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مبتني بر گراف براي تركيب  در اين مقاله يك الگوريتم چكيده
متفاوتي در رابطه با تركيب  ياگر چه كارها .ا ارائه شده استسرويس ه

 مختلفي يكارها تاكيد بر جنبه ها سرويس ها موجود مي باشد اما در اين
تطبيق  يس ها، چگونگبيان سروي يمانند چگونگ از تركيب سرويس ها

در . باشد يم... و تركيب سرويس ها يبرا يميان سرويس ها، ارائه معمار
آن و توليد همه جواب  درستي تاكيد ما بر خود الگوريتم تركيب، اين مقاله

 به ساخت گراف براساس درخواست كاربر الگوريتم ارائه شده  .باشد يم ها 
 يجستجو در گراف سرويس هاپردازد و با  يارتباطي ميان سرويس ها م

تواند  يگراف ميان سرويس ها م .كند يمورد انتظار كاربر را پيدا م يتركيب
 نگهداري و بروز و متعدد باشد يحلقه هافراوان و  يگره ها و يال ها يدارا

ريتم ما گراف الگو .، مشكل استبدليل تغييرات در سرويس ها ،رساني آن
متناسب  وراف مستقيم بدون حلقه گ  يك ميان سرويس ها را به صورت

 يهاكند كه تمامي سرويس يجاد ماي  يبه گونه ا با هر درخواست كاربر
  پس از ايجاد اين. توانند پاسخ كاربر باشند را دارا باشديتركيبي كه م

بازگشتي و با  يبا يك الگوريتم مسيريابما  گراف مستقيم بدون حلقه
  .كنيم ياستخراج م را از آن ييبترك ييك پشته سرويس ها استفاده از

  هاي معنايي، الگوريتمها، سرويستركيب سرويس :كلمات كليدي
 مقدمه -1
سرويس هاي س مي توان وب سروي يامروزه با استفاده از تكنولوژ 
به اشتراك  را در اينترنت و يا محيط هاي سرويس گراي ديگر مختلفي
ا از اين سرويس هتوانند متناسب با نياز خود  يكاربران م و گذاشت

بطور كلي در هر محيط مبتني بر سرويس اجزاي ارائه . استفاده كنند
ارائه . دهنده سرويس، استفاده كننده سرويس و ذخيره گاه وجود دارد

دهندگان سرويس به معرفي سرويس هاي خود در ذخيره گاه مي پردازند 
يره گاه و استفاده كنندگان با استفاده از  اطالعات ذخيره شده در ذخ

سرويس مورد نظر خود را پيدا مي كنند و سرويس را مورد استفاده قرار 
محيط مبتني بر سرويس وظيفه دارد قابليت هاي ارتباط ميان . مي دهند

نمونه هايي . ارائه دهندگان، استفاده كنندگان و ذخيره گاه را فراهم سازد
ا يك شبكه از يك محيط مبتني بر سرويس مي تواند اينترنت، گريد و ي

ي توانند در با توجه به تعداد زياد سرويس هايي كه م. همتا به همتا باشد
وجود داشته باشد، براي استفاده كنندگان سرويس امكان  اين محيط ها

عالوه بر اين . شناسايي همه سرويس ها و استفاده از آن ها وجود ندارد
نداشته سرويس خاص وجود  متناسب با درخواست كاربر يك ممكن است

 اما اين امكان وجود داشته باشد باشد كه خدمت مورد انتظار را ارائه دهد
آن ها درخواست  س هاي موجود و تركيبتا از كنار هم قرار دادن سروي

بدين ترتيب مي توان با استفاده از سرويس هاي . كاربر را به انجام رساند
اضافه كردن  موجود درخواست هاي بيشتري از كاربران را بدون نياز به

به عنوان مثال چنانچه كاربر به سرويسي نياز . سرويس جديد برآورده كرد
توان با  يداشته باشدكه قيمت كتاب هاي يك نوسنده را برگرداند، م

- يده برميسننده را از نام نويستركيب سرويسي كه كه كتاب هاي يك نو
گرداند ميگرداند و سرويسي كه با دريافت اطالعات كتاب قيمت آن را بر

هدف مساله تركيب سرويس ها نيز همين موضوع  .را پاسخ داد رنياز كارب
يعني ايجاد يك جريان كاري از سرويس ها براي پاسخ گويي به نياز كاربر 

