاربــران میتواننــد اصطالحهــای
فــازی خــود را در یــک فایــل تعریــف کــرده و ســپس ،آنهــا را بهعنــوان ورودیهــای یــک تابــع از

پیــش تعریفشــده اســتفاده کننــد .بــا ایــن همــه ،کاربــران ترجیـح میدهنــد نتایــج دقیــق و شــفاف
را بهعنــوان پاســخ نهایــی بهدســت آورنــد تــا تصمیمــات خــود را بهصــورت مؤثــر انجــام دهنــد.

از ایــن رو ،روشهــای غیرفازیســازی بــرای تبدیــل نتایــج فــازی بــه دادههــای دقیــق نیــاز اســت و

مــا ایــن هــدف را بــرای رویکــرد پیشــنهادی در نظـر میگیریــم .در روش پیشــنهادی در ایــن مقالــه،

جــواب فــازی خروجــی بــا اســتفاده از تکنیکهــای غیرفازیســازی شناختهشــده بــه یــک جــواب

دقیــق تبدیــل شــده و بــه کاربــر ارائ ـه میگــردد.

ادامــة مقالــه بــه ایــن صــورت ســاختاربندیشــده اســت :در بخــش دوم ،تعاریــف و مفاهیــم اولیــة

مرتبــط بــا مســئله و همچنیــن کارهــای مرتبــط انجامشــده در ایــن حــوزه را ارائ ـه میشــود .بخــش
ســوم ،پیرامــون روش پیشــنهادی در ایــن مقالــه صحبــت میکنــد .بخــش چهــارم ،بــه تجزیــه و

تحلیــل یافتههــا اختصــاص یافتــه و در انتهــا ،نتیجهگیــری و کارهــای آتــی در بخــش پنجــم تشــریح
شــده اســت.

 .2پیشینة پژوهش

در ابتــدای ایــن بخــش بــه معرفــی مختصــر مفاهیــم استفادهشــده در ایــن مقالــه پرداختــه شــده

و ســپس ،کارهــای مرتبــط بــا ایــن پژوهــش در پایــگاه دادههــای رابطـهای و گرافــی بررســی شــده

اســت.

 .1-2مفاهیم اولیه و ویژگیها

در ایــن بخــش بــه بیــان مفاهیــم و تعاریفــی کــه در ســاختار ایــن مقالــه مطرحشــده ،پرداختــه

میشــود .همانطــور کــه در مقدمــه گفتــه شــد ،پایــگاه دادههــای  NoSQLاغلــب بــرای ذخیــرة
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دادههــای بــزرگ 1بــوده و بــر اســاس نــوع ذخیرهســازی و ارتبــاط دادههــا بــه چهــار دســته

تقســیم میشــود :کلید-مقــدار ،2مبتنــی بــر ســتون ،مبتنــی بــر ســند ،و مبتنــی بــر گــراف .یکــی از

کاربردیتریــن دســتهها ،پایــگاه دادة گــراف اســت کــه در زیــر بــه اختصــار معرفــی میشــود.
 .1-1-2پایگاه دادة گراف

پایــگاه دادة گــراف ،پایــگاه دادهای اســت کــه از ســاختار گــراف بــا گرههــا ،یالهــا و خــواص

بــرای نمایــش و ذخیــرة دادههــا اســتفاده میکنــد .اغلــب پایــگاه دادههــای گرافــی اطالعاتشــان را
بهصــورت کلید-مقــدار یــا ســندمحور ذخیــره میکننــد؛ کاربــرد ایــن دســته از پایــگاه دادههــا

بــرای زمانــی اســت کــه ارتباطاتــی معیــن و مشــخص میــان رکوردهــا -ماننــد شــبکههای اجتماعــی-

وجــود دارد .روابــط در پایــگاه دادة گرافــی اجــازه میدهــد کــه سلســلهمراتبهای پیچیــده

بهســرعت طــی شــود و در نتیجــه ،ســرعت دسترســی و بهینگــی سیســتم افزایــشیابــد (Angles and
 .)Gutierrez 2008چنــد نمونــه از پایــگاه دادههــای ذخیرهســازی ایــن دســته Neo4J ,Sparksee,

 InfoGrid, AllegroGraphهســتند.
 .2-1-2پایگاه دادة Neo4j

پایــگاه دادة گــراف  Neo4jیکــی از انــواع پایــگاه دادههــای گــراف اســت کــه بــرای

ذخیرهســازی ،مدیریــت و گزارشگیریهــای بســیار پیچیــده و کاربــردی اســتفاده میشــود .از
ایــن پایــگاه داده بهمنظــور پیشــنهادهای لحظ ـهای( 3هماننــد ســرویسهای پیشــنهاددهی اینســتاگرام

و فیســبوک و  ،)...تشــخیص تقلــب در کالهبرداریهــا ،تشــخیص هویــت و بررســی دسترس ـیها،

شــبکهها و عملیاتهــای فنــاوری اطالعــات اســتفاده میشــود

(Smets 1997; Neo4j Inc.’s

 .)websiteسیســتم  Neo4Jزبــان رســمی  Cypherرا ارائــه میدهــد کــه بــه کاربــر اجــازه میدهــد

بــا اســتفاده از یــک شــیوة بســیار بصــری ،گــراف را فراخوانــی کنــد.
 .3-1-2مفاهيم منطق فازی

تئــوری فــازی چارچوبــی بــا توانایــی مــدل کــردن واقعیــت اســت .متغیرهــای زبانــی در

سیســتمهای فــازی بــرای توصیــف متغیرهــای موجــود در سیســتم مثــل دمــا ،فشــار ،دوز دارو و

غیــره بــهکار میرونــد ( .)Zimmermann 1985یکــی از پارامترهــای بســیار مهــم در سیســتمهای
3. instatnt suggestions
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فــازی ،توابــع عضویــت 1هســتند کــه متغیرهــا را مشــخص میکننــد و میتواننــد بهصــورت
گسســته و یــا پیوســته تعریــف شــوند .روشهــای مختلفــی بــرای تعییــن توابــع عضویــت وجــود
دارنــد کــه همگــی آنهــا مبتنــی بــر ذهــن و تجربــة افــراد اســت و در هــر حــوزهای معمــوالً توســط

متخصصــان آن حــوزه تعییــن میشــوند .یــک سیســتم فــازی حداقــل دارای ســه مرحلــة زیــر اســت

(Gebhardt and Klowon 1994

:)Kruse,

فازیســازی :وظیفــة ایــن مرحلــه تبدیــل یــک عــدد غیرفــازی بــه یــک مقــدار فــازی اســت .بــه
ایــن فراینــد فازیســازی میگوینــد.

تعریــف پایــگاه قواعــد و موتــور اســتنتاج :قواعــد سیســتم فــازی بهنحــوی ایجــاد میگردنــد
کــه کلیــة ترکیبــات ممکــن از حالتهــای مختلــف ورودی را شــامل شــده و مشــخص کننــد

کــه در هــر حالــت ،خروجــی چــه بایــد باشــد .قواعــد فــازی در موتــور اســتنتاج فــازی مــورد

اســتفاده قــرار میگیرنــد تــا پاســخ مناســب ایجــاد گــردد .ایــن موتــور میــزان تطابــق ورودی
سیســتم را بــا هــر قاعــده معیــن میکنــد .پــس از اســتنتاج در صورتــی کــه چندیــن عمــل

فازیســازی انجــام شــده باشــد ،بــرای بهدســت آوردن نتیجــة نهایــی نیــاز بــه ترکیــب نتایــج
حاصــل از قواعــد داریــم کــه بــه ایــن فراینــد ،ترکیــب میگوینــد .بــرای ترکیــب از دو روش
 Max-Minو  Max-Productاســتفاده میشــود.

