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 چکیده

 هایویژگی. شوندمی شناخته خدمات دهندهارائه و کاربردی هایبرنامه عنوانبه هاسرویسوب امروزه

 افزایش را مربوطه سرویس کشف در وجوجست موتورهای توانایی زیادی حد تا هاسرویسوب در نهفته

 یا اهداف گاه. است کاربر درخواست معنای فهمیدن سرویسوب کشف در مسئله تریناصلی. دهندمی

 در روازاین. باشد مشابه سرویس چندین شامل حتی و پیچیده مبهم، است ممکن درخواستی سرویس

 هایپژوهش. است دشوار بس کاری موردنظر، درخواستی سرویس به یافتن دست موارد از برخی

 هایچالش با هاآن تمام اما است؛ پذیرفته صورت هاسرویس ترکیب و کشف یدرزمینه توجهیقابل

 دارای اند،شدهمطرح حیطه این در تاکنون که هاییالگوریتم. اندمواجه خود سطوح در شدهمطرح

 بهینه ترکیب و کشف عدم کاربر، خواست با مطابق بهینه سرویس ارائه عدم قبیل از اساسی هایچالش

 کارایی افت به منجر امر این که باشند،می سرویس کیفیت پارامترهای از پشتیبانی عدم و هاسرویس

 افزایش سرویس، بهینگی قابلیت از استفاده امکان گرایی سرویس ازآنجاکه. است شده دهیسرویس

 که است آن بر تحقیق فرض کند؛می فراهم گوناگون هایبافت در را هاسرویس استفاده و مجدد استفاده

 و ترکیب در هاعامل و کیفی سنجش پارامترهای کنار در یشناسهستان معنایی هایقابلیت از استفاده

 بهینه هایسرویس ارائه در کارایی افزایش و هاسیستم در را مهمی نقش تواندمی هاسرویس جایگزینی

 هاسرویس جایگزینی و ترکیب کشف، یدرزمینه پیشنهادی معماری یک ارائه به پژوهش این. کندمی ایفا

 را سرویس بهینگی باالترین تواندمی کیفی پارامترهای اساس بر یشناسهستان بستر در که است پرداخته

 ارزیابی درنهایت. سازد فراهم کاربر برای هوشمند هایعامل کنار در معنایی وب هایقابلیت از استفاده با

 صورت کمی و کیفی پارامترهای گرفتن نظر در به توجه با کاری موارد دیگر با پیشنهادی معماری

 هایسرویس بین از نهایی سرویس کارایی باالترین به دستیابی از حاکی پژوهش هاییافته. است پذیرفته

 یادگیری، همچون هاییقابلیت. هست کاربر درخواست با تطابق درصد باالترین با ترکیبی شدهکشف

 .باشندمی پژوهش اهداف راستای در پیشنهادی معماری مزایای دیگر از استنتاج قدرت و پذیریانعطاف

 .کیفی پارامترهای ،سرویسجایگزینی  و عامل،ترکیب ،یسسرووبمعنایی، وبواژگان کلیدی: 
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 مقدمه

معماری  درواقعهای تحت وب جهت کشف و ترکیب سرویس از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است کارگیری سرویسبه

هستند که قابلیت تعامل بین  یافزارنرم هاییستمس هایسسرووب .شودیماطالق  هایآورفنبه رابطه بین اجزا و  یسسرووب

کنند. از سوی دیگر معماری سرویس گرایی ها را بر روی یک شبکه دارا بوده و در یک موضوع یا زمینه خاص فعالیت میماشین

توجهی در خصوص کشف و ترکیب قابل یهاپژوهش. شودیمها، دانش و منابع محسوب داده یگذاراشتراکانقالبی در به 

فرایندهای حائز اهمیت  ازجمله .دارند رامختلف  یهاجنبهست که همگی سعی بر ارتقای کیفیت این فرآیند از صورت پذیرفته ا

دستیابی به هدف موردنظر کاربر  منظوربهسرویس اولین قدم وب کشف .باشدیمکشف، انتخاب و ترکیب  هایسسرووبدر 

در  ییهاپژوهش ه و حتی شامل چندین سرویس مشابه باشد.است. گاه ممکن است اهداف یا سرویس درخواستی مبهم، پیچید

های مبتنی بر وب معنایی و . تکنیکاندپرداخته هایسسرووبمختلف، به ارائه راهکارهایی برای کشف و ترکیب  هاییفط

افزایش استفاده از های اخیر و به طبع آن، های ارتباطی در سال. با بهبود زیرساختباشندیماز آن جمله  ترکیبی یهاروش

 Feng) یافته استشده و کاربردهای جدید آن، استفاده از معماری سرویس گرا در ابعاد گوناگون گسترشهای توزیعمعماری

and Wang, 2010)نیاز به هاشبکههای وب به ابزار اصلی معماری سرویس گرا در بستر سرویس . با توجه به فراگیر شدن ،

را به وجود آورده است. تقریباً در تمامی  هایسسرواز وبها در میان انبوهی بهینه سرویس شناسایی، کشف و انتخاب

اولیه  یهاقدمهای وب نشر یافته، کشف سرویس و به دنبال آن ترکیب سرویس از های مربوط به استفاده از سرویسفعالیت

انجام گردد، عملکرد سیستم موردنظر بهبود  تریعسرو  تریقدق یسسرووببنابراین هرچه فرآیند کشف ؛ شودمحسوب می

و ارزیابی  یموردبررس هایسسرووبکه در پژوهش  یمسائلاز عمده درواقع  .(Zeshan and Radziah, 2011) خواهد یافت

موجود  یهاچالشاشاره نمود. ازجمله  توانیم هایسسرووبشده است، یکی مشکل کشف سرویس و دیگری ترکیب  قرارگرفته

برای  هایسسرووبروزرسانی دائمی ها و بهسرویس( تعدد وبیسینوبرنامهسنتی ) یهاروش دردر کشف و ترکیب سرویس 

