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ن ما و مشوق یر کالانی که در طی این سالرا صبورانه و دلسوزانه پیگماسن از جناب آقای دکتر 

س گاذاری و  ا، کماا  ساپ  لایشان لمواره کارگشای اینجانا  باوده  لا و حمایتییو رالنمابودند 

    .   تشکر را دارم
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یافتره  سرات   وجرو  پرر  د تولی حالاین باروبرو شده اس .  دهندگانتوسعهگیر نیز با استقبال چشم معنایی

توانرد  آشرنایی ندارنرد مری    موجرود هرا   1مجموعره داده  شده برر بسرتر   تعریف شنا هستانبرا  افراد  كه با 
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. اسر  تولیدشرده وجوهرا  پرر  و سرات  ایرن    وب معنرایی در اسرتفاده از  ان كراربر  یار  هدف با هاییسیستم

هرایی برا واسرط گرافیكری جهر  نگرارش       سیسرتم  و ووجر بسط پرر  ها  سیستموپاسخ، ها  پرس سیستم

 .این موارد هستند ازجمله SPARQL وجوها پر 

مرتبط برا   ها  كلیقالبا  از گونه ،SPARQL  هاوجوپر و چین   ساتتاررو  با تمركز  نامهدر این پایان

پیشرین   وجوهرا   پرر  با پردازش ،هااین قالب استفاده ازبا  .گرددمی بررسی وجوهاپر این  نگارشیساتتار 

قوانینی استخراج  (،نجمنی ترتیبیاقوانین ) یادگیر  ماشین ها روش كارگیر به و هاپایانه سو به شدهارسال

   .باشندمی ان پیشینكاربر  هاوجوتعریف پر  الگو بیانگر كه  گردندمی

ابی ایرن  ارزیر حاصل از نتایج  اس . SPARQLوجوها  كمک به كاربران آتی در تولید پر  كاربرد این قوانین

  هپایانر هر رو  اس .  انیبه كاربران انس رساندنیار جه   قوانیناین بیانگر قابلی  و كارایی  از قوانین قالب

كه كاربرد این دانر    یاف دس به دانشی  توانمی هاقالببر اسا  این  ها  زمانی متفاوت،، در بازهبخصوصی
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 (ارش شرده نگر از پری    وجوهرا  پرر  ) بخر  آزمرای    وجوها پر  رو در ابندا به فرم تودكار  قوانیناز 

پیشرین   كراربر   وجرو  نگرارش شرده   پرر  با  این كاندیدهادر ادامه  .گردند  مطرح میپیشنهاد كاندیدها 

 .  گرددگردآور  می شده  ارائهدق  پیشنهادها ترتیباینبهو شده  مقایسه

معیار برا   اس . شدهانتخاب 2012در سال  DBpedia  پایانه Logوجوها  موجود در ر در این پژوه  پ

 اس . شدهاستفاده برا  صح  كاندیدها  پیشنهاد  دق در این پژوه  از پارامتر ارزیابی 
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 مقدمه -1

شرده   هرا  موجرود آورده  و چرال  جه  اشاره به كارها  پیشرین   ،مسئله یفتعربخ  در این فصل در ابتدا 

هرا    ورنروآ هرا  موجرود و     چرال  برطرف سراز در این پژوه  برا   شدهبیان ها راهكار ،در ادامه .اس 

 .دشومی نامه بیانپیشنهاد  و ساتتار این پژوه 

 مسئله فیتعر -1-1

 هرا  ین بخر  ترر مهرم وجو یكری از  پر یک  در داتل 1وجوالگو  پر  ، SPARQLوجوها در تعریف پر 

ترود  و  وب معنرایی  هرا  مجموعره داده شده بر بسرتر  تعریف 2ها شنا هستاناطالع از  صرفاً .اس  وجوپر 

 3الگرو  گرراف   ،وجرو برا  نگارش این بخ  از پر  وب معنایی ها مجموعه دادهاین شده در ها  تعریفداده

  .كافی نیس  تنهاییبه

   الگرو  دهنرده و تشركیل  ترر جزئری ها  ز بخ ا   تعریف و استفادهنحوه وجواز پر  این بخ در نگارش 

  وجو  نهایی بسیار مهم اس .  پر در بدنه 4گانهسه الگوها  ،وجوپر 

 منبعی عنوانبه ،SPARQL ها پایانه سو به شدهارسال پیشین وجوها پر  Log در نظر گرفتن با توانمی

لراا   .اسر   ن پیشینكاربرا وجوها پر تعریف این قوانین بیانگر مدل جام ، به استخراج قوانینی پردات  كه 

 نظرر گررفتن  در . دردگر اسرتفاده   ان آتیكاربر وجوها پر تولید  فرایندتواند در مییادگیر  شده این قوانین 

وجوهرا  كراربران   ر   پی كه در بدنهقوانینكشف و بررسی تواند در وجوها می راین پ برو ها  كلی قالب

تن استخراج قوانینی از م توانمیبرا  این پژوه  را را  مسئله یفتعربنابراین مفید باشد.  اندبودهپیشین نهان 

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

 وجوها پر در تولید  انبرا  كمک به كاربر اربرك گریار ها  سیستم ازجملهها  پیشین در سیستم

 (RDFبا قالب ) ییوب معناها  داده مجموعهموجود در  ها بیشتر از داد SPARQL  یافتهسات 

 كنندهشرك   گانهسهگوها  الارتباط با در  و نهان جزئیالگوها   ،وابطها راس . در این سیستم شدهاستفاده

رو   كشفقابلقوانین و روابط به  ،ها  این پژوه اس . در بیان چال  وجو بررسی نشدهپر یک در

)از دیدگاه  SPARQL وجوها پر  Logبا استفاده از  ها  مرتبطو چال  وجوهاپر   گانهسه الگوها 

 د.وشها اشاره میبه این چال  در ادامه شود.یمابزار  برا  كشف این قوانین( پرداتته 

                                                   

1 Query Pattern 

2 Ontology 

3 Graph Pattren 

4 Triple Pattren 



 2.....................................................................................................................گفتار.......................................................................................پی 
 

 

 

 . در مطالعرات هستندبسیار مهم  وجوهاپر برا  سات  این  SPARQL وجوها پر  گرافالگو   .1

، بره بررسری   SPARQLهرا   پایانره  سو به شدهارسال  وجوهاپر  Log رو  گرفتهانجامپیشین 

 ازممكرن   هرا  اسر  ولری تراكنون تمرامی دنبالره      شرده پرداتتهگانه سه در الگوها  1حاالت متعارف

 یمتعارفحاالت  ها اس . اطالع از این دنبالهبررسی نشده وجوها در پر  حاالت متعارف رتدادها 

