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چکيذُ – ساختار تَزیغضذُ ضثکِّای ًظير تِ ًظير ،سثة ضذُ است کِ یافتي یک ضیء در هياى اًثَّی از دادُّاً ،يازهٌذ تِکارگيری یک رٍش
جستجَی هٌاسة ٍ َّضوٌذاًِ تاضذ .در رٍش  -kقذمّای تصادفی ،اًتخاب  kگرُ تِ طَ ر تصادفی ٍ تذٍى در ًظر گرفتي ٍضؼيت ضثکِ ،از تيي
گرُ ّای ّوسایِ ،هٌجر تِ کاّص هيساى هَفقيت در جستجَ ٍ ًيس افسایص سرتار ضثکِ تِ هيساى قاتل تَجْی هیگردد .در ایي هقالِ ،یک ًسخِ
جذیذ ٍ تَزیغضذُ از الگَریتن -kقذمّای تصادفی تا تاکيذ تر تْرُگيری از اتَهاتای یادگير ارائِ هیدّين ،تِگًَِای کِ هقذار  kترای -kقذمّای
تصادفی ًِ ،تِ طَر تصادفی تلکِ تِ صَرت تطثيقی ٍ َّضوٌذ اًتخاب هی ضَد .در الگَریتن پيطٌْادیّ ،ر گرُ دارای تردار احتوال اًتخاب در
جستجَ است کِ در ّر هرحلِ از جستجَ ،تا تَجِ تِ تازخَرد دریافتی از هحيط تغيير هیکٌذ .تصوينگيری ترای اًتخاب گرُّا ،تا تَجِ تِ ایي
تردار ٍ تا استفادُ از رایگيری اکثریت از تيي گرُّای ّوسایِ اًجام هی ضَد .تِ هٌظَر ارزیاتی ،الگَریتن پيطٌْادی تا استفادُ از ًرم افسار ضثيِ-
ساز  oversimضثيِسازی ضذُ استً .تایج ضثيِسازی ػولکرد هطلَب الگَریتن پيطٌْادی ،هاًٌذ تْثَد هيساى هَفقيت در جستجَ ٍ افسایص
تؼذاد اضياء کطفضذُ را ًطاى هیدّذ.
ولیس ٍاغُ -اتَهاتای یازگیط ،خؿتدَ ،ذَز-تطثیك ،قثىِّای ًظیطتًِظیط-k ،لسمّای تصازفی

هیگطزز .لطاضگیطی هحتَیات زض قثىِّای ًظیطتًِظیط غیط-
ؾاذتیافتِ ،تِگًَِای اؾت وِ گطُّا تِ ؾازگی هیتَاًٌس ٍاضز
قثىِ قًَس یا اظ آى ذاضج گطزًس ] .[2 -1تٌاتطایي ،تِ ؾازگی،
ًویتَاى هىاى قیء ضا پیسا وطز ٍ اؾتفازُ اظ هىاًیؿنّای

 -1هقذهِ
قثىِّای ًظیطتًِظیط زض ؾالّای اذیط ،تِ ؾطػت زض حال
ضقس ّؿتٌس .تؿیاضی اظ واضتطزّای قثىِّای ًظیطتًِظیط هاًٌس
اقتطان فایل ،هسیَى ؾاذتاض تَظیغقسُ ایيگًَِ قثىِّا ّؿتٌس.
قثىِّای ًظیطتًِظیط ،هؼوَالً تسٍى ّیچ وٌتطلوٌٌسُ هطوعی تِ
هٌظَض تاهیي تطذی اهىاًات هاًٌس اًؼطافپصیطی ،همیاؼپصیطی ٍ
لاتلیت اطویٌاى پیازُؾاظی هیقًَس ].[2 -1
ایي قثىِّا ،تِ زٍ گطٍُ تمؿین هیقًَس :ؾاذتیافتِ ٍ
غیطؾاذتیافتِ .زض قثىِّای ًظیطتًِظیط ؾاذتیافتِ ،هىاى
هحتَیات قثىِ ،اظ ططیك خساٍل زضّنؾاظی تَظیغقسُ ()DHT
وٌتطل هیقًَس ٍ تِ ّویي زلیل ؾطتاض ووی تِ قثىِ تحویل