ها برای رسیدن به هدف خاصی وجود داشته که ممکن است چندین ترکیب مختلف از سرویساهداف متفاوت است ازآنجایی

پذیری، زمان اجرا، های کیفی همچون دسترسویژگی بدون در نظر گرفتنموجود، انتخاب سرویس  یهاضعفباشد، یکی از 

 .(Bleul et al,2009) (Cardoso and Sheth,2005است )هزینه سرویس، امنیت و مواردی از این قبیل 

اما پارامترهای مورد  پارامترهای کیفی وجود دارد بندییتاولوارزیابی و  است شدهانجام قبالً که ییهاپژوهشدر برخی از  

پیشین  هاییقتحق یهاقسمت. چالش دیگری که برای برخی از اندقرارگرفته یموردبررس دستی و ایستا صورتبهدرخواست 

این  .(Kumar and Mishra,2008) باشدیممختلف سیستم پیشنهادی  یهاقسمتمستقل برای  یهاعاملعدم وجود  وارد است

پیچیده را تولید نمایند. استفاده از  سؤاالتمختصر به  پاسخ تعریف شوند که با توسل به خدمات مناسب، یاگونهبهباید  هاعامل

زیرا ممکن است عامل مربوط به آن سرویس  باشدینمسنتی جوابگو  هاییسسروو  سنتی یوجوهاپرسمحدود برای  یهاعامل

ولید سرویس مناسب طول بکشد. در حال حاضر منابع موجود زمان طوالنی برای ت طورینهمدر آن زمان در دسترس نباشد و 

سازی انبوهی از اطالعات، ها در جستجو، اشتراک و یکپارچهباشد؛ بنابراین ماشینفهم و استفاده میها قابلتنها برای انسان

خگوی طیف وسیعی از پاس تواندیماست که امروزه  یآورفنوب معنایی  .(Mashat et al,2014دارند )های زیادی محدودیت

سیستمی دنیای امروز باشد. انگیزه اصلی برای وب معنایی، افزایش خودکارسازی پردازش اطالعات وب و بهبود  یازهاین

 .باشدیماطالعاتی  هاییستمستعامالت و همکاری میان 

 شدهانجام یهاپژوهشموجود در  یهاچالشسعی در رفع  هایسسرووباین مقاله با رویکرد اعمال پارامترهای کیفی در ترکیب 

از معماری  یفیتعاراست که شامل، ادبیات اولیه موضوع شامل  شدهپرداختهدارد. در این پژوهش در آغاز به پیشینه پژوهش 

در ادامه به . باشدیم و تعریف سوابقی از موضوع تحقیق ، نوع مسئلهیشناسهستانمعنایی و  هاییسسرووبسرویس گرا، 
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کرد پیشنهادی و روی تحلیل 

ارزیابی پژوهش در دو فاز شامل ارزیابی  یتدرنهااست  شدهپرداخته شدهیانب یهاچالشآن در راستای رفع  سازییادهپمراحل 

 برآوردهشده در راستای با پیشینه پژوهش و موارد مشابه و ارزیابی رویکرد ارائه اییسهمقا

 

 

گیری کلی از زوایای مختلف موضوع، برای رویکرد پیشنهادی نهایتاً در پایان نتیجه .است یافتهانجامساختن اهداف پژوهش 

 شده است. شده است و به ارائه کارهای آینده در حیطه مرتبط با موضوع موردبحث، پرداختهبیان

 

  پیشینه تحقیق

مرتبط با موضوع  یافتهانجامه کارهای است. ابتدا به بیان و تشریح نمون شدهیانبمقاله حاضر پیشینه تحقیق در دو قسمت  در

 است سپس توضیحی مختصر در راستای ادبیات موضوع پژوهش بیان گردیده است. شدهپرداخته

 

 مشابه با موضوع پژوهش شدهانجامتشریح و بررسی نمونه کارهای  

به  توانیم هایسسرووبترکیب  یدرزمینهتاکنون  شدهانجام یهاپژوهشدر  مورداستفادههای با بررسی انواع الگوریتم

عدم پشتیبانی از بعد معنایی و پشتیبانی از پارامترهای کیفـی اشاره نمود. عمده مسائلی که در معماری  ازجملهمشکالتی 

مطرح دیگر  یهاچالش ازجمله است. مؤثر صورتبهها از اهمیت ویژه برخوردار است قابلیت تعامل سرویس سرویس گرا

وانتقال، در دسترس بودن یک امنیت در سطح نقل هایی چون عدم وجود یک سیاست امنیتی جامع، کنترل دستیابی،جنبه

 .(Pollock,2009) باشدمی هایسسروسرویس یـا یـک درخواسـت و مدیریت کردن 

های پیشین روش به ارزیابی باشدیمرویس گرا بر اساس معماری س شدهانجام هاییبررسدر ادامه با توجه به اینکه پایه تمام 

 هایسسروجهت ارزیابی  پارامترهای کیفی است. در نظر گرفتن شدهپرداخته هاآنها و نقاط ضعف همراه با بررسی چالش

 شدهمطرح هاییتمالگور ازجملهالگوریتم بهینگی محلی  است. هایسسرووبی ترکیب درزمینهشده ازجمله کارهای انجام

 شدهیلتشکها است؛ این معماری از ترکیب مجموعه از سرویس شدهارائه 2006که در سال  باشدیم ترکیب سرویس درزمینه

های پذیری سرویسمطرح در محیط باز و متغیر امروزی بررسی میزان ترکیب مسائلدیگر  از .(Lad and Manik, 2013) است

آید. در حساب میبه هایسسرووبهای مهم ترکیب که از چالش باشدیمها سازی ترکیب سرویسنامزد در یک ترکیب و بهینه

ها ارائه شد، سپس الگوریتمی سرویسپذیری گیری میزان ترکیبشده در این زمینه ابتدا متریکی برای اندازهتحقیقات انجام

صورت محلی ارائه گردید. درنهایت با ترکیب ها بهها برای بهینگی سرویسپذیری سرویسمحلی بر اساس میزان ترکیب

