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چکیده
افزایش روز افزون تعداد وب سرویسها و رشد انفجاری دانش در دسترس  wwwباعث شده است که راهکارهای فراوانی در جهت
کشف وب سرویس که یکی از مهمترین چالشهای اصلی حوزه وب سرویس میباشد مطرح گردد .راهکارهایی که تاکنون در
محافل تحقیقاتی مطرح گردیده است به علت محدود بودن پارامترهایی که در جهت کشف وب سرویس در نظر گرفته میشوند
مانند راهکارهایی که تنها به مقایسه ورودی و خروجی میپردازند دارای دقت کمی میباشند که این امر باعث میگردد در
خواستهای بازگردانده شده به کاربر نتوانند بهطور شایسته نیازهای کاربر را پوشش دهند.
الگوریتم ارائه شده در این پژوهش عالوه بر در نظر گرفتن ورودی و خروجی پارامترهای دیگر مانند مفاهیم و ویژگیهای مفاهیم را
نیز در نظر میگیرند که این امر باعث می گردد که فرآیند کشف سرویس با جزئیات بیشتر و در نتیجه دقت بیشتری همراه باشد و
برای اثبات آن نیز با سه الگوریتم دیگر مقایسه میگردد .همچنین در این پژوهش سعی شده است که عالوه بر درجات تطبیق
دیگری که در کارهای پیشین مطرح گردیده درجه تطبیق  substituteکه میتواند سرویسهایی را به کاربر پیشنهاد کند که حتی
اگر شباهت زیادی به درخواست کاربر نداشت ولیکن به عنوان مکمل درخواست کاربر باشد به کاربر پیشنهاد گردد.
کارایی و میزان دقت الگوریتم ارائه شده بهوسیله نسخه سوم مجموعه داده  OWLS-TCارزیابی و با سه الگوریتم کشف سرویس
مقایسه شده است که دارای دقت باالیی می باشد .الگوریتم ارائه شده در این پژوهش توانسته است با ترکیب مقایسه میان مفاهیم
و ویژگیهای آنها و همچنین امتیازدهی به سرویسها و رتبهبندی آنها در مجموعههای درجات تطبیق،گامی در راستای افزایش
میزان دقت در کشف سرویس ها و همچنین با ارائه درجه تطبیق جدیدی با نام جایگزین گامی در راستای بهبود فرآیند کشف
برداشته باشد.
 نویسندۀ مسئول

واژگان کلیدی :وب سرویس ،کشف ،معنایی ،مفاهیم ،ویژگیهای مفاهیم.

 -1مقدمه
فناوریهای فراهم شده بهوسیله وب معنایی در محیطی کار میکنند که قابل تفسیر توسط ماشین است .وب سرویسها نیز در
محیطی کار میکنند که سازمانها میتوانند بخشی از توانایی های خود را از طریق اینترنت در دسترس قرار دهند .این کار با بسته
بندی یا در کنار هم قرار دادن توانایی محاسباتی با واسط وب سرویس ،و اجازه دادن به دیگر سازمانها برای کشف آن (بهوسیله
 )UDDI1و تعامل با آن (بهوسیله  )WSDL2امکانپذیر شده است.
به علت موجود بودن تعداد زیادی از وب سرویس ها ،یافتن وب سرویس متناسب با نیازهای کاری چالشی عظیم است .این چالش
نیاز به برقراری یک فرآیند مورد اعتماد و مؤثر کشف وب سرویس را تضمین میکند .امروزه تحقیقات بسیاری برای طراحی
روشهایی به منظور افزایش میزان دقت کشف وب سرویس انجام میگیرد که بهترین سرویس را تطبیق دهد .در نظر گرفتن رابطه
معنایی میان کلمات استفاده شده در توصیف سرویس و همچنین پارامترهای ورودی و خروجی میتواند منجر به دقت در کشف
وب سرویس شود .عالوه بر پارامترهای ورودی و خروجی ،پارامترهای دیگری (پیش شرط ،اثر) نیز در توصیف سرویس وجود دارند
که استفاده از آنها منجر به باال بردن دقت کشف وب سرویسها میشود .در بیشتر روشهای کشف وب سرویس ،پنج درجه
تطبیق در نظر گرفته میشود که عبارتند از[13] :
 :Exactسرویس ارائه شده  Aو درخواست  Rدو مفهوم یکسان هستند.
 :Plug-Inدرخواست  Rزیر مفهوم سرویس ارائه شده  Aمیباشد.
 :Subsumeدرخواست  Rابر مفهوم سرویس ارائه شده  Aمیباشد.
 :Intersectionسرویس ارائه شده  Aو درخواست  Rبه روابط عمومیتر و بخشی از ) (part ofتعلق ندارند اما اشتراک آنها تهی
نیست.
 : Failسرویس ارائه شده  Aو درخواست  Rدو مفهوم متفاوت هستند.
در این مقاله روشی برای کشف وب سرویسها بر اساس مقایسه میان پارامترهای ورودی و خروجی ،پیش شرط و اثر درخواست و
سرویس ،با زبان  OWLارائه میشود و الگوریتمی برای آن طراحی میگردد ،اقدام به تعریف درجه تطبیق جدیدی میشود که
سرویسهایی را کشف مینماید که گرچه نیاز کاربر را بر آورده نمینمایند اما جایگزینی نزدیک به نیاز کاربر را ارائه میدهد.

