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تقدیم به:

کسانی که سرآغاز تولد منند.از یکی زاده میشوم و از دیگری جاودانه.استادی که سپیدی را بر
تخته سیاه زندگیم نگاشت و مادری که تار مویی از او بپای من سیاه نماند.

i

تقدیر و تشكر

تقدیم به پدر و ماادر مررباانم کاه لار لازاه از وجاودم را از اشامه ساار پار از شاق اشمانشاان
سیراب میکنند وسپاس گذار معلمی لستم که اندیشیدن را به من آموخت ،نه اندیشه لا را ...
از جناب آقای دکتر ماسن کالانی که در طی این سالرا صبورانه و دلسوزانه پیگیر و مشوق مان
بودند و رالنماییلا و حمایتلایشان لمواره کارگشای اینجانا
تشکر را دارم.

ii

باوده ،کماا

ساپاس گاذاری و

چكیده:
با گسترش روزافزون حجم دادهها و اطالعات در وب معنایی ،تولید پرر وجوهرا سرات یافتره برر فرراز وب
معنایی نیز با استقبال چشمگیر توسعهدهندگان روبرو شده اس  .با اینحال تولید پرر وجرو سرات یافتره
برا افراد كه با هستانشنا

تعریفشده برر بسرتر مجموعره داده1هرا موجرود آشرنایی ندارنرد مریتوانرد

فرایند پیچیده باشد .از سویی دیگر ،در سرم منراب دربرگیرنرده دادههرا وب معنرایی ،تنهرا دادههرا و
ساتتارها سلسلهمراتبی تعریفشدهاند و در این بین عدم وجرود الگرویی بررا چگرونگی سرات و چیرن
پر وجوها  SPARQLكاربران انسانی تازهكار را با مشكل مواجه میكند .در سالها اتیرر ،در ایرن راسرتا
سیستمهایی با هدف یار كراربران در اسرتفاده از وب معنرایی و سرات ایرن پرر وجوهرا تولیدشردهاسر .
سیستمها پرس وپاسخ ،سیستمها بسط پرر وجرو و سیسرتمهرایی برا واسرط گرافیكری جهر نگرارش
پر وجوها  SPARQLازجمله این موارد هستند.
در این پایاننامه با تمركز رو ساتتار و چین

پر وجوها  ،SPARQLگونها از قالبها كلی مرتبط برا

ساتتار نگارشی این پر وجوها بررسی میگردد .با استفاده از این قالبها ،با پردازش پرر وجوهرا پیشرین
ارسالشده بهسو پایانهها و بهكارگیر روشها یادگیر ماشین (قوانین انجمنی ترتیبی) ،قوانینی استخراج
میگردند كه بیانگر الگو تعریف پر وجوها كاربران پیشین میباشند.
كاربرد این قوانین كمک به كاربران آتی در تولید پر وجوها  SPARQLاس  .نتایج حاصل از ارزیرابی ایرن
قالب از قوانین بیانگر قابلی و كارایی این قوانین جه یار رساندن به كاربران انسانی اس  .رو هر پایانره
بخصوصی ،در بازهها زمانی متفاوت ،بر اسا
در سیستمها یار گر كاربر جه

این قالبها میتوان به دانشی دس یاف كه كاربرد این دانر

تولید مستقیم این پر وجوها برو آن پایانه اس  .برا ارزیابی اینگونره

از قوانین به فرم تودكار در ابندا رو پر وجوها بخر

آزمرای

(پرر وجوهرا از پری

نگرارش شرده)

كاندیدها پیشنهاد مطرح میگردند .در ادامه این كاندیدها با پرر وجرو نگرارش شرده كراربر پیشرین
مقایسه شده و بهاینترتیب دق پیشنهادها ارائهشده گردآور میگردد.
در این پژوه

پر وجوها موجود در  Logپایانه  DBpediaدر سال  2012انتخابشده اس  .برا معیار

ارزیابی در این پژوه

از پارامتر دق برا صح كاندیدها پیشنهاد استفادهشده اس .

كلمات كلیدی:
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معنایی
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فصل اول:

مقدمه

پی گفتار1............................................................................................................................................................................................................

 -1مقدمه
در این فصل در ابتدا بخ

تعریف مسئله ،جه اشاره به كارها پیشرین و چرال هرا موجرود آورده شرده

اس  .در ادامه ،راهكارها بیانشده در این پژوه

برا برطرف سراز چرال هرا موجرود و نروآور هرا

پیشنهاد و ساتتار این پژوه نامه بیان میشود.
 -1-1تعریف مسئله
در تعریف پر وجوها  ، SPARQLالگو پر وجو1در داتل یک پر وجو یكری از مهرمتررین بخر هرا
پر وجو اس  .صرفاً اطالع از هستانشنا ها 2تعریفشده بر بسرتر مجموعره دادههرا وب معنرایی و ترود
دادهها تعریفشده در این مجموعه دادهها وب معنایی برا نگارش این بخ

از پر وجرو ،الگرو

گرراف3

بهتنهایی كافی نیس .
در نگارش این بخ

از پر وجو نحوه تعریف و استفاده از بخ ها جزئریترر و تشركیلدهنرده الگرو

پر وجو ،الگوها سهگانه4در بدنه پر وجو نهایی بسیار مهم اس .
میتوان با در نظر گرفتن  Logپر وجوها پیشین ارسالشده بهسو پایانهها  ،SPARQLبهعنوان منبعی
جام  ،به استخراج قوانینی پردات كه این قوانین بیانگر مدل تعریف پر وجوها كاربران پیشین اسر  .لراا
این قوانین یادگیر شده میتواند در فرایند تولید پر وجوها كاربران آتی اسرتفاده گرردد .در نظرر گررفتن
قالبها كلی برو این پر وجوها میتواند در كشف و بررسی قوانینی كه در بدنه پر وجوهرا كراربران
پیشین نهان بودهاند مفید باشد .بنابراین تعریف مسئله را برا این پژوه

را میتوان استخراج قوانینی از متن

پر وجوها جه كمک به كاربران در سات این دسته از پر وجوها دانس .
در سیستمها

پیشین ازجمله سیستمها

سات یافته

 SPARQLبیشتر از دادها

یار گر كاربر برا

كمک به كاربران در تولید پر وجوها

موجود در مجموعه دادهها

وب معنایی (با قالب )RDF

استفادهشده اس  .در این سیستمها روابط ،الگوها جزئی و نهان در ارتباط با الگوها سهگانه شرك كننده
دریک پر وجو بررسی نشده اس  .در بیان چال ها

این پژوه  ،به قوانین و روابط قابلكشف رو

الگوها سهگانه پر وجوها و چال ها مرتبط با استفاده از  Logپر وجوها ( SPARQLاز دیدگاه
ابزار برا كشف این قوانین) پرداتته میشود .در ادامه به این چال ها اشاره میشود.

Pattern

1Query

2Ontology

Pattren

3Graph

Pattren

4Triple

پی گفتار2............................................................................................................................................................................................................

 .1الگو گراف پر وجوها  SPARQLبرا سات این پر وجوها بسیار مهم هستند .در مطالعرات
پیشین انجامگرفته رو  Logپر وجوها ارسالشده بهسو پایانرههرا  ،SPARQLبره بررسری
حاالت متعارف1در الگوها سهگانه پرداتتهشرده اسر ولری تراكنون تمرامی دنبالرههرا ممكرن از
رتدادها حاالت متعارف در پر وجوها بررسی نشده اس  .اطالع از این دنبالهها حاالت متعارفی
میتواند شرامل امتیرازاتی بررا كراربران باشرد ماننرد آگراهی از الگرو مكرانی رترداد متایرهرا
شرك كننده در میان الگوها سهگانه و یا دنباله حراالت متعرارف برهكاررفتره در میران الگوهرا
سهگانه در یک پر وجو (بسته به الگوها گرافی دربرگیرنده این الگوها سهگانه).
 .2در الگوها سهگانه بهكاررفته در پر وجوها مسندها(2در حال  )IRIمیتوانند دنبالههرا تاصری
را در میان الگوها گرافی دنبال كنند .تاكنون به ایرن زمینره كره ایرن دنبالره از مسرندها در كردام
الگوها گرافی دیدهشدهاند پرداتته نشده اس  .اطالع از الگوها گرافی دربرگیرنده الگوها سه-
گانه این مسندها از دید كاربر برا رسیدن به نتایج نهایی مدنظرش از پر وجو بسیار مهم اسر .
برا مثال اگر مسندها در الگوها سهگانه در الگو گرافری پایره برهكاررفتره باشرند بررا اینكره
پر وجو پاسخی در مجموعه داده  RDFداشته باشد بایسرتی ایرن مسرندها بره یكردیگر ارتبراط
داشته باشند .اگرر ایرن مسرندها (در الگوهرا سرهگانره) در الگوهرا گرافری اجتمراع3یرا اتتیرار

4

دیدهشده باشند چنین محدودیتی اجبار نیس  .اطالع از این امر از دید كاربران برا به كرار برردن
این مسندها در كنار یكدیگر بسیار مفید اس .
 .3پردازش  Logپر وجوها ارسالشده بهسو پایانهها  SPARQLاز دیگرر چرال هرا موجرود
اس  .لاا انتخاب سیاس هایی جه گزین

و مطالعه تعداد از پر وجوها  SPARQLجه

كشف قوانین و الگوها جزئی در چگونگی الگو تولید پر وجوها در این پژوه

موردبررسی قررار

میگیرد.
 -1-2اهداف پژوهش
در راستا مطالعره  Logپرر وجوهرا ارسرالشرده رو پایانرههرا  ،SPARQLبرا تعریرف قالربهرا
كلری پیشرنهاد  ،بره چرال هرا مطررحشرده در براال دیرد راهبررد دادهشرده اسر  .در ایرن مسریر برا
تكیره برر سیاسر هرا مناسررب بررا پررردازش پرر وجوهررا و برر اسررا
اعتبررار و دق ر قرروانین برررا بخ ر

پارامترهرایی كرره بررا سررنج

ارزیررابی در نظررر گرفتررهشررده اس ر برره كشررف و بررسرری ایررن قرروانین

Form

1Canonical
2Predicate
3Union
4Optional
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پرداتته میشود .با اطالع از میزان كرارایی ایرن قالرب از قروانین مریتروان تعیرین نمرود كره بره چره میرزان
این قالب از قوانین میتواننرد مناسربتررین و دقیر تررین مروارد را بره حرین تولیرد پرر وجرو كراربر بره
او پیشنهاد نمایند.
 -1-3نوآوری راهكار پیشنهادی
ازجمله جنبههرا نروآور هرا ایرن تحقیر  ،نگراهی جدیرد بره قرالبی از قروانین اسر كره ایرن قالربهرا
برا تولیرد پرر وجوهرا  SPARQLمناسرب مریباشرند .بررا بررسری و كشرف ایرن قالرب از قروانین از
 Logپر وجوها ارسرالشرده برهسرو پایانرههرا  SPARQLاسرتفادهشرده اسر  .اشراره بره ایرن نكتره
ضرررور اس ر كرره ترراكنون برره  Logپررر وجوهررا  ،SPARQLاز دیرردگاه منبعرری برررا كشررف قرروانین
جزئرری و نهرران در میرران الگوهررا سررهگانرره بررهكاررفترره در پررر وجررو  SPARQLنگریسررته نشررده
اس .
 -1-4ساختار پایاننامه
این نوشتار شامل چهار فصل دیگر ،به شرح زیر اس :
فصل دوم (مرور ادبیات) :در این فصل پس از معرفی زبان  ،SPARQLمرور بر تاریخچرها از سیسرتمهرا
یار گر كاربر ،مطالعات انجامگرفته رو  Logپر وجوها پایانهها  ،SPARQLبررسی قوانین انجمنری در
وب معنایی و قابلی تودكار در تكمیل پر وجوها وب معنایی انجام تواهد شد.
فصل سوم (روش پیشنهاد ) :در این فصل به روش جدید پیشنهاد برا كمک به كاربران انسرانی در تولیرد
پر وجوها  SPARQLاشارهشده اس  .در ابتدا مجموعه داده مورداستفاده در این پژوه

معرفری مری-

گردد .در ادامه به بخ هایی چون پی پردازش پر وجوها ،بهكارگیر الگوریتمها یادگیر ماشین جهر
استخراج قوانین و در انتها ارزیابی روش پیشنهاد ارائهشده اس .
فصل چهارم (پیادهساز و ارزیابی) .در این فصل پیادهساز و ارزیابی سیستم پیشنهادشده بیان مریشرود .در
ادامه یک سیستم یار گر كاربر ،AISPARQL ،كه در جریان این پژوه
فصل پنجم (نتیجهگیر ) :در این فصل نتیجهگیر كلی پژوه

طراحیشده اس معرفی میگردد.

و پیشنهادها كارها آتی ارائهشده اس .

 -1-5مقاالت گردآوری شده در حین انجام پژوهش
مقاالت چاپشده


سعید شفیعی حسنآباد  ،محسن كاهانی ،احسان عسگریان" :كشف قوانین رو پر وجوها
سات یافته وب معنایی جه یار كاربران انسانی در نگارش پر وجوها ،"SPARQL

4............................................................................................................................................................................................................پی گفتار

13-15 ، تهران، دانشگاه شهید بهشتی،نوزدهمین كنفرانس ملی ساالنه انجمن كامپیوتر ایران
1392 اسفندماه
مقاالت ارسالشده




Saeed Shafiee, Mohsen Kahani, “AISPARQL, a SPARQL Query formulation Assistance Tool”,
submitted to the 13 International Semantic Web Conferences, trentino, Italy, 19-23 October
2014.
Saeed Shafiee, Mohsen Kahani, “Discovering SPARQL formulation patterns via Rule Mining on
temporal SPARQL Logs”, Submitted The 13 International Conference on Knowledge Discovery
and Information Retrieval, 2014

فصل دوم:

مرور ادبیات
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 -2مرور ادبیات
 -2-1مقدمه
در این بخ

با توجه به اهداف پرژوه  ،در ابتردا بره تعریفری از بسرتر وب معنرایی پرداتترهشرده اسر ترا

توانندگان پی زمینها از بستر موردمطالعه به دس آوردند .سپس ساتتار و چهارچوب توصیف مناب بررا
بیان دادهها در وب معنایی و بررسی زبان تولید پر وجوهرا سرات یافتره بررو وب معنرایی،SPARQL ،
معرفی میگردد .تعداد از پی نیازهایی را كه در فصلها آتی به آنها نیاز اسر ازجملره سراتتار ،اجرزا و
ویژگیها این زبان در این بخ

نیز بیان میگردد.

 -2-2وب معنایی
برا جامعی بخشیدن به قابلی تفسیر و استنتاج دادهها رو ماشینها ،تعداد از قوانین تح وب معنرایی
برا اولین بار در سال  2006توسط آقا برنرلی معرفی گردید .قواعرد دادههرا پیونرد كره قواعرد بررا
انتشار دادهها رو وب میباشند در قالب قوانینی چون ،استفاده از URIها برا نامگاار اشریا و در دسرتر
قرار دادن این اشیا ،معرفی استاندارهایی برا نمرای

اطالعرات پیرامرون یرک  URIو درنهایر اتصرال ایرن

URIها به یكدیگر میباشرند .تحقر قواعرد دادههرا پیونرد در پرروهه 1LODاسر كره تحر حمایر
كنسرسیوم  W3Cو در هانویه  2007آغاز شد .هدف این پروهه تشخیص مناب داده موجود تح گواهیها
باز و انتشار آنها بر اسا

قواعد دادهها پیوند اس تا برا برداشرتن گرامهرا ابتردایی و اساسری وب داده

تحق پیدا كند .ابر داده پیوند را میتوان به شكل یک گراف جه دار در نظر گرفر  .هرر گرره نماینرده
یک مجموعه داده مستقل اس كه بر اسا

قواعد دادهها پیوند منتشرشده اس  .یالها میان گررههرا

بیانگر ارتباط میان دادهها مجموعه دادهها مستقل اس و ضخام این یالها بیانگر تخمینی از تعداد ایرن
پیوندها اس  .یالها دوطرفه بیانگر ارتباط دوسویه در میان این مناب اسر  .از منظرر محتروایی ،ابرر داده
پیوند دارا تنوع زیاد اس  .تعداد منابعی كه دادهها تود را بهصورت دادهها پیوند منتشر میكننرد
در حال افزای

اس  .همچنین تعداد ارتباطات و پیوندها در میان این مجموعه دادهها در حال افرزای

رشد و توسعه وب معنایی به سم گامهایی پی

اسر .

رفته اس  .هر گام الیها بر رو دیگر میسرازد .توجیره

عملی برا این روش این اس كه رسیدن به اجماع در مراحل كوچک آسانترر اسر  ،معمروالً چنردین گرروه
تحقیقاتی در حال حرك در جهات مختلف وجود دارد .این رقاب ها در ایردههرا نیررو محركره اصرلی بررا
پیشرف علمی اس  .بااینحال از دیدگاه مهندسری نیراز بره استانداردسراز وجرود دارد .بنرابراین ،اگرر اكثرر
پژوهشگران در مورد مسائل تاص تواف و در دیگر موارد اتتالفنظر داشته باشند حرس مریشرود كره نقراط
Open Data

1Linked
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تواف باید ثاب شود .بهاینترتیب ،حتی اگر بیشتر تالشها بلند پروازانه تحقیقاتی به مقصرد نرسرد ،حرداقل
بخشی از نتایج مثب

تواهد بود .زمانی كه یک استاندارد بنا شود ،بسیار از گروهها و شرك ها به آن ملحر

تواهند شد .بجا اینكه منتظر بمانیم تا ببینیم كدامیک از تطوط تحقیقاتی فرعی درنهایر موفر تواهنرد
شد .ماهی وب معنایی بهگونها اس كه شرك ها و كاربران تنها باید ابزارهایی بسازند ،مطالب اضافه كنند و
از آن استفاده كنند .ما نمیتوانیم صبر كنیم تا تمام مأموری ها وب معنایی عملی شوند .ممكن اسر دههرا
سال طول بكشد تا در حد كامل تحق بخشیده شود (البته بهعنوان پی بینی امروز) .در سراتتن یرکالیره از
وب معنایی بر رو دیگر  ،دو اصل زیر الزماند:
سازگار رو به پایین .عاملها بهطور كامل آگاه هستند كه هر الیه باید قادر به تفسریر و اسرتفاده از اطالعرات
نوشتهشده در سطوح پایینتر باشد ،بهطور مثال عامل میداند كه الیه  owlمیتواند بهرره كراملی از اطالعرات
نوشتهشده در الیه  RDFو  RDF schemaببرد.

درك جزئی رو به باال .طراحی باید طور باشد كه عامل كامالً آگاه باشد كره یرکالیره بایرد قرادر بره گررفتن
حداقل مزی

بخشی از اطالعات در سطوح باالتر اس  .بهعنوانمثال ،عامرل بایرد آگراه باشرد كره الیره RDF

و  RDF schemaتنها قادر به استفاده از بخشی از اطالعات الیه  owlهس  .البته  ،هیچ الزامی برا تمام ابزار
برا ارائه این قابلی وجود ندارد؛ نكته این اس كه این گزینه باید فعال باشرد .درحرالیكره ایرن ایردههرا
جااب و نظر بهعنوان هدای اصول توسعه وب معنایی استفاده میشود ،تحق آنها در عمل معلوم شرد كره
مشكل اس  ،و برتی از تواف ها موردنیاز باید ساتته شود.
شكل  -1-2كیک الیها وب معنایی را نشان میدهد) با توجه به تیم برنرلی (كه مهمترین الیههرا طراحری
وب معنایی را نشان میدهد

شكل  1-2كیک الیها وب معنایی][44
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در پایین  XMLرا پیدا میكنیم ،زبانی كه اجازه میدهد ترا یرک سرند برر اسرا

سراتتار وب برا لار نامره

تعریفشده توسط كاربر نوشته شود .زبان  XMLبهتصوص برا ارسال اسرناد در سراسرر وب مناسرب اسر .
مدل داده  ،RDFیک مدل داده پایه اس  .مانند مدل موجودی

-رابطه ،برا نوشتن عبارات ساده در مرورد

اشیا وب (مناب ) .مدل داده  RDFمانند مدل دادها متكی بر  XMLنیس  ،بلكه نگارشی بر اسا

XML

دارد .بنابراین در شكل  -1-2بر رو آن قرارگرفته اس  .مفهوم  RDF schemaشركلهرا هندسری اولیره را
برا مدلساز اشیاء بر اسا
زیر كال

وب به سلسلهمراتب فراهم میكند .كلیدها اولیه ،كال ها و ویژگیها ،روابرط

و ویژگی فرعی ،محدودی ها دامنه و برد هستند .مفهوم  RDF schemaبرر اسرا  RDFاسر .

مفهوم  RDF schemaمیتواند بهعنوان یک زبان ابتدایی برا نوشتن هستیشناسی در نظر گرفتره شرود .امرا
نیاز به زبانها قدرتمندتر برا هستیشناسی اس كه RDF schemaرا گسترش میدهد و اجازه نمای -
ها پیچیدهتر از روابط میان اشیاء وب را میدهد  .بهعالوه الیه منط بهمنظور ارتقاء زبانها هستیشناسری
استفاده میشود.

الیه اثبات شامل فرایند استدالل واقعی بهعنوان ارائه اثبات در زبان وب (از سطوح پایینتر) و ارزیابی اثبراتهرا
هس  .درنهای  ،الیه اعتماد از طری استفاده از امضا رقمی و دیگر انواع دان  ،بر اسا

توصیههرا عوامرل

مورد اعتماد و یا در رتبهبند و صدور گواهینامه سازمانها و نهادها مصرفكننده ،پدیردار تواهرد شرد .بره
دلیل قرار گرفتن در بازمصرف این هرم اعتماد ،یک مفهوم سطح باال و بحرانی اس  .وب تنها زمرانی بره تمرام
پتانسیل تود تواهد رسید كه كاربران به انجام عملیات تود (امنیر ) و كیفیر اطالعرات ارائرهشرده اعتمراد
داشته باشند .این الیه پشته كالسیک در حال حاضر موردبحث اس  .شكل  -2-2یک پشته الیه دیگر را نشان
میدهد .كه تحوالت و پیشرفتها اتیر را به وجود آورده اس  .تفاوت اصلی  ،نسب به شركل  -1-2بره شررح
زیر اس :

الیه هستیشناسی با دو قسم جایگزین شده اس  ،زبان استاندارد فعلی وب  owlو زبان مبتنری برر قواعرد.
بنابراین جریان جایگزینی در توسعه وب معنایی به نظر میرسد .مفهوم  DLPتقراط  owlو منطر Horn
اس و بهعنوان پایه مشترك سرویس میدهند .معمار وب معنایی در حال حاضر موردبحرث اسر و ممكرن
اس موضوع اصالحات و تاییرات در آینده باشد.
در این راستا نوع داده  RDFدر قالب یک استاندارد برا بیان دادهها در وب معنایی معرفیشده اسر  .ایرن
نوع داده از قالبها سهتایی تشكیلشده اس  .یک سهتایی تركیبی از نهاد و مسند و گزاره میباشند .اگرر دو
بخ

نهاد و گزاره را نماینده دو گره بدانیم آنگاه یالی كه این دو نود را به یكدیگر متصل میكند مسند تواهد

بود .در قدمی برا اثبات قابلی ها این نوع داده ،تمامی جمالت موجود در پایگاه دان

ویكیپردیا1بره داده-

هایی با این قالب تبدیل گشتند .این دادهها در مجموعه داده  DBpediaنگهدار میگردند ترا ایرن دادههرا
1Wikipedia
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برا عموم كاربران قابلدستر

باشد.

شكل  2-2پشته

وب معنایی][44

برا نمونه میتوان جمله زیر را كه به زبان طبیعی اس به این نوع داده تبدیل نمود.
"Tutorial.
"Tutorial

پی

The title of book1 is "SPARQL

<http://purl.org/dc/elements/1.1/title> "SPARQL

از تبدیل دادهها و اطالعات موجود در اسناد تح

><http://example.org/book/book1

وب به این قالب ،RDF ،میبایستی از دامنه مقادیر

دریافتی هر یک از این سه عضو (نهاد ،مسند ،گزاره) آگاهی داش  .اگر حرف  Bبه مفهوم ،Blank Node
حرف  Lبه موارد لفظی 1و حرف  iبه مفهوم  IRIاشاره داشته باشد آنگاه بازه
دریافتی در سه بخ

استاندارد دامنه

مقادیر

نهاد و مسند در جدول  -1-2بیانشده اس .