آگراهی از الگرو  مكرانی رترداد متایرهرا        بررا  كراربران باشرد ماننرد    شرامل امتیرازاتی   د توانمی

 الگوهرا   میران در كاررفتره  بره  حراالت متعرارف    دنبالهیا و  گانهسه الگوها میان كننده در شرك 

 .گانه(  این الگوها  سهوجو )بسته به الگوها  گرافی دربرگیرندهیک پر گانه در سه

هرا  تاصری   توانند دنبالهمی( IRI)در حال   2وجوها مسندهاپر در  كاررفتهبه  گانهدر الگوها  سه .2

در كردام  ا از مسرنده  به ایرن زمینره كره ایرن دنبالره      تاكنوندنبال كنند. الگوها  گرافی میان در را 

-  الگوها  سهالگوها  گرافی دربرگیرندهاز  اطالع .اند پرداتته نشده اس شدهدیدهالگوها  گرافی 

بسیار مهم اسر .   وجوپر مدنظرش از نتایج نهایی برا  رسیدن به دید كاربر  از  این مسندها گانه

 بررا  اینكره  باشرند   كاررفتره بره فری پایره   در الگو  گرا  گانهسه الگوها در  مسندهااگر  برا  مثال

ها بره یكردیگر ارتبراط    بایسرتی ایرن مسرند    داشته باشد RDF  دادهمجموعه در  یپاسخ وجوپر 

 4یرا اتتیرار    3در الگوهرا  گرافری اجتمراع    (گانره سره الگوهرا   )در  مسرندها ایرن   اگرر داشته باشند. 

برا  به كرار برردن    اناز دید كاربر این امر. اطالع از چنین محدودیتی اجبار  نیس  باشند شدهدیده

 . یكدیگر بسیار مفید اس  در كناراین مسندها 

هرا  موجرود   از دیگرر چرال    SPARQLها  پایانه سو به شدهارسال  وجوهاپر  Logپردازش  .3

 جه  SPARQLوجوها     تعداد  از پرجه  گزین  و مطالعه یهای. لاا انتخاب سیاس اس 

قررار   ررسیموردبدر این پژوه   وجوهاپر در چگونگی الگو  تولید  جزئیالگوها   كشف قوانین و

 .گیردمی

 اهداف پژوهش -2-1

 هرا  برا تعریرف قالرب    ،SPARQLهرا     پایانره رو شرده ارسرال  وجوهرا  پرر   Log  در راستا  مطالعره 

برا  ایرن مسریر    اسر . در  شرده دادهدر براال دیرد  راهبررد      شرده مطررح هرا   ، بره چرال   پیشرنهاد   كلری 

پارامترهرایی كرره بررا  سررنج     برر اسررا  و وجوهررا پرر  هرا  مناسررب بررا  پررردازش   سیاسرر  برر  تكیره 

 اسرر  برره كشررف و بررسرری ایررن قرروانین شرردهگرفتررهنظررر در برررا  بخرر  ارزیررابی و دقرر  قرروانین  اعتبررار

                                                   

1 Canonical Form 

2 Predicate 

3 Union 

4 Optional 
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 چره میرزان  بره   كره  تروان تعیرین نمرود   مری از قروانین   قالرب میزان كرارایی ایرن   از  اطالع با. شودمیپرداتته 

وجرو  كراربر بره    پرر   مروارد را بره حرین تولیرد     تررین تررین و دقیر   مناسرب  نرد توانقوانین میقالب از این 

 د.        نماین او پیشنهاد

 نوآوری راهكار پیشنهادی -3-1

 هرا الرب قكره ایرن    اسر  قروانین   ی ازایرن تحقیر ، نگراهی جدیرد بره قرالب       هرا  هرا  نروآور   جنبه ازجمله

 ازقروانین   قالرب از بررا  بررسری و كشرف ایرن      .باشرند مری مناسرب   SPARQL وجوهرا  پرر  برا  تولیرد  

Log  هرا  پایانره  سرو  بره  شرده ارسرال  وجوها پر SPARQL  ایرن نكتره    اشراره بره  . شرده اسر   اسرتفاده

انین از دیرردگاه منبعرری برررا  كشررف قررو  ،SPARQL وجوهررا پررر  Log برره ترراكنونكرره  اسرر   ضرررور

 نگریسررته نشررده SPARQL  وجرروپررر در  كاررفتررهبرره  گانررهسرره الگوهررا میرران و نهرران در  یجزئرر

 .اس 

 نامهساختار پایان -4-1

 :اس به شرح زیر  ،دیگر فصل چهاراین نوشتار شامل 

هرا   یسرتم ساز  ا مرور  بر تاریخچره  ،SPARQL زبانپس از معرفی در این فصل : (مرور ادبیاتدوم )فصل 

سی قوانین انجمنری در  ررب ،SPARQLها  پایانه وجوها پر  Log رو  گرفتهانجاممطالعات  كاربر، یار  گر

 .دوجوها  وب معنایی انجام تواهد شوب معنایی و قابلی  تودكار در تكمیل پر 

تولیرد   كمک به كاربران انسرانی در به روش جدید پیشنهاد  برا   در این فصلفصل سوم )روش پیشنهاد (: 

-یمر   مورداستفاده در این پژوه  معرفری  اس . در ابتدا مجموعه داده شدهاشاره SPARQLوجوها  پر 

 جهر   یادگیر  ماشین ها یتمالگور كارگیر به ،وجوهاپردازش پر پی هایی چون بخ به گردد. در ادامه 

 .شده اس ارائهیابی روش پیشنهاد  ارز و در انتها ناستخراج قوانی

 در د.وشر مری  بیانساز  و ارزیابی سیستم پیشنهادشده پیادهدر این فصل ساز  و ارزیابی(. فصل چهارم )پیاده

 گردد.می شده اس  معرفیان این پژوه  طراحی، كه در جریAISPARQLگر كاربر، سیستم یار  ادامه یک

 شده اس .ارائه كارها  آتیپژوه  و پیشنهادها  كلی  گیر نتیجه (: در این فصلگیر )نتیجهفصل پنجم 

 پژوهش در حین انجام   شده گردآوریمقاالت  -5-1

 شدهاالت چاپمق

  وجوها  پر  رو كشف قوانین "احسان عسگریان: ، محسن كاهانی، آباد حسنسعید شفیعی

، "SPARQLوجوها  معنایی جه  یار  كاربران انسانی در نگارش پر    وبیافتهسات 
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 ادبیات مرور -2

 مقدمه -1-2

ترا   شرده اسر   پرداتتره در ابتردا بره تعریفری از بسرتر وب معنرایی       ،در این بخ  با توجه به اهداف پرژوه  

وب توصیف مناب  بررا   ساتتار و چهارچ سپسستر موردمطالعه به دس  آوردند. از ب ا زمینهپی توانندگان 