-2راهکارهای پیشین
جستجوی سرویسی که متناسب با درخواست کاربر باشد یکی از چالشهای بزرگ در زمینه وب سرویسها است .این به خاطر
عواملی از قبیل ( )1تعداد زیاد سرویسهای موجود بر روی اینترنت ( )2جستجو براساس کلمات کلیدی و در نظر نگرفتن معانی
است.
تحقیقات زیادی که در زمینه کشف وب سرویس معنایی صورت گرفته است را میتوان به زمینههای مختلفی تقسیم نمود .در ادامه
به معرفی چند روش کشف وب سرویس میپردازیم.
 روش معناییبیشتر تحقیقاتی که اخیرا در زمینه کشف وب سرویس صورت گرفته ،به منظور افزایش دقت کشف وب سرویس ،بر روی تطبیق
معنایی تمرکز داشته است .فرآیند تطبیق معنایی سرویس ،پیادهسازی عملیات متفاوت میان سرویسهای ارائه شده و سرویسهای
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درخواست شده میباشد .اگر وب سرویسها با هستان شناسی مدل شده باشند ،تطبیق معنایی میتواند به وسیله مفاهیم و روابط
آنها با یکدیگر صورت گیرد ].[44
در ] [29راه حلی با استفاده از ماشین حالت قالبی برای کشف سرویس پیشنهاد شده است .قالب پیشنهادی سه عمل انجام میدهد:
پیدا نمودن هدف ،کشف وب سرویس معنایی ،ودرنهایت انتخاب سرویس .درمرحله کشف هدف ،پرسوجوی کاربر مورد بررسی قرار
میگیرد و اهداف کاربر مشخص می شوند .تطبیق معانی توصیف هدف در مرحله کشف وب سرویس معنایی به منظور پیدا نمودن
مجموعه سرویسهای مرتبط انجام می پذیرد .در مرحله انتخاب سرویس ،سرویس انتخاب شده از نظر سازگاری با پروتکل یا
پردازشهای کاربر مورد بررسی قرار میگیرد.
با افزایش تعداد وب سرویس های موجود ،نیاز به خودکار نمودن فرآیند کشف سرویس وایجاد ساختار فراخوانی مناسب وجود دارد.
توصیف معنایی سرویسها برای تسهیل کشف معنایی مهم است و براساس معانی مفاهیم بهکار رفته در توصیف سرویس و ساخت
هستان شناسی خاص ،این روش میتواند سرویسهای مناسب را بهوسیله استدالل منطقی بر روی توصیف سرویسها بیابد .توصیف
سرویسها باید انعکاس دهنده عملکرد آنها باشد.
] [45یک سیستم تطبیقی ارائه نموده است که بر پایه استفاده از  UDDIبرای نگهداری از توصیف سرویسها استوار است.
الگوریتم تطبیق سعی میکند که پارامترهای ورودی و خروجی سرویس ارائه شده را با پارامترهای نظیر آن در سرویس درخواست
تطبیق نماید .یکی از ایدههای مهم در الگوریتم ارائه شده توسط پائولوچی و دیگران این است که هم مشتری و هم فراهم کننده از
یک هستان شناسی یکسان استفاده میکنند تا بتوانند مقادیر معنایی یکسانی به هر یک از سرویسها بدهند .در این روش ،به دلیل
بارگذاری یک هستان شناسی برای درخواست کننده و ارائه دهنده وظیفه موتور استنتاج یا استداللگر تسهیل شده است که از
طریق این هستان شناسی درجه شباهت میان پارامترهای ورودی و خروجی تعریف شده را اندازهگیری کند .الگوریتم تطابق آنها،
میان چهار درجه تطبیق تمایز قایل شده است .Fail،Subsume،Plug-in،Exact :آنها فقط روابط میان ردههای والد و پدر
هستان شناسی را بررسی میکند که منجر به  recallپایین میشود .راه حل آنها بر مبنای 3 DAML-Sطراحی شده است که
قادر به نمایش کارکرد وب سرویسها میباشد .متاسفانه ،برخی از اطالعات مهم از قبیل پیششرطها ،اثرها ،و طبقهبندی
سرویسها در این روش حذف شده یا در نظر گرفته نشدهاند که این موجب باال رفتن ( False Negativeمنفی غلط) میشود در
نتیجه سرویسهایی که توسط الگوریتم شناسایی میشوند نیازهای کاربر را بهطور کامل برآورده نمینمایند.
] [46قالبی برای کشف خودکار سرویس ارائه نموده است .در این قالب ،کشف سرویس در سه مرحله انجام میگیرد :بررسی نام،
تطبیق پروفایل ،و مقایسه معانی پارامترهای ورودی/خروجی وب سرویس .دو پایگاه دانش در این قالب بهکارگرفته شدهاند ،یکی
برای اطالعات پایه که در آن از  OWLاستفاده شده است و دیگری برای ذخیره توصیف وب سرویسهایی که در  OWL-Sنوشته
شدهاند .فرآیند تطبیق ،سرویسهای بالقوه را براساس مفاهیم بهکار رفته در ورودیهای آنها انتخاب میکند .در این قالب مفهوم
جدیدی به نام برنامهریزی سرویس 4ارائه شده است .برنامه ریزی سرویس ترتیبی از فراخوانی سرویس را برای ارضای نیاز کاربر
مشخص میکند .برای نایل شدن به این هدف ،درختهایی از سرویسها خلق شده است و در هنگام فراخوانی درختها به روش
پس ترتیب 5پیمایش میشوند.
کاوامورا و دیگران ] [21روشی ارائه نموده اند که با استفاده از فضای نام ،متن ،نوع ورودی /خروجی ،و فیلتر محدودیت ،سرویسها را
کشف مینماید .درحالت تطبیق نوع ورودی /خروجی ،شباهت میان سرویسها براساس مدل شمول6محاسبه میشود.
تعداد زیادی از قالبهای تطبیق بر مبنای  DLوجود دارند .این قالبها بر روی سرویسهایی عمل میکند که در ،RDF
 DAML+OILیا  DAML-Sنوشته شدهاند .یک استداللگر  DLنقش کلیدی در محاسبه درجه تطبیق میان دو توصیف
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سرویس بازی میکند .در این روشها ،توصیف سرویس بهعنوان یک موجودیت در نظر گرفته میشود یعنی مفاهیم در DLها ،و
تبلیغات در استداللگر بر اساس روابط شمولی طبقهبندی میشوند .فرآیند استدالل باید پاسخ مناسبی را بهعنوان نتیجه به
درخواست بازگرداند.
تالشهای زیادی در عرصه کشف وب سرویس معنایی ،به ویژه در  ،OWL-Sصورت گرفته است OWL-S .در هستان شناسی
 OWLبرای مدل کردن ویژگیهای مختلف وب سرویس میباشد ] .[47در نتیجه  OWL-Sاستدالل بر روی ویژگیهای وب
سرویس با کمک استداللگر  DLرا فراهم میسازد OWL-S .ساختارهایی برای مدل کردن پیششرط و اثر وب سرویس دارد .با
اینکه  OWL-Sهیچ منطق خاصی را برای مشخص کردن شرایط ارائه نمیکند اما  SWRLرا بهعنوان نامزد این کار پیشنهاد
میکند .اما  7 SWRLدر ذات خود غیر قابل تصمیمگیری است.
 OWL-Sپیشنهاد میکند که پیش شرطها و اثرهای یک وب سرویس بهصورت ویژگیهای آن مدل شوند .در نتیجه حتی اگر
زیرمجموعهای قابل تصمیمگیری از  SWRLاستفاده شود ،نمیتوان بر روی پیش شرط و اثر سرویس با یک استداللگر  DLبهطور
مستقیم استدالل نمود .علت این است که  DLقادر به اخذ معانی قوانینی که فقط به وسیله برخی ویژگیها قابل دسترس
میباشند ،نیست .متعاقبا با اینکه  OWL-Sاصولی را برای مدل کردن پیش شرط و اثر فراهم میآورد اما الگوریتم تطبیق برمبنای
 OWL-Sفقط انواع پارامترهای ورودی و خروجی وب سرویس را در نظر میگیرد .بیشتر تطبیق دهندههایی که برای OWLS
پیشنهاد شدهاند بر پایه تطبیق ورودیها و خروجی ها هستند و پیش شرط و اثرهای سرویس را در نظر نمیگیرند .مقایسه میان
پیش شرط و اثر در ] [48انجام گرفته که مواردی از استداللگر برای استدالل اینکه پیش شرطها و اثرها در چه وضعیتی نسبت
به یکدیگر هستند ،استفاده نموده و از  SWRLبرای تعریف پیش شرط و اثر استفاده نموده است .روش ارائه شده برای تطبیق
معنایی از روشهای مشابهت لغوی نیز بهره گرفته و از ماژول مشابهت  WordNetبرای این کار استفاده نموده است و برای تعیین
مشابهت معنایی از روابط استنتاج استفاده نموده است .استفاده از روشهای لغوی بر مبنای  WordNetبهدلیل محدودیت این
هستان شناسی جوابگوی تمامی سرویسها نیست و از این رو الگوریتم کشف به نوعی دچار دقت پایین میگردد.
] [43نیز روش مطابقت معناییای را ارائه کرده است که از  OWL-Sبهره برده اما رتبهبندی سرویس برای سادگی قوانین تطبیق
در نظر گرفته نشده است و این حوزه مانع دقیق و مناسب بودن سرویسهای باز گردانده شده بهعنوان نتیجه میباشد .روش ارائه
شده از استداللگر  RACER DLاستفاده نموده است و برمبنای عامل میباشد.
حاصل تطبیق میتواند شامل سرویسهای مختلفی باشد و بنابراین نیاز به مشخص کردن این امر است که کدامیک از سرویسها
نیازهای مشتریان را برآورده مینماید .گاهی اوقات دخالت کاربر به منظور انتخاب اینکه کدامیک مناسبترین سرویس میباشد،
مورد نیاز است .هیچ یک از روشهای مذکور از روشهای رتبهبندی برای سرویسهای منطبق یا تطبیق داده شده استفاده نمی-
کنند .اما کارهایی نیز هستند که برروی رتبهبندی سرویس تمرکز کردهاند .لو ] [49کشف وب سرویس معنایی و رتبهبندی را بر
اساس ویژگیهای کارکردی ارائه میکند که در آن هر چه سرویس از نظر معنایی نزدیکتر و شبیهتر باشد امتیاز رتبهبندی بیشتر
خواهد بود.
روشهایی برای تطبیق ارائه شدهاند که از منطق فازی برای چکیده کردن دادههای اصلی یا پایه وب سرویسها در فرآیند تطابق
بهره میگیرند [50,56].به معرفی قالبی پرداخته است که از منطق فازی به منظور چکیده نمودن و دستهبندی داده پایه وب
سرویسها که بهصورت عبارات و قوانین فازی هستند ،استفاده نموده است .این روش شناسایی ابعاد مخفی وب سرویسها یعنی
دادههای آنها و نمایش چکیده دادههای وب سرویسها در تئوری مجموعه فازی را فراهم آورده است.
کارهای پیشین نگاشت بین مفاهیم را براساس ردهها مشخص مینمایند و اگر ردههای آنها یکسان باشد آنها را با یکدیگر تطبیق
میدهند ،درحالی که رابطه تطبیق میان مفاهیم ممکن است تنها محدود به روابط شمولی نباشد بلکه به روابط میان ویژگیها نیز

