
 

 

  ایه داده پیشرفته  افزارهای نرم برای ابر  ریادگیری ماشین مبتنی ب ابزارهای

 بزرگ 

 

 چکیده 

  در  که  ، کنیمپیشنهاد می   بزرگهای  داده   کاربردی  هایبرنامه   افزایش   برای   ابر را   برمبتنی   ماشین  یادگیری   ابزارهای  ما

  های گروه   بر   مبتنی   رویکرد   یک  طریق  از   ابر   زیرساخت  هدف  برابر  در   "بعدی "  کار  حجم  بینیپیش   اصلی   یایده   آن

 ترکیب   نهایی  بندی  طبقه   دقت   طیف   افزایش   منظور   به   شده   شناخته   مختلف   هایبندی طبقه   بخشی   اثر   که   است   نوآورانه

  حجم   بندی   طبقه   مشکل   اصطالح   به   .است  مربوط   بزرگ   هایداده   از   خاص   ای زمینه   به   بسیار  حاضر  حال در  که   ،کند می 

. کند می   ایفا  حیاتی  نقش   مبتنی بر ابر   بزرگ   ی داده   کاربردی   هایبرنامه   اطمینان   قابلیت  و  وری   بهره   بهبود   در جهت   کار

یک    که   مجازی،  هایماشین   باالی  در  بندیطبقه   روش   که  کند را مستقر می   ابر  نهادهای  ما  روش   یعاقالنه   اجرای

  از   حاصل  منافع   وضوح  به   ،تحلیل  و   تجزیه   و   مقدماتی   ارزیابی.  استابر  بر   مبتنی   بزرگ   هایداده   برای   نمایش مناسب

 .کند می  تایید   راچارچوب  بندی  طبقه 

 

 مقدمه . 1

کنیم  می   پیشنهاد  بزرگ  های  داده  کاربردی  های  برنامه   افزایش  برای  ابر،  برمبتنی   ماشین  یادگیری  ابزارهای  مقاله،   این  در

  طریق   از  ابر  زیرساخت  هدف  با  "بعدی"  کار  حجم   بینیپیش  اصلی   ایده  آن  در که  ،[(17]   ،[ 6] ،[29] مثال،  عنوانبه )

 دقت  طیف  افزایش  منظور   به   مختلف  هایبندی طبقه  اثر  ترکیب  روش [(  35] مثال،   عنوانبه )  است  نوآورانه های  گروه 

  عنوان به ) شودمربوط می  بزرگ هایداده   از خاص ایزمینه  به حاضر حال در  که  ،شناخته شده است نهایی ندیب  طبقه



 اطمینان   قابلیت  نمایش  و  وری  بهره  بهبود  جهت  در  مهمی  نقش  کار  حجم  بندی  طبقه  مشکل  اصطالح  به[(.  16]  مثال،

  روش، ی این  عاقالنه   اجرای  [(.48]   ، [47]  مثال،   عنوانبه )  کند ایفا می   ابر  بر  مبتنی  بزرگ   های  داده  کاربردی  های  برنامه 

  ، [( 23]  مثال،   عنوانبه )  کند مستقر می   مجازی   های  ماشین  باالی  در   شده  توزیع   بندی  طبقه  منظور   به   ابر را  نهادهای

   .است ابر بر  مبتنی  بزرگ  های  داده   برایای مناسب   ی وسیله دهنده  نشان که 

  سرور   مزارع  و   [ 7]  ،[18]  ،[11]   ، [8]  ابری  محاسبات  مانند   مدرن   محاسباتی  های  محیط   در   سازی  مجازی   تکنولوژی

  اجازه   ما به    سازی  مجازی  ،یکسان  افزار  سخت   در  مجازی   ی تعدادی ماشیناجرابا  .  اساسی دارد  نقش  [ 19]  ، [41]

  همچون  یمزایای  سازی  مجازی   این،   بر  عالوه  . انجام گیرد  دردسترس   افزاری  سخت  منابع  از  ایی بهینه تا استفاده   دهد می 

ارمغان می   منابع   مدیریت  و  پذیری  مقیاس   اطمینان،  قابلیت  امنیت، به  برای ما    ، [42]  ،[9]  مثال،   عنوانبه )  آوردرا 

  عنوان  به)  شود  انجام  مجازی های    کاربرد   کار   حجم  بندی  طبقه   با  د توانمی   مجازی  محیط   در  منابع  مدیریت  [(.10]

  تحقیقاتی   گرفته و   قرار   بررسی  مورد  گذشته   طول  در   گسترده   طوربه   کار   حجم   خصوصیات  نتیجه،   در [(.  50]  مثال،

  های محیط   در  کار  حجم  خصوصیات  سمت  به  هاکار  از  برخی  اخیرا،[(.  4]  ،[12]  مثال،  عنوانبه )  زیادی انجام شده است

  شده  سازی  مجازی  هایمحیط   در  بینیپیش   و  کار  حجم  سازیمدل   دیگر،  سوی  از[.  21]   است  شده  انجام   داده  مرکز