همانطور كه در باال اشاره شد تعداد زیاد

از مجموعه دادهها در وب معنایی بر اسا

قالب چهارچوب

توصیف مناب برا منظورها متفاوت ایجادشدهاند .برا استفاده از تعداد از این مجموعه دادهها تعداد
ازپایانهها ،پایانهها  ،SPARQLدر نظر گرفتهشدهاند تا كاربران بهواسطه این پایانهها بتوانند پر وجوها
مدنظر تود را برو این مجموعه دادهها ارسال كنند .برا آشنایی بهتر با نحوه پردازش پر وجوها
جدول 1-2بازه مقادیر دریافتی در مدل داده

RDF

مقادیر دریافتی

بخشهای نوع دادهی RDF

 Iیا  Bیا L

نهاد

I

مسند

 Iیا L

گزاره

1Literal
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ارسالشده رو پایانهها  SPARQLنیاز به دانستن مفاهیم اولیه و پایها این زبان اسر  .در ادامره تعراریف
پایه و ابتردایی موردنیراز توضریح دادهشرده اسر  .در كاربردهرا مختلرف ازجملره پرردازش پرر وجوهرا
 SPARQLعموماً از این تعاریف پایه استفاده میشود.
 -2-2-1زبان SPARQL

این زبان توسط موسسه  W3Cبهعنوان یک استاندارد برا تولید پر وجوها سات یافتره برر فرراز مردل
داده  RDFدر وب معنایی تعریف گردیده اس  .پر وجوها  SPARQLبه ساتتار  H ← Bاس  .نمراد B

نمایانگر بدنه پر وجو نماد  Hبرا بیان الگو تروجی این پر وجوها اس  .در بدنه پر وجو مفهرومی
با نام الگو گراف قرار دارد .این مفهوم به جهر برقررار تطراب میران الگوهرا سرهگانره در پرر وجرو و
گرافها تعریفشده رو مجموعه داده اصلی بكار گرفته میشود .بدین ترتیب پس از تعیین دادهها تطبی
دادهشده با بدنه پر وجو ،میتوان تروجی انتخابی از سو كاربر را بر اسرا
آمده اس

الگرویی كره در بخر

سررآمد1

تولید كرد.

به بیانی دیگر ،ارزیابی پر وجو ( )Qرو مجموعه داده )D(2در دو مرحله انجرام مریگیررد :در مرحلره اول
نگاشتی از متایرها داتل  Qرو نمونهها موجود در  Dایجاد میگردد .در مرحله دوم بر اسرا

الگرو

موجود در سرآمد مقادیر متایرها به تروجی ارسال مریگردنرد .یرک پرر وجرو  SPARQLبره فررم یرک
چهارتایی میتواند تعریف شود .اجزا این پر وجوها در قالب یک چهارتایی بیان میگردد:
 نوع پرسوجو :بسته به نوع تروجی كه كاربر درنتیجه اجرا این پرر وجرو انتخراب مریكنرد،
پر وجوها قابلتولید برا این زبان در چهار دسته زیر قرار میگیرند:
.i
.ii
.iii

پاسخ بلی یا تیر درنتیجه اجرا یک پر وجو (با بیان كلمه كلید .) Ask

بیان متعارف از گراف مدنظر كاربر در مجموعه داده (با بیان كلمه كلید
مقداردهی متایرها مدنظر كاربر ،بر اسا
مجموعه داده (با بیان كلمه كلید

.iv

.) Describe

تطاب متایرها با الگو گرافی تعریفشده در

.) Select

تاییر نوع تروجی بیانشده در باال به گرافی جدید با ساتتار مطاب نظر كاربر (با بیان
كلمه كلید

.) Construct

 مجموعه دادهی انتخابشده برای اجرای پرسوجو :این قسم در نگرارش پرر وجرو كراربر
اتتیار اس  .این بخ

بیانگر نام گراف به تصوصی اس كه در مجموعه داده مدنظر كاربر قررار
1Header
2Dataset
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دارد .كاربر میتواهد پر وجوی

رو این گراف اجرا گردد .این بخ

با كلمههرا كلیرد چرون

 FROMو  FROM NAMEDدر پر وجو بیان میگردد.
 الگوی گراف :این بخ

از پر وجو رو دادهها تعریفشرده در مجموعره داده  RDFمطابقر

داده میشود تا بر اسا

الگو مدنظر كاربر پاسخها پرر وجرو از مجموعره داده واكشری گردنرد.

از معرفی این بخ

از پر وجو الزم اس مفهومی با نام الگو سهگانه معرفی گردد .اگر نمراد

پی

 Lبه موارد لفظی ،نماد  Iبه  IRIو نماد  Vبه یک متایر اشاره داشته باشد ،آنگاه ساتتار در قالرب،
( ،)I ∪ L ∪ V) × (I ∪ V) × (I ∪ L ∪ Vیک الگو سهگانه نامیرده مریشرود .الگرو گرراف در
پر وجو بیانگر تركیبی از این الگوها سهگانه اس  .این بخ

از پر وجو در مرتن پرر وجرو در

بدنه  WHEREقرار میگیرد ] .[47برا مثال در متن پر وجو زیر به ایرن بخر

اشرارهشرده

اس .

PREFIX dc: <http://purl.org/dc/elements/1.1>/
SELECT ?title
} WHERE { <http://example.org/book/book1> dc:title ?title

بر اسا

انطباق این الگوها سهگانه رو مجموعه داده ،پاسخ پر وجو تولید میگرردد .برر اسرا

الگوهرا

سهگانه ،مفاهیم دیگر نیز مانند الگو گراف پایه تعریف میگردد .الگو گراف پایه گروهی از الگوها سره-
گانه اس كه در این گروه در میان الگوها سهگانه از عملگرها اتتیرار 1و اجتمراع2و الحراق 3بره ترتیرب برا
نمادها

 Join ،Union ،Optاستفادهشده اس  .از نماد {} برا معرفی مفهوم الگو گراف پایه استفاده می-

شود ].[47
 تغییردهندههای نمایش خروجی :4این بخ

از پر وجو در قالب شكلدهی پاسخها بازگشتی

(نهایی) بهسو كاربر استفاده میگردد .برا مثال مرتبساز پاسخها بازگشتی از اجرا پر -
وجو بر اسا
به این بخ

یک فیلد تاص یا تعیین تعداد سطرها قابلرؤی برا كاربر .در متن پر وجو زیر
اشارهشده اس .

>PREFIX site: <http://example.org/stats#

1Optional
2Union
3Join

Modifier

4Solution
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}

در ادامه متن این پژوه

* SELECT
WHERE
{ [] site:hits ?hits
)ORDER BY desc (?hits
Limit 10

از تعداد از عملگرها جبر برا بیان عملگرها این زبان استفادهشده اس

كه معادل این عملگرها جبر در داتل پرانتز آورده شده اس .
)AND (.), UNION (Union), OPT (Optional), and Filter (Filter

پیچیدگی زمانی اجرای پرسوجوها :یک نكته اساسی در زبانهرا جسرتجو ،مرتبره پیچیردگی زمران
اجرا آنهاس  .این پیچیدگی در موتورها اجراگر این پر وجوها اهمی مییابد .اجزا این زبانهرا بررو
این معیار تأثیر دارند ،لاا بر اسا

عملگرهایی كه از سو كاربران در پر وجوها نگارش میگردد پر وجوها

دارا پیچیدگیها متفاوتی میباشند .پیچیدگی پر وجوها بر اسا

عملگرها شرك كننده در پر وجرو

در جدول  -2-2آورده شده اس
جدول  2-2پیچیدگی زمانی اجزا زبان

مرتبهی پیچیدگی زمانی

[46] SPARQL

عملگرهای داخل پرسوجو

)|O(|P|.|D

AND, Filter

NP-Complete

AND, Filter , Union

PSPACE-Complete

AND, Filter , OPT

PSPACE-Complete

AND , Union, OPT

باالترین پیچیدگی اجرا پر وجوها در مرتبه زمانی  PSPACE-Completقرار میگیرد .این حال زمرانی
رخ میدهد كه به تعداد نامحدود از عملگر اتتیار در یک پر وجو استفاده گردد ] .[46برا كاه

زمران

ارزیابی پر وجوها بایستی از نحوه تأثیر عملگرها در گردآور پاسخها رو مجموعه دادهها  RDFآگاهی
داش  .در توصیف عملكرد عملگر پاالیه و الحاق ،این عملگرها موجب كراه
عملگر اتتیار موجب افزای

انردازه پاسرخ پرر وجروهرا و

اندازه پاسخ میگردد .بدین ترتیب در زمان بره دسر آوردن درتر پرردازش

یک پر وجو  SPARQLمیبایستی پردازش عملگرها پاالیه و الحاق را به پرایینتررین سرطوح فرسرتاد و
پردازش آنها را در نزدیکترین زمان ممكن انجام داد و پردازش عملگرها اتتیرار و اجتمراع را در آتررین
مرحله انجام داد ].[46
عملگر اتتیار  ،برا این پر وجوها مجموعه پاسخها بیشتر را فراهم میآورد ،در موارد كه تعرداد از
پاسخها گردآور شده در مراحل میانی اجرا پر وجو تنها در تعداد از شرایط بیرانشرده در پرر وجرو
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صدق نمیكنند .عملگر اتتیار موجب باالتر رفتن مرتبه زمانی پردازش پر وجو میگردد .استفاده از ایرن
عملگر در پر وجو مرتبه زمانی پردازش پر وجو را در مرتبه  PSPACE-Completeقرار میدهد ].[46
در پاسخ به این سؤال كه آیا كال

تاصی از پر وجوها وجرود دارد كره پیچیردگی زمرانی آنهرا برهمراترب

كوچکتر از پیچیدگی زمانی قابل كاه

باشد و این كال ها از ساتتار سادها برا فهم برتوردار باشد به

الگوهایی با نام توشترتیب1در ] [46اشارهشده اس  .مرتبه پیچیدگی زمانی این كرال
 coNP-completeقابل كاه

از پرر وجوهرا بره

اس .

 -2-2-2پایانههای SPARQL

2

پایانه  SPARQLیک سرویس تح وب اس كه برا پاسخگویی به پر وجوها در نظر گرفتهشرده اسر .
پر وجوها ارسالشده از سو كاربران در این پایانهها در قالب  Logبا قالب تاصی ذتیرره مریگردنرد .برر
دان

اسا

بهدس آمده از مطالعه پر وجوها داتل  ،Logمیتوان بهبود كرارایی ایرن پایانرههرا و سرایر

نرمافزارها وب معنایی پردات  .پایانهها برا ذتیره پر وجوها از یک قالب متنی ساده استفاده میكننرد.
در توجیه دلیل انتخاب یک ساتتار متنی ساده برا ذتیره پر وجوها میتوان به نكاتی اشاره كررد .اگرر از
یک پایگاه داده رابطها برا ذتیره پر وجوها استفاده شود آنگاه در صورت بروز هر مشكلی میبایسرتی
از سالم بودن پایگاه داده (برا بررسی  )Logاطمینان حاصل كرد ،حالآنكره سراتتار متنری سراده عرالوه برر
استقالل از فریم سیستمها توسط تمامی سیستمها پشتیبانی میگردد.
پایانه موردمطالعه در این پژوه

منحصراً از قالب  CLFبرا ذتیره  Logاستفاده میكنرد .ایرن سراتتار

متنی استاندارد ( ،)CLFتوسط سرورهرا تحر وب بررا نگهردار  Logبكرار گرفتره مریشرود .فیلردها
تعریفشده در این قالب شامل موارد زیر اس :
.i

فیلد ) ،(%hآدر

.ii

فیلد ) ،User-identifier (%lبیانگر پروتكل استفادهشده برا تعیین هوی كاربر اس .

.iii

فیلد ) UserID ،(%uكاربر اس كه این تقاضا را فرستاده اس .

.iv

فیلد ) ،(%tبیانگر زمان اتمام پردازش این تقاضا توسط سرور اس .

.v

فیلد )"\ ،(\"%rبرا تعیین نوع تقاضا استفاده میگردد.

.vi

فیلد ) ،(%>sبیانگر پاسخ نهایی سرور به تقاضا كاربر اس  .كد به قالب  2xxبه معنا اجرا
موفقی آمیز درتواس

كاربر اس كه این تقاضا را بهسو سرور فرستاده اس .

ارسالشده و  3xxبه معنا بازگردانی درتواس

و  4xxبه معنا تطا در

سم كالین اس و  5xxبه معنا به معنا تطا در سم سرور اس .

1well-designed
2SparqlEndpoint
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.vii

فیلد) ،(%bنمای

تعداد بای پاسخ تروجی درنتیجه اجرا درتواس كاربر اس .

در شكل  -3-2یک نمونه از یک درتواس
 CLFذتیرهشده اس نمای

در قالب پرسوجوی  SPARQLرو یک پایانه كه در قالب

دادهشده اس .

شكل( )3-2نمونه یک پر وجو در پایانه  SPARQLدر ساتتار .[9] CLF

 -2-3بررسی كارهای پیشین
با تاییر در مدل استفاده كاربران از مجموعه دادهها وب معنایی نیاز به تاییر در سیستمها فعلی و تولیرد
سیستمها جدید بهمنظور كمک به كاربران آتی تواهد بود .در ایرن پرژوه

در ابتردا بره مطالعرات پیشرین

انجامگرفته برو  Logپر وجوها  SPARQLپرداتتهشده اس  .در ادامه تكنیکها بكار گرفترهشرده در
سیستمها پیشین یار گر كاربران وب معنایی برا تولید این پر وجوها بررسی میشود .با تركیرب ایرن دو
دسته از مطالعات پی زمینه این پژوه

هدفمندتر میگردد .مطالعه این دودسته از كارهرا پیشرین بره

دلیل اطالع از تكنیکها بكار گرفتهشده در سیستمها یار گرر كراربر و اطرالع از نحروه

مطالعره Log

پر وجوها تواهد بود .در ادامه كارها مرتبط با قابلی تودكار پر كرردن1پرر وجوهرا در فررمهرا در وب
معنایی ،برا آشنایی با مناب داده استفادهشده برا كسب دادهها برا پر نمودن این فرمهرا بررسری مری-
گردد .در انتها به بررسی قوانین انجمنی و ترتیبی بر فراز وب معنایی پرداتتهشده اس .
 -2-3-1مطالعات انجامگرفته روی  Logپرسوجوهای SPARQL

بررسیها پیشین  Logپر وجوها پایانهها  SPARQLتروجیهایی چرون آگراهی و اطرالع از مفراهیم
پركاربرد هستانشنا ها تعریفشده رو مجموعه دادهها ،مدلها بهكارگیر مفاهیم هستانشرنا هرا از
سو كاربران وب معنایی ،نكات جدید برا طراحی سیستمها جدید چون سیستمها ارزیابگر و تولیرد
ابزارها یار گر كاربر در راستا تولید پر وجوها  ،SPARQLتصحیح هستانشنا ها موجود و تعریف
دادهها جدید برا این هستانشنا ها مطاب با نیاز پیشین كاربران را در ترود دارد .بررا بیران مطالعرات
انجامگرفته بر فراز  Logپر وجوها  SPARQLدر ابتدا به یک دستهبند كلی اشاره میشود.

1AutoCompletion
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 -2-3-1-1پاسخ به سؤاالتی پیرامون مدل استفادهی انواع كاربران از یک مجموعه داده
در این بخ

به تعداد از سؤاالت پیرامون مدل استفاده كاربران پیشین از مجموعه دادههرا

 Dbpediaو

 SWDFپاسخدادهشده اس  .برا این زمینهها میتوان به موارد چون عملگرهرا و كلمرات كلیرد كره ایرن
كاربران در پر وجوها تود بر فراز پایانهها استفاده كردهاند اشاره نمود .تحلیلكنندگان وب معنرایی جهر
شنات كاربران وب معنایی و دانستن نیاز آنها بر فراز وب معنایی از این دان
دیگر از این دان

استفاده میكننرد .اسرتفاده

بهدس آمده برا ترغیب كاربران بیشتر برا مصرف منراب دادههرا وب معنرایی و از

سمتی دیگر برا موارد چون طراحی سیستمها آتی بر فراز وب معنایی مانند سیستمها اجراگرر پرر -
وجوها و مناب نگهدارنده این مجموعه دادهها اس .
میزان استفاده از کلمات کلیدی  :SPARQLدر زبان  SPARQLتعداد از تواب و كلمات كلید برا
اعمال قوانین مدنظر كاربر ،به حین واكشی دادهها از مجموعه دادهها در نظر گرفتهشده اس  .اطالع از میزان
كاربرد این كلمات كلید

رو

یک پایانه

منحصربهفرد ،برا

پیادهساز

سیستمها

آتی مرتبط با این

پایانه و اطالع از مدل نیاز كنونی برو این سیستم مفید اس  .برا نمونه میزان رتداد تاب  Langبرا
تعیین زبان دادهها

سهتایی نشان میدهد كه این تاب در بی

از  28درصد از پر وجوها

پایانه

 DBpediaكه دارا پاالیه میباشند حضور دارد ولی این تاب در بدنه پر وجوها پایانه  SWDFدیده
نشده اس  .بر این اسا
پشتیبانی میكند .بر اسا

میتوان چنین استنتاج نمود كه مجموعه داده
شكل  -4-2در مقاله

 SWDFتنها از زبان انگلیسی

] ،[3میزان كاربرد سایر كلمات كلید

در پایانهها

 SWDFو  DBpediaبیانشده اس .
نكات دیگر چون تعداد متایرها شرك كننده در پاالیهها دارا اهمی تاصی اس  .بر اسا

مقالره

][3

در  99.4درصد از پر وجوهایی كه دارا واهه كلید پاالیه میباشرند تنهرا یرک متایرر در عبرارت پاالیره
بهكاررفته اس

و به دلیل تک متایره بودن عبارت پاالیه میتوان زمان اجرا این پر وجوها را با تكنیکها

شاتص گاار كاه

داد.
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شكل ( )4-2میزان استفاده از كلمات كلید در پر وجوها پایانهها

 SWDFو [3]DBpedia

عملگر تبیینگر نام مجموعه داده ،عملگر اس كه كاربر با نگارش آن میتواند به انتخاب یک گراف نامردار از
مجموعه داده موردنظر بپردازد .از میان دو پایانره بیرانشرده ایرن عملگرر تنهرا در پایانره  DBpediaبكرار
گرفتهشده اس كه نمای دهنرده تنروع در تعرداد گررافهرا داده در مجموعره داده  DBpediaاسر  .در
توصیف نبود این عملگر در پر وجوها پایانه  SWDFمیتوان چنین گف كه در این مجموعره داده تنهرا
یک گراف كلی برا دادهها وجود دارد ].[3
میزان استفاده از عملگرهای  :SPARQLدر میان عملگرها الحاق و اجتماع و اتتیار  ،براالترین درصرد
استفاده از این عملگرها از سو كاربران ،برا عملگر الحاق اس  ،پس از آن عملگرر اجتمراع برا 11.84درصرد
رو پایانه  DBpediaو سپس میتوان به عملگر اتتیار اشاره داش  .در توصیف عملكررد عملگرر الحراق،
این عملگر دو الگو گراف پایها را الحاق میدهد.
در میان دو الگو گراف در یک پر وجو یک متایر مشابه قرار دارد .با بررسی محل این متایرر مشرترك (در
یكی از نقاط نهاد یا مسند یا گزاره) میتوان به دستهبند انواع الحاقهایی كه از عملگر الحراق اسرتفاده مری-
كنند پردات  .الحاقها در دستهها نهاد  -نهاد ،مسند  -مسند ،گزاره  -گزاره ،نهاد  -مسند ،نهراد  -گرزاره و
مسند  -گزاره قرار میگیرند ] .[3به ترتیب بی ترین نمونه دیدهشده از نوع الحاقها به ترتیب نهراد  -نهراد،
نهاد  -گزاره ،گزاره  -گزاره اس  .از منظر تعداد الحاقها در یک پر وجو  2.66درصد از پر وجوها موجود
در  Logپایانه  DBpediaتنها دارا یک الحاق و  75درصد از آنها دارا دو الحاق میباشرند و تعرداد ایرن
الحاقها تا  10مورد افزای

مییابد .در شكل ( -5-2شكل ( -6-2برر اسرا

مقالره ] [3بره بررسری میرزان

الحاقها در پر وجوها موجود در  Logدو پایانه  DBpediaو  SWDFپرداتتهشده اس .
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شكل ( )5-2تعداد الحاقها در  Logپر وجوها پایانه

[3] DBpedia

شكل ( )6-2درصد انواع الحاقها در  Logپر وجوها پایانهها  SWDFو

میزان استفاده از حلقههای ستارهای1و حلقههای طوالنی
بر اسا

[3] DBpedia

2

الگو بیانشده در مقاله ] ،[3در میان پر وجوها كاربران بر اسا

چیرن

الگوهرا گرراف در

بدنه پر وجو دو مدل جام تر از حلقهها با نام حلقهها ستارها و طوالنی وجود دارند .برا اعتبارسرنجی
این مطلب به روشهایی اشارهشده اس بدین ترتیب كه با پردازش  Logپر وجوهرا ،برا سرات یرک گرراف
جه دار برا هر پر وجو سپس اندازهگیرر بلنردترین مسریر موجرود در ایرن گرراف حلقرههرا طروالنی

1StarShaped

Chain

2Long
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تشخیص داده شد (حلقهها طوالنی) .در پر وجوها دو پایانه  DBpediaو  SWDFاین مسیرهرا در 98
درصد از موارد دارا طول یک و در 1.8درصد دارا طول  2و در موارد نادر این عردد بره  5رسریده اسر .
برا آزمون الگو حلقهها ستارها  ،در ابتدا برا هر نود در پر وجو به تعریف درجها بهعنروان درجره
تروجی پرداتته اس  .هر گراف دارا یک نود میانی با تعداد باالیی درجره تروجری و دارا چنردین نرود
برگ اس  .برا نود برگ درجه تروجی برابر با درجه صفر اسر  .در پرر وجروهرایی برا  3ترا  9الگرو
سهگانه در الگو گراف ،در  99.93درصد از موارد به حلقهها ستارها اشارهشده اس .
در مقاله ] [35مدلی از حلقهها در پر وجوها كاربران ماشینی معرفی گشته اس كه بره اسرتفاده از ایرن
حلقهها در موارد چون تحلیل پر وجوها كاربران و تشخیص هرزنامهها اشاره میكند ،سرپس بره بررسری
روند تاییرات در نرخ درتواس ها در قالب پر وجوها  SPARQLو درتواس ها غیر  SPARQLدر گار
زمان رو پایانهها متفاوت اشاره دارد .نترایج ایرن بررسری بررا پایانره  SWDFدر شركل ( -7-2و بررا
پایانه  DBpediaدر شكل ( -8-2نشان دادهشده اس  .در بیان نتایج بررسی رفترار كراربران در وب معنرایی،
در مقاله ] ،[35اكثری كاربران یا به انحصار از پر وجوهرا  SPARQLو یرا تنهرا از پرر وجوهرا غیرر

 SPARQLاستفاده نموده و معموالً از تركیبی از آنها استفاده نمیكنند.

شكل ( )7-2روند درتواس پر وجوها رو پایانه

[35] SWDF
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شكل ( )8-2روند درتواس پر وجوها رو پایانه

با توجه به گسترش روزانه

ابردادهپیوند

نیاز به دریاف

[35] DBpedia

مدل كنونی نحوه

استفاده از آن احسا

میگردد .مقاله [ ]31با دستهبند كاربران ابردادهپیوند به دودسته كاربران انسانی و ماشینی ،به بررسی
ترافیک رو مناب وب معنایی مرتبط با رخدادها واقعی مرتبط با این مناب میپردازد .در این مقاله برا
ارزیابی الگو استفاده از ابر دادهها پیوند به معرفی تعداد از معیارها و سنجهها میپردازد مانند نسب
تعداد درتواس ها

 SPARQLبه تعداد كل درتواس ها ،پیچیدگی پر وجوها

تعداد الگو سهگانه داتل پر وجو و نرخ درتواس

داده كه این معیار بیانگر نسب

 SPARQLدر قالب
تعداد درتواس ها

 RDFبه تعداد كل درتواس ها اس .
 -2-3-1-2طراحی ابزارهای كاربردی در ارتباط با این زبان
پر وجوها ارسالشده بهسو پایانهها  SPARQLاز سو كراربران وب معنرایی مریتوانرد بیرانگر مردل
استفاده كنونی كاربران و بیانگر نیاز آتی آنان باشد .در این مسیر در تعداد از كارها گاشته با بررسی این
مطلب ایدههایی برا طراحی سیستمها آتی ارائهشده اس  .در ادامه با دستهبند این كارها به بیان هر یک
میپردازیم.
سیستمهای ارزیاب گر بر بستر وب معنایی :با انتخاب این زبان ،SPARQL ،بهعنوان زبران پرر وجرو
رایج برا دادهها وب معنایی ،هم اكنون نیاز به بررسی كارایی منراب ذتیرره كننرده دادههرا و موتورهرا
اجراگر پر وجوها احسا

میشود .بررسی مؤلفهها مدنظر توسعهدهنردگان و مشرتریان سررویسهرا وب

معنایی مانند آگاهی از میزان اطمینان پاسخدهی به ویژگیهایی كه مطلوب كاربر سبب گش تا محریطهرایی
جام در قالب ارزیابها برا بررسی و ارزیابی سیستم هایی كه ادعا بر فراهم آوردن محیطها موردنیاز جه
برآورده ساتتن نیاز جستجو بر مبنا دادهها

وب معنایی میكنند تولید گردد ].[32
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در راستا تولید بخ ها این سیستمها ارزیابی ،همچون پر وجوها آزمون ،از پر وجوهرا غالرب در
پر وجوها موجود  Logپایانهها و بررا تولیرد داده تودكرار بررا سیسرتمهرا ارزیرابی بره مطالعره
پر وجوها  Logپرداتته میشود تا بدینوسیله الگوهایی كه بر اسا

آنها دادهها آزمون تولید میگردند

با دق و كیفی باالیی مطاب با تواسته كنونی كاربران تهیه گردد.
ابزار تحلیل و تولید پرسوجوها :در مقاله [ ]9برا سهول در تحلیل پر وجوها ارسالشده برهسرو
پایانهها ،توسط طراحان و تحلیلگران سیستمها یک هسرتانشرنا

مسرتقل از مجموعره داده و پایانره بررا

ذتیره پر وجوها  SPARQLارائهشده اس  .مؤلفهها این هسرتانشرنا

و قالرب آن در شركل (-9-2

بیانشده اس .