خؿتدَی هٌاؾة ضطٍضی تِ ًظط هیضؾس .اهطٍظُ ،اوثط
واضتطزّای ؾیؿتنّای ًظیطتًِظیط ،هؼطَف تِ قثىِّای غیط-
ؾاذتیافتِ ًظیطتًِظیط اؾت ٍ ططاحی یه ضٍـ خؿتدَی واضا
یىی اظ چالفّای هْن زض ایي ظهیٌِ هحؿَب هیقَز] .[3
ضٍـّای خؿتدَ زض قثىِّای ًظیطتًِظیط غیطؾاذت-
یافتِ ،تا تَخِ تِ هؼیاضّای هتفاٍتی زؾتِتٌسی هیقًَس .تا تَخِ
تِ ًحَُ ّسایت زضذَاؾتّای خؿتدَ ،ضٍـّای خؿتدَ زض زٍ
گطٍُ لطؼی ٍ احتوالی لطاض هیگیطًس .زض ضٍـّای لطؼی،
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َّقوٌساًِ اًتراب هیوٌس .الگَضیتن پیكٌْازی ،هیعاى هَفمیت
خؿتدَ ،تؼساز اقیاء یافت قسُ تطای ّط زضذَاؾت ٍ تؼساز پیام-
ّای تَلیس قسُ تطای ّط زضذَاؾت خؿتدَ ضا زض همایؿِ تا ضٍـ
-kلسمّای تصازفی تْثَز هیتركس .تِهٌظَض اضظیاتی ،اظ ًطم افعاض
قثیِ ؾاظ  oversimاؾتفازُ قسُ اؾت ٍ ًتایح تِ زؾت آهسُ،
تطتطی الگَضیتن پیكٌْازی ضا ًكاى هیزٌّس.
ؾاظهاًسّی ازاهِ همالِ تِ ای ي صَضت اؾت .زض ترف ، 2
ذالصِای اظ واضّای هطتثط اًدام قسُ تا پطٍتىل پیكٌْازی زض
ظهیٌِ خؿتدَ اضائِ هیقَز .زض ترف  ،3اتَهاتای یازگیط وِ تِ
ػٌَاى اؾتطاتػی اصلی یازگیطی زض الگَضیتن پیكٌْازی اؾتفازُ
قسُ اؾت ،تِ اذتصاض قطح زازُ هیقَز .الگَضیتن پیكٌْازی زض
ترف  ٍ 4زض ترف ً ،5تایح قثیِ ؾاظیّای اًدام قسُ ،اضائِ
هیگطزز .زض ترف پایاًیً ،تیدِ گیطی تیاى قسُ اؾت.

اطالػات لثلی زض هؿیط خؿتدَ تطای هؿیطیاتی هَضز اؾتفازُ
لطاض هیگیطًس ٍ ّسایت زضذَاؾتّا ،اظ لثل هؼیي اؾت .زض
ضٍـّای احتوالی ،زضذَاؾتّا ّن تِ صَضت احتواالتی ٍ ّن
تِ صَضت تصازفی اضؾال هیقًَس ]  .[3ضٍـّای خؿتدَ تط
اؾاؼ آگاّی گطُّا اظ هحتَیات ،تِ زٍ زؾتِ آگاّاًِ ٍ وَضوَضاًِ
تمؿین هیقًَس]  .[5-4زض ضٍـّای آگاّاًِ ،گطُّا اظ ٍضؼیت
قثىِ ٍ هىاى لطاضگیطی هحتَیات تٍِؾیلِ شذیطُ وطزى تؼسازی
هتازازُ اظ اطالػات ،آگاُ ّؿتٌس .زض ضٍـّای وَضوَضاًِ ،گطُّا
ّیچگًَِ اطالػی زض هَضز هىاى اقیاء ًساضًس ٍ اظ ضٍـّای
ؾیلآؾا تطای ّسایت زضذَاؾتّا اؾتفازُ هیوٌٌس .تا تَخِ تِ
زؾتِتٌسی فَق ،ضٍـّای لسمّای تصازفی] ً ،[5وًَِّایی اظ
تىٌیهّای احتوالی ٍ وَضوَضاًِ ّؿتٌس .یىی اظ اًَاع ضٍـّای
لسمّای تصازفی ،ضٍـ -kلسمّای تصازفی اؾت وِ اظ  kػسز
لسم تصازفی هؿتمل اؾتفازُ هیوٌسٍ .لتی خؿتدَ تطای یافتي
یه قیء ًاهَفك تاقس k ،تا گطُ اظ تیي گطُّای ّوؿایِ تِ طَض
تصازفی اًتراب قسُ ٍ زضذَاؾتّای خؿتدَ تِ ؾوت آًْا