غیرفازیسـازی :در غیرفازیسـازی ،مجموعـة فـازی بهدسـتآمده توسـط موتـور اسـتنتاج بـه
یـک مقـدار عـددی تبدیل میشـود ( .)Saade and Diab 2004روشهای زیر شناختهشـدهترین

روشهـا برای غیرفازیسـازی هسـتند :روش مرکز جمعهـا ( ،2)COSروش مرکز ثقل (،3)COG

روش مرکز مسـاحت ( ،4)COAروش مسـاحت بیسـکتور ( ،5)BOAروش میانگین وزنی )،6(WA

روش ماکزیمـم (اولین ) ،7(FOMآخریـن ) ،8(LOMمیانی ).)9(MOM
 .2-2کارهای مرتبط

رویکردهــای بســیاری بهمنظــور انجــام پرسوجوهــای فــازی بــا توجــه بــه دادههــای نامعلــوم

و مبهــم مطــرح شــده اســت .ایــن مقالــه بــا هــدف پیادهســازی و اجــرای پرســشهای فــازی بــه

روی دادههــای معلــوم و دقیــق بــر مبنــای منطــق فــازی ارائــه شــده اســت ( .)Smets 1997برخــی
3. center of gravity

2. center of sum

1. membership functions

6. weighted average

5. bisector of area

4. center of area

9. mean of maxima method

8. last of maxima method

7. first of maxima method
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پژوهشهــا در زمینــة توســعة زبــان  SQLو ایجــاد دو زبــان پرسوجــوی فــازی FSQL/ SQLf

و  FQLدر پایــگاه دادههــای رابطــهای اســت ) Bosc and Pivert 1995و  .)Takahashi 1991ایــن

زبانهــا ،پرســشهای فــازی را بــر روی برچســبهای فــازی ،فاکتورهــای مقایســه و جمعبنــدی

انجــام میدهنــد .عــاوه بــر ایــن ،چندیــن موتــور پایــگاه دادة فــازی بــا ویژگیهــای فــازی ارائــه

شــدهاند کــه در آن دامنههــای فــازی توســط کاربــران تعریــف و بعــد از آن پرسوجوهــا انجــام
میشــوند ( .)Galindo et al. 1998; Zadrożny and Kacprzyk 1998همچنیــن f-SPARQL ،یــک

برنامــة افزودنــی قابــل انعطــاف بــرای  SPARQLرا فراهــم میکنــد کــه بــه کاربــران اجــازه میدهــد

فیلترهــای فــازی و اپراتورهــای فــازی را اعمــال کننــد (.)Cheng, Ma & Yan 2010

اولیــن کار بــرای تعریــف پرس ـشهای فــازی در پایــگاه دادههــای گــراف  NoSQLدر ســال

 2013توســط «آرنــود کاســتلتورت» ارائــه شــد (« .)Castelltort and Laurent 2014کاســتلتورت»

چندیــن رویکــرد بــرای پیادهســازی و اعمــال پرسوجوهــای فــازی در پایــگاه دادة گرافــی Neo4j

توســط زبــان پرسوجــوی  Cypherرا بهصــورت زیــر ارائــه داد (:)Castelltort and Martin 2018
ایجاد یک زبان همپوشانی به روی زبان Cypher؛

توسعة پرسوجوهای  Cypherو استفاده از  1APIسطح پایین موجود؛

توســعة  APIســطح پاییــن بــا توابــع بهینــه فقــط در دســترس کاربــران پیشــرفته بــا مهارتهــای
توســعه؛

استفاده از یک زبان پرسوجوی توسعه  Cypherدر یک  APIسطح پایین پیشرفته.
اســتفاده از یــک زبــان پرسوجــوی توســعه  Cypherدر یــک  APIســطح پاییــن پیشــرفته

بهتریــن رویکــرد اســت ،امــا نیــاز بــه هزینههــای ســنگین توســعه و نگهــداری دارد« .کاســتلتورت»

بــرای ایــن راه حــل دو پیادهســازی ارائــه داد :پیادهســازی اول ،پیادهســازی ســاده و بیتکلــف

اســت کــه مجموع ـهای از توابــع فــازی را بــرای کاربــران تعریــف میکنــد و پیادهســازی دیگــر،

زبــان پرسوجــوی  Cypherfرا معرفــی میکنــد .بــرای ارائــة یــک پیادهســازی کلــی الزم بــود کــه

یــک زبــان خــاص دامنــه اضافــه شــود تــا کاربــران بتواننــد در نهایــت ،عبــارات فــازی را بــا DSL

فــازی بیــان کننــد (همــان).

عــاوه بــر ایــن ،عبــارات کمــی فــازی نیــز میتواننــد در پرس ـشهای فــازی مــورد اســتفاده

قــرار گیرنــد .اســتفاده از نمایــش دادههــای کمــی فــازی در پایــگاه دادههــای شــبکة اجتماعــی بــدون
1. application program interface
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ارائــة زبانــی بــرای پرسوجــو در ) Yager (2014بحــث شــده اســت .در ســال « ،2019پیــورت» و

همكارانــش رویكــردی بــرای بیــان نمایــش دادههــای كمــی بــا تعریــف دســتورهای زبانــی ،اضافــه

بــر زبــان پرسوجــوی  Cypherدر پایــگاه دادههــای گرافــی فــازی ارائــه دادنــد (& Pivert, Slama

.)Thion 2019

بهدلیــل اینکــه پیادهســازی  DSLنیازمنــد ســطح بــاالی دانــش برنامهنویســی اســت و نتایــج

فــازي از پیادهســازی دوم بــهانــدازة کافــی قابــل مالحظــه نیســت تــا کاربــران بتواننــد تصمیــم

بگیرنــد ،مــا یــک رویکــرد جدیــد بــرای حــل ایــن محدودیتهــا پیشــنهاد میکنیــم.
 .3روش پیشنهادی

بــا توجــه بــه نیــاز رویکــرد جدیــد در پایــگاه دادههــای گــراف  NoSQLبهمنظــور بهرهگیــری

از پرسوجوهــای فــازی ،یــک رویکــرد مبتنــی بــر فــازی ارائــه میشــود کــه درخواســتهای

مبهــم را بهعنــوان ورودیهــا پذیرفتــه و پاســخهای دقیــق را بــه مشــتریان ارائــه دهــد .رویکــرد
پیشــنهادی از یــک چارچــوب اســتفاده میکنــد کــه شــامل ســه موجودیــت مشــتری ،مشــاور و

شــرکت اســت .شــکل  ،1روابــط بیــن ســه موجودیــت را بــا جزئیــات نشــان میدهــد .هــر یــک از

مشــتریانی کــه دارای درخواســتها و محدودیتهــای خــود هســتند ،میتواننــد درخواســتهای

خــود را بــا اســتفاده از زبــان فــازی مطــرح کــرده و آنهــا را بــه مشــاور ارســال کننــد .مشــاور
یــک فــرد متخصــص اســت کــه درخواســت مشــتری را بررســی و تحلیــل کــرده و مشــتریان را