Semantic Web Rule Language
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بستگی داشته باشد .اما اگر ویژگیهای درخواست کاربر متمایز از ویژگی های سرویس ارائه شده باشد ،تطبیق پایه نادرست در نظر
گرفته میشود.
کارهای پیشین روابط تطبیق میان مفاهیم رابراساس رابطه شمولی محاسبه میکنند و روابط تطبیق چند به چند ،8یعنی در نظر
گرفتن پارامترهایی غیر از ردههای مفاهیم ،بین پارامترهای ورودی/خروجی را در نظر نمیگیرند.
 روش بر مبنای بازیابی اطالعاتروشهای بازیابی اطالعات بیشتر بر روی واژگان و اهمیت آنها در متون تاکید دارند .برای انتخاب واژگان مهم از مجموعه بزرگی از
واژگان روش های آماری مانند فرکانس واژه inverse-documentfrequency9،و یا ترکیبی از این دو استفاده میشود.
فرکانس واژه  tدر متن  Dمیزان اهمیت واژه درمتن را مشخص میکند .این امر به عنوان فرکانس واژه شناخته میشودinverse- .
 documentfrequencyمیزان اختصاصی بودن واژه در مجموعه متون را اندازهگیری میکند .این اندازه بهوسیله لگاریتم مجموع
تعداد متون بخش بر تعداد متونی که واژه حداقل یکبار در آنها آمده باشد محاسبه میشود .ترکیب دو روش فرکانس واژه و
 inverse-document frequencyمعیار بسیار مناسبی برای یافتن واژگان مهم در مجموعهای از متون است .این روشها برای
کشف بهترین سرویسها کافی نیستند زیرا متون موجود در وب سرویسها بسیار خالصه و چکیده شده هستند و اطالعات
ساختاری که به اخذ معانی عملیات کمک میکند را نادیده میگیرند.
10
از دیگر تکنیکهای بازیابی اطالعات که کاربرد گستردهای نیز پیدا کرده است ،تکنیک  LSIمیباشد .این تکنیک از  SVDبرای
شناسایی مفاهیم استفاده میکند LSI11 .فرض می کند که ساختاری در استفاده از کلمات وجود دارد که به وسیله تنوع در انتخاب
لغات پنهان شده است [52] .با استفاده از تکنیک  LSIو توصیف سرویس با  OWL-Sروش تطبیق بر مبنای نحو برای کشف وب
سرویس ارائه نموده است .در این روش ابتدا مشابهت معنایی پارامترهای ورودی و خروجی سرویس و درخواست محاسبه شده و
سپس میزان مشابهت نحوی آنها بهوسیله  LSIتعیین شده است .مجموع میزان مشابهت نحوی و معنایی درجه تطبیق سرویس
میباشد که برای رتبهبندی سرویس استفاده میشود .رتبهبندی به درخواست کننده در انتخاب مرتبطترین سرویس در میان
تمامی سرویسهای مرتبط کمک شایانی مینماید.
] [53نیز الگوریتمی برای کشف ارائه نموده است که از اطالعات ساختاری و متنی سرویس برای کشف آن استفاده مینماید .این
الگوریتم مفهوم جدیدی به نام درجه ترجیح12را معرفی کرده است که نشاندهنده اولویت یک سرویس برای کاربر میباشد .این
مفهوم معیاری برای رتبهبندی سرویس میباشد .همچنین ویژگیهای  serviceimportanceو  servicerelevanceرا برای
محاسبه درجه ترجیح تعریف نموده است .در این الگوریتم مفهومی به نام  serviceconnectivityتعریف شده که معیاری برای
محاسبه میزان اهمیت سرویس میباشد.
 روش بر مبنای کیفیت سرویساخیرا کیفیت سرویس 13اهمیت زیادی در کشف و ترکیب وب سرویسها یافته است .به منظور در نظر گرفتن کیفیت سرویس ،هر
وب سرویس بهوسیله یک چندتایی 14نشان داده میشود که شامل توصیف سرویس ،ویژگیهای کیفیت سرویس و هزینه میشود.
درخواست کنندگان سرویس انتخابهای بسیاری از مجموعه سرویسهای با عملکرد مشابه و کیفیتهای متفاوت در اختیار دارند.
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روش کشف بر مبنای کیفیت سرویس با ویژگیهای غیرعملکردی سرویس از قبیل کیفیت سرویس ،سیاستهای امنیتی ،اطالعات
قیمت و دیگر قراردادهای مابین وب سرویسها مرتبط است.
کشف سرویس بر مبنای هستان شناسی  OWL-QOSشامل سه الیه است .الیه پروفایل  QOSکه وظیفه تطبیق را برعهده دارد.
الیۀ تعریف ویژگی  ،QOSساخت دامنه و تعریف ویژگیهای آن را بر عهده دارد .الیه استانداردها 15که استانداردها ومعیارها را
تعریف مینماید.
 [22]Cardoso,shethسرویسهای متناسب را با استفاده از شباهتهای نحوی ،عملیاتی و معنایی کشف مینمایند .شباهت نحوی
بهوسیله مقایسه نامها و مشخصات سرویسها محاسبه میشود .شباهت معنایی و عملیاتی به ترتیب بهوسیله اطالعات کیفیت
سرویس و مفاهیم ورودی /خروجی محاسبه میشود .کیفیت سرویس قبال به منظور ارتقا یا بهبود انتخاب سرویس استفاده
میشد [54].روشی بر مبنای ماشین حالت ارائه میکند که در این روش ابتدا پرسوجو یا همان درخواست کاربر به عنوان هدف در
نظر گرفته شده و سپس پیشپاالیش بر روی آن انجام میشود و سپس تطابق معنایی انجام گرفته و پس از آن تطابق کیفیت
سرویس انجام میگیرد و پس از این مرحله سرویس کشف شده مشخص میشود .این روش از راهبردهای مختلف تطبیق استفاده
میکند.
 روش بر مبنای داده کاویبهکارگیری روشهای داده کاوی در کشف وب سرویس میتواند دقت در کشف وب سرویس را افزایش دهد .عدم وجود توصیف
معنایی در وب سرویسها نتایج کمی در جستوجو بهدست میدهد] [54بسیاری از نتایج حاصل از یک پرسوجو بخشی از نیازهای
کاربر را ارضا مینماید .دستهبندی وب سرویس معنایی از نمایش مناسبی برای گروهبندی وب سرویسهای مشابه استفاده میکند.
برای محاسبه مشابهت میان وب سرویسها به منظور گروهبندی آنها [54] ،از ضریب همبستگی  jaccardاستفاده نموده است .به
منظور گروهبندی وب سرویسهای مشابه از تکنیکهای دستهبندی استفاده شده است .میزان مشابهت سرویس با در نظر گرفتن
توصیف سرویس و ویژگیهای  OWL-Sمحاسبه میشود woogle[34] .الگوریتمهای دستهبندی را برای گروهبندی نامهای
پارامترهای عملیات وب سرویس در مفاهیم معنی دار معنایی ارائه نموده است .این الگوریتم بیش از حد برروی نامها و پارامترها
تکیه کرده است.
روشهای برمبنای داده کاوی روشهایی داده  -محور هستند .مشکل این است که با استفاده از این روشها امکان بررسی رفتار
کاربر وجود ندارد .بنابراین استفاده از این روشها منجر به تمرکز بررسی وب سرویسهای موجود به جای بررسی نحوه استفاده از
آنها شده است.

-3روش پیشنهادی
کشف وب سرویس معنایی شامل چهار مرحله است .بدیهی است که الگوریتم ارائه شده نیز از همین سیستم تبعیت نموده است.
مرحله انتشار و تبلیغ سرویس با استفاده از ویژگیهای پروفایل  OWL-Sاقدام به ثبت مشخصات تبلیغ سرویس غنی شده با معانی
موجود در هستان شناسی در مخزن سرویس مینماید .در مرحله دوم درخواست غنی شده با معانی کاربر برای کشف سرویس
مرتبط به سیستم تحویل داده میشود .مرحله بعدی که مهمترین مرحله است تطبیق ورودی ،خروجی ،پیششرط و اثر سرویس با
نظایر آنها در درخواست است که این مرحله در موتور تطبیق انجام میپذیرد .در نهایت سرویسهای مرتبط تشخیص داده شده
توسط موتور تطبیق ،به درخواست کننده بازگردانده میشود.
 3-1الگوریتم روش پیشنهادی
الگوریتم ارائه شده بدین صورت میباشد.
Metrics
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ورودی :سرویس پیشنهادی  ،Sسرویس درخواست  ،Rهستان شناسی ،وزن مفاهیم  ،W1وزن مفاهیم W2

خروجی :مجموعه سرویسهای مرتب شده براساس درجه تطبیق و امتیاز
گام  :1استخراج ورودی ،خروجی ،پیش شرط و اثر سرویس پیشنهادی و سرویس درخواست
گام  :2اگر تعداد ورودیهای سرویس پیشنهادی بیشتر از ورودیهای درخواست است به گام  11و در غیر این صورت به گام سه
برو.
گام  :3اگر تعداد خروجیهای درخواست بیشتر از سرویس پیشنهادی است به گام  11و در غیر این صورت به گام  4برو.
گام  :4اگر تعداد پیش شرطهای سرویس پیشنهادی بیشتر از درخواست است به گام  11و در غیر این صورت به گام  5برو.
گام  :5اگر تعداد اثرهای درخواست بیشتر از سرویس پیشنهادی است به گام  11و در غیر این صورت به گام  6برو.
گام  :6محاسبه درجه تطبیق میان درخواست و سرویس پیشنهادی
 :6-1اگر تمامی رده های مفاهیم ورودی ،خروجی ،پیش شرط و اثر درخواست مشترک هستند درجه تطبیق سرویس پیشنهادی
 Exactاست.
 :6-2اگر تمامی ردههای مفاهیم سرویس پیشنهادی شامل ردههای مفاهیم سرویس درخواست میشوند درجه تطبیق سرویس
پیشنهادی  plug-inاست.
 :6-3اگر تمامی ردههای مفاهیم سرویس درخواست شامل ردههای مفاهیم سرویس پیشنهادی میشوند درجه تطبیق سرویس
پیشنهادی  subsumeاست.
 :6-4اگر بعضی از ردهها ی مفاهیم سرویس درخواست با سرویس پیشنهادی مشترک بوده یا شامل و یا مشمول آنها میشوند
درجه تطبیق سرویس پیشنهادی  intersectاست.
 :6-5اگر ردۀ مفاهیم یکی از ورودیها یا خروجیهای سرویس پیشنهادی رابطه  complementOfبا نظیر آن در سرویس
درخواست داشته باشد درجه تطبیق سرویس پیشنهادی  substituteمیشود.
گام  :7اگر درجه تطبیق  substituteاست به گام  10برو و در غیر این صورت به گام  8برو.
گام  :8محاسبه  subscoreبرای هر عنصر ورودی ،خروجی ،پیش شرط و اثر
 :8-1محاسبه  concept-simبراساس فرمول 1
 :8-2محاسبه  att-simبراساس فرمول 2
 :8-3محاسبه  Concept-simبراساس فرمول 3
گام  :9محاسبه  TotalsCoreسرویس پیشنهادی براساس فرمول 4
گام  :10اضافه نمودن سرویس پیشنهادی با درجه تطبیق و امتیاز  TotalScoreبه مجموعه جواب.
گام  :11پایان