 -2کارّای هرتثط
ّواًطَض وِ زض ترف همسهِ ًیع تحث قس ،یىی اظ چالف-
ّای هْن زض قثىِّای ًظیطتًِظیط ،یافتي هىاى یه قیء اظ تیي
گطُّای هتؼسز زض یه قثىِ تَظیغقسُ اؾت .یافتي یه
اؾتطا تػی خؿتدَی واضا ،اظ اّویت ظیازی تطذَضزاض اؾت.
اؾتطاتػیّای خؿتدَ زض قثىِّای ًظیطتًِظیط تا تَخِ تِ
هیعاى آگاّی گطُ ّا اظ ٍضؼیت قثىِ ،تِ زٍ زؾتِ وَضوَضاًِ ٍ
آگاّاًِ زؾتِتٌسی هیقًَس .زض ضٍـّای وَضوَضاًِّ ،ط گطُ،
زضذَاؾت ضا تِ ّوِ ّوؿایگاًف ّسایت هیوٌس ٍ خؿتدَ
ظهاًی پایاى هییاتس وِ "هَفمیت" یا "قىؿت" اتفاق تیفتس یا
 TTLتوام قَز .ضٍـّای وَضوَضاًِ ،پٌْای تاًس قثىِ ضا تلف ٍ

ّسایت هیقًَس .خؿتدَ ،ظهاًی هَفمیت آهیع اؾت وِ قیء
هَضز ًظط تَؾط حسالل یىی اظ لسمّای هؿتمل پیسا قَز .زض
ایي ضٍـ ،هیعاى هَفمیت خؿتدَ ٍ تؼساز اقیاء یافت قسُ تِ
زلیل اًتراب تصازفی هتغیط اؾت ٍ هوىي اؾت گطُّای
ًاهٌاؾة تیف اظ یه تاض تطای هست طَالًی اًتراب قًَس.
تا تَخِ تِ هطالؼات گصقتِ ]  ،[17] ٍ [12-6تىٌیهّای
یازگیطی تمَیتی ] [14-13هاًٌس  ،[13] Q-learningتطای تْثَز
خؿتدَ هَضز اؾتفازُ لطاض گطفتِاًس .تا تْطُگیطی اظ هىاًیؿنّای
یازگیطی زض یه قثىِّ ،ط گطُ هیتَاًس ٍضؼیت قثىِ ضا یاز
تگیطز ٍ تطای هطاحل تؼسی خؿتدَ تط اؾاؼ تاظذَضزّا ،تصوین

ؾطتاض ظیازی ایداز هیوٌٌس.
زض ضٍـ -kلسمّای تصازفی ] ،[5تِ خای ّسایت
زضذَاؾتّا تِ ّوِ ّوؿایگاى ،تٌْا تِ تطذی اظ آًْا وِ تِطَض
تصازفی اًتراب هیقًَس ّسایت اًدام هیگطزز .زض ایي ضٍـ،
پیچیسگی پیام ّای تَلیس قسُ تؿیاض ون اؾت اها تِ زلیل اًتراب
تصازفی ّوؿایگاى تطای ّسایت زضذَاؾتّای خؿتدَ ،هیعاى
هَفمیت هتغیط اؾت.
ضٍـ ؾیلآؾای هحلی تا  kلسم تصازفی هؿتمل

تگیطز وِ زضذَاؾتّا ضا تِ وسام گطُّا ّسایت وٌس .ایي اًتظاض
هیضٍز وِ ضٍـّای خؿتدَی هثتٌی تط یازگیطی ،تط ضٍی ظهاى
پاؾد ،ؾطتاض قثىِ ٍ هیعاى هَفمیت خؿتدَ ،تاثیط تِؾعایی
زاقتِ تاقٌس.
زض ایي همالِ ،یه الگَضیتن خؿتدَی خسیسَّ ،قوٌس ٍ
تَظیغقسُ اظ الگَضیتن -kلسمّای تصازفی اضائِ هیزّین وِ تِ-
هٌظَض ّسایت زضذَاؾتّای خؿتدَ تِ ؾوت گطُّای ّوؿایِ،
اظ اتَهاتای یازگیط تْطُ هیگیطز ٍ ّوؿایِّا ضا تِ صَضت

2

يازدهميه کىفراوس سيستمهاي هًشمىد ايران
 9ي  01اسفىد 0990
)(ICIS2013
11th Iranian Conference on Intelligent Systems
February 27th & 28th, 2013
( ،[4] )LFKIRWهَاظًِای اظ ضٍـّای ؾیلآؾا ٍ لسمّای
تصازفی اؾت .زض ایي تىٌیه ،خؿتدَ تا اضؾال ؾیلآؾای ّوِ
زضذَاؾتّا تِ ؾَی ّ kوؿایِ اًتراب قسُ اًدام هیقَز.
خؿتدَ ،ظهاًی هَفك اؾت وِ یىی اظ ّوؿایگاى ،قیء هَضز
خؿتدَ ضا زاقتِ تاقس ،زض غیط ایٌصَضت ّط وسام اظ ّ kوؿایِ،
هدسزاً لسمّای تصازفی هؿتمل ضا آغاظ هیوٌٌس .تؼساز گامّای
تیكتط تطای خؿتدَ ،هٌدط تِ ؾطتاض تیكتطی زض قثىِ هیقَز.
ضٍـ خؿتدَی احتوالی تطثیمی ( ،[10-9 ] )APSتط
اؾاؼ اؾتفازُ اظ  kلسم هؿتمل ٍ ّسایت زضذَاؾتّا تِ صَضت
احتوالی واض هیوٌس .اًتراب تِ صَضت احتوالی تِ خای اًتراب
تصازفی ،یىی اظ هعایای ایي تىٌیه هحؿَب هیقَزّ .ط گطُ
هیاًی ،زضذَاؾت ضا تِ ؾوت ّوؿایِاـ وِ یه همساض احتوالی
ضا زض قاذص هحلیاـ شذیطُ وطزُ اؾت ّسایت هیوٌس .همازیط
قاذصّا ،تا زضیافت تاظذَضز اظ لسمّا تِضٍظضؾاًی هیقًَس.
 ،APSلاتلیت اػتواز ضا افعایف زازُ ٍ هیعاى هصطف پٌْای تاًس ضا
تْثَز هیتركس.