، SPARQL افتره بررو  وب معنرایی،   یسرات  وجوهرا   بررسی زبان تولید پر  ها در وب معنایی وبیان داده

اتتار، اجرزا و  سر  ازجملره نیاز اسر    هاآنها  آتی به نیازهایی را كه در فصلتعداد  از پی گردد. می معرفی

 گردد.        بیان مینیز   در این بخها  این زبان ویژگی

  وب معنایی -2-2

 وب معنرایی تعداد  از قوانین تح   ها،ماشین رو  هادادهبرا  جامعی  بخشیدن به قابلی  تفسیر و استنتاج 

هرا  پیونرد  كره قواعرد  بررا       قواعرد داده توسط آقا  برنرلی معرفی گردید.  2006برا  اولین بار در سال 

در دسرتر      اشریا و گاارنامها برا  URIاستفاده از در قالب قوانینی چون،  باشندوب می رو ها انتشار داده

اتصرال ایرن    درنهایر  و  URIاین اشیا، معرفی استاندارهایی برا  نمرای  اطالعرات پیرامرون یرک      قرار دادن

URIپرروهه در  هرا  پیونرد   تحقر  قواعرد داده   .باشرند ها به یكدیگر می  LOD1   كره تحر  حمایر      اسر

ها  گواهیح    موجود تآغاز شد. هدف این پروهه تشخیص مناب  داده 2007هانویه  و در W3Cسرسیوم كن

وب داده  و اساسری  هرا  ابتردایی  گرام برداشرتن  اس  تا برا   ند ها  پیوقواعد داده بر اسا  هاآنو انتشار  باز

  در نظر گرفر . هرر گرره نماینرده    دار به شكل یک گراف جه  توانمیرا   پیوند  دادهابر . تحق  پیدا كند

هرا  گرره ها  میان لاس . یا منتشرشدهها  پیوند  اسا  قواعد داده   مستقل اس  كه بردادهیک مجموعه 

تعداد ایرن  بیانگر تخمینی از ها اس  و ضخام  این یال   مستقلهادادهمجموعه  ها میان داده ارتباط بیانگر

  از منظرر محتروایی، ابرر داده   در میان این مناب  اسر .   دوسویهیانگر ارتباط ب دوطرفهها  اس . یال ندهاپیو

 كننرد میها  پیوند  منتشر داده صورتبهها  تود را پیوند  دارا  تنوع زیاد  اس . تعداد منابعی كه داده

 .افرزای  اسر   ها در حال جموعه دادهتعداد ارتباطات و پیوندها در میان این م چنینهمدر حال افزای  اس . 

 توجیره . سرازد می دیگر  رو  بر ا الیه گام هر. اس  رفته پی  هاییگام سم  به معنایی وب توسعه و رشد

 گرروه  چنردین  معمروالً  اسر ،  ترر آسان كوچک مراحل در اجماع به رسیدن كه اس  این روش این برا  عملی

 بررا   اصرلی  محركره  نیررو   هرا ایرده  در هارقاب  این .دارد وجود مختلف جهات در حرك  حال در تحقیقاتی

 اكثرر  اگرر  بنرابراین، . دارد وجرود  استانداردسراز   بره  نیراز  مهندسری  دیدگاه از حالبااین. اس  علمی پیشرف 

 نقراط  كره  شرود مری  حرس  باشند داشته نظراتتالف موارد دیگر در و تواف  تاص مسائل مورد در پژوهشگران

                                                   

1 Linked Open Data 
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 حرداقل  نرسرد،  مقصرد  به تحقیقاتی پروازانه بلند ها تالش بیشتر اگر حتی ،ترتیباینبه. شود ثاب  باید تواف 

 ملحر   آن به هاشرك  و هاگروه از بسیار  شود، بنا استاندارد یک كه زمانی. بود تواهد مثب  نتایج از بخشی

 تواهنرد  موفر   درنهایر   فرعی تحقیقاتی تطوط از یکكدام ببینیم تا بمانیم منتظر اینكه بجا . شد تواهند

 و كنند اضافه مطالب بسازند، ابزارهایی باید تنها كاربران و هاشرك  كه اس  ا گونهبه معنایی وب ماهی . شد

 هرا ده اسر   ممكن. شوند عملی معنایی وب ها مأموری  تمام تا كنیم صبر توانیمنمی ما. كنند استفاده آن از

 از الیره یرک  سراتتن  در. (امروز بینیپی  عنوانبه البته) شود بخشیده تحق  كامل حد در تا بكشد طول سال

 :اندالزم زیر اصل دو ، دیگر  رو  بر معنایی وب

 اطالعرات  از اسرتفاده  و تفسریر  به قادر باید الیه هر هستند كه آگاه كامل طوربه هاعامل. پایین به رو سازگار 

 اطالعرات  از كراملی  هرره ب تواندمی owl الیه كه داندمی عامل مثال طوربه باشد، ترپایین سطوح در شدهنوشته

 .ببرد RDF schema و RDF الیه در شدهنوشته

 گررفتن  بره  قرادر  بایرد  الیره یرک  كره  باشد آگاه كامالً عامل كه باشد طور  باید طراحی. باال به رو جزئی درك

 RDF الیره  كره  باشرد  گراه آ بایرد  عامرل  ،مثالعنوانبه. اس  باالتر سطوح در اطالعات از بخشی مزی  حداقل

 ابزار تمام ا بر الزامی هیچ ، البته. هس  owl الیه اطالعات از بخشی از استفاده به قادر تنها  RDF schemaو

 هرا  ایرده  ایرن  كره درحرالی  .باشرد  فعال باید گزینه این كه اس  این نكته ندارد؛ وجود قابلی  این ارائه برا 

 كره  شرد  معلوم عمل در هاآن تحق  ،شودمی استفاده معنایی وب توسعه اصول هدای  عنوانبه نظر  و جااب

 . شود ساتته باید موردنیاز ها تواف  از برتی و اس ، مشكل

 طراحری  هرا  الیه ترینممه كه) لینربر تیم به توجه با (دهدمی نشان را معنایی وب ا الیه كیک -1-2 شكل

  دهدمی نشان را معنایی وب

 

 [44]معنایی وب ا الیه كیک 1-2شكل 
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 نامره لار   ابر  وب سراتتار  اسرا   برر  سرند  یرک  ترا  دهدمی اجازه كه زبانی ،كنیممی پیدا را XML پایین در

  . اسر   اسرب من وب در سراسرر  اسرناد  ارسال برا  تصوصبهXML زبان  .شود نوشته كاربر توسط شدهتعریف

 مرورد  رد ساده عبارات نوشتن برا  رابطه،- موجودی  مدل مانند. اس  پایه داده مدل، یک RDF  مدل داده

