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 یادگیري اینترنتی سیارمدیریت منابع در محیط گرید معنایی به منظور 
  ١، محسن كاهانيمنصوره جالل يزدي

  چکیده
به جهـت  . یابد آلهاي بشر است که با یادگیري اینترنتی سیار تا حدودي تحقق می ها، از ایده ها و همه مکان یادگیري در همه زمان

که  با توجه به این. ادگیرندگان و یاددهندگان، بستر کاري در این نوع یادگیري، گرید سیار است بین یها دادهنیاز به اشتراك منابع و 
 در شرایط متفاوت، قصد یادگیري داشته باشد، اگر از اطالعات زمینـه آگـاهی       محیط یادگیري سیار است و یادگیرنده ممکن است       

ري، اطالعاتی را در اختیار وي گذاشت که بـا بیـشترین احتمـال،    توان در جریان یادگی   داشته و در یادگیري دخالت داده شود، می       
. تر انجام شود تر و دقیق شود تا تحلیل آن راحت می اطالعات در قالب معنایی بیان تمامی. همان اطالعات مورد نیاز یادگیرنده باشد     

شت؛ عالوه بر آن، مدیریت منـابع در  اگر در چنین گریدي، مدیریت منابع به صورت مرکزي باشد، مشکالت زیادي وجود خواهد دا       
 در این مقاله، روشی کامال توزیع .هاي خاصی برخوردار است گرید سیار به دلیل تغییرات سریع منابع موجود در گرید، از پیچیدگی         
  .شود شده براي مدیریت منابع گرید در محیط گرید سیار یادگیري، ارائه می

  هاي کلیدي واژه
  ابع در گريد، گريد معنايي، يادگيري اينترنتي سيارسازمان مجازي، مديريت من

  
 

Resource Management in a Semantic Mobile e-Learning Grid 
Mansooreh Jalalyazdi, Mohsen Kahani 

Abstract 

Learning accessible any where and any time is the dream of human beings that can come into reality by Mobile e-
Learning. There is a need for resource and information sharing among learners and tutors. That is why Mobile Grid is 
used as an infrastructure for such an environment. Mobile Grid learning environment is mobile and contextual 
information changes, so by context awareness and using it, learners can offered most probably the exact information 
they need. Modeling various types of contextual information, reasoning about it and managing it, can be done by 
storing them in Semantic Web formats. Central grid management causes many problems. Mobile grid management is 
more complicated because it has a dynamic nature and available resources and information changes frequently. A 
distributed grid management system for e-Learning Mobile Grid is proposed in this paper. 
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  مقدمه -۱
نحوه یادگیري از کالس درس، به یادگیري مسافتی و سپس 
یادگیري اینترنتی تغییر کرده است؛ تکنولوژي محاسبات فراگیر نیز 

اي داشته است؛ اکنون نیاز افراد، یادگیري بدون  رشد قابل مالحظه
این تغییرات باعث شده . باشد وابستگی به زمان یا مکان خاصی می

ستر مناسبی براي یادگیري اینترنتی سیار است که اگر بخواهد ب
ایجاد شود، از گرید سیار استفاده شود؛ به منظور نیاز به درك 
درست اطالعات و استنباط بر مبناي آنها، الزم است تمامی منابع و 

براي درك بیشتر، ابتدا توضیحی از . اطالعات در قالب معنایی باشند
  .شود این مفاهیم ذکر می

 تعاریف اولیه -٢
اي کـه معـانی    گونه اي از وب کنونی است به   وسعهت،  ب معنایی و •

اطالعات بخوبی مشخص شده و تعامل و همکاري بهتري بـین            
 .]1[کامپیوترها و افراد وجود خواهد داشت

اي که معـانی   گونه اي از گرید فعلی است به  گرید معنایی توسعه   •
ها، بخوبی مشخص شده و تعامل و همکاري  اطالعات و سرویس  

رابطـه  . ]2[تري بین کامپیوترها و افراد وجود خواهد داشـت    به
 .گرید معنایی با گرید مانند رابطه وب معنایی با وب است

داقل یکـی از منـابع آن، سـیار    گرید سیار، گریدي است که حـ      •
این منبع سیار الزم است که به صـورت فعـال در گریـد               . باشد

