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چکیده
یکی از مالحظات اصلی درحوزۀ رایانش ابری ،مسئلۀ جستوجو کردن و کشف سرویسها بهمنظوور بهورهبورداری از آنهاسوت.
ازآنجاکه یافتن سرویسهای مناسب بهصورت دستی و غیرخودکار ،وقتگیر و بعضاً غیرممکن است ،انجام خودکار و در صوورت
امکان افزودن معنا به آن میتواند به افزایش کیفیت و سرعت فرایند کشف سرویسهاکمک کند؛ البته بهکارگیری این رویکورد نیواز
به ایجاد شرحهای معنایی برای همۀ سرویسهای موجود دارد که این کار نیز اگر بهصورت غیرخودکار انجام شوود ،کواری بسویار
وقتگیر خواهد بود .به همین دلیل ،پژوهشگران معموالً از روشهای پردازش زبان طبیعی برای خودکارسازی این فرایندها اسوتفاده
کردهاند.
ایجاد سیستمی که بتواند کشف سرویسهای ابری را برای زبان فارسی ،با کیفیت قابل قبوولی انجوام دهود ،همانوان یوک مسوئلۀ
تحقیقاتی باز است .استفاده از هستانشناسیها ،برای معنایی نمودن کشف سرویسهای ابری ،میتواند به بهبود نتوایج سیسوت هوای
کشف سرویس ابری کمک کند.
در این مقاله ،سامانهای برای کشف سرویسهای ابری مبتنی بر تکامل هستانشناسی ،برای زبان فارسی ارائه شده اسوت .بودین
صورت که معانی کلماتی را که کاربر برای جستوجوی یک سرویس در رایانش ابری بهکار میبرد ،با بوهکوارگیری تکنیوکهوای
تفسیر ،هستانشناسی ،استخراج و دستهبندی کرده ،و از آن جهت جستوجو و یافتن سرویس مورد نیاز کاربر استفاده مویکنود .در
زبانهای دیگر ،ابزارها و دادههای مناسبی برای ارزیابی وجود دارد که ما در زبان فارسی این دادهها را در دسوتر

نوداری  .بودین

منظور از ضرایب دقت و فراخوانی برای ارزیابی سامانۀ پیشونهادی اسوتفاده شوده اسوت و نتوایج قابول قبوولی را در مقایسوه بوا
پژوهشهای پیشین نشان میدهد.
واژههای کلیدی :کشف سرویس ،سرویس ابری ،تکامل هستانشناسی ،سیست معنایی ،موتور جستوجوی معنایی.
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مفااوت اس

 .1مقدمه
در یک دهۀ اخیر ،بهدلیل مزایای فراوان رایانش ابری ،استفااد ا
این محیط برای کاربران مورد توجه قرار گرففته است

بتهدلیتل

رشد سریع تعداد خدمات ارائهشد در محتیط ابتر ،ایتن مشتلل
برای کاربران پیش میآید که چگونه میتوانند سرویسهای ابری
مورد نیا خود را ا میان انبوهی ا سرویسهای ارائهشد بیابنتد
این مسئله به نام کشف سترویس شتناخفه متیشتود استفااد ا

فارس ن

در سیسفم ارائهشتد در ایتن مقالته ،ا نترمافتزار

[ ]1بتهمنظتور اعمتا هستفانشناستی ،و ا مجموعته

داد های معرفیشد در وبسای

در ادامۀ مقاله ،ابفدا در بخش  ،2کارهای مرتبط بیان شد کته
در آن ،برختی ا پتتووهشهتتای مشتابه در بتتانهتتای فارستی و
انگلیسی معرفی شد است

بختش  3شتامل ستامانۀ پیشتنهادی

هسفانشناسیهای بهرو شد میتوانتد بترای یتاففن جدیتدترین
سرویسها به کاربران کمک کند بهدلیل توسعۀ هسفانشناسی بتا

اجزای هر مرحلته پرداخفته است

اسفااد ا کلمات کلیدی پرتلرار ،پتس ا گششت

دادگتان [ ،]2بترای شناستایی

کلمات توقف فارسی اسفااد شد اس

اس

متدتی ،یتک
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که به معرفی معماری سامانه ارائهشد  ،مراحل آن و تشریح
بختش  4بته ار یتابی روش

ارائهشد و چالشهای موجتود در مینتۀ ار یتابی سیستفمهتای

هسفانشناسی در دامنۀ خاص خواهیم داش ؛ برای مثتا فتر

کشف سترویس ابتری پرداخفته است

کنیم تمامی سرویسهای ابری اضافهشد به سیستفم ،در «حتو

نفیجهگیری و پیشنهاداتی برای توسعه و تلامل بیشفر فعالی های

فناوریهای وب» باشند ،در این صورت با توجه به فرایند تلامل

انجامشد ارائه شد اس

هسفانشناسی ،پس ا مدتی هسفانشناستی سیستفم دربرگیرنتدۀ

 .2کارهای مرتبط

مااهیم و لغات «حتو ۀ فنتاوریهتای وب» خواهتد بتود بتدین
منظور بایسفی هسفانشناسی را بهرو نگه داش

عبارت «تلامل

هسفانشناسی» در پتووهشهتا بته موضتوه بتهرو رستانی یتک
هسفانشناسی جه

تطابق با تغییرات محیطی اشار دارد

در این مقاله یک سیسفم معنایی برای کشتف سترویسهتای
ابری ،در بان فارسی پیشنهاد شد است

کته ا

ریتق ماتاهیم

کلمات (معنی ،مفرادف ،مفضاد و ) و ارتبتا بتین آنهتا فراینتد
جس وجو را انجام میدهد همچنین با اسفااد ا هسفانشناسی
میتوان شبلهای ا کلمات ،معانی و مااهیم و ارتبا بتین آنهتا
را بهصورت سلسلهمراتبتی ستا ماندهی کترد و بتا تلامتل ایتن
هسفانشناسی ،املان اعما تغییترات جدیتد در هستفانشناستی
موجود را ایجاد کرد تا بفواند سا گاری بیشفری را با محتیط ابتر
داشفه باشد
نلفۀ حائز اهمی