شكل ( )9-2تعریف یک هستانشنا

برا ذتیره پر وجوها  Logپایانهها  SPARQLدر قالب

RDF

[] 9

در این مقاله دو مدل دیگر با نامها مفهوم  -پر وجو و مفهوم  -مؤلفه مطرح گشته اس  .در مدل ابتدایی
(مفهوم  -پر وجو) به بررسی مفاهیمی پرداتته میشود كه در یک پر وجو دیدهشده اس  .در مدل دوم
(مفهوم  -مؤلفه) به بررسی مسندهایی پرداتته میشود كه برا یک مفهوم توسط كاربر در پر وجوها بیان
گردیدهاند .بر اسا

این دو مدل یک ابزار گرافیكی 1با نام  SEMLEXبرا

نمای

تحلیل پر وجوها

كاربران تولید گش  .این ابزار از دو معیار در طراحی تود بهره میبرد ،یكی از این معیارها گراف مفهوم2اس
كه این معیار نمای دهنده گرافی از مفاهیم اس
مسندهایی اس

كه با یكدیگر در ارتباط میباشند .معیار دیگر درتتی از

كه به دنبال یكدیگر در الگوها

سهگانه

یک پر وجو

 SPARQLآمدهاند.

شكل( -10-2به بررسی ارتباط میان مفاهیم موجود در مجموعه داده و مفاهیم بكار گرفتهشده در
پر وجوها پایانه آن مجموعه داده پرداتته اس  .این ارتباط دارا دو مؤلفه سایز و رنگ اس  .مؤلفه
سایز به معنا میزان كاربرد این مفهوم در مجموعه داده و مؤلفه رنگ به معنا میزان كاربرد این مفهوم در
of Query Log

1Visualization

Graph

2Concept
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پر وجوها

ارسالشده به سم

پایانه اس  .بدین ترتیب موارد پررنگتر تعداد تكرار باالتر مفاهیم در

پر وجوها و سایز بزرگتر تكرار بیشتر این مفاهیم را در مجموعه داده نشان میدهد.

شكل( )10-2نمایی از میزان مفاهیم تعریفشده در مجموعه داده و مفاهیم استفادهشده در پر وجوها
[]9

بر اسا

اندازهگیر ها انجامشده الزاماً تعداد باال نمونه یک كال

بیشتر آن كال

SPARQL

در مجموعه داده داللتی بر كاربرد

در پر وجوها كاربران ندارد [ .]9مقاله ] [10به فرایند كشف برچسبها قابلتواندن

برا انسان از میان الگوها سهگانه در پر وجوها پرداتته اس  .كاربرد این برچسبها در موارد تواهد بود
كه برا یک مفهوم ،مؤلفها جه نمای

اطالعات

به كاربران انسانی وجود ندارد .حالآنكه از سو كاربران

پیشین میتوان مؤلفها را برا این مفهوم در نظر گرف

كه در مجموعه داده به آن اشارها نشده اس

ولی

كاربران در ذهن تود انتظار وجود این مؤلفه را داشتهاند.
با معرفی ساتتار

جه

بهینهساز

پر وجوها ،ابزار

با نام  SPAMباهدف بهینهساز

مرتبه

زمانی

پر وجوهایی با پیچیدگی زمانی باال تولید گش  SPAM .به كاربران در حین تولید پر وجو بر اسا
ساتتار موجود در پر وجو فعلی كاربر ،پر وجو ابتدایی او در صورت امكان را بهینهتر مینماید ].[26
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 -2-3-1-3مدلهای معنایی جهت افزایش كیفیت تولید و اجرای پرسوجو
جه

ساتتار دادن به مطالعه پر وجوها  Logمدلهایی پیشنهاد گردیرد ترا از نترایج ایرن مطالعرات در

ابزارهایی كه به فراهم آوردن نیازها جستجو كاربران رو وب معنایی میپردازند و یرا سررویسهرایی كره
پر وجوها  SPARQLرا اجرا میكنند استفاده شود .هدف نهایی این مدلها فراهم آوردن كارایی و نمای
بهتر نتایج این ابزار كاربرد به كاربران اس .
در ابردادهپیوند دادهها فراوانی تولید گشتهاند .تعداد از این دادهها در مجموعه دادههایی كه بره یكردیگر
مرتبط میباشند به یكدیگر لینک نگردیدهاند .لاا ممكن اس یک مطلرب یرا مفهروم مشرابه در میران ایرن دو
مجموعه داده موجود باشد ولی به دلیل اینكه لینكی در میان ایرن دو مجموعره داده رو ایرن مطلرب نیسر
تعداد از پاسخها نهایی ،از مجموعه پاسخها ممكرن و صرحیح بره پرر وجرو كراربر حراف گرردد .در
پردازش پر وجوها كاربران بر اسا
پاسخها و كاه

این مدلها میتوان به اجرا بهتر این پرر وجوهرا از منظرر كیفیر

زمان پردازش پر وجو پردات  .در مقاله [ ]8به كاربرد تعداد از این مردلهرا پرداتتره

اس ازجمله:
 كاه

بهینه فضا جستجو برا یافتن الگو موردنظر در مجموعه دادهها.

 یافتن اطالعات اضافی در جه نمای

بهعنوان تروجی كه برا كاربر مناسب بوده و در حال حاضرر

كاربر از وجود این دادهها اضافی بیاطالع اس  .فراهم آوردن این نتایج بیشتر بررا كراربر موجرب
كسب رضای باالتر كاربر از پاسخها میگردد.
در ادامه به معرفی این مدلها پرداتته میشود.
مدل مفهوم پرسوجو : 1در این مدل ،میان تمامی مفاهیم موجود در پر وجو تناظر برقرار میگردد .ایرن
مفاهیم در پر وجو در حقیق كال

نمونههایی هستند كه در این نمونهها در نقاط نهاد و گزاره الگوهرا

سهگانه بكار رفتهاند .در پر وجو زیر ،در ابتدا با جم آور نمونههرا بیرانشرده در نقراط نهراد و گرزاره
الگوها سهگانه در بدنه پر وجو
>Prefix re: <http://DBpedia.org/resource/
SELECT DISTINCT ?genre, ?instrument WHERE
{
<re:Ringo_Starr> ?rel
<re:The_Beatles>.
<re:Ringo_Starr> DBpedia:genre
?genre.
<re:Ringo_Starr> DBpedia:instrument ?instrument.
}

نمونهها زیر به دس میآیند
<1. <re/Ringo_Starr

1Query-Concept
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2. <re/The_Beatles>.
در ادامه برا تحق بخشیدن به این مدل بایستی نوع یا مفاهیم این نمونهها تعیین گردد .برا مثال برا
نمونه  Ringo_Starrدو مفهوم زیر را میتوان در نظر گرف .
1. DBpedia: MusicalArtist
2. umbel: MusicalPerformer
و برا  The_Beatlesنوعها زیر به دس میآید.
1. DBpedia: Band
2. Schema: MusicGroup
اكنون این مفاهیم بیانشده برا نمونه اول و دوم میتوانند با یكدیگر تناظر پیدا كنند.
مدل مفهوم مؤلفه : 1در این مدل ،تمامی مسندها بكار رفته به همراه یک مفهوم در پرر وجرو جمر آور
میگردد .در این مدل میان مفاهیم دیدهشده در محل نهاد الگوها سهگانه و مسندها دیدهشرده بررا ایرن
مفاهیم یک تناظر در نظر گرفته میگردد .در توضیح دید حاكم بر استفاده از این مدل میتوان چنین گف كه
معموالً در ادامه دسترسی به مفاهیم موردنظر كاربر در یک پر وجو به كدامیرک از مسرندها بیشرتر رجروع
میكند .برا مثال در پر وجو اشارهشده در باال با انتساب هر یک از مسندها به نوع نمونههایی كه در نهراد
الگوها سهگانها كه مسندها در آنها دیدهشدهاند میتوان به موارد زیر رسید
) Predicate (DBpedia: genreو )1. Type (DBpedia: MusicalArtist
) Predicate (DBpedia: genreو )2. Type (umbel: MusicalPerformer
از این مدل برا تولید نتایج بهتر در تروجی پر وجو ابتدایی كاربر میتوان استفاده نمود .برا مثال
برا مفهوم  MusicalArtistاین دسته از این مسندها در پر وجوها تولیدشده تابهحال بیشتر استفادهشده
اس .
rdfs:label,rdf:type,thumbnail,genre,associatedBand,occupation,instrument,birthDate,birthPl
ace,hometown,prop:yearsActive,foaf:surname,prop:associatedActs

مدل نمونه انواع :2در میان مفاهیم و كال ها تعریفشده در یک هستانشنا

میتروان بره بیران روابطری

چون تساو و روابط دیگر پردات  .در ابردادهپیوند موجود مجموعه دادههرا كنرونی تیلری سسر بره
یكدیگر مرتبط هستند .به بیانی دیگر یک موجودی در ابردادهپیوند میتواند دارا چندین نروع داده باشرد.
این نوع دادهها در مجموعه دادهها متفاوت و در هستانشنا ها متفاوتی قرار دارند و این مفراهیم كره بره
یكدیگر متصل نشدهاند لاا در چنین شرایطی ممكن اس دانستن تنها یكی از این انرواع بره فراینرد اسرتدالل
رو دادهها كافی نباشد و بنابراین تكها از پاسخها از دس میروند .هدف از این مدل اتصال نروع دادههرا بره
یكدیگر اس  .برا مثال در پر وجو باال در میان نوعهایی كه برا موجودی ‘’Starr Ringoبره دسر آمرد
1Predicate-Concept
2Instance-Types
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میان مقادیر دو نوع  DBpedia:MusicalArtisو  umbel:MusicalPerformerمیتروان یرک تنراظر برقررار
نمود.
 -2-3-1-4سیاستهای طراحی منابع ذخیرهساز داده و موتورهای پردازشگر پرسوجو
اگر در الگوها سهگانه در گراف پر وجوها بهجا تمامی متایرها از نماد  Vو بهجا كلیه ثواب (هرر چیرز
بهجز متایرها) از نماد  Cاستفاده گردد آنگاه رو الگوها سهگانه میتوان به  8حال دس یاف  .این حاالت،
حاالت متعارف نامیده شدهاند .اندازهگیر ها نشان میدهند كره حالر متعرارف  CCVبراالترین درصرد را در
میان حاالت متعارف دارد .در بیان اینگونه از حاالت متعارف( ،)CCVكاربران با داشتن نمونره در بخر

نهراد

الگو سهگانه و یک مسند ثاب برا آن به دنبال مقادیر این مسند اس [ .]9بردین ترتیرب برا بررسری ایرن
مطلب میتوان به اهمی تكنیکها شاتص گاار پی برد .در مقاالت ] [28و ] [29نیرز بره بررسری میرزان
كارایی روشها پیشنهاد برا ك

نمودن پاسخها پر وجوها  SPARQLپرداتتهشده اس .

 -2-3-2سیستمهای یاریگر كاربر در تولید پرسوجوهای SPARQL

ابزار برا یار رساندن به كاربران در تولید پر وجوهایشان رو پایگاه دادهها رابطرها تولیدشرده اسر
اما برا زبان پر وجو  ، SPARQLدر این مسیر هنوز در ابتدا راه هستیم ] .[38, 26تولید پر وجرو در
فرایند بازیابی اطالعات یک امر مهم اس به همین دلیل در مقاله ] [38به بررسی یک زبان گرافیكی برا نرام
 vSPARQLپرداتته اس كه از این زبان در ابزار با نام  NETILIGHTاستفادهشده اس  .در طراحی ایرن
ابزار ،قابلی استفاده مجدد در مؤلفهها وب در نظر گرفتهشده اس  .ازجمله مزایا این ابزار مریتروان بره
قابلی گرافیكی آن در تولید پر وجو و اثر بسزا آن در كمک به یادگیر كاربران برا تولید پر وجوهرا
 SPARQLبا متن صحیح اشاره داش  .در این ابزار در ابتدا بر اسا

استانداردها تعریفشده برا این زبران

( )SPARQLبه تعریف نمادها گرافیكی برا اشاره به مؤلفهها ایرن زبران پرداتترهشرده اسر  .در تولیرد
پر وجو در این ابزار به دلیل گرافی بودن پر وجوها  SPARQLاز نودها و یالها اسرتفادهشرده اسر  .در
این ابزار امكان جستجو برا مؤلفهها تعریفشده در هستانشنا ها بارشده به ابزار مهیرا شرده اسر  .در
این مقاله به ارزیابی و معیارها ارزیابی روش پیشنهاد اشاره نشده اس .
در مقاله ] [2با استفاده از واسطها گرافیكی به دو روش با نامها مبتنی بر شرما و مبتنری برر نمونره ،بره
تولید پر وجوها  SPARQLدر دو قالب  Constructو  Selectپرداتتهشده اس  .در روش مبتنی بر شما
جدول  3-2دستهبند مطالعات پیشین رو  Logپایانهها

SPARQL
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مقاالت

دستهبند مطالعات پیشین

][9] [3

پاسخ به تعداد از سؤاالت پیرامون مدل استفاده از یک مجموعه داده و مدل
استفاده انواع كاربران

][31][35

استفاده در طراحی فرایندها داتل ارزیابها
][32][26][9

بررسی تكنیکها و روشها در تولید ابزار آنالیز و تولید پر وجوها
معرفی هستانشنا

و مدلهایی جه نمای

آنالیز Log

][8

مدلها معنایی جه باال بردن كارایی و كیفی ابزار تولید و اجرا پر وجوها
SPARQL

][3] [26

سیاس ها بعد جه طراحی مناب ذتیرهساز دادهها وب معنایی و موتورها
پردازشگر پر وجوها SPARQL

][33][28] [29

بررسی میزان كارایی تكنیکهایی چون ك نمودن در ارتباط با پر وجوها
SPARQL

از ساتتارها سلسله مراتبی تعریفشده در شما تعریفشده استفاده میگردد .به این ترتیب كاربر برهتردریج
پر وجو تود را تكمیل مریكنرد .برا ایرن فرره كره كراربر بررا یرک موجودیر تعرداد از مسرندها
شناتتهشده را میداند و بهواسطه آنها میتواند جستجو تود را محدودتر كند .درروش مبتنی بر نمونه ،با
استفاده از نمونهها تعریرفشرده در مجموعره داده  RDFبره تولیرد پرر وجوهرا  SPARQLپرداتتره
میشود .در این مقاله به معیارها ارزیابی روش پیشنهاد اشاره نشده اس .
در مقاله ] [7در قالبی گرافیكی ،به تولید ابزار جه كمک به كاربر در تولید پر وجو و نمرای
این پر وجوها در قالبها متفاوت پرداتته اس  .این ابزار با استفاده از هستانشنا

تروجری

تعریفشده برر بسرتر

مجموعه داده و نمونهها موجود در مجموعه داده به كاربران وب معنایی كمک میكند .در این ابزار در اولرین
راهكار برا كمک به كاربران ،معرفی مسندها تعریفشده بر فراز هستانشنا
را در اولوی قرار داده اس  .در قدم بعد به نمای

در مجموعه داده مروردنظر

و اسرتفاده از پیشروندها فضرا نرام برر فرراز مجموعره

داده مورداستفاده پرداتته اس و از محتوا دادهها برا بازنویسری پرر وجرو اسرتفاده مریكنرد .در ایرن
سیستم تنها به پر وجوها با الگوها گرافی از نوع الحاق پرداتته اسر  .در ایرن مقالره (] )[7در پیشرنهاد
راهكارها آتی ،به بررسی مسندها و مجموعه دادهها و پایانهها بیشرتر كره ممكرن اسر اطالعرات آنهرا
مدنظر پر وجو كاربر باشد اشارهشده اس  .در این مقاله ،[7] ،نیز بره معیارهرا ارزیرابی روش پیشرنهاد
اشاره نشده اس .
در مقاله ] [45برا سهول در تولید پرر وجوهرا سرات یافتره  ،SPARQLبرا گرردآور اطالعرات و
ساتتارها سلسله مراتبی همچون روابط پدر و فرزند بر فراز هستانشرنا

تعریرفشرده برر فرراز پایانره

 SPARQLو با استفاده از قابلی تود پركار در فرمها به كراربران وب معنرایی امكران جسرتجو و اطرالع از
فیلدها را میدهد كه این فیلدها در مجموعه داده و هستانشنا ها تعریرفشردهانرد ولری كراربران از آنهرا
اطالعی ندارند .برا كارها آتی در ادامه این سیستم به جسرتجو پایانره و مجموعره داده مناسرب بررا
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پر وجو كاربر و قابلی نگهدار پر وجوها پیشین و مطل كردن كاربر از تاییر پاسخ آنهرا ( برا گرار
زمان و تاییر در ساتتار و دادهها مجموعه دادهها) و استفاده از ساتتارها معنایی و دستور برا انتخراب
موارد مانند مسندها بر فراز این سیستم اشارهشده اس .
در مقاله ] [22به بررسی زبانی میانی بین كاربر و زبان  SPARQLمیپردازد ترا كراربران وب معنرایی بردون
اینكه نیاز باشد تا با این زبان آشنا باشند بتوانند با استفاده از ساتتارها گرافیكی سلسرله مراتبری سراتتار
مدنظر تود را ایجاد و پر وجو آنها به زبان  SPARQLبازگردانی و رو مجموعره دادههرا وب معنرایی
اجرا و نتایج بهسو او بازگردانده شود .این زبان نه تنها برا دادها  RDFبلكه برا سایر مجموعره دادههرا
بدون اینكه نیاز باشد كه رو آنها شمایی تعریفشده باشد میتواند به كاربران در تولید پر وجو مدنظر
تود یار رساند ].[22
نمونه موجودی هایی كه میتوانند در پاسخ پر وجو كاربر بگنجند برهتردریج بره

در مقاله ] [25بر اسا

یادگیر پرداتته و درنهای پر وجو مدنظر كاربر بر اسا

پاسرخهرا مروردنظر كراربر انتخراب و تولیرد

میگردد .در این فرایند كاربر بهتدریج با امتیاز دادن به پاسخها احتمالی در اجراها متفاوت به قالب پرر -
وجو  SPARQLموردنظرش نزدیک میگردد.
در مقاله ] [18با گردآور اطالعات بر فراز مجموعره داده  RDFو دسرتهبنرد هرایی رو نهراد ،گرزاره و
مسندها تعریفشده در مجموعه داده ،با استفاده از یک ابزار گرافیكی بره كراربران در تولیرد پرر وجوهرا
 SPARQLیار میرساند .در شكل  -11-2نمونها از نما این ابزار جهر تولیرد پرر وجرو
آورده شده اس

SPARQL

كه در سم راس نمایی گرافیكی از پر وجو و در سم چپ متن این پر وجو بیانشرده

اس .

شكل  11-2نمونها از ابزار  Netilightبرا تولید پر

در موارد می توان به كاه

وجو][18

زمان ارزیابی الگوها گرافی رو پرر وجوهرا ارسرالی رو

مجموعره RDF

مرور ادبیات 27......................................................................................................................................................................................................

پردات  .برا مثال عملگرها پاالیه و الحاق معموالً موجب كاه
میگردند ،درحالیكه عملگر اتتیار موجب افزای

اندازه

پاسخ پر وجروهرا SPARQL

اندازه پاسخ میگردد ،پس بهتر اس در زمران بره دسر

آوردن درت پردازش پر وجو  ،SPARQLپردازش عملگرها

پاالیه و الحاق به پایینترین سطوح فرسرتاده

تا هرچه زودتر پردازش گردند و پردازش عملگرها اتتیار و اجتماع را در آتررین مرحلره انجرام داد .بررا
اعمال این تاییرات به روابطری كره در میران عملگررهرا نیراز اسر ماننرد پخر پرایر و شررك پرایر و
اولوی بند عملگرها و بدین واسطه تاییراتی كه در ساتتار ابتدایی پر وجو به وجود میآید تا ساتتارهرایی
با معنا ابتدایی ولی بهینهتر ایجاد گردند].[46
در راستا بهینهتر نمودن زمان اجررا گونرها از پرر وجوهرا  ،SPARQLدر مقالره
الگوها بیانشده در مقالهها ] [33و ] [26بر اسا

] ،[26برر اسرا

مدلها توشترتیب و تروشرفترار بره تولیرد ابرزار

پرداتتهشده اس كه به كاربران در سات گونه تاصی از پر وجوها زمانبر یار میرساند.
در توصیف تكنیکها بكار گرفتهشده در این سیستمها ،جه كمک بره كراربران ،بررا تولیرد پرر وجرو
سات یافته  ،SPARQLدر مقاله ] [6به معرفی مدلی پرداتتهشده اس كه این مدل تالصها برا حجرم
پایین از دادهها موجود در مجموعه داده  RDFبا حجم باال تهیه میكنرد ترا در حرین تولیرد پرر وجرو
 SPARQLبر فراز چندین مجموعه داده به كاربر كمک گردد و برا این امر نیاز نیس كه كاربر با دامنره
واهگان تعریفشده بر فراز مجموعه داده آشنا باشد .برا تولید پر وجرو در ایرن سیسرتم از سراتتار انتزاعری
درت  ،برا مدل نمودن پر وجوها  SPARQLاستفادهشده اس  .در نودها انتهرایی درتر (نودهرا
كه دارا یال ورود هستند اما یال تروجی از آنها وجود ندارد) الگوها تكی سهگانه قرارگرفته اس و ایرن
نودها پایینی بهواسطه عملگرها میانی تعریفشده در پر وجو افراد به یكدیگر متصل و پرر وجرو
نهایی را تشكیل میدهند.
در مقاله ] [24برا كمک بره كراربر در تولیرد و بسرط پرر وجوهرا  SPARQLاز  Logپرر وجوهرا
 ،SPARQLبهعنوان یک منب داده ،جه شاتص گاار  ،استفادهشرده اسر  .ایرن مقالره تنهرا بره جنبره
كاربرد موضوع پرداتته اس و در مقاله بیانشده به معیارها ارزیابی روش پیشنهاد اشاره نشده اسر .
در مقاله ] [21جه
هستانشنا

گسترش تعداد پاسخها پر وجو كاربر ،از سراتتارها سلسرله مراتبری موجرود در

برا تولید و بسط پر وجوهرا  SPARQLبهرره گرفترهشرده اسر  .در مقالره ] [5نیرز برا

استفاده از نمونهها موجود در مجموعه دادهها وب معنایی ،ارتباط این نمونهها تعریفشده با نمونرههرا
موجود در پر وجو كاربر بررسی و در صورت نیاز این نمونه ها موجود (كه كاربر از آنها مطل نیسر ) در
پر وجو درج میگردد .در این مقاله از یک سرویس برا این امر ،بررسی ارتباط نمونرههرا مجموعره داده و
نمونهها موجود در پر وجو استفاده شده اس و در انتها به ارزیرابی میرران سررع و میرزان كرارایی ایرن
سرویس پرداتته شده اس .
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 -2-3-3بررسی قابلیت خودكار1در فرمهای وب معنایی و قوانین انجمنی2در وب معنایی
قابلیت پر کردن خودکار پرسوجوها در وب معنایی :یكی از فواید این قابلی در وب معرفری دادههرا و
موارد به كاربر اس كه ممكن اس كاربران از وجود آنها بر بستر مناب داده موجود باتبر نباشرد .بررا
بیان كارها پیشین در زمینه قررار دادن امكران قابلیر تودكرار برر فرراز پرر وجوهرا وب معنرایی ،در
مقاله ] [36ابزار كاربرد با نام  YASGUIطراحیشده اس كه در ارتباط با قابلی پر كردن تودكار ،بره
پیشنهاد پی نویسها تعریفشده بر بستر هر پایانه میپردازد .برا این ابزار به معیار و روشی جه ارزیرابی
اشاره نشده اس .
در دسته دیگر از این مقاالت از دادهها موجود در وب معنایی و شماها تعریفشرده برر فرراز مجموعره
دادهها وب معنایی برا كمک به كاربران در پر كردن فیلدها اطالعاتی ،به زبان طبیعی استفاده میگرردد.
در مقاله ] [20با استفاده از نوع دادهها تعریفشده در هستانشنا

موجرود برر بسرتر دادههرا مجموعره

دادهها  ،RDFبه راهكار برا تنظیم مناب دادها واسطها گرافیكی میپردازد كه با استفاده از دادههرا
وب معنایی این فیلدها مقداردهی شده و كاربران از طری این اطالعات قرارگرفته این واسرطهرا پرر وجرو
تود را مطرح میكنند .این مقاله به بررسی راهكارها پیشرنهاد جهر اسرتفاده از مفراهیم وب معنرایی در
قابلی

تودكار رو پر وجوها پرداتته اس  .ولی در این مقاله به جه اشاره به موارد كاربرد بره معیرار و

روشی جه ارزیابی اشاره نشده اس .
در مقاله

] [39بر اسا

كلماتی كه در پر وجوها زبان طبیعی كاربران وجود دارند و بهواسطه این كلمات

میتوان به درك منظور كاربر از طرح سؤال پردات به نگاش پر وجوها زبان طبیعری بره پرر وجوهرا
سات یافته در وب معنایی پرداتته تا پاسخ مناسبتر را برا كاربر مهیا نمایرد .در ایرن مقالره بره معیرار و
روشی جه ارزیابی اشاره نشده اس .
در مقاله ] [19رو این مطلب تمركز نموده اس كه زمانی كه كاربر در حرال واردكرردن مرتن مروردنظرش
اس بر اسا