کننـده   کننـده یـا مـصرف       نقش داشته باشد یعنی نقش فـراهم      
سرویس را داشته، عضو فعال حداقل یک سازمان مجازي بـوده        

 یایـه گریـد     .]3[و فعاالنه در جریان کاري دخالت داشته باشـد        
سیار، گرید معنایی است؛ در یک گرید معنایی سیار، با دریافت        
اطالعات زمینه به صورت معنایی و تحلیل و استنباط بر اساس          

 نیازهاي کاربران گرید سیار    توان در هر لحظه     این اطالعات، می  
ــابع و   ــه درســتی دانــست؛ پــس از آن چــون اطالعــات من را ب

شـود، کـشف      هاي گرید، در قالب معنایی نگهداري می        سرویس
 .شود تر انجام می هاي مورد نیاز کاربر، دقیق  سرویس

؛ در یـک  هاي مجازي نیز سـیار هـستند   در گرید سیار، سازمان   •
ضاي آن در حین ارائه سـرویس       سازمان مجازي پویاي سیار، اع    

توانند مکـان فیزیکـی خـود را تغییـر دهنـد،         یا مصرف آن، می   
 .]4[بدون اینکه خللی در سرویس آنها بوجود آید

بـر اسـاس تعریـف موجـود در پـروژه           یادگیري اینترنتی سیار،     •
MoBilearn ]5[، ،نــوعی از یــادگیري اســت کــه در طــی آن 

یش تعیین شـده نبـوده یـا        یادگیرنده در یک مکان ثابت و از پ         
. هاي سیار انجام شود این که عمل یادگیري به کمک تکنولوژي     

هدف اصلی این است که یادگیري جزئی از زندگی روزمـره مـا           
، گریدي سیار اسـت کـه       زیربناي یادگیري اینترنتی سیار   . شود

  .باشد اي از گرید معنایی می خودش نوع پیشرفته

یت تقاضاهاي کاربر، تطابق مدیر، شامل مدیریت منابع گرید •
 در نهایتا منابع مناسب از طریق کشف سرویس و باین تقاضا 

   .باشد  مینبندي کارها بر روي منابع منطبقزما

یادگیري ت روش هاي موجود بررسی وضعی -۳
  اینترنتی سیار با مدیریت توزیع شده

اي جهت مدیریت منابع گرید  هنوز هیچ روش کامال توزیع شده
باشند و  مناسب گرید سیار نمیهاي موجود نیز   روش.وجود ندارد

هاي یک  اند؛ از مشخصه شرایط خاص چنین محیطی را لحاظ نکرده
گرید سیار، پویا بودن آن است؛ بدین معنی که اعضاي گرید و 

هاي آنها به سرعت در حال تغییرند و چنانچه از  مشخصه
دهنده،  ویساي مرکزي استفاده شود، اطالعات این سر دهنده سرویس

به دفعات و به سرعت باید تغییر کند که این خود سرباري اضافی بر 
  .روي سیستم مدیریت تحمیل خواهد کرد

شده انجام  ما در این پروژه، مدیریت گرید را به صورت کامالً توزیع
دهیم؛ سیستم مبتنی بر عامل است؛ تمام اطالعات نیز در قالب  می

توانند به خوبی اطالعات را درك  ها می معنایی هستند؛ بنابراین عامل
در این پروژه مبناي کار را بر روي یادگیري . کرده و عمل کنند
ایم، اما روش پیشنهادي این قابلیت را دارد که به  اینترنتی قرارداده

شود، مانند سالمت  راحتی، در کاربردهاي دیگري نیز بکار گرفته
  .1عمومی اینترنتی

در ار ینترنتی سییادگیري اشنهادي روش پی -۴
ع شده با مدیریت کامال توزیمحیط گرید معنایی 

)SDMEL2(  
، گرید معنایی سیار SDMELمحیط یادگیري اینترنتی در روش 

 که خاص یادگیري اینترنتی است، SDMELدر گرید . است
به صورت   کهاست» موضوع یادگیري«مشخصه هر سازمان مجازي، 

ل شده از ن مجازي، تشکی یعنی هر سازماشود؛ معنایی معین می
خواهند در یک مورد خاص، به یادگیري  هاي سیاري که می دستگاه
با عضویت اولین یادگیرنده، هاي یادگیري در سیستم،  گروه. ازندبپرد