 XML اسا  بر نگارشی بلكه نیس ، XML بر متكی دادها  مدلمانند RDF   مدل داده (.مناب ) وب اشیا

 را اولیره  هندسری   هرا شركل RDF schema  مفهوم .اس  قرارگرفته آن رو  بر -1-2 شكل در بنابراین. دارد

 روابرط  ها،ویژگی و اهكال  اولیه، كلیدها  .كندمی فراهم مراتبسلسله به وب اسا  بر اشیاء ساز مدل برا 

  . اسر  RDF اسرا   برر  RDF schema مفهوم .هستند برد و دامنه ها محدودی  فرعی، ویژگی و زیر كال 

 امرا . شرود  گرفتره  نظر در شناسیهستی نوشتن برا  ابتدایی زبان یک عنوانبه تواندمی RDF schemaمفهوم 

-نمای  اجازه و دهدمی گسترش را RDF schemaكه اس  شناسیهستی برا  قدرتمندتر  ها زبان به نیاز

 شناسری هستی ها زبان ارتقاء منظوربه منط  الیه عالوهبه.  دهدمی را وب اشیاء میان روابط از ترپیچیده ها 

 .شودمی استفاده

 هرا اثبرات  ارزیابی و (ترینپای سطوح از) وب زبان در اثبات ارائه عنوانبه واقعی استدالل فرایند شامل اثبات الیه

 عوامرل  هرا  یهتوص اسا  بر دان ، انواع دیگر و یرقم امضا  از استفاده طری  از اعتماد الیه ،درنهای . هس 

بره  . شرد  تواهرد  پدیردار  ،كنندهمصرف نهادها  و هاسازمان گواهینامه صدور و بند رتبه در یا و اعتماد مورد

 تمرام  بره  نیزمرا  تنها وب. اس  بحرانی و باال سطح مفهوم یک اعتماد، هرم این بازمصرف در گرفتن قرار دلیل

 اعتمراد  شرده ارائره  اطالعرات  كیفیر   و (امنیر  ) تود عملیات انجام به كاربران كه رسید تواهد تود پتانسیل

 نشان را دیگر الیه پشته یک -2-2 شكل. اس  موردبحث حاضر حال در كالسیک پشته الیه این. باشند داشته

 شررح  بره  -1-2 لشرك  به نسب  ، اصلی تفاوت. اس  آورده وجود به را اتیر ا پیشرفته و تحوالت كه. دهدمی

 :اس  زیر

 .قواعرد  برر  تنری مب زبان و owl وب فعلی استاندارد زبان اس ، شده جایگزین قسم  دو با شناسیهستی الیه 

 Horn  منطر  و owl تقراط   DLP مفهوم .رسدمی نظر به معنایی وب توسعه در جایگزینی جریان بنابراین

 ممكرن  و اسر   موردبحرث  حاضر حال در معنایی وب معمار . دهندمی سرویس مشترك پایه عنوانبه و اس 

  .باشد آینده در تاییرات و اصالحات موضوع اس 

شده اسر . ایرن   ها در وب معنایی معرفیدر قالب یک استاندارد برا  بیان داده RDF  در این راستا نوع داده

باشند. اگرر دو  تركیبی از نهاد و مسند و گزاره می تاییشده اس . یک سهتایی تشكیلها  سهنوع داده از قالب

كند مسند تواهد م آنگاه یالی كه این دو نود را به یكدیگر متصل میبدانی بخ  نهاد و گزاره را نماینده دو گره

-بره داده  1پردیا ها  این نوع داده، تمامی جمالت موجود در پایگاه دان  ویكیبود. در قدمی برا  اثبات قابلی 

هرا  دادهگردند ترا ایرن   نگهدار  می DBpedia  ها در مجموعه دادههایی با این قالب تبدیل گشتند. این داده

                                                   

1 Wikipedia 
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 .دستر  باشدبرا  عموم كاربران قابل

 

 [44] وب معنایی  پشته 2-2شكل 

 مود.تبدیل نبه این نوع داده كه به زبان طبیعی اس     زیر راجمله توانمیبرا  نمونه 

The title of book1 is "SPARQL  Tutorial." 

<http://example.org/book/book1>   <http://purl.org/dc/elements/1.1/title> "SPARQL  Tutorial" 

 

  مقادیر بایستی از دامنهمی ،RDF، قالبو اطالعات موجود در اسناد تح  وب به این  هادادهپی  از تبدیل 

، Blank Nodeمفهوم به  Bحرف  دریافتی هر یک از این سه عضو )نهاد، مسند، گزاره( آگاهی داش . اگر

  مقادیر دامنه  استاندارد بازهد آنگاه داشته باشاشاره  IRI مفهوم به iحرف  و 1موارد لفظیبه  L حرف

 اس . شدهبیان -1-2در جدول دریافتی در سه بخ  نهاد و مسند 

اسا  قالب چهارچوب  ها در وب معنایی برطور كه در باال اشاره شد تعداد زیاد  از مجموعه دادههمان

ها تعداد  اند. برا  استفاده از تعداد  از این مجموعه دادهتوصیف مناب  برا  منظورها  متفاوت ایجادشده

وجوها  ها بتوانند پر   این پایانهواسطهاند تا كاربران بهشدهدر نظر گرفته ،SPARQLها  پایانه ،هاپایانهاز

 وجوهاپر   ها ارسال كنند. برا  آشنایی بهتر با نحوه پردازشدادهمدنظر تود را برو  این مجموعه 

 RDF  مدل داده  مقادیر دریافتی در بازه1-2جدول 

 RDFی های نوع دادهبخش مقادیر دریافتی

I  یاB  یاL نهاد 

I مسند 

I  یاL گزاره 

                                                   

1 Literal 
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تعراریف  ر ادامره  د. اسر   این زبان ا هو پاینیاز به دانستن مفاهیم اولیه  SPARQLها  پایانه رو  شدهارسال

 وجوهرا  پرر  پرردازش   ازجملره در كاربردهرا  مختلرف    .اسر   شرده دادهتوضریح   موردنیراز پایه و ابتردایی  

SPARQL ًشود.از این تعاریف پایه استفاده می عموما 

 SPARQLزبان  -1-2-2

مردل   فرراز برر   یافتره سات  وجوها پر تولید یک استاندارد برا   عنوانبه W3C  موسسه توسط این زبان

 Bنمراد   .اس  H ← Bبه ساتتار  SPARQL وجوها پر . ه اس ردیدگدر وب معنایی تعریف  RDF داده

مفهرومی   وجو  پر بدنهدر  .اس وجوها برا  بیان الگو  تروجی این پر  Hنماد  ووج  پر بدنهنمایانگر 

و  وجرو پرر   در گانره الگوهرا  سره  میران   تطراب   قرار دارد. این مفهوم به جهر  برقررار    گراف  الگوبا نام 