نشان داده شده    [46]  ، [24]  در مجازی شده    کار  حجم  تعادل  حفظ   که   درحالی،  اند بیان شده  [ 3]  ،[22[ ]20]  در

 . است

  در  مناسب  معیارهای   آوری جمع  با و    شد   ذکر  قبال   که  است  حیاتی   کار   یک   کار،   حجم   بندی  طبقه   روش،   نظر   نقطه   از

  آوری  جمع   هایداده   روی  بر   بندیطبقه   الگوی  یک  یاجرا  حال  در  و  همراه است  مرجع  کاربردی  هایبرنامه   اجرای   طول

  CPU  عنوانبه   د توانمی   کار  حجم  پایه،   سطح   در .  تفاوت قائل شویم  مختلف   طبقات  میانشود  باعث می   که   ،است  شده

 سطح   اساس   بر  مجازی  ماشین  نامتقارن  هایریزی برنامه   شهمکاران   و  هو  ،[27]  در.  باشد   متمرکز  I / O  یا  و   متمرکز

  دیسک   ، متمرکز  حافظه   ،متمرکز  CPU  عنوان   به   تواند می   کارحجم   نهایی،  سطح   در .  را انجام دادند   بندیطبقه ی  پایه

 سطح  چندین  اساس   بر  بندیطبقه   مدل   یک[  50]  شهمکاران  و   ژائو .  متمرکز باشد   شبکه   و  نوشتن متمرکز  /خواندن

کردند را    بندیطبقه    در   دقت   بهترین   که  یمعیارهای  خودکار   انتخاب  مشکل  شهمکاران  و   ژانگ   ،[ 49]  در .  توصیف 



  عنوان   به   حافظه   منابع  به  توجه  با  د توانمی   که   را  یکارحجم   همچنین، .  نشان داده است  ،کنند می   را ارائه   بندیطبقه 

تحلیل    و  مورد تجزیه   طیفی  پارامترهای  از   استفاده  با  تواند می   که   ،شود مورد مطالعه قرار داده استبندی  طبقه   سیگنال

  بندی طبقه   که  دهد می   نشان  سازیشبیه   در  و  هاماشین  سازیآماده   در  نتایج[(.  31]  ،[39]  مثال،  عنوانبه )  قرار گیرد

مدیریت   اجرا  حال  در   فرآیندهای  توسط   و   ایجاد   حافظه  به   ارجاع  مدل  برای   تواند می [  5](    HMM)  مارکوف  پنهان  مدل

 .شود

را    مرجع  هایبرنامه   از   برخی   مجازی  محیط   یک   در   ،ابتدا.  است  زیر   صورتبه   بندیطبقه   فاز   ما،   پیشنهادی   پژوهش  در

  ،اجرا آن  از   پس  و  ،(کنیماستفاده می   SPEC CINT2006  [40 ]  یشده   شناخته  معیار  از   کار،   این  در)  کنیماجرا می 

های  ویژگی   این  با.  کنیماستخراج می   مجازی  ماشین  مانیتور  از   کاربردی  برنامه  هایرابط   از  استفاده  با  ها راویژگی   از  برخی

.  کنیمماشین ارائه می   یادگیری   هایالگوریتم   به   توجه   با  هابرنامه   از  یک   هر  برای   کار   حجم  از  مدل  یک  ،شده  آوری جمع

 پیدا  جهت  ، مرجع حجم کار  هایمدل   به  را  خود   هایویژگی   و  ،شوند یکسانی اجرا می   محیط   در  ناشناخته  هایبرنامه 

 دستبه   نظرات  نهایت،  در.  دهند شود، می   همراه  هامدل   از  یک   هر  با  تواند می   ناشناخته  کار  حجم  که  باور   این  کردن 

  استخراج  منظور به   Dempster-Shafer  [36 ]  قانون   از   استفاده   با   مختلف   بندی طبقه   هایالگوریتم   از  استفاده   با   آمده

  .شوند ادغام می  باالتر کیفیت  با بندیطبقه  یک

  عامل  سیستم  تحت را    SPEC2006  معیار   ما   واقع،   در   .شویممی   قائل  تبعیض   برنامه   بارهای  میان   در  ما   طورخاص،به 

می   مجازی  را ویژگی   از   برخی  و کنیم  اجرا    از  استفاده   با.  کنیممی آوری  جمع   مجازی   ماشین  مانیتور  طریق   از   ها 

  های مدل   میان  در ناشناخته    کار  حجم .  دهیمتوسعه می   کار  حجم  هر  برای   مدل  یک  ماشین  یادگیری  هایالگوریتم 

ارائه    ی جالب  ی بالقوه   کاربردهای   سازیمجازی   در   اجرا   حال  در   کار   حجم در میان    بندیطبقه   .شودبندی می طبقه   مختلف 

 ماشین  در   اجرا  حال   در  ندهایفرآی   اصلی  هایویژگی   است  ممکن  ،شوند   انتخاب  مناسب  هامعیار   اگر   مثال،   برای.  دهد می 

 دیگر .  هنگام اجرای مشتری مورد نیاز است  یفرآیندهای  چه  که  بدانید   این است که   دیگر   احتمال.  مشخص شوند   مجازی