شکل  : 1روندنمای روش پیشنهادی

3-2تطبیق ورودی ،خروجی ،پیش شرط و اثرهای درخواست و سرویس نامزد
 3-2-1روش تطبیق
روش های بسیاری برای تطبیق میان عناصر درخواست و سرویس وجود دارد .اکثر این روشها از درخت طبقهبندی هستان شناسی
استفاده می کنند .این روش بدین صورت است که با در نظر گرفتن سلسله مراتب هستان شناسی رابطه میان مفاهیم را مییابد.
روابطی که در هستان شناسی میان مفاهیم وجود دارد بهصورت  is-aو  part-ofمیباشد و هستان شناسی بر مبنای همین روابط
شکل میگیرد .بدیهی است که هرچه به سمت باالی سلسله مراتب هستان شناسی برویم مفاهیم کلیتر شده و بالعکس با حرکت
به سمت پایین مفاهیم جزئیتر میشوند .این روابط سلسله مراتبی را تشکیل میدهند که میتوان بر روی آن استدالل نمود و
روابط موجود میان مفاهیم را دریافت .برای استدالل بر روی مفاهیم هستان شناسی از استداللگر استفاده میشود .استداللگرهای
مختلفی برای استدالل بر روی هستان شناسی موجود هستند اما هر یک از این استداللگرها از الگوریتم استدالل خاصی برای
استدالل استفاده میکنند .در الگوریتم ارائه شده برای استدالل بر روی هستان شناسی از استداللگر معنایی  pelletبهدلیل
پشتیبانی از قوانین  SWRLو همچنین  OWL-DLاستفاده شده است .هدف از استدالل بر روی هستان شناسی کشف روابط

میان مفاهیم است .روابط میان مفاهیم بیشتر به معنی رابطه شمولی میان مفاهیم است .این رابطه مهمترین و اصلیترین رابطهای
است که برای تشخیص مشابهت میان دو مفهوم بهکار میرود .مسئله اصلی برای تشخیص مشابهت میان عناصر وب سرویس
معنایی در واقع همین مسئله است یعنی اینکه مهم نیست که این عناصر دارای نام یکسان یا مشابه یا مترادف باشند بلکه باید
مفهومی که در هستان شناسی به آن اشاره می کنند مشابه یا یکسان باشد .در این صورت است که عناصر مشابه یکدیگر تشخیص
داده می شوند .به همین منظور در الگوریتم ارائه شده پاسخ به این سوال که آیا مفهومی که عنصر وب سرویس نامزد به آن اشاره
میکند اَبَرمفهوم یا زیرمفهوم مفهومی است که عنصر نظیر در درخواست به آن اشاره میکند ،بررسی شده است .با تشخیص
وضعیت مفاهیمی که عناصر درخواست و سرویس نامزد نسبت به یکدیگر دارند میتوان مشابهت آنها را دریافت.
بر اساس رابطه شمولی میان مفاهیم میتوان درجه تطبیقی بسته به اینکه کلیه عناصر مورد مقایسه سرویس و درخواست (منظور
همان  IOPEاست) نسبت به یکدیگر چه وضعیتی دارند ،به سرویس منتسب نمود .این درجه تطبیق نشان دهنده رابطه میان
درخواست و سرویس است.
 3-2-2تطبیق IOPEها
ورودی و خروجی سرویس از نوع کلمه هستند یعنی از یک کلمه تشکیل شدهاند اما پیششرط و اثر از نوع عبارت هستند و
بنابراین از مجموعهای از کلمات تشکیل شده اند .بنابراین مقایسه میان ورودی و خروجی و نحوه تعیین درجه تطبیق سرویس با
نظیر همین عمل در پیششرط و اثر متفاوت است .به بیان دیگر ،چون برای تعیین میزان مشابهت از رابطه شمولی استفاده
میشود ،تعیین اینکه یک ورودی  /خروجی در درخوا ست نسبت به عنصر نظیر آن در سرویس چه وضعیتی دارد با تعیین اینکه
دو پیش شرط یا اثر نسبت به یکدیگر در چه وضعیتی قرار دارند متفاوت است .از اینرو انجام تطبیق به دو بخش تقسیم میشود.
بخش اول تطبیق ورودی و خروجی و بخش دوم تطبیق پیش شرط و اثر.
 3-2-2-1تطبیق ورودی و خروجی درخواست با سرویس نامزد
برای تطبیق ورودی و خروجی درخواست و سرویس نامزد با توجه به مطالبی که مطرح شد و در نظر گرفتن رابطه شمولی میان
مفاهیم مورد اشاره عناصر موجود در درخواست و سرویس ،مقایسه میان آنها بهصورت زیر انجام میپذیرد.
ابتدا تمامی ردههای مفاهیمی (منظور همان مفهوم است در طبقهبندی هستان شناسی) که ورودیها  /خروجیهای درخواست به
آنها اشاره میکنند ،بهصورت یک آرایه در نظر گرفته میشوند .سپس ردههای مفاهیم ورودیها  /خروجیهای سرویس از مخزن
استخراج شده و آنها نیز در یک آرایه قرار میگیرند .الزم به ذکر است که در هنگام ذخیره عناصر سرویسهای تبلیغ در مخزن نام
و ردۀ مفاهیمی که به آن اشاره میکنند نیز در مخزن ذخیره میشود .پس از این مرحله هر یک از عناصرآرایه ردۀ مفاهیم
ورودی/خروجی درخواست با تمامی عناصر موجود در آرایه ردۀ مفاهیم ورودی/خروجی سرویس نامزد مورد مقایسه قرار میگیرند.
مقایسه نیز بدین صورت است که کالسهای مفاهیم از نظر اینکه آیا با یکدیگر مساوی یا اَبَرمفهوم یا زیرمفهوم یکدیگر هستند
مورد بررسی قرار میگیرند .تا اینجا آنچه که از مقایسه ورودیها و خروجیها گفتیم مربوط به انتساب درجات تطبیق
 Exact,plug-in,subsume,intersectبود .در این الگوریتم درجه تطبیق جدیدی بهنام  substituteنیز ارائه شده است که برای
سرویس هایی است که هیچ یک از درجات تطبیق باال را نسبت به درخواست ارائه شده دارا نمیباشند .این درجه تطبیق بهدنبال
سرویسهایی میباشد که گرچه نیاز کاربر را برطرف نمیکنند اما تا حدودی معادل آن را ارائه میدهند .این بدین معنی است که
سرویس نامزدی با درجه تطبیق  substituteنیاز کاربر را برطرف نمیکند بلکه جایگزین آنرا ارائه میکند .بهطور مثال درخواستی
را در نظر بگیرید که در آن کاربر تقاضای رزرو هتل در تاریخ معین را نموده است .اگر هیچ یک از سرویسهای نامزد موجود قادر به
ا نجام چنین کاری نبودند و سرویسی موجود بود که امکان اقامت در کمپ را برای کاربر فراهم میآورد بهعنوان سرویس جایگزین
انتخاب میشود و درجه تطبیق آن  substituteخواهد بود .به جهت نایل شدن به این درجه تطبیق ،ورودی و خروجی سرویس و
درخواست از نظر اینکه ردههای مفاهیم آنان مکمل یکدیگر باشند ،مورد بررسی قرار میگیرند.
 3-2-2-2تطبیق پیششرط و اثر درخواست با سرویس نامزد