مفاهیم هستانشنا

بتواند منظور تود را در پر وجوی

بیان كنرد و پاسرخهرا مررتبط برا

پر وجو او تولید گردد .در این مقاله به معیار و روشی جه ارزیابی اشاره نشده اس .
در مقاله ] [24برا كمک بره كراربر در تولیرد و بسرط پرر وجوهرا  SPARQLاز  Logپرر وجوهرا
 ، SPARQLبهعنوان یک منب داده ،جه شاتص گاار  ،استفادهشده اس  .در این سیستم بررا شراتص
گاار دادهها (پر وجوها پیشین) ،از ساتتار دادها چون گراف جه دار و بدون حلقه استفادهشده اسر .
در پایینترین سطح این گراف ،عناصر چون متایرها ،لیترالها و IRIها و عملگرهرایی چرون عملگرر الحراق،

Completion
Rules

1Auto

2Association
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اجتماع و اتتیار بهكاررفته اس  .با استفاده از این اعضا میتوان در سطحها باالیی الگوها گرافی بكاررقته
در پر وجوها پیشین كاربران را نگهدار نمود .این مقاله تنها به جنبه كاربرد موضوع پرداتته اسر و
در مقاله بیانشده ،[24] ،به معیارها ارزیابی روش پیشنهاد اشاره نشده اس .
بررسی قوانین انجمنی و ترتیبی در وب معنایی :با استفاده از قوانین انجمنی و ترتیبی بر بسرتر دادههرا
موردمطالعه میتوان به دانشی دس یاف كه ازجمله كاربردها این دان

موارد متفاوتی ازجمله بهبرود ابرزار

استفادهكننده از این دادهها مانند مناب ذتیره كننده دادههرا  RDFو موتورهرا و اسرتخراج دانر هرا
مفید برا ارزیابگران سیستمها و معرفی مناب بیشتر برا پیشنهادها تح وب معنایی به كاربران اس .
اسناد وب معنایی در طی این سالها در حال گسترش بوده اس  .وب معنایی شكل قابل توصریفی از محتروا
اسناد را برا ماشینها فراهم میآورد تا این اسناد برا ماشینها قابلپردازش باشند .بسیار از ایرن ابزارهرا و
محیطها كنونی در وب معنایی برا باالتر بردن كارایی و قابلی ها تود نیاز به اسرتنتاج رو ایرن دادههرا
دارند .این امكان ،قابلی استنتاج برو دادهها در وب معنایی توسط هستانشنا ها پدیرد آمرده اسر  .بررا
هستان كاو دو روش وجود دارد كه یكی روش منطقی و دیگر روش آمرار اسر كره روش آمرار بررا
زمانی كه حجم دادهها باال اس پیشنهاد میگردد و زمانی كه این احتمال وجود دارد كه دادهها ممكرن اسر
اشكال داشته باشند مفید تواهد بود .در مقالهها ] [40و ] [12برا بیان و استخراج شماها از میان دادههرا
تعریفشده بر بستر مجموعه دادهها تولیدشده به فرم آمار  ،رو دادهها وسی و حجریم  RDFبره روشری
برا استخراج شما اشارهشده اس  .در این مقالهها بهواسطه كشف قوانین انجمنی رو دادهها وب معنرایی
به استخراج تعداد از قوانین میپردازد كه این قوانین به حال قواعد تاصی برا بیان یرک شرما هسر  .برر
اسا

سایر شماهایی كه توسط فرایندها منطقی بهدس آمدهاند مریتروان بره ارزیرابی شرمایی كره از روش

آمار به دس میآید پردات

در این مقاالت به ارزیابی این شماها بر اسا

شما منطقی بهدسر آمرده از

 DBpediaپرداتتهشده اس  .برا استخراج شما از این مجموعه دادههرا ،در ابتردا پایگراه دادههرا یرا جرداول
تراكن ها از رو دادهها  RDFمجموعه دادهها ساتته میشود و سپس با استفاده از قوانین انجمنی تعداد
از نمادها ( )Axiomاستخراج میگردد و بر اسا
شكل  12-2این مراحل به نمای

آنها هستانشنا

گااشتهشده اس .

ساتته و مرود ارزیابی قرار میگیررد .در
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شكل  12-2استخراج شما از مجموعه دادهها

[40] RDF

در مقاله ] [23به بررسی قوانین انجمنی رو دادهها وب معنایی پرداتتهشده اس كه در ایرن پرژوه
هستانشنا

از

تعریفشده رو مجموعه دادها كه برا بررسی این قوانین انتخرابشرده اسر  ،بررا كشرف

قوانین كاربرد تر استفاده میگردد كه این قوانین برا نمونههایی هستند كه در ساتتارها سلسلهمراتبری
هستانشنا  ،در سطح پایینتر نسب
هستند .مقاله ] [1بر اسا

به مفاهیم پدر قرار دارند و در واق این نمونهها ،نمونهها تاصترر

دادهها تعریفشده در هف مجموعره داده از وبمعنرایی ،برا توجره بره تشرابه

معنایی به بسط مسندها تعریفشده میپردازد .در مقاله ] [1از مجموعه داده برا پایانه  DBpediaنیرز
استفاده میكند .در این مقاله با استفاده از قوانین انجمنی رو مجموعه داده برا مسندها ،مسرندها مشرابه
به لحاظ معنایی جستجو شده و در ادامه توسط ارزیابی غیرتودكار این پیشنهادها برا مسندها بررسری مری-
گردد .در مقاله ] [1از پارامتر دق برا بیان میزان كارایی این روش استفاده شده اس  .به دلیل موجود برودن
چندیدن پاسخ صحیح در این مقاله از پارامتر بازیادآور نیز استفاده شده اسر  .در ایرن مقالره چنردین روش
پیشنهاد برا انتخاب مسندها كاندید ارائه شده اس .
پس از معرفی تعداد از الگوریتمها برا قوانین انجمنی ،به دلیل ماهی پیاپی بودن دادهها ترتیبی ،گونه
دیگر از این قوانین با نام قوانین ترتیبی برا بررسی مجموعهها مكرر ،بررا پایگراه دادههرایی كره شرامل
دادهها پیاپی بودند ارائه گردیده اس  .برا مثال در مقاله ] [43الگوریتمی بررا كراوش قروانین ترتیبری
برو جداول و پایگاه دادهها حاو تراكن

ارائهشده اس كه در منط ترود بره تعرداد از محردودی هرا

میپردازد كه این محدودی ها در الگوریتمها بیاننشده و ازآنجاییكه این محدودی مدنظر توسعهدهندگان
و استفادهكنندگان این قوانین اس (ازجمله طرول قروانین موردبررسری و برازههرا زمرانی در میران اعضرا
شرك كننده در تراكن ها) .در مقاله ] [37به بررسی و بیان میزان كارایی قوانین انجمنری در سیسرتمهرا
یادگیر پرداتتهشده اس  .این مقاله از مجموعه دادهها غیر  RDFمانند IBM Questاستفاده كرده اس و
به بیان پارامتر میپردازد كه این پارامتر محدودی كمتر را برا كاربران در تعیین پارامتر حرداقل میرزان
حمای

برا استخراج قوانین از جداول و پایگاه دادهها تراكن ها ایجاد میكند.
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 -2-4خالصه
در این فصل در ابتدا اطالعاتپایه و اولیه در ارتباط با وب معنایی شرح داده شد .سرپس مررور برر مطالعرات
انجامگرفته برو پر وجوها  Logپایانهها  SPARQLانجام شد .یک دستهبند برا این مطالعات تهیره
شد و به چال ها پی

رو تعداد از این مطالعات اشاره شد .در ادامه به جه آشنایی با تكنیکها بكار

گرفتهشده در سیستمها كنونی یار گر كاربر كه به كاربران وب معنایی در تولید پرر وجوهرا SPARQL

یار میرسانند به مقاالت این زمینه پرداتته شد .در انتها بررسری كارهرا پیشرین در ارتبراط برا بررسری
كارها مرتبط با قابلی

تودكار در پر وجوها بواسطه تكنیکها وب معنایی و بررسی قوانین انجمنری و

ترتیبی در وب معنایی پرداتته شد.

فصل سوم :

روش پیشنهادی

روش پیشنهاد 33...........................................................................................................................................................................................

 -3روش پیشنهادی
 -3-1مقدمه
در این پژوه

گونها پیشنهاد از قالبها كلی بررو پرر وجوهرا  SPARQLبررسری مریگرردد .برا

بررسی این قالبها با كشف قوانین نهفته در متن این پر وجوها مریتروان بره كراربران آتری وب معنرایی در
چین

و تولید پر وجوها سات یافته  SPARQLكمک كرد .در این بخ

توضیح داده تواهد شد .در مباحث این بخ

معمار راهكرار پیشرنهاد

به بیان سیاس هرا اتخاذشرده بررا مطالعره پرر وجوهرا،

پی پردازشها انجامگرفتره رو ایرن پرر وجوهرا ،الگروریتمهرا اسرتفاده شرده بررا اسرتخراج قروانین
پرداتتهشده اس .
 -3-2روش پیشنهادی
مراحل كلی راهكار پیشنهاد در شكل  1-3نشان دادهشده اس .

تجزیه و استخراج پرس-
وجوها از Log
پیش پردازش پرسوجوها

كشف قالب كلی
قوانین

تولید پایگاه داده تراکنش
های ترتیبی

استخراج قوانین با
استفاده از روشهای
یادگیری ماشین(قوانین
انجمنی ترتیبی)

اتخاذ سیاستهایی جهت انتخاب
پرسوجوهای انسانی
انتخاب مجموعه داده
انتخاب بازههایی مناسب زمانی برای

طراحی یک سیستم ارزیابی خودکار

دادههای داخل مجموعه داده

ارزیابی قالبهای پیشنهادی

شكل  -1-3معمار كلی سیستم پیشنهاد
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در معمار راهكار پیشنهاد

به معرفی قالبها كلی ،گردآور زیرسیستمها یادگیر

استخراج نمونه قوانین مطاب با این قالبها و ارزیابی آنها بر فراز مجموعه داده آزمای
مراحل این پژوه

و آزمای

جه

پرداتتهشده اس .

را به چهار فاز كلی میتوان تقسیم نمود .الف) فاز انتخاب قالبها كلی رو پر وجوها

ب) فاز پی پردازش پر وجوها پ) فاز استخراج قوانین مرتبط با قالبها كلی د) فاز ارزیابی.
در مرحله اول ،قالبها كلی و پیشنهاد تعریف میگردد .در مرحله بعد پی پردازش اولیه رو پرر -
وجوها انتخاب شده انجام میشود ،زیرا بایستی این پر وجوها به قالرب مناسربی بررا پرردازشهرا آتری
تبدیل شود .اطالعات میانی حاصل از پردازش پر وجوها پیشین كراربران در یرک مجموعره داده نگهردار
میگردد.
در مرحله بعد به گردآور پایگاه دادها برا نگهدار ترراكن هرا ترتیبری برا اسرتفاده از  Logپرر
وجوها ارسالی بر فراز پر وجوها ارسالشده بهسو پایانه  DBpediaپرداتته میشود .برا داشرتن ایرن
پایگاه داده ،میتوان با استفاده از الگوریتمها یادگیر ماشین قوانین را از پایگاه داده تراكن هرا اسرتخراج
كرد .در مرحله بعد ،در بخ

ارزیابی ،روند ارزیابی به دلیل از پی

فرم تودكار انجام میگیرد .به دلیل از پی

موجود بودن پر وجوها آزمرای

بره

موجود بودن پر وجوها آزمای  ،رو پر وجوهرا از پری

نگارش شده میتوان به بررسی كاندیدها پیشنهاد (برر اسرا

قروانین اسرتخراجشرده در مرحلره قبرل)

پردات  .پیشنهادها درس و نادرس به همراه اطالعات آنها در پایگاه دادها دیگر ثب میگردند.
در تروجی بخ

ارزیابی ،دق ها حاصل از پیشنهادها ارائهشده بررا ایرن قالربهرا كلری وجرود دارد.

كاربرد این قوانین یادگیر شده در سیستمهایی تواهد بود كه با یادگیر این قالرب از قروانین بررو برازه
تاصی از پر وجوها ارسالشده برو یک پایانه ،به كاربران آتی همران پایانره در تولیرد پرر وجوهایشران
یار میرسانند .میتوان بررسی نمود كه یادگیر تح بازهها زمانی متفاوت تا چه میرزان برا پیشرنهادها
درس و دقی رو پر وجوها آتی كاربران همراستا اس .
 -3-3قالبهای كلی پیشنهادی
در نگارش بدنه الگوها سهگانه در بدنه پرر وجوهرا  SPARQLیرک كراربر از موجودیر هرا بررا
مكانها نهاد و گزاره و از مفاهیم تعریفشده در هستانشنا

در بخ

مسند استفاده میكند .برا اطالع از

این موجودی ها و مسندها هستانشنا ها تعداد از سیستمها معرفی گشتهاند .این سیستمها بره كراربران
دریافتن این نمونهها یار میرسانند .برا نمونه تعداد از ایرن سیسرتمهرا برر اسرا

نروع داده دامنره

مسندها و یا نوع داده برد مسندها بكار گرفتهشده در الگوها سهگانه به انتخاب موارد مناسب برا كراربر
میپردازند.
زمانی كه كاربر متمایل باشد برا این جایگاهها (نهاد ،مسند ،گزاره) یک متایر انتخاب كند آنگراه سیسرتمهرا
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تنها میتوانند در ارتباط با نوعی كه این متایرها میتوانند اتتیار كنند به كاربران كمرک كننرد .در ارتبراط برا
چگونگی ساتتاردادن به اجزا داتلی پرر وجوهرا  SPARQLو چیرن

آنهرا ازجملره حراالت متعرارف

الگوها سهگانه در پر وجو و دنباله مسندها ،با در نظرگرفتن نوع الگوها گرافری پرر وجرو در كارهرا
تعرداد از قالربهرا كلری

پیشین راهكار بیاننشده اس  .بهعنوان یک راهكار پیشنهاد در این پرژوه
پیشنهاد میگردند كه به این موارد میپردازند.
تمركز اصلی این قالبها كمک به كاربر در چین

پر وجو درزمانی اس كه او در حال نگارش پر وجروی

اس  .یک نكته مهم در تعریف این قالبها آن اس كه ترتیب الگوها سهگانه در پرر وجوهرا مجموعره
داده مهم اس  .برا استخراج قوانین از این قالبها از پر وجوها ارسالشده به سرم پایانره
استفاده تواهد شد .برا آگاهی از این قالبها كلی ،پس از مطالعه كارها

DBpedia

پیشین انجامگرفتره رو Log

پر وجوها پایانهها  ،SPARQLاین قالبها كلی رو پر وجوها پایانه  DBpediaدر این پژوه
پیشنهاد شد .این قالبها در ادامه معرفی میگردند.
 -3-3-1دنبالهی حاالت متعارف
الگوها سهگانه در سات بدنه پر وجوها  SPARQLبسیار مهم هستند .در مطالعات پیشین انجامشده
رو  Logپر وجوها  ،SPARQLبه بررسی حاالت متعارف دیدهشده در الگوها سرهگانره پرداتترهشرده
اس

ولی تاكنون دنبالها از تمام حاالت متعارف در این پر وجوهرا بررسری نشرده اسر  .اطرالع از تمرامی

دنبالهها ممكن برا حاالت متعارف در پر وجوها پیشین میتواند دربرگیرنده اطالعات میباشد كه بره
كاربران بعد در تولید پر وجوهایشان یار رساند.
برا مثال كاربر در ابتدا الگو سهگانه مدنظر تود را وارد میكند ،اكنون برا الگو سرهگانره بعرد در
صورت تمایل كاربر ،چه حال متعارفی میتواند به كاربر پیشنهاد گردد تا بر اسرا
پیشین كاربران به كاربر جدید در تولید پر وجوی

مردل اسرتفاده كراربران

یار رسانید .در این قالبها الگوها گرافی دربرگیرنده-

الگوها سهگانه در میان حاالت متعارف در نظر گرفتهشدهاند.
الگوها سهگانه ،در پر وجوها  SPARQLدر داتل الگوها گرافی گروهی1قررار دارنرد .در ایرن پرژوه
تنها الگوها گروهی اجتماع2و پایها 3و اتتیار 4در نظر گرفتهشدهاند .در میران الگوهرا گروهری اجتمراع و
اتتیار تنها الگوها گروهی در نظر گرفته میگردد كه دارا یک الگو سهگانه باشند .بدین ترتیب میتوان

Graph Pattern

1Group

Graph Pattern

2Union

Garph pattern
Graph Pattren

3Basic

4Optional
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بررسی نمود كه این الگوها سهگانه در چه الگوها گروهی شررك كرردهانرد و پیشرنهاد بره كراربران دارا
كیفی باالتر تواهد بود .به این دلیل كه در این پژوه

تمركز رو الگوها سهگانه اسر  ،عملگرر پاالیره

بررسی نمیگردد زیرا پس از تمامی عملگرها در نظر گرفتهشده برا این زبران (الحراق ،اجتمراع ،اتتیرار )
یک الگو سهگانه تواهد آمد و برا عملگر پاالیه تنها در یک حال از الگوها سهگانه استفاده میگردد كره
كلمه كلید  EXISTو NOT EXISTاستفاده گردد .در بررسی انجامشده برو تمامی پر وجوها پایانه
 DBpediaدر سالها  2012از این كلمه كلید پس از عملگر پاالیه استفادهنشده بود.
برا بیان ساتتار ظاهر این قالبها نیاز به یک مدل بود .بنابراین با انتخاب نمایشی از یک قانون سراده ،اگرر
در سم چپ قانون اعضا ابتدایی شرك كننده در پر وجو بیاید آنگاه در سم راس قرانون اعضرا آتری
پر وجو تواهند آمد .در سم چپ این قوانین تعداد مشخصی از مؤلفهها شرك میكنند .در پر وجوهرا
 SPARQLكاربران به تدریج الگوها سهگانه را در بدنه پر وجو وارد می كنند و به دلیل ماهیر ترتیبری
پر وجو این قوانین را میتوان به قوانین ترتیبی مدل كرد .برا بررسی قوانین ترتیبری دو برازه از پنجررههرا،
پنجره فرضیات1و پنجره نتایج2تعریف میگردد كه میتوان به بیان این قوانین در حال پردات .
(پنجره فرضیات)(پنجره

نتایج) LHSRHS

آتری

در پنجره فرضیات آنچه تابهحال توسط كاربر نگارش شده اس آورده شده و در پنجره نترایج بخر

پر وجو میآید .برا تعداد اعضا شرك كننده در پنجره فرضیات سقف  4و برا پنجره نترایج  1عضرو
در نظر گرفتهشده اس .
نكته دیگر كه برا دنباله حال متعارفی مطرح میگردد این اس كه بایسرتی حالر متعرارف را بررا
الگوها سهگانها در نظر بگیریم كه این الگوها سهگانره دارا متایرر مشرترك باشرند .بررا مثرال بررا
دنباله حاالت متعارف ،در پر وجو زیر حاالت متعارف الگوها سهگانره یكردیگر را برا عملگرر الحراق ،در
الگوها گرافی پایها (برا متایر  )?playerدنبال میكنند .مریتروان قروانین زیرر را بررا متایرر مشرترك
 ?playerبیان نمود.
* SELECT DISTINCT
{
?player
><http://dbpedia.org/property/currentclub
<http://dbpedia.org/resource/A.D._San_Carlos>.

?player foaf:page ?page .
?player rdfs:label ?label .

}
1) VCC .X X=VCV

Window

1Antecedence

Window

2consequent
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2) VCC .VCV.X X=VCV

در توصیف قانون دوم :اگر حال متعرارف الگوهرا

سرهگانره اول و دوم بره ترتیرب بره فررم  )VCC( S3و S2

( )VCVباشند و این الگوها سهگانه در الگوها گرافی پایه ظاهرشده باشد ،آنگراه در صرورت وجرود الگرو
سهگانه سوم ( )Xبرا این پر وجو ،حال متعارف الگو سهگانه سوم ( )Xبه شكل  S2در الگو گرافی پایه
تواهد بود .اطالعات مفید دیگر كه در میان حاالت متعارف مطرح میگردد مكان متایرها مشتركی اسر
كه در میان الگوها سهگانه قرار میگیرند .در حاالت متعارف در مكانها نهاد ،مسرند و گرزاره یرک متایرر
میتواند وجود داشته باشد .این متایرها در میان الگوها سهگانه شرك كننده در پر وجو موجرب ارتبراط
این الگوها سهگانه گردیده و بهاینترتیب پاسخها مدنظر كاربر از گراف داده  RDFاستخراج میگردد .در
این پژوه

تنها به بررسی ارتباط متایرهایی پرداتته میشود كه در مكانها نهاد و گزاره دیدهشردهانرد .برا

داشتن دنباله حاالت متعارف برا پر وجوها میتوان بره یرادگیر مكرانهرا ایرن متایرهرا مشرترك
پردات

تا به كاربر آتی در سات پر وجوهایشان یار رسانید .این اطالعرات بره همرراه قالربهرا حراالت

متعارف با یكدیگر ادغام و با یكدیگر بیان میگردند.
برا مثال در پر وجو پایین حال متعارف الگو سهگانه اول برابر با  VCCو حال متعارف الگو سره-
گانه دوم برابر با  VCVاس  .در مكان نهاد الگو سهگانه اول و مكان گزاره الگو سهگانه سروم یرک
متایر مشترك با نام ( )?artistقرار دارد .بر این اسا

میتوان به یادگیر قانون زیر پردات .

{ SELECT ?artist ?x WHERE
?artist rdf:type dbpedia-owl:MusicalArtist .
?x dbprop:influencedBy ?artist .
}

V1CC. V2CV3 V1=V3

 -3-3-2دنبالهی مسندها
برا مفاهیم تعریفشده در یک هستانشنا

مسندها متفاوت تعریف گشتهاند ،اما اطالع از ایرن نكتره كره

این مسندها چگونه در پی یكدیگر بیایند و اینكه دنباله این مسندها در چه الگوها گروهی ظاهر گشرتهانرد
میتواند به نگارش پر وجو  SPARQLاز سو یک كاربر انسانی بسیار كمک كند.
در این قالبها ترتیب دیده شدن مسندها ،به حال  ،IRIدر الگوها سهگانه مهم اس  .در الگوهرا سرهگانره
پر وجوها پیشین كاربران این دنباله از مسندها وجود دارند .بررسی این قالبها از جهاتی میتواننرد مفیرد
باشند .بر اسا

الگوها گروهی كه مسندها درگاشته در آنها ظاهر گشرتهانرد مریتروان الگرو اسرتفاده
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دقی تر از مسندها را به كاربران آتی نشان داد .اگر این مسندها در داتل الگوها گرافی پایه1باشرد بایسرتی
الگوها سهگانه دربرگیرنده این مسندها برا داشتن پاسخ نهایی در مجموعه داده با یكدیگر ارتباط داشرته
باشند ولی اگر این مسندها در الگوها گرافی اجتماع و یا اتتیار بكار رفتره باشرد آنگراه دانر

دیگرر را

میتوان از این دنبالهها استنتاج نمود .اطالع از كاربرد این مسندها در الگوها گروهی متفاوت ،از دید كراربران
در چین

مسندها بكار رفته در الگوها سهگانه میتواند بسیار مرؤثر باشرد .بررا دنبالره مسرندها تنهرا

مسندهایی در نظر گرفته میشوند كه این مسندها در الگوها سهگانه یک پر وجرو دارا IRIهرا ثابر
مشترك یا متایرها مشترك در محل نهاد و گزاره باشند .برا مثال ،بر اسا

پر وجو زیر ،بررا متایرر

 ?playerمیتوان به گردآور قوانین برا مسندها پردات .
* SELECT DISTINCT
{
?player
><http://dbpedia.org/property/currentclub
<http://dbpedia.org/resource/A.D._San_Carlos>.

?player foaf:page ?page .
?player rdfs:label ?label .