  تطبی  هادادهشود. بدین ترتیب پس از تعیین بكار گرفته می یاصل مجموعه داده  رو شدهتعریفها  گراف

 1سررآمد  الگرویی كره در بخر     بر اسرا  اربر را از سو  كانتخابی  تروجی توانمی ،وجوپر  با بدنه شدهداده

   .دكر ولیدتاس   آمده

   اولدر مرحلره  :گیررد یدو مرحله انجرام مر  در  (D) 2مجموعه داده  ( روQوجو )ارزیابی پر  ،به بیانی دیگر

 بر اسرا  الگرو     دوم در مرحله .گرددمیایجاد  Dها  موجود در نمونه  رو Q داتل  هااز متایر نگاشتی

 یرک  بره فررم   SPARQL  وجرو یرک پرر    .گردنرد تروجی ارسال مری به  هامتایرمقادیر  موجود در سرآمد

 :گرددمی بیان چهارتایی یک در قالبوجوها اجزا  این پر  .تواند تعریف شودمیچهارتایی 

 كنرد،  وجرو انتخراب مری   اجرا  این پرر    درنتیجهبسته به نوع تروجی كه كاربر  :وجونوع پرس

 :  دنگیرمی در چهار دسته زیر قرار برا  این زبان تولیدقابل وجوها پر 

i. وجوپر یک اجرا    درنتیجه یا تیربلی  پاسخ ( كلید  كلمه بیانبا  Ask ). 

ii.  داده مجموعه دركاربر مدنظر  از گراف متعارفبیان ( كلید كلمه بیانبا    Describe ). 

iii. ر دشده ریفگرافی تعتطاب  متایرها با الگو   بر اسا متایرها  مدنظر كاربر،  مقداردهی

 .( Select    كلید كلمه بیانبا ) داده مجموعه

iv.  بیانبا )با ساتتار  مطاب  نظر كاربر  جدیدی گرافبه  در باال شدهبیانتروجی تاییر نوع 

 .( Construct    كلید كلمه

 كراربر وجرو پرر   نگرارش  این قسم  در :وجوبرای اجرای پرس شدهانتخابی داده مجموعه   

مدنظر كاربر قررار    مجموعه دادهاس  كه در  به تصوصینام گراف  یانگراین بخ  ب .اتتیار  اس 

                                                   

1 Header 

2 Dataset 
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  كلیرد  چرون   هرا این بخ  با كلمه .این گراف اجرا گردد رو ی  وجوپر تواهد یم كاربر .دارد

FROM  وFROM NAMED  گرددمی بیانوجو در پر. 

 در مجموعره داده  شرده تعریف ها داده رو وجو این بخ  از پر  :الگوی گراف  RDF    مطابقر

گردنرد.  وجرو از مجموعره داده واكشری    پرر   ها پاسخ بر اسا  الگو  مدنظر كاربر تا شودمیداده 

 معرفی گردد. اگر نمراد گانه وجو الزم اس  مفهومی با نام الگو  سهاز پر  پی  از معرفی این بخ 

L  موارد لفظی، نماد بهI به IRI نماد  وV  در قالرب،   ساتتار ، آنگاهاشاره داشته باشد یرمتایک به   

(I ∪ L ∪ V) × (I ∪ V) × (I ∪ L ∪ V)،  شرود. الگرو  گرراف در    نامیرده مری   گانهالگو  سهیک

در  وجرو پرر  مرتن  وجو در خ  از پر اس . این ب گانهسه  الگوهاتركیبی از این  بیانگر وجوپر 

 شرده اشراره زیر به ایرن بخر     وجو . برا  مثال در متن پر [47]گیرد یمقرار  WHERE  بدنه

 .اس 

 

PREFIX dc: <http://purl.org/dc/elements/1.1 />  

SELECT ?title 

WHERE { <http://example.org/book/book1> dc:title ?title } 

 

الگوهرا    برر اسرا    .گرردد میتولید  وجوپر  پاسخ ،داده مجموعه  رو گانهسه  هاالگوانطباق این  سا ار ب

-سره  الگوها از  یه گروهیگراف پا  الگو .گرددمییه تعریف گراف پا  الگومفاهیم دیگر  نیز مانند  ،گانهسه

بره ترتیرب برا     3الحراق و  2اجتمراع  و 1اتتیرار   عملگرها از گانه در میان الگوها  سه در این گروه اس  كه گانه

-استفاده می یهگراف پا  برا  معرفی مفهوم الگو }{نماد  از .اس  شدهاستفاده Opt ،Union ، Joinنمادها 

 .[47]شود 

 ها  بازگشتیی پاسخدهشكل قالب وجو دراز پر  بخ این : 4نمایش خروجی هایتغییردهنده 

-ها  بازگشتی از اجرا  پر پاسخساز  مرتب . برا  مثالگرددمیكاربر استفاده  سو به )نهایی(

وجو  زیر در متن پر  .برا  كاربر رؤی قابلتعیین تعداد سطرها   یا یک فیلد تاص بر اسا وجو 

 اس . شدهاشارهبه این بخ  

 

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

                                                   

1 Optional 

2 Union 

3 Join 

4 Solution Modifier 
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SELECT * 

WHERE 

{ []  site:hits ?hits  } 

ORDER BY desc (?hits) 

Limit 10 

 

 اس  شدهاستفادهاین زبان ها  ا  جبر  برا  بیان عملگرهعملگرتعداد  از  ازاین پژوه  متن   در ادامه

 .در داتل پرانتز آورده شده اس  كه معادل این عملگرها  جبر 

AND (.), UNION (Union), OPT (Optional), and Filter (Filter) 

 زمران پیچیردگی    مرتبره  ،جسرتجو   هرا زباندر  اساسی  نكتهیک : وجوهاپرساجرای پیچیدگی زمانی 

  روهرا بر  زبان این اجزا یابد. اهمی  می وجوهاپر  این گراجراموتورها   این پیچیدگی در .هاس آناجرا  

 وجوهاپر  گرددمیوجوها نگارش كاربران در پر از سو   هك ییعملگرها بر اسا  دارند، لاا یرتأثمعیار  ینا

وجرو  كننده در پر عملگرها  شرك  بر اسا وجوها پر پیچیدگی باشند. ها  متفاوتی میدارا  پیچیدگی

 اس  ورده شدهآ -2-2جدول  در

  SPARQL [46] زبان پیچیدگی زمانی اجزا  2-2جدول 

 وجوپرس داخل  عملگرهای پیچیدگی زمانی یمرتبه

O(|P|.|D|) AND,  Filter 

NP-Complete AND, Filter ,  Union 

PSPACE-Complete AND, Filter  , OPT 

PSPACE-Complete AND , Union, OPT 

 

این حال  زمرانی  . گیردمیقرار PSPACE-Complet   زمانی مرتبه ها دروجوپر  اجرا  باالترین پیچیدگی