دیگر آن اس

کته در هتر بتانی ،بایتد ا

نرمافزارهای مخصوص آن بتان بترای هستفانشناستی ،تلامتل
هسفانشناسی و انجام پردا شهتای بتان بیعتی استفااد کترد
(املان اسفاادۀ نرمافزارهای بانهای دیگتر بترای بتان فارستی
وجود ندارد) همچنین پایگا دادۀ لغات ،تعداد لغات هر بتان و
نحوۀ نگارش کلمات ،چتالشهتایی است

کته بترای هتر بتان

در نهایت  ،در بختش 5

بررسی پووهشهای انجامشتد در مینتۀ کشتف سترویسهتای
ابری میتواند برای انجام پووهشهای جدید در این مینه متورد
اسفااد قرار بگیرد در این مقاله ،برخی ا مهمترین پووهشهای
انجامشد در مینۀ کشف سرویسهای ابری بررستی متیشتود
این پووهشها در دو بخشِ پووهشهتای انجتامشتد در مینتۀ
کشف سرویسهای ابتری بترای بتان فارستی و پتووهشهتای
انجامشد در مینۀ کشف سرویسهای ابری برای بان انگلیستی
مورد بررسی قرار میگیرد
تاکنون سیسفمهای مفااوتی برای کشف سرویسهتای ابتری
ارائه شد که تقریباً در تمامی آنهتا بتان انگلیستی مبنتا بتود و
تالشهای مخفصری نیتز در ستایر بتانهتا همچتون است انیایی
صورت گرففه اس

[]3

در [ ]3کنار سایر مااهیم مطرح در محتیط ابتری ،بته ماهتوم
جدیتدی بنتام ) Discovery as a service (Daasپرداخفته شتد
اس

آنها چهتارچوبی را معرفتی کترد انتد کته املتان کشتف

سرویسهتای ابتری را در محتیط موبایتل فتراهم متیستا د در
چارچوب معرفیشد توستط آنهتا ،ترجیحتات کتاربر و مینتۀ
کاری وی نیز در نظر گرففه شد اس

در ار یتابی ایتن سیستفم
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کشف سرویس نیز ارتقا یاففته است

ایتن مقالته فقتط بته

محیط موبایل پرداخفته و نترمافزارهتای آن بترای بتان فارستی
مناسب نیس

همچنین ا هسفانشناسیها برای توصتیف سترویسهتا استفااد
شد اس
در [ ]8رهیاففی برای کشف سرویسها در شبلههای موقت

در [ ]4به بررسی آخرین تلنولوژیهتا و روشهتای کشتف

سیار  MANETپیشنهاد شد اس

راهلار پیشنهادی بهصتورت

و گرو های موجود دستفهبنتدی شتد انتد

سرویس در محیط ابر پرداخفه شد که کشف سرویس را ا پتن

غیرمفمرکز بود اس

دیدگا مورد تجزیه و تحلیتل قترار داد است  1 :تلنیتکهتای

س س برای هر دسفه سرگروهی تعیین شد که با پوشتۀ مرکتزی

تصمیمگیری؛  2مد نمتایش داد ؛  3پارامفرهتا و ویوگتیهتای

در ارتبا اس

سرویس های ابتری؛  4ماتاهیم ،اهتداف در پایتان نیتز پتس ا

در [ ]9بتترای کشتتف ستترویس ،عتتالو بتتر ویوگتتیهتتای

مقایسه و خالصهسا ی روشهای کشف سرویس بتا استفااد ا

عمللردی سرویسها ،خصوصیات غیر عمللتردی آنهتا ()Qos

این پن دیدگا  ،مسائل و چالشهای پتووهش در حتو ۀ کشتف

نیز در نظر گرففه شد اس

سرویس بیان شد اس

به خصوصیات غیر عمللردی سرویسها را نیز ارائه کرد باشد

در [ ]5کشف سرویس مبفنی بر مینه را معرفتی کترد است

که تولیدکنند باید ا العات مربتو

در هریک ا این مقاتت ،پووهشهای صورتگرففه منحصر

هدف این رویلرد کشف سرویسهای باکیای

با توجه بته مینتۀ

به یک مینتهانتد و ا هستفانشناستی و تلامتل آن بتهصتورت

شرح درخواس

کاربر و ا العتات

گسفرد اسفااد نشد اس

کاری و ا العات کاربر اس

مینه ،تحلیل و بسط داد میشوند و س س مورد جس وجو قترار
میگیرنتد در ایتن مقتاتت ا هستفانشناستی و تلامتل آن بترای
معنایی نمودن فرایند جس وجو اسفااد نشد اس
مقالهای که ایدۀ اصلی این پووهش ا آن گرففه شد  ،در []6
محیطی را برای کشف سرویسهای ابری در بتان انگلیستی بتا
اسفااد ا تلامل هسفانشناسیها ،روشهای معنایی و برختی ا
ابزارها و روشهای پردا ش بان بیعی معرفی کرد اس
در این مقاله ،ا هستفان شناستی  WordNetانگلیستی ،ابتزار
 GoodRelationsو دانشتتتنامۀ ویلتتتی پتتتدیا بتتترای تلامتتتل
هستتفانشناستی ،و بتترای انجتتام پتتردا شهتتای بتتان بیعتی ا
مجموعه ابزارهای  GATEاسفااد شد اس

که هیچیک قابلی

اسفااد برای بان فارسی را ندارند
تاکنون برای بان فارستی نیتز پتووهشهتایی بترای کشتف
سرویس های ابری انجام شد  ،ولی تعداد پووهشهای انجامشد
برای بان فارسی ،در مقایسته بتا متوارد مشتابه انگلیستی بستیار
اندک اس
در [ ]7یک رویلرد نوین برای کشف سرویس آگا به مینته
در شبلههای محاسبات فراگیر معرفی شد است