ها انجام شد. در بهینگی محلی برای هر عمل، سرویسی با باالترین سرویسسازی در ترکیب وبالگوریتم محلی، عمل بهینه

شود ولی بنابراین سریع اجرا می ؛کندیمشود. این روش حریصانه عمل های نامزد برگزیده میموع سرویسکیفیت از مج

در این الگوریتم، عدم امکان  موجودنقاط ضعف دیگر  ازجملهکند. ضمانتی برای ارائه یک سرویس مرکب کلی بهینه فراهم نمی

مدل الگوریتم محلی تنها به ارزیابی قابلیت اطمینان  در (.Harald and Weske,2006باشد )یماستفاده از آن در فضاهای بزرگ 

گسترش شود. درواقع مدل مذکور قابلشده است و دیگر پارامترهای ارزیابی کیفی را شامل نمیاشاره هایسسرووب در ترکیب

توان ازجمله معایب این رویکرد میشده است. های هوشمند استفادهبرای دیگر پارامترهای ارزیابی نیست. در این مدل از عامل

 .(Modi and Garg,2015) ترکیب سرویس نامناسب اشاره نمود به رخ دادن خطا در زمان

موجود در وب پاسخگوی  هاییکتکنبه این نتیجه رسید که  توانمیبا توجه به گسترش اطالعات در وب و نیازهای جدید 

وب کنونی گرچه انتشار و ذخیره اطالعات کاری سهل و آسان است ولی در  در کامل نخواهند بود. طوربهنیازهای کاربران نهایی 

پیشینه در این مقاله موردبررسی  عنوانبهدیگری که  روش بعدی مشکالتی وجود خواهد داشت. یهااستفادهبازیابی و 

 .باشدیمبر اساس معنا  هایسسرووباست، ترکیب  قرارگرفته
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هایی که از روش یکی دیگر 

این الگوریتم با استفاده از  شده است الگوریتم مبتنی بر سیستم چند نخی است.از آن استفاده هایسسرووببرای ترکیب 

گراف یا درخت دودویی و  کشده سعی برساخت یالگوریتم ارائهشده است. ارائه هایسسرووبچند نخی برای ترکیب  یفنّاور

است  صورتبدیندر این الگوریتم  هاسرویسوبترکیب  روش ها برای پیدا کردن سرویس ترکیبی دارد.یر گرافتبدیل آن به سا

. در شوندمی موجود کشف هایسرویسوب از ایدر پایگاه داده روابط معنایی موجود کاندید با استفاده از هایسرویسوب، که 

 این مدل هر  کند. درک سیستم چند نخی میشروع به ایجاد ی OWLادامه با استفاده از زبان 

 

در انتها با استفاده از یک پشته  کند.سرویس بیانگر یک نخ در سیستم است که تا پیدا کردن درخواست کاربر ادامه پیدا می

 هاسرویسوبحل مناسبی برای برخی از مسائل کلیدی در ترکیب تواند راهآورد. روش کنونی میاطالعاتی مسیر را به دست می

 Harald andاست وری کم حل بزرگ نیست و دارای بهرهحل مؤثری برای رسیدگی به مسائل و فضای راهیک راهاما هیچ؛ باشد

Weske,2006)( Modi and Garg,2015)). 

 ۲۰۱۰در سال  این الگوریتم ها است.ی ترکیب سرویسدرزمینهشده ازجمله کارهای دیگر انجام ACAGA_WSCالگوریتم 

باشد. در می «الگوریتم ژنتیک»و  «الگوریتم کلونی مورچگان»شد. این الگوریتم بر اساس ترکیبی از  ارائه Zongkaiتوسط 

منظور به حداکثر رساندن رضایت و پاسخگویی به های متعدد، بهحالت کلی هدف، انتخاب بهترین طرح ترکیبی از میان طرح

پویا است که انتخاب بهینه  سرویسوبیک ترکیب از ،  ACAGA_WSCنیازهای کیفیت سرویس کاربران است. الگوریتم 

. از نقاط ضعف این کندمیمسیر مطلوب است. این مدل یک گراف بدون دور ایجاد  جهت انتخاب سرویسوبطرح اجرایی برای 

حل با استفاده از آمده تاکنون در این راهدستوری بهتوان به پیچیدگی باالی آن اشاره نمود. همچنین میزان بهرهالگوریتم می

 .(Modi and Garg,2015 است ) ٪68های تستی تنها داده

وب معنایی  از  هاییفنّاورکه عالوه بر پرداخته است  شدهعنوان هایچالش وفصلحلیک معماری برای  ارائهمقاله حاضر به  

 نقطه توانیممعماری پیشنهادی  روینازا ؛در کنار اعمال پارامترهای ارزیابی کیفیت استفاده نموده است یافزارنرم یهاعامل

ترکیبی با توجه  هاییسسرو ینترمرتبطبهترین و  ارائهتاکنون و  شدهحمطر هایچالشو پوشش  وفصلحلعطفی در راستای 

 .توسط کاربران باشد شدهفرستاده یهادرخواستبه انواع 

 
 مختصر ادبیات موضوع توضیح

 بر اساس معنا هاسرویسوبسازی اهمیت مدل

های گوناگون است. ها در بافتسازد، انتظار استفاده آنها را در وب معنایی از ساختارهای قبلی متمایز میدرواقع آنچه سرویس

ها موردنیاز اند و هم در نحوه استفاده شدن سرویسها الزمسازی آنها هم در چگونگی پیادههای سرویسبدین معنی که مدل

های دانش است. ها و پایگاهسازی پایگاه دادهها، نیازمند مدلهای پیچیده سرویسسازیپیاده .(Mashat et al,2014 هستند )

مفید خواهد بود.  هایسسروهای سازمانی درگیر برای استفاده در های کاری، کاربردها و نقشسازی جریانهمچنین مدل

ها، احتیاجات و ترجیحات کاربرانی که ها، ترسیم رسمی عملکرد آنی سرویسسازی در کاربردهای پیچیدهعالوه این مدلبه