به همين منظور، كاربر درخواست خود را با دادن ورودي و . مي باشد
فت سيستم پس از دريا. خروجي هاي مورد انتظار به سيستم مي دهد

ورودي ها و خروجي هاي مورد نظر كاربر، با جستجو در ميان سرويس 
را كه مي توانند  از سرويس هاي موجود، سرويس ها و جريان هاي كاري

  . ربر بر مي گرداندپاسخ گوي نياز كاربر باشند به كا
ارائه  يستم مطرح است سرويس هاين سيكه در ا ييسرويس ها
 يرا به عنوان ورود ياطالعات ويس هر سر .باشند يدهنده اطالعات م

را به  ياطالعات ياطالعات ورود يكند و با انجام پردازش بر رو يدريافت م
كه براي تركيب در اين مقاله سرويس هايي  .گرداند يبر م يعنوان خروج

 كنيم هر يما فرض م .معنايي هستند يدر نظر گرفته شده اند سرويس ها
آنچه . شرح داده است] OWL-S]1  از سرويس بصورت معنايي با استفاده

مد نظر است مفاهيم ورودي و خروجي  از شرح سرويس در اين جا
. سرويس مي باشد كه در شرح سرويس اين مفاهيم آورده شده است

همچنين در شرح سرويس آنتالوژي كه اين مفاهيم در آن تعريف شده اند 
اهميت دارد روابط از آنتالوژي در اين مقاله  چه كه آن. معرفي مي شود

فرض ما بر اين . باشديهر مفهوم م يها يارث بري ميان مفهوم ها و ويژگ
از شرح . شرح داده شده اند ]OWL]2ها با استفاده از  ياست كه آنتالوژ

و  يزان شباهت ميان وروديتعيين م يمربوطه برا يسرويس و آنتالوژ
  اند به عنوانخروجي سرويس ها و اين كه آيا خروجي يك سرويس مي تو
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  از گراف ميان سرويس ها ينمونه ا:1شكل 
  

  از آن جايي كه در اين.  ورودي سرويس ديگر بكار رود استفاده مي شود
] 3[كه در  يباشد، ما از رابطه شباهت يمقاله تمركز ما بر رابطه شباهت نم

  .آمده استفاده مي كنيم
راه حل  3بخش  در. كارهاي مرتبط آورده شده است 2در بخش  در ادامه

الگوريتم تركيب شرح داده شده  4ارائه شده معرفي شده است و در بخش 
  . آورده شده است 5اثبات الگوريتم در بخش . است

   مرتبط يكارها -2
 ميان ايجاد گراف تركيب سرويس ها با استفاده از ايده كلي 

لف مطرح شده به عناوين مخت] 8،7،6،5[يس ها تا كنون در چند كار سرو
براي تركيب سرويس ها با استفاده از گراف  روش ارائه شده] 5[در  .ستا

كند گراف سرويس ها بصورت كامل وجود دارد و همچنين فرض  يفرض م
. كند يكند مبدا و مقصد يك سرويس است و فقط يك مسير را پيدا م يم
در اين . ها داردتركيب معنايي سرويس يقصد ارائه يك چارچوب برا] 6[

شود و تاكيد بر چگونگي  يها تعريف مسرويس يقالب هايي براچارچوب 
در روش تركيب ارائه شده  .اصلي است يانطباق ميان قالب و سرويس ها

 يم يو بروز رسان يگراف ميان سرويس ها براي كل سرويس ها نگهدار
 در اين روش. شوند يتركيبي پيدا م يو با استفاده از آن سرويس ها شود

در گراف حلقه بوجود آيد و يا براي  التي كه ممكن استبه حا ياشاره ا
با ارائه يك ] 7[ .يك درخواست چند پاسخ وجود داشته باشد نشده است

استفاده از اين ساختار  پردازد و بايساختار معنايي براي بيان سرويس ها م
يك ]8[ در .كند يمعنايي يك معماري براي تركيب سرويس ها ارائه م

سرويس هايي كه يك  يبر گراف برا يويس مبتنسيستم تركيب سر
  ذكر  يدر هيچ از يك كارها  .دارند ارائه شده است يو يك خروج يورود

  
  نمونه هايي از ساختار سرويس هاي تركيبي  :2 شكل

  
جزييات ساخت گراف و حالت هاي مختلفي كه ممكن است در  شده 

 كز كار برست و تمرقرار نگرفته ا يگراف پيش آيد مورد بررس استفاده از
در اين مقاله تمركز ما بر چگونگي ساخت گراف و . موارد ديگري بوده است