  حال   در  فرآیندهای  رابطه،  این  در  .باشد می [  26]  مخرب  افزارهاینرم   تشخیص  مورد،  این  در   ممکن  کاربردی  هایبرنامه 



. کند   تغییر   زمان   طول   در   یا  و   اگر حجم کار یکسان باشد   قرار گیرند   نظارت   تحت   کار  حجم  دیدن   برای  ند توانمی   اجرا

 .کند تایید می ارائه شده را  بندی طبقه چارچوب از ناشی مزایای  وضوح به   تجربی تحلیل و  تجزیه  و  مقدماتی ارزیابی

 

 عملیاتی  اصول. 2 

 

 کار  حجم  مدل  آزمون و  آموزش  :1 شکل

  دنباله   از   استفاده  ، آموزش   پشت  یایده   توصیف شده است.  1  شکل  در   بندیطبقه   الگوریتم  مراحل  آزمایش  و  آموزش 

.  گیردبرنامه می   کار  حجم  مدل  برای آموزش های مختلف را  ورودی   که   زمانی  ، برنامه  توسط   شده  تولید   مختلف،   اجراهای

  از   کار  حجم  که  دارد   احتمال  شود،می   وارد  کار  حجم  مدل  یک  به  ایناشناخته  اجرای   دنباله  که   هنگامی  دیگر،سوی   از

 .شده باشد  تولید  مدل  به شبیه ناشناخته یدنباله 

  پنهان   هایمدل   ،[(34]  مثال،  عنوانبه )  عصبی  هایشبکه  ، بند انجام دادیمطبقه   چهار  با   را  کار  حجم  بندیطبقه   ما

   .ARMA  [28] و[ 2]  همسایه k نزدیکترین مارکوف، 



  مدل استخراج  برای استفاده مورد معیار  شش همان با را کار  حجم هایمدل  ابتدا: دادیم انجام  بندیطبقه  آزمون دو  ما

  همیشه  فرآیندها نتیجه  در ،بود متفاوت  آموزش   در استفاده  های مورد داده   از  ورودی   هایداده   حال،بااین.  تست کردیم

   .استفاده شد  کار  حجم هایمدل   با شباهت یمحاسبه برای  دیگر معیار  شش دوم،  مرحله در . هستند  متفاوت 

 

 بند طبقه  دو   از تلفیق داده  :2 شکل

گرفته    نظر  در   بندیطبقه   دقت  بهبود   منظور  به  داده  ادغام  چارچوب  یک   در  د توانمی  هاویژگی   و  مختلف  هایبندیطبقه 

 .است شده  گزارش  2  شکل در  گونه کههمان  ،شود

  کردن  پیدا   برای   توان می   را   کیفیتباالترین    با   بندیطبقه   این  است،   شده  داده   نشان   مقاله   این  پایان   در   گونه که همان

 . استفاده کرد ناشناخته کار  حجم  دسته یک

 

   SPEC 2006 معیار. 3

 CINT2006  [40] معیار  CPU  کند تاکید می   کامپایلر  و   حافظه سیستم    زیر  پردازنده،  سیستم   یکبر  ،  متمرکز.  SPEC  ،

CPU2006    منبع   کد   عنوانبه   هامعیار  تمام  .کرده است  .متمرکز طراحی  محاسبه  عملکرد  از  مقایسه  یک  ارائهرا برای  

ها قابلیت  به   توجه   با  زیر   هایکالس   در   توان می   را   هامعیار  مجموعه   در  شده   گنجانده  یبرنامه   دوازده.  است  شده   ارائه

 . سازیبهینه کالس  علمی، محاسبات کالس  سازی،فشرده  کالس  بازی،  کالس  کامپایلر، کالس  کرد:   بندیگروه 



  ،bzip2،403.gcc،458.sjeng.401هایبانام  است،  شده  مشتق  معیار   شش  از  کار  حجم   هایمدل   کار،   این  در

471.omnetpp،400.perlbench   462  و.libquantum.   .شش   همان   با  شده  مشتق   هایمدل اول،    آزمایش  در  

  آموزش   در  استفاده  های مورداز داده   ورودی  هایداده   که  باشید   داشته  توجه  که  است  مهم  .است  شده  تست  معیار

 شباهت   ارزیابی  برای  دیگر  معیار  شش  دوم،  آزمایش  در.  است  متفاوت  همیشه  اجرا  توالی  نتیجه  در  ،متفاوت هستند 

 . استفاده شده است کار  حجم هایمدل  برای ارزیابی 

  رفته   دست  از  حافظه  فعالیت  و  I / O  که  چرا  ،مشابه هستند   کاربردی   هایبرنامه   از  کسری  تنها  استفاده  مورد  هایمعیار

  متمرکز   کار  حجم  شده است و تنها در   گرفته   نظر  در  کل   از   اولیه  دیدگاه   یک   عنوان   به   شده  گزارش   نتایج  بنابراین،.  است

   .است کامپیوتر 

شود، مهم دهی می سازمانتکرار    قابل  نتایج  گزارش   ایجاد  منظور  به  هامعیار   به  ورودی  هایداده   که چطور این  توضیح