هحیط ضا هیتَاى تَؾط ؾِ تایی }ً E  { ,  , cكاى
زاز وِ زض آى }    {1 , 2 ,..., rهدوَػِ ٍضٍزی-
ٍ
ذطٍخیّا
هدوَػِ
ّا  {1 ,  2 ,...,  m } ،
}  c  {c1 , c2 ,..., crهدوَػِ احتوال ّای خطیوِ هیتاقس.
احتوال ایٌىِ ػول ً c iتیدِ ًاهطلَب زاقتِ تاقس   iاؾت .زض
هحیط ایؿتا ،همازیط  c iتسٍى تغییط هیهاًٌس ،حال آًىِ زض
هحیط غیطایؿتا ایي همازیط زض طی ظهاى تغییط هیوٌٌس.
اتَهاتاّای یازگیط تِ زٍ گطٍُ تا ؾاذتاض ثاتت ٍ تا ؾاذتاض هتغیط
تمؿین تٌسی هیقًَس .زض ازاهِ ،اتَهاتای یازگیط تا ؾاذتاض هتغیط
هؼطفی هیقَز.
اتَهاتای یازگیط تا ؾاذتاض هتغیط ضا هی تَاى تَؾط چْاضتایی
} ً { ,  , p, Tكاى زاز وِ }    {1 , 2 ,..., rهدوَػِ ػول-
ّای اتَهاتا   {1 ,  2 ,...,  m } ،هدوَػِ ٍضٍزیّای
اتَهاتا p  { p1 , p2 ,..., pr } ،تطزاض احتوال اًتراب ّط یه اظ
ػولّا ٍ ]) p(n  1)  T [ (n),  (n), p(nالگَضیتن یازگیطی
هیتاقس .الگَضیتن ظیط ،یه ًوًَِ اظ الگَضیتن ّای یازگیطی ذطی
اؾت .فطض وٌیس ػول   iزض هطحلِ nام اًتراب قَز.
پاؾد هطلَب:

 -3اتَهاتای یادگير
اتَهاتای یازگیط ] ،[16-15هاقیٌی اؾت وِ هیتَاًس
تؼسازی هتٌاّی ػول ضا اًدام زّسّ .ط ػول اًتراب قسُ تَؾط
یه هحیط احتوالی اضظیاتی قسُ ٍ ًتیدِ اضظیاتی زض لالة
ؾیگٌالی هثثت یا هٌفی تِ اتَهاتا زازُ هیقَز ٍ اتَهاتا اظ ایي
پاؾد زض اًتراب ػول تؼسی تاثیط هیگیطزّ .سف ًْایی آى اؾت
وِ اتَهاتا یاز تگیطز وِ اظ تیي اػوال ذَز تْتطیي ػول ضا اًتراب
وٌس .تْتطیي ػول ،ػولی اؾت وِ احتوال زضیافت پازاـ اظ

()1
پاؾد ًاهطلَب:
()2

)α(n
ػول
اتَهاتا

پاسخ

اتَهاتای یادگير

هحيط

)p j (n  1)  (1  a) p j (n

)pi (n  1)  (1  b) pi (n
)p j (n  1)  (b / r  1)  (1  b) p j (n

زض ضٍاتط ( a ،)2( ٍ )1پاضاهتط پازاـ ٍ bپاضاهتط خطیوِ
هیتاقٌس .تا تَخِ تِ همازیط  b ٍ aؾِ حالت ظیط ضا هیتَاى زض
ًظط گطفت .ظهاًی وِ  b ٍ aتا ّن تطاتط تاقٌس ،الگَضیتن ضا LRP
هیًاهٌس ،ظهاًی وِ  bاظ  aذیلی وَچىتط تاقس ،الگَضیتن ضا
 LRePهیًاهٌس ٍ ظهاًی وِ  bهؿاٍی صفط تاقس الگَضیتن ضا LRI
هیًاهٌس.
ضٍـ خؿتدَیی وِ ها زض ایي همالِ اضائِ هیزّین تِ ًَع
ذاصی اظ اتَهاتا ًیاظ زاضز وِ زض آى زض ّط هطحلِ تیف اظ یه
ػول اتَهاتا اًتراب هیقَز .ایي اتَهاتا وِ ها آى ضا اتَهاتای