پیش شرط و اثر بهصورت عبارت هستند و بنابراین نحوه انتساب درجه تطبیق (مشخص نمودن درجه تطبیق) به آنان با ورودی و
خروجی متفاوت است .با استفاده از قوانین  SWRLمیتوان پیش شرط و اثر را توصیف نمود .این قوانین متشکل از یک اتم و یک
گزاره و یا از دو اتم و یک گزاره تشکیل شدهاند .هر یک از این اتمها به مفهومی در هستان شناسی اشاره میکنند .اما گزارهها بر دو
نوع هستند ،یک نوع که با  classpredicateمشخص میشوند و گزارههای رده هستند مانند اتمها به مفاهیم هستان شناسی اشاره
میکنند .اما نوع دیگر propertypredicateها هستند که به ویژگیهای اشیا در هستان شناسی اشاره میکنند.
برای تطبیق عبارات پیششرط و اثر باید ردههای مفاهیم اتمهای درخواست و سرویس با یکدیگر و گزارههای درخواست و سرویس
نیز با یکدیگر مقایسه شود .بنابراین برای این کار به یک آرایه برای مفاهیم اتمها و یک آرایه برای گزارههایی از نوع
 ClassPredicateو گزارههایی از نوع  PropertyPredicateنیاز است .اتمها و گزارههای عبارات را جدا نموده و پس از پیدا
نمودن مفهوم مورد اشاره ،در آرایه قرار داده می شود .سپس عناصر هر آرایه با آرایه نظیر آن مقایسه میشود .این مقایسه نیز از
جنس مقایسههای میان ورودیها و خروجیها میباشد .راه حل ارائه شده در این الگوریتم برای حل این مسئله بدین صورت است:
هر عبارت متشکل از دو یا سه جزء میباشد .بنابراین می توان گفت وضعیت یک عبارت نسبت به دیگری به هر دو یا سه جزء آن
وابسته است .یعنی اگر هر سه جز یک عبارت در وضعیت یکسانی نسبت به اجزای متناظر عبارت دیگر بودند .آنگاه کل عبارت
دارای همان وضعیت نسبت به عبارت دیگر است.
از دیگر ویژگیهای که این الگوریتم را از دیگر الگوریتمهای تطبیق متمایز میسازد ،در نظر گرفتن و مقایسه میان ویژگیهای
مفاهیم است.
 3-3رتبهبندی سرویسهای تبلیغ
در بخش قبل نحوه مقایسه  IOPEسرویس نامزد با درخواست بررسی شد .نتیجه این بخش تعیین درجه تطبیق سرویس نامزد
میباشد .اما با تعیین درجه تطبیق یک سرویس نمیتوان مناسبترین سرویس را از میان سرویسهای نامزد موجود در مخزن
انتخاب نمود زیرا اگر چند سرویس با درجه تطبیق یکسان موجود باشد چگونه میتوان تشخیص داد که کدامیک از این سرویسها
به سرویس درخواست شده نزدیکتر است .به بیان دیگر ،کدامیک از سرویسها نیازهای کاربر را بیشتر برطرف مینماید .اینجاست
که بحث رتبهبندی سرویس مطرح میشود.
برای رتبهبندی سرویس نیاز به منتسب کردن امتیاز به سرویس است .در اینجا سوالی مطرح میشود که امتیازدهی به سرویس بر
چه معیاری باید باشد .پاسخ به این سوال منجر به انتخاب بهترین سرویس خواهد شد.معیارهای مختلفی برای امتیازدهی به
سرویس وجود دارد .برخی از این معیارها عبارتند از زمان پاسخدهی سرویس ،کیفیت سرویس ،میزان شباهت عناصر سرویس به
یکدیگر و غیره .معیارهای دیگری نیز برای امتیازدهی وجود دارند اما میتوان سه معیار باال را از اصلیترین معیارهای امتیازدهی به
سرویس برشمرد .معیارهای دیگر بیشتر به کاربر درخواستکننده باز میگردد از قبیل اینکه مثال سرویس توسط فراهم کننده
خاصی که کاربر اعتماد بیشتری به آن دارد ،ارائه می شود.
از میان سه معیار مطرح شده در باال ،معیار شباهت عناصر سرویس معیاری مناسب برای امتیازدهی به سرویس میباشد .علت
مناسب بودن این معیار این است که در کشف سرویس آنچه که حائز اهمیت است میزان شباهت عناصر سرویس و درخواست به
یکدیگر میباشد .معیارهایی از قبیل زمان پاسخدهی سرویس و کیفیت سرویس بیشتر برای پاالیش سرویس مناسب هستند.
بنابراین در الگوریتم ارائه شده برای امتیازدهی و در نتیجه آن رتبهبندی سرویس از معیار شباهت عناصر سرویس به یکدیگر
استفاده شده است .مقصود از عناصر سرویس همان عناصر پروفایل سرویس یعنی ورودی و خروجی و پیش شرط و اثر میباشد.
مشخص نمودن امتیاز سرویس بر اساس معیار شباهت عناصر سرویس به دو بخش تقسیم میشود .یک بخش میزان شباهت
مفاهیمی است که عناصر پروفایل سرویس به آنها اشاره میکنند و بخش دیگر میزان شباهت ویژگیهای مفاهیم است .هر یک از
این بخشها سهمی در تعیین امتیاز سرویس دارند .این سهم همانطور که در ادامه خواهد آمد به میزان اهمیت هر یک بستگی
دارد.

 3-3-1نحوه امتیازدهی به سرویسها بر اساس شباهت میان مفاهیم
الگوریتم تطبیق شامل فراخوانی تابع اندازهگیری مشابهت میباشد .تابع اندازهگیری بر اساس درخت سلسله مراتبی که نشان دهنده
رابطه شمولی میان تمامی مفاهیم هستان شناسی است که شامل مفاهیم مورد مقایسه هستند ،و عددی در بازه صفر و یک که
نشان دهنده درجه مشابهت میباشد را بهعنوان نتیجه باز میگرداند .این تابع از تعدادی مقادیر طبقهبندی گرههای درختی که
مفاهیم در آن قرار دارند استفاده میکند .این مقادیر شامل کوتاهترین فاصله میان گرهها ،عمق گرههای مفاهیم ،و عمق گرهها برای
مفاهیم مورد مقایسه مشترک میشودR .را ریشه درخت سلسله مراتب مفاهیم در نظر میگیریم a .و  bدو مفهوم هستندd ،
مینیمم فاصله میان مفاهیم و  Laو  Lbعمقهای مرتبط با نقطه مشترک میان دو مفهوم میباشند .برای مثال اگر  aمفهوم c10
درخت در شکل  2و  bمفهوم  c5باشند ،بنابراین  d=3و  Ia=3و Lb=2و  ma=2و  mb=1میباشند.
در ادامه برخی ویژگیهای محاسبه مشابهت معنایی و مقادیر طبقهبندی را بیان میکنیم.
 1.مشابهت معنایی میان مفاهیم aو  bبا افزایش  ،dبهصورت خطی کاهش مییابد.
 2.مشابهت معنایی میان مفاهیم aو  bبا افزایش ) ،(la+lbبهصورت خطی افزایش مییابد.
 3.مشابهت معنایی مفاهیم aو  bبا افزایش │ ، │la-lbبهطور خطی کاهش مییابد.
 4.مشابهت معنایی مفاهیم aو  bبا افزایش ) ،max(ma,mbبهطور خطی کاهش مییابد.
 5.مشابهت معنایی مفاهیم  aو bبا افزایش │ ،│ma-mbبهطور خطی کاهش مییابد.
تابع ) S(a,bباید ویژگیهای زیر را داشته باشد.
0≤S(a,b)≤1
∀a: S(a,a)=1
∀)a,b: S(a,b)=S(b,a

اولین ویژگی برد تابع را مشخص میکند ،همانطور که مشابهت معنایی دو مفهوم که کامال نامرتبط هستند حداقل صفر است و اگر
دو مفهوم یکسان باشند ماکزیمم میزان شباهت آنها یک یا همان  %100است .دومین ویژگی خاصیت انعکاسی تابع را بیان
میدارد که مشابهت میان هر مفهوم و خودش ،یک میباشد ،و این نشان دهنده این است که هر مفهوم همانند خودش است.
آخرین ویژگی خاصیت تقارنی است.

شکل  :2مثال از درخت طبقهبندی هستان شناسی

پارامتر تنظیمپذیری استβ.حال با ویژگیهای مطرح شده در باال فرمول  1معرفی میشود .در این فرمول
max(𝑚𝑎 ,𝑚𝑏 )=0

(فرمول )1
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همانطور که مالحظه میکنید این تابع پارامتری است Max(ma,mb) .اگر صفر باشد بدین معنی است که هر دو مفهوم یکسان
هستند و بنابراین میزان شباهت آنان بیشترین مقدار یعنی یک میباشد .و اگر ) Max(ma,mbصفر نباشد بدین معنی است که
مفاهیم یکسان نیستند و میزان مشابهت آنان باید بهوسیله فرمول ارائه شده محاسبه شود.
 3-3-2نحوه تعیین میزان شباهت ویژگی مفاهیم
همانطور که در بخش راهکارهای پیشین مطرح شد روش های کمی به بررسی ویژگی میان مفاهیم پرداختهاند .در الگوریتم ارائه
شده مقایسه میان ویژگی مفاهیم بیشتر در مورد انتساب امتیاز به سرویس بهکار میرود .اینکه ویژگیهای مفاهیم مورد اشاره
عناصر درخواست  /سرویس مورد مقایسه قرار گیرند ،برای کمک به تشخیص بهتر رابطه میان مفاهیم است .بدیهی است که رابطه
شمولی می تواند رابطه میان مفاهیم را کشف کند اما جواب استنتاج بر روی درخت سلسله مراتب هستان شناسی یک جواب درست
و غلط است و بنابراین به فهم دقیقتر رابطه میان دو مفهوم کمکی نمیکند .بر همین اساس نیاز به مقایسه میان مفاهیم در کشف
وب سرویسها احساس میشود.
برای مقایسه میان مفاهیم ابتدا یک آرایه برای هر یک از مفاهیم در نظر گرفته شده که در آنها ویژگیهای هر یک از مفاهیم درج
میشود .سپس این مفاهیم با یکدیگر مقایسه می شود .این مقایسه از نوع معنایی نیست بلکه از نوع لغوی میباشد .پس از انجام
مقایسه میان آرایه ویژگیهای مفهوم درخواست با سرویس نامزد تعداد ویژگیهای مشترک به تعداد کل ویژگیهای دو مفهوم
تقسیم شده و در نتیجه امتیاز ویژگیهای مفاهیم بدین صورت مشخص میشود .از این امتیاز برای رتبهبندی سرویس نامزد
استفاده میشود .امتیاز مشابهت ویژگیهای مفاهیم مطابق فرمول 2بهدست میآید.
𝑠𝑒𝑡𝑢𝑏𝑖𝑟𝑡𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑟𝑎𝑁𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑜𝑓 𝑠ℎ
𝑠𝑒𝑡𝑢𝑏𝑖𝑟𝑡𝑡𝑎 𝑓𝑜 𝑟𝑒𝑏𝑚𝑢𝑛 𝑙𝑎𝑡𝑜𝑇