  ورودی   یک   تنها  sjeng  معیار.  perlbench برای  سه  و   gcc  برای  نه،  bzip برای  مختلف  ورودی   شش  SPEC.  است

که می   دستبه   chess.html  از  شطرنج   هایموقعیت  اولین  از   sjeng  برای  دیگر  ورودی  دو   ؛ دارد   از   آید 

WWW.DOWNSCRIPTS.COM/CHESSDATABASE ASP.NET-SCRIPT.HTML    طور به شود.  دانلود می  

و     SPECتوسط   ورودی   یک  تنها  omnetpp  مشابه،   در  شده   گزارش   شبکه   مثال اولین    از   دیگر  هایورودی دارد 

HTTP://INET.OMNETPP.ORG/DOC/INET/NEDDOC/INDEX.HTML.   می به   درنهایت،آید.  دست 

libquantum  (.17 ،1413) و ( 15 ،159: ) شده است زیر داده اضافی  اعداد  زوج از   

  مشابه روش   از   تست برای  اضافی  هایورودی .  د نشومی   استفاده   آموزش  برای  که  دارند  ورودی سه  حداقل  هامعیار   تمام

 .آید دست می به 

 

 مجازی  ماشین تنظیم. 4 

  افزار   نرماست    شده  ارائه   VirtualBox  [43] افزار  نرم  توسط   کار  این  در  استفاده  مورد  سازیمجازی   هایزیرساخت

VirtualBox  و   کند می   فراهم   کاربردی   برنامه  هایرابط   از  غنی   ایمجموعه  که   است  باز  منبع   سازیمجازی   برنامه  

http://inet.omnetpp.org/DOC/INET/NEDDOC/INDEX.HTML


است.   شده  داده   شرح     در  موجود  های   API  از   کامل  ایمجموعه.  دهد را ارائه می   مجازی  یبرنامه   مختلف  معیارهای

SDK ،  با  که  VirtualBox  با  تعامل   در  کاربردی  هایبرنامه   تا  دهد می   اجازه  ثالث  به اشخاص  شده،   ارائه  VirtualBox  

توسعه دهند  داده   .VMM  پایین  در.  است  شده  طراحی   حو سط  در  VirtualBox  .  را   قلب   VMM  .ایمرا توضیح 

  و مجازی   ماشین   بین  درگیری وجود  عدم  و  امنیت  و کند می را نظارت  مجازی   هایماشین  عملکرد   است،  سازیمجازی 

  دور  راه   از   پروتکل ) RDP  سرور  مثال،   عنوان به   اضافی،   هایقابلیت   که  وجود دارد   هایماژول.  کند می   فراهم میزبان را  

 .نمایش داده شده استهای اساسی باالتر از این بلوک  API سطح. کنند را ارائه می  (دسکتاپ

 کند،می   عمل  HTTP  سرور  عنوان  به  اجرا،  حال  در  بار  یک  ،همراه است  سرویسوب   یک  با  VirtualBox  افزار  نرم

می  SOAP  اتصاالت   سرویس وب   توصیف   زبان   فایل   یک   در   کاربری   رابط .  کند می  پردازش   را   آنها   و   [ 38]  پذیردرا 

(WSDL    توصیف شده است )[45  .]برای  ی ابزار   که  ممکن است   نویسیبرنامه   زبان   هر   در   مشتری   هایبرنامه   نوشتن  

  جاوا  بر   عالوه .  فراهم کرده باشد   پرل   پایتون،   ، C ++،  PHP NET ،  کرده   فراهم  جاوا  مانند   ، WSDL  هایفایل   پردازش 

  یک  عنوانبه (    COM)  گرا  شیء  مدل  از  استفاده   با  API  .است  استفاده   برای  آماده  هاییکتابخانه   شامل  SDKپایتون،    و

  که  دیگر،   هایمیزبان   در طبیعی است.  Micrisoft COM  از   استفاده   ویندوز،  در.  سازی شده استپیاده   مرجع  مدل

COM   ندارد،  وجود XPCOM اجرای  برای رایگان برنامه یک که COM شودمی   استفاده ،است. 

  نرخ و کمتری دارد   سربار که  این دلیل  به استفاده کردیم  COM روش  از  ما ، API سرویس  وب  متعدد   مزایای وجود   با 

 5.96  طورمتوسط به   است،  قادر  سرویس  وب  که  شد   معلوم  انجام دادیم و  اطالعات  تبادل  یک   ما.  ی داردباالتری  داده 

MS   داده   از   استفاده   با  که درحالی آوری کند  اطالعات جمع  COM   0.49  تواند می  MS  هایویژگی   دیگر .  کند   آوریجمع  

 :کند می  فراهمزیرا را  توابع API.  است استفاده موردمنابع   در آماری هایداده   از ایمجموعه  ، نگرانیجالب

 (. دیسک  شبکه، ، CPU ، RAM) هستند  ما  مورد عالقه هایشاخص از ههاگروه  کدام  که کند می  تعیین  •