بترای کشتف

سرویسها ،ا ا العات مینۀ کاربر و ا العات مینتۀ سترویس،

 .3سامانۀ پیشنهادی
ایدۀ اصلی این مقاله ،ارائۀ سیسفمی مشابه [ ]6برای بان فارستی
بود اس

در [ ]6ا  WordNetبترای هستفانشناستی ،ا ابتزار

 GoodRelationsو دانشتتتنامۀ ویلتتتی پتتتدیا بتتترای تلامتتتل
هستتفانشناستتی ،ا مجموعتته ابزارهتتای  GATEبتترای انجتتام
پردا شهای بان بیعی ،در بان انگلیسی اسفااد شتد است ،
درحالیکه چنین ابزارهایی در بان فارسی وجود ندارد
در این پووهش ا  WordNetفارستی یتا فتارسنت
ایجاد و تلامل هسفانشناسی اسفااد شد است

بترای

ایتن مجموعته

کاملترین مجموعه برای بتان فارستی بتود و در نستخۀ متورد
استتفااد (نستتخۀ  )2.1شتتامل بتیش ا  33هتتزار متتدخل است
همچنین بهجای اسفااد ا ابتزار  GoodRelationsابتزاری شتبیه
به آن تولید شد اس
کلمات ا

در ایتن ابتزار همچتون GoodRelations

ریق رابطۀ  is_aیا ( is_subset_ofگر پدر و فر نتد)

با یلدیگر در ارتبا اند و در مجموه ،یک ساخفار سلسلهمراتبتی
را ایجاد میکنند در ایتن پتووهش ،ابزارهتای متورد نیتا بترای
پردا ش بان بیعی ،همچون تقطیع کلمات ،یاففن تشتابه آنهتا
و نیز تولید شد اس
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الف .ثبت اطالعات سرویس توسط کاربر

در این روش ،ا العات سترویسهتای ابتری توستط یتک
کاربر ،در مخزن سرویس درج متیشتود بترای درج سترویس
املان خواندن ا العات با اسفااد ا قالبهای اسفاندارد

RDF

وجود دارد در یر نمونهای ا ا العات ذخیر شتد بتهوستیلۀ
 RDFآورد شد اس :

<?>?"xml version="1.0
rdf:RDF
xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22"#rdf-syntax-ns
>"#xmlns:cd="http://www.sthsite.com/cd
<rdf:Description
rdf:about="http://www.sthsite.com/cd/google
>"drive
<>cd:titleگوگل درایو<>cd:title/

شکل ( :)1معماری سامانۀ ارائهشده

در ادامتته بتته معرفتی ستتامانۀ ارائتتهشتتد  ،معمتتاری و اجتتزای آن
پرداخفه میشود

 .1 .3معماری سامانۀ ارائهشده
در این سیسفم ،یرسیسفمهای یر وجود دارد:





<>cd:companyگوگل<>cd:company/
<>cd:type>IaaS</cd:type
<>cd:details

یرسیسفم  :1جمعآوری ا العات سرویسهای ابری
یرسیسفم  :2اسفخراج کلمات کلیدی

با وجودی که گوگل درایو پدید ای جز همان سرویس اسناد

یرسیسفم  :3تلامل هسفانشناسی

گوگل با ظاهری جدیدتر و املان هماهنگسا ی بتا یتک پوشتۀ

یرسیسفم  :4موتور جس وجوی معنایی

که در ادامه هرکدام ا این یرسامانهها به اخفصار معرفی میشوند
 .1.1.3زیرسیستم جمعآوری اطالعات سرویسهای ابری

بررسی کردن را بته متا متیدهتد نخست

در ایتن ابتزار پتس ا تبت

مرورگر با کند این در حالی اس

کته سترویس هتای دیگتری

چون  Dropboxو برخی دیگر تنها این کار را در محتیط گتالری

ا العات یک سرویس یا محصو  ،با اسفااد ا ابزارهای پتردا ش

وب صورت میدهند

بان بیعی برای هر سرویس حاشیهنویسی انجام میشود
این ابزار برای بان انگلیستی ،ابتزار بستیار مناستبی است

اینلته گوگتل درایتو

میتواند تا  33نوه فایل بتا فرمت هتای گونتاگون را در محتیط

در [ ]6ا ابزار آمادۀ  GoodRelationsبترای دستفیابی بته ا العتات
سرویسهای ابری اسفااد شد اس

ختتاص در سیستتفمعامتتل نیست  ،قابلیت هتتایی دارد کتته ار ش

ا دیگر ویوگیهای گوگل درایو املان تعریتف یتک پوشتۀ
و

جدید در سیسفم عامل برای همگام سا ی فایتل هتا ،پشتفیبانی ا

درخصوص سیسفم های کشتف سترویس معنتایی بستیار متورد

قابلی

اسفااد قرار میگیرد؛ ولی مفأساانه ابتزار مناستبی در ایتن مینته

نقطۀ قوت گوگل درایو در محیط وب و یل ارچگی آن با دیگتر

در [ ]13چتارچوبی بته نتام

سرویس های گوگل یعنی جیمیل ،سیسفم عامتل اندرویتد ،شتبلۀ

برای بان فارسی ارائه نشد است

 FLOPPIESبتترای ایجتتاد یتتک مختتزن معنتتایی ا ا العتتات
محصوتت ،با اسفااد ا داد هایی کته ستاخفار جتدولی دارنتد،
معرفی شد که در این پووهش ،روشی ترکیبی شامل روشهتای
ارائهشد در [ 5و  ]13پیتاد ستا ی شتد است

در ایتن بختش

ا العات مربتو بته سترویسهتای ابتری در یتک پایگتا دادۀ
رابطهای وارد میشود این یرسیسفم میتواند به دو روش یتر،
ا العات سرویسها را جمعآوری کند:

بگیرو رها کن (یا همان  Drag and Dropخومان) است

اجفماعی گوگل پالس و اس
<>cd:details/
<>rdf:Description/
<rdf:Description
rdf:about="http://www.sthsite.com/cd/drop
>"box
<>cd:titleدراپ باکس<>cd:title/
<>cd:companyدراپ باکس<>cd:company/
<>cd:type>IaaS</cd:type
<>cd:details
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سرویس کالد دراپ باکس برای همگتامستا ی فایتلهتا در

 .1.2.1.3تقطیع

ابزارهای گوناگون بهکار گرففه میشود شما میتوانید فایتل هتای

اولین فعالیفی که در یرسیسفم اسفخراج کلمتات کلیتدی انجتام

خود را در رایانۀ رومیزی درون پوشه مخصوص انداخفه و آن را

میشود ،تقطیع عنوان سرویس ابتری و شترح آن است

تقطیتع

در تبل  ،گوشی و لپتاپ ختود نیتز داشتفه باشتید استفااد ا

مفون فارسی ،یلی ا چالشهای اصتلی پتردا ش بتان بیعتی

خدمات  Dropboxبسیار ساد و در حد ک ی و جایگزاری ستاد

برخی ا مشلالتی که تقطیع مفتون فارستی بتا آن درگیتر

اس

ا این گششفه ،برنامۀ رومیزیاش تنظیمات خاص

اس  ،عبتارتانتد ا  :وجتود فاصتله در برختی ا کلمتات مثتل

و پیچید ای ندارد به همین دلیل ،بسیاری ا کاربران حرفتهای تتا

 +هتا

خودمان اس

«درخ ها» این کلمات مملن اس

بتهصتورت درخت

قتوت Dropbox

تقطیع شوند برای رفع این مشلل میتوان هنگام درج ا العتات

بعد ا سادگی و سرراسفیاش API ،آن بهحساب میآید؛ کته در

در سیسفم ،کلماتی را که در آنها فاصله وجود دارد ،با نیمفاصله

دسفرس بسیاری ا توسعه دهندگان قرار گرففه که موجتب خلتق

جایگزین نمود وجود کلمات ترکیبی همچون «ماند مرخصی» یا

مبفدی بهسادگی میتوانند با آن کار کنند نقتا

«نرمافزار» که مملن اس

نرمافزارهای جانبی مفعددی شد اس
<>cd:details/
<>rdf:Description/
<>rdf:RDF/

برای هر سرویس ابری ا العاتی دریافت
عنوان سرویس ابری ،شرک

متیشتود؛ ماننتد

ارائهدهند  ،نوه سرویس ابری (این

فیلد ،نوه سرویسی را که ارائه میشود مشخص میکنتد برختی
ا مقادیر مملن بترای ایتن فیلتد عبتارتانتد ا  PaaS ،SaaS :و
 )IaaSو شرح سرویس ابری
این توضیح در بخشهای بعدی تجزیه شد و کلمات کلیدی آن
برای ایجاد هسفانشناسی مورد اسفااد قرار میگیرد

محل قرارگیری ،فاصله ،نقطه ،ویرگو  ،پرانفز و تقطیع میشود
 .2 .2 .1 .3حذف کلمات توقف

در این بخش عنوان و شرح هتر سترویس تجزیته متیشتود و
س س کلمات توقف یاف شد حشف میشوند
در این بخش ،پس ا تقطیع ،بتها ای هتر سترویس ابتری،
لیسفی ا کلمات در اخفیتار ختواهیم داشت

بستیاری ا ایتن

سیسفم ندارند؛ به این کلمات کلمتات توقتف گافته متیشتود
برخی ا کلمات توقف رای در بان فارسی عبتارتانتد ا  :ا ،
به ،با ،در ،این ،آن ،و ،اس  ،که ،

ب .استفاده از خزنده

در حا حاضر ا العات سرویسهای ابری بایسفی بتهصتورت
دسفی به سیسفم اضافه شوند ،درحالیکه املتان اضتافه کتردن
بخشی به نام خزند به این یرسیسفم پیشبینی شد است

بتا

اضافه شتدن خزنتد بته سیستفم ،املتان جمتعآوری خودکتار
ا العات سرویسهتا و محصتوتت فتراهم متیشتود در ایتن
روش بتتا استتفااد ا استتفاندارد  OWLا العتتات ستترویسهتتا
بهصورت اتوماتیک جمعآوری میشود

در پیاد سا ی این بختش لیستفی ا کلمتات توقتف بتان
فارسی ،به کمک مجموعه داد های معرفیشتد در وبستای
«دادگان» ،بهصورت دسفی تهیه و ا آن اسفااد شد اس
 .3.2.1 .3استخراج کلمات کلیدی و اندیسگذاری

پس ا حشف کلمات توقف ،کلمات باقیماند بهعنتوان کلمتات
کلیدی مربو به سرویس ابتری در نظتر گرففته متیشتود ایتن
کلمات در کنار سایر ا العتات سترویس ابتری درج متیشتود
س س تعداد تلرار هریک ا آنها در عنتوان و شترح سترویس،

 .2.1.3زیرسیستم استخراج کلمات کلیدی
به شرح آنها پرداخفه شد اس

شوند در این یرسیسفم عنوان سترویس و شترح آن بتر مبنتای

کلمات ،کلماتی هسفند که هیچ تأتیری در فرایند معنایی نمودن

شرح سرویس یک توضیح مفنی دربارۀ سرویس ابری است

این یرسیسفم خود شامل بخشهای مخفلای اس

بهصورت دو کلمۀ مجزا در نظر گرففه

محاسبه شد و در یک پایگا داد مجزا تب
کته در ادامته

میشود این پایگتا

داد ها برای شناسایی کلمات پر تلرار دامنته بتود و ا آن بترای
تلامل هسفانشناسی اسفااد میشود