=att-Sim

(فرمول )2
که در فرمول  att-Sim 2امتیاز مشابهت ویژگیها است که از تقسیم ویژگیهای مشترک دو مفهوم بر تعداد کل ویژگیهای هر
دو مفهوم بهدست میآید .امتیازدهی و رتبهبندی سرویسهای تبلیغ در بخش بعد مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
 3-3-3نحوه محاسبه امتیاز هر عنصر پروفایل سرویس
در این بخش به روش محاسبه امتیاز هر یک از ورودیها ،خروجیها ،پیش شرطها و اثرها میپردازیم .در این روش از میزان
مشابهت مفاهیم16و میزان شباهت ویژگیهای مفاهیم 17برای محاسبه امتیاز هر زوجی از مفاهیم که با یکدیگر مقایسه میشوند
استفاده شده است .در محاسبه امتیاز ،امتیاز هر زوج از مفاهیم که با یکدیگر مقایسه میشوند محاسبه میشود .این زوج که شامل
یک مفهوم از درخواست و یک مفهوم از سرویس نامزد میباشد از نظر روابط معنایی در سلسله مراتب هستان شناسی با یکدیگر
مقایسه شده و نسبت به یکدیگر اَ َبر مفهوم ،زیرمفهوم یا یکسان هستند .الزم به ذکر است که هر عنصر از درخواست با تمامی عناصر
نظیرش در سرویس نامزد مقایسه شده و زوجی که دارای امتیاز ماکزیمم باشد برای محاسبه امتیاز سرویس در نظر گرفته میشود.
امتیاز هر عنصر از ورودی ،خروجی ،پیش شرط و اثر توسط فرمول  3محاسبه میشود:
Subscore=w1*Concept_Sim+w2*att_Sim
(فرمول )3
که در آن  w1و  w2به ترتیب وزنهایی هستند که به مشابهت مفاهیم و مشابهت ویژگیهای مفاهیم داده میشود .این وزن بسته
به میزان اهمیت هر یک از مشابهت مفاهیم و مشابهت ویژگیها برای کاربر دارد .باید به این نکته توجه شود که .w1+w2=1

Concept-Sim
att-Sim

16
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پس از اینکه امتیاز هر زوج 18محاسبه شد ،امتیاز سرویس محاسبه میشود .در واقع امتیاز سرویس میانگین امتیاز تمام زوجهایی
که با یکدیگر مقایسه شده و امتیاز آنها محاسبه شده است ،میباشد .علت در نظر گرفتن میانگین سختگیری بیشتر در کشف
سرویس بوده است .این بدین معنی است که اگر در میان زوجهای مقایسه شده ،زوج یا زوجهایی یافت شد که دارای امتیاز
پایینتری نسبت به بقیه بود ،امتیاز سرویس را تا حدودی کاهش دهد.
برای محاسبه امتیاز کلی سرویس تمامی امتیازات محاسبه شده از مقایسه مفاهیم درخواست و سرویس که از نظر سلسله مراتب
هستان شناسی با یکدیگر مشابهت داشتند با یکدیگر جمع شده و بر تعداد زوجهایی که با یکدیگر مقایسه شده و مشابهت آنها
تعیین شده است تقسیم میشوند .فرمول محاسبه امتیاز کل سرویس بهصورت زیر میباشد که در آن  TotalScoreامتیاز کل
سرویس و  SubScoreiامتیاز مشابهت عنصر iام و  nتعداد زوجهای مشابه میباشد.
𝑛∑
𝑖 𝑒𝑟𝑜𝑐𝑠𝑏𝑢𝑠 𝑖=1

(فرمول )4

𝑛

=TotalScore

پس از محاسبه امتیازسرویس ( )TotalScoreهر درجه تطبیق را بهصورت مجموعهای در نظر گرفته و سرویسها را بر اساس
 TotalScoreدر آن مرتب مینماییم.

 -4ارزیابی روش پیشنهادی
الگوریتم ارائه شده برای کشف وب سرویس معنایی را با استفاده از وب سرویسهای معنایی مجموعه داده ]OWLS-TC ]37

ارزیابی مینماییم .از  554وب سرویس معنایی این مجموعه  100وب سرویس را در دامنههای مختلفی انتخاب نمودیم .تعداد 20
پرسوجو از میان  28پرسوجوی موجود در  OWLS-TCانتخاب شده است .پرسوجوها به نحوی انتخاب شدهاند که در رابطه با
مجموعه سرویسهای انتخاب شده باشند .پرسوجوها نیز مانند سرویسها از دامنههای مختلفی انتخاب شدهاند.
 1-4معیارهای ارزیابی
برای ارزیابی میزان دقت الگوریتم  FSMمعیارهای Recall ،Precision ،و  F-scoreمورد استفاده قرار گرفتهاند Precision .به
صورت توانایی فراهم آوردن وب سرویسهای مرتبط از مجموعه وب سرویسهای بازگردانده شده به عنوان نتیجه ،تعریف میشود.
 Recallنیز به عنوان توانایی فراهم آوردن تعداد ماکزیمم سرویسهای مرتبط از مجموعه وب سرویسهای مرتبط ،تعریف میشود.
 F-scoreمیانگین  Precisionو  Recallمیباشد .تعریف ریاضی این مفاهیم بهصورت زیر است:
)فرمول (5
𝑑𝑒𝑣𝑒𝑖𝑟𝑡𝑒𝑟 𝑠𝑒𝑐𝑖𝑣𝑟𝑒𝑆 𝑏𝑒𝑤 𝑡𝑛𝑎𝑣𝑒𝑙𝑒𝑟 𝑓𝑜 𝑟𝑒𝑏𝑚𝑢𝑁
𝑡𝑒𝑠𝑎𝑡𝑎𝑑 𝑚𝑜𝑟𝑓 𝑠𝑒𝑐𝑖𝑣𝑟𝑒𝑆 𝑏𝑒𝑊 𝑑𝑒𝑣𝑒𝑖𝑟𝑡𝑒𝑟 𝐹𝑂 𝑟𝑒𝑏𝑚𝑢𝑁 𝑙𝑎𝑡𝑜𝑇

= 𝑛𝑎𝑖𝑠𝑖𝑐𝑟𝑒𝑃

)فرمول (6
𝑑𝑒𝑣𝑒𝑖𝑟𝑡𝑒𝑟 𝑠𝑒𝑐𝑖𝑣𝑟𝑒𝑆 𝑏𝑒𝑊 𝑡𝑛𝑎𝑣𝑒𝑙𝑒𝑟 𝑓𝑜 𝑟𝑒𝑏𝑚𝑢𝑁
= 𝑙𝑙𝑎𝑐𝑒𝑅
𝑡𝑒𝑠𝑎𝑡𝑎𝑑 𝑒𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑁𝑢𝑚𝑣𝑒𝑟 𝑜𝑓 𝑟𝑒𝑙𝑒𝑣𝑎𝑛𝑡 𝑊𝑒𝑏 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑒𝑠 𝑖𝑛 𝑡ℎ
)فرمول (7
𝑙𝑙𝑎𝑐𝑒𝑅 × 𝑛𝑜𝑖𝑠𝑖𝑐𝑒𝑟𝑃 × 2
𝑙𝑙𝑎𝑐𝑒𝑅 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 +

= 𝑒𝑟𝑜𝑐𝑆 𝐹 −

SubScore
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نتایج به دست آمده از این معیارها از  20پرسوجو میباشد .برای ارزیابی از  macro-averageاستفاده شده است که در آن
میانگین مقادیر  Precisionمجموعه جوابهای بازگردانده شده به وسیله تطبیق دهنده برای تمام درخواستها (پرسوجوها)ی
موجود در مجموعه آزمایش در سطوح  Recallاستاندارد)𝜆 < 𝑖 =<  Recalli (0محاسبه میشود .درونیابی برای تخمین
مقادیر  Precisionکه در مجموعه جواب برای برخی درخواستها در سطوح  Recallمورد نظر مشاهده نشدهاند ،استفاده شده
است .تعداد سطوح  Recallاز  0تا  1میباشد( .با گامهای .)n=1..10 ،بنابراین  Precisionکه  macro-averageباشد به صورت
زیر تعریف میشود:
)فرمول (8

که در آن  Oqمجموعه مقادیر  recall/precisionمشاهده شده برای پرسوجوی  qاست.
پس در ابتدا  Precisionو  Recallاولیه برای هر پرسوجو محاسبه میشود .برای محاسبه  Precisionو  Recallاولیه از تعداد
سرویس های مختلف در هر مرحله استفاده شده است .برای مثال در محاسبه  Precisionو  Recallبرای پرسوجوی شماره  1در
مرحله اول  10سرویس ،در مرحله دوم  20سرویس و همینطور تا مرحله دهم که  100سرویس را به عنوان مجموعه داده در نظر
گرفتهایم .از اینرو مجموعه سرویسهای مرتبط بسته به سرویسهایی که درون مجموعه مورد آزمایش قرار دارند در هر مرحله
تغییر میکند.
پس از بهدست آوردن  Precisionو Recallهای مختلف به محاسبه  Precisionبرای سطوح  Recallمختلف میپردازیم.
n

همانطورکه گفته شد سطوح  Recallبهصورت  λمحاسبه میشود که مقدار  Recallدر اینجا  10در نظر گرفته شده و n=1..10