 ؛ (1 زمانی  فاصله  حداقل) گیری اندازه  محدوده  تنظیم •

 (. میانگین حداکثر، حداقل،) آمار برای فریم اندازه  تنظیم •

 واحد  منبع   یک  از استفاده  مورد   در  و جوهایی  پرس  ساخت •
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  شود؛می   هدایت  میزبان   توسط   مالکیت   . توسعه دادیم  3  با توجه به دیاگرام شکل  مالکیت  سیستم  یک  ،معیارها  به  توجه  با

وجود دارد    VMM  برای   وب   رابط   یک .  کند استفاده می   COM  کاربری   رابط   از   آمده   دستبه   هایداده   و   دستورات  تمام

 تر است.آهسته از آنچه در باال بیان شد  آن اما

 

 اکتساب  سیستم: 3 شکل

 

 gobmk معیار  توسط  شده  تولید  حافظه  منابع : 4 شکل



 گیرد. استفاده قرار می   مورد  منبعتقاضای    و   حافظه  منابع  یعنی   نوع،  دو  از   کار  حجم  توصیف  برای  گیریاندازه   مقادیر

 آدرس ،  حافظه  منابع  شده است  .آوریجمع   API VMM  هایکالس و  VirtualBox  افزار  نرم   از   استفاده  با  مقادیر  دو   هر

  های شمارنده   ارزش   تواند می   API IMachineDebugger VMM .هستند   مجازی  هاییند فرآ  توسط   شده  تولید 

 در حال حافظهمنابع    از   تکه   یک   ، 4  شکل در.  آوری کند جمع   را   ثانیه میلی   0.5  هر در    دستورالعمل   به   مربوط  برنامه 

 ( است.  gobmk) SPEC معیار یک از  مجازی اجرای  طول  در آوری جمع

 

 perlbench معیار  توسط  شده  تولید  حافظه  منابع : 5 شکل

 .  (perlbench)گزارش شده استSPEC معیار دیگر  برای  مرجع  یحافظه  از تکه  یک  ، 5 شکل در

است.جمع   < time stamp<>address>  فرمت   یک در    هاداده  شده   API  از   استفاده   با  آوری 

IPerformanceCollector    می را جمع   مجازی   یندهای فرآ  توسط   شده  تولید   منابع  تقاضای  ویژگی   .کنیمآوری 

 :است زیر  شرح  به منابع یتقاضا هایویژگی 

 . کاربر حالت در   استفاده مورد  یپردازنده  •

 . سیستم حالت در   استفاده مورد  یپردازنده  •

 (. حافظه کل/آزاد حافظه )  حافظه شدن تکه  •



 

 دو اجرای متفاوت  در   مختلف هایبرنامه  برای  CPU ویژه   کاربر  زمان: 6 شکل

  مجازی  هاییند فرآ  اجرای   طول  در   کاربر   حالت   که وقتی   شودمی   استفاده   CPU  از   S  400  از   بخشی  ،6  شکل   در

  .کند آوری می جمع

 

 مختلف  اجرای دو  در  مختلف  هایبرنامه  آزاد برای RAM  ویژگی: 7 شکل

   .گزارش شده است  فرآیند  مجازی اجرای طول  در  موجود  حافظه آزاد RAM  میزان  ، 7 شکل در

 

منبع مورد    هایداده   ویژگی  همچنین.  است  مجازی   ماشین  در   مرتبط   مختلف  یند فرآ  یک  اجرای  مربوط به   منحنی  هر

 .آید دست می به  time-stamp فرمت   یکدر  تقاضا
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 اولین  واقع  در .  نیست  برنامه  رفتار  ینماینده  اجرا   حال  در  کد   یک  از  اولیه   دستورالعمل  که  است  شده  شناخته  خوبیبه 

 محاسبات  به  رسیدن   از  قبل   ،داده  ساختمان  عنوان   به   حافظه   تخصیص   و   I/O  هایفایل   جز   به   دستورالعمل   میلیاردها

  کهطوری همان   برنامه   حالت   کشف  هایتکنیک   از   کار   این   در.  شده است  اندازیراه   شودمی   انجام   برنامه   توسط   که   واقعی 

  میلیارد   1  کورکورانه  عوض،  در.  کنیماستفاده نمی   هابرنامه   پایدار  حالت  شروع  کردن  پیدا  برایتوصیف شده  [  37]  در

   .کنیماجرا می  داده  تحلیل  و  تجزیه  شروع  از قبل  را  دستورالعمل

در نظر     عدی بُ  چند   سیگنال  یک  عنوان   به را    منابع   تقاضای   دنباله  و   عدی بُ  یک  سیگنال  عنوان  به را    حافظه   منابع   توالی 

بیان   توالی  از  پارامتریک  توصیف یک  از  استفاده با  افتد،می  اتفاقسیگنال پردازش  در  که  آنچه ، مشابه طوربه . گیریممی 

  آن  از  پس   و  معیارها  توالی   در   مهمی   حوادث   برنامه، پی  در پی  رفتارهای   یا حلقه   جمله   از   روند،  این   در   حوادث   .کنیممی 

  دنباله   طیف  کهدرحالی   کند می   معرفی یک طیف حداکثری را    حلقه   مثال،  عنوانبه   .کنند تولید می   سیگنال  طیف  در