بــرای رســیدن بــه اهــداف خــود راهنمایــی میکنــد .مشــاور ،اطالعاتــی راجــع بــه ویژگیهــا و

مشــخصات دادههــا دارد کــه در پایــگاه دادة گرافــی ذخیــره شــدهاند .مشــاور هماننــد یــک عامــل

1

عمــل کــرده و مشــتری را بــرای رســیدن بــه اهــداف خــود راهنمایــی میکنــد .بهعنــوان مثــال،

یــک مشــاور در یــک کارخانــة تولیــد محصــول ،اطالعاتــی در مــورد محصوالتــی کــه در کارخانــه

تولیــد میشــوند ،ماننــد هزینــه ،کیفیــت و غیــره دارد .او اطالعــات محصــول را بهصــورت دورهای
از طریــق شــرکت دریافــت کــرده ،دادههــای بازیابــی را پــردازش میکنــد و ســپس ،چندیــن

پاســخ دقیــق را بــه مشــتریان عرض ـه میکنــد .در نهایــت ،مشــتریان یکــی از گزینههــای ارائهشــده

را انتخــاب میکننــد .مشــاور ماننــد یــک عامــل فــازی عمــل میکنــد کــه اطالعــات فــازی را

دریافــت کــرده و نتایــج را بهصــورت غیرفــازی برمیگردانــد.

1. agent
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شکل  .1روابط بین مشتری ،مشاور و شرکت
ﺷﻜﻞ  .1رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﻣﺸﺘﺮي ،ﻣﺸﺎور و ﺷﺮﻛﺖ

مرحلــه ،اﻳﺠﺎد
ســهﺷﻜﻞ 2
ﻣﺮﺣﻠﻪدرﻣﺎﻧﻨﺪ
شــرکت،ﻫﺎ در
اطالعــات ﺧﺮوﺟﻲ
اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺮﻛﺖ،
ﻣﺸﺎور ﺑﻪ
دﺳﺘﺮﺳﻲ
ﺑﺎبــاﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ماننــد
ﺳﻪیهــا
خروج
مشــاور بــه
دسترســی
توجــه بــه
ﻣﻲ
ﺷﻮﻧﺪ:ایجاد میشوند:
شکل ،2
1
ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻓﺎزيﺳﺎزي :در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ،اﺻﻄﻼحﻫﺎي ﻓﺎزي  ،ﺗﻮاﺑﻊ ﻋﻀﻮﻳﺖ و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫـﺎي ﻓـﺎزي
مرحلــة فازیســازی :در ایــن مرحلــه ،اصطالحهــای فــازی ،1توابــع عضویــت و مجموعههــای
ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸﺎور ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮد.
فــازی توســط مشــاور تعییــن میشــود.
3
2
ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻗﺎﻧﻮن :ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻓﺎزي در ﻣﻮﺗﻮر اﺳﺘﻨﺘﺎج ﻓـﺎزي ،ﻗـﻮاﻧﻴﻦ اﮔـﺮ-ﺳـﭙﺲ
5
4
ـن.فــازی 2در موتــور اســتنتاج فــازی ،قوانیــن اگــر -ســپس
ﺗﻌﻴﻴﻦـنﻣﻲقوانیـ
ـرای تعییـ
ـفوقانــون :بـ
ﻃﻮرـة تعریـ
مرحلـ
ﺷﻮﻧﺪ
ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ
ﻣﺴﺘﻘﻞ
ﺑﻪ

3

شــوند.
اﻳﻦـن می
ـرانهدر تعیی
خودسـ
ﻣﺮﺣﻠﺔـتقل و
بهطــور مسـ
ﺗﻌﺪادي از ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺮﺟﻴﺤﺎت ﻣﺸـﺘﺮي اﻧﺘﺨـﺎب
ﻣﺮﺣﻠﻪ،
ﺳﺎزي:
ﻏﻴﺮﻓﺎزي
4

5

6

7
اﺳـﺘﻔﺎده
ﻗـﺎﻧﻮن
ﺧﺮوﺟﻲ ﻫﺮ
ﻣﻨﻈﻮر
ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﻪ
ﺗﺮﻛﻴﺐ
ﻣﻲ
ـتری انتخــاب
ـات مشـ
ترجیحـ
ﺗﻌﻴﻴﻦـر اســاس
قوانیــن بـ
ـدادی از
ـه ،تعـ
ﺑﺮاي مرحلـ
ﻣﻤﺪاﻧﻲ«در ایــن
روشی»ســازی:
ﺷﻮﻧﺪ.غیرفاز
مرحلــة
ﺛﻘـﻞ )
ﻣﺮﻛﺰ
ﺧﺮوﺟﻲﻫﺎ
ﻧﻬﺎﻳﺖ،
.(Wang
Mogharrebanه
andقانــون اســتفاد
 Dilallaهــر
ﺗﺮﻛﻴﺐقوانیـ
ترکیــب
ـی» 7بــرای
خروجــی
تعییــن
روشـور
ﺷﺪهـنو بهمنظـ
روشدر«ممدانـ
2015ـوند.
م)یشـ
 (2006ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻧﻬﺎﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد.
میشــود ( .)Wang 2015در نهایــت ،خروجیهــا ترکیــب شــده و روش مرکــز ثقــل (Mogharreban
ﻣـﻲﺷـﻮد6

 )and Dilalla 2006بــرای محاســبة نتیجــة نهایــی اســتفاده میشــود.

1

. fuzzy statements
. fuzzy rules

2

. if-then
3. if-then

اﻧﺪ.
که ﻗﻮاﻧﻴﻦ
شود ﻛﻪ
یﺷﻮد
گفته مﻣﻲ
اصطالح ﮔﻔﺘﻪ
در اﺻﻄﻼح
 .6در
.6
ﺷﺪهاند.
 fireشده
قوانین fire
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2. fuzzy rules

4
1.
statements
. fuzzy
independently

5. arbitrarily

5

arbitrarily
4.. independently
7 Mamdani
7.
. Mamdani

راﻫﻜﺎري ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﭘﺮسوﺟﻮﻫﺎي ﻓﺎزي ﺑﺮ روي ﭘﺎﻳﮕﺎهدادهﻫﺎي ﮔﺮاﻓﻲ  | NoSQLاﺣﻤﺪي و دﻳﮕﺮان

راﻫﻜﺎري ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﭘﺮسوﺟﻮﻫﺎي ﻓﺎزي ﺑﺮ روي ﭘﺎﻳﮕﺎهدادهﻫﺎي ﮔﺮاﻓﻲ  | NoSQLاﺣﻤﺪي و دﻳﮕﺮان
راهکاری جدید برای انجام پرسوجوهای فازی بر روی پایگاهدادههای گرافی  | NoSQLاحمدی و دیگران

شکل  .2مراحل تولید خروجی با استفاده از منطق فازی
ﺷﻜﻞ  .2ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﺮوﺟﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﻄﻖ ﻓﺎزي

