پایاننامه کارشناسی ارشد

استخراج قوانین انجمنی از جریانهای داده معنایی

نگارش :
اشرف السادات حیدری یزدی
استاد راهنما:
جناب آقای پروفسور محسن کاهانی

شهریور 1392

تقدیر و سپاس
منّت خدای را عز و جل که طاعتش موجب قربت است و به شکر اندرش مزید نعمت .بدین وسیله بر خود
الزم ميدانم که از زحمات بيدریغ استاد گرامي ،جناب آقای پروفسور کاهاني و اعضای آزمایشگاه فناوری وب
دانشگاه فردوسي مشهد که راهنمایيهای ارزشمندشان در تمام مراحل انجام این پایاننامه راهگشای من بوده
است ،تشکر نمایم .همچنین از تالشهای بيوقفه و پشتیبانيهای خانواده عزیزم کمال سپاسگزاری را دارم.

چکیده
روز به روز در کاربردهای بیشتری از قبیل مدلسازی ترافیک ،شبکههای حسگر و دنبال کردن در کاربردهای
نظامي ،پردازش دادههای آنالین و غیره ،شاهد تولید هر روزه حجم عظیمي از دادههای جریاندار هستیم .کشف
دانش بهینه از این جریانهای داده ،یک حوزه تحقیقاتي فعال در دادهکاوی با کاربردهای متفاوت بوجود آورده
است .برخالف دادههای ایستای موجود در پایگاه دادههای سنتي ،دادههای جریاندار اغلب به صورت پیوسته با
سرعت باال و با حجم زیاد و همچنین با توزیع داده متغیر دریافت ميشود .از طرفي مقادیر آنتولوژیها و
حاشیهنویسيهای معنایي موجود بر روی دادهها نیز به طور پیوسته در حال افزایش ميباشد .این نوع دادههای
پیچیده و ناهمگن چالشهای جدیدی را در حوزه تحقیقاتي دادهکاوی بوجود آورده است .اصليترین چالش در
این مسأله ،نیاز فناوریهای کاوش قوانین انجمني به تراکنشها ميباشد ،در حالي که در دادههای معنایي تعریف
دقیقي از تراکنش وجود ندارد .کارهای مشابهي که در این زمینه انجام گردیدهاند ،اغلب با کمک کاربر تراکنشها
را برای دادههای معنایي تعریف کرده و سپس به کمک الگوریتمهای دادهکاوی سنتي اقدام به کاوش قوانین
انجمني از این تراکنشها مينمایند و الزمه این کار تسلط کاربر به ساختار دادههای معنایي و دامنه کاربرد مورد
نظر ميباشد .لذا روشي مورد نیاز است که انسجام معنایي را در تمام مراحل کار برقرار سازد و تعریفي کلي و
یکپارچه برای تراکنشها و سایر مفاهیم مرتبط ارائه دهد .بنابراین در این تحقیق به ارائه روشي جهت رفع
چالشهای ذکر شده و امکانپذیر ساختن پردازش حجم وسیع دادههای معنایي جریاندار موجود و کشف و
ذخیرهسازی قوانین انجمني جدید در سطح معنایي باالتر با استفاده از غنای معنایي مفاهیم موجود در آنتولوژی
و بهرهوری از دیگر فناوریهای معنایي پرداخته شده است.
کلید واژهها  -فناوریهای وب معنایي ،حاشیه نویسي معنایي ،آنتولوژی ،جریانهای داده ،داده کاوی،
کاوش قوانین انجمني
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فصل  -1مقدمه

 -1-1تعریف مسأله

دنیای امروز دنیای اطالعات است و کشف دانش جدید از دادههای موجود کمک بسیاری جهت پیشبرد اهداف
سازمانهای مختلف ميباشد .به عالوه روز به روز در کاربردهای بیشتری از قبیل شبکههای حسگر ،کاربردهای
نظامي ،پردازش دادههای آنالین و غیره ،تولید هر روزه حجم عظیمي از دادههای جریاندار صورت ميگیرد.
کشف دانش بهینه از این جریانهای داده ،یک حوزه تحقیقاتي فعال در دادهکاوی با کاربردهای متفاوت بوجود
آورده است .از طرفي مقادیر آنتولوژیها و حاشیهنویسيهای معنایي موجود بر روی دادهها نیز به طور پیوسته در
حال افزایش ميباشد .این نوع دادههای پیچیده و ناهمگن نیز چالشهای جدیدی را در حوزه تحقیقاتي
دادهکاوی بوجود آورده است .بنابراین در این تحقیق به رفع چالشهای ذکر شده و امکانپذیر ساختن پردازش
حجم وسیع دادههای معنایي جریاندار موجود و کشف و ذخیرهسازی قوانین انجمني جدید در سطح معنایي
باالتر با استفاده از غنای معنایي مفاهیم موجود در آنتولوژی و بهرهوری از دیگر فناوریهای معنایي پرداخته
شده است.
در سالهای اخیر توجه بیشتری به ترکیب دو زمینه تحقیقاتي وب معنایي و داده کاوی صورت گرفته است.
با کمک استانداردسازی زبانهای آنتولوژی ) RDF(/Sو  ، OWLوب معنایي توسعه بیشتری یافته و حجم منابع
دادهای که شامل حاشیهنویسيهای معنایي هستند ،دارای روندی رو به رشد ميباشد .این ترکیب در اغلب
کارهای انجام شده ،در قالب یادگیری آنتولوژی و کاوش وب بوده است .اما کار کمي در زمینه کاوش و استخراج
دانش از خود دادههای معنایي صورت گرفته است .کاوش دادههای معنایي فواید بسیاری را برای جوامع
تحقیقاتي خاص دامنهای که دادههای آنها اغلب پیچیده و ناهمگن است و حجم زیادی دانش در قالب آنتولوژی
و حاشیهنویسيهای معنایي موجود است ،به بار خواهد داشت.
از طرف دیگر روز به روز در کاربردهای بیشتری شاهد حجم عظیمي از دادههای جریاندار ميباشیم .کشف
دانش بهینه از این جریانهای داده ،یک حوزه تحقیقاتي فعال در دادهکاوی با کاربردهای متفاوت بوجود آورده
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است .برخالف دادههای ایستای موجود در پایگاه دادههای سنتي ،دادههای جریاندار اغلب به صورت پیوسته با
سرعت باال و با حجم زیاد و همچنین با توزیع داده متغیر دریافت ميشوند .این ویژگيهای دادههای جریاندار
مسائل جدیدی را بوجود ميآورد که الزم است در توسعه تکنیکهای کاوش قوانین انجمني از دادههای
جریاندار مورد توجه قرار گیرند .به دلیل این ویژگيهای منحصر به فرد دادههای جریاندار ،تکنیکهای
دادهکاوی سنتي که نیاز به چندین بار مرور کل مجموعه داده دارند ،نميتوانند به طور مستقیم برای کاوش
دادههای جریاندار مورد استفاده قرار گیرند .زیرا این کاوش معموالً باید با یک مرور و زمان پاسخ سریع صورت
گیرد.
بنابراین ميتوان گفت مسأله اصلي که این تحقیق مطرح ميکند ،پردازش و کاوش دادههای جریاندار معنایي
که حجم وسیعي از آنها در کاربردهای مختلف موجود است و استخراج قوانین انجمني از آنها به گونهای است که
بتوان با پیشبیني برخي روابط به تصمیمگیری نهایي در سیستمهای هوشمند کمک کرد .اهمیت این مسأله از
حجم عظیم این گونه دادهها در کاربردهای گوناگون ،حساسیت این دادهها به زمان و استفاده از مفاهیم مستتر
در دادههای معنایي با وجود مشکالتي که ناهمگني این دادهها به آنها منجر ميشود ،ناشي ميگردد .عالوه بر این
با استفاده از غنای معنایي دادهها به قوانین انجمني مفهوميتری دست یافتهایم که این امر تا کنون در کارهای
مشابه تحقق نیافته است.
 -1-2چالشهای مسأله

تحقیق مورد نظر ترکیبي از مباحث مختلف از جمله دادههای معنایي ،داده کاوی و استخراج قوانین انجمني و
همچنین دادههای پویای جریاندار ميباشد .به طور کلي ميتوان گفت که مسأله استخراج قوانین انجمني در
حال حاضر مسألهای چالش برانگیز است .برای مثال در حالتي که تعداد بسیاری از مجموعه آیتمها وجود داشته
باشد ،یک چالش اصلي چگونگي شمارش ،کشف و ذخیرهسازی مجموعه آیتمهای پرتکرار ميباشد .از سوی دیگر
ترکیب دو زمینه تحقیقاتي وب معنایي و داده کاوی اغلب در قالب یادگیری آنتولوژی و کاوش وب صورت گرفته
است و کار کمي در زمینه کاوش بر روی خود دادههای معنایي صورت گرفته است .دادههای معنایي بسیار با
مجموعه دادههایي که با الگوریتمهای داده کاوی سنتي کاوش ميشوند ،متفاوتند .بنابراین چالشهای اصلي از
لحاظ کاوش دادههای معنایي عبارتند از:
 الگوریتمهای داده کاوی سنتي با مجموعه دادههای تشکیل شده از تراکنشها که هر کدام شامل
زیرمجموعهای از آیتمهاست ،کار ميکنند .اما در یک مخزن داده معنایي حاشیهنویسي شده به زبان OWL

محورهای آنتولوژی وجود دارند که دامنه مفهومي را توصیف ميکنند و همچنین حاشیه نویسيهای معنایي
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که به عنوان اعالنها 1بیان ميشوند و نمونه دادهها را از طریق مشخصههایي که با آنتولوژی سازگارند،
مرتبط ميسازند .نحوه معمول ارائه این اعالنها ،سهگانههایي شامل فاعل ،گزاره و مفعول ميباشند.
 OWL با استفاده از منطق توصیفي ) (DL2بوجود آمده است .منطق توصیفي رسمي کننده و قالب
دهنده ارائه دانش با مشخصههای رسمي معین و معاني ميباشد .بنابراین دادههای حاشیهنویسي شده از یک
ساختار ثابت تبعیت نميکنند .حتي نمونه دادههای متعلق به یک کالس ممکن است ساختارهای متفاوتي
داشته باشند که این مسأله باعث بوجود آمدن ناهمگني در ساختار ميشود.
 از آنجایي که منطق توصیفي با معاني رسمي تعریف ميشوند ،قابلیتهای استنتاج باید جهت کار با
دانش ضمني بکار گرفته شوند.
 در مقایسه با دیگر روشهای داده کاوی بر روی دادههای معنایي مانند خوشهبندی و کالسبندی نمونه
دادههای معنایي ،کارهای خیلي کمتری بر روی کاوش قوانین انجمني از روی نمونهدادههای معنایي صورت
گرفته است .تکنیکهای ارائه مورد نیاز در رابطه با قوانین انجمني کامالً با آنچه در روشهای خوشهبندی و
کالسبندی مورد نیاز است ،متفاوت است .در قوانین انجمني تراکنشها را داریم که مشاهدهای از رخداد
مجموعهای از آیتمها ميباشد .در واقع چالش اصلي کار با دادههای معنایي شناسایي تراکنشهای مورد نظر
و آیتمها از این دادههای ذاتاً ناهمگن و شبه ساختیافته ميباشد.
از طرفي دیگر ،عالوه بر این که در حال حاضر کاوش مجموعه آیتمهای پرتکرار و استخراج قوانین انجمني به
خصوص در رابطه با دادههای معنایي به طور کلي یک مسأله چالش برانگیز است ،جریانهای داده به دلیل
ویژگيهای منحصر به فردشان ،چالشهای جدید زیادی را به کاوش مجموعه آیتمهای پرتکرار ميافزایند.
اخیراً نرخ تولید دادهها در برخي از منابع دادهها سریعتر از هر زماني شده است .این تولید سریع جریانهای
پیوسته اطالعات ،قابلیتهای ذخیرهسازی ،محاسبات و ارتباطات را در سیستمهای محاسباتي به چالش کشیده
است .ذخیرهسازی ،پرسوجو و کاوش این مخازن دادهها ،کارهای بسیار چالش برانگیزی از لحاظ محاسبات
ميباشد .این چالشها عبارتند از:
 مدیریت جریان پیوسته دادهها  -این مسأله یک مسأله مدیریت دادهها ميباشد .سیستمهای مدیریت
پایگاهداده سنتي دارای قابلیت کار با چنین دادههای پیوستهای با نرخ باال نیستند .در نتیجه در بسیاری از
موارد ،ذخیرهسازی تمام دادهها در رسانه ماندگار عملي نميباشد و در دیگر موارد ،دستیابي تصادفي به
دادهها در چندین زمان کاری بسیار پرهزینه ميباشد .چالش اصلي از کشف مجموعه آیتمهای پرتکرار در
Assertion
Descriptive logic
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زماني که دادهها تنها یک بار ميتوانند مورد دستیابي قرار بگیرند ،ناشي ميشود .تکنیکهای اندیسگذاری،
ذخیرهسازی و پرسوجوی جدید جهت مدیریت این جریانهای اطالعاتي متوقف نشدني و متغیر مورد نیاز
است.
 حداقلسازی مصرف انرژی  -مقادیر بسیاری از جریانهای داده در محیطهایي با منابع محدود تولید
ميگردند .شبکههای حسگر یک نمونه معمول از این محیطها ميباشند .این دستگاهها دارای باتریهایي با
طول عمر کوتاه ميباشند .طراحي تکنیکهایي که مصرف انرژی را بهینه سازند ،یک مسأله بحراني است.
بنابراین ارسال تمام دادههای جریاندار تولید شده به یک سایت مرکزی عالوه بر مسأله عدم مقیاسپذیری
ميتواند از لحاظ مصرف انرژی غیربهینه باشد.
 نیازمندی به حافظه غیر محدود  -دیگر ویژگي جریانهای داده این است که دادهها غیر محدودند اما
حافظهای که بتواند جهت کشف و یا نگهداری مجموعه آیتمهای پرتکرار بکار رود ،محدود ميباشد.
تکنیکهای یادگیری ماشین ،منبع اصلي الگوریتمهای دادهکاوی ميباشند .اکثر روشهای یادگیری ماشین
به پایداری دادهها در حافظه در طول اجرای الگوریتم تحلیل نیازمندند .به دلیل مقادیر عظیم جریانهای
تولید شده ،مسأله طراحي تکنیکهای بهینهسازی فضا که بتوانند تنها یک مرور یا کمتر بر روی جریان
ورودی داشته باشند ،بسیار با اهمیت است .دیگر نتیجه دادههای نامحدود این است که آیا پرتکرار بودن یک
مجموعه آیتم به زمان بستگي دارد یا خیر .چالش اصلي از استفاده از حافظه محدود برای کشف مجموعه
آیتمهای پرتکرار پویا از دادههای نامحدود ناشي ميشود.
 انتقال نتایج داده کاوی  -ارائه ساختار دانش یکي دیگر از مسائل تحقیقاتي مهم ميباشد .پس از
استخراج مدلها و الگوها به طور محلي از منابع تولید جریانهای داده ،انتقال این ساختارها به کاربر بسیار
دارای اهمیت است.
 مدلسازی تغییرات نتایج در طول زمان  -در بعضي موارد ،کاربر به نتایج کاوش جریانهای داده
عالقمند نیست اما چگونگي تغییر این نتایج در طول زمان برای او دارای اهمیت ميباشد .برای مثال ،تعداد
خوشههای ایجاد شده توسط جریانهای داده در طول زمان تغییر ميکند .این تغییر ممکن است برخي
تغییرات در پویایي جریان ورودی را نشان دهد .پویایي جریانهای داده در بسیاری از کاربردهای تحلیلي
بسته به زمان مانند نظارت ویدیویي ،پاسخدهي اورژانسي ،بهبود پس از بالیای طبیعي و غیره ،با تغییرات در
ساختارهای دانش تولید شده مشاهده ميشود.
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 پاسخدهي بالدرنگ  -از آنجایي که کاربردهای جریانهای داده معموالً وابسته به زمان هستند،
نیازمندیهایي در رابطه با زمان پاسخدهي در آنها وجود دارد .برای برخي از سناریوهای محدود،
الگوریتمهایي که آهستهتر از نرخ ورود دادهها عمل ميکنند ،غیرمفید خواهند بود.
 -1-3ساختار پایان نامه

در فصل دوم این رساله پس از بیان مفاهیم اولیه اساسيِ تحقیق ارائه شده ،معرفي کارهای انجام شده مرتبط با
زمینههای مورد بحث در این تحقیق صورت گرفته و چالشهای موجود شرح داده شدهاند .سپس کارهای مشابه
انجام شده در رابطه با کاوش قوانین انجمني از دادههای معنایي مورد بررسي و تحلیل جزئيتر قرار گرفته است.
سپس در فصل سوم پس از مقدمهای کلي در رابطه با ضرورت پرداختن به مسأله مطرح در رابطه با روش
پیشنهادی ،ابتدا به معرفي روش پیشنهادی پرداخته ميشود .در این معرفي معماری کلي و اجزای سیستم
پیشنهادی تشریح گردیده و ابزارها و الگوریتمهای بکار رفته بیان خواهند شد .سپس مراحل عملیاتي کردن مدل
پیشنهادی و پیشنیازهای آن مطرح ميگردند .در انتها چالشهای موجود در کارهای مرتبط به طور مختصر
گفته شده و نحوه پاسخگویي روش پیشنهادی به آنها بیان گردیده و سپس نوآوریهای روش پیشنهادی مورد
بحث قرار خواهند گرفت.
در ادامه در فصل چهارم به شرح پیادهسازی مدل پیشنهادی در حوزه دادههای هواشناسي پرداخته شده و با
اجراهای مختلف سیستم بر روی بخشهای مختلف دادههای معنایي جریاندار منتشر شده در این حوزه
کاربردی ،عملیاتي شدن مدل با برنامه نویسي معنایي نشان داده ميشود .پس از توصیف مراحل آمادهسازی از
قبیل آمادهسازی مجموعه دادهها و آماده سازی آنتولوژی کاربرد و آنتولوژی مفاهیم کاوش قوانین انجمني و
همچنین ارائه ورودی و خروجيهای سیستم پیشنهادی ،در نهایت به ارزیابي کیفي و کمي روش پیشنهادی با
توجه به معیارهای استاندارد معرفي شده پرداخته خواهد شد.
در انتها ،فصل پنجم نتیجهگیری و برخي از کارهای آینده جهت بهبود روش پیشنهادی را ارائه ميدهد.