كاه  زمران    . برا[46]گردد استفاده وجو پر یک در  اتتیار  عملگراز   كه به تعداد نامحدود دهدیرخ م

آگاهی  RDFها  مجموعه داده رو ها ور  پاسخدر گردآ هاعملگریر تأث  وجوها بایستی از نحوهارزیابی پر 

 و هرا وجرو   پاسرخ پرر   موجب كراه  انردازه  الحاق، این عملگرها  پاالیه وداش . در توصیف عملكرد عملگر 

تر  پرردازش   در آوردن بره دسر   زمان در  . بدین ترتیبگرددمی اندازه پاسخموجب افزای   اتتیار عملگر 

 وفرسرتاد  سرطوح   تررین یینبه پرا را  الحاق پاالیه و  هاپردازش عملگربایستی می SPARQLو  وجپر یک 

 آتررین ها  اتتیرار  و اجتمراع را در   پردازش عملگرممكن انجام داد و  زمان تریننزدیکدر  را هاآنپردازش 

 . [46]ام داد مرحله انج

در موارد  كه تعرداد  از   ،آورد  بیشتر  را فراهم میهاپاسخ مجموعهوجوها برا  این پر عملگر اتتیار ، 

وجرو  در پرر   شرده بیران وجو تنها در تعداد  از شرایط شده در مراحل میانی اجرا  پر ها  گردآور پاسخ
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استفاده از ایرن   .گرددمی وجوپردازش پر  یزمان  مرتبهموجب باالتر رفتن كنند. عملگر اتتیار  صدق نمی

 .[46] دهدقرار می PSPACE-Complete  وجو را در مرتبهپر  زمانی پردازش  مرتبهوجو پر  عملگر در

 مراترب بره  هرا آنكره پیچیردگی زمرانی    وجوها وجرود دارد  تاصی از پر  كال  كه آیاسؤال  ایندر پاسخ به 

به باشد  برا  فهم برتوردار ا از ساتتار سادهها این كال  وباشد كاه  از پیچیدگی زمانی قابل  تر كوچک

 بره هرا  وجوپرر  این كرال  از    پیچیدگی زمانی مرتبه اس . شدهاشاره ]46[در  1ترتیبتوش ی با نامالگوهای

coNP-complete  اس كاه  قابل. 

 SPARQL 2 هایپایانه -2-2-2

 .اسر   شرده گرفتهنظر در  وجوهابرا  پاسخگویی به پر  اس  كه تح  وبسرویس  یک SPARQL  پایانه

برر  . گردنرد اصی ذتیرره مری  ت قالببا  Logدر قالب ها از سو  كاربران در این پایانه شدهارسال وجوها پر 

و سرایر   هرا یانره پاایرن   بود كرارایی به توانمی ،Logداتل  وجوها پر   از مطالعه آمدهدس بهاسا  دان  

. كننرد ستفاده میا متنی ساده قالبوجوها از یک   پر ها برا  ذتیرهپایانه .پردات  افزارها  وب معنایینرم

از  اگرر . كررد  اشاره یتانك به توانمیوجوها پر   برا  ذتیرهیک ساتتار متنی ساده  انتخابدلیل یه توجدر 

 بایسرتی یم یلهر مشكدر صورت بروز آنگاه  شوداستفاده  وجوهاپر   ا  برا  ذتیرهرابطه  داده یگاهپایک 

اده عرالوه برر   تتار متنری سر  سرا  آنكره حال ،ردكاطمینان حاصل  (Logبرا  بررسی ) داده یگاهاز سالم بودن پا

   .گرددپشتیبانی می هاسیستمتوسط تمامی  هافریم سیستماستقالل از 

 سراتتار ایرن   .دكنر استفاده می Log  برا  ذتیره CLF قالباز  منحصراً در این پژوه  موردمطالعه  پایانه

فیلردها   . شرود یمر  بكرار گرفتره   Log   نگهردار  وب بررا    تحر  هرا توسط سرور (،CLF) متنی استاندارد

 شامل موارد زیر اس : قالبدر این  شدهتعریف

i.  فیلد(%h) ،  سرور فرستاده اس . سو بهكاربر  اس  كه این تقاضا را  آدر 

ii.  فیلدUser-identifier (%l)، تعیین هوی  كاربر اس  برا  شدهاستفادهپروتكل  بیانگر. 

iii.  فیلد(%u)، UserID . كاربر  اس  كه این تقاضا را فرستاده اس 

iv.  فیلد(%t)، توسط سرور اس پردازش این تقاضا اتمام  زمان بیانگر. 

v.  فیلد(\"%r\") ،گرددمیاستفاده  تقاضا برا  تعیین نوع. 

vi.  فیلد(%>s)، 2 قالبكد به  .اس  سرور به تقاضا  كاربر پاسخ نهایی بیانگرxx نا  اجرا  به مع

عنا  تطا در مبه  4xx به معنا  بازگردانی درتواس  و 3xx شده ودرتواس  ارسال آمیزموفقی 

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

                                                   

1 well-designed 

2 SparqlEndpoint 



 14......................................................................................................................................................................................................مرور ادبیات

 

 

 

vii. فیلد(%b) ،  درتواس  كاربر اس  اجرا   درنتیجهتروجی  پاسخ نمای  تعداد بای. 

ک پایانه كه در قالب ی رو  SPARQL وجویپرسیک درتواس  در قالب از  نمونهیک  -3-2شكل در 

CLF اس . شدهدادهنمای   اس  شدهذتیره 

 

 .  CLF [9]ساتتار در  SPARQL  یانهپادر  وجوپر   یک نمونه( 3-2شكل)

 های پیشین كاربررسی  -3-2

 تولیرد ها  فعلی و سیستم در نیاز به تاییر وب معنایی ها مجموعه دادهاز   كاربران تاییر در مدل استفاده با

پیشرین   مطالعرات  در ایرن پرژوه  در ابتردا بره     .تواهد بودآتی  كمک به كاربران منظوربهجدید  ها یستمس

در  شرده گرفتره بكار ها  تكنیک اس . در ادامه شدهپرداتته SPARQL  وجوهاپر  Logرو  ب گرفتهانجام

 دوبا تركیرب ایرن    .شودمی وجوها بررسیپر این برا  تولید كاربران وب معنایی  گریار ها  پیشین سیستم

از كارهرا  پیشرین بره     دودسته  این مطالعه .دگردمیاین پژوه  هدفمندتر   زمینهپی از مطالعات  دسته

 Log    مطالعره كراربر و اطرالع از نحروه    گرر یار ها  در سیستم شدهگرفتهبكار  ها تكنیکدلیل اطالع از 