}

1) <http://dbpedia.org/property/currentclub>. X  X= foaf:page
2) foaf:page. X X= rdfs:label
=X

X

3) <http://dbpedia.org/property/currentclub>.

foaf:page.

rdfs:label

در توصررریف ایرررن دنبالرررههرررا ،اگرررر مسرررند الگرررو

سرررهگانررره اول و دوم بررره ترتیرررب بررره فررررم P1

( )<http://dbpedia.org/property/currentclub>.و  )foaf:page( P2باشند و این مسندها در یک
الگو پایها قرارگرفته باشند (عملگرها میان این الگوها سهگانه دربرگیرنده این مسرندها بره ترتیرب
برابر با  ).( Op1و  ).( Op2باشد) ،آنگاه در صورت موجود بودن الگو سهگانه سوم و ثاب بودن مسرند ایرن
الگو ،مسند الگو سهگانه سوم ( )Xبه شكل  )rdfs:label( P3در این الگو پایها تواهد بود.
 -3-4پیشپردازش پرسوجوها
برا

استخراج قوانین از متن این پر وجوها میبایستی در ابتدا پر وجوها را پی پردازش نمود .این

پی پردازش به چندین منظور انجام میگیرد .ابتدا برا تشخیص پر وجوها انسانی و حاف پر وجوها
ماشینی ،زیرا هدف از این پژوه

كمک به كاربران انسانی پر وجوها  SPARQLاس  .در فاز پی -

پردازش از پارامترها و راهكارهایی برا انتخاب پر وجوها انسانی استفادهشده اس  .در بیان دلیل دوم

1Join
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انجام پی پردازش پر وجوها ،پی

از استخراج قوانین از متن پر وجوها ،به دلیل ماهی

الگوریتم انتخابی

برا استخراج قوانین بایستی رو این پر وجوها انتخابی پایگاه داده تراكن ها ترتیبی ساتته شود.
برا سات

این پایگاه داده تراكن ها ترتیبی نیاز به بهكارگیر قالبی برا نمای

اعضا شرك كننده

در پایگاه داده اس  .برا پی پردازش پر وجوها بایستی به قالب ذتیره این پر وجوها در پایانهها دق
نمود .پایانه انتخابشده در این پژوه

(پایانه  ) DBPEIDAاز قالب  CLFبرا ذتیره پر وجوها در

 Logاستفاده میكند .این قالب در بخ

 -3-3معرفیشده اس  .از میان فیلدها تعریفشده برا این قالب،

متن پر وجو  SPARQLكاربر ،كد پاسخ سرور به این پر وجو و سایز پاسخ بازگردانده شده درنتیجه
اجرا این درتواس

و آ پی ارسالكننده این پر وجو در این پژوه

استفادهشده اس  .از فیلد متن

پر وجو ارسالی برا استخراج قوانین ،از فیلدها كد پاسخ سرور به پر وجو و سایز پاسخ بازگردانده
شده برا اطمینان از صح

دستور و معنایی پر وجو استفاده میگردد .دلیل دیگر برا اجرا فرایند

پی پردازش ،اصالح دستور پر وجوهایی اس

كه به دلیل موجود نبودن تمامی پی نویسها 1بهدرستی

تجزیه نخواهند گردید.
در ابتدا بایستی پر وجوها موجود در دودسته ماشینی و انسانی قرار مریگرفر  .پرر وجوهرا انسرانی
معموالً دارا یک دسته از مشخصهها تاص هستند .در بیان این دسته از مشخصات ،در ادامه به تعرداد از
سیاس ها اتخاذشده اشاره میشود .به دلیل پیچیده بودن ساتتار پر وجوهرا  SPARQLو تعرداد كثیرر
مسندها تعریفشده در سم پایانهها كاربران انسانی نمیتوانند پر وجوهرا پیچیرده برا تعرداد براالیی از
الگوها سهگانه را تولید نمود .در مقاله [ ]31به معیار برا

بیان پیچیردگی پرر وجوهرا SPARQL

اشارهشده اس  .لاا با استفاده از این معیار آستانهها باال و پایینی انتخاب شد تا بخشی از پر وجو ماشرینی
در این مرحله حاف گردد .از سویی دیگر با استناد به قالبها كلی تعریفشده ،پر وجوهایی كه تنهرا دارا
یک الگو سهگانه هستند حاف گردیدند.
كاربران انسانی بهتدریج پر وجوها ارسالی تود را تكمیل میكننرد .ایرن تكمیرل كرردن بره لحراظ تعرداد
الگوها سهگانه شرك كننده در متن پر وجوها اس  .لاا این امر در گردآور پر وجوها كاندید در نظرر
گرفته شد .از سویی دیگر پر وجوهایی كه از سو كاربران ماشینی ارسال مریگردنرد دارا قالرب ثرابتی در
تعریف تود هستند .این كاربران (نرمافزارها ماشینی) تنها ثاب ها این پر وجوها را تاییرر داده و پرر -
وجوها جدید را بهسو پایانهها  SPARQLارسال میكنند .پر وجوها قرالبی ،برا ثابر برودن پرر -
وجوها ارسالی از این آ پیها تنها ثاب ها بهكاررفته در این پر وجوها تاییر میكند و تمرام ایرن پرر -
وجوها دارا یک قالرب ثابر در بدنره ترود مریباشرند .ایرن پرر وجوهرا ماشرینی از مجموعره داده
درنظرگرفته شده برا بخ

ارزیابی نیز حاف گردیده اس  .در این پژوه

تنها مسندها و حراالت متعرارفی
1Prefix
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در متن پر وجوها در نظر گرفته میگردند .چنانچه این موارد از پر وجوها ماشینی اسرتخراج گردنرد بره
این دلیل كه پر وجوها ماشینی مجدداً در مجموعره داده ارزیرابی دیرده مریشروند ،دقر پیشرنهادها
ارائهشده باال میرود .بدین ترتیب ،برا تعیین قالب یک پر وجرو  SPARQLدر ابتردا تمرامی ثابر هرا و
متایرها را به ترتیب به نمادها

 Cو  Vتبدیل گردانیده و سپس تعداد الگوها سهگانه و دنباله مسرندها

ثاب در پر وجو را در نظر میگیریم .بدین ترتیب با رسیدن پر وجوها بعد از سو آ پریهرا دیگرر
میتوان تعیین نمود كه آیا این پر وجو دارا ساتتار مشابه پر وجوها قبلی اس یا نه .زیرا با اسرتفاده
از این قالب برو آ پیها میتوان پر وجوها تكرار با یک قالب را تشخیص و سپس حاف نمود .در میان
پر وجوها موجود در  Logچنانچه تعداد پر وجوها ارسالی از سو یک آ پی در بازه یرک روز از 20
پر وجو بیشتر باشد آنگاه از این منظر كه تعداد پر وجوها ارسالی گسترش مییابد احتمال وجود پرر -
وجوهایی با یک قالب ثاب در میان پرر وجوهرا یرک آ پری بیشرتر مریگرردد لراا ایرن ارسرالكننرده
پر وجوها یک كاربر ماشینی حساب میشود.
پر وجوها بهمنزله دنبالها از الگوها سهگانه هستند .این دنبالهها بیانگر مدل درتواس منراب از سرو
كاربران وب معنایی هستند .این الگوها سهگانه در بدنه پر وجوها به ترتیب از سو كاربر وارد گشتهانرد.
این دنبالهها برا كمک به كاربران آتی حائز اهمی بوده و این دنبالهها دارا ترتیب مریباشرند و برهصرورت
پیاپی نگارش میشوند .با استفاده از این دنبالهها میتوان تعیین نمود كه اگر این دنباله در پر وجرو فعلری
كاربر دیده شد ،در قدم بعد به كاربران چه پیشنهاد را میتوان ارائه داد .برا این منظرور بررا اسرتخراج
قوانین از پر وجوها ،گونها از الگوریتمها یادگیر ماشین ،قوانین انجمنری ترتیبری اسرتفادهشرده اسر .
دلیل این انتخاب ماهی ترتیبی الگوها سهگانه شرك كننده در پر وجوها اس  .قروانین اسرتخراجشرده
دارا تعداد از پارامترها میباشند كه این پارامترها بیانگر میزان حضور و میزان اهمی ایرن قروانین در كرل
مجموعه موردمطالعه میباشند .برا استخراج این دسته از قوانین ترتیبی در ابتدا بایستی به سرات پایگراه
داده تراكن ها ترتیبی پردات تا بتوان الگوریتمها یادگیر را برو آن اجرا نمود و قوانین را استخراج
نمود .پایگاه دادهها تراكنشی و ترتیبی برو پر وجوها ارسالی ساتته میشوند .برا سات اعضا ایرن
پایگاه دادهها بایستی در ابتدا نمایشی را تعیین نمود كه اجرزا پرر وجوهرا موجرود را برر اسرا

آن وارد

پایگاه دادهها تراكنشی و ترتیبی نمود.
 -3-4-1-1ساخت پایگاه دادهی تراكنشهای قوانین ترتیبی
برا سات
اما پی
میگردد.

پایگاه داده تراكن ها قوانین ترتیبی در ابتدا بایستی به سات اعضا تراكن هرا پرداتر .

از بیان ساتتار اعضا این پایگاه دادهها در ابتدا مفاهیمی چون دنبالهها و قروانین ترتیبری را تعریرف
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دنبالههای ترتیبی :در مجموعه داده 𝐼 (مطاب با رابطه  )-1-3با اعضا متمایز (…  )𝐼1, 𝐼2, 𝐼3,دارا
تعداد از دنبالهها ترتیبی هستیم كه این دنبالهها در مجموعه 𝑆 (در رابطه  )-2-3گردآور شده اسر .
اعضا شرك كننده در این دنبالهها ترتیبی ( )𝑆1, 𝑆2, 𝑆3, ….بر اسا

بازه زمانی رتدادشان به ترتیب

بیان میگردند .اعضا شرك كننده در این تراكن ها دارا توالی هستند.
قوانین ترتیبی :این قوانین از پنجره فرضیات1و پنجره نتایج 2تشكیل میگردند .با داشتن ایرن دو پنجرره
میتوان به بیان این قوانین به حال زیر پردات :
(پنجره فرضیات)(پنجره نتایج)
در پنجره فرضیات آنچه تابه حال توسط كاربر نگارش شده اس آورده میشرود و در پنجرره نترایج بخر
آتی از پر وجو میآید .در این پژوه
این كال ها بر اسا

برا قوانین یادگیر شده سه دسته از كال ها در نظر گرفته شد كه

تعداد مؤلفه قرارگرفتره در سرم چرپ قروانین مسرند و حراالت متعرارف ()LHS

میباشند لاا برا تعداد اعضا شرك كننده در پنجره فرضیات سقف  3و برا پنجره نتایج یک عضرو در
نظر گرفتهشده اس  .اكنون میبایستی این قوانین را با ایرن فرضریات از پایگراه داده ترراكن هرا ترتیبری
استخراج گردد .اكنون با داشتن مجموعه اعضا𝐼 و دنبالهها 𝑆 قوانین ترتیبی را میتوان بدین فررم تعریرف
نمود كه از پنجره سم چپ قوانین ( 𝑋) ،پنجره سم راس قوانین (𝑌) نتیجه میگردند .این دو پنجرره
با یكدیگر اشتراكی ندارند و هر یک نا تهی بوده و هر دو پنجره زیرمجموعه 𝐼 هستند .هر یک از این قروانین
دارا دو پارامتر میزان حداقل حمای و میزان حداقل اطمینان هستند.

رابطه 3-3

در ادامه به نحوه نمای

رابطه 1-3

}𝐼 = {𝐼1, 𝐼2, 𝐼3, 𝐼4, 𝐼5, … , 𝐼N

رابطه 2-3

}𝑁𝑆 𝑆 = {𝑆1, 𝑆2, 𝑆3, 𝑆4, 𝑆5, … . ,

𝐼 ⊂ 𝑌 𝑋 → 𝑌, 𝑋 ∩ 𝑌 = 𝜙, 𝑋 ≠ 𝜙, 𝑌 ≠ 𝜙 , 𝑋 ⊂ 𝐼 ,

اعضا این تراكن ها در دو قالب مسند و حاالت متعارف پرداتته میشود.

نمایش اعضای تراکنشهای مسندی :برا این مدل از دادهها ،با توجه به الگوها سهگانره در پرر وجرو،
برا هر تراكن  ،در هر بازه زمانی تنها یک عضو شرك میكند ،بنابراین در تراكن ها دارا اعضایی مانند
( )x,yیا ( )x,y,zیا ( )x,y,z,wو  ...نخواهیم بود .برا هر الگو سهگانه درصورتیكه مسندها برهكاررفتره در
آن ثاب باشند برا هر الگو سهگانه یک عضو در دنباله مانند ( )xترواهیم داشر  .بررا گنجانردن تمرامی

Window

1Antecedence

Window

2consequent
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اطالعات اعضا دنبالهها همچون اطالعات موجودی اصلی بكار گفتهشده در دنباله (مسند الگرو سرهگانره)،
شماره الگو سهگانه در پر وجو ،نوع الگو گروهی دربرگیرنده الگو سهگانه (الگو پایها  ،اجتمراع یرا
اتتیار ) ،ساتتار اعداد اعشار در نظر گرفتهشده اس  .بهعبارتیدیگر اعضا تراكن ها با اسرتفاده از اعرداد
اعشار بیان میگردند .بنابر گفتهها بخ ها پیشین ،بررا نترایج حاصرل از تجزیره پرر وجوهرا یرک
آ د (در پایگاه داده رابطها حاو اطالعات حاصل از تجزیه پر وجوها) نظر گرفتهشرده برود .از ایرن
آ د ها در ساتتار اعضا تراكن ها استفاده میگردد.
برا تركیب این اطالعات در قالب اعداد اعشار به طریقه زیر عمل شده اسر  .اگرر بررا آ د موجودیر
اصلی نماد ( Aآ د مسند بكار گرفتهشده در پر وجو)  ،برا الگو گروهی دربرگیرنده الگو سرهگانره
نماد ( Bبرا الگوها پایها

عدد  1و برا الگوها اجتماع عدد  2و بررا الگوهرا اتتیرار

عردد  )3و

برا شماره الگو سهگانه در پر وجو نماد  Cرا در نظر بگیریم آنگاه عدد  A.BCبیانگر اعضرا دنبالره-
ها ترتیبی مسند در پایگاه داده تراكن ها ترتیبی اس  .برا نمونه برا پرر وجرو زیرر مریتروان
اعضا دنبالهها ترتیبی مسندها را سات .
Select ?loc ?band
{Where
?loc dbpp:commonName 'Ireland'@en .
?band dbpo:homeTown ?loc .
?band rdf:type dbpoo:Band .
?band owl:sameAs ?link .
})"FILTER regex(?link, "freebase

بررا مسرندها

dbpp:commonName

و

dbpo:homeTown

و

rdf:type

و

owl:sameAs

بره

ترتیب آ د ها  3و  12و  5و  17در جدول رابطها  Predicateدر نظر گرفتهشده اس و مسندها در یرک
الگو پایها قرار دارند بدین ترتیب برا این پر وجو دنبالهها زیر را تواهیم داش  .دنباله ابتدایی برا
متایر

?loc

و دنبالهها دوم ،سوم و چهارم برا متایر

?band

آورده شدهاند (توجه به ایرن نكتره مفیرد

اس كه تنها ،برا متایرها و IRIها ثابتی این دنبالهها ترتیبی از مسندها در پر وجوهرا در نظرر گرفتره
میگردند كه برا هر متایر و  IRIدر مكرانهرا نهراد و گرزاره (ماننرد  ?locو  ،)?bandتعرداد رترداد ایرن
متایرها و IRIها بیشتر از یک باشد).
)1. (1.103) (2.112
)2. (2.112) (3.105
)3. (3.105) (4.117
)4. (2.112) (3.105) (4.117
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نمایش اعضای تراکنشهای حاالت متعارف :در نمای

اعضا تراكن ها حاالت متعارف برا این مردل

از دادهها ،با توجه به الگوها سهگانه در پر وجو ،برا هر تراكن  ،در هر بازه زمانی تنها یک عضو شرك
میكند ،بنابراین در تراكن ها دارا اعضایی مانند ( )x,yیا ( )x,y,zیا ( )x,y,z,wو  ...نخواهیم بود .بررا هرر
حال متعارفی الگو سهگانه یک عضو در دنباله مانند ( )xتواهیم داشر  .بررا گنجانردن تمرامی اطالعرات
اعضا دنبالهها همچون اطالعات موجودی اصلی بكار گفتهشده در دنباله (حاالت متعارف الگرو سرهگانره)،
شماره الگو سهگانه در پر وجو ،نوع الگو گروهی دربرگیرنده الگو سهگانه (الگو پایها  ،اجتمراع یرا
اتتیار ) ،ساتتار اعداد اعشار در نظر گرفتهشده اس  .بهعبارتیدیگر اعضا تراكن ها با اسرتفاده از اعرداد
اعشار بیان میگردند .بنابر گفتهها بخ ها پیشین ،بررا نترایج حاصرل از تجزیره پرر وجوهرا یرک
آ د (در پایگاه داده رابطها حاو اطالعات حاصل از تجزیه پر وجوها) نظر گرفتهشرده برود .از ایرن
آ د ها در ساتتار اعضا تراكن ها استفاده میگردد .برا توصریف دنبالرههرا در پرر وجرو سره معیرار را
می توان در نظر گرف  :موجودی اصلی (مسند یا حال متعارف بكار گرفتهشده در هر الگو سهگانه) ،شماره-
الگو سهگانه در پر وجو كاربر ،نوع الگو گروهی كه دربرگیرنده الگو سهگانه اس (الگرو پایره-
ا  ،اجتماع یا اتتیار ) و نوع اتصالی كه در میان حاالت متعارفی تعریفشده اس (برا تعریف نوع اتصال در
میان حاالت متعارفی همانطور كه میدانیم دو حال متعارف بهواسطه متایرها مشترك میانی به یكدیگر
متصل میگردند .بنابراین دو حال متعارفی پیاپی میتوانند بهواسطه نهادهایشان به یكدیگر متصرل گردنرد
(رابطه نهاد  -نهاد) یا بهواسطه نهاد و گزارهشان (رابطه نهاد  -گرزاره) و یرا برهواسرطه گرزارههایشران
(رابطه گزاره  -گزاره))  .محل رتداد متایر مشرترك در میران حراالت متعرارفی بررا هرر حالر متعرارفی
نگهدار میگردد .اگر این محل نهاد باشد به آن مقدار  0و چنانچه این مكان گزاره باشد آنگاه به آن مقردار 1
نسب داده میشود .برا مثال در پر وجو زیر حاالت متعارف بهواسطه نهاد و گزارهشان ،توسرط متایرر
مشترك  ?locبه یكدیگر متصل شدهاند.
{ SELECT ?band WHERE
?loc dbpp:commonName 'Ireland'@en .
?band dbpo:homeTown ?loc .
}

و در پر وجو زیر حاالت متعارف بهواسطه نهادهایشان ،متایر مشترك  ?bandبه یكدیگر متصل شدهاند.
SELECT ?band
{ WHERE
?band dbpo:homeTown ?loc .
?band rdf:type dbpoo:Band .
}

برا تركیب این اطالعات در قالب اعداد اعشار به طریقه زیر عمل شده اسر  .اگرر بررا آ د موجودیر
اصلی نماد ( Aآ د حاالت متعارف بكار گرفتهشده در پر وجو)  ،برا الگو گروهی دربرگیرنده الگرو
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سهگانه نماد ( Bبرا الگوها پایها

عدد  1و برا الگوها اجتماع عدد  2و برا الگوها اتتیرار

عردد

 )3و برا شماره الگو سهگانه در پر وجو نماد  Cرا در نظر بگیریم و اگر برا نوع اتصال نمراد  Dرا در
نظر بگیریم آنگاه عدد  A.BDCبیانگر اعضا دنبالهها ترتیبی در پایگاه داده تراكن ها ترتیبی اس .
برا نمونه برا پر وجو زیر می توان بدین ترتیب به مدلساز اعضرا ترراكن

بررا حراالت متعرارفی

پردات  .برا حاالت متعارفی اول ،دوم ،سوم و چهارم به ترتیب آ د ها  3و  2و  3و  2در نظر گرفتهشرده
این الگوها سهگانه در یک الگو پایها قرار دارند پس بدین ترتیب برا این پر وجو دنبالهها زیرر

اس

را برا حاالت متعارفی تواهیم داش  .دنباله ابتدایی برا متایرر
متایر

?band

?loc

و دنبالرههرا دوم ،سروم بررا

آورده شدهاند.

Select ?loc ?band
Where{?loc dbpp:commonName 'Ireland'@en .
?band dbpo:homeTown ?loc .
?band rdf:type dbpoo:Band .
})"?band owl:sameAs ?link FILTER regex(?link, "freebase

)1. (1.103) (2.112
)2. (2.002) (3.003

)3. (2.002) (3.003) (4.002
 -3-5الگوریتم بهكاررفته برای استخراج قوانین
اكنون با داشتن پایگاه داده تراكن ها ترتیبی بایستی به بیان بیشتر الگوریتم انتخابی برا كاوش قروانین
پرداتته شرود .بررا اسرتخراج قروانین انجمنری ترتیبری الگروریتمهرا ] CMRules[13و ] CMDeo[14و
] RuleGrowth[11و] RuleGen[43به ترتیب در سالها  2000 ،2011 ،2012 ،2012برا كاوش قوانین
ترتیبی رو پایگاه دادهها تراكن ها ترتیبی معرفی گشتهاند .این الگوریتمها رو اعضا شرك كننده در
تراكن ها وب معنایی (الگوها سهگانه در پر وجوها در این پژوه ) ،محدودی بازهها زمرانی (ترتیرب
وارد شدن الگوها سهگانه در پر وجو) را در نظر نمیگیرند .الگوریتم چهارم نیز در قوانین تولید پنجرره
سم چپ قوانین را دوباره در سم راس قوانین قرار مریدهرد .گونره

تاصری از الگروریتم RuleGrowth

رو بازهها زمانی اعضا شرك كننده در قوانین ترتیبی ،محدودی ها زمرانی1را قررار مریدهرد .نرام ایرن
الگوریتم ] TRuleGrowth[16اس  .این الگوریتم نسب

به الگوریتمها پیشین گفتهشده زمران و حافظره

كمتر استفاده میكند و نسب به آنها سری تر اس  .در توضیح روند منطقی ایرن الگروریتم ،ایرن الگروریتم

Constraint

1Time
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برا به دس آوردن قوانین ترتیبی در ابتدا رو پایگاه داده یک پیمای

انجرام مریدهرد ترا اعضرا متمرایز

شرك كننده در پایگاه داده (مجموعه 𝐼) انتخاب كند .این الگوریتم حالتی بازگشتی دارد .در هر مرحلره از
اجرا تود با داشتن قوانین باحال  ،XYیكی از اعضا متمایز شرك كننرده در پایگراه داده را انتخراب
میكند تا بررسی كند كه آیا این عضو را میتواند به سم راس قوانین ( )Xاضرافه كنرد یرا بره سرم چرپ
قوانین() Y؟ به این تكه از منط الگوریتم كه اعضا را به دو یكی از دو سم قوانین اضافه مریكنرد ،بسرته بره
انتخاب سم

موردنظر (چپ یا راس ) ،بسط راس یا چپ گفته میشود .برا این الگوریتم ،قوانین به حالر

 XYبوده و هر سم از قوانین دارا تعداد عضو مشخصی اس  .برا مثال اگر سرم چرپ قرانون دارا
iعضو سم راس قانون دارا  jعضو باشد آنگاه قانون به فرم  i*jتوانده میشود .قوانین  1*1برا مرحله
ابتدایی این قوانین به دس میآیند .در مرحله بعد الگوریتم انتخاب میكند كه اعضا متمایز (مجموعه
) را به سم راس قوانین ( )Xاضافه كند یا به سم چپ قوانین ( )Yو به همین ترتیرب قروانین بعرد  ،برا
طول بیشتر در سم راس یا چپ ،بر اسا

بسطها راس یا چپ تولید میگردنرد .مجراورت اعضرا نیرز

برا این قوانین درنظرگرفته شده اس و رو قوانین منتج از این الگوریتم این نكتره بررسری مریگرردد .ایرن
الگوریتم در ورود تود دو پارامتر حداقل حمای و حداقل اطمینان را دریاف میكند و برر ایرن اسرا

رو

مجموعهها كاندید كه در میان پردازشها این الگوریتم ایجاد میگردنرد مریتوانرد بررا نگهردار و یرا
حاف این مجموعهها و عناصر كاندید تصمیمگیر كند .برا نمونه با داشتن پایگاه داده زیرر ،در جردول-3
 -1با تعیین مقادیر پارامترها حداقل حمای و حداقل اطمینان برابر با  0.7و  0.8و پنجره برا سرایز  3چهرار
قانون بیانشده در جدول -2-4كشف میگردد.
جدول  1-3نمونها از پایگاه داده تراكن ها
محتویات تراکنش

شمارهی تراکنش

)(1), (1 2 3), (1 3), (4), (3 6
)(1 4), (3), (2 3), (1 5
)(5 6), (1 2), (4 6), (3), (2
)(5), (7), (1 6), (3), (2), (3

S1
S2
S3
S4

برا توصیف قانون اول ،در  80درصد از پر وجوهایی كه در آنها عضو  1دیردهشرده اسر در اعضرا آتری
دنباله عضو  2دیدهشده اس .
جدول  2-3قوانین یادگیر شده از رو پایگاه داده تراكن
میزان اطمینان

میزان حمایت

در جدول 1-3
قانون

100 %

)مجموعه (4

} ==> {2

} {1

100 %

)مجموعه (4

} ==> {2, 3

} {1
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100 %

)مجموعه (4

} ==> {3

} {1

100 %

)مجموعه (3

} ==> {3

} {4

در ادامه با استفاده از محیط برنامهنویسی جاوا و با استفاده از پایگاه داده رابطها  SQL Server2012كه
نتایج حاصل از تجزیه پر وجوها را در تود نگهدار میكند ،تكه برنامها طراحی گردید تا پایگاه داده-
تراكن ها ترتیبی را تولید كند.
با داشتن پایگاه داده تراكن ها ترتیبی و تعیین الگوریتم یادگیر ( )TRuleGrowthدر ایرن مرحلره بره
استخراج قوانین پرداتته میشود .برا این الگوریتم سه پرارامتر ورود  ،بره ترتیرب میرزان حرداقل حمایر ،
میزان حداقل اطمینان و پنجره محدودی بازه در نظر گرفتهشده رو اعضرا ترراكن هرا ترتیبری در
نظر گرفتهشده اس .
به دس