فصل .2
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 -2-1مقدمه

در این فصل پس از معرفي کلي پیشینه کارهای انجام شده در رابطه با این تحقیق در مقدمه ،به معرفي
مفاهیم اولیه از جمله دادهکاوی ،قوانین انجمني ،فناوریهای وب معنایي و ارتباط این مفاهیم با یکدیگر پرداخته
و سپس به تشریح کارهای مشابه و تحلیل و بررسي مشکالت آنها پرداخته ميشود.
پیشینۀ این تحقیق دارای ابعاد گوناگوني از قبیل الگوریتمهای دادهکاوی و استخراج قوانین انجمني ،کاوش
دادههای پویای پیوسته یا جریانهای داده و همچنین کاوش دادههای معنایي ساختیافته ناهمگن ميباشد .در
رابطه با هر یک از این ابعاد کارهای مختلفي از جنبههای مختلف و با استفاده از تکنیکهای متفاوت صورت
گرفته است.
الگوریتمهای کاوش قوانین انجمني معموالً دارای دو گام اصلي ميباشند .اولین گام کشف مجموعه آیتمهای
پرتکرار ميباشد .مرحله دوم ،مرحله ایجاد قوانین انجمني است .اغلب تحقیقات به طور عمده بر روی گام اول
یعني چگونگي کشف بهینه تمام مجموعه آیتمهای پرتکرار در جریانهای داده تمرکز دارند ].[Mal11
الگوریتم  Aprioriیک الگوریتم قدرتمند برای کاوش مجموعه آیتمهای پرتکرار برای کشف قوانین انجمني
ميباشد که معموالً به عنوان پایهای برای سایر الگوریتمهای کشف قوانین انجمني مطرح ميشود .ویژگي
 Aprioriاین است که هر زیرمجموعه از مجموعه آیتمهای پرتکرار خود نیز باید پرتکرار باشد .هدف اصلي یافتن
مجموعه آیتمهای پرتکرار است که مجموعههایي از آیتمها هستند که حداقل درجه پشتیباني را دارا ميباشند.
در ] [Pin12یک الگوریتم قوانین سازگاری جدید برای کشف قوانین انجمني پیشنهاد داده شده است .این
الگوریتم به کاربران اجازه ميدهد که دادهها را بدون داشتن دانش دامنه کاوش نمایند .نتایج مشاهده شده در
مقایسه با عملکرد قوانین انجمني پایه بدون قواعد سازگاری قابل توجه است [Bob12] .نیز یک الگوریتم ماتریس
بولي جدید برای کاوش دادههای فضایي مؤثر بر اساس قوانین انجمني ارائه نموده است .بازدهي استخراج قوانین
انجمني فضایي در مقایسه با الگوریتم  Aprioriمعمولي قابل توجه است .این الگوریتم تعداد زمانهای اسکن
پایگاه داده تراکنش را کمتر نموده و تعداد مجموعه آیتمهای کاندیدا را نیز کاهش ميدهد ].[Sur12
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الگوریتمهای کاوش مجموعه آیتمهای پرتکرار که بر روی جریانهای داده کار ميکنند و در مرز دانش قرار
دارند ،در سه دسته مدل پنجره تقسیمبندی ميشوند .این مدلهای پنجره عبارتند از :پنجره راهنما 1،پنجره
نمناک2و پنجره لغزنده [Raj12]3که در بخش  3-2به تفصیل توصیف ميگردند.
بخشي از تحقیقات بر روی کاوش دادههای معنایي در زمینه برنامه نویسي خطي استقرایي ( )ILP4صورت
گرفته است که منطق اساسي کد شده در دادهها را برای یادگیری مفاهیم جدید مورد بهرهبرداری قرار ميدهد.
یک نمونه از این کار در ] [Lis05آمده است .هرچند مشکل دوباره نویسي مجموعه دادهها در قالبهای رسمي
برنامهنویسي منطقي وجود دارد و اغلب این راهکارها برخالف الگوریتمهای آماری قابلیت شناسایي برخي مفاهیم
پنهان را دارا نميباشند.
قوانین انجمني تعمیمیافته نیز جهت لحاظ طبقه بندی آیتم برای کاوش قوانین انجمني ارائه شده است .ایده
اصلي این روش گسترش مجموعه آیتمها با تمام پیشینیان هر آیتم ،سپس محاسبه مجموعه آیتمهای پرتکرار و
در نهایت فیلتر کردن قانونهایي است که شامل یک آیتم و برخي از پیشینیان آن آیتم ميباشند .این روش از
قوانین تکراری جلوگیری مينمایند [Gia10] .دو الگوریتم کاوش قوانین انجمني ارائه مينماید .هر دو از این
جهت که از تولید هزینهبر مجموعه کاندیداها و تعمیم قوانین جلوگیری ميکنند ،بهینه ميباشند .در ][Tse08

به مسأله بروزرساني بهینه قوانین انجمني تعمیمیافته کشف شده در حالي که طبقهبندی آیتم تغییر یافته اند،
پرداخته شده است.
برخي دیگر از مطالعات الگوریتمهای یادگیری ماشین آماری را جهت کار مستقیم با آنتولوژیها و نمونه
دادههای مرتبط با آنها توسعه دادهاند ] .[Blo07] [Gar08] [Fan09در ] [Fan09از دانش بدست آمده از
آنتولوژی برای تعیین وزنهای سنجش شباهت استفاده شده است .هرچند این ارائهها برای کاوش قوانین
انجمني مناسب نیستند ،زیرا نیازمند دستیابي به تعریف مجموعه آیتمها و تراکنشها از دادههای معنایي
هستند.
موضوع مرتبط دیگر با این پژوهش ،درخت کاوش و دادههای ساختیافته بوسیله گراف ميباشد .زیردرخت
پرتکرار و کاوش گراف در این راستا قرار دارند و هدف آنها شناسایي زیرساختارهای پرتکرار در مجموعه دادههای
پیچیده ميباشد .اگرچه این الگوریتمها به هدف یافتن روابط محتوایي مورد نظر در گرافهای ) RDF(/Sو
 OWLدست نیافتهاند .زیرا این روشها زیرساختارهای نحوی پرتکرار را در نظر داشتهاند نه محتواهای مرتبط
1
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4
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معنایي پرتکرار .کار با گرافهای ) RDF(/Sو  OWLعالوه بر پرداختن به ساختار گرافي آن به استنتاج برای
استخراج دانش ضمني نیز نیاز دارد [Bec10] .و ] [Mar10از دانش موجود در آنتولوژی جهت فیلتر کردن و
تنظیم قوانین کشف شده استفاده نمودهاند.
در رابطه با نحوه تعریف تراکنشها نیز کارهایي با هدف تحلیل مجموعه دادههای ناهمگن در قالب XML

انجام شده است .به خصوص در ] [Xu05نشان داده شده است که  XQueryمناسبترین زبان پرسوجو برای
استخراج داده از مخازن داده ناهمگن  XMLنیست ،زیرا نیاز به آگاهي کاربر از ساختارهای مستندها وجود
خواهد داشت .معاني پایینترین پیشینیان مشترک ( )LCAميتواند جهت استخراج دادههای مرتبط معنادار به
صورت انعطافپذیرتر بکار گرفته شوند [Nie09] ،[Nap08] .و ] [Tag10نیز به رفع مشکالت  LCAپرداختهاند.
هدف برخي دیگر از کارهای مرتبط افزودن بعضي قابلیتهای کشف دانش به  SPARQLاز طریق توسعه
گرامر آن بوده است ] [Neb10] .[Kie08] [Koc07] [Neb10گرامر  SPARQLرا جهت تعریف الگوهای قوانین
انجمني توسعه داده است .این الگوها به سیستم اجازه ميدهد که تنها بر روی ویژگيهای مورد نظر تمرکز کرده
و در نتیجه تعداد و طول تراکنشهای ایجاد شده کاهش یابد .این کار در ] [Neb12توسعه داده شده و تکمیل
شده است [Nar11] .نیز از زبان پرس و جوی  SPARQLبرای ایجاد تراکنشها کمک گرفته و مدلي جهت
تعامل بهینه با دادههای پیوندی موجود در وب و در نتیجه انجام عملیات دادهکاوی بر روی آنها ارائه نموده است.
در ] [Tak07نیز روشي برای کاوش قوانین انجمني برای موتور جستجوی تطبیقي ارائه شده است که رفتارهای
کاربران قبلي را بازتاب ميدهد Log .های نحوه بازیابي کاربران در قالب مدل  RDFتوصیف شده اند و قوانین
انجمني که نحوه موفق بازیابي را بازتاب ميدهند از آنها استخراج ميگردند.
در این فصل به بیان مفاهیم اولیه مورد نیاز و بررسي دقیقتر برخي از این کارها پرداخته ميشود.
 -2-2داده کاوی و کاوش قوانین انجمنی

امروزه با گسترش سیستمهای بانک اطالعاتي و حجم باالی دادههای ذخیره شده در این سیستمها ،به ابزاری
نیازمندیم تا بتوانیم دادههای ذخیره شده را پردازش نموده و اطالعات حاصل از این پردازش را در اختیار کاربران
قرار دهیم.
این یک مسأله پذیرفته شده است که فرآیند دادهکاوی ميتواند الگوهای فراواني را از دادههای مورد نظر
استخراج نماید .از مهمترین وظایف در دادهکاوی ،فرآیند کشف مجموعه آیتمهای پرتکرار و قوانین انجمني
ميباشد .الگوریتمهای بهینه بسیاری در مقاالت در رابطه با کشف مجموعه آیتم های پرتکرار و قوانین انجمني
موجود است .مسائل سازگاری با کاربرد در روند دادهکاوی در سالهای اخیر مورد توجه بیشتری قرار گرفتهاند.
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قوانین انجمني قابل اطمینان ،باعث بهبود در سیستمها بوده و جامعه دادهکاوی از مدتها پیش اهمیت کشف
این قوانین را تأیید نموده است.
چندین کاربرد تجاری وجود دارند که از کشف مجموعه آیتمهای پرتکرار و قوانین انجمني از مخزن دادهها
سود ميبرند .در ادامه به گزارشي مفهومي از انواع روشهای موجود برای کاوش مجموعه آیتم های پرتکرار و
قوانین انجمني با توجه به مسائل کاربردی و بهینگي ارائه ميگردد.
پیشرفتهای اخیر در زمینه علوم اطالعاتي ،دیجیتالسازی دادهها در مقیاس بزرگ ،برجستهسازی پایگاه
دادههای دیجیتالي و مخازن عظیم دادهها را به دنبال داشته است .در نتیجه الزم است مکانیزمهایي جهت
مدیریت بهینه مقادیر زیادی از دادههای متوالي و استخراج فوری دانش مفید بر اساس آن دادهها توسعه یابند.
فناوری دادهکاوی به عنوان راهي برای شناسایي الگوها از مقادیر عظیم دادهها پدید آمده است .دادهکاوی که با
عنوان کشف دانش در پایگاه دادهها نیز شناخته ميشود ،با عنوان "استخراج غیر بدیهي اطالعات ضمني
ناشناخته در گذشته و بالقوه مفید" تعریف ميگردد ].[Sha09
-2-2-1

تعاریف اولیه

دادهکاوی:
دادهکاوی یک فرآیند وسیع از آنالیز مقادیر عظیم دادهها و گزینش اطالعات مرتبط و مفید از میان آنها
ميباشد .این عبارت به استخراج یا کاوش دانش از مقادیر وسیع دادهها اشاره دارد ] .[Jai07دادهکاوی گامهای
ذیل را در بر ميگیرد :پایش و یکپارچهسازی دادههای بدست آمده از منابع دادهای همچون پایگاه دادهها و
فایلها ،کاوش دانش مورد نیاز و سرانجام ارزیابي و ارائه دانش .این عملیات در شکل شماره  1-2مشخص
شدهاند .در دادهکاوی یادگیری قوانین انجمني یکي از متداولترین روشها جهت شناسایي روابط مورد نظر میان
دادههای ذخیره شده در منابع عظیم دادهها ميباشد.
قوانین انجمنی:
قانون انجمني در داده کاوی به معنای یافتن روابط ناشناخته بین دادهها و کشف قوانین میان آنهاست.
 Agrawalقوانین انجمني را برای سیستم های POS1در سوپرمارکت ها معرفي نمود ].[Agr94
یک قانون به عنوان مفهومي به شکل  A=>Bبه طوری که ∅ ≠ 𝐵 ∩ 𝐴 تعریف ميشود .سمت چپ قانون با
عنوان مقدم نام برده ميشود و سمت راست قانون را تالي ميگویند .برای مثال قانون

{Onions,

} Potatoes}=>{Beefکه در رابطه با دادههای فروش یک سوپرمارکت یافت ميشود ،نشان ميدهد که اگر یک
Point of Sale

1
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مشتری پیاز و سیبزمیني را با هم بخرد ،احتماالً گوشت نیز ميخرد .اینچنین اطالعاتي برای تصمیمگیری
درباره فعالیتهای خرید مفید خواهد بود .قوانین انجمني در بسیاری از کاربردهای دیگر از قبیل کاوش استفاده
از وب ،تشخیص نفوذ و بیوانفورماتیک نیز ميتوانند مورد استفاده قرار گیرند.

شکل  :1-2فرآیند داده کاوی ][Sur12
1

درجه پشتیبانی:

فرض ميکنیم } I = { i1, i2, i3, …, imمجموعهای از آیتم هاست T .مجموعهای از تراکنشهاست که با این
آیتمها مرتبطند و هر تراکنش یک شناسه به نام  TIDدارد .در صورتي که قانون انجمني  A=>Bوجود داشته
باشد به گونه ای که  A∈Iو  B∈Iکه  Aرا فرضیه مقدم و  Bرا نتیجه مينامند ،درجه پشتیباني  Sبه صورت
نسبت تراکنشهایي در مجموعه داده که شامل مجموعه آیتمهای مورد نظر مي باشند ،تعریف ميشود.
)Support(X=>Y) = Support (XUY) = P(XUY

Support

1
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ضریب اطمینان:

با فرضهای گفته شده ضریب اطمینان به صورت یک احتمال شرطي تعریف ميگردد.
)Confidence (X=>Y) = Support (XUY) / Support(X) = P(Y/X

-2-2-2

مروری بر الگوریتم های کشف قوانین انجمنی

الگوریتم :Apriori
الگوریتم  [Agr93] Aprioriیک الگوریتم قدرتمند برای کاوش مجموعه آیتمهای پرتکرار برای کشف قوانین
انجمني بولي ميباشد .مجموعه آیتمهای پرتکرار ،مجموعههایي از آیتمها هستند که درجه پشتیباني بزرگتر
مساوی با حداقل درجه پشتیباني را دارا ميباشند .هدف اصلي الگوریتم یافتن مجموعه آیتمهای پرتکرار است.
یک زیرمجموعه از یک مجموعه آیتم پرتکرار نیز الزم است یک مجموعه آیتم پرتکرار باشد تا بتوان مجموعه
آیتمهای پرتکرار را با کاردینالیتي از  1تا  kبه صورت تکراری پیدا نمود و از این مجموعه آیتمهای پرتکرار جهت
ایجاد قوانین انجمني استفاده نمود.
 Aprioriاز یک روش تکراری برای یافتن مجموعه عناصر پرتکرار استفاده ميکند به این صورت که برای
یافتن  (k+1)-itemsetها از  k-itemsetها استفاده ميکند .ابتدا  1-itemsetها پیدا ميشوند که با  L1نمایش
داده ميشوند  L1 .برای یافتن  L2که  2-itemsetها هستند استفاده ميشود و همینطور این فرآیند ادامه دارد تا
هیچ  k-itemsetیافت نشود .یافتن  Lkنیاز دارد تا کل پایگاه یکبار پیمایش شود.
برای تولید سطح به سطح مجموعههای پرتکرار یک ویژگي مهم به نام ویژگي  Aprioriبه صورت زیر معرفي
ميشود که فضای جستجو را کاهش ميدهد.
ویژگي  : Aprioriتمام زیرمجموعههای ناتهي یک مجموعه پرتکرار خود پرتکرار هستند.
از این ویژگي ميتوان این چنین استنتاج کرد که اگر یک مجموعه  Iحداقل درجه پشتیباني را نداشته باشد
آنگاه  Iپرتکرار نیست .اگر عنصر  Aبه مجموعه  Iاضافه شود آنگاه مجموعه حاصل نميتواند دارای فراواني بیش
از  Iباشد .پس این مجموعه یا همان  I  Aپرتکرار نیست.

Confidence

1
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شکل  :2-2شبه کد الگوریتم [Agr94] Apriori

حال ميخواهیم ببینیم که در این الگوریتم  Lk-1چگونه در یافتن  Lkاستفاده مي شود .یک فرآیند دو
مرحلهای دنبال ميشود که شامل دو عمل پیوند1و هرسکردن2است:
 .1مرحله پیوند :در این مرحله برای یافتن  ، Lkمجموعهای از  k-itemsetها با پیوند  Lk-1با خودش
حاصل ميشود .این مجموعه را با  Ckنمایش ميدهیم .پیوند بین دو  Lk-1را به صورت 𝐿𝑘−1 ⋈ 𝐿𝑘−1

نشان ميدهیم .این پیوند در صورتي انجام ميشود که  k-2عنصر از این دو مجموعه با هم یکسان
باشند .در واقع مجموعه عناصری از  Lk-1که تنها در یک عنصر متفاوت هستند با هم پیوند ميیابند .این
تعریف از پیوند یک مجموعه با خودش هم جلوگیری ميکند.
 .2مرحله هرسکردن  Ck :شامل Lkها است و اعضای آن ممکن است پرتکرار باشند یا نباشند .اما تمام
k-itemsetهای پرتکرار در  Ckهستند .یک پیمایش پایگاه برای مشخص کردن تکرار کاندیداهای  Ckبا
Join
Prune

1
2
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توجه به درجه پشتیباني  Lk ،sرا نتیجه ميدهد .ممکن است  Ckبسیار بزرگ باشد که در نتیجه به
محاسبات باال نیاز داریم .برای کم کردن اندازه  Ckویژگي  Aprioriبه این صورت به کار مي رود :هر
 (k-1)-itemsetکه پرتکرار نیست نميتواند یک زیرمجموعه  k-itemsetهای پرتکرار باشد .بنابراین اگر
هر  (k-1)-subsetاز یک کاندیدای  k-itemsetدر  Lk-1نباشد آنگاه کاندیدای مربوطه پرتکرار نیست و
ميتواند از  Ckحذف شود.
شبه کد الگوریتم  Aprioriو روالهای مربوطهاش در شکل شماره  2-2آمده است .گام  1از آن  L1ها را پیدا
ميکند .در گامهای  2الي  Lk-1 ،10برای تولید  Ckبه منظور یافتن  Lkاستفاده ميشود .روال apriori_gen

کاندیداها را تولید ميکند و از ویژگي  Aprioriبرای حذف آنهایي که یک زیرمجموعه غیرپرتکرار دارند استفاده
ميشود (گام .)3
الگوریتم کاوش ماتریس انجمنی:
] [Wan09یک پایگاه داده تراکنش را به صورت  D=B(0).Iتوصیف ميکند که  Dمجموعه تراکنشها و I

مجموعه آیتم را مدل ميکند و ماتریس ) B(0ماتریس انجمني آیتم تراکنش است .این المانها ميتوانند به
صورت زیر تعریف شوند .اگر تراکنش  Iبا آیتم  jانجمن شود ،المان متناظر  1خواهد بود و در غیر اینصورت 0
است.
M

𝐷𝑖 = ∑ Bij (0) Ij

i = 1,2, … , N

j=1

که در آن  i=1,2,…,Nیک مجموعه تراکنش و  j=1,2,…,Mیک مجموعه آیتم است .تکرار  jامین آیتم که
در کل ماتریس تراکنش ظاهر ميشود با  Liمشخص ميگردد.
N

)𝐿j = ∑ Bij (0
i=1

عملیات اولیه با افزودن ) B(0مجموعههای آیتم بر روی ماتریس اعمال ميشوند تا ماتریس جدید ) B(1بدست
آید به گونهای که شناسایي جفتهای پرتکرار آیتمها آسان باشد .پس از آن بر اساس حداقل مقدار درجه
پشتیباني ،به ترکیبات بیشتری از آیتمها گسترش داده ميشود .با برقراری درجه پشتیباني حداقل ،ميتوان
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تکرار رخداد گروهي آیتمها را بدست آورد .این مقاله به این صورت توانسته است شکل گیری مجموعههای آیتم
کاندید الگوریتم  Aprioriرا با عملیات ماتریس ابتدایي محقق نماید.
کاوش قانون انجمنی با استفاده از قوانین انسجام:
] [Pin12یک الگوریتم قوانین سازگاری جدید برای قوانین انجمني پیشنهاد داده است .این الگوریتم که بر
اساس قوانین سازگاری ميباشد ،به کاربران اجازه ميدهد که دادهها را بدون داشتن دانش دامنه کاوش نمایند.
نتایج مشاهده شده در مقایسه با عملکرد قوانین انجمني پایه بدون قواعد سازگاری قابل توجه است.
یک الگوریتم ماتریس بولی برای کاوش قوانین انجمنی:
] [Bab12یک الگوریتم ماتریس بولي جدید برای کاوش دادههای فضای مؤثر بر اساس قوانین انجمني ارائه
نموده است .بازدهي استخراج قوانین انجمني فضایي در مقایسه با الگوریتم  Aprioriمعمولي قابل توجه است.
این الگوریتم تعداد زمانهای اسکن پایگاه داده تراکنش را کمتر نموده و تعداد مجموعه آیتمهای کاندیدا را نیز
کاهش ميدهد ].[Sur12
-2-2-3

مقایسه برخی از الگوریتمهای کاوش قوانین انجمنی

جدول شماره  1-2مقایسه برخي از الگوریتمهای کشف مجموعه آیتمهای پرتکرار و قوانین برای پایگاه
دادههای بزرگ را نشان ميدهد .این مقایسه بر اساس زمان اجرای صرف شده برای هر یک از این الگوریتمها
صورت گرفته است .این جدول مقادیر اندازه فایل ،میانگین اندازه تراکنشها ،میانگین اندازه مجموعه آیتمها،
حداقل مقدار آستانه و زمان اجرای الگوریتم را برای هر الگوریتم نمایش ميدهد.
جدول  :1-2مقایسه زمانهای اجرای الگوریتمهای کشف قوانین انجمنی مختلف ][Sha09

اندازه فایل

اندازه متوسط

اندازه متوسط

(کیلوبایت)

تراکنشها

مجموعه آیتمها

Two-Phase
][Liu05

1000

20

6

1

]FUFM [Pod07

100

10

4

0.5

250

AprioriHybrid
][Agr94

100

10

4

0.75

0.75

نام الگوریتم

آستانه

زمان (ثانیه)

750
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40

0.4

4

6

100

EFSM [Li05]

400

0.01

5

10

2000

DSM-FI [Li04]

500

0.5

10

10

10

CTU-Mine
[Erw07]

200

1

6

20

100

THUI [Chu08]

22

1

4

10

100

Transaction
[Son06]

998

0.005

4

10

100

Parallel Apriori
[Ye06]

800

0.01

6

8

8000

Inter-transaction
[Yu08]

1000

0.1

4

10

1000

WAR [Wan00]

5

0.5

5

5

100

CTU-PRO
[Erw07]

75

0.3

4

10

100

FHARM [Sul06]

80

1

4

10

100

FWARM
[Sul08]

8.3

0.05

10

40

100

Apriori_Brave
[Bod03]

150

5

4

10

100

PRICES
[Wan04]

150

5

4

10

100

Combined
Approach
[Don03]

. نیز برخي الگوریتمها را از لحاظ مصرف حافظه مقایسه مينماید2-2 جدول شماره
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جدول  :2-2مقایسه مصرف حافظه الگوریتمهای کشف قوانین انجمنی مختلف ][Sha09

اندازه فایل

اندازه متوسط

اندازه متوسط

(کیلوبایت)

تراکنشها

مجموعه آیتمها

]H-mine [Pei07

10

25

15

1

]THUI [Chu08

100

20

6

1

Kb250

]DSM-FI [Li04

2000

10

5

0.01

Kb50

Combined
Approach
][Don03

100

10

4

5

Mb13

نام الگوریتم

آستانه

مصرف حافظه
Kb 300

شکلهای شماره  3-2و شماره  4-2نیز مقایسه این الگوریتمها را به ترتیب از لحاظ زمان اجرا و مصرف
حافظه به صورت نموداری نمایش ميدهند[Sha09] .