. روند شوند و پس از ترك آخرین یادگیرنده، از بین می ایجاد می
 سیار هاي مجازي، پویا و بنابراین، در این گرید یادگیري، سازمان

  . باشند می
توانند  میشوند،  هایی که در این نوع یادگیري استفاده می دستگاه

هاي سیار، توان محاسباتی و حافظه کمی  دستگاه بیشتر. سیار باشند
ا در هر یک از آنها،  اطالعات زیادي رتوان ؛ بنابراین نمیدارند

  . ت گذاش آنها ال محاسباتی سنگین را بر عهده یا اعمنگهداري کرد
. شود از اطالعات زمینه استفاده میبراي بهتر انجام شدن یادگیري، 

هاي فرد  ، فعالیت، زمان فعلیويموقعیت یک فرد، مکان زندگی 
هاي  ها و ناتوانایی استعدادهاي وي،  ، عالقه...) شغل، تحصیالت و (
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هاي روحی فرد، موقعیت فرهنگی، اقتصادي و  ، مشخصهوي
همه جزء اطالعات زمینه محسوب  ... جغرافیایی یادگیرنده و

کند تا در جریان  استفاده از این اطالعات کمک می. شود می
  .ترین اطالعات به یادگیرنده ارائه شود یادگیري، مناسب

هاي مجازي در  ت سازمان نحوه مدیری-4-1
  SDMELروش 

این نماینده هیچ ده دارد؛ ، هر سازمان مجازي یک نمایناین روشدر 
ی نسبت به دیگر اعضاي سازمان مجازي ندارد و تنها برتري خاص

در ابتدا . رود براي مشخص کردن یک سازمان مجازي بکار می
نماینده یک سازمان مجازي، اولین فردي است که تقاضاي تشکیل 

  ).اولین یادگیرنده(سازمان را داده است 
چنانچه نماینده یک سازمان مجازي سیار، قصد خروج از سازمان را 

، )به جلسه یادگیري خود در موضوع خاتمه دهد(ته باشد داش
براي تعیین نماینده جدید، از . شود نماینده دیگري تعیین می

توان استفاده کرد مثال کسی نماینده جدید  هاي مختلفی می الگوریتم
  . زودتر در جلسه یادگیري آمده است که از همهبشود

لی در مورد ، هر سازمان مجازي، اطالعاتی کSDMELدر روش 
این اطالعات کلی فقط شامل . هاي مجازي دیگر دارد تمام سازمان

موضوع یادگیري در هر سازمان مجازي و آدرس نماینده آن سازمان 
ی مثالً سازمان. شود باشد که به صورت معنایی نگهداري می می

داند که سازمان مجازي   که در مورد درخت کاج است می مجازي
 است، Xنات چهارپا که نماینده آن دستگاه دیگري در مورد حیوا

 واضح  است که حجم هر رکورد اطالعاتی پایین است، .وجود دارد
هاي مجازي بسیار زیاد است این اطالعات  اما چون تعداد سازمان

هاي سیار هم کم  حافظه دستگاهزیاد خواهد شد و از طرفی ظرفیت 
 صورت ین اطالعات در کل یک سازمان مجازي، به بنابراین ااست؛

؛ یعنی هر دستگاهی که عضوي از شود توزیع شده، نگهداري می
رکوردهاي اطالعاتی را نگهداري سازمان مجازي است بخشی از این 

م اعضاي یک سازمان مجازي اي که اگر اطالعات تما گونه کند، به می
، اطالعات کلی ودآوري ش هاي مجازي، جمع  سازماندر مورد دیگر

میزان اطالعاتی که در  .هاي مجازي بدست خواهد آمد  سازمانتمام
اي از دستگاه  شود، بستگی به میزان حافظه هر دستگاه ذخیره می

دارد که بنا به میل یادگیرنده، در گرید یادگیري به اشتراك گذاشته 
  .شده است

نوز افراد در ابتدا که یک موضوع یادگیري تازه ایجاد شده است و ه
شود و در  کمی در آن عضو هستند، سازمان مجازي، مستقل نمی