. دهد را تغییر می   خودخواص    پویا  صورت   به   توالی   براین،عالوه کند.  می   DC  طیفی   جزء  یک  تولید   درپی پی  هایآدرس 

  و   تجزیه   همپوشانی  در   توالی   بنابراین.  کنیماستفاده می   حافظهدنباله    در  کوتاه  یزمان  توصیف طیف  از  دالیل،   اینبنابه

  یهایبلوک   به  بیشتر  هاقاب  این.  گزارش شده است  8  شکل  در  که  همانطور   ،شودمی   تقسیماندازه    به   توجه   با  تحلیل

شود.  ها نمایش داده می بلوک   از  ایمجموعه   توسط   حافظه   از مراجع  قاب  یک  مثال،  عنوانبه   رو،   این   از.  است  شده  تقسیم

 .است شده تقسیم  هاها و بلوک پوشانی فریم در هم  تقاضامورد   منابع  هایویژگی   از عدیبُ چند  ایدنباله  همچنین،

 

 فریم   تحلیل: 8شکل



 

 DCTضرایب  معکوس اولین  دگرگونی  با سیگنال بازسازی: 9 شکل

  یگسسته   نمایش تبدیل  یک  ممکن،   طیفی  پارامترهای  بین  در  .ها استبلوک   از  طیفی  تحلیل  و  تجزیه  انجام  بعدی  گام

انتخاب میDCT)  کسینوسی [.  25]  است  شده  شناختهمهم    خواص  با  سیگنال  پردازش   عملیات  یک   DCT.  کنیم( 

  ( انرژی  تراکم )   ممکن  ضریب  چند   ممکن در   انرژی   عنوان به   زیرا  سیگنال مفید است  افزونگی  کاهش  برای   مثال،   عنوانبه 

  DCT  ضرایب  حفظ   اثرات  .است  شده  داده  بندیطبقه   الگوریتم  به  ورودی  عنوانبه   DCT  ضرایب  اولین.  قرار گرفته است

یک    فریم  این   در. شده است  رسمشکل    این   در حافظه  منابع  1024  فریم از   یک .  است  شده  داده  نشان 9  شکل  در اول

  استفاده   الیه  صفر  با  1،024ضریب    بردار  یک  آوردن  دستبه   برای  شانزده  ضریب  اولین.  دهیمانجام می   DCT  تبدیل

 اولین   حفظ   که   است  بدیهی.  آید بدست می   9  شکل  شده در   رسم  منحنی   دنباله   این  معکوس   تبدیل  توسط .  شودمی 

  یکننده منعکس  دهد ورا نشان می  کلی  توالی  رفتار  هنوز  که  درحالی  شودمی   توالی  هایقله   شدن  صاف  موجب  ضرایب

   .است اموالکاهش   افزونگی سیگنال

کار  به   ویژگی   هر   در   جداگانه   طوربه   DCT  ، فریم وجود دارد  یک   در   هاویژگی   از   نوع   سه   چون   منابع،   تقاضای  مورد   در 

 این  در .  کنیمانتخاب می فریم    دادن  نشان  برای  را  ویژگی   در DCT ضرایب  از  کمی   تعداد ما مورد، هر  در .  شودبرده می 

  تشکیل  ویژگی   یک   برای  DCT  ضریب   هر  از  که   ،شودمی   توصیفبردار    جزء  سه   توسط   صورت جداگانه د، فریم به مور



  عدد   یک   توسط که    است،  تقاضا  منابع   و  حافظه  مراجع   دو  شامل هر  توالی   از  بلوک   هر   که  است  این   نتیجه.  است  شده

 شود.بیان می  صحیح

 

 SETUP  نهایی پارامترهای : 1 جدول

  الیه   سه  از   استفاده   با   ،را  عصبی   هایشبکه   بندیطبقه   هایآزمایش  از   برخی  اولیه  تحلیل  و  تجزیه   پارامترهای   از  شروع   با

 .است شده  گزارش  1  جدول در  پارامترها  نهاییبهینه  تحلیل و  تجزیه . انجام دادیم عصبی  سلول 50 و پنهان

 بندیطبقه  هایالگوریتم  آ. 

 . آوریمشده می  استفاده بندیطبقه  عنوانبه که  ماشین یادگیری  هایالگوریتم  از  مختصری شرح بخش این در

 ماشین   یادگیری   یساده   الگوریتم  یک  (K-NN)  نزدیک  اُمین همسایهk  الگوریتم :  نزدیک  اُمین همسایهk  الگوریتم (  1

 ماشین  یادگیری  هایالگوریتم   گونه که دیگر همان   ،کند نمی  استفاده   آموزش   مرحله  طول  دری  مدل   هیچاز    که  است

  که   است  دیگر   هاینمونه   مجاورت  در   داده   مجموعه   یک  در  نمونه  که   است  استوار   اصولی  به   K- NN.  دهند انجام می 

  همسایگان  از   اکثریت  رأی   با  اشیاء  ،گذاری شوند عالمت   بندیطبقه   برچسب  با   اشیاء  اگر.  هستند   مشابه   خواص   دارای 