شکل  :3-2مقایسه زمانهای اجرای الگوریتمهای کشف قوانین انجمنی مختلف ][Sha09
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شکل  :4-2مقایسه مصرف حافظه الگوریتمهای کشف قوانین انجمنی مختلف ][Sha09

 -2-3دادهکاوی بر روی جریانهای داده

روز به روز کاربردهای بیشتری از قبیل مدلسازی ترافیک ،شبکههای حسگر ،دنبال کردن در کاربردهای
نظامي ،پردازش دادههای آنالین و غیره ،حجم عظیمي از دادههای جریاندار را هر روزه ایجاد مينمایند .کشف
دانش بهینه از این جریانهای داده ،یک حوزه تحقیقاتي فعال در دادهکاوی با کاربردهای متفاوت بوجود آورده
است .برخالف دادههای ایستای موجود در پایگاه دادههای سنتي ،دادههای جریاندار اغلب به صورت پیوسته با
سرعت باال و با حجم زیاد و همچنین با توزیع داده متغیر دریافت ميشوند .این ویژگيهای دادههای جریاندار
مسائل جدیدی را بوجود ميآورد که الزم است در توسعه تکنیکهای کاوش قوانین انجمني از دادههای
جریاندار مورد توجه قرار گیرند .به دلیل این ویژگيهای منحصر به فرد دادههای جریاندار ،تکنیکهای
دادهکاوی سنتي که نیاز به چندین بار مرور کل مجموعهداده دارند ،نميتوانند به طور مستقیم برای کاوش
دادههای جریاندار مورد استفاده قرار گیرند زیرا این کاوش معموالً باید با یک مرور و زمان پاسخ سریع صورت
گیرد.
یک جریان داده ،یک دنباله مرتب از آیتمهاست که با ترتیب زماني دریافت ميشوند .برخالف دادههای ایستای
موجود در پایگاه دادههای سنتي ،جریانهای داده ] [Guh01پیوسته ،غیرمحدود بوده و معموالً دارای سرعت باال
و توزیع داده متغیر با زمان ميباشند.
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از آنجایي که تعداد کاربردهای کاوش جریانهای داده به سرعت رو به رشد است ،نیاز به استخراج قوانین
انجمني از جریانهای داده در حال افزایش است .برای اغلب کاربردهای جریانهای داده ،نیاز به کشف الگوهای
تکراری و قوانین انجمني احساس ميشود .برخي از مهمترین این کاربردها عبارتند از :نظارت بر عملکرد ،نظارت
بر تراکنشها و کاوش شبکه حسگر.
-2-3-1

دسته بندی جریان دادهها

جریانهای داده را ميتوان به دو کالس جریانهای آفالین و جریانهای آنالین دستهبندی نمود .جریانهای
آفالین با ورودی تودهای منظم ] [Sin02مشخص ميشوند .در میان نمونههای باال ،ایجاد گزارشها بر اساس
جریانهای صورت عملیات وب ميتواند کاوش جریانهای داده آفالین به حساب بیاید زیرا اکثر گزارشها بر
اساس دادههای صورت عملیات در یک دوره زماني معین بدست آمده اند .نمونههای دیگر از جریانهای آفالین
شامل پرسوجوها بر روی بهروزرساني مخزن دادهها و یا دستگاههای پشتیبان ميباشد .پرسوجوهایي که بر این
جریانها صورت ميگیرد ،ميتوانند آفالین انجام شوند.
جریانهای آنالین با دادههای بهروزرساني شده بالدرنگي که یکي یکي در طول زمان بدست ميآیند ،مشخص
ميگردند .از میان مثالهای باال ،پیشبیني تخمین پرتکرار جریانهای بستههای اینترنت یکي از کاربردهای
کاوش جریانهای داده آنالین به حساب بیاید زیرا جریانهای بستههای اینترنت یک فرآیند بالدرنگ یک بسته
یک بسته است .نمونههای دیگر از جریانهای آنالین ،نشانگرهای سهام ،اندازهگیریهای شبکه و دادههای حسگر
ميباشند .این عملیات الزم است به صورت آنالین انجام شده و با سرعت سریع پرسوجوهای آنالین همخواني
داشته باشد .زماني که این پرسوجوها دریافت ميشوند ،پردازش شده و سپس بالفاصله حذف مي گردند .به
عالوه ،برخالف جریانهای داده آفالین ،پردازش تودهای دادهها ] [Jia06برای جریانهای داده آنالین ممکن
نميباشد.
تحقیقات بر روی جریانهای داده در حدود سال  2000آغاز گردید و در آن زمان چندین سیستم مدیریت
جریانهای داده (مانند پروژههای  Cornell COUGAR ،Brandeis AURORAو )Stanford STREAM
بوجود آمدند تا چالشهای جدید در کاربردهایي چون نظارت بر ترافیک شبکه ،مدیریت دادههای تراکنشها،
نظارت بر جریانها کلیک وب ،شبکههای حسگر و غیره را حل نمایند.
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از آنجایي که کاوش قوانین انجمني ،نقش مهمي در این کاربردهای جریان دادهها بازی ميکند ،همراه با
توسعه سیستمهای مدیریت جریان دادهها ،توسعه الگوریتمهای کاوش قوانین انجمني برای جریانهای داده نیز
به یک موضوع تحقیقاتي مهم تبدیل شده است.
-2-3-2

مسائل عمومی در زمینه کاوش قوانین انجمنی جریانهای داده

الگوریتمهای کاوش قوانین انجمني معموالً دارای دو گام اصلي ميباشند .اولین گام کشف مجموعه آیتمهای
پرتکرار ميباشد .در این مرحله تمام مجموعه آیتمهایي که شرط آستانه درجه پشتیباني را رعایت ميکنند،
کشف ميشوند .مرحله دوم ،مرحله ایجاد قوانین انجمني است .در این مرحله ،بر اساس مجموعه آیتمهای
پرتکرار کشف شده در مرحله اول ،قوانین انجمني که در شرط درجه اطمینان صدق ميکنند ،کشف ميشوند .از
آنجایي که گام دوم یعني کشف قوانین انجمني ميتواند به طور بهینه به روش رو به جلو صورت گیرد ،اغلب
تحقیقات به طور عمده بر روی گام اول یعني چگونگي کشف بهینه تمام مجموعه آیتمهای پرتکرار در
جریانهای داده تمرکز دارند.
در حال حاضر کاوش مجموعه آیتمهای پرتکرار به طور کلي یک مسأله چالش برانگیز است .برای مثال بر طبق
مسأله انفجار ترکیبي ،ممکن است تعداد بسیاری از مجموعه آیتمها وجود داشته باشد و یک چالش اصلي
چگونگي شمارش ،کشف و ذخیرهسازی مجموعه آیتمهای پرتکرار ميباشد .جریانهای داده به دلیل ویژگيهای
منحصر به فردشان ،چالشهای جدید زیادی را به کاوش مجموعه آیتمهای پرتکرار ميافزایند.
اخیراً نرخ تولید دادهها در برخي از منابع دادهها سریعتر از هر زماني شده است .این تولید سریع جریانهای
پیوسته اطالعات ،قابلیتهای ذخیرهسازی ،محاسبات و ارتباطات را در سیستمهای محاسباتي به چالش کشیده
است .ذخیرهسازی ،پرسوجو و کاوش این مخازن دادهها ،کارهای بسیار چالش برانگیزی از لحاظ محاسبات
ميباشد .کاوش جریانهای داده با استخراج ساختارهای دانش ارائه شده در مدلها و الگوها از جریانهای متوقف
نشدني اطالعات سروکار دارد.
کاوش جریانهای داده یک زمینه مطالعاتي پرمخاطب است که چالشها و مسائل تحقیقاتي را به جوامع
دادهکاوی و کاوش پایگاهدادهها ] [Jia06معرفي نموده است .برخي از این چالشهای جدید عبارتند از :مدیریت
جریان پیوسته دادهها ،حداقلسازی مصرف انرژی ،نیازمندی به حافظه غیر محدود ،انتقال نتایج داده کاوی،
مدلسازی تغییرات نتایج در طول زمان ،پاسخدهي بالدرنگ و نمایش نتایج دادهکاوی.
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مرور مقاالت مرتبط

در ادامه تعدادی از الگوریتمهای کاوش مجموعه آیتمهای پرتکرار ،مجموعه آیتمهای حداکثر پرتکرار
] [Gou01و یا مجموعه آیتمهای بسته پرتکرار ] [Pas99که بر روی جریانهای داده کار ميکنند و در مرز دانش
قرار دارند ،را مرور مينماییم .این الگوریتمها را ميتوان بر اساس مدل پنجرهای که دارند ،در سه دسته قرار داد.
این مدلهای پنجره عبارتند از :پنجره راهنما ،پنجره نمناک و پنجره لغزنده .هر مدل پنجره همچنین ميتواند بر
اساس مبتني بر زمان یا مبتني بر شمارش بودن دستهبندی شود .بنا بر تعداد تراکنشهایي که در هر زمان
بهروزرساني ميشوند ،الگوریتمها در یکي از دو دسته بهروزرساني در هر تراکنش یا بهروزرساني در هر دسته نیز
قرار ميگیرند .عالوه بر این ،ميتوان الگوریتمهای کاوش را به دو رده دقیق و تقریبي دسته بندی نمود .همچنین
ردهبندی الگوریتمهای تقریبي ميتواند بر اساس نتایجي که برميگردانند صورت گیرد :رویکرد نادرست-مثبت

1

یا رویکرد نادرست-منفي 2.رویکرد نادرست-مثبت ][Cha03] [Cha04] [Gia04] [Li04] [Man02] [Lee05

مجموعهای از مجموعهآیتمها را برميگرداند که شامل تمام مجموعهآیتمهای پرتکرار ميباشد ،اما این مجموعه
همچنین شامل برخي مجموعهآیتمهای غیرپرتکرار نیز ميباشد .در حالي که رویکرد نادرست-منفي ][Yu04

مجموعهای از مجموعهآیتمها را برميگرداند شامل هیچ یک از مجموعهآیتمهای غیرپرتکرار نميباشد ،اما این
مجموعه برخي مجموعهآیتمهای پرتکرار را نیز در بر ندارد .نیاز است مسائل مختلفي که در رابطه با مدلهای
پنجره مختلف و ذات الگوریتمها وجود دارد ،مورد بررسي قرار گیرند .بنابراین در ادامه قواعد اصولي چندین
الگوریتم را شرح داده و مزایا و معایب آنها را در رابطه با جریانهای داده تحلیل مينماییم.
 -2-2-2-1کاوش مبتنی بر پنجره راهنما

در مدل پنجره راهنما ،کاوش الگوی پرتکرار بر اساس مقادیر میان یک برچسب زماني مشخص به نام راهنما و
زمان حاضر صورت ميگیرد.
الگوریتم  BSTشمارش اتالفی:
] [Man02الگوریتم شمارش اتالفي را برای محاسبه یک مجموعه تقریبي از مجموعهآیتمهای پرتکرار بر روی
کل تاریخچه یک جریان ،ارائه ميدهند .بنابراین یک مکانیزم تخمین در الگوریتم شمارش اتالفي ][Agr94

پیشنهاد شده است .این الگوریتم بر اساس ویژگي  [Agr95] Aprioriعمل ميکند .الگوریتم شمارش اتالفي،

false-positive
false-negative

1
2
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مجموعهآیتمهای پرتکرار را از روی جریانهای داده کاوش ميکند ،در صورتي که یک خطا با حداکثر مقدار قابل
قبول  ،εعالوه بر یک حداقل ضریب پشتیباني  ،θبدست آید .اطالعاتي که در رابطه با نتایج کاوش قبلي تا
آخرین بخش عملیات انجام شده موجود است ،در ساختار دادهای با نام لتیس1نگهداری ميشود.
مزایا و معایب:
یک ویژگي بارز الگوریتم شمارش اتالفي این است که خروجي آن مجموعهای از مجموعهآیتمهاست که موارد
زیر را گارانتي ميکند:
 تمام مجموعهآیتمهای پرتکرار در خروجي ظاهر ميشوند.
 هیچ کدام از مجموعهآیتمها که تکرار واقعي آن زیر  (𝜎 − 𝜀)𝑁 ≈ 0است ،در خروجي نخواهند بود.
 تکرار محاسبه شده یک مجموعهآیتم کمتر از تکرار واقعي آن تا حداکثر 𝑁𝜀 ميباشد.
اگرچه استفاده از یک آستانه پشتیباني حداقل شده  ،εبرای کنترل کیفیت تخمین نتیجه کاوش به فاجعه
منجر ميشود .هرچه مقدار  εکوچکتر باشد ،دقت تخمین باال ميرود اما تعداد زیر-مجموعهآیتمهای پرتکرار
تولید شده بیشتر ميشود ،که این کار هم به فضای حافظه بیشتر و هم به قدرت پردازش  CPUبیشتر نیاز دارد.
هرچند اگر  εبه  σبرسد ،پاسخهای نادرست-مثبت بیشتری در نتیجه خواهد بود .زیرا تمام زیر-مجموعهآیتمهای
پرتکرار که تناوب محاسبه شده آنها حداقل  (𝜎 − 𝜀)𝑁 ≈ 0ميباشد ،در خروجي قرار ميگیرند .در حالي که
تکرار محاسبه شده زیر-مجموعهآیتمهای پرتکرار ميتوانند کمتر از تکرار واقعي آنها با حداکثر مقدار  Nσباشند.
این مسأله در برخي از دیگر الگوریتمهای کاوش ] [Cha03] [Cha04] [Gia04] [Li04] [Lee05نیز موجود
است .این الگوریتمها از یک آستانه درجه پشتیباني حداقل شده برای کنترل دقت نتیجه کاوش استفاده
ميکنند.
الگوریتم :StreamMining
 [Jin05] StreamMiningیک الگوریتم کاوش مجموعه آیتمهای پرتکرار درون هستهای بر مبنای الگوریتم
 BTSميباشد StreamMining .از یک مجموعه کاهش داده شده از مجموعههای پرتکرار  2آیتمي استفاده
مينماید .عالوه بر این ،ویژگي  Aprioriرا جهت کاهش تعداد مجموعه آیتمهای  iتایي که  i > 2بکار ميبرد و
یک محدوده برای مثبت نادرستها بوجود ميآورد .این الگوریتم یک الگوریتم با مرور واحد برای کاوش مجموعه

lattice

1
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آیتمهای پرتکرار در یک محیط جریاندار است .این الگوریتم پارامتری به نام  εرا به عنوان ورودی ميگیرد .این
الگوریتم تک مروره با استفاده از درجه پشتیباني دلخواه سطح  ،θتمام مجموعه آیتمهایي که با سطح تکرار θ

رخ ميدهند را گزارش نموده و هیچ یک از مجموعه آیتمهایي که تکرار آنها کمتر از  (1 − ε)θباشد را شامل
نميشوند .در این فرآیند نیازمندی به حافظه متناسب با  1⁄εافزایش پیدا ميکند.
مزایا و معایب:
این الگوریتم اولین الگوریتمي است که به هیچ ساختار حافظه خارج از هسته نیاز ندارد و در عمل بسیار بهینه
از لحاظ حافظه ميباشد .یک استثنا این است که مجموعه دادهها با طول متوسط خیلي بزرگ برای مجموعه
آیتمها ،به خوبي پردازش نميشوند .دانش اضافي در رابطه با مجموعه آیتمهای پرتکرار حداکثر در چنین
مواردی مورد نیاز خواهد بود و پرسوجوهای حساس به زمان در آن در نظر گرفته نشدهاند.
 -2-2-2-2الگوریتمهای مبتنی بر پنجره راهنمای نمناک

در پنجرههای نمناک ،آخرین پنجرهها مهمتر از دیگر پنجرهها ميباشند .به عبارت دیگر ،تراکنشهای
قدیميتر سهم کمتری را در رابطه با تکرارهای مجموعه آیتمها دارا ميباشند.
الگوریتم :estDec
این الگوریتم یک الگوریتم مبتني بر پنجره راهنمای نمناک برای کاوش دادههای جریان دار ميباشد .روش
 [Cha03] estDecهر تراکنش در یک جریان داده را یکي یکي بدون ایجاد هرگونه کاندیدایي بررسي مينماید و
تعداد رخداد یک مجموعه آیتم را در تراکنشهایي که تا به حال ایجاد شدهاند ،با استفاده از یک ساختمان داده
درخت پیشوند دنبال ميکند.
 estDecیک لتیس برای ثبت مجموعه آیتمهای ذاتاً پرتکرار و تعداد آنها نگهداری ميکند و لتیس را برای هر
تراکنش جدید به تناسب بهروزرساني ميکند .با ثبت اطالعات اضافي برای هر مجموعه آیتم  pکه نقطه زماني
آخرین تراکنش در هر زمان که شامل  pميشود ميباشد ،الگوریتم تنها نیاز دارد تعدادها را برای مجموعه
آیتمهایي که زیرمجموعههای تراکنشهای به تازگي دریافت شده هستند ،بهروزرساني نمایند .این کار تعدادهای
آنها را با فاکتور ثابت  dکاهش ميدهد و سپس یکي به آنها ميافزاید.
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مزایا و معایب:
استفاده از یک نرخ تنزلي تأثیر اطالعات قدیمي و منسوخ یک جریان داده را بر روی نتیجه کاوش کاهش
ميدهد .هرچند تخمین تکرار یک مجموعه آیتم از تکرار زیرمجموعه آن ميتواند یک خطای بزرگ را بوجود
بیاورد و این خطا ممکن است در تمام مسیر میان زیرمجموعههای  2تایي تا ابرمجموعههای  nتایي منتشر شود،
در حالي که حد باال خیلي سست باشد .بنابراین فرموله کردن یک محدوده خطا بر روی تکرار محاسبه شده برای
مجموعه آیتمهای نتیجه شده مشکل است و تعداد زیادی نتایج نادرست-مثبت برگردانده ميشود .زیرا تکرار
محاسبه شده برای یک مجموعه آیتم ممکن است بسیار بزرگتر از تکرار واقعي آن باشد .عالوه بر این بهروزرساني
هر تراکنش ورودی (به جای یک دسته از آنها) ممکن است قابل مدیریت در جریانهای با سرعت باال نباشد.
:Instant
 [Mao07] Instantیک الگوریتم تک فازه برای یافتن آیتمها با بیشترین تکرار در یک جریان داده است .این
الگوریتم تمام مجموعه آیتمهای حداکثر را برای یک جریان داده ذخیره مي نماید .با استفاده از یک شمارش
درجه اطمینان حداقل از پیش تعیین شده ∂ ،که  ∂ − 1 ،∂ ≥ 1آرایه مجزا وجود دارد .هر آرایه ] U[Iکه ∂ −

 ،1 ≥ I ≥ 1مجموعه آیتم های غیرپرتکرار حداکثر را که مقادیر درجه پشتیباني آنها همانند  Iهستند ،ذخیره
مي نماید .به عالوه آرایه  Fتمام آیتمها با بیشترین تکرار را بدون توجه به درجه پشتیباني هر یک از این آیتم ها
نگهداری مي نماید.
مزایا و معایب:
یک آیتم با بیشترین تکرار ( )MFIجدید مي تواند به محض این که تبدیل به یک مجموعه آیتم پرتکرار شود،
نمایش داده شود .هرچند این الگوریتم چندین مشکل اساسي دارد .اولین مشکل این است که این الگوریتم
تعدادی از آرایه ها را برای نگهداری از تمام  MFIها و مجموعه آیتم های غیرپرتکرار حداکثر بکار ميگیرد.
بنابراین مقدار فضای حافظه مورد نیاز بسیار زیاد است .عالوه بر این ،از آنجایي که هیچ گونه مکانیزم بررسي
ابرمجموعه یا زیرمجموعه بهینه برای یک  MFIجدیداً شناسایي شده وجود ندارد ،تعداد مقایسهها میان مجموعه
آیتمها افزایش ميیابد و مقدار فضای حافظه مورد نیاز زماني که طول متوسط تراکنشها بزرگتر ميشود ،به
سرعت افزایش ميیابد .اگرچه صحت و کامل بودن مجموعه حاصل از MFIها ميتواند برای هر تراکنش ورودی
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تضمین شود ،الگوریتم باید برای این کار هم زمان پردازش و هم مصرف حافظه را فدا کند .بنابراین این الگوریتم
برای جریانهای داده آنالین مناسب نميباشد.
 -2-2-2-3الگوریتمهای مبتنی بر پنجره لغزنده

مفهوم پنجره لغزنده این است که تحلیل جریانهای داده اخیر بیشتر مورد توجه کاربر است .بنابراین تحلیل
جزئي بر روی آیتمهای داده اخیر و نسخههای خالصه قدیميترها صورت ميگیرد .این ایده در بسیاری از
تکنیکها بکار رفته است .در مدل پنجره لغزنده ،کشف دانش بر روی تعداد ثابتي از آیتمهای داده اخیراً ایجاد
شده که هدف داده کاوی مي باشند ،صورت ميگیرد.
:estWin
الگوریتم  ]Cha03[ estWinبرای یافتن مجموعه آیتمهای پرتکرار اخیر به صورت تطبیق یافته با یک جریان
داده تراکنشي آنالین با پارامترهای درجه پشتیباني حداقل ) ،𝑆𝑚𝑖𝑛 ∈ (0,1درجه پشتیباني قابل توجه ∈ 𝑔𝑖𝑠𝑆