آوردن مقادیر پارامترها حداقل میزان اطمینان و حمای برا كاربردهرا متفراوت در زمینرههرا

گوناگون نیازمند دان  ،تجربه و آزمای ها فراوان اس ] .[41پارامتر حمای یک قانون ممكرن اسر دارا
مقدار پایینی باشد ولی پارامتر میزان اطمینان آن دارا مقدار باالیی باشد و به دلیرل تنظریم یرک حرد بررا
پارامتر ورود میزان حمای  ،برا الگوریتمها یادگیر متفاوت ،ممكن اس این قوانین از دس برونرد .در
این پژوه

نیز قوانین یادگیر شده زمانی كه تعداد عناصرر شررك كننرده در سرم چرپ قروانین افرزای

مییابد (تعداد عناصر شرك كننده در  LHSمرتبط برا قروانین) ،مقرادیر پارامترهرا حرداقل حمایر بسریار
كوچک میگردد (در بازه  )0.0001و پارامترها حداقل اطمینان بسیار بزرگ (نزدیک به یرک) مریگردنرد.
اكنون با استخراج قوانین در مرحله بعد  ،ارزیابی ،بایسرتی ایرن قروانین را بررو پرر وجوهرا آزمرای
پیشنهاد دهیم .لاا بره پرارامتر بررا مرترب نمرودن پیشرنهادها برر اسرا

آن نیازمنرد هسرتیم .مرا بررا

پیشنهادهایمان دارا قوانین هستیم كه این قوانین دارا پارامترها حداقل حمای و حداقل اطمینران مری-
باشند .در مقاله ] [41پارامتر با نام تطا تخمین زدهشده به معرفی این پارامتر میپرردازد .ایرن پرارامتر،
تطا تخمین زدهشده  ،به فرم تودكار این دو معیار ،پارامترها حرداقل حمایر و حرداقل اطمینران ،را در
یكدیگر تركیب و به بیان مشخصات یک قانون میپردازد لاا قوانین انتخابشرده برهعنروان كاندیردا در لیسر
پیشنهادها قابل مرتب شدن میباشند .این پارامتر در ادامه تعریفشده اس .
حد باالی خطای تخمین زدهشده :داشتن یک قانون به فرم  LHSRHSاگرر تعرداد نمونره مطراب برا
سم چپ قانون در پایگاه داده تراكن ها ترتیبی برابر با  kباشد آنگاه پرارامتر دیگرر را مریتروان بیران
نمود كه این پارامتر نرخ تطا دیدهشده برا این قوانین اس  .مقدار این پارامتر برابر اس برا نسربتی اسر
كه در صورت این كسر تعداد پیشنهادها نادرس رو مجموعه داده یادگیر بسته این قانون و در مخررج
كسر عدد  Kبرا این قانون قرار دارد .برا مدل نمودن میرزان نررخ تطرا صرحیح از یرک متایرر تصرادفی
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استفادهشده اس  .یک متایر تصادفی را با میانگین صفر در بازها برابر با  2zبا میزان اطمینان ( )cرا میتروان
در رابطه  -4-3نمای

داد.
𝑐 = ]𝑧 ≤ 𝑥 ≤ 𝑧Pr[−

رابطه 4-3

آنگاه با استفاده از توزی نرمال مقدار  zبا استفاده از هر یک از مقادیر  cبه دس میآید .بردین ترتیرب مقردار
متایر تصادفی با استفاده از نرخ تطا دیدهشده و میانگین به دس تواهد آمد.
𝑒𝑓−

رابطه 5-3

𝑘√𝑒(1 − 𝑒)/
بر اسا
اسا

=𝑥

فرمول باال (رابطه  )-5-3میتوان محدوده نرخ تطا درس ( )eرا برا یرک قرانون تراص برر
نرخ تطا دیدهشده ) ( fو تعداد حمای از این قانون ( )kبه دس آورد .با بازه اطمینران  zو مقردار

اطمینان برا این بازه ،cf ،تعداد حمای از این قانون k ،و در انتها نرخ تطا دیدهشده برابر با  fآنگاه حرد
باالیی برا تطا تخمین زدهشده در مقاله ] [34برابر با اس .
رابطه 6-3

2
𝑓
𝑓2
)𝑘(𝑓 + 𝑧√ + 𝑧 ⁄4𝑘 2 − ⁄𝑘 + 𝑧⁄2
𝑘
= )𝑘 𝑈𝑐𝑓(𝑓,
2
)𝑘(1 + 𝑧 ⁄

سپس بر فراز پایگاه داده تراكن ها ترتیبی كه از تجزیه پرر وجوهرا مجموعره داده یرادگیر بره
دس آمد ،با اعمال الگوریتم استخراج قوانین ترتیبی ،برا قوانین یادگیر شرده پارامترهرا میرزان حرداقل
اطمینان و حداقل حمای را تواهیم داش  .در انتها حد باال تطا تخمرین زدهشرده بررا هرر قرانون برر
اسا

رابطه  -6-3به دس میآید .در سیستم ارزیابی تودكار از این پارامتر بررا انتخراب قروانین كاندیرد

برا پر وجوها آزمای

استفاده میشود.

 -3-6نحوهی ارزیابی
در بخ

ارزیابی ،یک مجموعه داده مجزا از پر وجوها مجموعه داده یادگیر استفاده مریگرردد .ایرن

پر وجوها از قبل توسط كاربران پیشین تولیدشدهاند و تنها در بازهها زمانی آتی نسب بره پرر وجوهرا
بكار گرفته شده در فاز یادگیر قرار دارند .فرایند ارزیابی به دلیل موجود بودن پر وجوها آزمای
تودكار انجام میگیرد .متن پر وجو آزمای

ثاب اس لاا میتوان به دس

بره فررم

آورد كه كاربر چره چیرز را

نوشته اس  .میتوان بررسی نمود كه آیا پیشنهاد ارائهشده با نوشته كاربر مطابق دارد یا نه؟ اگرر پیشرنهاد
ارائهشده و نمونه نگارش شده یكی بود كه یک موفقی ثب میگردد ولی اگر آنچه كاربر نوشته بود در میان
پیشنهادها ما نبود برا پیشنهاد ارائهشده یک شكس داریم .برا هر موقعیتی كه در پر وجرو آزمرای
دیده میشود یک پیشنهاد داده میشود .این پیشنهادها شامل چندین كاندیدا اس و هدف از این ارزیابی ،بره
دس آوردن میزان صح قوانین استخراجشده رو پر وجوها آزمای

در بازهها آتی از زمران اسر  .در
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در فرایند پیشنهاد و انتخاب كاندیدها ،تمامی اعضا دیدهشده در سم چرپ قروانین ( )LHSدر

این پژوه

نظر گرفته میشوند .در شكل  -2-3نمایی از سیستم ارزیابی بره همرراه ورود و تروجریهرا ایرن تكره از
سیستم نمای

دادهشده اس .

در این پژوه

میزان دق پیشنهادها ارائه شده مهم اس  .در ادامه به تعریف این معیار پرداتتره مریشرود.

شكل  2-3نمایی از سیستم ارزیابی در این پژوه

پارامتر دقت ( :)αمیزان دق قالبها مطرحشده (قالبها مسند و حاالت متعارف) .مقدار ایرن پرارامتر
بر اسا

تعداد پیشنهادها صحیح مطرحشده بهكل تعداد پیشنهادها مطرح شده برا هر كال

محاسبه میگردد .بر اسا

این معیرار ،ایرن مطلرب بررسری مریگرردد كره بره چره میرزان نمونره قروانین

جم آور شده در مجموعه یادگیر برا پیشنهاد رو پر وجوها آزمای
باشند .در پر وجو آزمای

از قالبهرا

برا هر پیشنهاد ارائهشده ،براسا

گزینه میتواند صحیح باشد .لاا در این پژوه

دارا تخمرین صرحیح مری-

مورد نگارش شده كاربر پیشین ،تنها یک

نمیتوان از پارامترها  NDCGو باز یادآور 1اسرتفاده نمرود.

در ابتدا برا پر وجوها مجموعه داده آزمای

صح دسرتور (كرد پاسرخ سررور بره تقاضرا) و صرح

معنایی (میزان پاسخ بازگردانده شده) بررسی میگردد .برا این پر وجوها از همان معیارها پیچیدگی كره
برا پر وجوها مجموعه داده آموزشی استفاده شد استفاده میگردد .برا نمونره در پرر وجرو زیرر بره
توضیح روال ارزیابی میپردازیم.
SELECT * WHERE
{
}{<http://dbpedia.org/resource/Tags> rdfs:comment ?abstract
}UNION {<http://dbpedia.org/resource/Tags> foaf:depiction ?depiction
}}UNION {<http://dbpedia.org/resource/Tags> foaf:homepage ?homepage

بر اسا

مسند دیدهشده در الگو سهگانه اول از پر وجو بررسی میشود كه در الگرو سرهگانره دوم (در

صورت وجود داشتن الگو سهگانه دوم) آیا مسند الگرو سرهگانره دوم در میران پیشرنهادها ارائرهشرده
(بهواسطه قوانین استخراجشده از فاز یادگیر ) وجود دارد یا نه؟ در پر وجو بیانشده ،مسندها الگرو
سهگانه اول و دوم به فرم  IRIو به ترتیب ‘ ‘rdfs:commentو’ ’foaf:depictionمیباشند .در میان قوانین
1Recall
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استخراجشده چنانچه مسند " "rdfs:commentدر الگو گرافی اجتماع دیده شود آنگاه مسندها بیانشرده
زیر در الگو گرافی اجتماع پسازاین مسند (" )"rdfs:commentدیدهشدهاند.
http://xmlns.com/foaf/0.1/depiction
http://dbpedia.org/ontology/abstract
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#comment

این مسندها بهعنوان كاندیدها انتخاب میشوند ولی برا پیشنهاد شدن در ابتدا بر اسا

پرارامتر حرد براال

تطا تخمین زدهشده ] [41مرتبشده و سپس لیس میشوند .مسند موجود در الگو سهگانه دوم پر -
وجو آزمای

اولین مورد پیشنهاد اس لاا یرک موفقیر بررا ایرن پیشرنهاد ثبر مریگرردد و رتبره

پیشنهاد درس  1اس .
برا پیشنهادهایی كه برا قوانین مسند و حاالت متعارفی ارائه میگردند حد عدد بررا تعیرین تعرداد
ماكزیمم كاندیدا انتخابی معرفی شد تا تعداد كاندیدها پیشنهاد محدود گردند .برا پیشنهادها مرتبط
با قوانین مسند به ترتیب برا پیشنهاد مسند نهایی بر اسرا

كرال هرا  PPو PPPو PPPPبره ترتیرب

حدها  4و  3و 2انتخاب شده اس  .برا مثال در صورت داشتن سه مسند ابتردایی چنانچره بخرواهیم بررا
مسند چهارم پیشنهاد بدهیم ،تعداد موارد كه بهعنوان كاندید معرفری مریگردنرد  2مرورد هسرتند .نكتره
قابلبیان آن اس كه لیس كاندیدها بر اسا

پارامتر " حد باالیی برا تطرا تخمرین زدهشرده " بره فررم

نزولی مرتب میگردند) .برا پیشنهادها مرتبط با قوانین حاالت متعارفی حد  1در نظر گرفترهشرده اسر و
اولین پیشنهاد معرفیشده با آنچه از پی
در این پژوه

در پر وجو آزمای

نوشتهشده اس مقایسه میگردد.

از پر وجوها ارسالی بهسو پایانره  DBpediaبرهعنروان منبر داده مورداسرتفاده و از

قوانین انجمنی ترتیبی بهعنوان روش یادگیر استفادهشده اس  .پی

از بیان مقاله انتخرابی بررا مقایسره

در ابتدا به سایر مقاالتی كه در این زمینه وجود دارند پرداتتهاند و در ادامه به بیان عل انتخاب مقاله نهایی
پرداتته میشود .در مقاله ] [24برا

كمک به كاربران در تولید و بسرط پرر وجوهرا  SPARQLاز Log

پر وجوها  SPARQLبهعنوان یک منب داده جه شاتص گاار پر وجوهرا پیشرین اسرتفادهشرده
اس ولی این مقاله تنها به جنبه كراربرد موضروع پرداتتره اسر و بره روش و معیارهرا ارزیرابی روش
پیشنهاد اشارها نشده اس  .مقاالتی كه به بررسی  Logپر وجوها این زبان پرداتتهاند از نتایج حاصرل
از تحلیل پر وجوها بهعنوان راهكارهایی توصیفی و پیشنهاد برا طراحی سیستمها جدید و بهینهسراز
سیستمها پیشین استفادهشده اس و این سیستمها در صرورت شرامل برودن فراز ارزیرابی ،ارزیرابیشران را
بهصورت پیشنهاد رو مجموعه داده آزمای

و با استفاده از پرارامتر دقر بررسری نكرردهانرد .بررا اشراره

بررسی قوانین انجمنی برو دادهها وب معنایی در مطالعرات پیشرین در وب معنرایی تنهرا بررو دادههرا
 RDFتمركز شده اس  .در مقالهها ] [40و ] [12برا بیان و استخراج شماها از میان دادهها تعریرفشرده
بر بستر مجموعه دادهها تولیدشده بره فررم آمرار  ،رو دادههرا وسری و حجریم  RDFبره روشری بررا
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استخراج شما اشارهشده اس  .در این مقاله هستانشنا
شنا

استخراجشده درنتیجه فرایند یادگیر با هسرتان-

موجود مقایسه گشته اس  .این دسرته از مقراالت برا اسرتفاده از روش پیشرنهاد رو مجموعره داده

ارزیابی به ارزیابی در كار تود نپرداتتهاند .مدل نهایی از هستانشنا
گشته اس  .مقاله ] [1براسا
معنایی به بسط مسندها

استخراجشده با نمونه موجود مقایسه

دادهها تعریفشده در مجموعه دادهها وب معنرایی ،برا توجره بره تشرابه

تعریفشده میپردازد.

برا اشاره به سیستمهایی كه به كاربران در تولید پر وجوها وب معنایی از طریر قابلیر تودكرار1یرار
میرسانند ،مقاالت از چندین نوع منب برا پیشنهاد واهگان برا دادن قابلی

تودكار فرمهرا اسرتفاده مری-

كنند .این مناب هستانشنا ها یا دادهها  RDFمیباشند؛ در مقالره ] [6مردلی تالصرهشرده و برا حجرم
پایین از دادهها  RDFتهیه میشود .با استفاده از این مدل تالصه تولیدشده میتوان به كراربران در حرین
تولید پر وجوها  SPARQLبر فراز چندین مجموعه داده به كراربر یرار رسرانید؛ در مقالره

] [36ابرزار

 YASGUIمعرفیشده اس كه تنها به جنبه كوچكی از قابلی تودكار در وب معنرایی ،بررا پیشروندها
مناب داده پرداتته اس  .این مقاله تنها با اشاره به جنبهها كاربرد ایرن ابرزار بره معیارهرا و روش ارزیرابی
اشارها نكرده اس ؛ مقاله ] [20با استفاده از نوع دادهها تعریفشده در هستانشنا  ،بره راهكرار بررا
تنظیم مناب داده در واسطها گرافیكی برا پر وجوها زبان طبیعی میپردازد .در این ابزار برا اسرتفاده از
داده ها وب معنایی این فیلدها مقداردهی شده و كاربران از طری این اطالعات قرارگرفته این واسطها پر -
وجو تود را مطرح میكنند؛ در این مقاله به معیار و روشی جه ارزیابی اشاره نشده اس  .در مقاله
نیز بر اسا

][39

كلماتی كه در پر وجوها زبان طبیعی كاربران وجود دارند و بهواسطه این كلمات میتروان بره

درك منظور كاربر از طرح سؤال پردات

به نگاش پر وجوها زبان طبیعی به پر وجوها سرات یافتره

در وب معنایی پرداتته تا پاسخ مناسب تر را برا كاربر مهیا نماید .در یک بیان كلی این مقاالت با فره برر
ورود زبانها طبیعی ،از سو كاربران گزینهها موجود را لیس میكنند .در این مقاله به معیرار و روشری
جه ارزیابی اشاره نشده اس .
با درنظرگرفتن قالبها كلی برو پر وجوها موجود در  Logتراكن ها ترتیبی از پر وجوها استخراج
گشتهاند .دنباله درتواس ها مطرحشده در ] [41مشابه دنبالهها ترتیبی هسرتند كره در پرر وجوهرا
 ،SPARQLالگوها سهگانه هستند .از سویی دیگر این مقاله نیز برازه درنظرگرفتره بررا مجموعره داده
ارزیابی در بازه زمانی آتی قرار دارد .همچنین در این مقاله با استفاده از پارامتر حد باال برا تطا تخمرین
زدهشده به ارزیابی پرداتتهشده اس  .لاا به دلیل نزدیک بودن سیاس ها اتخاذشرده بررا انتخراب پرر -
وجوها ،روشها یادگیر و ارزیابی و معیارها انتخابشده ،برا مقایسره نترایج حاصرل از ایرن پرژوه

از

میان كارها پیشین ،مقاله ] [41انتخاب شرد .در مقالره ] [41مجموعره داده مورداسرتفاده آدر هرا
1AutoCompleteion
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تح وب ( )URLهستند كه كاربران رو موتورها جستجو (بر فراز سه مجموعه داده اسرتفادهشرده در ایرن
مقاله برا سه موتور جستجو  CSSFU 1و  EPAو )NASAدرتواس دادهاند .این درتواس ها دارا تروالی
میباشند لاا با استفاده از این درتواس ها یک پایگاه داده ترتیبی ایجادشده اسر و بررو ایرن پایگراه بره
كشف قوانین انجمنی و در ادامه به بررسی میرزان صرح ایرن قروانین بررو درتواسر هرا آتری كراربران
پرداتته شده اس  .در این پژوه

برا قوانین استخراجشده دو پرارامتر حرداقل حمایر و حرداقل اطمینران

محاسبهشده اس  .با استفاده از پارامتر كه در مقاله ] [41معرفری مریگرردد مریتروان ایرن دو پرارامتر را
بهگونه ا با یكدیگر تركیب نمود تا بر اسا

ایرن پرارامتر بردون دتالر انسران بره فررم تودكرار كاندیردا

پیشنهاد در لیس پیشنهاد مرتب شوند و رو پر وجرو آزمرای

پیشرنهاد گردنرد .در ایرن پرژوه ،

دادهها موردبررسی ،پر وجوها  SPARQLهستند .در این پر وجوهرا نیرز حالر تروالی و تراكنشری را
میتوان با استفاده از قالبها كلی معرفی شده در بخ
پژوه

در نظرر گرفر لراا اگرچره نروع دادههرا در ایرن دو

با یكدیگر متفاوت اس ولی در این دو كار به بررسی الگوهرا مشرابهی ،الگوهرا انجمنری ترتیبری،

رو دادهها جستجو شده توسط كاربران پرداتتهشده اس  .در این پژوه
] [41برا نمای
آزمای

از راهكارها ارائهشده در مقالره-

قوانین و ارزیابی و سیاس هایی چون اتتصاص دادهها موجود به دو بخ

استفادهشده اس  .برا مثال ،در پژوه

انجامشده همچون مقاله

یرادگیر و

] ،[41مجموعره داده آزمرای

در بازه زمانی آتی نسب به مجموعه داده یادگیر انتخابشده اس تا بتروان بره بررسری صرح قروانین
یادگیر شده رو پر وجوها آتی پردات  .نویسندگان مقاله ] [41در مقاله ] [42به تعداد از شرایط
اعمالی در حین سات اعضا تراكن ها ترتیبی و به بررسی آنها در دق نهایی پیشنهادها پرداتترهشرده
اس  .این محدودی ها رو اجزا شرك كننده در تراكن ها اعمال میگردند.
مقاله ] [27نیز در بیان كارها پیشین تود به مقاله ] [41اشاره نموده اس  .هدف ایرن مقالره اسرتفاده از
قوانین انجمن برا اتتصاص بهینه و مدیری شده مناب به استفادهكنندگان از این مناب اسر  .در مقالره
] [27قوانین نهایی بهواسطه پارامتر حداقل اطمینان مرتب گردیده و سپس پیشنهاد میگردند .حالآنكره در
مقاله ] [41و این پژوه

از پرارامتر حرد براال تطرا تخمرینزدهشرده بررا مرترب نمرودن كاندیردا

پیشنهاد استفادهشده اس  .در ارتباط با قوانین بهدس آمده ممكن اس پرارامتر حمایر یرک قرانون دارا
مقدار پایینی باشد ولی پارامتر میزان اطمینان آن دارا مقدار باالیی باشد و به دلیرل تنظریم یرک حرد بررا
پارامتر ورود میزان حمای  ،برا الگوریتمها یادگیر متفاوت ممكن اس این قوانین از دسر برونرد .در
این پژوه

نیز قوانین یادگیر شده زمانی كه تعداد عناصرر شررك كننرده در سرم چرپ قروانین افرزای

مییابد (تعداد عناصر شرك كننده در  LHSمرتبط برا قروانین) ،مقرادیر پارامترهرا حرداقل حمایر بسریار
كوچک میگردد و پارامترها حداقل اطمینان بسیار بزرگ (نزدیک به یک) میگردند .در مقاله ] [41از حرد

Engine

1Search
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باال تطا تخمین زدهشده برا مرتبساز كاندیدا پیشنهاد استفادهشده اس .
 -3-7خالصه
در این بخ  ،روش پیشنهاد برا استخراج قالبی از قوانین از متن پر وجوها توضریح داده شرد .سیاسر -
ها اتخاذشده برا مطالعه پر وجوها ،انتخاب پر وجوها انسانی و حراف پرر وجوهرا ماشرینی برا
استفاده از معیارها معرفیشده در كارها پیشین و تعداد از راهكارها پیشرنهاد بررسری شرد .پری
مرحله بعد میبایستی چگونگی سات

و نوع نمای

درنظرگرفته شده بررا نمرای

از

اعضرا پایگراه داده

تراكن ها ترتیبی معرفی میشد .با انجام پی پردازشها انجامگرفته رو این پر وجوها ،اكنون بایسرتی
الگوریتمها استفادهشده برا استخراج قوانین معرفی میگش  .با معرفی الگروریتم  ،TRuleGrowthقروانین
میتوانند استخراج شوند .در ادامه پارامتر حد باالیی بررا تطرا تخمرین زدهشرده انتخراب شرد ترا قروانین
استخراجشده را بتروان مرترب نمرود و بررو پرر وجوهرا آزمرای

پیشرنهاد داد .در ادامره بررا ارزیرابی

نزدیکترین روش در كارها پیشین معرفی و دالیل این انتخاب بیان گش .
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 -4پیادهسازی و ارزیابی
 -4-1مقدمه
در این بخ

در ابتدا به تشریح منب داده انتخابشده Log ،پر وجوها  SPARQLارسالشده برهسرو

پایانه  DBpediaدر سال  2012پرداتتهشده اس  .در ادامه مباحث این بخ

به بیان مباحرث اجرایری و

سیاس ها اتخاذشده برا مطالعه پر وجوها ،پری پرردازشهرا انجرامگرفتره رو ایرن پرر وجوهرا،
الگوریتمها استفادهشده برا استخراج قوانین و در انتها ارزیابی این قالبهرا پرداتترهشرده اسر  .در ادامره
تحلیل نتایج بهدس آمده از ارزیابی بیان گشته اس  .در انتها این فصرل بره پیرادهسراز یرک ابرزار برا نرام
 AISPARQLبهمنظور استفاده از قوانین استخراجشده پرداتتهشرده اسر ترا بره كراربران انسرانی در تولیرد
پر وجوها  SPARQLكمک گردد.
 -4-2مجموعه دادهی انتخابشده
برا یک ارزیابی مناسب و دقی احتیاج به یک مجموعه داده مناسب و استاندارد اس  .بررا ایرن پرژوه
مجموعه داده ] USEWOD2013 [4انتخاب گش  .این سر از مجموعه دادههرا ( )USEWODشرروع بره
انتشررار  Logپررر وجوهررا ارسررالی رو پایانررههررا  SPARQLنمرروده و ترراكنون مجموعرره دادههررا
 USEWOD2011تا  USEWOD2013ارائهشده اس  .با توجه به اینكه مجموعه  USEWOD2013آتررین
مجموعه از این دادهها و كاملترین آنها اس  ،بنابراین در این پایاننامه ،از این مجموعره برهعنروان دادههرا
اصلی برا ارزیابی استفادهشده اس  .در مقاالت مختلفی همچرون ] [31و ] [8و ] [30و ] [3از دادههرا ایرن
سر از مجموعه داده استفادهشده اس  .پایانه بررسری شرده در ایرن پرژوه
ارسالشده از سو

بررا ثبر درتواسر هرا

كاربران از قالب  CLFاستفاده میكند.