کشف سرویسهای ابری در زبان فارسی از طریق تکامل هستانشناسی

58

 .4 .2 .1 .3بسط کلمات کلیدی و حاشیهنویسی

 .1 .2 .1 .3شرح الگوریتم تکامل هستانشناسی

یلی ا بخشهای مهم سیسفم ارائتهشتد  ،بستط کلمتات کلیتدی

در الگوریفم ارائهشد برای تلامل هسفانشناسی ،ا هسفانشناستی

برای این منظتور ،هریتک ا کلمتات

کته

مربو به هر سرویس اس

کلی تدی استتفخراجشتتد ا ستترویسهتتای ابتتری ،بتتا استتفااد ا
هسفانشناسی فارسن

فارسن
ابفدا لیس

بسط داد میشوند؛ بته ایتن صتورت کته

کلمۀ کلیدی متورد نظتر در فتارسنت

اسفااد شد اس

نحوۀ کار به این صتورت است

کلمات کلیدی اسفخراجشتد در یرسیستفم استفخراج

کلمات کلیدی ،دریاف

متیشتود ست س بتها ای هریتک ا ایتن

جست وجتو شتد و در

کلمات کلیدی ،ابفدا در هسفانشناسی سیسفم جس وجو میشتود

صورت وجود کلمته در فتارسنت  ،تمتامی کلمتات مفترادف آن

اگر کلمۀ کلیدی قبالً به هسفانشناستی سیستفم اضتافه شتد بتود،

اسفخراج میشوند ،س س کلمات اسفخراجشد به همترا کلمتات

فعالی

دیگری برای آن کلمه انجتام نمتیشتود؛ ولتی اگتر کلمتۀ

کلیدی مربو به سرویس ابری ،بهعنوان حاشیه ،برای سترویسهتا

کلیدی ا قبل به هسفانشناسی سیسفم اضافه نشد باشد ،آن کلمته

کلمتات کلیتدی هتر

در هسفانشناسی فارسن

جس وجو میشود اگر کلمتۀ کلیتدی

سرویس) ،در یرسیسفم جس وجو ،برای جس وجوی سریعتتر

در هسفانشناسی فارسن

وجتود نداشت  ،ختود کلمتۀ کلیتدی

اسفااد شد اس

بهعنوان یک گر جدید به هسفانشناسی سیسفم اضافه میشود بتا

تب

میشتود ا ایتن حاشتیهنویستی (تبت

در ای تن بختتش ،املتتان اضتتافه کتتردن قابلی ت

دستتفهبنتتدی

سرویسها براساس کلمات کلیدی آنها ،نیز پیشبینی شد است ؛
به گونهای که با اضافه کردن ایتن قابلیت  ،فراینتد جست وجتوی
سرویس با سرع

و کیای

بیشفری صورت گیرد

اضافه کردن بخشی به فراینتد تلامتل هستفانشناستی ،ایتن کلمته
کلیدی به یک ماهوم در هسفانشناسی تبدیل خواهد شد
اگر کلمۀ کلیدی در هسفانشناسی فارسن
آنگا گر پدر آن (یعنی گرهی که نسب

وجتود داشت ،

به این گتر  ،در ستطح

باتتری قرار دارد و کلیتر اس  ،به عبارت دیگر یعنی گرهی که

 .2.1.3زیرسیستم تکامل هستانشناسی
در این یرسیسفم ،فرایند تلامل هسفانشناسی انجام متیشتود
برای این منظور کلمات کلیدی که در تمامی سرویسها تعتداد
تلرار بیشفری داشفه باشند ،شناسایی شد و به هستفانشناستی
اضافه میشوند؛ که الگوریفم آن بهصورت یر اس :
;)(TermList = GetKeyWordsList
)For (i = 0; i < TermList.Count; i++
{

ماهوم یافت

شتد  ،یرمجموعتۀ آن است ) نیتز جست وجتو

میشود اگر گر پدر وجود داش  ،گتر یافت شتد بته همترا
پدرش به هسفانشناسی سیسفم اضافه میشتود و درصتورتیکته
گتتر پتتدر یافت

نشتتود ،ختتود گتتر یافت شتتد بتتهتنهتتایی بتته

هسفانشناسی سیسفم اضافه میشود
پس ا اضافه شدن گر یا گر های جدید به هستفانشناستی
سیستتفم ،فراینتتد بتتهرو رستتانی روابتتط کلمتتههتتای جدی تد ،در

;)Term = Term List.GetTerm(i
;)TermConcept= SystemOntology. Search (Term
)if (TermConcept != null
;return

هسفانشناسی سیسفم انجام میشود در این مرحله ،وجود ارتبا
else
{

;)TermConcept= FarsNetOntology. Search (Term
)if (TermParent !=null
{
=TermParent
;)FarsNetOntology.SearchForParent(Term
)if (TermParent !=null
SystemOntology.AddEntries(TermConcept
;), TermParent
else
;)SystemOntology.AddEntry(TermConcept

میان کلمات اضافهشد به هسفانشناسی سیسفم نسب

بته ستایر

گر های قبلی آن بررسی میشتود و روابتط کشتفشتد اضتافه
میشوند هدف ا اضافه کتردن گتر پتدر در الگتوریفم تلامتل
هسفانشناسی ،بهبود فرایند توسعۀ هسفانشناسی و فراهم نمودن
بستتفری استت
}
else

;)SystemOntology.AddRntry(Term
}
;)(SystemOntology.UpdateForNewNodes
}

کتته تتی آن ،روابتتط بتتین ماتتاهیم موجتتود در

هسفانشناسی سیسفم سریعتر کشف شوند؛ بترای مثتا چنانچته
کلمهای همچتون «نترم افزارهتای سیستفمی» در هستفانشناستی
سیسفم وجود نداشفه باشد ،پس ا جس وجو در هسفانشناستی
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فارسن  ،ماهوم «نرمافزار» کته پتدر «نترمافزارهتای سیستفمی»
اس