   جازي، از اطالعات سازمان مجازيهاي م مورد اطالعات دیگر سازمان
  .کند  خود استفاده می نزدیک

اطالعاتی هم در هر سازمان مجازي، در مورد خود سازمان مجازي 
 نیست؛ چرا که تعداد رکوردهاي این اطالعات باال. شود نگهداري می

با توجه به نحوه  یادگیري در سیستم، تعداد اعضاي هر سازمان 
هر عضو یک سازمان مجازي، آدرس تمام . مجازي، زیاد نخواهد بود

هاي عضو  سازمان مجازي خود و لیستی از منابع ثابت  دیگر دستگاه
ز منظور از منابع ثابت هر دستگاه، مشخصاتی ا. هر دستگاه را دارد

میزان حافظه و  نوع دستگاه، باشد مانند ه است که ثابت میدستگا
 .اندازه صفحه نمایش

  SDMEL انواع سازمان هاي مجازي در -4-2
  : نوع سازمان مجازي در سيستم وجود دارددو

وقتي ميزان حافظه اشتراكي كل اعضاي : 3سازمان مجازي وابسته
ي سازمان مجازي، در حدي نيست كه بتواند اطالعات كلي تماميك 

هاي مجازي ديگر را نگهداري كند، سازمان مجازي، وابسته  سازمان
سازمان مجازي وابسته، جهت استفاده از اطالعات . شود ناميده مي

مان مجازي مستقل كمك هاي مجازي، از يك ساز ديگر سازمان
بديهي  .شود ناميده ميسازمان مجازي تغذيه كننده گيرد كه  مي

طول زندگي خود، ممكن است است كه هر سازمان مجازي، در 
  .چندين بار وابسته و مستقل شود تا در نهايت از بين برود

وقتي ميزان حافظه اشتراكي كل اعضاي  :٤سازمان مجازي مستقل
 كه بتواند اطالعات كلي تمامي ازمان مجازي در حدي باشدس

هاي مجازي ديگر را نگهداري كند، سازمان مجازي، مستقل  سازمان
وظيفه تقسيم اطالعات كلي در مورد ديگر . دشو ناميده مي

هاي مجازي، بين اعضاي سازمان مجازي مستقل، بر عهده  سازمان
هر هاي  و قابليتعاملي است كه با توجه به ميزان حافظه اشتراكي 

  .دهد دستگاه، اين كار را انجام مي

  SDMELژگی هاي جستجو در وی -4-3
اي جستجوي ، بر روشی که فقط یک سرور وجود داشته باشددر

منبع الزم است که پیامی به سرور فرستاده شود و نتیجه دریافت 
در این روش هیچ پیامی نیاز نیست چون تمامی اطالعات ثابت . شود
؛ هاي موجود در سازمان مجازي، در خود دستگاه وجود دارد دستگاه

. شود کار بسیار سریعتر انجام شده و ترافیکی تولید نمیدر نتیجه، 
 سازمان نیاز به بدست آوردن اطالعات پویاي منابعدر صورت 
محدودیت . است، در هر دو روش نیاز به فرستادن عامل مجازي
 این است که جستجوي منبع را فقط در همان SDMELروش 

  .دهد سازمان مجازي انجام می
که داده مورد   با توجه به اینSDMELدر جستجوي داده، در روش 
هاي همان  دادههاي مجازي است  مانجستجو، مربوط به کدام ساز

عمال در روش تک سرور، . شوند هاي مجازي جستجو می سازمان
شود، توان داشت که همه اطالعات در آن نگهداري  هیچ سروري نمی

پیکري پیدا شود که همه اطالعات را بتواند  اگر هم کامپیوتر غول
کی از گونه داده، در ی ي کند، با تغییر یا اضافه شدن هرنگهدار
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 و  گرید، الزم است که سرور مطلع شدههاي موجود در دستگاه
بنابراین . یر ممکن استپیامی به آن فرستاده شود که عمال غ

 براي جستجوي داده فراهم SDMELروش که  امکاناتی را توان نمی
 مراحل الزم براي )1(شکل  .، در روش تک سرور نیز داشتکند می

سازمان مجازي ی در یک اه دستگ را که توسطجستجوي داده
  .کند تشریح میاست، آغاز شده مستقل 