  اقلیدسی   فاصله  از   K-NN.  یابند تخصیص می   خود  همسایگان  نزدیکترین  میان   در ی  کالس   به   و   شوند بندی می طبقه   خود

 .کند استفاده می  نشده  بندیطبقه  شی از  همسایه به  نزدیکی برای نمایش

 اطالعات  جریان  آن   در  که  پنهان،  الیه   سه   با  جلو   به   رو  توپولوژی   با  عصبی   شبکه   یک   از   ما:  عصبی   هایشبکه   الگوریتم (  2

 . کنیمدارد استفاده می خروج  برای  راه یک  خروجی و  ورودی  بین



  توزیع   به مربوط  هاحالت  از  یک  هر  خروجی  ، (ها HMM)  مارکوف پنهان هایمدل   در: مارکف پنهان  مدلالگوریتم  ( 3

  یک  از  شده انتخاب  عالمت  گسسته   توالی ،  مشاهدات اگر  که   است  این. است قطعی رویداد   یک جایبه  خروجی  احتمال

 جهت   تصادفی  فرایند   که   دارد  وجود   گسسته  احتمال  توزیع  یک   حالت  هر  برای  آن   از  پس  ،باشند   محدود  الفبای

  مجموعه  از  دیگریکی   طریق  از  توانمی   تنها  و  است  پنهان  حاالت  دنباله  ها،  HMM  در.  کند می   توصیف   را  سازیمدل

بهبود    سازیبهینه   معیارهای  اساس   بر  ،   مناسب  الگوریتم   یک  با  حاالت  توالی  بنابراین،.  کرد  مشاهده  تصادفی   یندهایفرآ

 .مقادیر پیوسته باشد  یا  و  گسسته  بردار  تواند می  مشاهدات احتمال ،باشید  داشته  توجه که  است مهم. یابد می 

4  )ARMA   :داده  از  زمانی  سری  یک  عنوان   به  حافظه  مرجع   توالی  به   توجه   با  TM،  مدل  ARMA   و    درک  برای   ابزاری

بخش    یک  و(  AR)  خودبازگشت  بخش  یک  است،  بخش  دو  شامل  مدل.  است  سلسله  این  در  آتی  مقادیر  بینیپیش  شاید،

.ARMA(pمدل    عنوان   به  است  مدل  بنابراین،.  (MAحرکت میانگین ) q)  آن  در   که   ،بیان شده است  p  کاهنده   بخش  

 :است حرکت میانگین مرتبه q  و

Mt = c + ϵt + ∑ φiMt−i + ∑ ψϵt−i

q

i=1

p

i=1

 

  خطی   مدل  از   ARMA  مدل   با  بندیطبقه .  است  ثابت  C  و  سفید   صدا  و  سر ϵt  مدل،   پارامترهای  ψi وφi  آن   در   که

  .است یافته تعمیم
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  مجموعه  یک  تئوریی  پایه   در.  است  شواهد   مختلف  اقدامات  ادغام  ،DEMPSTER-SHAFER  [36] نظریه  از  هدف

θگوید  می  که  است،  ممکن هایفرضیه   از متناهی = {θ1. 000. θk} 

 ( تخصیص اساسی باورآ

  ، بیان کنیم  تردقیق .  بیان شود  احتمال  چگالی   تابع  یک   از  کلیت  یک   عنوانبه   تواند می (  BBA)  تخصیص اساسی باور

زیر را    شرایط   که   θ  از   A  مجموعه  زیر   هر  به [  1  ،0]  یبازه  در  مقدار  یک   که  است  تابع   یک   m  تخصیص اساسی باور

 :دهد داشته باشد اختصاص می 



∑ m(A) = 1. m( ) = 0

A⊆θ

 

  به   باور   توانیم می تنها    ما   کند. زیراپشتیبانی می   A  عناصری  همه   نه  ،θ  از   A  زیرمجموعه  از  m(A)  که   است  ذکر  شایان

 . اختصاص دهیم فرضیه هر  به نه  ،  θ ای از زیرمجموعه 

 شواهد  از ترکیبی  ب(

Cتوانند عوضی از  می   M2  (.)و     M1  (.)کنیم. بنابراین  را مشخص می   M2  (.)و   M1  (.)دو باور اساسی ⊂ θ    مطابق

 [: 36]فرمول زیر باشند 

m(c) = m1⨁m2 =
∑ m1(Aj)m2(Bk)j.k.Aj∩Bk=c

1 − ∑ m1(Aj)m2(Bk)j.k.Aj∩Bk=0
 

 طبیعی است. عامل  یک مخرج 

 BBA براساس  تنها کالس  بندی  ج( طبق 

  هر توسط   شده تولید  فرآیندهای از  دیدهآموزش  هر ، کنیم استفاده بندیطبقه  Kاز  توانیممی  داشته باشیم معیار  K اگر

 این  از  هدف  .شودمی   استفاده  DS  ترکیب   در  متخصص   یک  عنوانبه  بند طبقه   هر.  کند استفاده می   معیار  K  از  یک