پوشش دادن حالت هاي مختلفي كه در ساخت گراف ممكن است پيش 
 گوريتم ما شرط خاصي را بر روي چگونگي بيانهمچنين ال .باشديآيد م

  .دگيريو خروجي آن ها در نظر نم يسرويس ها و يا تعداد ورود
 راه حل ارائه شده و نوآوري ها -3

گراف  استفاده از  بر  يه شده در اين مقاله مبتنيالگوريتم ارا
ميان سرويس  يمنظور از گراف ارتباط. ارتباطي ميان سرويس ها مي باشد

-يمها و ورودي و خروجي آنآن سرويس ها  يگره هاها گرافي است كه 
- ها و خروجييميان ورود دهنده ارتباطنشان يو يال هاي آن ها باشند

. اين گراف در واقع داراي دو نوع گره مي باشد. باشند يسرويس ها م يها
ها يك ها و خروجيهاي از نوع سرويس كه وابستگي ميان وروديگره

كالس ( سرويس را نشان مي دهند و گره هاي از نوع ورودي و خروجي 
يال . ا بكار مي روندكه براي نشان دادن ارتباط ميان سرويس ه) آنتالوژي

هاي گراف در واقع يال هايي هستند كه ميان گره هاي از نوع ورودي و 
شود كه  ييك يال در صورتي به گراف اضافه م .خروجي رسم مي شوند

 .خروجي يك سرويس بتواند به عنوان وروردي يك سرويس ديگر بكار رود
 يورودتواند به عنوان  ييك سرويس م يمشخص شدن اينكه آيا خروج

 ،يسرويس ديگر بكار رود بر اساس رابطه شباهت ميان كالس هاي آنتالوژ
به اين ترتيب . شود يتعيين م ،باشند يسرويس ها م يو خروج يكه ورود

كه اگر شباهت ميان دو كالس، كه بر اساس رابطه شباهت بدست مي آيد، 
و  يكه خروج توان دو سرويسي  ي، ماز ميزان مشخصي بيشتر باشد

  . باشد را به هم متصل كرد يمزبور م يها كالس هاآن يدورو
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;
;

;
( ! )
{ | . & & ( , )}

;
{ | . };

FindServices {
inputs User Inputs
outputs User Outputs
I inputs
While I null {

IS is in isinputs out I related in out
O O I
    AppropriateIS is is IS in isinputs in O
I ConstructGraph(AppropriateI

=

=

=

=

= ∃ ∈ ∃ ∈

= ∪

= ∈ ∀ ∈ ∈

=

}//

}//

S,O);
End While

CheckGrpah();
End

  شبه كد الگوريتم تركيب: 3شكل 
  

. باشد يتواند گراف پيچيده ا يم  گراف ارتباطي ميان سرويس ها
  سه سرويس نمونه، كه از  يگراف ارتباطي برا 1به عنوان مثال در شكل 

  
همانطور كه . شده است،  رسم شده است انتخاب OWL-TC]4[مجموعه 

در اين شكل مشاهده مي شود، گراف ارتباطي ميان سرويس ها مي تواند 
داراي حلقه هاي متعددي باشد كه اين موضوع ساخت گراف و مسيريابي 

از سوي ديگر وجود دو نوع گره در گراف و دو  .پيچيده مي نمايددر آن 
ها را متفاوت از گراف هاي  ها گراف سرويسنوع وابستگي ميان گره

- معمولي مي سازد و الزامات خاصي را به ساخت و مسيريابي در گراف مي
يك الگوريتم مبتني بر گراف كه بر  در اين مقاله بر همين اساس. افزايد
درخواست كاربر و بصورت افزايشي به ساخت گراف ارتباطي   اساس

ن استخراج ج را از آو پس از ساخت گراف نتاي پردازد، يم 1DAGبصورت 
تواند به عنوان پاسخ  يكه م يتركيب يس هايوسر .كند ارائه شده است يم

از لحاظ ارتباط بين  يمتفاوت يتواند در شكل ها يكاربر بكار روند م
تواند شامل اجراي سري  يم ييك سرويس تركيب. سرويس ها ظاهر شوند

و  يجراي سرموازي چند سرويس و يا تركيبي از ا يچند سرويس، اجرا
را  يتركيب يمختلفي از ساختار سرويس ها ينمونه ها 2شكل. باشد يمواز