)𝑛𝑖𝑚𝑆  (0,و اندازه پنجره  ،wبکار ميرود .مجموعه آیتمهای قابل توجه در حافظه اصلي با استفاده از یک
ساختمان داده درخت وابسته به واژه نگاری نگهداری ميشود ] .[cha03] [Tan02] [Yu04تأثیر اطالعات در یک
تراکنش قدیمي که خارج از محدوده پنجره لغزان قرار ميگیرد ،با کاهش تعداد رخداد هر مجموعه آیتم که در
تراکنش ظاهر ميشود ،حذف ميشود .الگوریتم  estWinميتواند جهت یافتن تغییرات اخیر دانش موجود در
یک جریان داده بکار رود .محدوده اخیر مورد نظر یک جریان داده با اندازه یک پنجره لغزنده مشخص ميشود.
مزایا و معایب:
تعداد کل مجموعه آیتمهای مشاهده شده در حافظه اصلي با بکارگیری تکنیکهای تزریق تأخیری1و هرس
کردن حداقل ميشود .این تعداد همچنین در شناسایي تغییرات اخیر در یک جریان داده مفید است .اندازه
پنجره لغزنده ميتواند به تناسب نیازمندی کاربر با توجه به محدوده تغییرات اخیر تغییر نماید .این روش توازن
قابل انعطافي میان زمان پردازش و دقت کاوش برقرار مينماید .در صورتي که در آینده نیازی به تحلیل اطالعات
رد شده قدیمي پیدا شود ،این اطالعات قابل دسترسي نخواهند بود .در این روش هیچ ساختمان داده خالصهای
برای تراکنشهای قدیمي نگهداری نميشود.

delayed-insertion 1
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الگوریتمهای  TransSWو :TimeSW
 [Li09] MFI-TransSWجهت کاوش آنالین و افزایشي مجموعۀ مجموعه آیتمهای پرتکرار در یک پنجره
لغزنده با استفاده از ارائه آیتمها به صورت دنباله بیت مؤثر بکار ميرود .بر اساس چارچوب  MFI-TransSWیک
الگوریتم تکمروره توسعه داده شده با نام ( [Chi04] MFI-TimeSWکاوش مجموعه آیتمهای پرتکرار در یک
پنجره لغزنده حساس به زمان) برای کاوش مجموعۀ مجموعه آیتمهای جریانهای داده واقع در یک پنجره
لغزنده حساس به زمان بکار ميرود.
در الگوریتم  MFI-TimeSWبرای هر آیتم  Xدر پنجره لغزنده حساس به تراکنش فعلي  TimeSWیک دنباله
بیت با  wبیت که با ) Bit(Xنشان داده ميشود ،ساخته ميشود .اگر یک آیتم  Xدر  iامین تراکنش TimeSW

فعلي باشد i ،امین بیت ) 1 ،Bit(Xميشود .در غیر اینصورت  0خواهد بود .این فرآیند تبدیل دنباله بیت نام
دارد .الگوریتم  MFI-TimeSWشامل سه فاز :مقداردهي پنجره ،لغزش پنجره و تولید مجموعه آیتمهای پرتکرار
ميباشد.
تفاوتهای اصلي میان  MFI-TransSWو  MFI-TimeSWدر واحد پردازش داده ،تبدیل دنباله بیت یک
واحد زماني ،تعداد تراکنشهای لغزنده و آستانه تکرار پویای مجموعه آیتمها ميباشد .در الگوریتم MFI-

 TransSWمقدار ثابت  s.wآستانه تکرار مجموعه آیتمها ميباشد s .آستانه درجه پشتیباني حداقل مشخص
شده توسط کاربر در محدوده ] [0,1و  wاندازه پنجره لغزنده است .هرچند در الگوریتم  ،MFI-TimeSWمقدار
آستانه تکرار | s. |TimeSWاست که جمله دوم آن یک مقدار پویاست.
مزایا و معایب:
 MFI-TransSWیک الگوریتم تک مروره بهینه برای کاوش مجموعۀ مجموعه آیتمهای جریانهای داده با
استفاده از پنجره لغزنده حساس به تراکنش است .ارائه دنباله بیت مؤثر از آیتمها جهت افزایش عملکرد MFI-

 TransSWتوسعه داده شده است .نه تنها  MFI-TransSWو  MFI-TimeSWنتایج کاوش را با دقت باالیي
نتیجه ميدهند ،بلکه به طور قابل توجهي سریعتر اجرا شده و حافظه کمتری نیز به نسبت دیگر الگوریتمهای
موجود مانند  SWFو  [Cha04] Momentمصرف مينمایند .این الگوریتمها هم که از پنجره لغزنده برای کاوش
مجموعه آیتمهای پرتکرار در جریانهای داده استفاده مينمایند ،همه مجموعه آیتمهای پرتکرار که تعداد آنها
زیاد است را نگه ميدارند .در عوض ميتوان تنها مجموعه آیتمهای پرتکرار بسته را ذخیره نمود که با این کار
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فضای مورد نیاز کاهش خواهد یافت .همچنین این الگوریتمها از مفهوم تولید کاندیدای الگوریتم Apriori

استفاده مينمایند .این الگوریتم ميتواند با بکارگیری روشهایي که تولید کاندیدا ندارند ،بهبود یابد ].[Mal11
 -2-4فناوریهای وب معنایی و جایگاه آنها در دادهکاوی

در سالهای اخیر توجه بیشتری به ترکیب دو زمینه تحقیقاتي وب معنایي و داده کاوی صورت گرفته است
] .[Stu06با کمک استانداردسازی زبانهای آنتولوژی ) RDF/(Sو  ،OWLوب معنایي بهتر درک شده و مقادیر
حاشیهنویسيهای معنایي دارای روندی رو به رشد ميباشد .این ترکیب اغلب در قالب یادگیری آنتولوژی
] [Bui05و کاوش وب بوده است .اما کار کمي در زمینه کاوش بر روی خود دادههای معنایي صورت گرفته است.
کاوش دادههای وب معنایي فواید بسیاری را برای جوامع تحقیقاتي خاص دامنهای که دادههای آنها اغلب
پیچیده و ناهمگن است و حجم زیادی دانش در قالب آنتولوژی و حاشیهنویسيهای معنایي موجود است ،به بار
خواهد داشت .بنابراین الزم است طریقه ترکیب نمونه دادههای در قالب آنتولوژی را با تراکنشها به منظور
پردازش آنها با الگوریتمهای قوانین انجمني ،مورد بررسي بیشتر قرار دهیم.
-2-4-1

مفاهیم اولیه

وب معنایي ،یک ابتکار با هدف بهبود وضعیت فعلي شبکه جهاني وب و رفع مشکالت آن ميباشد که ایده
اصلي آن استفاده از اطالعات قابل پردازش توسط ماشین است .وب معنایي پیشنهاد ميکند که عالوه بر
اطالعاتي که به ایجاد و بازیابي یک سند توسط مخاطبان انسان کمک ميکند ،اطالعاتي در مورد محتوا نیز
ذخیره شود .این کار به مراتب پردازش توسط ماشینها را آسانتر ميکند ،به این اطالعات اضافه شده ،ابرداده
صریح1گفته ميشود که بخش معنای دادهها را در خود دارد ]. [Ant08
-2-4-1-1

آنتولوژی

آنتولوژی یک حوزه از سخن را بطور رسمي توصیف ميکند .به طور معمول ،آنتولوژی شامل یک لیست
محدود از اصطالحات و روابط بین آنهاست که مفاهیم مهم را در یک دامنه ،مشخص ميکند و فهم مشترکي را
ارائه ميدهد ] .[Gru93] [Gru94و همچنین باعث سهولت در اشتراک دانش 2و استفاده مجدد 3ميشود
] .[Gua98عناصر تشکیلدهنده آنتولوژیها شامل مفاهیم ،خصوصیات آنها و ارتباطات بین مفاهیم ميباشد.

1
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 -2-3-1-2قالب استاندارد  RDFبرای توصیف دادهها

 XMLیک ابرزبان جهاني برای تعریف نشانگذار1است .با این وجود XML ،ابزاری را برای افزودن معنا به
دادهها ارائه نميکند .برای مثال ،هیچ معنای خاصي مرتبط با تگهای تعبیه شده وجود ندارد؛ هر برنامهای،
تگهای تعبیه شده را به روش خاصي تفسیر ميکند .بنابراین زبان دیگری جهت استفاده در وب معنایي بوجود
آمده که  [Man04] RDFنام دارد و زباني جهت تشریح مفاهیم است و حاوی توضیحاتي است ،به نحوی که
دادهها را قابل درک برای ماشینها ميسازد .هر عبارت در  RDFبصورت سهتایي فاعل 2،گزاره 3و مفعول 4بیان
ميشود.
زبان  RDFبه کاربران اجازه ميدهد منابع را با استفاده از واژگان خودشان توصیف نمایند RDF .در مورد
هیچ دامنه کاربردی خاصي فرضیات ندارد و نیز معنایي از هیچ دامنهای تعریف نميکند .تمام اینها وابسته به
کاربر است و کاربر باید آن را در شمای  (RDFS5) RDFانجام دهد RDFS .یک زبان آنتولوژی ابتدایي است که
امکان مدلسازی را فراهم ميکند .مفاهیم کلیدی  RDFSعبارتند از کالس ،روابط زیر کالسي ،ویژگي ،روابط
زیرویژگي و محدودیتهای برد و دامنه ].[Bri04
با توجه به اینکه در این تحقیق ،دادهها از نوع سنسوری و دادههای جریاندار 6ميباشند ،به این معني که
زمان یک پارامتر مهم است و دادهها بایستي به همراه برچسب زماني ذخیره شوند .بنابراین باید راهي برای ورود
زمان به سهتایيهای  RDFپیدا کرد .این موضوع یکي از زمینههای تحقیقاتي در دنیای وب معنایي مي باشد و
هر روزه راه حلهای متفاوتي برای این مسئله ارائه ميشود .به عنوان مثال از ایدههای اولیه که پیشنهاد شد ،بکار
بردن برچسب زماني هر عبارت سهتایي ،همراه با فاعل یا گزاره یا مفعول است و تحقیقاتي برای گسترش این
ایده و طراحي زبان پرس و جویي برای آن انجام شده است ].[Pug08] [Gut07
اگر دادههای معنایي به صورت چهارگانه 7درنظر گرفته شوند ،با این فرض که قسمت چهارم آن پارامتر زمان
باشد ،آنگاه داریم [(subi, predi, obji) , Ti ] :که در حقیقت همان سهتایيهای قبلي بهاضافه زمان) (Tمي باشد.
 C-SPARQL1یک زبان جدید برای پرس و جوهای پیوسته (مرتبط با زمان) بر روی جریانهایي از دادههای
 RDFبه شکل چهارگانهها ميباشد .از آنجایي که جریانهای داده نامتناهي هستند ،نیاز است برای پرس و جوی
 C-SPARQLیک پنجره2تعریف شود تا بازه زماني مورد نظر مشخص شود ].[Bar10
1
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طبق تعریف ،نوع دادههای ذخیره شده برای پشتیباني از پرس و جو به زبان  ،C-SPARQLدنباله ای مرتب
شده از دوتایيهای (سه گانه  RDFو برچسب زماني) است ،به طوری که زمان کاهش نميیابد یا به عبارت دیگر
برای دو برچسب بالفاصله  Tiو  Ti+1داریم..Ti<= Ti+1 :
-2-4-1-3

استنتاج معنایی

در سیستمهای معنایي ،پایگاه دانش ترکیبي از یک آنتولوژی و دادههای  RDFحوزه کاری موردنظر ميباشد.
در چنین شرایطي استداللگر که توانایي استنتاج حقایق را از حقایق موجود در آنتولوژی دارد ،بخشي ضروری
است .زیرا دانش جدید در همین بخش تولید ميشود .به عالوه ،استداللگر مدل آنتولوژی را بازرسي کرده و
ثبات ،رضایتبخشي و طبقهبندی مفاهیم آن را بررسي ميکند تا به مدلي سازگار دست یابیم که هیچ
ناهماهنگي در آن وجود ندارد.
در  RDFو  ،RDF Schemaهر سهگانه مانند ( )a, P, bرا ميتوان با استفاده از یک حقیقت3به شکل )P(a,b

بیان نمود و همچنین هر تعریف نمونه مانند ) type(a,Cرا که نشان میدهد  aیک نمونه از کالس  Cاست
ميتوان به شکل ) C(aنمایش داد و برای نشان دادن اینکه کالسي مانند  Cزیر مجموعه کالس دیگری مانند D

است نیز ميتوان به شکل ) C(X)  D(Xدرنظر گرفت .برای بیان زیر ویژگيها نیز ميتوان به همین صورت
عمل نمود .در نهایت محدودیت بر روی دامنه و برد مقادیر را نیز ميتوان توسط منطق هرن 4بیان نمود .به
عنوان مثال عبارت ) P(X,Y)  C(Xنشان ميدهد که نمونههای کالس  Cدامنه ویژگي  Pرا تشکیل ميدهند.
عالوه بر این ميتوان استنتاج مبتني بر قانون داشت که برای این منظور ابتدا باید قوانین را با یک زبان
استاندارد برای تعریف قوانین معنایي مانند [Hor04] SWRL5نمایش داد.
در محیطهای بالدرنگ با دادههای جریاندار ،به استنتاج جریاندار 6نیاز است .طبق تعریف استنتاج
جریاندار ،استنتاج منطقي در زمان واقعي روی دادههای جریاندار مي باشد .سیستمهای معنایي بالدرنگ ،با
این نوع استنتاج روی دادههای معنایي روبه رو هستند ].[Val09] [Bar10
یکي از موارد اصلي برای محقق شدن استنتاج جریاندار معنایي ،نگهداری 1پایگاه دانش مي باشد ،بدین
معني که وقتي حقیقتي اضافه شد یا حذف شد ،اطالعات موجود چطور به روز رساني شوند و یا اینکه

1
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سهتایيهایي که زمان آنها انقضا شده است را از پایگاه دانش حذف کند و همچنین سهتایيهایي که بواسطه این
سهتایي استنتاج شده اند را حذف نماید .مورد دیگر اینکه اگر چندین کپي از یک سهتایي یکسان رسیده و در
پایگاه دانش ذخیره شده است ،باید تمام موارد به جز آن که زمان انقضای باالتری دارد را حذف نماییم.
-2-4-2

چالشهای موجود در رابطه با کاوش دادههای معنایی

دادههای معنایي بسیار با مجموعه دادههایي که با الگوریتمهای داده کاوی سنتي کاوش ميشوند ،متفاوتند .به
عالوه در مقایسه با دیگر روشهای داده کاوی بر روی دادههای معنایي از قبیل خوشهبندی و کالسبندیِ نمونه
دادههای معنایي ] ،[Blo07] [Fan09کارهای خیلي کمتری بر روی کاوش قوانین انجمني از روی نمونهدادههای
معنایي صورت گرفته است .تکنیکهای ارائه مورد نیاز در رابطه با قوانین انجمني کامالً با آنچه در روشهای
خوشهبندی و کالسبندی مورد نیاز است ،متفاوت است .در قوانین انجمني تراکنشها را داریم که مشاهدهای از
رخداد مجموعهای از آیتمها ميباشد .در واقع چالش اصلي کار با دادههای معنایي شناسایي تراکنشهای مورد
نظر و آیتمها از این دادههای ذاتاً ناهمگن و شبه ساختیافته ميباشد .بنابراین بیشترین استفاده ممکن از دانش
بوجود آمده توسط آنتولوژیها به گونهای که تراکنشها به آساني قابل تعریف و کاوش باشند ،بسیار مهم و
اساسي است .راهحلهای بسیار مختلفي برای ایجاد آیتمها و تراکنشها از دادههای معنایي وجود دارد که به
ماهیت معاني و کاربرد بستگي پیدا ميکند.
در نتیجه الزم است که مسأله ایجاد تراکنشها و کاوش قوانین انجمني در دادههای معنایي تعریف گردد و راه
حلي برای استخراج بهینه آیتمها و تراکنشها به طریقي که برای الگوریتمهای کاوش قوانین انجمني مناسب
باشند ،ارائه گردد .در بخش بعد نمونههایي از کارهای مشابه که به کاوش دادههای معنایي و به خصوص
استخراج قوانین انجمني از آنها پرداخته اند مورد بررسي و تحلیل قرار ميگیرند.
 -2-5کارهای مشابه

تا کنون کارهای معدودی در رابطه با کاوش قوانین انجمني از دادههای معنایي صورت گرفته است
] .[Ben12بسیاری از کارهای انجام شده ،روی لینکهای بدون معنا کار ميکنند ] .[Zha09در ادامه چند مورد
از روشهای کاوش قوانین انجمني از دادههای وب معنایي و دادههای پیوندی را توضیح داده و هر یک را

maintenance

1
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جداگانه تحلیل خواهیم نمود .سپس نگرشهای کاوش گراف را معرفي ميکنیم و در نهایت نیز به بررسي
خالءهای مطالعات انجام شده در مورد کاوش قوانین انجمني از دادههای وب معنایي خواهیم پرداخت.
-2-5-1

ایجاد تراکنش از دادههای وب معنایی با کمک الگوی کاوش

 -2-4-1-1معرفی

این کار از لحاظ محتوی مشابه ترین کار به تحقیق مورد نظر بوده و پایه اصلي کار ميباشد .عنوان مقاله
اصلي استخراج شده از این کار "پیدا کردن قوانین انجمني در دادههای وب معنایي" ] [Neb12است .متدولوژی
استفاده شده بدین صورت است که ابتدا به کمک یک الگوی کاوش که کاربر آن را مشخص نموده است،
تراکنشها از روی دادههای معنایي ساخته ميشوند و سپس یک الگوریتم دادهکاوی سنتي مانند  ،Aprioriاقدام
به کشف مجموعه آیتمهای پرتکرار و در نهایت ایجاد قوانین انجمني مينماید .این الگوی کاوش در قالب
 SPARQLتوسعه یافته بیان شده است .در این کار بحث اصلي بر روی پیمایش دادهها (گرافها) و ساخت
تراکنشها ميباشد.
 -2-4-1-2فرآیند کار

شکل  5-2مرور شماتیکي فرآیند کلي را به تصویر مي کشد .کاربر یک الگوی کاوش با نحو SPARQL

گسترش داده شده را به صورت دستي مشخص ميکند .سپس استخراجکننده تراکنش قادر به شناسایي و
ساخت تراکنشها با توجه به الگوی از قبل مشخص شده خواهد بود .در نهایت ،مجموعه ای از تراکنشهای
بدست آمده توسط الگوریتم کاوش الگوی سنتي پردازش ميشوند .این الگوریتم ،قوانین انجمني با قالب معین
شده در الگوی کاوش را با درجه پشتیباني و درجه اطمینان بیشتر از آنچه کاربر وارد نموده است ،ميیابد.

شکل  :5-2فرآیند کلی کشف قوانین انجمنی از دادههای وب معنایی ][Neb12
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در این سیستم قابلیت نمایش دادههای معنایي به صورت سهتایي (فاعل ،گزاره و مفعول) وجود دارد .گزاره،
یک رابطه میان فاعل و مفعول است .بر همین اساس ميتوان دادههای معنایي را به گراف تبدیل نمود ،به طوری
که فاعل و مفعول بیانگر رأسهای گراف و گزارهها بیانگر یالهای بین در رأس باشند .بدین ترتیب این کار به
دادههای معنایي به صورت یک گراف نگاه ميکند.
هر تراکنش دو بخش اصلي دارد .یکي آیتمهای تراکنش و دیگری شناسه تراکنش یا  .TIDدر این کار ،کاربر
بایستي تعیین کند که چه چیزهایي (آیتمهایي) در تراکنشها قرار بگیرند و این آیتمها بر چه اساس گروهبندی
شده و تراکنشها را بسازند .بدین منظور کاربر یک الگوی کاوش به نام  Qکه دارای سه قسمت ميباشد را معین
ميکند.
)Q = (Target Concept, Context Concept, Features

 :Target Conceptبیان ميکند که اطالعات مرتبط به چه چیزی باید استخراج شود .مثالٌ اطالعات مرتبط با
یک بیمار یا یک پزشک .در واقع این بخش از الگو نقاط شروع جستجو در گراف را نشان ميدهد.
 :Context Conceptبیانگر معیار ساخت تراکنش است .به عبارت دیگر  TIDرا مشخص ميکند.