محســوب
ﺳﺎزيیســازی
غیرفاز
در
روش
پرکاربردتریــن
مرکــز
آوردن
ﻣﺤﺴـﻮب ﻣـﻲ ﺷـﻮد.
ﻏﻴﺮﻓﺎزي
ﭘﺮﻛﺎرﺑﺮدﺗﺮﻳﻦ ﺑﺎروش
ﺛﻘﻞ،
ﻣﺮﻛﺰ
دســتآوردن
روش ﺑبﻪهدﺳﺖ
ﻓﺎزي
ﻣﻨﻄﻖ
دراز
اﺳﺘﻔﺎده
ثقــل ،ﺧﺮوﺟﻲ
ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﺷﻜﻞ .2
ﻣﺮﻛﺰ ﺛﻘـﻞ
شــدهازدرروش
ارائ3ه ،ﻛﻪ
ﺷﻜﻞ
ازﺷﺪه در
اراﺋﻪ
روشاﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي از
ایــنروش
بــه ،در
ﻣﻨﻈﻮر
یﻳﻦ
مﺑﻪ ا
روش
ﻣﺤﺎﺳﺒﺔکــه از
شــکل ،3
شــود.
الگوریتــم
پیشــنهادی
منظــور ،در
روش ﺑﻪدﺳﺖ آوردن ﻣﺮﻛﺰ ﺛﻘﻞ ،ﭘﺮﻛﺎرﺑﺮدﺗﺮﻳﻦ روش در ﻏﻴﺮﻓﺎزي ﺳﺎزي ﻣﺤﺴـﻮب ﻣـﻲ ﺷـﻮد.
مناســبیاﺳﺖ.
ﻧﻤﺎﻳﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه
مقــدارﻣﻲ
ایــنﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ
بهــره ﺑﺎمیﺗﻘﺮﻳﺐ
ﻣﻘﺪار را
مرکــزاﻳﻦ
محاســبةﮔﻴﺮد و
ﺑﻬﺮه ﻣﻲ
نمایــد،
ﻣﺤﺎﺳﺒﺔمی
محاســبه
گیــرد و
ثقــل
ﺛﻘـﻞ
ﻣﺮﻛﺰ
تقریــبﻛﻪ از روش
ﺷﺪهرادربــاﺷﻜﻞ ،3
اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ اراﺋﻪ
روش ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي از
ﻣﻨﻈﻮر ،در
ﺑﻪ اﻳﻦ
ـت.
ـ
اس
ـده
ـ
ش
ـتفاده
اسـ
ﺑﻬﺮه ﻣﻲﮔﻴﺮد و اﻳﻦ ﻣﻘﺪار را ﺑﺎ ﺗﻘﺮﻳﺐ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺷﻜﻞ  .3ﺷﺒﻪ ﻛﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﻣﺮﻛﺰ ﺛﻘﻞ
شکل  .3شبه کد مربوط به الگوریتم محاسبة مرکز ثقل

ﺛﻘﻞﻣﺮﻛﺰ ﺛﻘﻞ ﻣﻲﻧﺎﻣﻴﻢ.
ﻣﺮﻛﺰﻧﻘﻄﺔ
ﺷﺪه،
ﻧﻘﻄﻪاي را ﻛﻪ در آن ﺷﺮط ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻫﻔﺘﻢ ﺑﺮﻗﺮار
ﺷﻜﻞ  .3ﺷﺒﻪ ﻛﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ
ﺣﻘﻴﻘﺖ ،ﺑـﺎ
شــده،ﺷﻮد .در
برقــراراﺟﺮا ﻣﻲ
ﭘﺎﻳﮕﺎه داده
در ﻋﻤﺮ ﻳﻚ
ﻳﻚ ﺑﺎر در ﻃﻮل
ﺳﺎزيآنﺗﻨﻬﺎ
ﻏﻴﺮﻓﺎزي
ﻓﺮاﻳﻨﺪ
ثقــل
مرکــز
شــرط
دردر
کــه
نقطــ
ﻧﺎﻣﻴﻢ.
نقطــةﻣﻲ
ﻧﻘﻄﺔ ﻣﺮﻛﺰ ﺛﻘﻞ
هفتــمﺷﺪه،
مرحلــةﺑﺮﻗﺮار
موجــودﻣﺮﺣﻠﺔ ﻫﻔﺘﻢ
ﻣﻮﺟﻮد در
ﺷﺮط
آن
ایراراﻛﻪ
ﻧﻘﻄﻪهاي
دادهﻫﺎي ذﺧﻴﺮهﺷﺪه در ﭘﺎﻳﮕﺎه داده ﺗﻤﺎم ﺣﺎﻟﺖﻫﺎي ﻣﻤﻜﻦ ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺮﻛﻴﺐ آنﻫﺎ اﺗﻔـﺎق
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
نامیــم.
می
ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻏﻴﺮﻓﺎزي ﺳﺎزي ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ ﺑﺎر در ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﻳﻚ ﭘﺎﻳﮕﺎه داده اﺟﺮا ﻣﻲﺷﻮد .در ﺣﻘﻴﻘﺖ ،ﺑـﺎ
ﻣﻲاﻓﺘﺪ ،ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ .ﭘﺲ از آن ،ﻣﺮﻛﺰ ﺛﻘﻞ ﺑﺮاي ﺗﻤﺎم اﻳﻦ ﺣﺎﻟـﺖ ﻫـﺎ اﻧـﺪازه ﮔﻴـﺮي و ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان
آنیﻫﺎشــود.
اجــرا م
ﻃﺮﻳﻖداده
پایــگاه
یــک
عمــر
دادهبــار
یــک
ســازیدرتنهــا
غیرفازی
اﺗﻔـﺎق
ﺗﺮﻛﻴﺐ
ﻛﻪ از
ﻣﻤﻜﻦ
طــولﻫﺎي
ﺗﻤﺎمدرﺣﺎﻟﺖ
ﭘﺎﻳﮕﺎه
ذﺧﻴﺮهﺷﺪه
فراینــدﻫﺎي
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ داده
ﻣﺘﻐﻴﺮ در ﭘﺎﻳﮕﺎه داده ذﺧﻴﺮه ﻣﻲﺷﻮد .ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ،در زﻣﺎن ﭘﺮدازش درﺧﻮاﺳﺖ ﻫـﺎي ﻣﺸـﺘﺮي ،اﻳـﻦ
ممکــن کــه
اﻧـﺪازههــای
ﻫـﺎ حالت
تمــام
اﻳﻦداده
پایــگاه
شــده
توجــه
حقیقــت،
در
ﻋﻨـﻮان
ﮔﻴـﺮي و ﺑـﻪ
ﺣﺎﻟـﺖ
در ﺗﻤﺎم
ﺑﺮاي
ذخیرهﺛﻘﻞ
هــای ﻣﺮﻛﺰ
دادهاز آن،
ﺷﻮﻧﺪ.بــهﭘﺲ
بــا ﻣﻲ
ﺗﻌﺮﻳﻒ
ﻣﻲاﻓﺘﺪ،
ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ و ﻧﻴﺎزي ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﻣﺮﻛﺰ ﺛﻘﻞ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﭘﺮس وﺟﻮ وﺟﻮد ﻧﺪارد و
ﻣﺸـﺘﺮي،تمــام
ـل بــرای
درﺧﻮاﺳﺖـز ثقـ
ﭘﺮدازشاز آن ،مرکـ
ـوند .پــس
اﻳﻦتعری ـف
ی.افتـﺑﻪـد،
ﻣﻲق م
ذﺧﻴﺮهاتفــا
دادهنهــا
ﭘﺎﻳﮕﺎهــب آ
ـق ترکی
از
اﻳـﻦ
ﻫـﺎي
یشـزﻣﺎن
ﺗﺮﺗﻴﺐ ،مدر
ﺷﻮد
طریـدر
ﻣﺘﻐﻴﺮ

ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ و ﻧﻴﺎزي ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﻣﺮﻛﺰ ﺛﻘﻞ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﭘﺮس وﺟﻮ وﺟﻮد ﻧﺪارد و
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ایــن حالتهــا اندازهگیــری و بهعنــوان متغیــر در پایــگاه داده ذخیــره میشــود .بــه ایــن ترتیــب،

در زمــان پــردازش درخواسـتهای مشــتری ،ایــن متغیرهــا مــورد اســتفاده قــرار میگیرنــد و نیــازی

بــه محاســبة مرکــز ثقــل بــرای هــر پرسوجــو وجــود نــدارد و در نهایــت ،بهتریــن گزینههــا بــه
کاربــران ارائــه میشــود .بنابرایــن ،خروجیهــای مراحــل توصیفشــده پیشــنهادهایی اســت

کــه توســط سیســتم فــازی تحــت نظــر مشــاور ایجــاد میشــود؛ بهطــوری کــه هــر کــدام از ایــن
پیشــنهادها بــر اســاس ترجیحــات مشــتری و دانــش مشــاور اســت و در نهایــت ،ایــن پیشــنهادات

رتبهبنــدی و بــه مشــتری ارائــه میشــود.
 .4تجزیه و تحلیل یافتهها

در ایــن بخــش چارچــوب پیشــنهادی بــر روی یــک مثــال واقعــی بررســی و تحلیــل شــده

اســت .همانطــور کــه اشــاره شــد ،مــا از پایــگاه دادة گرافــی  Neo4jبهعنــوان موتــور پایــگاه داده

اســتفاده کردهایــم .زبــان برنامهنویســی  C#و محیــط  Visual Studioبــرای فراخوانــی درایورهــای

 Neo4jو تعریــف توابــع عضویــت بهمنظــور فازیســازی و عملیــات غیرفازیســازی اســتفاده
شــدهاند.

در ایــن مقالــه دادههــای واقعــی یــک شــرکت در حــوزة قطعهســازی و صندلــی خــودرو

کــه تولیدکننــدة قطعــات و صندلــی خــودرو اســت ،بررســی شــده اســت .بعضــی از مــواد اولیــه

بــرای تولیــد صندلــی توســط خــود شــرکت تولیــد و ســپس اســتفاده شــده و برخــی از مــواد اولیــه
نیــز توســط تولیدکننــدگان قطعــات اولیــه تأمیــن میشــود و در نهایــت ،صندلیهــای تولیدشــده

بــه شــرکتهای دیگــر فروختــه میشــود .هــر شــرکت و یــا تأمینکننــدة مــواد اولیــه بهصــورت

یــک گــره بــا خاصیتهــای نــام ،شناســه ،شــهر ،تلفــن و نــوع تأمینکننــده یــا خریــدار بــودن آن

مشــخص میشــود .قطعــات اولیــه کــه تولیــد و یــا از تأمینکننــدگان خریــداری میشــوند ،در
گرههایــی بــا ویژگیهــای نــام ،شناســه ،بارکــد ،گــروه ،کیفیــت و قیمــت ذخیــره میشــوند .قطعــة

نهایــی کــه همــان صندلیهــای تولیدشــده هســتند نیــز توســط گرههایــی بــا ویژگیهــای نــام،

شناســه ،بارکــد ،کیفیــت و قیمــت مشــخص میشــود .عــاوه بــر گرههایــی کــه بــرای شــرکتهای

تولیــدی و محصــوالت وجــود دارد ،بیــن گرههــا نیــز روابطــی وجــود دارد کــه ارتبــاط آنهــا بــا

یکدیگــر و همســایگی آنهــا را نشــان میدهــد .بیــن شــرکتهای تولیدکننــده و قطعــات اولیــه

رابطــة تولیــد ،بیــن شــرکت خریــدار قطعــات اولیــه و قطعــات اولیــه رابطــة فــروش ،بیــن قطعــات

اولیــه و محصــول نهایــی رابطــة مونتــاژ و در نهایــت ،بیــن شــرکتهای خریــدار و محصــول نهایــی
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رابطــة خریــد وجــود دارد.

شــکل  ،4یــک نمونــة کوچــک بــهازای یــک محصــول نهایــی از ایــن ســاختار را نشــان

اﺣﻤﺪي و
مــوادNoSQL
ﻫﺎي ﮔﺮاﻓﻲ
روي ﭘﺎﻳﮕﺎهداده
ﻓﺎزي ﺑﺮ
آبــیوﺟﻮﻫﺎي
اﻧﺠﺎم ﭘﺮس
گرهﺑﺮاي
دهــد.ﺟﺪﻳﺪ
راﻫﻜﺎري
دﻳﮕﺮانرا نمایــش میدهنــد،
خریــدار
اولیــه| یــا
تولیدکننــدة
های
شــرکت
هــای
می

گرههــای ســبز مــواد اولیــه هماننــد اســکلت ،ریــل و پریــز کمربنـد اســت و گــره زرد نیــز محصــول
نهایــی را نشــان میدهــد .روابــط تولیــد ،مونتــاژ ،خریــد و فــروش نیــز بیــن گرههــا دیــده میشــود.

شکل  .4فرایند تولید یک محصول به همراه روابط آن
ﺷﻜﻞ  .4ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻳﻚ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪﻫﻤﺮاه رواﺑﻂ آن

ﻗـﺮار
ﻛﻼس
بــاﻳﻦ
مرتبــطدر ا
هــایﺑﺎ ﺷﺮط
ﻣﺮﺗﺒﻂ
ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮔﺮه
اﺳﺘﻔﺎده از ا
مرحلــةﺑﻌﺪ ﺑﺎ
در ﻣﺮﺣﻠﺔ
در ایــن
شــرط
ﻫﺎيگره
مشــخصات
ﻛﻼسکالس
اســتفادهﻳﻦاز ایــن
بعــد بــا
در
ﮔﻴﺮد.
ﻣﻲ
ﻗﺮار
ﺟﺪول
در
ﻧﻬﺎﻳﺖ،
در
و
ﻳﺨﺘﻪ
ر
داده
ﺟﺪول
ﻳﻚ
در
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
اﻃﻼﻋﺎت
و
ﺷﺪه
داده
کالس قــرار داده شــده و اطالعــات مربوطــه در یــک جــدول داده ریختــه و در نهایــت ،در جــدول

قــرار م
گیــرد.ارزﻳﺎﺑﻲ
ﺷﺒﻴﻪیﺳﺎزي و
1-4

آزﻣﺎﻳﺶ اﻧﺠﺎمﺷﺪه ﺑﺮ روي ﻳﻚ ﺳﺮور ﺑﺎ  22 CPUﻫﺴﺘﻪاي  2/2ﮔﻴﮕـﺎﻫﺮﺗﺰ ،رم  64ﮔﻴﮕﺎﺑﺎﻳـﺖ
 .1-4شبیهسازی و ارزیابی
و ﻫﺎرد ﻳﻚ ﺗﺮاﺑﺎﻳﺘﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ و ﭘﺮسوﺟﻮ ﻫﺸﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﺄﻣﻴﻦﻛﻨﻨﺪه و
آزمایــش انجامشــده بــر روی یــک ســرور بــا  22 CPUهســتهای  2/2گیگاهرتــز ،رم 64
ﺧﺮﻳﺪار 6 ،ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺤﺼﻮل اوﻟﻴﻪ و  2ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻮﻟﻴﺪﺷﺪه دارﻳـﻢ .ﻫـﺪف در اﻳـﻦ ﻣﻘﺎﻟـﻪ ﻳـﺎﻓﺘﻦ
گیگابایــت وهــارد یــک ترابایتــی صــورت گرفتــه اســت .در ایــن آزمایــش و پرسوجــو هشــت
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﻮب و ﻫﺰﻳﻨﺔ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﺳﺖ.
شــرکت تأمینکننــده و خریــدار 6 ،میلیــون محصــول اولیــه و  2میلیــون محصــول تولیدشــده داریــم.
 2-4ﺗﺤﻠﻴﻞ دادهﻫﺎ

در آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﺎ ،ﭘﺮس وﺟﻮﻫﺎي ﻓـﺎزي ﺑـﺮاي ﮔـﺰارش ﻫﺰﻳﻨـﻪ و ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﻣﺤﺼـﻮﻻت ﺗﻮﻟﻴﺪﺷـﺪه
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد .ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎي ﻓﺎزي ﻗﻴﻤﺖ ،ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﺧﺮﻳﺪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺷـﻜﻞ
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هــدف در ایــن مقالــه یافتــن محصــوالت باکیفیــت خــوب و هزینــة متوســط اســت.
 .2-4تحلیل دادهها

در آزمایــش مــا ،پرسوجوهــای فــازی بــرای گــزارش هزینــه و کیفیــت محصــوالت

تولیدشــده اســتفاده میشــود .نمونههایــی از مجموعههــای فــازی قیمــت ،کیفیــت و خریــد تعریــف

شــده اســت .شــکل  ،5رونــد فراینــد غیرفازیســازی را نشــان میدهــد .اصطالحهــای فــازی هزینــه

بهعنــوان یکــی از متغیرهــای زبانــی مــا بــه چهــار متغیــر زبانــی تقســیم شــده کــه ،Usual ،Cheap
 Expensiveو  Luxنامگــذاری شــده اســت .همچنيــن ،اصطالحهــای زبانــي كيفيــت عبــارت اســت
از High ،Good ،Middle ،Low :و عبــارت فــازی بــرای خریــد تقســیم نیــز بــا مقادیــر ،Normal ،Low

 Highتعریــف میشــوند .اصطالحهــای فــازی توســط مشــاور در نرمافــزار هماننــد شــکل ( 5الــف)

تعریــف شــده اســت .همچنیــن ،توابــع عضویــت ایــن ســه اصطــاح در شــکل ( 5ب) نشــان داده

شــده اســت.

در یکــی از آزمایشهــا میخواهیــم مقــدار مرکــز ثقــل ( 1)CoPرا بــرای نتیجــة یــک

پرسوجــوی فــازی بیابیــم .بــا فــرض یــک پرسوجــوی فــازی بــرای محصــوالت بــا کیفیــت پاییــن

و هزینــة معمولــی ،بســیاری از حالتهــای مختلــف ممکــن اســت اتفــاق بیفتنــد .بهعنــوان مثــال،

یکــی از ایــن حــاالت میتوانــد پرسوجویــی باشــد کــه میخواهنــد محصولــی بــا کیفیــت 35

(کیفیــت آن میتوانــد بیــن  0تــا  100باشــد) و قیمــت  700000را پیــدا کننــد و قوانیــن انتخابشــدة
آن مطــرح شــده اســت .در نهایــت ،نمودارهــای مشتقشــده از طریــق انتخابشــدن قوانیــن بــر روی

کل دادههــا در پایــگاه دادة گــراف مشــخص شــده (هماننــد شــکل ( 5ج)) و روش اســتفاده از روش

مرکــز ثقــل بــرای محاســبة مقــدار دقیــق نشــان داده شــده اســت .نتیجــة نهایــی بــرای ایــن پرسوجــو
یــک محصــول بــا شــباهت  77درصــد بــه درخواســت مشــتری اســت و بــه ایــن معناســت که سیســتم،
ایــن محصــول را بهعنــوان بهتریــن گزینــة مناســب بــرای آنچــه کــه مشــتری میخواهــد ،یافتــه
اســت کــه در شــکل ( 5د) نشــان داده شــده اســت.

1. center of point
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)د(
(د)

ﺷﻜﻞ  .5ﻏﻴﺮﻓﺎزيﺳﺎزي و ﺑﻪدﺳﺖ آوردن ﻣﺮﻛﺰ ﺛﻘﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روﻳﻜﺮد ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي )اﻟﻒ( ﻋﺒﺎرات ﻓﺎزي
ـنهادیو
پیشـﻛﻴﻔﻴﺖ
ـردﺑﺮاي
ﺷﺪه
ﻗﻮاﻧﻴﻦازfire
ﻫﺰﻳﻨﻪ
ﻧﻤﻮدار
ﺧﺮﻳﺪ
ﻫﺰﻳﻨﻪ و
رویکـ
)ج(ـتفاده
ﺧﺮﻳﺪـ،ـا اسـ
ـز وثقــل ب
ﻛﻴﻔﻴﺖ،مرکـ
ﻓﺎزيآوردن
دســت
)ب( و به
س،ــازی
غیرفازی
ﻛﻴﻔﻴﺖ.5 ،
ﺑﺮاي شــکل

خریــدCoP،
)د(وﺟﺰﺋﻴﺎت
ﻫﺰﻳﻨﻪ ،و
(ب) نمــودار فــازی کیفیــت ،هزینــه و
هزینــه
(الــف) عبــارات فــازی بــرای کیفیــت،