  ..دهد ينشان م
حالت هاي مختلف تركيب  يمبراي اين كه در ساخت گراف بتوان

  :سرويس ها را پوشش دهيم ما نوآوري هاي زير را بكار برده ايم

                         
1 Direct Acyclic Graph 

ميان سرويس ها بر اساس هر  يساخت گراف ارتباط •
  ردرخواست كارب

، با جداسازي DAGبه  يميان سرويس تبديل گراف •
سرويسي كه در گراف قرار مي گيرد از سرويس  مفهوم 
 واقعي

 .هرس كردن گراف با تعريف مفهوم سرويس مناسب •
 يخاص در گراف كه تمامي سرويس ها ينوعي مسيرياب •

 .را بر مي گرداند يتركيب
 اثبات درستي الگوريتم •

شرح مي دهيم و اثبات آن را بيان مي در ادامه مقاله الگوريتم را 
   .كنيم

 الگوريتم تركيب -4
الگوريتم با دريافت شرح . آمده است 3تم در شكل يشبه كد الگور

كاربر سرويس مورد . كند يسرويس مورد انتظار كاربر كار خود را شروع م
د توليد يهايي كه با يسرويس و خروج يها يانتظار خود را با دادن ورود

در مرحله اول ورودي هاي داده شده توسط كاربر به  .كنديكند، بيان م
  به عنوان مثال چنانچه كاربر. وندكالس هايي از در آنتالوژي نگاشت مي ش

را به عنوان ورودي سرويس مورد درخواست خود به  "book"كلمه 
سيستم بدهد، كليه كالس هايي كه در آنتالوژي هاي مختلف به نام 

"book" وان ورودي درخواستي كاربر در نظر گرفته مي مي باشند به عن
 به همين ترتيب خروجي درخواستي كاربر به كالس هايي از. شوند

روند كلي الگوريتم به اين صورت   .آنتالوژي هاي مختلف نگاشت مي شود
كند،  يم ياست كه در هر مرحله مجموعه اي از  سرويسها را بازياب

كند و با استفاده از آن  ينتخاب ممناسب را از ميان آن ها ا يرويس هاس
ادامه پيدا كند كه كالس  ياين كار تا زمان. كند يم يها گراف را بروز رسان

. باشد د وجود داشتهيجد يس هاياضافه كردن سرو يبرا  يهايي برا
باشد كه در هر  يم يآنتالوژ ياز كالس ها يشامل مجموعه ا Iمجموعه 

  Iاز  يآن عضو يها ياز ورود يكيكه  ييس هايتكرار از الگوريتم سرو
شامل   Iدر شروع كار . شوند ياضافه شدن به گراف انتخاب م يباشد برا

 كاربر و يشامل ورودي ها Oمجموعه . باشد يكاربر م يها يورود
خروجي هاي كليه سرويس هايي مي باشد كه تاكنون به گراف اضافه شده 

هاي جديدي كه مي  مي توانند به عنوان ورودي سرويس Oاعضاي . اند
 در هر مرحله سرويس هايي قابليت. توانند به گراف اضافه شوند بكار روند

 يها يآنها از ورود يها يورود ياضافه شدن به گراف را دارند كه تمام
  . باشند يموجود در گراف قابل فراخوان يس هايسرو يها يكاربر و خروج
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ConcstructGraph(Services,O){
for each newSrv  Services 
   for each input  newSrv.inputs
    for each o  O 
     if( realated(input,o))
       if( nochain(srv, o.getService()) & noRepeat()){
         prev

∈
∈

∈

iousSrv = o.getService();
         if(there is no serviceVertex  for newSrv at this level){
         Create a new serviceVertex for srv and 
         connect it  to previosSrv; }
 if(there is one or more connection via input at this level) {
     Create a new serviceVertex for srv and connect
       it to previosSrv;
      add all previous connection via other
       newSrv inputs to this new serviceVertex; }
   if(there is no connection via input at this level) {
       update all serviceVertexes which was created 
       for newSrv at this level with this new connection; }
   }

  

  خت گرافشبه كد سا: 4شكل
در واقع يك . ناميم يمناسب م يس هايس ها را سرويما اين سرو

سرويس مناسب سرويسي است كه كليه ورودي هاي آن عضوي از 
 AppropriateISمجموعه سرويس هاي مناسب را . هستند Oمجموعه 
الگوريتم تركيب پس از انتخاب سرويس هاي مناسب ساخت در  .مي ناميم