شکل  :6-2شبه کد فرآیند ایجاد تراکنشها ][Neb12
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 :Featuresنشاندهنده آیتمهایي است که در یک تراکنش قرار ميگیرند .نیازی نیست تمام ویژگيها در
ساخت تراکنش و قوانین انجمني حاصل حضور داشته باشند .در این بخش ميتوان بیش از یک مقدار وارد نمود.
یک تراکنش تشکیل شده است از مجموعهای از آیتمهایي که به طور همزمان در نمونه دادههای متعلق به
( context)Qرخ داده اند .این آیتمها به صورت پویا از نمونهدادههای متعلق به ( features)Qو چارچوب
مشخصشده توسط کاربر بوجود ميآیند .ابتدا تراکنشهای نمونه دادهها با محاسبه سهگانههای ترکیبي (با
استفاده از تبدیل اول عمق) بدست ميآیند .سپس این سهگانههای ترکیبي با توجه به فاعل و مسیرشان
گروهبندی ميشوند .آخرین مرحله که در شبه کد فوق مشاهده ميشود نیز تراکنشهای آیتمها را استخراج
مينماید.
به عبارت دیگر ،به منظور ساخت تراکنش ،گراف بایستي به ازاء تمام رأسهایي که از نوع Target Concept

هستند پیمایش شود .پیمایش از یک رأس شروع شده و تا جایي ادامه ميیابد که به رأسهایي برسد که آن
رأسها حداقل یکي از ویژگيهای موجود در بخش  Featuresرا داشته باشند .سپس مقدار ویژگي برای قرار
گرفتن در تراکنش نگهداری ميشود .سپس نوبت به گروهبندی مقدار ویژگيها و ساخت تراکنش ميرسد.
همیشه یک مسیر بین  Target Conceptو رأسي که یکي از مقادیر  Featuresرا داشته باشد وجود دارد (در
این مسیر فقط رأسها در نظر گرفته ميشوند) .به این مسیرها اصالحاً مسیر تجمعي گفته ميشود .از این
مسیرهای تجمعي به عنوان  TIDاستفاده ميشود .بدین منظور بایستي پس از پیدا کردن تمامي مسیرهای
تجمعي ،آنها را اصالح نمود .بدین صورت که رأسهای یک مسیر تجمعي را از رأس شروع ()Target Concept
تا جایي که به یک رأس از نوع  Context Conceptبرسد نگهداری نموده و بقیه رأسهای باقیمانده بعدی از
مسیر تجمعي حذف ميشوند .حال مقدار ویژگيهایي که مسیر تجمعي یکساني دارند ،یک تراکنش را تشکیل
ميدهند .در نهایت یک الگوریتم دادهکاوی سنتي مانند  ،Aprioriقوانین انجمني را از این تراکنشها استخراج
ميکند.
در این روش نیاز است کاربر نوع الگوهایي که عالقمند به دریافت آنها از مخزن ميباشد را مشخص کند .از
آنجا که حاشیه نویسيهای معنایي در قالب ) RDF/(Sو  OWLميباشند SPARQL ،با عبارت جدیدی که
تعریف یک الگوی کاوش را ممکن ميسازد ،گسترش داده شده است .این نحو از توسعه داده کاوی مایکروسافت
( )DMXکه یک توسعه  SQLبرای کار کردن با مدلهای داده کاوی در سرویسهای تحلیلي مایکروسافت SQL

سرور ميباشد ،الهام گرفته است .قالب تعریف شده در این گرامر  SPARQLتوسعه داده شده در شکل 7-2
نشان داده شده است.
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شکل  :7-2گرامر  SPARQLتوسعه داده شده ][Neb12

مثال:
در این مثال کاربر  Patientرا به عنوان مفهوم مورد نظر تحلیل انتخاب نموده است .مجموعه ویژگيهایي که
تراکنشهای شامل  prescribed drugs ،diagnosed diseasesو  damage indexرا در رابطه با بیمار افزایش
ميدهد ،مورد نظر خواهد بود .در نهایت ،تراکنش در سطح گزارش ساخته خواهد شد .این به این معناست که
تراکنشها ویژگيهای میان گزارشها را شامل نميشوند و تنها ویژگيهای در درون هر یک از گزارشها را شامل
ميشوند.
اطالعات شکل  9-2که در مورد یک بیمار به نام  PNT_XY21است را در نظر بگیرید .این اطالعات در قالب
گراف نمایش داده شده است .فرض نمایید که کاربر الگوی کاوش خود را به صورت زیر وارد نماید:
) }𝑥𝑒𝑑𝑛𝐼𝑒𝑔𝑎𝑚𝑎𝑑 ∃ ⨅ 𝑡𝑟𝑜𝑝𝑒𝑅 𝑄 = (𝑃𝑎𝑡𝑖𝑒𝑛𝑡, 𝑅𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡, {𝐷𝑖𝑠𝑒𝑎𝑠𝑒, 𝐷𝑟𝑢𝑔,

این الگوی کاوش در قالب  SPARQLتوسعه یافته به صورت زیر است:

شکل  :8-2الگوی کاوش نمونه در قالب  SPARQLتوسعه یافته ][Neb12

این الگوی کاوش بیان ميکند که اطالعات بیمار ( )Patientبایستي استخراج شود .لذا جستجو بایستي از آن
رأس شروع شود .عناصری که تراکنش را ميسازند عبارتند از نام بیماری ( ،)Diseaseنام داروها ( )Drugو میزان
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شدت بیماری ( .)DamageIndexهمچنین توجه فرمایید که به عنوان مثال اگر یک بیمار فقط نام بیماری و نام
دارو را داشته باشد و مقدار شدت بیماری را نداشته باشند ،فقط مقادیر نام بیماری و نام دارو در تراکنش قرار
ميگیرند .پس از یافتن مسیرهای تجمعي ،در هر مسیر تجمعي ،فقط رأسهایي نگهداری ميشوند که بین دو
رأس  Patientو  Reportقرار گرفته باشند.
شکل زیر اطالعات یک بیمار را در قالب سهتایيهایي که یک گراف را تشکیل ميدهند ،نشان ميدهد.

شکل  :9-2اطالعات مربوط به یک بیمار در قالب گراف ][Neb12

برخي از سهتایيهای شکل فوق در جدول زیر آمده است.
جدول  :3-2اطالعات مربوط به یک بیمار در قالب سهتاییها ][Neb12
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بر اساس الگوی وارد شده نتیجه کاوش این گراف جدول ميباشد .دقت نمایید که  RHEXnو TREATn

رأسهایي از نوع  Reportهستند (به ستون  Aggregation Pathتوجه کنید) .بر همین اساس مسیرهای تجمعي
اصالح ميشوند که نتایج آن در جدول نشان داده شده است .سپس تراکنشها ساخته ميشوند که نهایي در
جدول مشاهده ميشود .در نهایت این تراکنشها به یک الگوریتم کاوش قوانین انجمني سنتي مانند الگوریتم
 Aprioriداده ميشوند.
جدول  :4-2نتیجه کاوش گراف شکل [Neb12] 9-2

جدول  :5-2نتیجه کاوش گراف شکل  9-2به همراه شماره تراکنش و مسیر تجمعی اصالح شده ][Neb12

جدول :6-2تراکنشهای نهایی ][Neb12

 -2-4-1-3تحلیل

همانطور که مشاهده شد ،تمرکز اصلي این روش بر روی ساخت تراکنش از داده های وب معنایي است که
بدین منظور به شدت نیازمند دخالت کاربر نهایي است؛ زیرا همانطور که در بخش چالش ها ذکر شد ،در
دادههای وب معنایي ،مفهوم دقیقي از تراکنش وجود ندارد.
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در مجموع ميتوان ویژگيهای زیر را برای این مقاله در نظر گرفت:
 -1عدم کاوش مستقیم قوانین :روش ارائه شده ،کامال وابسته به یکي از الگوریتم های داده کاوی سنتي
است ،زیرا تنها کاری که این روش را انجام مي دهد ،استخراج تراکنش از داده های وب معنایي است.
 -2دخیل نمودن کاربر نهایي :در این روش به منظور استخراج تراکنش ها ،به شدت نیازمند دخالت کاربر
نهایي هستیم .این کاربر بایستي دقیقا مشخص نماید که تراکنشها بر چه اساسي ساخته شوند .الزمه
این کار این است که کاربر نهایي با ساختار آنتولوژی و دامنه مورد استفاده آشنایي کامل داشته و به
زبان  SPARQLو مفاهیم وب معنایي تسلط کامل داشته باشد .در صورتي که کاربران نهایي معموال
متخصصان علوم کامپیوتر نیستند.
 -3عدم تولید قوانین جامع و کلي :از آنجا که بایستي دقیقا مشخص نماییم که قوانین انجمني مربوط به
کدام نوع موجودیت ( )Target Conceptبایستي ساخته شود ،در این کار امکان تولید قوانین جامع و
کلي وجود ندارد و قوانیني که تولید مي شوند ،تنها به موجودیتي خاص مربوط ميشوند.
 -4ابهام در الگوی کاوش :به گفته خود نویسندگان مقاله ،گاهي ابهاماتي در نوشتن الگوی کاوش ایجاد
ميگردد که این ابهام مربوط به آیتمهایي ميباشد که یک تراکنش را ميسازند .زیرا ممکن است
موجودیتهای مختلف صفتي هم نام اما با معاني مختلف داشته باشند .راه حل این مشکل ،تعریف دقیق
مفهوم مورد نظر در  SPARQLو در بخش  WHEREمي باشد که خود این امر بسیار مشکل است.
 -5استفاده از منطق :در پیاده سازی این کار ،به خوبي از مفاهیم آنتولوژی ( )OWLو منطق ( )ILPاستفاده
شده است .مثال اگر گفتیم که جستجو از راس های  Patientشروع شود و کالس  Aنوعي از Patient

باشد و  Bنیز زیر کالسي از  Aباشد ،جستجو از راس های  Bنیز شروع خواهد شد.
 -6عدم استفاده از مفاهیم موجود در آنتولوژی و وجود نداشتن انسجام معنایي در تمام مراحل
-2-5-2
-2-5-2-1

استخراج تراکنش از داده های وب معنایی با کمک گروه بندی سه تایی ها
معرفی

همانطور که در بخش چالشها ذکر شد ،یکي از مشکالت وب معنایي ،عدم وجود تعریفي دقیق از تراکنشها
ميباشد .اگر به طریقي تراکنشها بوجود بیایند ،الگوریتمهای داده کاوی سنتي به راحتي ميتوانند قوانین
انجمني را استخراج نمایند .این مقاله نیز همانند مقاله قبلي تالش مي کند تا تراکنشها را از دادههای وب
معنایي استخراج کند .نام این مقاله "پیکربندی متن و هدف برای کاوش دادههای  [Zia11] "RDFاست.
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روش انجام کار

در کار قبلي مشاهده شد که چگونه الگوریتم ارائه شده با دخالت شدید کاربر ،به طور هوشمندانه اقدام به
ایجاد تراکنشها ميکند .روشي که در این مقاله به کار گرفته شده ،دخالت کاربر را کمتر ميکند .اما
تراکنشهای تولید شده بسیار کلي مي باشند.
همانطور که گفته شد عبارتهای  RDFدر قالب سه تایي فاعل ،گزاره و مفعول بیان ميشوند .از طرفي نیز
بیان گردید که هر تراکنش دو وجه مهم دارد یکي آیتمهای تراکنش و دیگری شماره تراکنش یا  .TIDمنظور از
شماره تراکنش این است که کدام آیتمها یک تراکنش را بسازند( ،در عمل آیتمها با  TIDیکسان یک تراکنش را
تشکیل ميدهند).
روش کار در این مقاله بدین صورت است که از یکي از مقادیر فاعل ،گزاره و مفعول به منظور شناسه تراکنش
یا همان  TIDاستفاده ميکند .از این مقدار تحت عنوان متن نام برده ميشود .سپس از مقادیر متغیرهای یکي از
دو مورد باقیمانده به عنوان عناصر تراکنش استفاده ميگردد .از این مقادیر نیز تحت عنوان هدف نام برده
ميشود .در نهایت مقدار باقیمانده سوم دور ریخته ميشود.
جدول  ،7-2شش حالت مختلف از ترکیب دو تا از مقادیر فاعل ،گزاره و مفعول را به همراه کاربرد هر کدام از
روشها نشان ميدهد .به عنوان مثال ،اگر عناصر فاعل بر اساس گزاره هایشان (رفتارها) گروه بندی شده باشند،
فاعلهای با رفتار یکسان در یک گروه قرار مي گیرند و این امر مي تواند در خوشه بندی کاربرد داشته باشد.
جدول :7-2شش ترکیب مختلف متن و هدف ][Zia11

متن

هدف

مورد کاربرد

1

فاعل

گزاره

کشف شِما ()Schema Discovery

2

فاعل

مفعول

آنالیز سبد ()Basket Analysis

3

گزاره

فاعل

خوشه بندی

4

گزاره

مفعول

کشف محدوده ()Range Discovery

5

مفعول

فاعل

خوشه بندی موضوعي ()Topical Clustering

6

مفعول

گزاره

انطباق شِما ()Context
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تحلیل

در مجموع ميتوان ویژگيهای زیر را برای این مقاله در نظر گرفت:
 -1در نظر نگرفتن یکي از عناصر سه تایي فاعل ،گزاره و مفعول :همانطور که ذکر شد ،در این روش از
یکي از مقادیر فاعل ،گزاره و مفعول به منظور ساخت تراکنش و یکي دیگر از دو مقدار باقیمانده به
عنوان آیتمهای تراکنش استفاده مي شود .مقادیر مورد باقیمانده سوم اصال در نظر گرفته نميشوند .این
امر باعث مي شود که مقدار زیادی از اطالعات از دست برود.
 -2نامفهوم بودن قوانین انجمني تولید شده :درست است که در جدول ،کاربرد هر یک از ترکیبهای
مختلف ذکر شد؛ اما این کاربردها روی خود تراکنشها است نه روی قوانین تولید شده .مورد
خوشهبندی که در مورد آن توضیح داده شد را در نظر بگیرید .این حالت بیان مي کند که آیتمهای
(فاعلي) یک تراکنش ،چون رفتاری (گزاره) شبیه به یکدیگر داشته اند ،در یک تراکنش قرار ميگیرند
(در اصل یک خوشه ساخته اند) و حتي چیزی در مورد خود رفتار (گزاره) بیان نميکنند؛ عالوه بر این
اصال مقدار مفعول در نظر گرفته نشده است .حال اگر قوانین قوانین از روی این تراکنشها بدست آید،
فقط اطالعاتي در مورد الگوی تکرار آیتمهای (فاعلي) ميدهد و هیچ اطالعات مفیدی در مورد
خوشهبندی ارائه نميدهد.
 -3عدم استفاده از مفاهیم موجود در آنتولوژی و وجود نداشتن انسجام معنایي در تمام مراحل.

-2-5-3
-2-5-3-1

نرمافزار کاوش دادههای پیوندی
معرفی

در تعریفي که از داده های پیوندی شد ،بیان گردید که هدف داده های پیوندی ،اتصال مجموعه دادههای وب
معنایي به یکدیگر است .این گروه مقاله ای تحت عنوان "  :LIDDMیک سیستم داده کاوی برای داده های
پیوندی" ] [Nar11منتشرکردند که در آن ابزاری به منظور دادهکاوی (کالسبندی ،خوشهبندی و کاوش قوانین
انجمني) از داده های پیوندی ارائه گردیده است.
 -2-3-4-2روش انجام کار

در این مقاله ،نرمافزاری تحت عنوان  LIDDMمعرفي شده است که توانایي انجام عملیات دادهکاوی را روی
دادههای پیوندی دارد .فرآیند کاری این نرمافزار در شکل  10-2نشان داده شده است.

39

فصل دوم -مرور ادبیات موضوع

بسیاری از فرآیندهای معرفي شده در شکل ،فرآیندهای عمومي هستند که در  KDD1وجود داشته و از آنها
استفاده ميشود .این فرآیندهای عمومي روی داده های با ساختار جدولي (تعدادی سطر و ستون) کار ميکنند.
لذا تنها کاری که بایستي انجام شود این است که داده های استخراجي از دادههای پیوندی (چندین منبع داده)
به نحوی به داده با ساختار جدولي تبدیل شوند.

شکل  :10-2فرآیند کاری [Nar11] LIDDM

نحوه استخراج داده ها:
اولین گام در استفاده از این نرم افزار ،استخراج دادههای مورد نیاز است .به منظور استخراج این دادهها بایستي
از زبان  SPARQLاستفاده نمود .بدین منظور ابتدا کاربر منبع داده مورد نظر خود را تعیین ميکند .به منظور
اجرای دستورات  SPARQLبایستي آدرس نقطه نهایي 2منبع داده مورد نظر را داشت .پس از پیدا نمودن این
آدرس ،بایستي دستور  SPARQLمورد نظر را به گونهای اجرا نمود تا دادههای مورد نظر استخراج شوند.

Knowledge Discovery and Data Mining
Endpoint

1
2
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خروجي دستورات  SPARQLبه صورت جدولي (تعدادی سطر و ستون) قابل مشاهده است و دیگر نیازی به
تبدیل خروجي این دستور به داده های با ساختار جدولي وجود ندارد.
از آنجا که این نرم افزار روی داده های پیوندی کار ميکند ،این امکان وجود دارد که دادههای مورد نظر از
چندین منبع داده استخراج شوند .بدین منظور بایستي دستور  SPARQLرا روی چندین منبع داده اجرا کرده و
نتایج به دست آمده از هر اجرا را با یکدیگر ترکیب نمود.
ترکیب داده های استخراج شده:
پس از استخراج دادهها از چندین منبع دادههای متفاوت ،بایستي آنها را به گونه ای با یکدیگر ترکیب کرد.
برای این کار بایستي بین دو مجموعه داده استخراج شده ،یک ستون مشترک (از نظر مقادیر متناظر ،مثال کد
کشور یا نام کشور) وجود داشته باشد تا بر اساس آن بتوان این دو مجموعه داده را با یکدیگر ادغام نمود.
الزمه این امر این است که منابع داده مختلف ،صفتي یکسان با مقادیر یکسان از یک موجودیت داشته باشند.
در نرم افزار طراحي شده در این پژوهش ،پس از استخراج داده از دو منبع داده ،بایستي شماره دو ستوني که بر
اساس آن الزم است دو منبع داده به یکدیگر متصل شوند ،توسط کاربر مشخص شود .همچنین این قابلیت وجود
دارد که نتایج استخراج شده را به وسیله یک ستون مشترک به یکدیگر وصل نمود یا اینکه آن را در انتهای نتایج
قبلي قرار داد.
 -3-3-4-2تحلیل

در مجموع مي توان ویژگي های زیر را برای این مقاله در نظر گرفت:
 -1وب معنایي و دادههای پیوندی :این نرم افزار هم قادر است عملیات داده کاوی را روی یک منبع داده
وب معنایي انجام دهد و هم قادر است با دادههای پیوندی کار کند.
 -2پراکندگي دادهها :دادههای وب معنایي و به طبع دادههای پیوندی ،پراکندگي بسیار زیادی دارند.
معموال بسیار کم رخ مي دهد که بتوان ستوني را بین دو مجموعه داده پیدا کرد که مقادیر متناظر یک
موجودیت در دو منبع داده با یکدیگر برابر باشند .لذا در این روش معموال زماني که الزم است دو
مجموعه داده با یکدیگر ترکیب شوند ،در پیدا کردن دو ستون متناظر بسیار مشکل بوجود خواهد آمد.
 -3درگیر نمودن کاربر نهایي :به منظور استخراج دادهها ،کاربر نهایي بایستي دستورات  SPARQLمناسب
را وارد نماید .الزمه این کار این است که )1 :کاربر به این زبان تسلط داشته باشد )2 .آدرس نقطه
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نهایي مجموعه داده ها را داشته باشد )3 .با ساختار آن مجموعه داده و آنتولوژی مربوط به آن آشنایي
کامل داشته باشد.
 -4فراگیر بودن :این نرم افزار قادر است تمامي عملیات داده کاوی به همراه فرآیندهای مورد نیاز پیش
پردازش و پس پردازش و نیز مصورسازی نتایج را به خوبي انجام دهد.
 -5عدم استفاده از مفاهیم موجود در آنتولوژی و وجود نداشتن انسجام معنایي در تمام مراحل یکي از
مشکالت این کار است.

شکل  :11-2نمایی از نرم افزار [Nar11] LIDDM

-2-5-4

کاوش گراف /درخت

کارهای زیادی روی یافتن قوانین انجمني از داده های با ساختار گرافي و ساختار درخت انجام شده است
] .[Kur01] [Viv10] [Chi05] [Gos05در این بخش ،جزئیات روشهای ارائه شده بیان نميگردد .فقط در
همین اندازه که نگرشهای مختلفي در کاوش قوانین انجمني از گراف و درخت وجود دارد ،اما همه آنها در
دو امر مشترکند:

42

فصل دوم -مرور ادبیات موضوع

 )1منبع داده مورد استفاده ،دادههای سنتي مانند پایگاه دادههای رابطهای است که پس از خواندن
اطالعات ،الگوریتم اقدام به ساخت گراف یا درخت مينماید .یعني درختها و گرافها دقیقا بر اساس
تراکنشها ساخته ميشوند.
 )2برخي روشها به ازاء هر تراکنش یک زیر گراف یا یک زیر درخت ميسازند و عمل کاوش بر اساس
جستجوی زیر گراف یا زیر درخت انجام ميگیرد .برخي نیز به ازاء هر موجودیت تنها یک راس ميسازند
که مثالً یالهای گراف یا درخت بیانگر تعداد تکرار دو موجودیت ميباشد.
به هر حال ،گرافي که از دادههای وب معنایي به دست ميآید ،ساختاری متفاوت دارد و الگوریتمهای
فوق برای کاوش آنها مناسب نیستند .این الگوریتمها در اصل جایگزیني برای الگوریتم  Aprioriبه منظور
یافتن قوانین انجمني از تراکنشها مي باشند.
در ادامه در دو مثال بیان مي شود که از مقاالت ذکر شده استخراج شدهاند .در اینجا چگونگي کاوش
این درختها و گرافها اهمیت ندارد .بلکه نکته مهم این است که این گرافها و درختها از همان دادههایي
تغذیه ميکنند که الگوریتم سنتي  Aprioriتغذیه ميکند و لذا این روشها برای کار با دادههای وب معنایي
مناسب نیستند.
مثال اول ،تراکنشها را به گراف تبدیل ميکند .اطالعات جدول  8-2را در نظر بگیرید.
جدول :8-2مثال از تراکنش ها به منظور تبدیل به گراف ][Kur01

List of Items
A,B,C
B,D
B,C
A,B,D
A,C
B,C
A,B
A,B,C,E
A,B,C

Tid
T001
T002
T003
T004
T005
T006
T007
T008
T009

گراف حاصل از تراکنش های این جدول ،در شکل  12-2نشان داده شده است.
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شکل :12-2گراف حاصل از تراکنش های جدول[Kur01] 8-2

مثال دوم ،تراکنشها را به درخت تبدیل ميکند .اطالعات جدول  9-2را در نظر بگیرید.