به مستندسازی تعامالت بین  هاسرویسوبسازی است کمک بسیار زیادی خواهد نمود. مدل شدهها آمادهها برای آنسرویس

بایست ها میمنظور دستیابی به تعامالت مناسب بین سرویسنماید. از طرفی بهضی ترکیب کمک میدر یک نمونه فر هاآن

ها با توجه به بافت سازی سرویسسازی به سطح ساختارهای منطقی تغییر داد. استفاده از مدلنگرش خود را از سطح پیاده

یافتن عناصر مشترک یک  و درخور سرویس مستلزم بنابراین رسیدن به یک ساختار منطقی کامل ؛یردپذسرویس انجام می

مدلی  صورتبههای دیگر را توان چگونگی تعامل آن با سرویسپس با شناخت عناصر مشترک یک سرویس می ،سرویس است

 .(Czajkowski et al,2005) نمود. سازییادهپ
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نقییییییش  هیا شناسیی هستان

 در تحقق وب معنایی و معماری سرویس گرا

. در هوش مصنوعی و وب، گرددیمیک تئوری درباره طبیعت موجودات و تنوع موجود اطالق  یشناسهستاندر فلسفه 

رایج  هاییشناسهستانکند. اغلب نه را تعریف میهای یک دامطور رسمی ارتباط بین واژهسندی است که به یشناسهستان

ها را هایی از اشیا و روابط بین آنبندی، کالسباشند. یک طبقهبندی و یک مجموعه قوانین استنتاج میبرای وب، یک طبقه

 هاآنپردازش  یتباقابلرا  هانشانهو درک افراد از  روندیمفناوری کلیدی وب معنایی به شمار  هایشناسهستان کند.تعریف می

 اشتراک دانش و استفاده مجدد از آن یسازسادهابتدا در حوزه هوش مصنوعی و جهت  یفنّاور. این آمیزندیمدر هم 

 بازیابی  از قبیل مجتمع سازی اطالعات هوشمند، ییهاحوزهدر  هایشناسهستاناستفاده از  یجتدربهاست و  یافتهتوسعه

 

ایجاد درک مشترک و عمومی از ارتباط  توانیمرا  هایشناسهستان اطالعات و مدیریت دانش رواج یافته است. هدف از رواج

 .(Mashat et al,2014دانست )کاربردی  هاییستمسیک دامنه بین افراد و 

 

 هاسرویسوبترکیب و جایگزینی  هادی درنپیشمعماری 

عنوان شد انگیزه اصلی برای استفاده از وب معنایی در این مقاله، افزایش خودکارسازی پردازش اطالعات  قبالًکه  طورهمان

پیشنهاد داده  هدف از طرح معماری یتدرنها .باشدیماطالعاتی  هاییستمسو بهبود تعامالت و همکاری میان  هاسرویسوب

که در معماری پیشنهادی  یابرجستهاست. از موارد  هاآنهینه و همچنین جایگزینی ب هاسرویسوببهبود روش ترکیب  شده،

موجود در  یهاعاملنسبت به  شدهگرفتهدر نظر  یهاعاملافزایش تعداد و نوع  ،است قرارگرفته موردتوجهمقاله حاضر 

نقاط  وفصلحل، عامل کاربر نهایی و عامل جایگزین کننده برای کنندههماهنگعامل  یریکارگبه. باشدیمقبلی  یهاپژوهش

سرویس خروجی،  ینترمناسببرای رسیدن به  یادشده. عالوه بر موارد باشدیمقبلی  یهاپژوهشموجود در  هایچالشضعف و 

جی مناسب ادامه سرویس خروها آغاز گردیده است و تا پیدا کردن وبو بر اساس ورودی یشناسهستانجستجوها در بستر 

چندگانه هوشمند  یهاعامل سرویس با استفاده از مفهوموبیافته است. همچنین در معماری پیشنهادی به ترکیب 

پارامترهای ارزیابی کیفیت سرویس جهت ارائه  از یریگبهرهدیگر در پژوهش حاضر  توجهقابلشده است. از موارد پرداخته

های کیفیت سرویس در گیری از قابلیت. بهرهباشدیمدیگر  یادشده هاییتقابلر کنار بهترین سرویس مورد تقاضای کاربر د

پذیری را در سطح باالیی فراهم ساخته و تا حدی چالش محیط پویا را شده، قابلیت توزیعها عالوه بر مزایای مطرحقالب عامل

 هاییتقابل نام دارد؛  SPA&SRAهادی که ساختن اهداف پژوهش معماری پیشن برآوردهبرطرف نموده است. در راستای 

های ذکرشده در است. نکته حائز اهمیت اینکه عامل استفاده شدهعامل اصلی  هفتهوشمند چندگانه در قالب  یهاعامل

پردازند. به فعالیت می یشناسهستانشده تاکنون در این زمینه، در بستر ارائه هاییتمالگورمعماری پیشنهادی برخالف تمام 

 یشناسهستانهای معنایی و قابلیت یفنّاورها در کنار های عاملشده بتواند از قابلیتشود معماری طراحیاین قابلیت باعث می

کننده سرویس، عامل درخواست عامل شامل عامل کاربر، SPA&SRAشده در معماری های اصلی تعریفعامل .استفاده نماید

کننده درخواست و عامل کننده درخواست، عامل هماهنگفراهم عامل ،هایسسرو وجوگرجست عامل رخواست،کننده دثبت

در چارچوب  هاآنیادشده و نقش  یهاعاملباشند. در ادامه به توصیف و توضیح چند مورد از جایگزین کننده درخواست می

 است. شدهپرداخته SPA&SRAاصلی معماری 
 

 سرویس عامل ثبت و رجیستری

 ،سازد تا کاربرانی که نیاز به یک سرویس خاص دارنداین امکان را فراهم می پیشنهادی سرویس در معماری کنندهثبتعامل 

کاربران  یهادرخواستوجو کنند. عامل ثبت سرویس با استفاده از پردازنده اطالعات پرسدرخواست سرویس خود را ارسال می