  .گراف صورت مي پذيرد
ساخت گراف   4-1  

در اين الگوريتم پس از انتخاب سرويس هاي مناسب مرحله ساخت گراف 
ورودي اين مرحله خروجي هاي سرويس هاي مناسب مراحل . مي باشد

. مي باشد eISAppropriatو سرويس هاي مناسب جديد Oقبل 
اولين گره در گراف سرويسي مجازي است كه خروجي هاي آن ورودي 
هاي كاربر   مي باشد و اين سرويس سرويس مناسب مرحله صفر در نظر 
. گرفته مي شود كه براي شروع ساخت گراف مورد استفاده قرار مي گيرد

ساخت و نگهداري گراف از طريق نگهداري روابط ميان سرويس ها صورت 
به همين منظور، مفهوم جديدي را تحت عنوان . يردمي گ

ServiceVertex كه در واقع سرويسي) گره سرويس(معرفي مي كنيم   

  
  ايجاد شده توسط الگوريتم DAGنمونه اي از : 5شكل

  
هر گره سرويس . است كه در ساخت گراف مورد استفاده قرار مي گيرد

اف و يك شامل يك سرويس يك مجموعه سرويس هاي بعدي در گر
  گره با جدا شدن مفهوم سرويس و . مجموعه سرويس هاي قبلي مي باشد

 و در  يك سرويس مي تواند چندين بار در گراف ظاهر شودسرويس 
شود كه  ين مفهوم با عث مياستفاده از ا. مختلفي شركت كندتركيب هاي 

  هايبتوان  كليه سرويسل شود و يتبد DAGس ها به يان سرويگراف م
ورودي تابع ساخت گراف كليه خروجي هاي . ممكن را ايجاد كرد تركيبي

سرويس هاي مناسبي است كه در مراحل قبلي به گراف اضافه شده اند 
ساخت گراف بدين . به عالوه سرويس هاي مناسب جديد) Oمجموعه (

گونه صورت  مي گيرد كه هر يك از ورودي هاي سرويس هاي مناسب 
چك مي شوند و در صورتي كه از لحاظ   Oجديد با كليه اجزاي مجموعه 

باشند يك گره سرويس براي سرويس مناسب رابطه آنتالوژي قابل اتصال 
در اين ميان چنانچه پارامترهاي قبلي . مورد بررسي ايجاد مي گردد

سرويس مورد بررسي اتصاالتي برقرار كرده باشند كليه اتصاالت قبلي به 
وه بر اين اتصالي ميان گره عال. گره سرويس جديد اضافه مي گردد

خروجي آن مي باشد و گره سرويس جديد  O  سرويسي كه عضو مجموعه
در اين ميان كليه ارتباطات قبلي با نود سرويس جديد . برقرار مي گردد

جديد به گره سرويس هاي قبلي كه از سرويس  برقرار مي شود و ارتباط
در هنگام ساخت گراف  .مناسب مورد بررسي ايجاد شده اند اضافه مي شود

تشكيل . شود كه عبارتند از تشكيل حلقه و تكرار يدو مورد ديگر بررسي م
حلقه به اين معنا است كه سرويسي كه در يك مسير آمده است، بار ديگر 

تكرار به اين معني است . مورد گسترش واقع نشود در مسير قرار نگيرد و
در ساخت . قرار گيرديك بار پس از سرويس ديگر  كه يك سرويس تنها

گراف بايد از تشكيل حلقه و تكرار جلوگيري شود زيرا اين كار باعث بوجود 
  خروجي الگوريتم . نامعتبر و تكراري در گراف مي شودآمدن مسير هاي 
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(  )  {

   . ( );
  ( . (). ( )

              ;
  (    . ()  )

         

FindResult ServiceVertex service
path push service
if service outputs satisfy UserOutputs

report path as one of results
foreach newService service next

FindResult
∈

( );
   . ();  
}

s newService
path pop

  

  شبه كد پيدا كردن نتايج: 6شكل
براي آوردن ساخت گراف مجموعه كالس هايي است كه در تكرار بعدي 

اين مجموعه   .مجموعه سرويس هاي جديد مورد استفاده قرار مي گيرند
  چنانچه. خروجي گره سرويس هايي مي باشد كه به گراف اضافه شده اند