در میان پر وجوها موجود در مجموعه داده  ،USWOD2013برا پایانره  DBpediaدر سرال ،2012
 5ماه از پر وجوها (از ماه جوال  2012تا نوامبر) گنجاندهشده اس  .در این بازه زمانی پنجماهه تنهرا 25
روزبه فرم تصادفی از این  5ماه انتخاب گشته اس و در این مجموعه داده قرار دادهشده اس .
استخراج قوانین از پرسوجوهای  :SPARQLبا داشتن پر وجوهرا ارسرالشرده برهسرو پایانرههرا
 ،SPARQLدر بخ

یادگیر نیاز به زیرسیستمی اس

ترا بردینوسریله پرر وجوهرا  SPARQLاز Log

پایانهها  SPARQLاستخراج شود .بدین ترتیب محتوا  Logبایستی پی پردازش میشد .پرس از طراحری
این بخ  ،بخ

دیگر برا استخراج نمونهها قوانین از بدنه ایرن پرر وجوهرا پیرادهسراز گشر  .در

راهكار پیشنهاد فرایند یادگیر رو  Logپر وجوها به فرم آفالین و تنها یکبار انجام مریگیررد و پرر -
وجوها جدید در این فرایند استفاده نمیگردد.

پیاده ساز و ارزیابی 55....................................................................................................................................................................................

در فرایند استخراج قوانین بر اسا

قالبها پیشنهاد  ،بایستی بره سیاسر هرا اتخاذشرده بررا انتخراب

پر وجوها از مجموعه دادهها (مجموعه دادهها درنظرگرفتهشده بررا بخر

) اشراره

یرادگیر و آزمرای

نمود .برا سیستمها یار گر كاربر این نكته كه چه بازها از مجموعه دادهها برا یرادگیر اسرتفاده مری-
شود و این مطلب كه تا چه بازها دان

بهدس آمده از این یادگیر به پیشنهادها درس منجر مریگرردد

مهم اس  .برا بررسی این مطلب ،سیاستی برا انتخاب بازهها زمانی از مجموعه دادهها موجرود در ایرن
پژوه

اتخاذ شد.

در بیان سیاس انتخابی ،پر وجوها موجود در مجموعه داده در ابتدا به  5بازه تقسیم میگردند .این بازهها
دربرگیرنده پنج روز متوالی گنجاندهشده در مجموعه داده اس  .فرایندها یادگیر و ارزیابی بررو ایرن 5
بازه زمانی درنظرگرفتهشده انجام میگیرد .بدین ترتیب با این سیاس میتروان بررسری نمرود كره بره چره
میزان قوانین یادگیر شده ،در فاز ارزیابی برو مجموعه داده آزمای

مریتوانرد بره پیشرنهادها درسر

منجر گردند .الگو روند استفاده كاربران انسانی نیز برو پر وجوها  SPARQLبره دسر مریآیرد .در
میان پر وجوها موجود در مجموعه داده  ،USWOD2013برا پایانره  DBpediaدر سرال 5 ،2012
ماه از پر وجوها (از ماه جوال  2012تا نوامبر) گنجاندهشده اس  .در این بازه زمرانی پرنجماهره تنهرا 25
روزبه فرم تصادفی از این  5ماه انتخاب گشته اس و در این مجموعه داده قرار دادهشده اس .
جدول  1-4اطالعات موجود برا دادهها گنجاندهشده در مجموعه داده

USEWOD2013

روزهای موجود در هر بسته در سال 2012

تعداد پرسوجوی موجود در داخل هر بسته

نام بستههای موجود

10/08 , 05/08, 04/08،27/07،26/07

1210

A

27/08, 26/08،23/08 ,22/08،11/08

756

B

17/09 ,13/09،12/09 ,02/09 ,01/09

972

C

01/10،30/09 , 29/09, 28/09 ,18/09

920

D

01/11, 31/10،30/10،06/10 ,05/10

1377

E

1966

A,B

2938

A,B,C

3858

A,B,C,D

ایرررن روزهرررا در جررردول  -1-4نمرررای

دادهشرررده اسر ر  .برررا قررررار دادن هرررر  5روز پیررراپی در یرررک

بسررته مرریترروان  5بسررته داشرر  .اگررر برررا

ایررن  5بسررته برره ترتیررب نررامهررا  D ،C ،B ،Aو E

پیاده ساز و ارزیابی 56....................................................................................................................................................................................

را انتخررراب نمررراییم آنگررراه مررردل درنظرگرفترررهشرررده بررررا فراینررردها یرررادگیر و ارزیرررابی در
شررركل  -1-4توضررریح دادهشرررده اسررر  .در شررركل  -1-4در چهرررار مرحلررره فراینرررد یرررادگیر و
بررررا ده نمونررره فراینرررد ارزیرررابی بررررا قالررربهرررا مسرررند و ده نمونررره فراینرررد ارزیرررابی بررررا
قالررربهرررا حررراالت متعرررارف انجرررام مررریگرررردد .ایرررن چهرررار فراینرررد یرررادگیر در شررركل  -4-1در
هررر سررتون بررا مربرر هررا سرربز نشرران دادهشرردهانررد و ده نمونرره ارزیررابی انجررامگرفترره بررا مربرر هررا
نرررارنجیرنرررگ در هرررر سرررتون نمرررای

دادهشرررده اسر ر (مربر ر هرررا سررربز نماینرررده بسرررتههرررا

بررهكاررفترره در فرراز یرررادگیر قرروانین و بسررتههرررا نررارنجی نماینررده بسرررتههررا بررهكاررفتررره در
بخ

آزمای

هستند ) .برا مثال،

 در ابتررردا بررررو بسرررته اول (بسرررته  )Aفراینرررد یرررادگیر را انجرررام داده و سرررپس
بررررو پرررر وجوهرررا موجرررود در چهرررار بسرررته آتررری (بسرررتههرررا  )B,C,D,Eارزیرررابی
انجام میگیرد؛
 در نوبرر ر دوم مرررریترررروان بررررا گنجانرررردن دو بسررررته اول (بسررررته  )A,Bدر فراینرر رد
یررادگیر برره یررادگیر و اسررتخراج قرروانین پرداتترره و سررپس برررو سرره بسررته آترری
(بستهها  )C,D,Eارزیابی را انجام داد؛
 در نوبررر سررروم مررریتررروان بررررو سررره بسرررته اول (بسرررتههرررا  )A,B,Cبررره فراینرررد
یرررادگیر و اسرررتخراج قررروانین پرداتررر و بررررو دو بسرررته آتررری ( بسرررتههرررا )D,E
فرایند ارزیابی را انجام داد؛
 در نوبرر چهررارم مرریترروان برررو چهررار بسررته اول(بسررتههررا  )A,B,C,Dبرره فراینررد
یرررادگیر و اسرررتخراج قررروانین پرداتررر و سرررپس بررررو بسرررته آتررری (بسرررته )E
ارزیابی نمود.

شكل  1-4نمایی از بستهها درنظرگرفتهشده برا فرایند یادگیر و ارزیابی

 -4-3پیشپردازش پرسوجوها
در این گام پر وجوها ابتدایی بایستی پردازش شوند تا برا مراحل بعد قابلاستفاده باشند .در مرحله
پی پردازش قسم ها زیر در نظر گرفتهشده اس :
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 -4-3-1-1استخراج پرسوجوهای صحیح از منظر دستوری و منطقی
پی

از پی پردازش پر وجوها بایستی به قالب ذتیره این پر وجوها در پایانرههرا دقر نمرود .پایانره

انتخابشده در این پژوه

(پایانه  )DBPEIDAاز قالب  CLFبرا ذتیره پر وجوهرا در  Logاسرتفاده

میكند .این قالب در بخ

 -3-3معرفیشده اس  .از میان فیلدها تعریفشرده بررا ایرن قالرب ،فیلردها

استفادهشده در این پژوه

را میتوان چنین لیس نمود :متن پر وجو  SPARQLكاربر ،كد پاسخ سررور

به این پر وجو و سایز پاسخ بازگردانده شده درنتیجه اجرا این درتواس و آ پری ارسرالكننرده ایرن
پر وجو .از فیلد متن پر وجو ارسالی برا استخراج قوانین (بر اسا

3-

قالبها معرفیشرده در بخر

 ) -3استفاده میگردد .از فیلدها كد پاسخ سرور به پر وجو و سایز پاسخ بازگردانده شده درنتیجه اجررا
برا اطمینان از صح دستور و معنایی پر وجو استفاده میگردد .بدین ترتیب كره برر اسرا

درتواس

بازه پاسخ بازگردانده شده از سم سرور میتوان به صحیح بودن درتواس از منظر دستور آن پری بررد و
بر اسا

سایز پاسخ بازگردانده شده میتوان مطمئن بود كه پر وجو ارسالشده بهسو پایانه دارا جواب

اس .
برا سهول كاربر در نگارش پر وجوها  SPARQLمفهوم پی نویس برا این زبان معرفیشده اسر  .برا
استفاده از این پی نویسها دیگر كاربر الزم یس تمامی نشانی درنظرگرفتهشده بررا یرک موجودیر را بره
بنویسد .پر وجوها در سم پایانهها  SPARQLبه دلیل موجود بودن تمرامی

حین پر كردن پر وجوی

این پی نویسها1بهدرستی تجزیه تواهند گردید ولی زمانی كره ایرن پرر وجوهرا در نقطرها جرز سررورها
تجزیه گردند آنگاه بایستی تعداد از پر وجوها ،از منظر متنی ،به جه گنجاندن پی نویسهرا گمشرده،
تصحیح میشد .برا این منظور در ابتدا تمامی پی نویسها تعریفشده در پایانه گردآور شرد و در ادامره
در این بخ

به تصحیح پر وجوها پرداتته شد.

هدف از انتخاب این قالبها پیشنهاد كمک به كاربران انسانی اس تا در حین تولید پر وجوها مرحله-
ا  SPARQLبتوان با استفاده از قوانین كه برو این قالبها تعریف میگردنرد بره كراربر كمرک نمرود ،لراا
سیاس هایی برا چین

پر وجوها از  Logپایانهها بررسی شد .بدین منظور در ابتدا بایستی پر وجوهرا

موجود را در دودسته ماشینی و انسانی قرار میدادیم .پرر وجوهرا انسرانی معمروالً دارا یرک دسرته از
مشخصهها تاص هستند.
در بیان سیاس اول ،برا تشخیص پر وجوها انسانی و حاف پر وجوها ماشینی بره بیران معیارهرایی
كه بیانگر ویژگیها هر پر وجو نیاز بود .به دلیل پیچیده بودن ساتتار پرر وجوهرا  SPARQLو تعرداد
كثیر مسندها تعریفشده در سم پایانهها كاربران انسانی نمیتوانند پر وجوها پیچیده با تعداد باالیی از

1Prefix
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الگوها سهگانه را تولید نمود .در مقاله [ ]31به معیار برا

بیان پیچیردگی پرر وجوهرا SPARQL

اشارهشده اس  .لاا با استفاده از این معیار آستانهها باال و پایینی انتخاب شد تا بخشی از پر وجو ماشرینی
در این مرحله حاف گردد .این معیار تعداد الگوها سهگانه بكار گرفتهشده در یک پر وجو را در نظر می-
گیرد .چنانچه این معیار برا یک پر وجو از آستانهها تعیینشده  2تا  5گار كند آنگاه این پرر وجرو در
دسته پر وجوها ماشینی قرار میگیرد.
از سویی دیگر چون قالبها كلی تعریفشده ،پر وجوهایی كه تنها دارا یک الگو سهگانره هسرتند در
این قالب از قوانین كارآمد نیستند ،لاا این دسته از پر وجوها (با یک الگو سهگانه) حاف گردید .از سرویی
دیگر پر وجوهایی كه در آنها الگوها گروهی تودرتو بودند و در دسته پر وجوها ماشینی قررار دارنرد
نیز حاف شد.
پر وجوها انسانی معموالً در ابتدا با تعداد كمی از الگوها سهگانه شروع مریگردنرد و سرپس كراربران در
پر وجوها آتی به الگوها سهگانه موجود در پر وجو پیشین تود اضافه مریكننرد .برهعبرارتیدیگرر
كاربران انسانی بهتدریج پر وجوها تود را تكمیل میكنند .این تكمیرل كرردن بره لحراظ تعرداد الگوهرا
سهگانه شرك كننده در متن پر وجو اس لاا این امر در گردآور پر وجوها كاندید در نظر گرفته شرد.
در این پژوه

تنها مسندها و حاالت متعارفی در متن پر وجوها در نظر گرفته میگردند .چنانچه این مروارد

از پر وجوها ماشینی استخراج گردند به این دلیل كه پر وجوهرا ماشرینی مجردداً در مجموعره داده
ارزیابی دیده میشوند ،دق پیشنهادها ارائهشده باال میرود .بدین ترتیب ،برا تعیین قالب یک پر وجرو
 SPARQLدر ابتدا تمامی ثاب ها و متایرها را به ترتیب به نمادها  Cو  Vتبدیل گردانیرده و سرپس تعرداد
الگوها سهگانه و دنباله مسندها ثاب در پر وجو را در نظر میگیریم .بدین ترتیرب برا رسریدن پرر -
وجوها بعد از سو آ پیها دیگر میتوان تعیین نمود كه آیرا ایرن پرر وجرو دارا سراتتار مشرابه
پر وجوها قبلی اس یا نه .زیرا با استفاده از این قالب برو آ پیها میتوان پر وجوها تكرار با یرک
قالب را تشخیص و سپس حاف نمود .در میان پر وجوها موجرود در  Logچنانچره تعرداد پرر وجوهرا
ارسالی از سو یک آ پی در بازه یک روز از  20پر وجو بیشتر باشد آنگاه از این منظر كره تعرداد پرر -
وجوها ارسالی گسترش مییابد احتمال وجود پر وجوهایی با یک قالب ثاب در میان پرر وجوهرا یرک
آ پی بیشتر میگردد لاا این ارسالكننده پر وجوها یک كاربر ماشینی حساب میشود.
اكنون با جدا نمودن پر وجوها انسانی از پر وجوها موجود در  Logپایانه  ،DBpediaبرا نگهدار
نتایج حاصل از تجزیه پر وجوها از پایگاه داده رابطها

 SQL Serverاستفادهشده اس  .در این پژوه

برا سه دسته مسندها ،نهادها و گزارههایی كه به حال  IRIمیباشند ،یک جدول در نظر گرفتهشده اس .
در هركدام از این جداول دارا یک شمارنده درنظرگرفتهشده اس

تا هر مورد تنها یکبار ذتیره گردد .در

این جداول متن موجودی موردنظر نیز ذتیرهشده اس  .در جدول دیگر پر وجوها دریافتی را نگهدار
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میكنیم .این جدول شامل شمارنده مسندها ،نهادها و گزارههایی اس

كه در الگوها سهگانه پر وجو

قرار دارند .جدول دیگر برا نگهدار پر وجوها ارسالشده از سو آ پیها در نظر گرفتهشده اس  .در
انتها این بخ

با تجزیه شدن پر وجوها و اطالعات حاصل از این مرحله بایستی مراحل دیگر را پش

گااش  .در مراحل آتی در ابتدا گونها الگوریتمها یادگیر را كه برا این پژوه
نموده و سپس نیازمند ها

این الگوریتم را برآورده تواهیم نمود .برا

سر

مطلوب هستند معرفی

مثال ازجمله این نیازمند ها

ساتتن پایگاه دادهها تراكن ها ترتیبی از اجزا پر وجوها  SPARQLاس .
در ادامه با استفاده از محیط برنامهنویسی جاوا و با استفاده از پایگاه داده رابطها  SQL Server2012كه
نتایج حاصل از تجزیه پر وجوها را در تود نگهدار میكند ،تكه برنامها طراحی گردید تا پایگاه داده-
تراكن ها ترتیبی را تولید كند.
با داشتن پایگاه داده تراكن ها ترتیبی و تعیین الگوریتم یادگیر ( )TRuleGrowthدر ایرن مرحلره بره
استخراج قوانین پرداتته میشود .برا این الگوریتم سه پرارامتر ورود  ،بره ترتیرب میرزان حرداقل حمایر ،
میزان حداقل اطمینان (بیانشده در جدول  ) -4-2و پنجره محدودی برازه در نظرر گرفترهشرده  5رو
اعضا تراكن ها ترتیبی در نظر گرفتهشده اس .
آوردن مقادیر پارامترها حداقل میزان اطمینان و حمای برا كاربردهرا متفراوت در زمینرههرا

به دس

گوناگون نیازمند دان  ،تجربه و آزمای ها فراوان اس ] .[41پارامتر حمای یک قانون ممكرن اسر دارا
مقدار پایینی باشد ولی پارامتر میزان اطمینان آن دارا مقدار باالیی باشد ولی (به دلیل تنظیم یک حد بررا
پارامتر ورود میزان حمای ) برا الگوریتمها یادگیر متفاوت ممكن اس این قوانین از دس برونرد .در
این پژوه

نیز قوانین یادگیر شده زمانی كه تعداد عناصرر شررك كننرده در سرم چرپ قروانین افرزای

مییابد (تعداد عناصر شرك كننده در  LHSمرتبط برا قروانین) ،مقرادیر پارامترهرا حرداقل حمایر بسریار
كوچک میگردد (در بازه  )0.0001و پارامترها حداقل اطمینان بسیار بزرگ (نزدیک به یرک) مریگردنرد.
مقادیر در نظر گرفتهشده برا پارامتر حداقل حمای برا ورود الگوریتم در جدول  -2-4بیانشده اس .
جدول  4-2تعداد قوانین یادگیر شده به همراه مقادیر درنظرگرفتهشده برا پارامتر حداقل حمای و اطمینان

تعداد قوانین مسندی استخراجشده
(پارامتر حداقل حمایت)

تعداد قوانین حاالت متعارفی
استخراجشده (پارامتر حداقل
حمایت)

)440(0,04%,6%

)2344(0,22%,5%

)653(0,02%,5%

)4138(0,15%,5%

)730(0,01%,5%

)6166(0,13%,3%

)824(0,01%,4%

)8681(0,11%,3%

بستههای استفادهشده برای فرایند
یادگیری
A
A,B
A,B,C
A,B,C,D

پارامتر ورود حداقل حمای بهاندازه پایگاه داده تراكن هرا ترتیبری وابسرته اسر  .بررا بسرتههرا
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بزرگتر (مانند  )ABCDنسب به بستهها كوچکتر (مانند  )ABسایز پایگراه داده ترراكن هرا ترتیبری
بیشتر اس  .لاا برا اینگونه از قوانین پارامتر حداقل حمای پایینیتر بایستی بهعنوان حد انتخاب گردد تا
دستها از قوانین كه برا این پژوه

مطلوب هستند (قوانینی كه در آنها  LHSقوانین افزای

مییابد ) در

فرایند یادگیر از دس نروند .لاا همانطور كه در جدول  -2-4بیانشده اس برا بستهها بزرگتر نسب
به بستهها كوچکتر پارامتر میزان حمای كوچکتر انتخابشده اس .
اكنون با استخراج قوانین در مرحله بعد  ،ارزیابی ،بایسرتی ایرن قروانین را بررو پرر وجوهرا آزمرای
پیشنهاد دهیم .لاا بره پرارامتر بررا مرترب نمرودن پیشرنهادها برر اسرا

آن نیازمنرد هسرتیم .مرا بررا

پیشنهادهایمان دارا قوانین هستیم كه این قوانین دارا پارامترها حداقل حمای و حداقل اطمینران مری-
باشند .در مقاله ] [41پارامتر با نام تطا تخمین زده شده به معرفی این پارامتر میپرردازد .ایرن پرارامتر،
تطا تخمین زدهشده  ،به فرم تودكار این دو معیار ،پارامترها حرداقل حمایر و حرداقل اطمینران ،را در
یكدیگر تركیب و به بیان مشخصات یک قانون میپردازد لاا قوانین انتخابشده برهعنروان كاندیردا ،در لیسر
پیشنهادها قابل مرتب شدن میباشند .این پارامتر در ادامه تعریفشده اس  .برا بخ ها تجزیره پرر -
وجوها ،یادگیر قوانین مرتبه زمانی پیچیدگی دارا مرتبه

) Ο(n2میباشند.

 -4-4ارزیابی
برا پیادهساز سیستم ارزیابی در این پژوه

از زبان برنامرهنویسری جراوا بررا برنامرهنویسری بخر هرا

متفاوت پایانه ارزیابی و از پایگاه داده رابطها

 SQL Server2012برا نگهردار قروانین یرادگیر شرده

استفادهشده اس  .در بخ

ارزیابی همچون بخ

یرادگیر در ابتردا پرر وجوهرا آزمرای

برا اسرتفاده از

كتابخانهها  Jenaتجزیه میگردند تا صح دستور و معنایی این دسته از پر وجو بررسی میگردد .بررا
بخ ها تجزیه پر وجوها ،یادگیر قوانین و ارزیرابی مرتبره زمرانی پیچیردگی دارا مرتبره

)Ο(n2

میباشند .در ادامه به بیان نتایج حاصل از نمونه ارزیابیها انجامگرفتره رو مجموعره داده آزمرای

بررا

پایانه  DBpediaدر سال  2012پرداتتهشده اس  .با اجرا این ارزیابیها برا هركدام از نمونه آزمای ها،
نتایج دق ها بهدس آمده در جدولها
در اولین ستون به شماره آزمای

 -3-4و  -5-4نمای

دادهشده اس  .برا نمونه در جردول -3-4

انجامشده اشارهشده اس ؛ در ستون دوم به بسرتههرا برهكاررفتره بررا

فرایند یادگیر و در ستون سوم بستهها بكار گرفتهشده برا فرایند آزمای

برا این نمونره از آزمرای هرا

بیانشده اس  .در ستونها بعد (ستونها  PPP ،PPو  )PPPPدق پیشنهادها ارائهشده برو دنبالره-
ها مسند و در جدول  -5-4برا ستونهرا بعرد (سرتونهرا  SS,SSSو )SSSSدقر پیشرنهادها
ارائهشده برا دنبالهها حاالت متعارفی بر اسا

قوانین یادگیر شده بیانشده اس .

همانطور كه قبالً بیان شد برا انتخاب كاندیدا پیشنهاد ارائهشده ،بررا حراالت متعرارف ،اولرین گزینره
انتخاب میگردد و بر اسا

این انتخاب ،صح مورد پیشنهاد با متن پر وجو آزمای

بررسی میگردد و
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در صورت تطاب یک امتیاز مثب ثب میگردد .برا موارد مسند به ترتیب برا كرال هرا  PPو  PPPو
 PPPPبه ترتیب در میان  3 ،4و  2اولیه پیشنهاد بررسی میشود.
جدول  4-3دق پیشنهادها ارائهشده رو پر وجوها آزمای

پی

PPPP

PPP

PP

بسته استفادهشده
برای آزمایش

برا دنبالهها مسند
بسته
استفادهشده
برای یادگیری

شماره
آزمون

0,682

0,892

0,644

B

A

1

0,538

0,875

0,658

C

A

2

0,435

0,754

0,610

D

A

3

0,835

0,888

0,654

E

A

4

0,625

0,898

0,748

C

A,B

5

0,442

0,761

0,661

D

A,B

6

0,869

0,914

0,733

E

A,B

7

0,771

0,907

0,740

D

A,B,C

8

0,910

0,926

0,731

E

A,B,C

9

0,910

0,915

0,736

E

A,B,C,D

10

از تحلیل جدول  -3-4نیاز اس نكتها در ارتباط با پیشنهادها ارائهشرده بررا دنبالرههرا مسرند

بیان گردد .در ارتباط با پیشنهادها نادرس  ،برا دنبالهها مسند  ،میتوان به بیان مروارد جرز انتخراب
متفاوت كاربران اشاره داش  .جدید بودن مسندها بكار گرفتهشده در سم پر وجو آزمرای
بازه یادگیر شده ،یا به بیانی دیگر تعریفنشرده برودن مسرند پرر وجرو آزمرای
گردآور شده در بخ

یادگیر  ،موجب كاه

در میران مسرندها

دق قالبهرا مسرند مریگرردد .در جردول  -4-4تعرداد

مسندها جدید یكتایی كه در پر وجوها آزمای
با توجه به انتخاب بازهها متفاوت برا بخ

آورده شده اس .

یادگیر ( ،)A, AB, ABC, ABCDآزمونهرا انجرامگرفتره

در چهار دستهدسته بند شدهاند .در تحلیل نتایج ارزیابیها دو رفترار را برا توجره بره افرزای
شرك كننده در سم چپ قوانین و افزای

نسرب بره

تعرداد عناصرر

بستهها بهكاررفته برا یادگیر بررسی میگردد.
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جدول  4-4تعداد مسندها یكتا دیدهشده در پر وجوها آزمای

تعداد مسندها جدید و بسته استفادهشده برا
یكتا دیدهشده
آزمای
71

115

190

159
71

150

119
44

58
61

پی

كه در بخ

بسته استفادهشده برا
یادگیر

یادگیر دیده نشدهاند.
شماره آزمون

B

A

1

C

A

2

D

A

3

E

A

4

C

A,B

5

D

A,B

6

E

A,B

7

D

A,B,C

8

E

A,B,C

9

E

A,B,C,D

10

از تحلیل جدول بایستی به این نكته اشاره گردد كه برا كال ها مسندها به ترتیرب  3 ،4و  2مرورد

پیشنهاد میگردد ولی برا تمام حاالت متعارفی تنها اولین گزینه موجود در لیس پیشرنهادها بررسری مری-
گردد .در بررسی و تحلیل این جدول بایستی به دو رفتار افقی و عمود اشراره نمرود .رفترار افقری ،اشرارهگرر
افزای

تعداد عناصر شرك كننده در سم

چپ قوانین برا انتخراب كاندیردا اسر  .رفترار عمرود  ،بیرانگر

استفاده از بازهها زمانی جلوتر نسب به مابقی بستهها و افزای

بسرتههرا یرادگیر اسر  .در ابتردا بره

بررسی دق پیشنهادها برا دنبالهها مسند میپردازیم.
از مطالعه رفتارها افقی و عمود  ،نكتها بایستی برا

دقت پیشنهادها برای قالبهای مسندی :پی

این قالبها مطرح گردد .پر وجوها آزمایشی برا این قالربهرا بررسری مریگرردد كره دنبالره مسرندها
دیدهشده در پر وجو همگی  IRIباشند .پر وجوها آزمای

انتخابی حرداقل دارا دو الگرو جسرتجو

سهگانه و حداكثر پنج الگو سهگانه دارند.
در تحلیل رفتار افقی پیشنهادها برو دنباله مسندها ،دق پیشنهادها رو كال
اس  .به عبارتی زمانی كه سومین مسند را بر اسا
نسب به زمانی كه از دومین مسند را بر اسرا
پیشنهادها كاه

 PPPبیشتر از كال

PP

دو مسند قبلی را میتوان برا دقر براالتر پیشرنهاد داد

مسرند قبلری ( .)PPبررا كرال

 PPPPبره دو دلیرل دقر

مییابد :ابتدا به دلیل تعداد كمتر پر وجوهایی كه در آنها بتوان دنبالرههرا چهارترایی از

IRIهایی كه در مسندها چهار الگو سهگانه دیدهشدهاند و دلیل دوم را میتوان مسندها جدید بیان نمود
كه در الگو سهگانه چهارم از پر وجوها آزمای

دیدهشده اس .