  
جستجوي داده توسط دستگاهي در سازمان مجازي ): ۱(شكل 

 مستقل

هاي مجازي دیگر را  اطالعات کلی تمامی سازمانیک عامل،  .1
کننده  آغازهاي موجود در سازمان مجازي دستگاه  از دستگاه

 مورد  ه دادهگیرد ک  نتیجه میجستجو، بدست آورده و
، در کدام یک صورت معنایی تعریف شده است  که بهجستجو
جهت . هاي مجازي، ممکن است وجود داشته باشد از سازمان

العات زمینه را ، اطدریافت بهترین نتایج، در این مقایسه خود
 .دهد نیز دخالت می

هاي  به هرکدام از سازمانسازمان مجازي آغازگر جستجو،  .2
یک ها در مرحله قبل بدست آمده است،  که آدرس آنمجازي

 .کند عامل گسیل می

هاي موجود در سازمان  تک دستگاه ، به تک گسیل شده عامل .3
ها را از نظر معنایی،  هاي آن زده و مشخصات داده مجازي سر

هاي مورد جستجو به همراه مشخصات  با مشخصات داده
جود، هاي مرتبط را، در صورت و  و دادهکند زمینه، مقایسه می

 .کند پیدا می

گردد؛ نتایج  ن مجازي آغازگر جستجو برمیعامل به سازما .4
آمده با توجه به مشخصات داده مورد جستجو و با در  بدست

د؛ سپس نتایج شو بندي می نظر گرفتن اطالعات زمینه طبقه
  .شود  نشان داده مییادگیرندهه  شده ب بندي طبقه

ک سازمان مجازي در صورتی که دستگاه آغازگر جستجو، در ی
کننده  وابسته باشد، آن سازمان، به سازمان مجازي مستقل تغذیه

پس از اتمام . سپارد کند و بقیه کارها را به وي می خود، رجوع می
شده را به  کننده، نتایج طبقه بندي جستجو، سازمان مجازي تغذیه
  .کند دستگاه آغازگر جستجو، اعالم می

  و کارهاي آینده  ريه گیجنتی -4-4
یادگیري ی را براي مدیریت توزیع شده یک گرید روشمقاله ین ا

اطالعات زمینه در بدست آوردن . کند  میمطرحمعنایی سیار، 
تمام اطالعات به صورت معنایی . شود بهترین نتیجه دخالت داده می

گیرد؛ در  ذخیره شده و تمام جستجوها در قالب معنایی صورت می
شود که  با بیشترین احتمال،  ه مینتیجه نتایجی به کاربر نشان داد

همان چیزي است که کاربر در جستجویش بوده است؛ اگر آنچه 
کاربر در جستجوي آن است پیدا نشود، تمامی موارد مشابه نیز به 

  . شود وي عرضه می
اگر از یک سرور در گرید استفاده شود و مدیریت توزیع شده نباشد، 

ایگاه داده از است که در یک پدر هنگام اکتشاف منبع، اوال سرور نی
 ثانیا تمامی تقاضاها در گرید به یک سرور بسیار بزرگ جستجو کند؛

 ثالثا ترافیک طلبد؛ یشود که بار کاري بسیار زیادي را م ختم می
ي تقاضاها، بسیار زیاد شبکه در اطراف سرور به دلیل حجم باال

 تمام گرید از  با خراب شدن و از کار افتادن سرور،خواهد بود؛ رابعا
، به دلیل توزیع شدن مدیریت، SDMELدر روش . افتد کار می
   .یک از این مشکالت وجود ندارد هیچ

در حال . تا تحقق چنین گریدي، هنوز فاصله زیادي وجود دارد
 مناسبی وجود ندارد که با  براي عضویت در گرید، هنوز برنامه حاضر، 

 بتواند بر روي آنها اجرا هاي سیار، هاي دستگاه توجه به محدودیت
شود و در واقع بحث گرید سیار که پایه این یادگیري است، هنوز در 

 دسترسی به يها عالوه بر آن، هزینه. مرحله تئوري قرار دارد
که هاي سیار مانند تلفن همراه، در برخی کشورها باالست  دستگاه

  .کندمشکالتی را ایجاد تواند  نیز میاین 
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