سرویس برای سیستم در رجیستری است. وظیفه این س شامل فرایند ثبت مشخصات وبسروی یستریرج .نمایدیمرا ثبت 

 را بر عهده دارد. سرویسوبعامل مطابقت درخواست کاربران با پایگاه داده 
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 عامل جستجوگر سرویس

وجو را انجام های موجود در پایگاه داده عملیات جستافزاری است که از میان سرویسوجوگر سرویس یک عامل نرمجست

. نمایدیمترین سرویس را انتخاب کننده مناسبدهد. این عامل بر اساس پارامترهای سرویس موردنیاز درخواستمی

در غیر این  ؛شودایج به وب سرور برگردانده مینت ،دتقاضا یافت شودکه مقایسه با موفقیت انجام شود و سرویس موردرصورتی

 ۱. شکل شودیمروزرسانی آن در پایگاه داده، نتایج ترکیب درخواست شده ارائه صورت پس از انتخاب سرویس از وب و به

 از مخزن داده را انجاموجو طور پیوسته عملیات پرسشده است که بهگردشکار یک عامل جستجوگر را نمایش داده ینمونه

 

 

 است بدین معنا ؛ این شودیف در آن مسیر همیشه اجرا می. زمانی که یک مسیر باز باشد وظادهد تا نتیجه موردنظر را بیابدیم

گیرد. وظایف در مرتب سرویس درخواستی برای رسیدن به ترکیب بهینه مورد ارزیابی قرار می طوربهوجو که در زمان جست

یافته بین سیستم به خروجی موردنظر دستروند که آرگومان درست باشد. درایننطقی تنها زمانی به حالت اجرا مییک مسیر م

دهنده کند. وظایف مؤلفه اتمی نشاناین پارامتر به خروجی انتقال پیدا می ،است و زمانی که سرویس درخواستی یافت شد

 شود.ترین سطح از ساخت یک فرایند عامل محسوب میپایین
 

 
 جستجوگر در معماری پیشنهادی عامل رویکرد :1 شکل

 جایگزین کننده سرویس

های موجود در پایگاه داده عملیات جایگزینی سرویس را افزاری است که از میان سرویسجایگزین کننده سرویس یک عامل نرم

سرویس با استفاده از اطالعاتی که در مشخصات سرویس مانند ورودی، دهد. جایگزینی برحسب پارامترهای موردنظر انجام می

ها است که اگر سرویس یدر صورتاین  ؛ددهمیرا انجام  جایگزینیعملیات  فشرط و تأثیرات ثبت گردیده استخروجی، پیش

، برای جایگزین هاسرویسوبدر دسترس نباشند، حذف خواهند شد. در این قسمت برای رسیدن به سناریوی اولیه ترکیب 

وجوهای فرموله شده امری الزم و ضروری است. در های مرتبط و پرسکردن بهینه سرویس، تشریح ورودی و خروجی

شده باید مطابق با درخواست کاربر باشد. عالوه بر این عامل جایگزینی سرویس نیز ها، سرویس تعیینجایگزینی سرویس

شده است. در معماری پیشنهادی وظیفه عامل جایگزینی سرویس ارائه سرویس ائهازجمله نقاط مثبت و مهم در معماری ار

که اگر سرویس ترکیبی مورد درخواست کاربر دچار است بدین معنا  ؛ ایندهنده خدمات استرای سرویس ارائهجانشین ب
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شدن، افت گم مشکل، 

ارائه سرویس منطبق با سرویس دچار خطا شده، همچنان دهد تا با کارایی یا خرابی شود، این عامل به سیستم این امکان را می

 وظیفه خود بپردازد.به انجام
 

 کننده سرویسدرخواست

SRA۱ کند. درواقع زمانی که کاربر درخواستی را از داری مییک عامل مستقل است که عملیات درخواست را در خود نگه

 گذارد تا عملیات الزم طبق معماری الگوریتم موردنظر بردر میان می CA۲سیستم موردنظر دارد، این عامل درخواست را با 

 

دهد و ازآنجاکه هوشمند است قادر به های مورد انتظار از سیستم را ارائه میخروجی SRAطورکلی روی آن اعمال گردد. به

 باشد.ها میدرک معنای فعالیت

معنایی و  هایسرویسوبها جهت توسعه شده از ترکیب عاملئهاست در رویکرد ارا شدهدادهنشان  ۲که در شکل  طورهمان

موجود، سعی دررسیدن به یک وظیفه  سرویسوبهای پویا با بهره از یک شده است. ترکیب عاملها استفادهتوصیف وظایف آن

قوانین موجود در  معنایی بر اساس شرایط فعلی و سرویسوبشده در های توصیفصورت خودکار هستند. ساختار عاملخاص به

 استفاده مجدد باالیی برخوردار هستند. پذیری و قابلیتاین شرایط از انعطاف یجهدرنتگیرد. معماری انجام می

 

 

 شناسیهستیمبتنی بر  معماری پیشنهادی :2 شکل

 ؛باشدن کارایی سرویس درخواستی میکننده میزا یدتائهمان کاربر نهایی و  درواقعمعماری  در این شدهاستفادهعامل کاربری 

در این  عاملی جهت نظارت بر سرویس خروجی در نظر گرفته نشده است. های پیشیناین در حالی است که در الگوریتم

و رجیستری سرویس جهت  کنندهثبت عنوانبه است. این عامل شدهاعمالکننده درخواست معماری عامل دیگری با عنوان ثبت

                                                           
1 Service Requester Agent 
2 Coordinate Agent 
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ثبت مشخصات  جام فرایند ان

در  منظوربه شرح روند این معماری نیاز به یک عامل یادامهپردازد. در به فعالیت می یشناسهستاندر بستری از  هایسسرووب

و چه  ای دارند و نتیجه مورد انتظار چیستهایی در چه زمانی باید اجرا شوند، چه وابستگی مؤلفهنظر گرفتن اینکه چه سرویس