هحیط ضا تِ حساوثط تطؾاًس .واضوطز اتَهاتای یازگیط زض تؼاهل تا
هحیط ،زض قىل  1هكاّسُ هیقَز.
هحيط تصادفی

])pi (n  1)  pi (n)  a[1  pi (n

)β(n

قىل  :1اضتثاط تا اتَهاتای یازگیط ٍ هحیط][16
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یازگیط تا  kاًتراب ػول ( [16 ])KSALAهیًاهین ،تؿیاض هكاتِ
اتَهاتای یازگیط تا ؾاذتاض هتغیط اؾت ،تا ایي تفاٍت وِ زض
اتَهاتای یازگیط تا  kاًتراب ػول ،زض ّط هطحلِ k ،ػول
(هتفاٍت) اظ اتَهاتا اًتراب هیقَز ٍ ؾپؽ ًتیدِ ّط یه اظ
ػولّای اًتراتی هكرص قسُ ٍ احتواالت ػولّا تِضٍظ هی-
قَز .اتَهاتای یازگیط تا  kاًتراب ػول ضا هیتَاى تَؾط
چْاضتایی } ً { ,  , p, Tكاى زاز وِ }   {1 , 2 ,..., r
هدوَػِ ػولّای اتَهاتا   {1 ,  2 ,...,  m } ،هدوَػِ ٍضٍزی-
ّای اتَهاتا p  { p1 , p2 ,..., pr } ،تطزاض احتوال اًتراب ّط
یه اظ ػولّا ٍ ])p(n  1)  T [ (n),  (n), p(n
الگَضیتن یازگیطی هیتاقس .زض ایي اتَهاتا ،زض ّط هطحلِ  kػول
اًتراب قسُ ٍ زض هحیط اػوال هیقًَس.
} ، ( h (s)   , rsh  r ) h (s)  {1 ,...,  r
h
s

زض

 -4الگَریتن پيطٌْادی
زض ایي همالِ توطوع تط ضٍی قثىِّای ًظیطتًِظیط غیط-
ؾاذتیافتِ اؾت ٍ اظ  KSALAتطای آهَظـ گطُّا زض ضٍال
خؿتدَ تْطُ هیگیطین .زض اتتسا ،ؾاذتاض زازُ الگَضیتن
پیكٌْازی ضا تَصیف هیوٌین ٍ ؾپؽ الگَضیتن پیكٌْازی ضا
قطح ذَاّین زاز.
ّواًطَض وِ زض ترف 3گفتِ قس ،همازیط احتوالی خْت
تصوینگیطی زض  KSALAتؿیاض هْن ّؿتٌس ٍ ایي همازیط ،تط
اؾاؼ تاظذَضزّای هحیط ٍ ،پازاـ/خطیوِ تِضٍظ هیقًَس.
زض الگَضیتن پیكٌْازی هاّ ،ط گطُ ،تطای اًتراب ّوؿایِّا،
اظ  KSALAتْطُ هیگیطًس .تِ ایي هؼٌی وِ زض ّط گطُ ،خسٍلی
ٍخَز زاضز وِ زض آى ّ kوؿایِ ٍ  kهمساض احتوالی اظ اًتراب ایي
ّوؿایِّا ،تط اؾاؼ هطاحل لثلی خؿتدَ هَخَز اؾت ٍ تا تَخِ
تِ تاظذَضز اظ هحیطّ ،وِ همازیط احتوالی اظ گطُ خاضی ،تِضٍظ
هیقًَس.
زض اٍلیي گام اظ خؿتدَ ،تطای ّط گطُّ k ،وؿایِ تِ طَض
تصازفی اًتراب هیقًَس .تطای ّط گطُ ّوؿایِ ،احتوال اًتراب،
 1/kاؾت .ظهاًی وِ یه گطُ ،زضذَاؾتی ضا تِ ؾوت ّوؿایِای
ّسایت هیوٌس ،یه ؾطط تِ خسٍل گطُ خاضی افعٍزُ هیقَز.
اگط قیء پیسا ًكَز ،خؿتدَ تا اًتراب  kتا ّوؿایِ تا تاالتطیي
همساض احتوال اظ تیي ّوِ ّوؿایگاى ازاهِ پیسا هیوٌسّ .وؿایِ-
ّای اًتراب قسُ ،پیغامّای زضذَاؾت ضا تِ ؾَی ّوؿایِّای
ذَز هٌتكط هیوٌٌس .تطای تِضٍظضؾاًی همازیط احتوالی ّوؿایِ-
ّا ،اظ تىٌیه ضایگیطی اوثطیت اؾتفازُ هیقَز ،تِ ایي صَضت
وِ پؽ اظ زضیافت تاظذَضزّا اظ هحیط ،اگط تیف اظ  k/2اظ
ّوؿایِّای اًترابقسُ ،قیء ضا پیسا وطزًس ،همازیط احتوال
ّوؿایگاى اًتراب قسُ افعایف هییاتس ،زض غیط ایٌصَضت خطیوِ
تط ضٍی آى گطُّا اػوال ذَاّس قس .تِضٍظضؾاًی تَؾط KSALA
اًدام هیقَز .خؿتدَ ،ظهاًی پایاى هییاتس وِ قیء پیسا قَز یا
 TTLتوام قَز.
زض ضٍـ پیكٌْازی ،تطای تِضٍظضؾاًی همازیط احتوالی اظ
ضٍاتط ( )4( ٍ )3زض ترف  3اؾتفازُ هیوٌین .قىلّای (ٍ )2
( )3تِ تطتیة ،تِضٍظضؾاًی تطزاضّای احتوال ٍ الگَضیتن