را با حاشیههای نوشتفهشتد بترای

س س باید این دو لیس

نیز شناسایی میشود و هر دو گر به هسفانشناسی سیستفم

هر سرویس مقایسه نمود و شباه ها را اندا گیری کترد بترای

اضافه میشود در این صورت ،پس ا اضافه شدن ایتن کلمتات

این کار دو بار جس وجو انجام میشود :یک بار جس وجتوی

ارتبا ات جدید بیشفری کشف و اضافه شود

کلمات کلیدی بهدس آمد ا هسفانشناستی سیستفم بتا حاشتیۀ

مملن اس

بهدلیل توسعۀ هسفانشناسی با اسفااد ا کلمات کلیتدی پتر

نوشفهشد بر تمامی سرویسهتا مقایسته متیشتود و در مرحلتۀ

مدتی ،یک هسفانشناسی در دامنۀ ختاص

بعدی ،کلمات کلیدی بهدس آمد ا هسفانشناسی فارسن

بتا

کنیم تمامی سرویسهای ابتری

حاشیههای نوشفهشد بر تمامی سرویسها مقایسه میشود

تلرار ،پس ا گشش

خواهیم داش ؛ برای مثا فر

اضافهشد به سیسفم ،در «حو فناوریهای وب» باشند ،در ایتن

امفیا های بهدس آمد در محاسبۀ شباه ها ،بترای کلمتات

صورت با توجه به فرایند تلامل هستفانشناستی ،پتس ا متدتی

کلیدی بهدس آمد ا هسفانشناسی سیسفم مقتدار  2.1و بترای

هستتفانشناس تی سیستتفم دربرگیرنتتدۀ ماتتاهیم و لغتتات «حتتو

هسفانشناسی فارسن  1 ،اس

فناوریهای وب» خواهد بود

موجود در هسفانشناسی سیسفم ،در مقایسته بتا کلمتات کلیتدی

 .3.1.3زیرسیستم موتور جستوجوی معنایی

موجود در هسفانشناستی فتارس نت  ،امفیتا بیشتفری خواهنتد

کار اصلی این یرسیستفم دریافت

درخواست

بهفرین سرویسهای ابری مفناظر با نیا اوس

کتاربر و ارائتۀ
این یرسیستفم

خود شامل بخشهای یر اس :

داش »
این شباه
وا

 .1 .3 .1 .3بخش دریافت ،فهم و بسط درخواست کاربر

این بخش پس ا دریاف

درخواس

کاربر ،فعالی های یر را

انجام میدهد:
 کلمات توقف موجود در آن را حشف میکند؛
 با استفااد ا هستفانشناستی سیستفم ،کلمتات کلیتدی
کاربر را بسط میدهد1؛

کلیدی را بسط میدهد

میخواهیم میزان شتباه

این بخش ،ا بخش قبلی دو لیس

میگیرد؛ برای مثا  ،میخواهیم میزان شباه
یر را ا


دریاف

میکند:

کلمات کلیدی بتهدست آمتد ا هستفانشناستی



کلمات کلیدی بتهدست آمتد ا هستفانشناستی

فارسن

ریق همین رابطه بهدس

دو مجموعه کلمتۀ

آوریم:

مجموعه کلمات او  :بهفرین سرویس ارائهشتد در وب
برای نگهداری ا العات کاربران



سیسفم
لیس

آنهتا را بتا یلتدیگر محاستبه کنتیم

مخرج نیتز تعتداد کتل کلمتات موجتود در دو مجموعته ،قترار

 .2 .3 .1 .3بخش جس وجو


ریق معیار فاصلۀ  Diceو بهصورت یر محاسبه میشود:
در ایتن رابطته S1 ،و  S2دو مجموعتته کلمتهای هستفند کتته

 با اسفااد ا هسفانشناستی فتارسنت  ،ستایر کلمتات

لیس

ا

ریق محاسبۀ کلمات مشفرک بتین دو جملته

صورت کسر تعداد کلمات مشتفرک را مشتخص متیکنتد و در

 آن را تقطیع میکند؛

موجود در درخواس

به این معنا که «کلمات کلیتدی

مجموعه کلمات دوم :برای نگهداری ا العات ختود در
وب ا این سرویس اسفااد کنید



تعداد کلمات کلمات مجموعۀ او 13 :



تعداد کلمات مجموعۀ دوم11 :



تعداد کلمات مشفرک5 :
بنابراین شباه

این دو جمله برابر  3.476اس

و ایتن دو

جمله بسیار به هم شبیهاند
 1منظور ا بسط دادن در این بخش ،اضافه کردن کلمات مفرادف آن کلمه،

 .3 .3 .1 .3بخش رتبهبندی نتایج جستوجو

با اسفااد ا هسفانشناسی اس

در این بخش سترویسهتای ابتری یافت شتد براستاس امفیتا

کشف سرویسهای ابری در زبان فارسی از طریق تکامل هستانشناسی

مشابه

خود با درخواس



کاربر ،بتهصتورت صتعودی مرتتب

میشوند س س تعداد مورد نیا ا این نفای انفختاب متیشتوند

برای بان فارسی مراکزی بتهمنظتور ارائتۀ مجموعته
داد های اسفاندارد به کاربران را اندا ی شد اند:



تا در بخش بعدی در اخفیار کاربر قرار بگیرند

مهمترین این مراکز برای بان فارسی مرکتز دادگتان
اس

 .4 .3 .1 .3بخش ارائۀ نتایج به کاربر

در این بخش ،نفای مرتبشد ا بخش رتبهبندی دریاف
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شتد