در يك تكرار گره سرويس جديدي به گراف اضافه نشود خروجي الگوريتم 
 .ساخت گراف تهي خواهد بود كه منجر به خاتمه الگوريتم خواهد شد

ايجاد شده توسط الگوريتم ساخت گراف كه  DAGنمونه اي از  5شكل 
پس از ساخت  .ايجاد شده است، نشان مي دهد 1براي سه سرويس شكل

  .پذيردگراف مرحله پيدا كردن نتايج صورت مي
  
  دا كردن نتايج يپ 2- 4

مورد انتظار كاربر كاربر از گراف  يبيترك يدر اين مرحله سرويس ها
در گراف ج يپيدا كردن نتا. شوند يمرحله قبل استخراج م ل شده دريتشك

جاد يشود و با دنبال كردن اتصاالت ا يكاربر آغاز م يبا شروع از گره مجاز
دا كردن يالگوريتم پ .ابدي يادامه ماول عمق  يبه صورت جستجو شده
س به يسروك گره يدر هر تكرار . كند يعمل م يج به صورت بازگشتينتا

از آن جايي كه يك سرويس . به الگوريتم داده مي شودعنوان ورودي 
تركيبي از چند سرويس تشكيل شده است براي نگهداري مسير در بين 
. فراخواني هاي متفاوت تابع پيدا كردن نتايج از يك پشته استفاده مي شود

الگوريتم در ابتدا به بررسي سرويس ورودي مي پردازد و بررسي مي كند 
در . تواند خروجي مورد انتظار كاربر را توليد كندآيا اين سرويس مي 

صورتي كه سرويس مورد بررسي بتواند خروجي هاي مورد انتظار كاربر را 
توليد كند، سرويس هاي موجود در پشته به عنوان يكي از نتايج برگردانده 

گراف بعد از پس از اين مرحله هر يك از سرويس هايي كه در . مي شوند
پس . سي قرار دارند، بصورت بازگشتي فراخواني مي شوندسرويس مورد برر

 .از اتمام اين فراخواني ها سرويس مورد بررسي از پشته خارج مي شود
  .دهدشبه كد بخش پيدا كردن نتايج را نشان مي 6شكل 

  اثبات درستي  - 5

  .در اين قسمت به اثبات درستي الگوريتم ارائه شده مي پردازيم  
سرويس هاي تركيبي را كه مي توانند با ورودي الگوريتم تمامي : قضيه

  . هاي كاربر فراخواني شوند و خروجي كاربر را توليد كنند، بر مي گرداند
سرويس هاي تركيبي مورد نظر سرويس هايي هستند كه : تعريف

تمام ورودي هاي سرويس هاي عضو  آن ها از ورودي هاي كاربر و 
كيبي قابل فراهم شدن خروجي هاي سرويس هاي قبلي در سرويس تر

  .باشد و يك سرويس حداكثر يك بار در سرويس تركيبي حاضر باشد
گراف ايجاد شده از سرويس ها كليه سرويس هاي تركيبي را كه مي : 1لم 

  . توانند با ورودي هاي كاربر فراخواني شوند دارا مي باشد
مي گيريم ثابت حلقه را اين مورد در نظر  :اثبات با استفاده از ثابت حلقه

كه در هر سطح از توليد گراف الگوريتم كليه سرويس هاي تركيبي را كه 
  .باشد يشوند دارا م يكاربر فراخوان يهايتوانند با ورودمي

گراف كليه سرويس هايي كه مي توانند در گراف قرار  1ر سطح د
زيرا در اين سطح كليه سرويس هايي كه . داده شوند، وارد گراف شده اند

هاي آن ها از ورودي هاي كاربر تامين مي شود به گراف اضافه  ورودي
  .شده اند

ام تمام سرويس هايي كه مي توانند ) I-1(فرض مي كنيم تا مرحله 
كه از ورودي هاي كاربر آغاز مي  I-1با يك جريان كاري با طول حداكثر 

 Iثابت مي كنيم در مرحله . شود، فراخواني شوند به گراف اضافه شده اند
كه با   Iام تمام سرويس هايي كه مي توانند با يك جريان كاري به طول 

  . ورودي هاي كاربر آغاز مي شود فراخواني شوند، به گراف اضافه مي شوند
در اين مرحله ابتدا تمام سرويس هايي كه حداقل يكي از خروجي 