ایي

اتَهاتا ،هدوَػِ ػول ّای لاتل اػوال اتَهاتا تطای اًتراب ػول
hام زض هطحلِ  sاؾت وِ   1 (s)  اؾت .زض ایي اتَهاتا زض
هطحلِ  ،sػول اًتراب قسُ hام اظ هدوَػِ ػولّای لاتل اػوال
اتَهاتا تطای اًتراب ػولّای تؼسی حصف هیقَز .یىی اظ
الگَضیتنّای ذطی تطای ایي اتَهاتا ،الگَضیتن یازگیطی ذطی
ؾازُ اؾت وِ تَؾط ضٍاتط ( )4( ٍ )3تیاى هیقَز .فطض وٌیس
ػول اًتراب قسُ hام زض هطحلِ nام ػول   iتاقس.
پاؾد هطلَب:
])pih 1 (n)  pih (n)  a[1  pih (n

()3

p hj 1 (n)  (1  a) p hj (n); j; j  i

پاؾد ًاهطلَب:
()4

)p ih 1 (1  b) p ih (n
p hj 1 (n)  (b / r  1)  (1  b) p hj (n); j; j  i

اضتثاط ضٍاتط ( )4( ٍ )3تا تطزاض احتوال اصلی تَؾط ضاتطِ
( )5تیاى هیقَز.
()5

)p i1 (n)  p i (n); i; p i  p(n
)(n); i; p i  p(n  1

k 1
i

p i (n  1)  p
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زض ایي قثىِ 100 ،قیء هتفاٍت تِ طَض تصازفی هیاى گطُّا
تَظیغ قسُاًس ٍ ّط گطُ تا تَخِ تِ ظطفیت حافظِای وِ تطای آى
زض ًظط گطفتِ قسُ اؾت ،تؼسازی اظ ایي اقیاء ضا زض ذَز خای
زازُ اؾت .هیعاى ذطاتی گطُّا تِ طَض هتَؾط  20زضصس زض ًظط
گطفت ِ قسُ اؾت تا پَیایی قثىِ زض آظهایكات هرتلف هس ًظط
لطاض گطفتِ قسُ تاقس .هاوعیون ظهاى تطای تحَیل پیغامّا زض
قثىِ ( )TTLتطاتط تا  6هیتاقس ٍ حساوثط تؼساز لسمّا زض اضظیاتی
قثیِؾاظی  15ػسز اؾت.
خسٍل ظیط ،تِ طَض ذالصِ پاضاهتطّای قثیِؾاظی ضا تا
همازیط پیف فطض ًكاى هیزّس:

پیكٌْازی ضا ًكاى هیزٌّس.