در تحلیل رفتار عمود با استفاده از بسته اول ( ،)Aبا گار زمان رفتار كاربران دچرار تاییرر مریگرردد ولری
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دربسته نهایی ( )Eرفتار كاربران به بازه یادگیر ( )Aنزدیک میگردد .این رفتار نیز زمانی كه دو بسرته
اول ( )A,Bدر فرایند یادگیر استفاده میگردد مشاهده میگردد .زمانی كه سه بسرته اول ( )A,B,Cبررا
مییابد و این امر نشاندهنده دو امر اس یكری

یادگیر استفاده گردد با گار زمان دق پیشنهادها افزای

یادگیر مدل تولید پر وجوها پیشین و نزدیكی مدل كاربران بره مراههرا پیشرین .نكتره دیگرر كره
بایستی در ارتباط با این جدول بیان گردد این مطلب اس كه با گنجانده شدن بازههرا بیشرتر از زمران در
فرایند یادگیر  ،دق پیشنهادها برا افزای

مییابد .لاا پارامتر "حد باالیی برا تطرا تخمرین زدهشرده"

برا قالبها مسند زمانی كه طول بازه یادگیر افزای

مرییابرد پرارامتر مناسربی بررا مرتربسراز

كاندیدا پیشنهاد اس .
از مطالعره رفتارهرا افقری و عمرود  ،نكترها

دقت پیشنهادها برای قالبهای حاالت متعارف :پری
بایستی برا این قالبها مطرح گردد .پر وجوها آزمای

انتخابی حداقل دارا دو الگو جسرتجو سره-

گانه و حداكثر پنج الگو سهگانه دارند .دق ها حاصل از فرایند ارزیابی در جدول نمای

دادهشده اس .

در تحلیل رفتار افقی پیشنهادها برو دنباله حاالت متعارف ،دق پیشنهادها زمرانی كره تعرداد بسرتههرا
بهكاررفته در یادگیر بیشتر از یک باشد با گسترش تعداد اعضا شرك كننده در سم چرپ قروانین دقر
پیشنهادها افزای
كال

مییابد .برا زمانی كه تنها بسته اول برا یادگیر استفاده میگرردد دقر پیشرنهادها

 SSSSبیشتر از دو كال

حال متعارف پیشین حد

دیگر اس  .برا كال

دو

( SSSزمانی كه سومین حال متعارف را براسا

زده میشود) دق پیشنهادها بیشتر از زمانی اس كه تنها با یک حال متعرارفی

میتواهیم حال متعارف بعد را حد

بزنیم .نكته دیگر كه بایستی در ارتباط با این جدول بیان گرردد

این مطلب اس كه با گنجانده شردن برازههرا زمرانی بیشرتر از پرر وجوهرا در فراینرد یرادگیر  ،دقر
پیشنهادها برا كال ها  SSSSو  SSكاه

مییابد .لاا پارامتر "حد باالیی برا تطا تخمین زدهشرده"

برا قالبها حاالت متعارف زمانی كه طول بازه زمانی یادگیر افرزای

مرییابرد پرارامتر مناسربی بررا

مرتبساز كاندیدا پیشنهاد نیس .
در مقاله ] [41از میان مدلها انتخابی برا نمای

و یادگیر قوانین ،به دلیل اهمی ترتیبری و مجراورت

اعضا شرك كننده در دنبالهها ،از روش زیررشته برا یادگیر قوانین استفاده نمروده اسر  .سرپس برازه
آتی زمانی از مجموعه دادهها درنظرگرفته شده را برا ارزیابی استفاده نموده اس  .در این مقالره برا بررسری
میزان صح پیشنهادها ارائهشده رو مجموعه داده ارزیابی دق هرا حاصرل از ایرن ارزیرابی ،براسرا
پارامتر حداقل حمای بیانشده در جدول  -4-6نمای
پیشنهاد در بخ

دادهشده اس  .برا مرتب نمرودن لیسر كاندیردا

ارزیابی پارامتر "حد باال تطا تخمین زدهشده" انتخابشده اس  .در این پژوه

نیرز

همین پارامتر برا مرتب نمودن لیس كاندیدا پیشنهاد استفادهشده اس دق ها حاصله با بهكرارگیر
این پارامتر نمای

دادهشده اس .
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جدول  5-4دق پیشنهادها ارائهشده رو پر وجوها آزمای

SSSS

SSS

SS

بسته استفادهشده
برای آزمایش

برا حاالت متعارف
بسته

شماره

استفادهشده

آزمون

برای یادگیری

823.0

0,373

0,613

B

A

1

0,948

0,509

0,618

C

A

2

0,922

0,382

0,674

D

A

3

0,875

0,466

0,640

E

A

4

0,851

0,504

0,429

C

A,B

5

0,887

0,386

0,379

D

A,B

6

0,843

0,443

0,369

E

A,B

7

0,887

0,392

0,370

D

A,B,C

8

0,848

0,467

0,361

E

A,B,C

9

0,796

0,467

0,357

E

A,B,C,D

10

جدول  6-4دق ها حاصل از ارزیابی انجامشده برو سه مجموعه داده در
دقت پیشنهادهای

میزان حداقل حمایت

ارائهشده

درنظرگرفتهشده

0,12

0,0002

0,12

0,0004

0,12

0,006

0,12

0,0002

0,13

0,0004

0,13

0,006

0,05

0,0002
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CSSFU
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0,06

0,0004

0,07

0,006

در ارزیابی دیگر اگر از پارامتر اطمینان برا مرتبساز و پیشرنهاد كاندیردا اسرتفاده گردیرد .آنگراه نترایج
ارزیابیها برا قالبها مسند در جدول  7-4و برا قالبها حاالت متعارف در جدول  -8-4آمده اسر .
در ادامه به تحلیل نتایج بهدس آمده میپردازیم.
دقت پیشنهادها برای قالبهای مسندی :در تحلیل رفتار افقی پیشنهادها برو دنبالره مسرندها ،دقر
پیشنهادها رو كال

بیشتر از كال

 PPPبا داشتن حداكثر دو بسته یادگیر

بسته در فرایند یادگیر دق پیشنهادها با گنجاندن بستهها بیشتر افزای

 PPاس  .با قرار دادن سه

مییابد.

در تحلیل رفتار عمود با استفاده از بسته اول ( ،)Aبا گار زمان رفتار كاربران دچرار تاییرر مریگرردد ولری
دربسته نهایی ( )Eرفتار كاربران به بازه یادگیر ( )Aنزدیک میگردد .این رفتار نیز زمانی كه دو بسرته
اول ( )A,Bدر فرایند یادگیر استفاده میگردد نیز مشاهده میگردد .زمرانی كره سره بسرته اول ()A,B,C
برا یادگیر استفاده گردد با گار زمان دق پیشنهادها افزای

مییابد و این امر نشاندهنده دو امر اسر

یكی یادگیر مدل تولید پر وجوها پیشین و نزدیكی مدل كاربران به ماهها پیشین .نكته دیگرر كره
بایستی در ارتباط با این جدول بیان گردد این مطلب اس كه با گنجانده شدن بازههرا بیشرتر از زمران در
فرایند یادگیر  ،دق پیشنهادها برا افزای
طول بازه یادگیر افزای

مییابد .لاا پارامتر اطمینان برا قالبها مسرند زمرانی كره

مییابد پارامتر مناسبی برا مرتبساز كاندیدا پیشنهاد اس .

جدول  7-4دق پیشنهادها ارائهشده رو پر وجوها آزمای

PPPP

PP

PPP

بسته استفادهشده
برای آزمایش

برا قالبها مسند
بسته
استفادهشده

برای یادگیری

شماره
آزمون

0٫682

0٫855

0٫689

B

A

1

0٫538

0٫812

0٫662

C

A

۲

0٫435

0٫693

0٫594

D

A

3

0٫835

0٫829

0٫7

E

A

4

0٫625

0٫839

0٫709

C

A,B

5

0٫442

0٫699

0٫626

D

A,B

6

0٫869

0٫857

0٫727

E

A,B

7

0٫771

0٫833

0٫748

D

A,B,C

8
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0٫91

0٫865

0٫787

E

A,B,C

9

0٫91

0٫856

0٫789

E

A,B,C,D

10

دقت پیشنهادها برای قالبهای حاالت متعارف :در تحلیل رفتار افقی پیشرنهادها بررو دنبالره حراالت
متعارف ،دق پیشنهادها زمانی كه تعداد بستهها بهكاررفته در یادگیر بیشتر از یک باشد با گسترش تعداد
اعضا شرك كننده در سم

چپ قوانین دق پیشنهادها افزای

برا یادگیر استفاده میگردد دق پیشنهادها كال

مییابد .برا زمانی كره تنهرا بسرته اول

 SSSبیشتر از دو كال

برا قالبها حاالت متعارف زمانی كه طول بازه زمانی یادگیر افرزای

دیگر اس  .پرارامتر اطمینران
مرییابرد پرارامتر مناسربی بررا

مرتبساز كاندیدا پیشنهاد نیس  .با مقایسه دق ها بهدس آمده پارامتر اطمینان برا مرتبسراز
كاندیدا پیشنهاد منجر بهدق باالتر میگردد.
جدول  8-4دق پیشنهادها ارائهشده رو پر وجوها آزمای

SSSS

SSS

SS

بسته استفادهشده
برای آزمایش

برا حاالت متعارف
بسته

استفادهشده
برای یادگیری

شماره
آزمون

0٫823

0٫933

0٫84

B

A

1

0٫908

0٫937

0٫833

C

A

2

0٫917

0٫96

0٫785

D

A

3

0٫875

0٫903

0٫768

E

A

4

0٫8

0٫931

0٫833

C

A,B

5

0٫972

0٫947

0٫786

D

A,B

6

0٫916

0٫89

0٫764

E

A,B

7

0٫972

0٫948

0٫784

D

A,B,C

8

0٫946

0٫892

0٫764

E

A,B,C

9

0٫946

0٫892

0٫754

E

A,B,C,D

10

در مقاله ] [41از میان مدلها انتخابی برا نمای

و یادگیر قوانین ،به دلیل اهمی ترتیبری و مجراورت

اعضا شرك كننده در دنبالهها ،از روش زیررشته برا یادگیر قوانین استفاده نمروده اسر  .سرپس برازه
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آتی زمانی از مجموعه دادهها درنظرگرفته شده را برا ارزیابی استفاده نموده اس  .در این مقالره برا بررسری
میزان صح پیشنهادها ارائهشده رو مجموعه داده ارزیابی دق هرا حاصرل از ایرن ارزیرابی ،براسرا
پارامتر حداقل حمای
پیشنهاد در بخ

بیانشده در جدول  -4-9نمای

دادهشده اس  .برا مرتب نمرودن لیسر كاندیردا

ارزیابی پارامتر حداقل اطمینان انتخابشده اس .
جدول  9-4دق ها حاصل از ارزیابی انجامشده برو سه مجموعه داده در
دقت پیشنهادهای

میزان حداقل حمایت

ارائهشده

درنظرگرفتهشده

0,12

0,0002

0,13

0,0004

0,14

0,006

0,12

0,0002

0,13

0,0004

0,15

0,006

0,05

0,0002

0,06

0,0004

0,08

0,006

مقاله ] [1بر اسا

][41

NASA

EPA

CSSFU

دادهها تعریفشده در هف مجموعه داده از وبمعنایی ،با توجه بره تشرابه معنرایی بره

بسط مسندها تعریفشده میپردازد .در مقاله ] [1از مجموعه داده بررا پایانره  DBpediaنیرز اسرتفاده
میكند .در این مقاله با استفاده از قوانین انجمنی رو مجموعه داده برا مسندها ،مسندها مشابه به لحراظ
معنایی جستجو شده و در ادامه توسط ارزیابی غیرتودكار این پیشنهادها برا مسندها بررسری مریگرردد .در
مقاله ] [1از پارامتر دق برا بیان میزان كارایی این روش استفاده شده اس  .به دلیل موجود بودن چندیردن
پاسخ صحیح در این مقاله از پارامتر بازیادآور نیز استفاده شده اس  .در این مقاله چنردین روش پیشرنهاد
برا انتخاب مسندها كاندید ارائه شده اس  ،برا مثال دامنه و برد مسندها را با موارد مشابه یاف شرده در
موارد كاندید مورد توجه قرار میدهد .در این مقاله برا مسندها پیشنهاد رو مجموعهداده
 3.7با در نظرگرفتن پارامتر حداقل حمای دق ها بدس آمده در جدول  -10-4نمای

Dbpedia

داده شده اس .
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جدول  10-4دق ها حاصل از ارزیابی انجامشده برو مجموعه داده
دقت پیشنهادهای

میزان حداقل حمایت

ارائهشده

درنظرگرفتهشده

0,32

0,0001

0,40

0,001

[1] Dbpedia 3.7

Dbpedia 3.7

 -4-5پیادهسازی واسط كاربری ،نمونهای از كاربرد این قوانین
در این مرحله برا نشان دادن این مطلب كه این قروانین قابرلاسرتفاده هسرتند ،یرک واسرط گرافیكری رو
قوانین یادگیر شده بر بستر پر وجوها  SPARQLارسالشده بهسو پایانره  DBpediaطراحری شرد.
این واسط گرافیكی به توسعهدهندگان پر وجوها  SPARQLاین امكان میدهد ترا بتواننرد برا اسرتفاده از
دانشی كه در تولید پر

جوها پیشین وجود داشته اس پر وجوها جدید تود را تولید كنند.

پر وجوها  SPARQLمرحلهبهمرحله تعریف میگردنرد .بررا اشراره بره ایرن مراحرل مریتروان از واهه
الگوها سهگانه استفاده نمود كه این الگوها سهگانه در الگوها گرافی بكار میروند .در هر الگو سرهگانره
یک نهاد ،مسند و گزاره وجود دارد .از قوانین یادگیر شده میتوان برا پیشنهاد موجودیر هرا یكسران در
بخ

نهاد و گزاره در الگوها سهگانه بهكاررفته در متن پر وجو استفاده نمود .بررا مثرال مریتروان بره

متایر را كه میتواند در این مكانها قرار گیرد اشاره داش  .در میان قوانین یادگیر شده قوانین مسرند و
قوانین حاالت متعارف راداریم .قوانین مسند برا پیشنهاد مسندها ثرابتی كره در قالرب  IRIهرا در میران
الگوها سهگانه میتوانند بكار روند استفاده گردد .قروانین حراالت متعرارف بررا پیشرنهاد و تخمرین حالر
متعارف الگو سهگانه بعد و محل متایرها مشترك میتواند استفاده گردد.
برا پیادهساز این واسط گرافیكی از زبان برنامهنویسی  C#و  ASP.NETاستفادهشده اس و هرمچنرین از
پایگاه داده رابطها  SQLServer2012استفادهشده اس  .پر وجو نگارش شرده توسرط كراربر در انتهرا
بهسو پایانه  DBpediaارسال گردیده و كاربر میتواند پاسخ پر وجو تود را ببیند .در ادامه در شكلها
 -4-2تا  -10-4نمایی از این واسط گرافیكی كه بهتدریج یک پر وجو تكمیل میگردد را به همرراه پاسرخ
پر وجو ارسالی در جدول  -11-4نمای

دادهشده اس .
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شكل  2-4پر كردن اولین الگو سهگانه ،پیشنهادها ارائهشده برا مسند این الگو سهگانه

شكل  3-4پیشنهادها ارائهشده برا الگوها الگو سهگانه بعد

شكل  4-4پر كردن دومین الگو سهگانه ،پیشنهادها ارائهشده برا نهاد این الگو سهگانه

شكل  5-4پر كردن دومین الگو سهگانه ،پیشنهادها ارائهشده برا مسند این الگو سهگانه
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شكل  6-4اتمام الگو سهگانه دوم

شكل  7-4پیشنهادها ارائهشده برا الگوها الگو سهگانه بعد

شكل  8-4پر كردن سومین الگو سهگانه ،پیشنهادها ارائهشده برا نهاد این الگو سهگانه

شكل  9-4پر كردن سومین الگو سهگانه ،پیشنهادها ارائهشده برا مسند این الگو سهگانه
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شكل  10-4اتمام الگو سهگانه سوم

جدول  11-4پاسخها اجرا پر وجو نگارش شده
B

A

C

d
"53.58"@en

""Solidarity" SzczecinGoleniów Airport"@en

http://dbpedia.org/resource/%22Solidarity%22_SzczecinGoleni%C3%B3w_Airport

"62.25"@en

"Ánir"@en

http://dbpedia.org/resource/%C3%81nir

"62.25"@en

"Ánir"@en

http://dbpedia.org/resource/%C3%81rnafj%C3%B8r%C3%B0ur

"56.25 12.85"@en

"Ängelholm"@en

http://dbpedia.org/resource/%C3%84ngelholm

"56.25 12.85"@en

"Ängelholm
Municipality"@en

http://dbpedia.org/resource/%C3%84ngelholm_Municipality

"56.25 12.85"@en

"Ängelholms kommun"@en

http://dbpedia.org/resource/%C3%84ngelholm_Municipality

"55.91"@en

"Åhus"@en

http://dbpedia.org/resource/%C3%85hus

"59.05 12.7"@en

"Åmål"@en

http://dbpedia.org/resource/%C3%85m%C3%A5l

"58.79"@en

"Aust-Agder"@en

http://dbpedia.org/resource/%C3%85mli

"58.79"@en

"Åmli"@en

http://dbpedia.org/resource/%C3%85mli

 -4-6خالصه
در این بخ
بخ  ،بخ

با معرفی مجموعه داده مورداستفاده ،به بیان تكنیک انتخاب داده برا دو بخر
یادگیر و بخ

ارزیابی پرداتته شد .در ادامه بر اسا

آتری در ایرن

سیاس هرا اتخاذشرده بررا انتخراب

پر وجوها انسانی پر وجوها انسانی جدا گردید .با انجام پی پردازش برو  Logپر وجوهرا و معرفری
مدل مربوطه به سات پایگاه داده تراكن هرا ترتیبری پرداتتره شرد .در ادامره برا اسرتفاده از الگروریتم
یادگیر

 TRuleGrowthقوانین بر فراز پایگاه داده تراكن ها ترتیبی استخراج شد .در بخ

ارزیابی برا

استفاده از معیارها "حد باالیی برا تطا تخمین زدهشده" و اطمینان كاندیدها موجود را مرترب نمروده
سپس برا پیشنهادهایی كه برو نمونه دنبالهها مسند و حاالت متعارفی داده مریشروند یرک حرد قررار
داده شد .به دلیل از پی

موجود بودن متن پر وجوها آزمای  ،فراینرد ارزیرابی تودكرار اسر  .برا انجرام

فرایند ارزیابی دق پیشنهادها بهدس آمده و نتایج ارزیابی تحلیل گردید .در ادامه بر اسا

قروانین یرادگیر
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شده یک ابزار با نام  AISPARQLطراحی گش  .این ابزار بره كراربران در تولیرد پرر وجوهرا SPARQL

یار میرساند.
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فصل پنجم:

نتیجهگیری و
کارهای آتی

 -5نتیجهگیری و كارهای آتی
 -5-1نتیجهگیری
در این پایاننامه ،با توجه به مرحلها بودن فرایند تولید پر وجوها  ،SPARQLقالبی از قوانین مطرح شد.
این قالب از قوانین در راستا كمک به كاربران انسانی در تولید پر وجوها  SPARQLدر نظر گرفتهشده و
برا

استخراج آنها از متن پر وجوها  SPARQLاستفاده میشود .برر اسرا

ماهیر ایرن پرر وجوهرا

گونها از الگوریتمها یادگیر ماشین ،قوانین انجمنی ترتیبی ،برا استخراج این قروانین از پرر وجوهرا
پیشین كاربران انتخاب گردید .بهمنظور آگاهی از میزان صرح ایرن قروانین بررا برازههرا آتری از زمران،
سیاس هایی برا اتخاذ پر وجوها و اتتصاص آنها به دو مجموعه داده افراز شده از منظرر زمرانی ،تحر
عنوانها مجموعه دادهها یادگیر و آزمای
اهداف این پژوه

انجام گرف  .با انتقال نتایج این پژوه

رو بازهها زمرانی

هدفمندتر تواهد بود.

با استفاده از نتایج حاصل از بخ

ارزیابی ،میتوان بررسی نمود كه با گنجانردن چره برازه زمرانی از پرر -

وجوها كاربران پیشین در فرایند یادگیر قالبها معرفیشده مریتروان بره تخمرین مناسرب رو اجرزا
پر وجوها آتی كاربران پردات  .این دان

برا سیستمهایی كه به كاربران در تولید پر وجو یرار مری-

رسانند حائز اهمی اس  .دق ها اندازهگیر شده ،برا قالبها مسند و قالبها حاالت متعارف نشان
میدهد كه قالبها پیشنهاد رو پر وجوها میتوانند با دق مناسبی به كاربران انسرانی آتری در تولیرد
پر وجوهایشان یار رسانند .تحلیلها رفتار دیگر نیز رو ماهی این قالبها قابل انجام اسر  .بررا
نمونه با گسترش طول بازه زمانی پر وجوها درنظرگرفتهشده برا فاز یادگیر  ،برا قالبها مسرند
پارامتر "حد باالیی تطا تخمین زدهشده" برا مرتب نمودن لیس كاندیردا پیشرنهاد مناسرب تواهرد
بود .به این منظور یک واسط گرافیكی بهمنظور استفاده از قوانین استخراجشده از متن پر وجوهرا پیشرین
كاربران برا كمک به كاربران آتی برا تولید پر وجو  SPARQLتولید گش .
 -5-2كارهای آتی
در این پژوه

رو قالبهایی تمركز شد كه به ساتتارها متنی پرر وجوهرا  SPARQLمررتبط بودنرد.

ازجمله كارهایی آتی در این زمینه بررسی قالبها نهفته دیگر رو پر وجوهاس كه برا نمونره ایرن
قالبها از هستانشنا ها تعریفشده بر بستر مجموعه دادهها  RDFنیز در تعریف تود استفاده كننرد .در
این پژوه

تنها پر وجوها ارسالشده بهسو پایانه  DBpediaبررسی گردید .در كارها آتی مریتروان

الگو تولید پر وجو را رو سایر پایانهها بررسی نمود .در این پژوه  ،پر وجوها گنجاندهشده در بخ
یادگیر پویا نیستند و با رسیدن پر وجوها جدید رو پایانه  DBpediaا مجموعه دادهها تاییر نمی-

كنند .لاا در كارها آتی میتوان مدلی را درنظرگرف كه با رسیدن پرر وجوهرا جدیرد قروانین یرادگیر
شده به روزگردند.
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Discovering SPARQL query formulation related rules on the Logs of SPARQL
Endpoints
Abstract: Beside of increment production of data and information on Semantic Web, the
usage of structured queries, SPARQL, has been increased; however, formulation of this
kind of queries for human users that aren’t familiar with ontologies is complex. RDF
datasets store data. Loss of usable patterns for formulation of SPARQL will create some
challenges for new developers. In recent years, in order to solve these challenges different
kinds of studies have been progressed. They focused on assisting human users such as QAs,
query expansion systems and Graphical interfaces that help users in query formulation.
In this thesis, general and hidden templates state on SPARQL queries. Using these
templates, past queries of DBpedia endpoint will analyze. In next step, via machine learning
algorithms, sequential association rules mining, pre-stated rules will discover. They show
used query formulation preferences for past queries. Discovered usage of these rules is
assisting future human users in SPARQL formulation. The assessment of proposed idea will
show suitability and usability of them for this goal. On each SPARQL endpoints via these
templates, brilliant knowledge could be obtained. Discovered rules could be put in some
systems that their goal is helping developers in query writing. Pre-written queries have been
chose for test queries. The assessment phase is Automatic. By learned rules, on each test
queries, the candidates will suggest and precision results will compute. Considered logs of
DBpedia SPARQL endpoint in USEWOD2013 are selected as our dataset.

Keywords: Web Mining, Semantic Web, Log Mining, Sequential Rule Mining, SPARQL,
Developer, Query Formulation Preference
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