جدول  :9-2مثال از تراکنش ها به منظور تبدیل به درخت ][Gos05

List of Items
a,d,e
b,a,f,g,h
b,a,d,f
b,a,c
a,d,g.k
b,d,g,c,i
b,d,g,r,j

Tid
T001
T002
T003
T004
T005
T006
T007

درخت حاصل از تراکنشهای این جدول ،در شکل 15-2نشان داده شده است.
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شکل  :13-2درخت حاصل از تراکنش های جدول [Gos05] 9-2

مستقل از روش کاوش این گرافها و درختها ،نکته مهم این است که این گرافها و درختها از روی
تراکنشها ساخته مي شوند ،در حالي که در دادههای وب معنایي ،مفهومي به نام تراکنش وجود ندارد
].[Ram12
-2-5-5

مقایسه کارهای مشابه

در بخش  5-2برخي از پژوهشهای مشابه که به کاوش قوانین انجمني از دادههای معنایي ميپردازند ،توصیف
شدند .در جدول  10-2مقایسه مختصر این کارها ارائه شده است .در روش پیشنهادی سعي شده است جهت
برآوردهسازی قابلیتهایي در جدول که در هیچ یک از کارهای ارائه شده وجود ندارند نیز راهکارهایي ارائه گردد.
جدول  :10-2مقایسه کیفی کارهای مشابه
قابلیت
قابلیت استخراج دانش
جدید از دادههای معنایی

روش ارائه شده در
][Neb12

+

روش ارائه شده در
][Zia11

+

روش ارائه شده در
][Nar11

+
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عدم ناهمگنی ساختاری
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+

+

+

با حذف معاني در

با حذف یکي از

با تبدیل دادهها به

مرحله ساخت تراکنش

عناصر سهتایي

جدولهای رابطهای

جامع بودن

-

-

+

کار با دادههای پیوندی

-

-

+

استفاده از منطق

+

-

-

عدم دخالت شدید کاربر

-

+

-

مفهومسازی حوزه مدنظر

-

.-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

فرمت استاندارد برای
توصیف دادهها در تمام مراحل
وجود ابرداده برای
تراکنشها و قوانین انجمنی
دستیابی به قوانین با سطح
مفهومی باالتر
قابلیت کار با دادههای
جریاندار

 -2-6خالصه فصل

این فصل دربردارنده مفاهیم پایهای است که در این تحقیق به آنها نیاز ميباشد .در ابتدای فصل به معرفي
مفهوم داده کاوی ،کاوش قوانین انجمني و انواع الگوریتمهای کاوش قوانین انجمني پرداخته شد و روی الگوریتم
 Aprioriکه پایه الگوریتمهای کاوش قوانین انجمني است نیز با جزئیات بحث شد .سپس مدلهای کلي
استخراج قوانین انجمني از جریانهای داده بررسي شده و نمونههایي از هر کدام بیان شد.
در ادامه بحث ،وب معنایي و فناوریهای آن مورد بحث قرار گرفت و بیان شد که هر فقره اطالعاتي در وب
معنایي از سه بخش فاعل ،گزاره و مفعول تشکیل ميشود که این بخشها توسط آنتولوژیها توصیف ميگردند.
سپس در انتها چند مورد از کارهای مشابه در رابطه با کاوش قوانین انجمني از وب معنایي و دادههای پیوندی
معرفي شده و مورد تحلیل و مقایسه قرار گرفتند و نیز به بیان اصول کاوش قوانین انجمني از گراف و درخت
پرداخته شده است.
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فصل  .3فصل  -3روش پیشنهادی
 -3-1مقدمه

در فصل گذشته مفاهیم اولیه مرتبط و همچنین برخي از کارهای مشابه انجام شده به همراه تحلیل آنها بیان
گردید .در این فصل ابتدا روش ارائه شده جهت کاوش جریانهای داده معنایي و استخراج قوانین انجمني از آنها
به صورت کلي معرفي شده و سپس به بررسي جزئیات مراحل آن خواهیم پرداخت.
با توجه به چالشهای ذکر شده در فصل قبل بیشترین استفاده ممکن از دانش بوجود آمده توسط آنتولوژیها
به گونهای که تراکنشها به آساني قابل تعریف و کاوش باشند ،بسیار مهم و اساسي است .راهحلهای بسیار
مختلفي برای ایجاد آیتمها و تراکنشها از دادههای معنایي وجود دارد که به ماهیت معاني و کاربرد بستگي پیدا
ميکند .در نتیجه الزم است که مسأله ایجاد تراکنشها و کاوش قوانین انجمني در دادههای معنایي تعریف گردد
و راه حلي برای استخراج بهینه آیتمها و تراکنشهایي معنایي به طریقي که برای الگوریتمهای کاوش قوانین
انجمني مناسب باشند ،ارائه گردد.
در این تحقیق جهت حذف پیچیدگيهای دادههای ناهمگن معنایي در راستای استفاده از غنای معنایي دادهها
و به منظور تبدیل دادهها به فرمت قابل پردازش و سازگار با الگوریتمهای قوانین انجمني ،از مفاهیم موجود در
آنتولوژی کاربرد و برچسبهای زماني دادهها استفاده ميگردد .همچنین الزم است در کنار این مساله جریاندار
بودن این دادهها و محدودیتهای مرتبط با آن از قبیل محدودیتهای زماني و پیچیدگيهای مرتبط با مدیریت
جریان پیوسته دادهها ،در نظر گرفته شود .بدین ترتیب که مفاهیم مرتبط با کاوش قوانین انجمني از قبیل
آیتمها و تراکنشها در آنتولوژی تعریف شده و دادههای معنایي بدون حذف معنایشان در این قالبهای از پیش
تعریف شده درآیند.
در کارهای معدود قبلي که بر روی استخراج قوانین انجمني از دادههای معنایي تمرکز داشتهاند ،محتوای
خاص و الگوهای مورد نظر به صورت دستي وارد شده و با پرسوجو بر روی مخزني از دادههای غیر پویا ،تبدیل
به فرمت قابل قبول برای الگوریتمهای داده کاوی صورت ميگرفته است .اما در این تحقیق استخراج
تراکنشهای معنایي به صورت اتوماتیک و تنها بر اساس برچسبهای زماني رویدادها صورت ميگیرد و همچنین
با توجه به جریان پیوسته دادهها با استفاده از پرسوجوی پیوسته و مکانیزمهای پنجرهای قابلیت کار با دادههای
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جریاندار که در حال حاضر مخاطبان زیادی داشته و به طور وسیع در کاربردهای مختلف وجود دارند و نیاز
پرداختن به آنها در زمینه داده کاوی احساس ميشود ،فراهم ميآید .به عالوه انتظار ميرود قوانین انجمني
بدست آمده با توجه به استفاده از مفاهیم و روابط موجود در آنتولوژی و استفاده از این معاني دارای مفاهیم
کليتر و انتزاعيتری به نسبت قوانین انجمني معمول در داده کاوی سنتي بوده و در تصمیمگیریها بسیار
مفیدتر واقع شوند.
به طور کلي ميتوان گفت هدف اصلي این تحقیق رفع چالشهای ذکر شده و امکانپذیر ساختن پردازش
حجم وسیع دادههای معنایي جریاندار موجود و کشف و ذخیرهسازی قوانین انجمني جدید با استفاده از مفاهیم
موجود در آنتولوژی و قوانین اولیه موجود ميباشد.
برای امکانپذیر ساختن کاوش دادههای معنایي جریاندار موجود و کشف قوانین انجمني جدید با استفاده از
یک روش معنایي بهینه الزم است در مرحله اول طریقه تبدیل نمونه دادههای جریانداری که در قالب آنتولوژی
قرار دارند به تراکنشهای معنایي آماده برای داده کاوی به منظور پردازش این دادهها با استفاده از الگوریتمهای
استخراج قوانین انجمني معنایي ،مورد بررسي قرار گیرد .روش مورد نظر با توجه به مساله جریاندار بودن و
حاشیه نویسي معنایي دادهها با دیگر روشهایي که تا کنون ارائه شده اند ،متفاوت خواهد بود.
الگوریتمهای کشف قوانین انجمني با مجموعه دادههای تشکیل شده از تراکنشها که هر کدام شامل
زیرمجموعهای از آیتمها ميباشند ،کار ميکنند .برای تبدیل دادههای معنایي جریاندار موجود به این تراکنشها
ميتوان از زبانهای پرسوجوی معنایي پیوسته مانند  C-SPARQL1استفاده نمود یا به گونهای شیوه کار این
ابزارها را شبیهسازی نمود .البته یکي از موارد قابل توجه ،معنایي بودن این تراکنشها ميباشد که تحقیق مورد
نظر از این لحاظ با کارهای گذشته متفاوت است .منظور از معنایي بودن تراکنشها این است که هر تراکنش در
قالب تعریف شده در آنتولوژی قرار ميگیرد و شامل آیتمهایي است که رویدادهای رخ داده در یک موقعیت
زماني را به صورت سهتایيهای  RDFنشان ميدهند .همچنان خودکارسازی و محدود نمودن دخالت کاربر
انساني جهت جلوگیری از خطاهای انساني ،در این مرحله مورد توجه قرار ميگیرند .سپس برای رسیدن به
قوانین کليتر و بامعناتر از قوانیني که از آنتولوژی کاربرد استخراج ميشود جهت ایجاد تراکنشهای معنادار
کمک خواهیم گرفت .به عالوه در این تبدیل است که با استفاده از یک فرآیند پیشپردازش دادههای مقداری به
آیتمهای غیرمقداری تغییر داده ميشوند .در واقع این پیشپردازش مقادیر محتمل را دستهبندی کرده و دادهها
در مرحله ایجاد تراکنشها با استفاده از این فرآیند کليتر بیان ميشوند تا در مرحله ایجاد قوانین به طور
مناسبي مورد استفاده قرار گیرند.
Continuous SPARQL

1
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در گام بعد الگوریتمهای کشف آیتمهای پرتکرار جهت استخراج قوانین انجمني اجرا ميشوند .در این مرحله
از الگوریتم پایه  Aprioriاستفاده شده و این الگوریتم بنا به کاربرد مورد نظر بهینه ميشود تا بتواند با دادههای
معنایي کار کند .همچنین مقادیری از قبیل درجه پشتیباني و درجه اطمینان باید برای انواع نمونه دادهها تعیین
گردند.
در مرحله نهایي الزم است نحوه تبدیل نتایج الگوریتمهای داده کاوی به قوانین در قالب آنتولوژی و افزودن
آنها به منبع قوانین تعیین گردد .این تبدیل نیز با استفاده از قابلیتهایي چون قالبهای مشخص شده در
آنتولوژی و با کمک ابزارهایي چون زبانهای پرسوجوی معنایي صورت ميگیرد .در نتیجه انتظار ميرود قوانیني
مفهوميتر که به بهبود و هوشمندسازی تصمیمگیری منجر خواهند شد ،قابل دستیابي باشند.
 -3-2معرفی مدل پیشنهادی

معماری کلي سیستم پیشنهادی در شکل  1-3نشان داده شده است .در این سیستم ابتدا جریانهای داده
معنایي که به صورت آفالین از ابر داده پیوندی ( )LODاستخراج شده اند ،به سیستم وارد شده و در مخزن
معنایي سیستم ( )RDF Storeذخیره ميگردند .در سیستم دو نوع آنتولوژی موجود است که انسجام معنایي را
در تمامي بخشها حفظ نموده و در مراحل مختلف کار از آنها استفاده ميگردد .نوع اول آنتولوژی کاربرد است
که بنا بر نوع داده ورودی در سیستم قرار ميگیرد .آنتولوژی نوع دوم آنتولوژی کاوش قوانین انجمني ()ARM
ميباشد که در این کار طراحي و پیادهسازی گردیده است و مفاهیم و روابط مورد نیاز در رابطه با کاوش قوانین
انجمني را پوشش ميدهد.

شکل  :1-3معماری سیستم پیشنهادی

کار عمده سیستم در دو ماژول کلي انجام ميگیرد:
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 )1ماژول ایجاد تراکنش 1:این ماژول کار استخراج تراکنشهای معنایي از جریانهای داده معنایي را در دو
سطح معنایي اولیه و ثانویه به انجام ميرساند .در سطح اولیه با استفاده از مدل پنجره لغزنده که اندازه و
نرخ حرکت آن با توجه به نمونه دادههای کاربرد خاص مشخص گردیده است ،استخراج تراکنشها صورت
ميگیرد .بدین ترتیب که رویدادهای رخ داده در یک پنجره لغزنده در هر موقعیت زماني ،که به صورت
سهتایيهای زماندار در مخزن قرار دارند ،آیتمهای یک تراکنش را تشکیل ميدهند .به عالوه هر تراکنش
معنایي که در قالب آنتولوژی  ARMدر مخزن ذخیره ميگردد ،دارای یک شناسه تراکنش نیز ميباشد.
در سطح ثانویه یعني استخراج تراکنشهای معنایي با سطح مفهومي باالتر ،پرسوجوهایي معنایي با توجه
به مفاهیم و روابط موجود در آنتولوژی کاربرد تعریف ميگردند .سپس این پرسوجوها بر روی
تراکنشهای معنایي سطح اول اعمال گردیده و تراکنشهای معنایي سطح دوم را بوجود ميآورند.
 )2ماژول کاوش قوانین انجمني 2:ورودی این ماژول هر دو سطح از تراکنشهای معنایي ایجاد شده در ماژول
قبلي است که در مخزن معنایي سیستم در قالب آنتولوژی ذخیره شده اند .در این بخش از سیستم
الگوریتم  Aprioriبرای کار بر روی این تراکنشهای معنایي بهینه و پیادهسازی ميشود .بنابراین همان
طور که در توضیح الگوریتم  Aprioriبیان شد و در شکل  2-3مشاهده ميشود ،مجموعهآیتمهای پرتکرار
با استفاده از ویژگي  Aprioriو با توجه با حداقل درجه پشتیباني مشخص شده استخراج ميگردند .سپس
قوانین انجمني در صورت برقراری شرط درجه اطمینان ایجاد ميگردند .در انتها قوانین انجمني معنایي
ایجاد شده در قالب تعریف شده در آنتولوژی  ARMذخیره ميشوند.

Transaction Production Module
Association Rule Mining Module

1
2

51

فصل سوم -روش پیشنهادی

شکل  :2-3الگوریتم  Aprioriپیاده شده در روش پیشنهادی

 -3-3مراحل عملیاتی کردن مدل پیشنهادی

فاز اول از مراحل عملیاتي کردن مدل پیشنهادی ،جمعآوری منابع و بررسي نتایج کارهای انجام شده مرتبط
و دستیابي به آگاهي نسبي از مرز دانش موضوع مورد نظر بوده است.
فاز دوم در سه گام عمده صورت گرفته است .گام اول از فاز دوم ،فراهمآوری یک آنتولوژی یا چندین
آنتولوژی برای کاربرد مورد نظر و توسعه آنتولوژی  ARMبا توجه به مفاهیم مورد نیاز در این تحقیق بوده است.
از جمله کارهایي که در این گام صورت گرفته است ،افزودن تعریف قالب و مفهوم تراکنشها و آیتمها ،قوانین
انجمني نهایي و مقادیر و معیارهایي که در رابطه با کاوش قوانین انجمني مطرحند به آنتولوژی مورد نظر
ميباشد .به عالوه قابلیت زماندار بودن و اصالت رویدادها نیز در نظر گرفته شدهاند .همچنین آمادهسازی مخزن
دادههای جریانداری که بر پایه این آنتولوژی فراهم ميآیند نیز از فرآیندهای این گام بوده است .به عالوه در
این گام نحوه پیشپردازش و کليسازی دادهها برای تبدیل مقادیر عددی دادهها به مقادیر کیفي نیز مشخص
گردیده است .پرسوجوهای مورد نیاز برای ایجاد تراکنشهای ثانویه نیز با استفاده از مفاهیم و روابط موجود در
آنتولوژی کاربرد آمادهسازی شدهاند .در این مرحله ابزارهای کار با آنتولوژی از قبیل  Protégéو ابزار برنامهنویسي
معنایي به خصوص کتابخانه  Jenaمورد استفاده قرار گرفته اند.
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گام دوم از فاز دوم ،طراحي الگوریتم مورد نظر با هدف کشف و ذخیرهسازی قوانین انجمني به صورت
پیوسته از دادههای معنایي جریاندار بوده است.
کارهای عمدهای که با اجرای این الگوریتم انجام گرفتهاند در دو فرآیند اصلي خالصه ميشوند:
•

تبدیل نمونه دادههای  RDFاولیه به قالبي معنایي به طوری که قابل قبول برای الگوریتم داده کاوی

مورد نظر باشند.
•

اعمال الگوریتم داده کاوی معنایي مناسب بر روی دادههای خروجي مرحله قبل و تبدیل نتایج الگوریتم

دادهکاوی به قوانیني در قالب آنتولوژی و افزودن آنها به مخزن قوانین.
روند اجرای سیستم به این صورت است که در فرآیند اول دادههای مورد نظر که در قالب  RDFزماندار به
سیستم وارد ميشوند ،در مخزن نمونهدادههای معنایي ذخیره ميشوند .سپس این دادهها با استفاده از پنجره
لغزنده و با کمک ابزارهایي از قبیل زبانهای پرسوجو به قالب مورد نظر درآمده و تراکنشها و مجموعه آیتمها
استخراج ميگردند تا از آنها به عنوان ورودی فرآیند دوم استفاده شود .به عالوه با اعمال پرسوجوهای طراحي
شده در فاز قبلي تراکنشهای سطح دوم نیز ایجاد ميگردند.
قالب کلي هر تراکنش معنایي در سیستم پیشنهادی در شکل  3-3نشان داده شده است.

شکل  :3-3تراکنش در سیستم پیشنهادی

در فرآیند دوم الگوریتم دادهکاوی انتخاب شده ،بر روی تراکنشهای معنایي اجرا ميگردد و طي مراحلي از
قبیل کشف مجموعه آیتمهای پرتکرار ،قوانین انجمني معنایي  -که در سطوح مختلف از سطح نمونهداده تا
سطح روابط و مفاهیم تعریف شده در آنتولوژی ميباشند  -استخراج ميگردند .شرایط تولید قوانین با معیارها و
مقادیری از قبیل درجه پشتیباني و درجه اطمینان که در قالب آنتولوژی ذخیره شدهاند ،تعیین ميگردد .با
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بدست آمدن هر قانون در فرآیند دوم ،قانون بدست آمده با استفاده از آنتولوژی به قالب  RDFتعریف شده در
آنتولوژی  ARMتبدیل شده و در مخزن قوانین ذخیره ميشود تا در تصمیمگیری هوشمند و همچنین جهت
استخراج قوانین جدید مورد استفاده قرار گیرد.
با توجه به فرآیندهای ذکر شده ،برخي مسائل که در فاز دوم تحقیق مورد توجه قرار گرفتهاند ،عبارتند از:
 تعیین نحوه استخراج تراکنشهای معنایي :الزمه این کار آمادهسازی آنتولوژی ،دادهها ،نحوه
پیشپردازش ،اندازه و نرخ حرکت پنجره لغزنده و پرسوجوهای معنایي ،در گام دوم ،جهت مشخص
نمودن تراکنشها بر اساس این موارد بوده است.
از آنجایي که در تراکنشهای ورودیِ الگوریتمهای کاوش قوانین انجمني ،رابطهای که بین آیتمهای یک
تراکنش وجود دارد ،رخداد همزمان آیتمها ميباشد ،نحوه ساخت تراکنشها وابسته به زمان رخداد هر
آیتم و قرابت زماني میان آیتمهای هر تراکنش ميباشد .بنابراین مکانیزم پنجره زماني به صورتي انتخاب
گردیده است که هر آیتم با تمامي آیتمهایي که با آن قرابت زماني دارند حداقل در یک تراکنش به طور
مشترک رخ دهند و به دلیل آفالین بودن اجرای فرآیند کاوش ،شرایط یکساني برای همه آیتمها در نظر
گرفته شده است .بنابراین مدل پنجره لغزنده انتخاب شده است.
 نحوه تبدیل قوانین به قالب تعریف شده در آنتولوژی :قالب قوانین به گونهای در آنتولوژی مشخص
گردیده است که نزدیک به قالب قوانین انجمني بوده و تبدیل قوانین انجمني به آن آسان و کم هزینه
باشد و برای استفاده در استنتاجهای معنایي آینده نیز مفید واقع شوند.
گام سوم از فاز دوم ،مرحله پیادهسازی الگوریتم طراحي شده در گام دوم بوده است ،این پیادهسازی با
استفاده از زبان برنامهنویسي جاوا صورت گرفته است و از کتابخانههای معنایي به خصوص  Jenaبرای
برنامهنویسي معنایي  -به عنوان نمونه استفاده از زبانهای پرسوجوی معنایي  -استفاده شده است .عالوه بر
پیادهسازی الگوریتم نحوه استخراج دادهها از ابر  LODو ورود این دادههای جریاندار به سیستم مشخص شده و
همچنین نحوه ذخیرهسازی در بخشهای مختلف سیستم از قبیل مخزن دادهها ،مخزن قوانین و آنتولوژی
مشخص گشته است.
پیادهسازی الگوریتم  Aprioriروی دادههای معنایي ابتدا با دادههای معنایي غیر جریاندار موجود به صورت
موازی با آماده سازی دادههای اصلي انجام گرفته است .دادههای اولیه بخشي از دادههای مربوط به برخي از
اساتید دانشگاه فردوسي ،منتشر شده در آدرس  http://wtlab.um.ac.ir/linkeddata/profsبوده و مشخصههای
انتخاب شده عبارتند از http://xmlns.com/foaf/0.1/knows :و  .http://xmlns.com/foaf/0.1/memberدر
برنامه اولیه از مباحثي از قبیل جریاندار بودن دادهها ،پیشپردازش دادهها و سطوح معنایي مختلف برای قوانین
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انجمني با استفاده از پرسوجوهای معنایي صرف نظر شده و به نحوه اعمال الگوریتم  Aprioriبر روی دادههای
معنایي پرداخته شده است .در این برنامه با حذف مفعول آیتمها دوتایي در نظر گرفته شده است تا در مجموعه
داده اولیه دادههای تکراری بوجود آید و بنابراین هر مفعول (یعني هر استاد) معرف یک تراکنش ميباشد .این
مجموعه داده شامل  50تراکنش و  568آیتم مجزا ميباشد.
در نتیجه برنامه پیاده سازی شده دادههای مورد نظر را از مخزن معنایي با استفاده از فناوری معنایي جدا
نموده و در قالب تراکنشهای تعریف شده در آنتولوژی در ميآورد .پس از فراهمآوری تراکنشهای معنایي،
الگوریتم  Aprioriبر روی آن پیادهسازی شده و قوانین معناداری استخراج شده است .در تمامي مراحل اجرای
برنامه حاشیه نویسي معنایي دادهها حفظ شده و قوانین بدست آمده نیز معنایي ميباشند .به عنوان مثال یک
نمونه از قوانین بدست آمده عبارتست از" :کساني که عضو دانشکده مهندسي هستند و آقایان کالهان و رضایي
پژند را ميشناسند ،آقای ایماني را نیز ميشناسند ".که این افراد اساتید یک گروه هستند .این قوانین در قالب
معنایي ذخیره شده و دارای قابلیتهایي از قبیل لینک شدن با دادههای دیگر و استنتاج معنایي ميباشند .یک
نمونه از این قوانین معنایي در شکل زیر نشان داده شده است.