*/N: Number of all the neighbors , K: Number of selected
*neighbors/

IF the feedback of [(k/2)+1] neighbors is “HIT” THEN
)the neighbors with “HIT” feedback updated by EQ (3
and
)the others updated by EQ (4
ELSE
)all k selected neighbors updated by EQ (4

قىل :2تِضٍظضؾاًی تطزاض احتوال تط اؾاؼ تاظذَضز
*/ CN: Current node for search, Q: Query Keyword
K: The number of selected neighbors, PVector : The set of
*probability values/

خسٍل( : )1پاضاهتط ّای قثیِؾاظی
پاراهترّا

1. User submits a query
2. Search query node for Q
3. If Q is not in CN
3.1. Select K neighbors with the highest Pvector among all
neighbors
Generate K query messages
Search starts with k neighbors
4. If a hit occurs, sent back results on the reverse path
5. All nodes on the path update appropriate Pvectors with
KSALA

ّوثٌذی ضثکِ

گطاف تصازفی

ًَع ضثکِ

غیطؾاذتیافتِ

تؼذاد اضياء

100

هاکسیون تؼذاد قذمّا

15

TTL

قىل :3الگَضیتن خؿتدَی پیكٌْازی

هقادیر اٍليِ

6

 -2-5ارزیاتی آزهایطات
زض ایي ترف ،واضایی الگَضیتن پیكٌْازی تَؾط آظهایكات
هرتلف هَضز تطضؾی لطاض هیگیطز .ضٍـ پیكٌْازی تا ضٍـّای
-kلسمّای تصازفی APS ٍ LFKIRW ،هَضز همایؿِ لطاض هی-
گیطز .آظهایكات تِ زٍ گطٍُ هؼیاضّای قثىِای هاًٌس ؾطتاض قثىِ
ٍ ًیع هؼیاضّای ویفیت خؿتدَ هاًٌس هیعاى هَفمیت زض خؿتدَ

 -5ضثيِسازی
زض ایي ترف ،هحیط قثیِ ؾاظی ضا تَصیف ذَاّین وطز ٍ
ًتایح حاصل اظ اضظیاتیّای هرتلف ضا ذَاّین گفت .زض ظیط ترف
 ،1-5پاضاهتطّای قثیِؾاظی ٍ همازیط اٍلیِ تطای پیازُؾاظی تیاى
هیقَز ٍ زض ظیط ترف ً ،2-5تایح حاصل اظ قثیِؾاظی ضا ًكاى
هیزّین.

تؼساز اقیاء پیسا قسُ ،زؾتِتٌسی هیقًَس .زض قثیِؾاظیّای
هرتلف ،تؼساز لسمّا اظ  1تا  15هتغیط زض ًظط گطفتِ قسُ اؾت.

 -1-5فرضيات ضثيِسازی

ّواىطَض وِ زض ًوَزاض ً ،4كاى زازُ قسُ اؾت ،هیعاى
هَفمیت خؿتدَ زض ضٍـ -kلسمّای تصازفی تِ زلیل اًتراب
تصازفی لسمّا تؿیاض پاییي اؾت ،اها زض الگَضیتن پیكٌْازی ،پؽ
اظ اًتراب 5اهیي لسم ،ایي هیعاى هَفمیت تا پایاى 15اهیي لسم،
تِ  %85هیضؾس .گعیٌف ّوؿایگاى تا اٍلَیت تاالتط تط اؾاؼ

تطای قثیِؾاظی الگَضیتن خؿتدَی پیكٌْازی اظ قثیِؾاظ
 [18] oversimاؾتفازُ قسُ اؾت .قثىِ هَضز اؾتفازُ ،یه
گطاف تصازفی]  [7تا  1000گطُ اؾت وِ زض آى تطای ّط گطُ
حسالل یه لیٌه ٍ حساوثط  30لی ٌه زض ًظط گطفتِ قسُ اؾت.
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هطاحل لثلی خؿتدَ ،هْوتطیي زلیل تطای هیعاى هَفمیت تاال
تطای الگَضیتن پیكٌْازی هحؿَب هیقَز .هیاًگیي ًطخ هَفمیت
خؿتدَ تطای الگَضیتن پیكٌْازی %65 ،اؾت زض حالی وِ تطای
 APS ٍ LFKIRWتِ تطتیة  %60 ٍ %53هیتاقس.
تؼساز اقیاء وكف قسُ زض ّط ذَاؾت زض قىل ً 5كاى زازُ
قسُ اؾت .الگَضیتن پیكٌْازی ها ،تؼساز اقیاء تیكتطی ضا ًؿثت
تِ ضٍـ -k ٍ LFKIRWلسمّای تصازفی پیسا هیوٌس اها ایي
هیعاى تا حسٍز ظیازی تِ ضٍـ ً APSعزیه اؾت .اظ آًدایی وِ
زض ضٍـ پیكٌْازی ،لسمّای اًتراب قسُ اظ تیي ّوؿایگاى تا
همساض احتوالی تاال ّؿتٌس ،قاًؽ وكف اقیاء زض ظهاى اًتكاض
زضذَاؾتّا ،افعایف هییاتس.
قىل  ،6تؼساز پیغام ّای تَلیس قسُ تِ اظای زضذَاؾتّا ضا
زض چْاض ضٍـ هَضز تطضؾیً ،كاى هیزّس .زض الگَضیتن -kلسم-
ّای تصازفی ،تمطیثاً  %70اظ لسمّا ،پیغامّای  TTLضا تِ ّسض
هیزٌّس .زض همایؿِ تا زیگط الگَضیتنّا ،الگَضیتن پیكٌْازی،
تؼساز پیام ووتطی ضا تِ اظای ّط زضذَاؾت خؿتدَ تَلیس هیوٌس