ها، عامل جایگزینی سرویس نیز ازجمله نقاط مثبت شوند. عالوه بر این عاملندهایی باید با یکدیگر هماهنگ شوند ایجاد میفرای

ای سرویس شده است. در معماری پیشنهادی وظیفه عامل جایگزینی سرویس ارائه سرویس جانشین برو مهم در معماری ارائه

ی چون برخورد با مشکل، هایچالشبدین معنا که اگر سرویس ترکیبی مورد درخواست کاربر دچار ؛ دهنده خدمات استارائه

دهد تا با ارائه سرویس منطبق با سرویس دچار خطا شدن، افت کارایی یا خرابی شود، این عامل به سیستم این امکان را میگم

معنایی و پارامترهای  سرویسوبهنده خدمات در فرآیند ترکیب دوظیفه خود بپردازد. انتخاب عامل ارائهشده، همچنان به انجام

 شدهارزیابی کیفیت سرویس از مفاهیم مهم دیگری هستند که در معماری ارائه

 

 

 هاییتمالگورهای ذکرشده در معماری پیشنهادی برخالف تمام . نکته حائز اهمیت اینکه عاملاندقرارگرفتهمطرح و موردتوجه 

شده شود معماری طراحیپردازند. این قابلیت باعث میبه فعالیت می یشناسهستاندر این زمینه، در بستر  شده تاکنونارائه

 استفاده نماید. یشناسهستانهای معنایی و قابلیت یفنّاورها در کنار های عاملبتواند از قابلیت

     و  ی ترکیبی نتیجه نیازهای مبهمهاسرویسوب .پذیردیمصورت  هاسرویسوبخدمات با استفاده از  ارائهدر این معماری 

 شناسیهستانشده مبتنی بر طراحی مدل در برآورده ساختن اهداف کاربران است. هاسرویسوب افزایش کاربران و ناتوانیبه رو

موردنظر کاربر را  ترین مفهومترین و دقیقصورت هوشمند عمل کرده و نزدیکوجوها بهدر وب معنا محور قادر است در پرس

ها در بستر وب معنایی با توجه به سرویسوب پیشنهادی در این مقاله مدلی برای کشف، انتخاب و ترکیب  طرح .دهدمیارائه 

است که هدف از آن ارزیابی سرویس برحسب نیازهای کاربر و نیل به کارایی  ارائه کردههای مورد جستجو بعد معنایی سرویس

پاسخ مناسب برای سؤاالت مبهم کاربران به روش سنتی  ارائهبه درخواست کاربر است.  یدندررس هاباالتر سرویس

 شناسیهستانهای از مزایا و قابلیت یمندبهره ربنویسی( دارای قابلیت پردازش ناکافی است. این معماری عالوه )برنامه

از حداکثر بهینگی  یریگبهرههمچنین بعد معنایی در کشف و ترکیب سرویس را فراهم آورده است. در این مقاله جهت 

قابلیت  واسطهها بهعاملصورت که افزاری و اعمال پارامترهای کیفی بهره گرفته است. بدینهای نرماز عامل شدهارائهسرویس 

ی کشف، ترکیب و درزمینها یکدیگر در تعامل باشند و بر اساس پارامترهای کیفی ند بتوانمی باشندیمهوشمندی که دارا 

 باالترین سرویسی مناسب درخواست کاربر، در معماری پیشنهادی فراهم سازند. شناسیهستاندر بستر  سرویسوبجایگزینی 
 

 شناسیهستانرویکرد ساخت مدل معنایی با زیرساخت 

استفاده  شناسیهستانحداکثر بهینگی سرویس، از زیرساخت  در راستای نیل به ،اشاره شدبه آن حاضر معماری که مقاله 

 Protégéافزار در این پژوهش از نرم SPA&SRAمعماری  شناسیهستانسازی و ساخت نموده است. جهت پیاده

 گونه تشریح نمود:نتوان ایشده معماری پیشنهادی را میشده است. رویکرد ساخت برحسب متدولوژی ارائهاستفاده

 Protégéافزار معماری در نرم شناسیهستانابتدا توضیحی مختصر در مورد  SPA&SRAسازی معماری برای پیاده

این معماری از فرآیند  در آید.حساب میسیستم مذکور به شناسیهستاننویسی نیز برای نوعی حاشیهواردشده است که به

با تعریف زیر  شود وصورت است که با تعریف مفاهیم کلی آغاز میاین فرایند بدین .است شدهاستفادهتوسعه باال به پایین 

شده های تعریفاین است که کلیه موجودیت شناسیهستان یفنّاورهای قابلیت ازجملهکند. هایی ادامه پیدا میکالس

شده است. در معماری ا پرداختهههای اصلی در قالب کالسباشند. در این قسمت به تعریف عاملدسترس میقابل

SPA&SRA  شده است. در کالسی که ها و کاربران در نظر گرفتهدو موجودیت اصلی سرویس شناسیهستانبا زیرساخت

اند در مدل های اصلی که مورداستفاده قرارگرفتهشده است عاملدر نظر گرفته SPA&SRAها در معماری برای سرویس

های کند. در این مدل عاملاند. عامل کاربر که سرویس مورد تقاضای خود را از سیستم درخواست میشدهپیشنهادی تعریف
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عنوان سرویس به به دیگری 

اند ابتدا این روابط شامل شدهها تعریفک دامنه و ارتباط بین نمونهپردازند. برخی از روابط موجود در یارائه وظایف خود می

شده صورت ویژگی تابعی تعریفاین ارتباط به ؛باشدکننده سرویس در ارتباط میباشد که با درخواستکننده درخواست میثبت

ز ویژگی تابعی در ارتباط با کننده سرویس با استفاده ا، درخواستشناسیهستانسازی شده در است. در زیرساخت پیاده

های اتمی باشد، سرویس به سرویس باشد. در این پژوهش زمانی که سرویس موردتقاضا از نوع پیچیدهوجوگر سرویس میجست

ای مثل شناسه سرویس ها و صفات نمونهشامل ویژگی Serviceتقسیم شود که از نوع ویژگی تابعی است. همچنین موجودیت 