شکل  :4-3نمونه قانون معنایی بدست آمده از مجموعه داده غیرجریاندار اولیه

فاز سوم اجرا ،تست و ارزیابي و همچنین رفع اشکاالت احتمالي سیستم ميباشد .جهت ارزیابي از معیارهای
استاندارد سنجش الگوریتمهای دادهکاوی موجود که به استخراج قوانین انجمني ميپردازند استفاده شده است.
همچنین جهت مقایسه و تعیین مزیتهای حاصله از این تحقیق پیادهسازیهای دیگری نیز در این مرحله انجام
گرفته است.
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در نهایت در فاز چهارم متن رساله کارشناسي ارشد بر اساس نتایج بدست آمده از تحقیق ،تنظیم شده و
آمادهسازی مراحل دفاع از پایاننامه صورت گرفته است.
 -3-4پاسخگویی روش پیشنهادی به چالشهای موجود

در فصل قبل ،کارهای مشابه که به کاوش قوانین انجمني از دادههای وب معنایي و دادههای پیوندی
ميپردازند معرفي شده و تحلیل هر یک بیان گردید .تمامي کارهای معرفي شده در چندین ویژگي مشترک اند
که باعث ميشود برای کار با دادههای معنایي و به خصوص جریانهای داده معنایي مناسب نباشند .در این
بخش مشکالت را بیان نموده و سپس توضیح داده ميشود که روش معرفي شده چگونه به حل آنها ميپردازد.
عدم وجود تعریف دقیق از تراکنشها در دادههای معنایی :بیان شد که دادههای وب معنایي کامال
انعطاف پذیرند .بدین معنا که اطالعاتِ موجودیتهای مختلف را ميتوان در زمانهای مختلف ثبت کرد و حتي
به ازاء موجودیتهای هم نوع ،صفات مختلفي داشت؛ لذا پیدا کردن همبستگي و ارتباط بین موجودیتها و
دادهها بسیار سخت است .بر همین مبنا در دادههای وب معنایي چیزی به معنای واقعي تراکنش وجود ندارد .اما
تمام روشهای معرفي شده در کاوش قوانین انجمني ،تمام محاسبات خود را بر اساس تراکنشها انجام مي دهند
و لذا به نحوی به کمک کاربر اقدام به ساخت تراکنش از دادههای موجود ميکنند .الزمه این کار این است که
دقیقا بدانیم دنبال چه نوع قوانین انجمني هستیم و بر همان مبنا تراکنشها ساخته شوند؛ اما یکي از هنرهای
داده کاوی این است که دانشهایي را استخراج ميکند که اصال در مورد وجود آنها اطالع نداریم .روش معرفي
شده در این تحقیق با طراحي مفهوم تراکنش به طور کلي برای هرگونه رویداد زماندار معنایي ،تراکنشهای
معنایي را ایجاد نموده و سپس قوانین انجمني را بر اساس آنها تولید مينماید.
دادههای معنایی ناهمگن :تمام کارهای معرفي شده از الگوریتمهای سنتي به منظور کاوش قوانین انجمني
استفاده ميکنند .اینگونه الگوریتمها به منبع دادههای همگن نیاز دارند و این الزمه وجود تراکنش است.
سادهترین حالت که آنالیز سبد خرید است را در نظر بگیرید؛ در این حالت هر تراکنش متشکل از چند عنصر
ساده است .حالت پیچیدهتر استفاده از پایگاه دادههای رابطه ای است که پایگاه دادههای رابطه ای نیز جزء منابع
داده همگن به حساب ميآیند .یعني صفات هر موجودیت دقیقا مشخص است .اما دادههای وب معنایي کامالً
ناهمگن هستند .بدین معنا که ممکن است دو موجودیت هم نوع ،حتي یک نوع صفت مشترک نیز نداشته باشند
که وجود این صفتها و مقدار آنها در کاوش قوانین انجمني موثر خواهد بود .الگوریتم معرفي شده برای تعامل با
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این نوع دادهها ،با استفاده از قالب تعریف شده در آنتولوژی کاوش قوانین انجمني ،صفات و مقادیر آنها را نیز در
کاوش قوانین انجمني در نظر ميگیرد.
وجود رابطه بین موجودیت ها در دادههای معنایی :همانطور که بیان شد در دادههای وب معنایي ،هر
عنصر اطالعاتي از سه بخش تشکیل شده است؛ به عبارت دیگر یک رابطه (گزاره) بین دو موجودیت (فاعل و
مفعول) .در الگوریتم های کاوش قوانین انجمني سنتي مانند  Aprioriبین آیتمهای یک تراکنش تنها یک رابطه
وجود دارد و آن هم رابطه "باهم بودن" است؛ مثال کاالهای باهم خریداری شده .اما به علت وجود روابط مختلف
بین موجودیت ها در دادههای وب معنایي ،بایستي حتماً این روابط را در فرآیند کاوش در نظر گرفت .برای حل
این مشکل ،در الگوریتم معرفي شده هر آیتم برابر با یک سهتایي زماندار در نظر گرفته شده است و از مفاهیم و
روابط ثابت موجود در آنتولوژی نیز با استفاده از استنتاج معنایي بر روی تراکنشها بهره گرفته ميشود.
درگیر نمودن کاربر نهایی در فرآیند کاوش :تمام روشهای معرفي شده به منظور کاوش قوانین انجمني
نیازمند استخراج تراکنش هستند که این امر مستلزم دخالت دادن کاربر در تعریف تراکنشها است .بدین منظور
کاربر نهایي بایستي با ساختار دادهها و همچنین روشهای تعیین الگو کامال آگاه باشد که این امر باعث سختي
فرآیند کاوش مي شود .اما در الگوریتم معرفي شده کاربر نهایي درگیر فرآیند کاوش نخواهد شد.
کاوش جریانهای داده معنایی :با وجود حجم عظیم جریانهای داده معنایي در کاربردهای مختلف ،نیاز
مبرم به استخراج مفاهیم جدید از این دادهها و عدم توجه کارهای انجام شده در زمینه استخراج قوانین انجمني
از دادههای معنایي ،به جریانهای داده معنایيِ زماندار ،در این روش به این گونه دادهها پرداخته شده و از مدل
پنجره لغزنده جهت استخراج تراکنشهای معنایي استفاده گردیده است.
 -3-5نوآوریهای روش پیشنهادی

همان طور که در فصل گذشته بیان شد ،در سالهای اخیر توجه بیشتری به ترکیب دو زمینه تحقیقاتي وب
معنایي و داده کاوی صورت گرفته است .اما این ترکیب اغلب در قالب یادگیری آنتولوژی و کاوش وب بوده است
و کار کمي در زمینه کاوش بر روی خود دادههای معنایي صورت گرفته است .به عالوه در مقایسه با دیگر
روشهای داده کاوی بر روی دادههای معنایي مانند خوشهبندی و کالسبندیِ نمونه دادههای معنایي ،کارهای
خیلي کمتری بر روی کاوش قوانین انجمني از روی نمونهدادههای معنایي انجام شده است .از آنجایي که در
الگوریتمهای کشف قوانین انجمني تراکنشها را داریم که مشاهدهای از رخداد مجموعهای از آیتمها ميباشند،
تکنیکهای ارائه مورد نیاز در رابطه با قوانین انجمني کامالً با آنچه در روشهای خوشهبندی و کالسبندی مورد
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نیاز است ،متفاوت است .بنابراین در زمینه کاوش قوانین انجمني از دادههای معنایي کامالً با حیطه جدیدی که
کارهای معدودی را در بر ميگیرد مواجه هستیم.
حال اگر دادههای معنایي مورد نظر را جریاندار در نظر بگیریم که با توجه به کاربردهای مختلف امروزی
بسیار پرمخاطب ميباشد ،مسأله کاوش این دادهها و استخراج قوانین انجمني مفهومي از این دادههای معنایي
جریاندار مسأله ای کامالً جدید بوده و در تحقیقاتي که تا کنون صورت گرفته است هیچ کار مشابهي با این
تحقیق یافت نشده است.
ایده اصلي ما در این تحقیق استفاده از فناوریهای معنایي جدید جهت رفع چالشهای موجود در کاوش
دادههای معنایي جریاندار و ارتقای سیستم از لحاظ انسجام و سطح درک و استنتاج آن در مقابل رویدادهای
ورودی به سیستم به کمک تعریف و بهرهوری از آنتولوژی ميباشد .برای پیاده کردن این ایده و مقابله با
چالشهای ذکر شده سعي شده است ،در هر مرحله و به خصوص در تبدیل دادههای معنایي جریاندار به
آیتمهای معنایي تراکنشها از فناوریهای معنایي ،استفاده شود تا با استفاده از غنای معنایي دادهها بتوان به
قوانین انجمني در سطح مفهومي باالتر جهت بهبود تصمیمگیریهای معنایي دست یافت.
همچنین با یک شیوه تبدیل نوین عالوه بر در نظر داشتن محدودیتهای زماني و پیوستگي دادهها ،بر
چالشهایي که از پیچیدگي و ناهمگن بودن دادهها ناشي ميگردد نیز غلبه خواهد شد .همچنین الگوریتم کشف
الگوهای پرتکرار باید قابلیت کار با آیتمها و تراکنشهای معنایي را داشته باشند که این مسأله نیز در مقایسه با
کارهای مشابه قابلیت جدیدی ميباشد.
در نتیجه به طور خالصه ميتوان گفت که کاوش دادههای معنایي جریاندار و کشف قوانین انجمني از آنها،
مقابله با مشکالت مربوط به پیوستگي دادههای معنایي مورد نظر ،رفع چالشهای مرتبط با پیچیدگيها و
ناهمگني دادههای معنایي و دستیابي به قوانین انجمني با سطح مفهومي باالتر از جنبههای نوآوری این تحقیق
ميباشد.
 -3-6خالصه فصل

در این فصل پس از مقدمهای کلي در رابطه با ضرورت پرداختن به مساله مطرح در رابطه با روش پیشنهادی،
ابتدا به معرفي روش پیشنهادی پرداخته شد .در این معرفي معماری کلي و اجزای سیستم پیشنهادی تشریح
گردیده و ابزارها و الگوریتمهای بکار رفته بیان شدند .سپس مراحل عملیاتي کردن مدل پیشنهادی و
پیشنیازهای آن مطرح گردید.
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در انتها چالشهای موجود در کارهای مرتبط به طور مختصر گفته شده و نحوه پاسخگویي روش پیشنهادی به
آنها بیان گردید و سپس نوآوریهای روش پیشنهادی مورد بحث قرار گرفت.
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فصل  .4فصل -4پیادهسازی مدل و ارزیابی
 -4-1مقدمه

جهت ارزیابي راهکار معرفي شده در این تحقیق ،با توجه به وابستگي نتایج به کاربرد خاص ،جدید بودن
موضوع و عدم وجود کارهای مشابه مناسب برای مقایسه ،الزم است پس از مرحله پیادهسازی روش پیشنهادی،
دادههای معنایي جریاندار آزمایش ،به دادههای غیرمعنایي تبدیل شده و همان الگوریتم پایه  Aprioriبرای
کاوش قوانین انجمني بدون استفاده از فناوریهای معنایي از قبیل آنتولوژی ،قوانین ،استنتاج و پرسجوی
معنایي پیادهسازی گردد .در این پیادهسازی هدف ایجاد یک بستر مناسب برای آزمودن کارایي روش ارائه شده
در تحقیق با هدف نهایي امکانپذیر ساختن پردازش حجم وسیع دادههای معنایي جریاندار موجود و کشف و
ذخیرهسازی قوانین انجمني جدید با استفاده از مفاهیم موجود در آنتولوژی و قوانین اولیه ميباشد.
پس از انجام این پیادهسازیها ميتوان براساس هدف کلي سیستم ،میزان کارایي راهکار پیشنهادی را از لحاظ
معیارهای مختلف از قبیل سطح مفهومي قوانین ،درجه پشتیباني قوانین ،درجه اطمینان قوانین و تعداد قوانین
انجمني استخراج شده در هر اجرا ،نشان داد.
همچنین مزایا و برتریهای راهکار پیشنهادی نسبت به کارهای مشابه با ارزیابي کیفي قابل بررسي و ارائه
خواهد بود.
انتظار ميرود با توجه به استفاده از فناوریهای معنایي از قبیل آنتولوژی ،استنتاج و پرسجوی معنایي ،قوانین
انجمني در سطوح معنایي باالتری حاصل شوند و بتوانند تصمیمگیری هوشمندی که براساس این قوانین انجام
ميگیرد را بهبود بخشند .همچنین از آنجایي که تمام بخشهای سیستم بر اساس یک آنتولوژی واحد کار
ميکنند ،یک انسجام و یکپارچگي معنایي در کل سیستم وجود خواهد داشت .این مزایا احتماالً هزینههایي از
لحاظ زمان و حافظه برای سیستم در بر خواهد داشت که انتظار ميرود با توجه به برتریهای حاصله در نتایج
قابل چشمپوشي باشند.
در این فصل به مراحل آمادهسازی و پیادهسازی روش پیشنهادی از جمله آمادهسازی مجموعه دادهها و
آنتولوژیها پرداخته ميشود .سپس ورودی و خروجي ماژولهای مختلف سیستم نشان داده ميگردد .در انتها به
ارزیابي کیفي و کمي روش پیشنهاد شده پرداخته ميشود.
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 -4-2آمادهسازی مجموعه داده

به منظور آمادهسازی جریانهای داده معنایي از مجموعه  LinkedSensorDataمنتشر شده در LOD1حاوی
رویدادهای هواشناسي در زیرمجموعه  LinkedObservationDataاستفاده شده است .این مجموعه داده یک
مجموعه داده در قالب  RDF/n3شامل توصیفاتي در رابطه با مشاهدات هواشناسي در ایاالت متحده آمریکا
ميباشد .این مشاهدات در نتیجه اندازهگیری ویژگيهایي از قبیل دما ،بارش ،فشار هوا ،سرعت باد ،رطوبت هوا و
غیره جمعآوری شده است .در حال حاضر این مجموعه داده حاوی بیش از یک بیلیون سهتایي ميباشد
].[Pat11
استخراج دادههای مورد نظر با برنامهنویسي معنایي و به کمک کتابخانه  [Pow03] jenaصورت گرفته است.
سپس با فیلترینگ مشخصههای مورد نظر رویدادهای هواشناسي جداسازی شدهاند .مشخصههای انتخاب شده
عبارتند از،RelativeHumidity ،WindDirection ،WindSpeed ،Precipitation ،AirTemperature :
 WindGustو .DewPoint
سپس در مرحله پیشپردازش تبدیل مقادیر عددی به مقادیر کیفي صورت ميگیرد.

شکل  :1-4مجموعه داده  Linked Sensor Dataدر [Pat11] LOD

Linked Open Data

1

فصل چهارم – پیاده سازی مدل

61

 -4-3آمادهسازی آنتولوژیها

همانطور که در فصل قبل گفته شد ،جهت پیادهسازی روش پیشنهادی دو نوع آنتولوژی مورد نیاز است.
آنتولوژی دسته اول آنتولوژیهای مرتبط با حوزه کاربردی دادههای مورد استفاده ميباشند و آنتولوژی نوع دوم
آنتولوژی مفاهیم مرتبط با استخراج قوانین انجمني ) (ARMاست که به منظور استفاده در سیستم مورد نظر
طراحي و پیادهسازی گردیده است .آنتولوژی طراحي شده شامل توصیف مفاهیمي از قبیل تراکنش ،آیتم و
قانون انجمني به همراه مشخصههای مرتبط با آنها از قبیل درجه پشتیباني و درجه اطمینان ميباشد.
آنتولوژی  ARMبه کمک کتابخانه  [Pow03] jenaدر محیط  netbeansپیاده سازی شده است jena .یک
کتابخانه جاوای متنباز است که برای پردازش دادههای  RDFدر وب معنایي و دادههای پیوندی بکار ميرود.
این کتابخانه عالوه بر امکان ایجاد مدلهای مختلف آنتولوژی شامل  RDFSو  ،OWLپردازش پرسوجوهای
 SPARQLو استنتاج مبتني بر قانون را نیز حمایت ميکند.
به عالوه استفاده از بخشهایي از آنتولوژی SSN1تعریف شده توسط گروه تحقیقاتي  W3Cو توسعههای آن
به عنوان آنتولوژیهای دامنه کاربردی استفاده شده است.

شکل  :2-4آنتولوژی [Pat11] SSN

Semantic Sensor Network

1
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آنتولوژی  SSNبر اساس سه مفهوم اصلي سیستمها ،فرآیندها و مشاهدات طراحي شده است و توصیفات
ساختار فیزیکي و پردازشي حسگرها را نیز پشتیباني ميکند .در این کار از مولفه مشاهدات 1این آنتولوژی
استفاده شده است.
 -4-4ورودی و خروجی سیستم پیشنهادی

همان طور که در فصل قبل گفته شد سیستم پیشنهادی از دو ماژول اصلي تشکیل شده است .بنابراین
ميتوان گفت دادهها از جریانهای داده معنایي اولیه تا قوانین انجمني معنایي نهایي ،در سه سطح مورد انتظار
ميباشند.
جریانهای داده معنایي اولیه دادههایي هستند که از ابر دادههای پیوندی استخراج شدهاند و در قالب
 RDF/n3قرار دارند .نمونهای از این دادهها در شکل زیر مشاهده ميشود.

شکل  :3-4نمونهای از جریانهای داده معنایی اولیه

سپس بخشي از این دادهها انتخاب شده و به ماژول اول وارد ميگردند .در ماژول ایجاد تراکنشهای معنایي
ابتدا سهتایيهای مرتبط با رویدادهای هواشناسي که مشخصه آنها یکي از مشخصههای انتخاب شده در مرحله
آمادهسازی ميباشد فیلتر ميشوند و همچنین مقادیر عددی موجود در بخش مفعول سهتایيها مطابق
پیشپردازش مشخص شده به مقادیر کیفي تبدیل ميگردند .پس از آن با حرکت پنجره لغزنده بر روی این
سهتایيهای حاصل از پیشپردازش ،تراکنشها که هر یک حاوی سهتایيهای رخ داده در پنجره لغزنده در یک

Observation O&M

1
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موقعیت زماني ميباشند ،ایجاد ميشوند .سپس تراکنشهای ایجاد شده در قالب تعریف شده در آنتولوژی ARM

ذخیره ميگردند .نمونهای از تراکنشهای ایجاد شده در این مرحله در شکل زیر نشان داده شده است.

شکل  :4-4نمونه تراکشهای معنایی خروجی ماژول ایجاد تراکنشها

همچنین پرسوجوهای معنایي طراحي شده بر روی این تراکنشها اعمال شده و تراکنشهای با سطح
مفهومي باالتر را نتیجه ميدهد .مفاهیم و روابط موجود در آنتولوژی که پرسوجوهای معنایي از آنها نتیجه
شدهاند در شکلهای  5-4و  6-4مشاهده ميشوند.

شکل  :5-4مفاهیم و روابط موجود در آنتولوژی کاربرد مورد نظر جهت طراحی پرسوجوهای معنایی ][Pat11
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شکل  :6-4نمونه پرسوجوی معنایی مرتبط با کاربرد مورد نظر در قالب آنتولوژی [Pat11] SSN

سپس خروجي ماژول اول وارد ماژول استخراج قوانین انجمني ميشود .در این ماژول ابتدا روش مبتني بر
الگوریتم  Aprioriبر روی تراکنشهای معنایي اعمال ميگردد و در نهایت قوانین تولید شده در قالب آنتولوژی
 ARMذخیره ميگردند .یک نمونه از قوانین انجمني معنایي نهایي در شکل  7-4نشان داده شده است.