این مرکز یک مرکز جامع جهت

اخفیار دادن فهرس

معرفتی و در

دادگان بان فارسی اس

ولتی

و در اخفیار کاربر قرار میگیرد در ایتن بختش متیتتوان تعتداد

در مینۀ کشف سترویسهتای ابتری ،مجموعته داد

نفای نمایش داد شد به کاربر را براساس تعتداد سترویسهتای

اسفانداردی وجود ندارد

ابری نمایش داد شد یا امفیا مربو به سرویسها محدود کرد
در نسخۀ اولیۀ پیاد سا یشتد  ،درصتورتیکته تعتداد نفتای
جس وجو بیشفر ا  13عدد باشد ،سرویسهای ابتری بتا امفیتا

بهدلیل عدم وجتود مجموعته دادۀ استفاندارد بترای کشتف
سرویسهای ابری ،ا ضریب دق  ،فراخوانی و معیار  fجهت
مقایسه سیسفمهای مخفلف اسفااد میشود

کمفر نمایش داد نمیشوند؛ به عبارت دیگر حداکثر د سرویس
دارای بیشفرین امفیا به کاربر نمایش داد خواهد شتد همچنتین

بدین منظور برای ار یابی سامانۀ ارائتهشتد ا فرمتو
اسفااد شد

درصورتیکه امفیا یک سرویس ا مقدار مشخصی کمفتر باشتد،

N
q

نمایش داد نخواهد شد

 .4ارزیابی روش پیشنهادی

N
q

 .1 .4معرفی محیط ارزیابی

معمتتوتً در حتتو هتتای مخفلتتف پووهشتتی ،مجموعتته داد
اسفانداردی ارائه شد است

تتا پووهشتگران بفواننتد بتا اجترای

سیسفمهای خود بر روی آنها ،در پایان سیسفم خود را بتا ستایر
سیسفمها مقایسه کنند
برای بتان انگلیستی تتاکنون مجموعتههتای دادۀ استفاندارد
فراوانی تولید شد اس :



 SEERیتتتک مجموعتتتته دادۀ استتتتفاندارد بتتتترای

)Pr ecision N (q

Re l q  Rank

)Re call N (q

در این روابتط  Re lqمجموعته سترویس هتای مفنتاظر بتا
درخواس

 qاس

همچنین  Rankمجموعه ای ا  Nسرویس با یابیشد برای
درخواس

 qاس

برای معیار  Fهم ا فرمتو
اس

که تعاد بین دق

و صح

یتر استفااد شتد  Fمعیتاری
را نشان میدهد

Pr ecision * Re call
* F  Measure  2
Pr ecision  Re call
در پووهشهایی که برای بان انگلیستی انجتام شتد است ،

پووهشهای حو ۀ پزشلی اس

برای ار یابی سیسفم ارائه شد  ،ا ابزارهایی همچتون  JDOMو

 DUCو  TACمجموعتته داد هتتای استتفاندارد بتترای

 SAWDL4Jاسفااد میشود

پووهش های مفن کاوی به خصتوص خالصتهستا ی
خودکار مفون اس


Rank

Re l q

چنانچه دو سیسفم ،مجموعه داد یلسانی داشفه باشند ،متیتتوان
آنها را ا

Re lq  Rank
N
q

ریق معیارهای گافهشد مقایسه کرد به همتین دلیتل

یتر

مراکتتتتزی همچتتتتون

این ابزارها با در اخفیار داشفن مجموعه داد هتای استفاندارد،
به ار یابی خروجی سیسفمهای کشف سرویس میپردا ند ،ولتی

data.gov ،StatLib ،datahub

برای بان فارسی چنین ابزارهایی وجود ندارد؛ بته همتین دلیتل

و gcmd.nasa.govبتتته ارائتتتۀ مجموعتتته داد هتتتای

برای ار یابی سامانۀ ارائهشتد  ،عمللترد نستبی ایتن سیستفمهتا

اسفاندارد میپردا ند

شبیهستا ی شتد است

بترای ایتن منظتور مجموعتهای ا 33
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درخواس
جدو

کاربر جمعآوری شد برخی ا این درخواس هتا در
یر نمایش داد شد اس

عنوان بتهدست

جدول ( :)1درخواستهای ایجادشده برای ارزیابی سامانه
ذخیرۀ ا العات در وب

سرویس خدمات حسابداری

نرمافزارهای کاربردی مورد اسفااد در وب

فروشگا خدمات نرمافزاری

سرویس انجام محاسبات ابری
سرویس رندرینگ

مورد بهر برداری قرار نگرففتهانتد مقیتاس  F1کته بترای ایتن

سرویس مدیری

اسناد و مدارک

 3.9251نشتتاندهنتتدۀ دقت

در سناریو دوم  Nرا برابر 33در نظر گرففیم میتانگین

باتس

نفای ار یابی برای سامانۀ ارائهشد در نمودار یر آمد اس

سرویس ارسا پیام کوتا

3D Max

سرویس ارسا ایمیل تبلیغاتی

پایگا داد بهعنوان سرویس

سرویسهاسفینگ

سرویس ماشین مجا ی

1

ایمیل

0.5

سرویسهای خدمات حضور و غیاب

0
1

2

3

4

5

6

7

برگزاری نظرسنجی ایمیلی

ارائۀ خدمات تب نام

8

سرویس را اندا ی فروشگا مجا ی

خدمات نظرسنجی پیاملی

معيار f

ضريب فراخواني

9

خدمات برگزاری وبینار

10

ارتبا با مشفری

سرویس مدیری

1.5

ميانگين

خدمات مدیری

آمتد  3/58 ،است

درخواست هتتا بتتا ضتتریب دقت

و در انفهتا میتانگین ایتن

ضريب دقت

نمودار ( :)2میانگین نتایج ارزیابی سامانۀ ارائهشده برای N=30

 .2 .4نتایج ارزیابی
بتتدین منظتتور دو ستتناریو بتترای ار یتابی در نظتتر گتترففیم در
سناریوی او  Nبرابر  7اس

میانگین نفای بتهدست آمتد در

نمودار یر آورد شد:

ا مقایسۀ این دو نمودار ،این نفیجه بهدس

مقدار ( Nتعداد درخواس هایی کته بته سیستفم داد ایتم) کمفتر
باشد (مثالً  5یا  ،)13ضریب دقت

1.2
1

میآید که هرچه

بتاتتر و ضتریب بتا خوانی

پایینتری بهدس

میآید و هرچه  Nبزرگتر باشد (متثالً  33یتا

 ،)53ضریب دق

پایین و ضریب فراختوانی بتاتتری بتهدست

میآید؛ یعنی صاحات نامربو را هم آورد اس

0.8

 .5نتیجهگیری و پیشنهاد کارهای آینده

0.6
0.4

کشف سرویسهای ابتری در حتا حاضتر ،یلتی ا مهتمتترین

0.2

چالش های موجود در مینۀ ارائه خدمات در محیط ابر اس

0
ميانگين
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
معيار f

ضريب فراخواني

ضريب دقت

نمودار ( :)1میانگین نتایج ارزیابی سامانۀ ارائهشده برای N=7

برای عنوان سرویس ابری او دق

به میزان  3/94بهدس

در

محیط ابر ،بترای موضتوعات مخفلتف ،سترویسهتای مفعتددی
توسط ارائه دهندگانِ سرویسِ مخفلف عرضه شد اس

وجتود

سرویسهای مفعدد ،برای این چالش را برای کتاربران بتهوجتود
آورد اس

که چگونه میتوانند سرویسهای مورد نیا ختود را

که 94درصد سترویسهتای رایتانش

ا میان انبو سرویسهای ارائهشد بیابند؟ تاکنون پتووهشهتای

ابری پیشنهادشد در لیسفی هسفند که مفخصصان و کارشناسان

محیطهتای

آمد که بدین معنی اس

آن را برای جس وجوهای مرتبط ،رشتد و گستفرش داد انتد
امفیا فراخوانی برای این عنوان 3/42 ،اس

یادی انجام شد که هدف اصلی آنها بهبود کیای
کشف سرویس ابری بود اس

بسیاری ا پووهش های انجامشد برای بان انگلیستی بتود

که بدین معناست

و تنها تعداد کمی ا آنهتا کشتف سترویسهتای ابتری را

که حتدود 58درصتد ختدمات و سترویسهتایی کته در واقتع

اس

نزدیک به جس وجوهای صادرشد بودند ،بتهوستیلۀ سیستفم

برای بان فارسی ،مدنظر قرار داد اند

کشف سرویسهای ابری در زبان فارسی از طریق تکامل هستانشناسی

پووهش حاضر ،محیطی برای کشف سترویسهتای ابتری ا
ریق تلامل هسفانشناسی معرفی کرد اس
بان فارسی تولید شد اس

این محتیط بترای

و میتواند بتا دریافت

درخواست
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بخشها داشفه باشد ،متیتتوان عمللترد کلتی سیستفم را متورد
بررسی قرار داد
محدودی های موجود در مینۀ هسفانشناسیهتای فارستی،

کاربر ،سرویسهای مورد نیتا او را ا مختزن سترویس با یتابی

عدم وجود ابزارهای آماد برای اسفااد در سیسفم ،عتدم وجتود

نمود  ،و در یک رتبهبندی مشخص ارائه کند چنانچته بختواهیم

مجموعه دادۀ اسفاندارد و  ،نیز ا جمله محدودی هایی بود کته

محیطی برای کشف سرویسهای ابری برای بان فارستی تولیتد

تأتیر مسفقیمی در پیاد سا ی سیسفم داشفه اس

ایتن

کنیم ،با چالشهای گونتاگونی روبتهرو ختواهیم شتد کته ا آن

بخشها میتتوان نفتای حاصتل ا ستامانۀ ارائتهشتد را بهبتود

جمله میتوان به نبود هسفانشناستی و مجموعته دادۀ استفاندارد

بخشید

با تقویت

بتترای ای تن موضتتوه نتتام بتترد همچن تین سیستتفمهتتای کشتتف

بهمنظور تلامل سامانۀ ارائهشد  ،اضافه کردن مؤلاههتایی بته

سرویسابری ا ابزارهای قدرتمندی اسفااد کرد اند که مفأساانه

یرسیسفمها پیشنهاد میشتود راحتی خزنتد بترای استفخراج
ا العات سرویسهای ابری بهصتورت خودکتار ،پیتاد ستا ی و

نمونهای برای آنها در بان فارسی وجود ندارد
سامانۀ ارائهشد  ،یک محیط برای کشف سرویسهتای ابتری
اس

اسفااد ا ابزارهای پردا ش بتان بیعتی بترای افتزایش دقت

مهمترین نقطۀ قتوت ایتن ستامانه ،پیتاد ستا ی آن بترای

یرسیسفمها و تلامل پایگا داد های کلمات توقف بان فارستی

همچنتین

یتادگیری بته آن ،بتومیستا ی کامتل ابتزاری

کشف سرویسهای ابتری بترای بتان فارستی است

استتتفااد ا روش تلامتتتل هستتتفاننگتتتاری و قابلیت ت هتتتای
شاخصگشاری بر روی ا العات سترویسهتا ،سترع

کشتف

سرویس را بهبود بخشید اس
پیاد سا ی بهصورت مرحله به مرحلته و معمتاری پیمانتهای

و افزودن قابلیت

 GoodRelationsبرای بان فارسی و پیاد ستا ی ابتزاری جهت
اسفااد ا دانشنامۀ ویلی پدیا و سایر سیسفمهتای مشتابه بترای
بان فارسی و اسفااد ا سایر روشهتای شتباه ستنجی بترای
امفیا دهی

این سامانه ا دیگر نقا قوت آن اس ؛ چراکه با تغییتر در یتک
بخش ا سیستفم ،بتدون آنلته کوچتکتترین تتأتیری بتر ستایر
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