با استفاده  شناسیهستانتواند ساده یا پیچیده فرض شود. پس از اتمام ساخت باشد که نوع هر سرویس میو نوع سرویس می

ها باشد اضافه ها و سرویستواند شامل روابط، دادههای جدید قابل استنتاج از سیستم که میتوان دانشمی resonerاز قابلیت 

شده بین صورت که از روی روابط تعریفبدیند؛ ر این مقاله نقشی مهمی دارشده دشود. این قابلیت در کارایی سیستم ارائهمی

 شده، نزدیکی و شباهت ها، پارامترهای کیفی تعیینها، نوع و مفهوم سرویسعامل

 

 

صورت صریح هم ازنظر ترکیب و همچنین جایگزینی و ها، مابقی روابط ضمنی دیگر نتیجه شده را بهو تفاوت بین سرویس

 .یگر استخراج نمودموارد د

 

 و ارزیابی رویکرد پیشنهادی هایافته

بین معماری  اییسهمقااست. این امر در طی یک فرایند  شدهپرداختهدر این بخش به بررسی و ارزیابی معماری پیشنهادی 

 شدهپرداختهتحت پارامترهای مختلف   هاسرویسوبترکیب و جایگزینی  یینهدرزم شدهانجام یهاپژوهشپیشنهادی با سایر 

شده در پژوهش حاضر استفاده از در معماری ارائه شدهعنوانترین موارد بیان شد، یکی از برجسته قبالًکه  طورهماناست. 

ها در املهای باز و پویا است. عدر محیط هاسرویسوبپذیر برای انطباق و ترکیب عنوان یک ابزار قدرتمند و انعطافها بهعامل

هایی همچون خودمختاری، ابتکار عمل، تعامل، دوام و سازگاری، به بهینگی معماری سرویس گرا به دلیل دارا بودن ویژگی

شده در مدل پیشنهادی است. از دهنده بهینگی سرویس ارائهکنند. نتایج حاصل از ارزیابی نشانهای سرویس گرا کمک میمدل

و  ACAGA_WSCتوان به الگوریتم مبتنی بر چند نخی، الگوریتم موردمطالعه قرارگرفته میهای کاری ها و روشالگوریتم

هایی ینهزم دراند اما هرکدام رغم مزایایی که داشتهها علی. هرکدام از این روشدوجوی اکتشافی اشاره نموالگوریتم جست

 سرویسوبهای بزرگ و پویا، حفظ بهینگی سرویس، امکان جایگزینی پذیری باال، پشتیبانی از محیطهمچون قابلیت گسترش

شده سعی بر آن داشته است تا با ارائه یک اند. رویکرد ارائههایی بودهها و چالشو ارائه سرویس در بروز خطا دچار ضعف

های شده است را پوشش دهد. در معماری پیشنهادی از یکسری عاملکه تاکنون ارائههایی معماری بتواند نقاط ضعف روش

طورکلی در ارائه جهت بهبود کیفیت سرویس هم در ترکیب و هم در جایگزینی و هم به شناسییهستافزاری در بستر نرم

و موارد کاری قبلی  هاروشمقایسه با  ارزیابی کلی بین معماری پیشنهادی را در ۱جدول شده است سرویس به کاربران استفاده

های اصلی در رویکرد پیشنهادی، قابلیت ادغام معماری سرویس گرا با به تصویر کشیده است. یکی از بخش یخوببهرا 

های موجود در های مناسب با استفاده از سرویساست. مدل مفروض همواره به دنبال ترکیب سرویس یچندعاملهای سیستم

ها با استفاده شده را از حیث انجام عملیات ترکیب و جایگزینی سرویستوان مدل ارائهطورکلی میبه .سرویس است پایگاه داده

 شده تاکنون دانست.های ارائهتر از مدلهای یادگیری ماشین برتر و بهینهاز عامل
 

 با موارد کاری مشابه یشنهادیپمعماری  یابیارز :1 جدول

در  سازییادهپ جایگزینی سرویس معناگرایی عامل پارامترهای کیفی  نام رویکرد

 پویا هاییطمح

 خیر خیر خیر خیر قابلیت اطمینانبلی،  الگوریتم محلی
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الگوریتم مبتنی بر سیستم 

 چند نخی

 خیر خیر بلی خیر خیر

 پایین یوربهره، بلی خیر خیر خیر خیر ACAGA_WSC الگوریتم

 ،پذیرییناناطم، بلی SPA&SRA رویکرد

 یریپذدسترس

 بلی بلی بلی بلی

 

است. در ارزیابی صورت گرفته  شدهیانبن با معماری پیشنهادی آابطه با پیشینه پژوهش و ارزیابی توضیح کلی در ر در ادامه

همچنین با توجه به  .اندشدهگرفتهدر نظر و پارامترهای کیفی  عامل معنا محوری، جایگزینی، پارامترهای اصلی مقایسه شامل

 شامل نقاط ضعف و قوت ذیل دانست. توانیماین پارامترها و مروری بر پیشینه تحقیق را 

جهت پاسخگویی به نیازهای پیچیده کاربران از  هاسرویسوبی ترکیب درزمینهشده های محلی ازجمله کارهای انجامالگوریتم

 بهینگی محلی برای هر عمل، سرویسی با باالترین کیفیت، از در .شوندها محسوب میهای تحقیقاتی پرکار در سیستمزمینه

 

در  هاشچالبرانگیز بحثو ترین کند. از اصلیطور حریصانه عمل میشود. این روش بههای نامزد برگزیده میمجموع سرویس

های کیفی مطلوب کاربر است. این الگوریتم تنها به بررسی عوامل تأثیرگذار انتخاب بهترین ترکیب بر مبنای مؤلفه، این زمینه 

های اصلی این الگوریتم گیرد. یکی دیگر از ضعفها را در نظر نمیپذیری سرویسصورت محلی پرداخته است و میزان ترکیببه