  .است ناشناخته فرایند   معیار به   بردن پی بند طبقه 

 توسط   فرایند   که  استاحتمال این    ip  آن   در  که،  i  =1  . . .،  K  ،کند می   فراهم  خروجی  عنوانرا به  iP  احتمال  iC  بند طبقه 

θبا   فرضیه  مجموعه  .شود   تحلیل   و   تجزیه   بند طبقه  = {θ1. 000. θk}  نشان داده شده است ، θi    رخدادی است که

 برابر است با:   {θi}  مجموعه زیر  احتمال فرض،  این تحت ،آید اُم می iاز پردازش معیار 

mi({θi}) = pi 

mi(c) =
1 − pi

2k − 1
 

  از   ایمجموعه   و   i معیار  توسط   شده  تولید   هایداده  از  دیده  آموزش   مجموعه  از  بندیطبقه امین   BBA،  i  این  اساس   بر

  کهکند،  می   فراهم[  0،1]  یبازه   در  خروجی   عنوانبه  راآن   کند و تولید نشده، استفاده می   i  معیار  توسط ها که  داده 

 .است i معیار  از ورودی  جریان احتمال یدهندهنشان
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  بندی  طبقه   یک  توانیممی   ها،داده   Dempster-Shaferادغام    از  استفاده   با  است،  شده  مشخص  تاکنون   گونه کههمان

  بندی   طبقه   این  که   دهیم می   نشان  حاضر،درحال .  بسازیم  پایین  کیفیت   باهای    بندی  طبقه   از   استفاده   با   باال  کیفیت   با

  ناشناخته   اجرای  توالی   یک  آزمایش  با   .کار بردبه   شناخته  نا  کار  حجم   از  ایدسته   کردن   پیدا  برای   توانمی را    باال  کیفیت   با

  اختصاص   wکه به حجم کار    را   نامعلوم   اجرای   دنباله   از   اینشانه توان  می   ، W  کار   حجم   با   دیده  آموزش   بندی  طبقه  با

 با  دیده   آموزش بند    با طبقه  ،باال  کیفیت  با  بندیطبقه   با  W  کار  حجم  با  اجرا  دنباله   یک  اگر  . دست آوردشده به   داده

  بندیطبقه همان    با  W  مشابه با   کار   حجم   با   اجرا   دنباله   اگر .  بود   خواهد   یک   به  نزدیک   خروجی  ، تست شود  W  کار   حجم

  هایدسته  کار حجم  یک  اختصاص  برای  تواند می   ویژگی   این.  آخر  الی   و   بود   خواهد   یک  به  نزدیک   خروجی  ، تست شود

  از   معیار   میان  فاصله  از   استفاده  بررسی   به   بخش   این   در   شده  داده   شرح   آزمایش .  استفاده شود  ناشناخته  اجرای   دنباله 

 .دهد می  را نشان کار  حجم میان  فاصله  از گرافیکی نمای یک  10 شکل. پردازد می  کار  حجم  نظر  نقطه 

 

 هابُعدی از فاصله میان برنامه  3: نمایش 10 شکل

 



می  نشان  شکل  که  این  در    mcf.429دهد  تواند  می   hmmer.456و    libquantum.462میتواند 

 .بسیار به هم نزدیک باشند  h264ref.464و  gobmk.445 حجم کار  باشد و  sjeng.458در
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  اطمینان  قابلیت  و  کارآیی   بهبود  نمونه،   عنوانبه   ، سروکار داریم  مجازی   محیط   یک   در   برنامه  بندی  طبقه   با  مقاله   این  در 

  توانیم می   تر،پایین   کیفیت  با  بندیطبقه   از  استفاده   با  که،   دادیم  نشان.  ابر  بر  مبتنی  بزرگ   هایداده   کاربردی   های  برنامه

  از  کاربرد   چندین  است  ممکن  بسازیم.   ها  داده   همجوشی   های  الگوریتم   از   استفاده  با  باالتر  کیفیت   با  بندی   طبقه   یک

  در   پیشرفت واضحی از کار .  داشته باشد،  وجود   مخرب   افزارهای  نرم   تشخیص تا    کاربر   پروفایل  از   ،بندی  طبقه   نوع   این

  همچنین،.  توصیف شده است  کار  حجم   های  فعالیت برگرفتن دیگر    در   منظور   به   ها معیار  دیگر  از  استفاده   مقاله برای   این

  هاداده   گسترده   پردازش   بزرگ   های   جنبه   با   مقابله   برای   حلراه   سازی  یکپارچه   با  چارچوب  هایویژگی   بیشتر   بهبود   برای

  ، [(15]  مثال،  عنوانبه )  هاداده   سازی  فشرده  های  تکنیک   است،  ممکن  هم  هنوز  کار  باالی  حجم   در  ،ایمکرده   ریزیبرنامه 

  ویژه،به شده باشد،    تعریف  ،[(14]  مثال،   عنوانبه )  حفظ حریم خصوصی  روش   ،[( 13]  مثال،  عنوانبه )  شدن  قطعه  روش 

 .همراه شده باشد  مخرب افزارهای  نرم  تشخیص  مسائلبسیاری از  با است ممکن
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