شکل  :7-4نمونه قوانین انجمنی معنایی خروجی ماژول استخراج قوانین انجمنی

 -4-5ارزیابی کیفی

در این بخش مدل پیشنهادی بر اساس روشهای سنجش مدل ،در سه زیربخش مورد ارزیابي قرار خواهد
گرفت.
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ارزیابی مقایسه ای

در مقایسه با کارهای انجام شده در رابطه با استخراج قوانین انجمني از دادههای معنایي ،روش پیشنهادی ،یک
ساختار معنایي برای دادهکاوی ارائه ميکند که بر مبنای مدل معرفي شده در ] [Neb12است و جهت استخراج
قوانین انجمني از الگوریتم  [Agr94] Aprioriاستفاده ميگردد .در مدل معرفي شده الزم است ابتدا نمونه
دادههای جریاندار معنایي از ابر دادههای پیوندی استخراج گردند ،آنتولوژیهای مورد نیاز جهت ایجاد
یکپارچگي و ساختیافتگي مستقر شوند و مراحل بعدی مبتني بر این آنتولوژیها انجام خواهند شد.
در ادامه با توجه به اینکه مدل پیشنهادی بر پایه روش ارائه شده در ] [Neb12ميباشد ،به مقایسه مدل ارائه
شده با ] [Neb12پرداخته ميشود .خالصه این مقایسه در جدول  1-4مشاهده ميشود.
جدول  :1-4مقایسه مدل پیشنهادی با روش ارائه شده در ][Neb12

روش ارائه شده در
][Neb12

قابلیت استخراج دانش جدید از
دادههای معنایی

عدم ناهمگنی ساختاری

+
+
با حذف معاني

قابلیت کار با دادههای جریاندار

-

مفهومسازی حوزه مدنظر

-

فرمت استاندارد برای توصیف دادهها

-

مدل پیشنهادی

+
+
با تعریف آنتولوژی مفاهیم
استخراج قوانین انجمني
+
با استفاده از مدل پنجره لغزنده
+
آنتولوژی کاوش قوانین انجمني،
مفاهیم را به صورت صریح و یکپارچه
در ميآورند.
+
استفاده از سهتایيهای  RDFدر
تمامي مراحل

وجود ابرداده برای تراکنشها و
قوانین انجمنی

+
-

با توجه به  RDFSهر داده
همراه با ابرداده ذخیره ميشود.
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+
-

با استفاده از مفاهیم و روابط
موجود در آنتولوژی

-

+

ارزیابی مبتنی بر ویژگی

امروزه یک روند رو به رشد از تکنولوژیهای وب معنایي در حال شکلگیری مي باشد که در زمینههای
مختلفي از علوم وارد شده است و در این تحقیق معنا به حوزه کاوش قوانین انجمني اضافه شد که ویژگيهای
مثبتي به همراه دارد.
یکي از ویژگيهای اصلي مدل ،ایجاد سازگاری و همگني دادهها در مراحل مختلف دادهکاوی ميباشد که دلیل
اصلي آن مفهومسازی حوزه مدنظر است و اینکه تمام مفاهیم مرتبط با استخراج قوانین انجمني به صورت
ساخت یافته در قالب آنتولوژی طراحي و پیاده سازی شدهاند.
در این مدل ماهیت دادهها معنایي ميباشد و پرسوجو بر روی این دادهها به کمک زبان پرسوجوی
 SPARQLانجام ميگیرد .نکته ای که در این جا قابل ذکر مي باشد ،این است که کارایي این زبان پرسوجو
برای مواقعي که پایگاه داده معنایي بسیار بزرگ باشد ،پایین است و در مقایسه با  SQLکندتر عمل ميکند .اما
با استفاده از این فناوری معنایي و با استفاده از مفاهیم و روابط موجود در آنتولوژی کاربرد ،قوانیني با سطح
معنایي باالتر قابل دستیابي بودهاند.
-4-5-3

ارزیابی عملیاتی

با توجه به اینکه در این تحقیق برای اولین بار روشي برای کاوش جریانهای داده معنایي و کشف قوانین
انجمني معنایي از آنها پیشنهاد ميشود ،بایستي عملیاتي بودن آن را نیز بررسي کرد و نشان داد که این روش
در کنار فناوریهای معنایي پاسخگو است و قابلیت عملیاتي شدن را دارد .از این رو با انتخاب حوزه هواشناسي
نشان داده شده است که خروجيهای مطلوب هر سطح به صورت معنایي ،قابل استخراج است و روشي برای
انجام هر ماژول با برنامه نویسي معنایي و مبتني بر آنتولوژی وجود دارد.
 -4-6ارزیابی کمی

در این بخش به ارزیابي کمي روش پیشنهادی بر اساس معیارهای ارزیابي متداول جهت ارزیابي قوانین
انجمني پرداخته شده است .معیارهای مورد استفاده در این بخش عبارتند از:
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 سطح مفهومي قوانین :هر چه قوانین در سطح مفهومي باالتری باشند ،کمک بیشتری به تصمیمگیری
هوشمند در سیستم استفاده کننده صورت ميگیرد.
 درجه پشتیباني قوانین :احتمال رخداد آیتمهای موجود در قانون در یک موقعیت زماني
)Support (A->B) = P(A ∪ B

 درجه اطمینان قوانین :احتمال رخداد آیتمهای تالي به شرط رخداد آیتمهای مقدم
)Confidence (A->B) = P(B | A

در سناریوی اول دادههای انتخابي که  35268سهتایي زماندار را تشکیل ميدهند ،رویدادهای هواشناسي رخ
داده در  20ایستگاه حسگری  A01تا  A20در بازه زماني  2004.08.09الي  2004.08.14ميباشند .اندازه
پنجره لغزنده نیز  60دقیقه و اندازه گام آن  30دقیقه ميباشد .در مرحله اول اجرای روش پیشنهادی 278
تراکنش معنایي اولیه و  250آیتم منحصر بفرد استخراج شدند .نتیجه اجرای مرحله دوم سیستم پیشنهادی بر
روی این دادهها با تغییر مقدار حداقل درجه پشتیباني از  80تا  100درصد در اجراهای مختلف در جدول 2-4
ارائه شده است .در این جدول مشاهده ميشود که ميتوان با باال بردن حداقل درجه پشتیباني به تعداد
مناسبي قانون با معیارهای کیفیتي باال دست یافت.
جدول  :2-4نتیجه اجرای روش پیشنهادی روی دادههای سناریوی اول

حداقل درجه

حداقل درجه

پشتیبانی

اطمینان

80

90

6165

85

90

3083

92.08

90

90

1440

95.05

98.25

95

90

387

97.01

98.85

99

90

48

99.06

99.75

100

90

3

100

100

تعداد قوانین انجمنی

میانگین درجه

میانگین درجه

پشتیبانی

اطمینان

89.36

98.19
98.12

در ادامه جهت بررسي سطح مفهومي قوانین انجمني استخراج شده ،پرسوجوهای معنایي نیز بر روی
تراکنشهای اولیه اعمال گردیدهاند تا تراکنشهای ثانویه با سطح معنایي باالتر ایجاد گردند .در سناریوی دوم
دادههای انتخابي که  15766سهتایي زماندار را تشکیل ميدهند ،رویدادهای هواشناسي رخ داده در 10
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ایستگاه حسگری دیگر در بازه زماني  2004.08.09الي  2004.08.14ميباشند .اندازه پنجره لغزنده نیز
همچنان  60دقیقه و اندازه گام آن  30دقیقه ميباشد .در اجرای ماژول اول  576تراکنش معنایي اولیه و 155
آیتم منحصر بفرد استخراج شدند .پس از اعمال پرسوجوها نیز  4آیتم دیگر با سطح معنایي باالتر به آیتمهای
اولیه افزوده ميشود .در این اجرا مشاهده ميشود که عالوه بر قوانین انجمني در سطح دادههای اولیه ،قوانین
انجمني با سطح مفهومي باالتر نیز قابل دستیابي ميباشند.
در انتها جهت بررسي صحت ،کامل بودن و عملیاتي بودن روش پیشنهادی ،نتایج بدست آمده از اجرای
روش پیشنهادی روی بخش کوچکتری از دادهها (دادههای حسگر  A02در تاریخ  )2004.08.09با قوانین
محاسبه شده با اعمال نیمه خودکار الگوریتم  Aprioriبر روی دادههای یکسان مقایسه ميگردد .اعمال
الگوریتم  Aprioriبدین صورت بوده که ابتدا با توجه به پیشپردازش تعریف شده و پیشفرضهایي از قبیل
اندازه پنجره ،تراکنشها استخراج ميگردند .سپس با توجه به این مطلب که هر تراکنش دارای یک شناسه
یکتا ميباشد ،این تراکنشها در قالب ماتریس بولي درآمده و الگوریتم  Aprioriبر روی آنها اعمال ميگردد.
طبق جدول  3-4مشاهده ميشود که نتایج کامالً مشابه ميباشند.
جدول  :3-4مقایسه قوانین انجمنی بدست آمده از روش پیشنهادی با الگوریتم Apriori

قوانین انجمنی بدست
قوانین انجمنی بدست آمده از روش پیشنهادی

آمده از اعمال نیمه
خودکار الگوریتم
Apriori

>"<rdf:Description rdf:about="http://wtlab.um.ac.ir/linkeddata/ARM#rule1
><j.0:hasConfidence>100</j.0:hasConfidence
><j.0:hasSupport>31</j.0:hasSupport
><j.0:hasDItem>http://wtlab.um.ac.ir/linkeddata/ARM#item6</j.0:hasDItem
در صورتي که مقدار
><j.0:hasAItem>http://wtlab.um.ac.ir/linkeddata/ARM#item4</j.0:hasAItem
><j.0:hasAItem>http://wtlab.um.ac.ir/linkeddata/ARM#item1</j.0:hasAItem
مشخصه دمای شبنم
><rdf:type>http://wtlab.um.ac.ir/linkeddata/ARM#rule</rdf:type
اندازهگیری شده در حسگر
></rdf:Description
 A02پایین باشد و هوا
>"<rdf:Description rdf:about="http://wtlab.um.ac.ir/linkeddata/ARM#item1
><j.0:hasObject>low</j.0:hasObject
گرم باشد ،رطوبت هوای
<j.0:hasPredicate
اندازهگیری شده در حسگر
rdf:resource="http://knoesis.wright.edu/ssw/ont/weather.owl#DewPointObse
> A02 rvation"/بسیار پایین خواهد
بود.
<j.0:hasSubject
>rdf:resource="http://knoesis.wright.edu/ssw/System_A02"/
><rdf:type rdf:resource="http://wtlab.um.ac.ir/linkeddata/ARM#item"/
></rdf:Description
>"<rdf:Description rdf:about="http://wtlab.um.ac.ir/linkeddata/ARM#item4
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<j.0:hasObject>hot</j.0:hasObject>
<j.0:hasPredicate
rdf:resource="http://knoesis.wright.edu/ssw/ont/weather.owl#AirTemperatur
eObservation"/>
<j.0:hasSubject
rdf:resource="http://knoesis.wright.edu/ssw/System_A02"/>
<rdf:type rdf:resource="http://wtlab.um.ac.ir/linkeddata/ARM#item"/>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://wtlab.um.ac.ir/linkeddata/ARM#item6">
<j.0:hasObject>very low</j.0:hasObject>
<j.0:hasPredicate
rdf:resource="http://knoesis.wright.edu/ssw/ont/weather.owl#RelativeHumid
ityObservation"/>
<j.0:hasSubject
rdf:resource="http://knoesis.wright.edu/ssw/System_A02"/>
<rdf:type rdf:resource="http://wtlab.um.ac.ir/linkeddata/ARM#item"/>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://wtlab.um.ac.ir/linkeddata/ARM#rule2">
<j.0:hasConfidence>100</j.0:hasConfidence>
<j.0:hasSupport>31</j.0:hasSupport>
<j.0:hasDItem>http://wtlab.um.ac.ir/linkeddata/ARM#item1</j.0:hasDItem>
<j.0:hasAItem>http://wtlab.um.ac.ir/linkeddata/ARM#item6</j.0:hasAItem>
<j.0:hasAItem>http://wtlab.um.ac.ir/linkeddata/ARM#item4</j.0:hasAItem>
<rdf:type>http://wtlab.um.ac.ir/linkeddata/ARM#rule</rdf:type>
</rdf:Description>
در صورتي که مقدار
<rdf:Description rdf:about="http://wtlab.um.ac.ir/linkeddata/ARM#item1">
<j.0:hasObject>low</j.0:hasObject>
مشخصه دمای شبنم
<j.0:hasPredicate
اندازهگیری شده در حسگر
rdf:resource="http://knoesis.wright.edu/ssw/ont/weather.owl#DewPointObse
 پایین باشد وA02
rvation"/>
رطوبت هوا بسیار پایین
<j.0:hasSubject
rdf:resource="http://knoesis.wright.edu/ssw/System_A02"/>
 دمای هوای،باشد
<rdf:type rdf:resource="http://wtlab.um.ac.ir/linkeddata/ARM#item"/>
اندازهگیری شده در حسگر
</rdf:Description>
 بسیار باال خواهدA02
<rdf:Description rdf:about="http://wtlab.um.ac.ir/linkeddata/ARM#item4">
<j.0:hasObject>hot</j.0:hasObject>
.بود
<j.0:hasPredicate
rdf:resource="http://knoesis.wright.edu/ssw/ont/weather.owl#AirTemperatur
eObservation"/>
<j.0:hasSubject
rdf:resource="http://knoesis.wright.edu/ssw/System_A02"/>
<rdf:type rdf:resource="http://wtlab.um.ac.ir/linkeddata/ARM#item"/>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://wtlab.um.ac.ir/linkeddata/ARM#item6">
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><j.0:hasObject>very low</j.0:hasObject
<j.0:hasPredicate
rdf:resource="http://knoesis.wright.edu/ssw/ont/weather.owl#RelativeHumid
>ityObservation"/
<j.0:hasSubject
>rdf:resource="http://knoesis.wright.edu/ssw/System_A02"/
><rdf:type rdf:resource="http://wtlab.um.ac.ir/linkeddata/ARM#item"/
></rdf:Description

 -4-7خالصه فصل

در این فصل به شرح پیادهسازی مدل پیشنهادی در حوزه دادههای هواشناسي پرداخته شد و با اجراهای
مختلف سیستم بر روی بخشهای مختلف دادههای معنایي جریاندار منتشر شده در این حوزه کاربردی،
عملیاتي شدن مدل با برنامه نویسي معنایي نشان داده شد.
پس از توصیف مراحل آمادهسازی از قبیل آمادهسازی مجموعه دادهها و آماده سازی آنتولوژی کاربرد و
آنتولوژی مفاهیم کاوش قوانین انجمني و همچنین ارائه ورودی و خروجيهای سیستم پیشنهادی ،در نهایت به
ارزیابي کیفي و کمي روش پیشنهادی با توجه به معیارهای استاندارد معرفي شده پرداخته شد.
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فصل  .5فصل -5نتیجه گیری و کارهای آینده
 -5-1مقدمه

روز به روز در کاربردهای بیشتری از قبیل شبکههای حسگر ،کاربردهای نظامي ،پردازش دادههای آنالین و
غیره ،تولید هر روزه حجم عظیمي از دادههای جریاندار صورت ميگیرد .کشف دانش بهینه از این جریانهای
داده ،یک حوزه تحقیقاتي فعال در دادهکاوی با کاربردهای متفاوت بوجود آورده است .برخالف دادههای ایستای
موجود در پایگاه دادههای سنتي ،دادههای جریاندار اغلب به صورت پیوسته با سرعت باال و با حجم زیاد و
همچنین با توزیع داده متغیر دریافت ميشود .از طرفي مقادیر آنتولوژیها و حاشیهنویسيهای معنایي موجود بر
روی دادهها نیز به طور پیوسته در حال افزایش ميباشد .این نوع دادههای پیچیده و ناهمگن نیز چالشهای
جدیدی را در حوزه تحقیقاتي دادهکاوی بوجود آورده است .بنابراین در این تحقیق به رفع چالشهای ذکر شده و
امکانپذیر ساختن پردازش حجم وسیع دادههای معنایي جریاندار موجود و کشف و ذخیرهسازی قوانین انجمني
جدید در سطح معنایي باالتر با استفاده از غنای معنایي مفاهیم موجود در آنتولوژی و بهرهوری از دیگر
فناوریهای معنایي پرداخته شده است.
 -5-2نتیجهگیری

در سالهای اخیر توجه بیشتری به ترکیب دو زمینه تحقیقاتي وب معنایي و داده کاوی صورت گرفته است.
با کمک استانداردسازی زبانهای آنتولوژی ) RDF(/Sو  ، OWLوب معنایي توسعه بیشتری یافته و حجم منابع
دادهای که شامل حاشیهنویسيهای معنایي هستند ،دارای روندی رو به رشد ميباشد .این ترکیب در اغلب
کارهای انجام شده ،در قالب یادگیری آنتولوژی و کاوش وب بوده است .اما کار کمي در زمینه کاوش و استخراج
دانش از خود دادههای معنایي صورت گرفته است .کاوش دادههای معنایي فواید بسیاری را برای جوامع
تحقیقاتي خاص دامنهای که دادههای آنها اغلب پیچیده و ناهمگن است و حجم زیادی دانش در قالب آنتولوژی
و حاشیهنویسيهای معنایي موجود است ،به بار خواهد داشت.
از طرف دیگر روز به روز در کاربردهای بیشتری شاهد حجم عظیمي از دادههای جریاندار ميباشیم .کشف
دانش بهینه از این جریانهای داده ،یک حوزه تحقیقاتي فعال در دادهکاوی با کاربردهای متفاوت بوجود آورده
است .برخالف دادههای ایستای موجود در پایگاه دادههای سنتي ،دادههای جریاندار اغلب به صورت پیوسته با
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سرعت باال و با حجم زیاد و همچنین با توزیع داده متغیر دریافت ميشوند .این ویژگيهای دادههای جریاندار
مسائل جدیدی را بوجود ميآورد که الزم است در توسعه تکنیکهای کاوش قوانین انجمني از دادههای
جریاندار مورد توجه قرار گیرند .به دلیل این ویژگيهای منحصر به فرد دادههای جریاندار ،تکنیکهای
دادهکاوی سنتي که نیاز به چندین بار مرور کل مجموعه داده دارند ،نميتوانند به طور مستقیم برای کاوش
دادههای جریاندار مورد استفاده قرار گیرند زیرا این کاوش معموالً باید با یک مرور و زمان پاسخ سریع صورت
گیرد.
بنابراین ميتوان گفت مساله اصلي که این تحقیق مطرح ميکند ،پردازش و کاوش دادههای جریاندار معنایي
که حجم وسیعي از آنها در کاربردهای مختلف موجود است و استخراج قوانین انجمني از آنها به گونهای است که
بتوان با پیشبیني برخي روابط به تصمیمگیری نهایي در سیستمهای هوشمند کمک کرد .اهمیت این مساله از
حجم عظیم این گونه دادهها در کاربردهای گوناگون ،حساسیت این دادهها به زمان و استفاده از مفاهیم مستتر
در دادههای معنایي با وجود مشکالتي که ناهمگني این دادهها به آنها منجر ميشود ،ناشي ميگردد .عالوه بر این
با استفاده از غنای معنایي دادهها توانایي دستیابي به قوانین انجمني مفهوميتری فراهم آمده است.
 -5-3کارهای آینده

به عنوان کارهای آینده برای بهبود روش پیشنهادی ،ميتوان ایدههای زیر را مورد بررسي قرار داد:
 .1اعمال تمامي روابط موجود در آنتولوژی بر روی تراکنشهای معنایي و استخراج قوانین سطح باالی
جامعتر.
 .2بهینهسازی الگوریتم کاوش از لحاظ زمان و حافظه مصرفي جهت باال بردن قابلیت توسعه و توزیعپذیری.
 .3استفاده از مدلهای پیچیدهتر کاوش جریانهای داده به منظور کاوش جریانهای داده معنایي به صورت
آنالین.
 .4توسعه واسطهای یکپارچه برای مجموعه دادههای معنایي منتشرشده جریاندار و همچنین غیرجریاندار
به منظور کاوش آسانتر.
 .5توسعه روشي که با تعیین دامنه کاربردی خاص توسط کاربر ،به طور خودکار پیمایش منابع داده معنایي
و استخراج دادههای مورد نظر را به انجام رساند.
 .6تعیین معیارهایي که روش پیشنهادی بر اساس آن بتواند قوانین مفید را از قوانین غیر مفید جدا نماید.
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Abstract:
Day by day we face more and more applications such as traffic modelling, tracking sensor
networks in military applications, online data processing, etc which produce large amounts of
data streams every day. Unlike the static data which exists in traditional databases, data stream is
often received with high speed, high volume and variable data distribution. Useful knowledge
discovery from these kinds of data streams is an active research field among data mining
applications. On the other hand, the amount of ontologies and semantic annotations for these data
streams are constantly growing. This type of complex and heterogeneous semantic data stream
has created new challenges in the area of data mining research. Therefore, in this research a new
method is proposed to provide a way to address these challenges and enable processing large
volumes of semantic data streams, perform association rule discovery and store these new
higher-level semantic rules using semantic richness of the concepts of the defined ontology and
other semantic technologies.
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