هرا در وب  فررم وجوهرا در  پرر   1پر كرردن كارها  مرتبط با قابلی  تودكار   ادامهدر بود. تواهد وجوها پر 

-بررسری مری   هرا این فرمپر نمودن ها برا  كسب دادهبرا   شدهاستفاده  مناب  دادهبرا  آشنایی با  ،معنایی

 .اس  شدهپرداتتهبه بررسی قوانین انجمنی و ترتیبی بر فراز وب معنایی  گردد. در انتها

  SPARQL وجوهایپرس Logروی  گرفتهانجاممطالعات  -1-3-2

اطرالع از مفراهیم     آگراهی و هایی چرون  تروجی SPARQLها  پایانه وجوها پر  Logها  پیشین یبررس

از  هرا شرنا  هستانیر  مفاهیم كارگبه ها ، مدلهاداده  مجموعه رو شدهتعریف ها شنا هستان پركاربرد

ولیرد  ت و گریابارزها  ها  جدید چون سیستمطراحی سیستمنكات جدید  برا  ، وب معنایی سو  كاربران

تعریف و  موجود ها شنا هستان، تصحیح SPARQL وجوها پر كاربر در راستا  تولید  گریار  ها ابزار

مطالعرات  بیران  بررا    .رددادر ترود  مطاب  با نیاز پیشین كاربران را  هاشنا هستانها  جدید برا  این داده

 .دشوبند  كلی اشاره میدستهیک  به در ابتدا  SPARQLوجوها ر پ Logبر فراز  گرفتهانجام

                                                   

1 AutoCompletion 
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 از یک مجموعه داده انواع كاربرانی مدل استفاده پیرامون یسؤاالتپاسخ به  -1-1-3-2

و   Dbpedia هرا  كاربران پیشین از مجموعه داده  استفادهپیرامون مدل  سؤاالتدر این بخ  به تعداد  از 

SWDF لمرات كلیرد  كره ایرن     هرا و ك چون عملگر موارد توان به ها میاس . برا  این زمینه شدهدادهپاسخ

هر   گان وب معنرایی ج كننداشاره نمود. تحلیل اندكردهها استفاده وجوها  تود بر فراز پایانهكاربران در پر 

  . اسرتفاده كننرد مینایی از این دان  استفاده بر فراز وب مع هاآنشنات  كاربران وب معنایی و دانستن نیاز 

هرا  وب معنرایی و از   ادهبرا  ترغیب كاربران بیشتر  برا  مصرف منراب  د  آمدهدس بهدیگر  از این دان  

-پرر   ها  اجراگرر ها  آتی بر فراز وب معنایی مانند سیستمسمتی دیگر برا  موارد  چون طراحی سیستم

 ها اس . این مجموعه داده  دارندهنگهوجوها و مناب  

را  ب كلمات كلید تعداد  از تواب  و  SPARQLزبان در  :SPARQL کلمات کلیدیمیزان استفاده از 

میزان ز اطالع ااس .  شدهگرفتهنظر در  هاها از مجموعه دادهدادهواكشی  ه حینب مدنظر كاربر، قوانین اعمال

 ی مرتبط با اینتآها  ساز  سیستمبرا  پیاده ،فردمنحصربه  پایانهیک   رو كلید  كلمات نای كاربرد

برا   Lang تاب ان رتداد میز برا  نمونه .مفید اس  یستمسپایانه و اطالع از مدل نیاز كنونی برو  این 

  پایانه وجوها پر از  درصد 28از  در بی این تاب  دهد كه نشان میتایی ها  سهتعیین زبان داده

DBpedia پایانه وجوها پر   بدنه درتاب  این  لیو حضور دارد باشندمی دارا  پاالیه كه  SWDF  دیده

بان انگلیسی زاز  تنها SWDF  مجموعه دادهنمود كه  استنتاجچنین  توانمیاسا   ینبر ا نشده اس .

ها  در پایانه كلمات كلید  ، میزان كاربرد سایر[3]  در مقاله -4-2شكل  بر اسا  .كندپشتیبانی می

SWDF  و DBpedia اس  شدهبیان. 

 [3]  اس . بر اسا  مقالره  ها دارا  اهمی  تاصیكننده در پاالیهنكات دیگر  چون تعداد متایرها  شرك 

در عبرارت پاالیره    یرر تنهرا یرک متا   باشرند می پاالیه كلید   دارا  واهه ی كهیهاوجودرصد از پر  99.4 در

ها  با تكنیک ها راوجوپر ن ایاجرا   زمانتوان می و به دلیل تک متایره بودن عبارت پاالیه اس  كاررفتهبه

   .دادكاه    شاتص گاار
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  DBpedia[3] وSWDF ها  پایانه  وجوهاپر میزان استفاده از كلمات كلید  در ( 4-2) شكل

 از نامردار  گرافک به انتخاب یتواند می آن، عملگر  اس  كه كاربر با نگارش مجموعه دادهنام  گریینتبعملگر 

بكرار   DBpedia  پایانره  درایرن عملگرر تنهرا     شرده بیران   دو پایانره  از میان. بپردازد موردنظر مجموعه داده

در اسر .   DBpediaمجموعره داده  در    دادههرا   تنروع در تعرداد گرراف   دهنرده نمای  كه اس  شدهگرفته

جموعره داده تنهرا   كه در این م چنین گف  توانمی SWDF  پایانه وجوها پر  در یف نبود این عملگرتوص

 .[3]وجود دارد  هایک گراف كلی برا  داده

 رصرد دبراالترین  ، اتتیار و اجتماع و  الحاقها  عملگر نمیا در: SPARQL میزان استفاده از عملگرهای

 درصرد 11.84اجتمراع برا    عملگرر  آناز  پس اس ، عملگر الحاق از این عملگرها از سو  كاربران، برا استفاده 

، الحراق  گرر عملاشاره داش . در توصیف عملكررد   اتتیار  عملگربه  توانمیسپس  و DBpedia  پایانه  رو

 دهد.  یمرا الحاق  ا پایه الگو  گرافدو این عملگر 

مشرترك )در  این متایرر   با بررسی محل .یک متایر مشابه قرار داردوجو گراف در یک پر  الگو  دو میان در

-هایی كه از عملگر الحراق اسرتفاده مری   الحاقانواع  بند به دسته توانمی یكی از نقاط نهاد یا مسند یا گزاره(

گرزاره و   - مسند، نهراد  - نهاد گزاره، - مسند، گزاره - نهاد، مسند - نهادها  ها در دستهكنند پردات . الحاق

 نهراد،  -نهراد   ها به ترتیبع الحاقاز نو شدهدیده  نمونه ترینبی ترتیب به  .[3]گیرند گزاره قرار می - مسند

موجود  وجوها پر از درصد  2.66 وجوپر ها در یک از منظر تعداد الحاق. اس  گزاره -گزاره، گزاره  -نهاد 