میباشد .بنابراین سطوح  Recallاز  0.1تا  1است .محاسبه  F-Scoreنیز بدین صورت است که  Precisionهای بهدست آمده را
برای هر یک از سطوح  Recallدر فرمول  7قرار میدهیم و مقدار آن محاسبه میشود .محاسبه میانگین زمان پاسخ نیز بدین
صورت است که زمان اجرای الگوریتم به ازای  20پرسوجو برای تعداد معینی سرویس در هر مرحله محاسبه میشود که تعداد
سرویسها در هر مرحله  100و ...و  20و  10سرویس میباشد .سپس میانگین زمان اجرای بهدست آمده از  20پرسوجو در هر
مرحله محاسبه میشود.
 4-2ارزیابی نتایج
برای مقایسه الگوریتم پیشنهادی با کارهای مشابه از سه الگوریتم دیگر نیز استفاده شده است .الگوریتم اول ،تطبیق ورودی-
خروجی میباشد و همانطور که از نام آن پیداست سرویس را فقط براساس مقایسه ورودی و خروجی کشف میکند .الگوریتم دوم
از روشهای بازیابی اطالعات که بر مبنای بررسی متون هستند ،برای کشف سرویس استفاده مینماید .الگوریتم سوم الگوریتم
 [48] SAM+است .این الگوریتم مقایسه را بر مبنای  IOPEانجام میدهد اما از ماژول شباهت  WordNetبرای تشخیص شباهت
میان مفاهیم استفاده نموده است.
در ابتدا سه الگوریتم از نظر معیار  Precision/Recallمورد مقایسه قرار گرفتهاند که نتایج آن در نمودار شکل  3آمده است.

شکل  :3نمودار Precision/Recall

همانطور که در نمودار شکل  3مشاهده میشود ،الگوریتم پیشنهادی نسبت به دیگر الگوریتمهای مورد مقایسه دارای
 Precision/Recallباالتری میباشد .تمامی الگوریتمها در سطوح  Recallپایین یعنی زمانی که نسبت سرویسهای مرتبط کشف
شده توسط الگوریتم به کلیه سرویسهای مرتبط موجود در مجموعه سرویسهای مرتبط کوچک میباشد ،دارای  Precisionباالیی
است .یعنی نسبت سرویسهای مرتبطی که کشف کرده است به تمامی سرویسهای کشف شده ،نسبت باالیی است .اما به تدریج با
افزایش  Recallمشاهده میشود که مقدار Precisionکاهش مییابد .این بدین معنی است که هر چه سرویسهای مرتبط بیشتری
توسط الگوریتمها یافت میشوند تعداد سرویسهای نامرتبط کشف شده بیشتر میشود .این روند در همه الگوریتمهای مورد مقایسه
دیده میشود اما الگوریتمی کاراتر و موثرتر است که درRecallهای باالتر دارای  Precisionباالتری باشد .این بدین معنی است که
هر چه تعداد سرویسهای مرتبط بیشتری یافت میشود ،تعداد سرویسهای نامرتبط کمتری یافت شود .در واقع میتوان گفت که
این یک حالت آرمانی است که با افزایش تعداد سرویسهای مرتبط کشف شده تعداد سرویسهای نامرتبط کاهش قابل توجهی
داشته باشد .اما الگوریتمهایی که برای کشف سرویس ارائه طراحی شدهاند ،سعی دارند به این حالت نزدیک شوند .از اینرو
الگوریتمی کارایی بهتری دارد که در سطوح  Recallباال Precisionباالیی نیز داشته باشد.
همانطور که در نمودار شکل  3نشان داده شده است ،الگوریتم پیشنهادی دارای ویژگی مذکور میباشد .یعنی الگوریتم پیشنهادی
نسبت به دیگر الگوریتمهای مورد مقایسه در سطوح  Recallباال دارای  Precisionباالتری میباشد که این گویای کاراتر و مؤثرتر
بودن الگوریتم پیشنهادی میباشد .این مطلب نیز قابل توجه است که در ابتدا الگوریتمی که از روشهای بازیابی اطالعات استفاده
نموده دارای Precisionباالیی است اما با افزایش  Recallمقدار  Precisionبهشدت کاهش پیدا میکند تا جایی که حتی از
الگوریتم تطبیق  IOPEنیز پایینتر میرود .این روند نشان دهنده کارایی پایین الگوریتمهایی است که از روشهای سنتی بازیابی
اطالعات استفاده میکنند.
دیگر الگوریتم مورد بررسی از تطبیق ورودی و خروجی برای کشف سرویس استفاده میکند .همانطور که مشاهده میشود
مقادیر Precisionاین الگوریتم در سطوح  Recallمورد بررسی از الگوریتم پیشنهادی بسیار پایینتر میباشد .علت آن نیز به
وضوح مشخص است زیرا که این الگوریتم تنها از تطبیق ورودی و خروجی برای کشف سرویس استفاده نموده و بنابراین دقت
کمتری را نسبت به الگوریتمهایی که عالوه بر ورودی و خروجی از پیششرط و اثر استفاده میکنند ،دارد .حتی میزان دقت این
الگوریتم از دیگر الگوریتم های مورد مقایسه نیز کمتر است و علت آن فقط مقایسه لغوی ورودی و خروجی بهصورتی ابتدایی
(مقایسه رشتهها و نویسهها با یکدیگر) میباشد.
در میان الگوریتمهای مورد بررسی الگوریتم  SAM+میزان Precisionهای نزدیکتری به الگوریتم پیشنهادی دارد ولی میزان دقت
 Precisionآن همواره کمتر از الگوریتم پیشنهادی است .علت این است که این الگوریتم از ماژول شباهت  WordNetبرای
تشخیص مشابهت میان مفاهیم استفاده نموده است و دیگر اینکه از مقایسه ویژگیهای مفاهیم با یکدیگر استفاده نکرده است .به
همین علت دارای میزان دقت پایینتری نسبت به الگوریتم پیشنهادی می باشد .نکته دیگری که در مقایسه نمودار این دو الگوریتم
وجود دارد تغییرات مقدار  Precisionدو الگوریتم است .الگوریتم پیشنهادی با اینکه تغییرات بیشتری در مقدار  Precisionنسبت

به الگوریتم  SAM+دارد اما در نهایت مشاهده میشود که مقدار  Precisionآن در سطح  Recall=1.0بهشدت کاهش پیدا
میکند ،در صورتیکه در الگوریتم پیشنهادی این اتفاق مشاهده نمی شود و علت این امر آنست که با افزایش میزان سرویسها
تعداد سرویسهای نامرتبط در مجموعه سرویسهای کشف شده توسط الگوریتم تطبیق  IOPEبهطور قابل مالحظهای افزایش
مییابد اما در الگوریتم پیشنهادی اینطور نیست .عالوه بر این مالحظه میشود که در نمودار الگوریتم پیشنهادی تغییرات ناگهانی
در مقدار  Precisionبا افزایش  recallبهتدریج کاهش مییابد اما در الگوریتم  SAM+کاهش ناگهانی مقدار Precisionدر سطوح
 Recallباال اتفاق میافتد.
پس از بررسی  Precisionو  Recallبه بررسی  F1-scoreمیپردازیم .همانطور که از فرمول  F1-scoreپیداست ،مقدار آن به
مقادیر  Precisionو  Recallبستگی دارد .نمودار شکل F1-score 4را برای الگوریتمهای مطرح شده در باال نشان داده است.

شکل  :4نمودار  F1-scoreالگوریتمها

محور افقی مقدار را نشان میدهد .همانطور که در بخش قبل گفته شد ،حداکثر مقدار 10،در نظر گرفته شده است .مطابق آنچه
که در نمودار  Precision/Recallدیده شد ،در این نمودار نیز الگوریتم پیشنهادی دارای باالترین میزان  F1-scoreنسبت به سایر
الگوریتمها میباشد.ارزیابی در جدول 1با توجه به نمودار شکل  4مشاهده میشود.
میزان دقت الگوریتم پیشنهادی نسبت به روش تطبیق ورودی -خروجی  ،در حدود  48.2درصد ،نسبت به روش  IR-basedدر
حدود  16.4درصد و نسبت به روش  SAM+در حدود  7.6درصد بهبود داشته است.
جدول F1-score :1الگوریتمها

--------IOmatching
IR-based
SAM+
FSM

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0.13

0.19

0.22

0.24

0.25

0.25

0.25

0.22

0.23

0.1

0.18
0.18
0.19

0.31
0.31
0.32

0.41
0.4
0.42

0.47
0.47
0.5

0.47
0.52
0.55

0.46
0.56
0.58

0.46
0.58
0.6

0.4
0.6
0.6

0.34
0.6
0.6

0.34
0.52
0.6

روش پیشنهادی دارای دقت باالتری نسبت به روشهای قبلی میباشد زیرا نسبت سرویسهای مرتبطی که کشف کرده است به
تمامی سرویسهای کشف شده ،باال است و بر اساس معنا میباشد.
روش بر مبنای بازیابی اطالعات یک روش سنتی است و دارای کارایی پایین در کشف سرویس میباشد .این روش بر روی واژگان و
اهمیت آنها در متون تاکید دارد و برای کشف بهترین سرویسها کافی نیستند زیرا متون موجود در وب سرویسها بسیار خالصه و
چکیده شده هستند و اطالعات ساختاری که به اخذ معانی عملیات کمک میکند را نادیده میگیرد و در نتیجه دارای دقت پایینی
در کشف سرویس میباشد.
روش تطبیق ورودی -خروجی تنها از تطبیق ورودی وخروجی برای کشف سرویس استفاده نموده و بنابراین دقت کمتری را نسبت
به الگوریتمهایی که عالوه بر ورودی و خروجی از پیششرط و اثر استفاده میکنند ،دارد .این روش از مقایسه لغوی ورودی و
خروجی بهصورتی ابتدایی استفاده میکند.