ام را به عنوان ورودي دريافت مي كنند   I-1هاي سرويس هاي مرحله   
در اين جا سرويس ديگري وجود ندارد كه امكان اضافه . اب مي كنيمانتخ

زيرا اگر چنين . شدن به گراف را داشته باشد و انتخاب نشده باشد
را به عنوان  I-2تا  1 سرويسي باشد بايد يكي از خروجي هاي مراحل

ورودي دريافت كند كه اين سرويس ها در مراحل قبلي به گراف اضافه 
اين تمام سرويس هايي كه در اين مرحله قابليت اضافه شدن بنابر. شده اند

به گراف را دارند سرويس هايي هستند كه حداقل يكي از خروجي هاي 
پس از . ام را به عنوان ورودي قبول مي كنند I-1سرويس هاي سطح   

انتخاب شدن اين سرويس ها، فيلتر دوم با انتخاب سرويس هايي كه تمام 
ام و سطوح  I-1خروجي هاي سرويس هاي سطح  ورودي هاي آن ها از

. قبلي قابل تامين مي باشد، انتخاب مي شوند و به گراف اضافه مي شوند
در نتيجه با اين كار تمامي سرويس هايي كه قابليت اضافه شدن به گراف 

  . ام را دارند به گراف اضافه مي شوند Iدر سطح 
از مدتي به از سوي ديگر گسترش گراف محدود مي باشد و پس 

زيرا هر سرويس در هر يك از زنجيره هاي منتهي به آن . پايان مي رسد
تنها يك بار ظاهر مي شود و بنابراين طول يك زنجيره حداكثر برابر با 
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اگر فرض كنيم حداكثر تعداد خروجي . خواهد بود nتعداد كل سرويس ها 
ار گره در گراف قر  mn باشد در بدترين حالت  mهاي يك سرويس 

بنابراين گسترش گراف نهايتا به پايان مي رسد و سرويس . خواهد گرفت
  .ديگري به گراف اضافه نخواهد شد

ثابت شد كه گراف كليه جريان هاي كاري را كه از ورودي هاي 
در نتيجه گراف كليه جريان هاي كاري . كاربر آغاز مي شوند دارا مي باشد

پس گراف . د شامل مي شودرا كه به خروجي هاي كاربر منتهي مي شون
  . كليه جواب هاي كاربر را دارا مي باشد

به ازاي هر يك از گره سرويس هاي موجود در گراف كه : 2لم
وجود دارد كه  DAGخروجي هاي كاربر را توليد مي كند يك و فقط يك 

  . يكي از جواب هاي مورد نظر كاربر مي باشد
ل مي باشد، براي از آن جايي كه گراف ايجاد شده يك گراف متص

هر يك از گره سرويس هاي موجود در گراف از گره سرويس آغازين كه 
وجود دارد كه ورودي هاي  DAGهمان سرويس مجازي كاربر است يك 

بنابراين براي هر سرويس موجود در گراف مي توان . آن را تامين مي كند
ني در نظر گرفت كه با شروع از ورودي هاي كاربر به فراخوا DAGيك 

چنانچه اين گره سرويس يكي از . گره سرويس كنوني منجر مي شود
تامين كننده ورودي همراه با گره  DAGخروجي هاي كاربر را توليد كند، 

. سرويس توليد كننده خروجي كاربر تشكيل يك جواب كاربر را مي دهند
كه منجر به خروجي هاي كاربر شود براي هر  DAGبنابراين حداقل يك 

. ه سرويس هايي كه خروجي كاربر را توليد مي كنند وجود دارديك از گر
از آن جايي كه هر يك از ورودي هاي يك گره سرويس تنها از يك گره 

مي تواند وجود داشته  DAGسرويس ديگر مي آيد بنابراين حداكثر يك 
با توجه به . باشد كه ورودي هاي يك  گره سرويس را تامين مي كند

 DAGي هر گره سرويس در گراف يك و فقط يك مطالب گفته شده برا
بنابراين به ازاي هر . وجود دارد كه مي تواند ورودي هاي آن را تامين كند

 DAGگره سرويسي كه خروجي كاربر را توليد مي كند يك و فقط يك 
همراه با گره  DAGوجود كه ورودي هاي آن را تامين مي كند و اين 

  . ربر مي باشندسرويس مذكور يكي از جواب هاي كا
الگوريتم تمامي مسيرهايي كه از  1با توجه به لم: اثبات قضيه