خریــد( ،ج) قوانیــن  fireشــده بــرای کیفیــت و هزینــه ،و (د) جزئیــات CoP
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 .3-4ارزیابی و تحلیل نتایج
ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞ
ارزیابــی رویکــرد پیشــنهادی ،زمــان اجــرای رویکــرد ارائهشــده در مــوارد مختلــف
 3-4ارزﻳﺎﺑﻲ وبــرای
بــرایﻣﺨﺘﻠـ
الزمــﻮارد
زمــان در ﻣ
کلـﻪﺷــﺪه
ـﺮدواراﺋـ
ـﺮايیروﻳﻜـ
فراینــد اﺟـ
ـﻨﻬﺎدي ،زﻣــﺎن
روﻳﻜــﺮد
ـﺮاي ارزﻳـ
ـﻒنتایــج
یافتــن
ســازی
غیرفاز
اســت.ﭘﻴﺸـبــرآورد
ـﺎﺑﻲشــده
گیــری
ﺑـاندازه
ﻧﺘﺎﻳﺞ
زﻣﺎن
گزارﻛﻞ
ﺳﺎزي و
ﺑﺮآورد فـﻓﺮاﻳﻨﺪ
اﺳﺖ
ﮔﻴﺮي یـﺷﺪه
ﻳـﻚکــه بــر
ﺑـﺮايآنجــا
ـت .از
ﻳﺎﻓﺘﻦ اسـ
ﺑﺮايبخــش
ﻻزمایــن
ـده در
ششـ
ﻏﻴﺮﻓﺎزيهــای
ـازی ،ارزیابی
س.وجــوی
ـک پر
اﻧﺪازه بــرای
ﺑﺮرﺳـﻲ
اﺳـﺎس
ـری اﻳﻦ
ﺷﺪهـ در
وﺟﻮي
ـازیﻣـﺎ،پذیرفته
ـرایط فـ
ﻛﻪــوﺑـﺮرا بــا شـ
آﻧﺠﺎوج
ﺑﺨﺶـدارد
وجــود نـ
ﮔﺰارشدیگ
ارزﻳﺎﺑﻲهیـﻫﺎـچيراه حــل
ﻓﺎزي،ــی مــا،
ـاس بررس
ﭘﺮس اسـ
اﺳﺖک.ــهازپرس
ﺻﻮرترادﻗﻴﻖ
ﻧﺘﺎﻳﺞ را ﺑﻪ
ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ و
نمایــش ﻓﺎزي
شــدهﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ
وﺟﻮ را
صــورتﻧﺪارد
دﻳﮕﺮي وﺟﻮد
راه ﺣﻞ
دهــد ،فقــط
گــزارش
پیشنهادشــده
نتایــج
ﭘﺮسک
ﻛﻪ تفکی
دقیــق و
نتایــج را به
ﻫﻴﭻ و
و ﺗﻔﻜﻴﻚﺷﺪه ﻧﻤﺎﻳﺶ دﻫﺪ ،ﻓﻘﻂ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﺷﺪه را ﮔـﺰارش ﻣـﻲﻛﻨـﻴﻢ .اﺑﺘـﺪا ،ﺑـﺮاي ﺑﺮرﺳـﻲ اﺛـﺮ
میکنیــم .ابتــدا ،بــرای بررســی اثــر افزایــش تعــداد گرههــا بــر بــرآورد زمــان غیرفازیســازی
اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد ﮔﺮهﻫﺎ ﺑﺮ ﺑﺮآورد زﻣﺎن ﻏﻴﺮﻓﺎزيﺳﺎزي ﺑﺮاي روﻳﻜﺮد ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﻣﺎ ،آزﻣﺎﻳﺶ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه
بــرای رویکــرد پیشــنهادی مــا ،آزمایــش انجــام شــده اســت کــه مــدت زمــان پــردازش بــرای تمــام
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺪت زﻣﺎن ﭘﺮدازش ﺑﺮاي ﺗﻤﺎم ﻣﺤﺼﻮﻻت در ﭘﺎﻳﮕﺎه دادة ﻣﺎ را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲﻛﻨﺪ.
محصــوالت در پایــگاه دادة مــا را محاســبه میکنــد.
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از زﻣﺎن اﺟﺮا ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻏﻴﺮﻓﺎزي ﺳﺎزي ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﺪاد ﮔﺮه ﻫﺎي ﻣﺘﻐﻴﺮ در ﭘﺎﻳﮕﺎه داده
نتایــج حاصــل از زمــان اجــرا مرحلــة غیرفازیســازی بــر اســاس تعــداد گرههــای متغیــر در
از  1000ﺗﺎ  2ﻣﻴﻠﻴﻮن در ﺷﻜﻞ  ،6ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
پایــگاه داده از  1000تــا  2میلیــون در شــکل  ،6نشــان داده شــده اســت.

شکل  .6نتایج زمانی مرحله غیرفازیسازی

آزمایــش بعــدی ،ارزیابــی کل زمــان مــورد نیــاز بــرای پیــدا کــردن نتایــج یــک پرسوجــوی
ﺷﻜﻞ  .6ﻧﺘﺎﻳﺞ زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻏﻴﺮﻓﺎزيﺳﺎزي

فــازی در رویکــرد پیشــنهادی ماســت .شــکل  ،7زمــان مــورد نیــاز بــرای پرسوجــو را بــا دو
آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﻌﺪي ،ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻞ زﻣﺎن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﭘﻴﺪا ﻛﺮدن ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻳﻚ ﭘﺮس وﺟﻮي ﻓـﺎزي در
اصطــاح فــازی نشــان میدهــد کــه دو فیلتــر فــازی را بــر روی محصــوالت در پایــگاه دادة گــراف
روﻳﻜﺮد ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﻣﺎﺳﺖ .ﺷﻜﻞ  ،7زﻣﺎن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﭘـﺮسوﺟـﻮ را ﺑـﺎ دو اﺻـﻄﻼح ﻓـﺎزي ﻧﺸـﺎن
 Neo4jبــر اســاس تعــداد گرههــای  1000تــا  2.000.000اعمــال میکنــد .بدیهــی اســت کــه زمــان
ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ دو ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻓـﺎزي را ﺑـﺮ روي ﻣﺤﺼـﻮﻻت در ﭘﺎﻳﮕـﺎه دادة ﮔـﺮاف  Neo4jﺑـﺮ اﺳـﺎس ﺗﻌـﺪاد
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الزم بــرای
زمــان
یابــد.ﻫـﺮامــا،
افزایــش
وجــو
بــرای هــر پرس
ﮔﺮهﻫﺎيالزم
وﺟـﻮ ﺑـﺎ
ﭘـﺮس
ﻻزممیﺑـﺮاي
هــا زﻣـﺎن
گرهﻛـﻪ
تعــداداﺳﺖ
افزایــشﺑﺪﻳﻬﻲ
اﻋﻤﺎلبــاﻣﻲﻛﻨﺪ.
2,000,000
 1000ﺗﺎ

ـل قبــول
ﻏﻴﺮﻣﻨﺘﻈـﺮهـازی ،قاب
پیچیدگـﻣﺎـی منطــق فـ
روﻳﻜﺮدــش
ﺑﺮايــود افزای
ﻻزمــا وج
ـت و ب
ـره ،نیسـ
ﻫﺎـنهادی م
پیشـ
اﻓﺰاﻳﺶرویکـ
ﻧﻴﺴـﺖـو
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي
زﻣﺎن
غیرمنتظـاﻣﺎ
اﻓﺰاﻳﺶــاﻣﻲﻳﺎﺑﺪ.
ﺗﻌﺪادـردﮔﺮه
ﺑﺎ وﺟﻮداســت.
اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ ﻣﻨﻄﻖ ﻓﺎزي ،ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل اﺳﺖ.

شکل  .7نتایج زمانی پرسوجو برای محصولی با کیفیت خوب و قیمت متوسط
ﺷﻜﻞ  .7ﻧﺘﺎﻳﺞ زﻣﺎﻧﻲ ﭘﺮسوﺟﻮ ﺑﺮاي ﻣﺤﺼﻮﻟﻲ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﻮب و ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ

 .4-4جمعبندی

از آنجــا کــه مشــتریان خواســتار بازدهــی بیشــتری هســتند تــا پرسوجــوی خــود را بــا شــرایط

ﺑﻨﺪيو متغیرهــای زبانــی بپرســند ،ترجیــح بــر ایــن اســت کــه از منطــق فــازی اســتفاده کنیــم.
فــازی
 4-4ﺟﻤﻊ
ﻓـﺎزي وپذیــرش
کارایــی و
ـرایرابهبﺑﺎــود
وﺟﻮـان
ـش زمـ
افزایـ
ـازی بــر
منطــق فـ
ﺧﻮاﺳﺘﺎرتأثیــر
ﻣﺸﺘﺮﻳﺎنشــده و
ـی تحمیل
ﺷـﺮاﻳﻂ
ي بـﺧﻮد
ﭘﺮس
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ
ﺑﻴﺸﺘﺮي
ﺑﺎزدﻫﻲ
پیچیدگـﻛﻪ
از آﻧﺠﺎ