 آن در فضاهای بزرگ است. عدم امکان استفاده از

ترکیب سرویس  ینهدرزممرتبط با موضوع تحقیق  ینهدرزم یافتهانجامالگوریتم مبتنی بر سیستم چند نخی از دیگر کارهای 

، OWLگیری از زبان شده در پایگاه داده و روابط معنایی با بهرههای کاندیدی کشف. این الگوریتم با توجه به سرویسباشدیم

با استفاده  نهایتکند. در این الگوریتم هر سرویس بیانگر یک نخ در سیستم است. در شروع به ایجاد یک سیستم چند نخی می

وری پایین، عدم پوشش توان به بهرهترین نقاط ضعف آن میدارد. از بزرگاز یک پشته، اطالعات مسیر را در خود نگه می

 شاره نمود.حل بزرگ امسائل بزرگ یا فضاهای راه

ها است. این الگوریتم بر اساس ترکیب سرویس یینهدرزمشده ازجمله کارهای دیگر انجام ACAGA_WSCالگوریتم 

باشد. در حالت کلی هدف، انتخاب بهترین طرح ترکیب از میان ترکیبی از الگوریتم کلونی مورچگان و الگوریتم ژنتیک می

دن رضایت و پاسخگویی به نیازهای کیفیت سرویس کاربران است. الگوریتم منظور به حداکثر رسانهای متعدد، بهطرح

ACAGA_WSC  یک ترکیب از سرویس وب پویا است که انتخاب بهینه طرح اجرایی برای سرویس وب جهت انتخاب

 .مسیر مطلوب در وزن گراف بدون دور است

توان یکی دیگر از موارد کاری مشابه را ترکیب سرویس خودکار با استفاده از جستجوی می هاسرویسوبی ترکیب درزمینه

عنوان توان بهاکتشافی برشمرد. ازجمله مزایای جستجوی اکتشافی، ارائه ترکیبی باکیفیت است. از جستجوی اکتشافی می

نقاط ضعف  دهندهپوشش عنوانبهپیشنهادی مدل  یتدرنهاها استفاده نمود. ای برای ترکیب نیمه اتوماتیک سرویسپایه

 شناسییهستدر بستری از  معماری در کنار معنا محور بودن آن یهوشمند سازجهت  هاعاملبا اعمال  شدهیانب هاییتمالگور

در زمان برخورد  همچنین با جایگزینی سرویس موجود را پوشش داده است. یهاژوهشی پهاضعفبسیاری از نقاط 

 موجب کارایی بیشتر معماری پیشنهادی گردیده است. رکیبی با چالشت سرویسوب
 

 گیرینتیجه

 ازجمله. کنندمی ایفا مناسب هاییسسرووب ارائه نحوه و هاسیستم در مهمی نقش هایسسرووب ترکیب معیارهای امروزه

 کشف در. است بزرگ و پیچیده فضاهای در هاالگوریتم بهینگی حفظ هایسسرووب ترکیب یدرزمینه پراهمیت هایچالش

در . است دسترس در سرویس بهترین انتخاب برای مهم معیارهای ازجمله سرویس کیفیت و هاویژگی گرفتن نظر در سرویس،
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مرتبط با  شدهانجام کارهای 

 جایگزینی از پشتیبانی عدم ها،سرویس ترکیب و کشف یدرزمینه پاسخگویی عدم قبیل از هاییچالشموضوع پژوهش 

 و کامل طوربه سرویس کیفی اساسی پارامترهای نگرفتن نظر در و کاربر خواست با مطابق بهینه سرویس ارائه عدم ها،سرویس

 کشف، فرآیند اصالح مقاله این ارائه از هدف. باشندمی دهیسرویس کارایی افت باعث ،پارامتر چند یا یک تنها پوشش یا

 یمسئله. شودمی انجام هاسرویس معنایی و نحوی تطبیق طریق از کار این که است بهینه و مناسب چارچوب ارائه و طراحی

 هریک که اطالعاتی روی از تا سازدمی فراهم را امکان این و دارد قرار هاداده ترکیب از فراتر سطحی در هایسسرووب ترکیـب

 برای پیشنهادی مدل. گردد حاصل ترمطلوب و ترکامل اینتیجه، شوندمی گردآوری موضوع یک بـه نسـبت مخـتلف زوایـای از

 که صورتبدین ؛است کرده استفاده کیفیت ارزیابی پارامترهای اعمال و افزارینرم هایعامل از کارایی حداکثر به دسترسی

 جایگزینی و ترکیب یینهدرزم توانندمی کیفی پارامترهای اساس بر و هستند تعامل در یکدیگر با هوشمند طوربه هاعامل

 در که طورهمان .است ساخته فراهم پیشنهادی معماری در را سرویس بهینگی باالترین یشناسهستان بستر در هایسسرووب

 ترکیب سرویس، کشف در تواندمی یشناسهستان و معنایی وب هاییآورفن از استفاده شد، تشریح خوبیهمقاله حاضر ب

 و جستجو پردازش،قابل اطالعات درنتیجه. شود شدهارائه سرویس بهینگی به منجر سرویس جایگزینی حتی و سرویس

 کشف فرایند از استفاده با کاربر طرف از مرکب سرویس یک درخواست بررسی. است گذاریاشتراک

 

 و طراحی در پیشنهادی رویکرد ارزیابی با درنهایت. است شدهانجام کارهای از مناسب هایسرویس کردن پیدا جهت سرویس

نتیجه گرفت که معماری پیشنهادی توانسته است در راستای  گونهینا توانمی موجود هایروش با شدهارائه معماری ساخت

 گرایی سرویس معماری ارائه با نامهپایان این در پیشنهادی رویکرد .کندیمایفا  یمؤثرنقش  شدهیانب یهاچالش وفصلحل

 توانسته است شدهمطرح هایچالش همچنین عالوه بر پوشش یشناسهستان یآورفن از استفاده و معنایی وب هایباقابلیت

 .باشد پویا هایمحیط و شرایط تمامی در بهینه سرویسی ارائه در کاربران پاسخگوی
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