ورودي هاي كاربر به خروجي هاي كاربر منتهي مي شوند را استخراج مي 
وجود دارد  DAGبراي هر يك از اين مسيرها يك  2كند و با توجه به لم 

  . ها يك جواب كاربر مي باشد DAGكه هر يك از اين 
  يرينتيجه گ -6

در اين مقاله يك الگوريتم مبتني بر گراف براي تركيب سرويس ها ارائه 
در اين الگوريتم پس از دريافت درخواست كاربر ابتدا درخواست به  .گرديد

و سپس با توجه به . شود يمختلف نگاشت م يهايكالس هايي از آنتالوژ
در  يتالوژآن يو رابطه شباهتي كه ميان كالس ها يآنتالوژ ياين كالس ها

الگوريتم  .پردازد ينظر مي گيرد به اضافه كردن سرويس ها به گراف م
و پيدا ساخت گراف  تركيب از سه بخش اصلي جمع آوري سرويس ها،

در بخش جمع آوري سرويس ها، سرويس  .كردن نتايج تشكيل شده است
هايي كه در هر مرحله قابليت اضافه شدن به گراف سرويس ها را دارند 

در هر مرحله سرويس هايي قابليت اضافه شدن به . شوند يم يورجمع آ
 يكاربر و يا خروج يها يآن ها از ورود يها يگراف را دارند كه ورود

در بخش  .باشند يقبلي موجود در گراف قابل فراخوان يهاي سرويس ها
جمع آوري شده به ساخت گراف  يهاساخت گراف با استفاده از سرويس

از ايجاد حلقه در گراف ميان  يبراي جلوگير. پردازيم ميان سرويس ها مي
 DAGبراي توليد . شود يايجاد م DAGها اين گراف به صورت سرويس

ميان سرويسي كه در گراف قرار مي گيرد و سرويس واقعي تمايز قائل 
كه اين كار  شديم و بر همين اساس مفهوم گره سرويس را تعريف كرديم

اضافه  DAGيم از يك سرويس را چندين بار به به ما اجازه مي دهد بتوان
در بخش پيدا كردن . مختلف از آن بهره ببريم يكنيم و در زنجيره ها

ايجاد شده در مرحله قبل يك از يك الگوريتم  DAGنتايج با استفاده از 
اين . كنيمياستفاده م يباز گشتي براي پيدا كردن سرويس هاي تركيب

ل عمق به جستجو در گراف براي پيدا الگوريتم به صورت جستجوي او
. پردازد يتوانند پاسخ كاربر باشند م يكه م يتركيب يهاكردن سرويس

مختلف الگوريتم از  يمسير طي شده در ميان بازگشت ها يبراي نگهدار
در پايان بحث درستي الگوريتم از اين لحاظ  .كنيم ييك پشته استفاده م

ي مورد پاسخ كاربر را توليد كند با تركيب يهاتواند تمامي سرويسكه مي
    .استفاده از روش ثابت حلقه اثبات شده است

  
  مراجع

 
1. OWL-S Specification 

www.daml.org/services/owl-s/1.0/ 
2. OWL Specification, www.w3.org/2004/OWL/ 
3. Toch E, Gal E, Dori D: Automatically Grounding 

Semantically-Enriched Conceptual Models to 
Concrete Web Services.  International 
conference on conceptual modeling(ER 2005) pp 
304-319. 

4. Klusch, M., Fries, B., Khalid, M., and Sycara, K. 
2005. Owls-mx: Hybrid semantic web service, 
retrieval. In Proceedings of 1st Intl. AAAI Fall 
Symposium on Agents and the Semantic Web. 
AAAI Press. 

5. B.Arpinar, A.Maduko “Ontology-Driven Web 
Services Composition Platform” in IEEE 
International Conference on E-Commerce 
Technology, 2004,  pp. 146-152. 

www.SID.ir



Arc
hv

ie 
of

 S
ID

6. B.Medjahed  “Sematic web enabled composition 
of web services, PHD thesis”, Virginia 
Polytechnic Institute, 2004. 

7. Fujii, K. and T. Suda, Semantics-based dynamic 
service composition IEEE Journal on Selected 
Areas in Communications, 2005. 23(12): p. 2361 
– 2372 

8.   Hashemian, S.V, Mavaddat,F. A graph based 
approach to web service composition: In 
proceeding of the 2005 IEEE/IPSJ international 
symposium on applications and Internet(SAINT), 
2005, 183-189. 

  

www.SID.ir



 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