ﺷـﺪهو بهبــود
زمــان
افزایــش
ﻛﻨﻴﻢ.ـود ایــن
اﺳﺘﻔﺎدهــا وجـ
ﻓﺎزيــن رو ،ب
ـت .از ای
ـرشاز اسـ
اﻳﻦــل
ـتری قاب
ﺑﭙﺮﺳﻨﺪ،ــط مشـ
ـرد مــا توس
رویکـ
ﺗﺤﻤﻴـﻞ
ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ
ﻣﻨﻄﻖ
پذیـﻛﻪ
اﺳﺖ
ﺗﺮﺟﻴﺢ ﺑﺮ
زﺑﺎﻧﻲ
ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي

اســتفاده در
قابــل
یــک راه
عنــوان
ﺑﻬﺒﻮدمــا به
پیشــنهاد
آمدهﺑﺮ در
دســت
بــرای ﻗﺎﺑـﻞ
قبــولﻣﺸـﺘﺮي
ﺗﻮﺳـﻂ
حــل ﻣـﺎ
روﻳﻜـﺮد
ﭘﺬﻳﺮش
ﻛﺎراﻳﻲ و
وری،ﺑﺮاي
بهــرهزﻣﺎن
اﻓﺰاﻳﺶ
ﻓﺎزي
و ﺗﺄﺛﻴﺮ بهﻣﻨﻄﻖ

ﭘﻴﺸـﻨﻬﺎد ﻣـﺎ
آﻣﺪه در
دﺳﺖ
ﺑﻬﺒﻮد
زﻣﺎن و
اﻓﺰاﻳﺶ
وﺟﻮد
اﺳﺖ.ـایاز بـاﻳﻦ
 Neo4jمطـ
وري،ــت.
ﺑﻬـﺮهـرح اس
ـراف
ـایﺑﻪگـ
دادههـ
پایــگاه
اﻳﻦــاص
ـور خ
رو ،وﺑﺎ بهطـ
ـزرگ
ﭘﺬﻳﺮشدادههـ
ﻫـﺎي
ﭘﺎﻳﮕـﺎهرا داده
ﺑﺰرگ و
دادهﻫﺎي
اﺳﺘﻔﺎدهلدر
ﻗﺒﻮل ﺑﺮاي
ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻳﻚ راه
اگرچــه راهح
ﻗﺎﺑﻞایــن،
رویکــرد
ماننــد
ﺧـﺎصفــازی
ﻃـﻮرمنطــق
دارنــدﺑﻪکــه
وجــود
هایــی
ﺣﻞبــر
عــاوه 
در اﺳﺖ.
ﻣﻄﺮح
Neo4j
پژوهــش ) Castelltort and Martin (2018اجــرا میکننــد ،امــا آنهــا مشــتریان را
شــده
ﮔﺮاف ارائه
ﺷـﺪه در
روﻳﻜﺮد
ﻓﺎزي را
دارﻧﺪ ﻛﻪ
وﺟﻮد
راه ﺣﻞﻫﺎﻳ
ﻋﻼوه
کاربــر ایــن
اراﺋـﻪکــه
اســت
ﻣﺎﻧﻨﺪ ایــن
باشــند.
ﻣﻨﻄﻖداشــته
باالیــی
نویســی
دانــشﻲبرنامه
اﮔﺮﭼﻪکــه
اﻳﻦ،کننــد
مجبــوﺑﺮر می
ﻛﻨﻨـﺪدرﻛـﻪ
ﻣﺠﺒـﻮر
ﻣﺸـﺘﺮﻳﺎنـ را
ـریآنﻫـﺎ
کمتـاﻣﺎ
ـرشﻛﻨﻨﺪ،
پذیـﻣﻲ
Castelltortواﺟﺮا
Martin
رویکــرد
ﻣـﻲکــه
حالــی
ـت؛ در
خواهنــد داش
andـهکار بــرده
کمتــر ب
(2018ـا را
ﭘﮋوﻫﺶرا)هحلهـ
ﺑـﺮده و
بنابرایـﻫـﺎ
راه ﺣـﻞ
اﻳﻦ
اﻳﻦ
ﻧﻮﻳﺴﻲ ﺑﺎﻻ
باالیــی از
ﻛـﺎرــطح
ﺑـﻪ بــه س
ﻛﻤﺘـﺮــاز
ـن،راعــدم نی
ـده و
ﻛﺎرﺑﺮشـ
ﻛﻪ ارائــه
اﺳﺖـاور
ـط مشـ
ﺑﺎﺷﻨﺪ.توسـ
داﺷﺘﻪـازی
ﻳﻲــای فـ
متغیره
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪـنهادی،
داﻧﺶ پیشـ
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مهارتهــای برنامهنویســی در مقایســه بــا نمونــة موجــود یکــی دیگــر از مزایــای رویکــرد پیشــنهادی
مــا محســوب میشــود.

 .5نتیجهگیری و کارهای آتی

توانایــی پایــگاه دادههــای گــراف  NoSQLبــرای ذخیــره و مدیریــت دادههــای بــزرگ منجــر

بــه اســتفاده از آنهــا در حوزههــای گوناگــون ماننــد صنعــت ،تجــارت الکترونیــک و شــبکههای

اجتماعــی شــده اســت .کاربــران میتواننــد مزایــای عبــارات فــازی و مبهــم در نمایــش دادههــای

خــود را بــرای بهبــود تجزیــه و تحلیــل و مدیریــت دادههــا مــورد اســتفاده قــرار دهنــد .اگرچــه

چندیــن راهحــل بــرای بیــان پرســشهای فــازی ارائــه شــده اســت ،امــا نتایــج پرسوجوهــا

بهصــورت فــازی ارائ ـه میشــود .بــههمیــن دلیــل ،یــک رویکــرد مبتنــی بــر فــازی در ایــن مقالــه

ارائــه شــده اســت کــه فاکتورهــای فــازی را پذیرفتــه و نتایــج را بهصــورت دقیــق بــه مشــتریان ارائـه

میدهــد.

اصطالحهــای فــازی و قوانیــن روش پیشــنهادی توســط زبــان C#اجــرا شــده اســت .همچنیــن،

بــا توجــه بــه دادههــای ذخیرهشــده در پایــگاه داده ،تمــام حالتهــای ممکــن کــه بــا ترکیــب

قوانیــن فــازی اتفــاق میافتــد ،در نظــر گرفتــه شــده اســت .بــه ایــن ترتیــب ،در زمــان پــردازش

درخواســتهای مشــتری ،جســتوجو بــرای یافتــن بهتریــن گزینــه بــا شــرایط درخواســت
مشــتری صــورت میگیــرد و نتایــج بــر اســاس درصــد تشــابه ارائ ـه میشــود .در نتیجــه ،بــر اســاس

ارزیابیهــای انجامشــده ،افزایــش پیچیدگــی اســتفاده از منطــق فــازی در رویکــرد پیشــنهادی،
تأثیــرات غیرقابــل قبــول را بــر زمــان عملیــات و بهبودپذیــری کارایــی ارائــه نمیدهــد .رویکــرد

پیشــنهادی میتوانــد بــا اجــرای ســایر توابــع عضویــت فــازی ،روشهــای تعریفشــده ،و ارائــة
گزینههــای مختلــف در یــک چارچــوب کاربرپســند بــرای پــردازش پرسوجوهــای فــازی بهبــود

یابــد .عــاوه بــر ایــن ،یــک سیســتم خبــره میتوانــد بــر اســاس موتــور فــازی اجراشــده بــرای
تســهیل توســعة سیســتمهای پیشــنهاددهنده طراحــی شــود.
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