قىل :5تؼساز اقیاء یافت قسُ الگَضیتن پیكٌْازی زض همایؿِ تا زیگط ضٍـّا

قىل  :6هیعاى ؾطتاض ًاقی اظ تَلیس پیام تطای چْاض ضٍـ هَضز تطضؾی

زض قىل  ،7هیعاى تاذیط خؿتدَ زض چْاض الگَضیتن هَضز
تَخِ لطاض گطفتِ قسُ اؾت .تاذیط ،تط اؾاؼ هیاًگیي تؼساز گام-
ّای هاللاتقسُ تطای یه خؿتدَ تؼطیف هیقَز .تؼساز گام
ووتط ،تِ هؼٌی هیعاى تاذیط ووتط ٍ ؾطػت تیكتط تطای وكف
اقیاؾت .تا تَخِ تِ ًوَزاض ظیط ،الگَضیتن پیكٌْازی ،تاذیط
ووتطی ًؿثت تِ زیگط الگَضیتنّا زاضز ٍ ایي هتاثط اظ اًترابّای
َّقوٌساًِ لسمّا زض ٌّگام خؿتدَ هیتاقس.

ٍ ایي تسیي زلیل اؾت وِ اًتراب لسمّا زض حیي خؿتدَ،
َّقوٌساًِ اًدام هیقَز ٍ  TTLتِ همساض زضؾتی تٌظین هی-
گطزز.

قىل  :4هیعاى هَفمیت الگَضیتن پیكٌْازی زض همایؿِ تا زیگط ضٍـّا

قىل  :7همایؿِ هیعاى تاذیط خؿتدَ تطای چْاض الگَضیتن هَضز تطضؾی
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 ًتيجِگيری-6
 یه الگَضیتن خؿتدَی خسیس ٍ تطثیمی اظ،ِزض ایي همال
لسمّای تصازفی تطای قثىِّای ًظیطتًِظیط هؼطفی قس-k ضٍـ
 اظ ًَع ذاصی اظ اتَهاتای،وِ تطای اًتراب ّوؿایِّای هٌاؾة
 ّط، زض ضٍـ پیكٌْازی. اؾتفازُ گطزیسKSALA  تِ ًام،یازگیط
-گطُ تاظذَضزّای هحیط ضا زضیافت هیوٌس ٍ ؾپؽ تصوین هی
 تا.گیطز وِ وسام گطُّا ضا تطای هكاضوت زض خؿتدَ اًتراب وٌس
،تایی اظ گطُّاk ِتِ واضگیطی اتَهاتای یازگیط تطای ّط هدوَػ
ّوِ ّوؿایگاًی وِ تیكتطیي احتوال ضا تطای هَفمیت زض
. اًتراب هیقًَس،خؿتدَ تط اؾاؼ زفؼات لثلی خؿتدَ زاضًس
لسمّای-k الگَضیتن پیكٌْازی تَؾط قثیِؾاظی تا ؾِ ضٍـ
 همایؿِ قس ٍ ًتایح تِزؾتآهسُ اظAPS ٍ LFKIRW ،تصازفی
ِ ًكاى هیزّس وِ تِ زلیل اؾتفازُ اظ خساٍل ؾاتم،قثیِؾاظیّا
 گطُّایی وِ تِ احتوال تیكتطی قیء هَضز ًظط ضا،ُتطای ّط گط
- اًتراب هیقًَس ٍ تِ ایي قىل ًطخ هَفمیت افعایف هی،زاضًس
 هٌدط تِ اضؾال، اظ ططفی َّقوٌسی الگَضیتن پیكٌْازی.یاتس
ِزضذَاؾتّای ووتط ٍ زض ًتیدِ تَلیس پیامّای ووتطی زض قثى
 تؼساز گامّای، زض ضوي.هیقَز ٍ ؾطتاض ضا واّف هیزّس
-هاللاتقسُ تطای ضؾیسى تِ گطُّای اًترابقسُ ًیع واّف هی
. اقیاء ضا ذَاّس یافت،یاتس ٍ الگَضیتن پیكٌْازی تا تاذیط ووتطی
 الگَضیتن پیكٌْازی ًؿثت تِ ضٍـّای هصوَض زض،تٌاتطایي
ِ ت، هیعاى هَفمیت خؿتدَ ٍ هیعاى تاذیط،ِهؼیاضّای ؾطتاض قثى
.هطاتة تْتط ػول هیوٌس
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