روش  SAM+از ماژول شباهت  WordNetبرای تشخیص مشابهت میان مفاهیم استفاده نموده است و از مقایسه ویژگیهای
مفاهیم با یکدیگر استفاده نکرده است .به همین علت دارای میزان دقت پایینتری نسبت به الگوریتم پیشنهادی میباشد.
اکنون به بررسی سومین معیار مقایسه یعنی میانگین زمان پاسخ میپردازیم .نمودار میانگین زمان پاسخ در شکل  5آمده است.

شکل  :5نمودار میانگین زمان پاسخ الگوریتمها

همانطور که مشاهده میشود ،میانگین زمان پاسخ الگوریتم ارائه از الگوریتمهای مقایسه ورودی و خروجی ،الگوریتم بر مبنای
روشهای سنتی بازیابی اطالعات باالتر میباشد .دلیل این مطلب این است که الگوریتمهای فوق فقط ورودی و خروجی را با
یکدیگر مقایسه مینمایند و بنابراین در زمان کمتری به پاسخ خواهند رسید .اما الگوریتم  SAM+و الگوریتم پیشنهادی عالوه بر
مقایسه ورودی و خروجی ،پیششرط و اثر را نیز مقایسه مینمایند که این خود بر زمان پاسخدهی میافزاید.
در مورد مقایسه الگوریتم پیشنهادی باالگوریتم مقایسه  IOPEمالحظه میشود که الگوریتم پیشنهادی در برخی از موارد میانگین
زمان پاسخ باالتری نسبت به الگوریتم مقایسه  IOPEدارد .علت این امر این است که الگوریتم مقایسه  IOPEبا استفاده از ماژول
 WordNetبه تعیین میزان مشابهت میان مفاهیم میپردازد.

 -5آنالیز آماری
در این بخش نتایج از لحاظ آماری بررسی میشود .هدف از آزمون آماری که در این بخش بر روی دادهها انجام میشود ،اثبات
تصادفی نبودن دادهها و اینکه دادهها از روی تصادف بهدست نیامدهاند ،میباشد .آزمون آماری که بر روی دادهها انجام شده است،
آزمون مان –ویتنی میباشد که در ادامه توضیح داده خواهد شد.
 5-1آزمون مان _ ویتنی
آزمون مان-ویتنی ،آزمونی ناپارامتری است که برای آزمودن این فرض که دو نمونه از یک جامعه اخذ شدهاند یا اینکه آیا
مشاهدات در یک نمونه بزرگتر از مشاهدات در نمونه دیگر است ،استفاده میشود .با اینکه این آزمون ،یک آزمون نا پارامتری است
که فرض میکند دو توزیع آماری دارای یک شکل هستند.
نحوه انجام این آزمون بدین صورت است که دو نمونه را بهصورت نزولی در یک مجموعه مرتب کرده و آنها را رتبهبندی مینماید.
سپس با توجه به رتبهبندیهای انجام شده و براساس فرمولی که در ادامه میآید ،مقداری به نام  Uرا بهدست آورده و این مقدار را
با جدول آزمون مان-ویتنی مقایسه نموده و اگر این مقدار کمتر از مقدار  Uجدول یا همان  Ucriticalبود فرض را رد میکند و اگر
این مقدار بزرگتر بود ،فرض را میپذیرد.
فرمول بهدست آوردن  Uبه صورت زیر است:
)𝑛𝑎 (𝑛𝑎 +1
2

فرمول ()9
که 𝑎𝑛و 𝑏𝑛 بترتیب اندازه نمونه  Aو اندازه نمونه  Bهستند و 𝐴𝑇 مجموع رتبههای نمونه  Aاست.
𝐴𝑇-

 5-2نتایج آنالیز آماری

u=𝑛𝑎 𝑛𝑏 +

آزمون آماری بر روی دادههای  Precisionالگوریتمهای مختلف انجام گرفته است .دلیل این امر این است که دادههای Precision

از تمامی دادههای دیگر برای مقایسه الگوریتمها با اهمیتتر هستند زیرا میزان دقت الگوریتم کشف را میسنجند .با توجه به
توضیحات باال فرضهای صفر و یک بهصورت زیر میشوند:
فرض صفر( Precision :)H0الگوریتم پیشنهادی از دیگر الگوریتمهای مورد مقایسه بیشتر نیست.
فرض یک( Precision :)H1الگوریتم پیشنهادی از دیگر الگوریتمها بیشتر است.
با توجه به فرضهای صفر و یک باال آزمونهای مانویتنی برای هر یک از الگوریتمهای مورد مقایسه در برابر الگوریتم ارائه شده
انجام شد و نتایج آن در جدول زیر آمده است( .الزم به ذکر است که مقایسهها در سطح  a=0.05صورت گرفته است و
.)na=nb=20

جدول  :2مقادیر 𝐴𝑈 بدست آمده برای الگوریتمهای مختلف
نام الگوریتم

SAM+
برمبنای IR
تطبیقIO

𝐴𝑈
19.5
53.5
14.5

Ucritical
127
127
127

همانطور که در جدول  2مشاهده میشود ،تمامی مقادیر 𝐴𝑈 از  Ucriticalکوچکتر است .بنابراین در تمامی موارد فرض صفر رد
میشود و این بدین معنی است که  Precisionالگوریتم پیشنهادی از تمامی الگوریتمهای مورد مقایسه بیشتر است.

 -6نتیجهگیری
کارایی و میزان دقت الگوریتم ارائه شده بهوسیله نسخه سوم مجموعه داده  OWLS-TCارزیابی و با سه الگوریتم کشف سرویس
که یکی از روشهای سنتی بازیابی اطالعات برای کشف سرویس استفاده می کند و دیگری از تطبیق ورودی و خروجی و دیگری از
تطبیق  IOPEو ماژول  WordNetبرای تشخیص شباهت میان مفاهیم استفاده کرده است ،مقایسه شده است .از نتایج
آزمایشهای انجام شده میتوان موارد زیر را استنتاج نمود:
 . 1الگوریتم ارائه شده در این مقاله از نظر دقت از دیگر الگوریتمهای مورد مقایسه باالتر میباشد .نتایج نشان میدهد که در نظر
نگرفتن پیششرط و اثر تا چه حد در میزان کارایی و دقت الگوریتم کشف تاثیرگذار است.
 .2میانگین زمان پاسخ الگوریتم ارائه شده در این مقاله از دیگر الگوریتمهای مورد مقایسه تا حدودی باالتر است و علت آن در نظر
گرفتن پیششرط و اثر و تعیین مشابهت میان مفاهیم از طریق استدالل بر روی سلسله مراتب هستان شناسی است که این خود
باعث باال رفتن میانگین زمان پاسخ میشود.
 6-1کارهای آینده
کارهای آینده میتوانند در زمینههای زیر انجام شوند:
.1بهبود یا گسترش مفهوم درجه تطبیق جایگزین
.2بهبود روشهای تعیین مشابهت میان مفاهیم
.3ترکیب الگوریتمهای تصمیمگیری با الگوریتم کشف وب سرویس معنایی

 بهبود یا گسترش مفهوم درجه تطبیق جایگزین6-1-1
این درجه تطبیق. درنظر گرفته شده استFail به جای درجه تطبیق،درجه تطبیق جایگزین که در این مقاله ارائه شده است
 با توجه به اینکه این. اما جایگزینی برای آن ارائه میدهند،سرویسهایی را کشف میکند که گرچه نیاز کاربر را برآورده نمینمایند
درجه تطبیق به تازگی مطرح شده و در الگوریتم ارائه شده در این مقاله فقط با مقایسه ورودی و خروجی به سرویس منتسب شده
 این بدین معنی است که.لذا در آینده میتوان روشی برای مقایسه پیششرط و اثر ارائه نمود که به کشف سرویس جایگزین بپردازد
. صورت گیردIOPE کشف سرویس جایگزین از طریق مقایسه
 بهبود روشهای تعیین مشابهت میان مفاهیم6-1-2
روش تعیین مشابهت میان مفاهیم ارائه شده در این مقاله بهصورتی است که زمان انجام آن برروی زمان پاسخ الگوریتم تا حدودی
 از کارهایی است که، لذا بهبود روش حاضر با ارائه روشهایی که بتواند زمان پاسخ الگوریتم را بهطور موثر کاهش دهد.تاثیر دارد
.میتواند در آینده انجام شود
 ترکیب الگوریتم تصمیمگیری با الگوریتمهای کشف وب سرویس معنایی6-1-3
 میتوان با اضافه نمودن.الگوریتمهایی که تاکنون ارائه شده از کمبود یا نبود الگوریتمها یا فرآیندهای تصمیمگیری رنج میبرند
چنین الگوریتمهایی به فرآیند کشف وب سرویس معنایی سرویسهای کشف شده را به درخواست کاربر نزدیکتر نمود و این به
.معنی افزایش دقت فرآیند کشف و در نتیجه رضایت بیشتر کاربر از سرویسهای کشف شده میباشد
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