باشرند و تعرداد ایرن    میالحاق  دارا  دو هاآناز  درصد 75 و الحاق دارا  یک تنها DBpedia  پایانه Logدر 

میرزان  بررسری  بره   [3]  مقالره  برر اسرا    -6-2) شكل -5-2) شكلدر . یابدمورد افزای  می 10ها تا الحاق

 .اس  شدهپرداتته SWDFو  DBpedia  دو پایانه Logموجود در  وجوها پر در  هاالحاق
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  DBpedia [3]  پایانه وجوها پر  Logدر ها ( تعداد الحاق5-2) شكل

 

 DBpedia [3]و SWDF ها  یانهپا وجوها پر  Logدر ها انواع الحاق ( درصد6-2) شكل

 2یطوالن یهاحلقهو  1یاستاره یهاحلقهمیزان استفاده از 

كاربران بر اسا  چیرن  الگوهرا  گرراف در     وجوها پر در میان  ،[3]  در مقاله شدهبیانالگو   بر اسا 

 اعتبارسرنجی برا   .دندار وجودا  و طوالنی   ستارههابا نام حلقه هاحلقهاز  ترمدل جام دو وجو   پر بدنه

گرراف  یرک   سرات   ابر  ،وجوهرا پر  Logبا پردازش بدین ترتیب كه  اس  شدهاشارهی هایاین مطلب به روش

 طروالنی هرا   حلقره  ایرن گرراف   گیرر  بلنردترین مسریر موجرود در     اندازه سپس ووجبرا  هر پر  دارجه 

                                                   

1 StarShaped 

2 Long Chain 
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 98هرا در  این مسیر SWDFو  DBpedia  دو پایانه وجوها پر ها  طوالنی(. در شد )حلقهتشخیص داده 

 .اسر  رسریده   5بره  عردد   ایننادر   در موارد و 2دارا  طول  درصد1.8در و  طول یکدارا   موارددرصد از 

  درجره  عنروان بها  به تعریف درجهوجو در پر برا  هر نود ا ، در ابتدا ها  ستارهحلقهالگو   آزمون برا 

و دارا  چنردین نرود      تروجری درجره  یدارا  یک نود میانی با تعداد باالی هر گراف پرداتته اس . تروجی

  الگرو  9ترا   3 برا یی هرا وجرو پرر  در  .سر    صفر ا  تروجی برابر با درجهبرا  نود برگ درجه. اس برگ 

 اس . شدهاشاره ا ها  ستارهحلقه به موارد ازدرصد  99.93 در ف،گراالگو   در گانهسه

اسرتفاده از ایرن   اس  كه بره  معرفی گشته ماشینی  كاربران وجوها پر ها در مدلی از حلقه [35]  در مقاله

بررسری  سرپس بره    كند،اشاره می هاهرزنامهتشخیص  كاربران و وجوها پر تحلیل موارد  چون  در هاحلقه

گار  در SPARQL غیرها  درتواس و  SPARQL وجوها پر  در قالبها روند تاییرات در نرخ درتواس 

و بررا    -7-2) شركل در  SWDF  پایانره بررا   نترایج ایرن بررسری    . اشاره دارد متفاوت ها پایانه  رو زمان

در وب معنرایی،  كراربران   بررسی رفترار بیان نتایج  در  .اس شدهدادهنشان  -8-2) شكلدر  DBpedia  پایانه

 غیرر  وجوهرا  پرر   و یرا تنهرا از   SPARQL وجوهرا  پر از به انحصار اكثری  كاربران یا  ،[35]  در مقاله

SPARQL كننداستفاده نمی هاآناز تركیبی از  معموالًو نموده  دهاستفا. 

 

 SWDF [35]  رو  پایانهوجوها درتواس  پر روند ( 7-2) شكل
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 DBpedia  [35]  رو  پایانهوجوها درتواس  پر روند ( 8-2) شكل

 احسا  آن تفاده از  اسنحوهكنونی نیاز به دریاف  مدل  پیوند ابرداده  با توجه به گسترش روزانه

ررسی ب  كاربران انسانی و ماشینی، به دودستهبه   پیوندابرداده كاربران بند با دسته [31]  مقاله .گرددمی

برا  قاله مدر این  .پردازدط با این مناب  می  واقعی مرتبادادهرخرو  مناب  وب معنایی مرتبط با ترافیک 

نسب  انند مپردازد میها ها و سنجهتعداد  از معیاربه معرفی پیوند   ها داده ابراز  استفادهالگو  ارزیابی 

 قالب در SPARQL وجوها پر پیچیدگی ها، به تعداد كل درتواس  SPARQL ها تعداد درتواس 

ها     تعداد درتواسنسب اده كه این معیار بیانگرنرخ درتواس  د و ووجداتل پر   گانهسه  الگوتعداد 

RDF  اس  هابه تعداد كل درتواس. 

 كاربردی در ارتباط با این زبان هایابزارطراحی   -2-1-3-2

وانرد بیرانگر مردل    تاز سو  كراربران وب معنرایی مری    SPARQLها  پایانه سو به شدهارسال وجوها پر 

سی این اشته با بررگكنونی كاربران و بیانگر نیاز آتی آنان باشد. در این مسیر در تعداد  از كارها    استفاده

 یکهر رها به بیان بند  این كابا دسته در ادامهاس .  شدهارائهها  آتی هایی برا  طراحی سیستممطلب ایده

 پردازیم.می

  وجرو زبران پرر    عنوانبه، SPARQLاین زبان، با انتخاب : بر بستر وب معنایی های ارزیاب گرسیستم

 هرا  و موتورهرا   ه كننرده داده نیاز به بررسی كارایی منراب  ذتیرر   اكنون هم ها  وب معنایی،رایج برا  داده

هرا  وب  سررویس  انمشرتری دهنردگان و  مدنظر توسعه  هامؤلفهبررسی  شود.یم وجوها احسا پر  گراجرا

هرایی  محریط گش  تا  سبب كه مطلوب كاربر هاییویژگیه دهی بپاسخ میزان اطمینانمعنایی مانند آگاهی از 

  جه موردنیازها  هایی كه ادعا بر فراهم آوردن محیطسیستمبرا  بررسی و ارزیابی ها جام  در قالب ارزیاب

  [32]. دكنند تولید گردمی وب معناییها  داده  بر مبنابرآورده ساتتن نیاز جستجو 
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غالرب در   وجوهرا  پر از  ،آزمون وجوها پر چون ها  ارزیابی، همها  این سیستمبخ در راستا  تولید 

  بی بره مطالعره  ارزیرا  هرا  سیسرتم    تودكرار بررا   یرد داده تولبررا    و هاپایانه Logموجود  وجوها پر 

گردند تولید می آزمونها  داده اهآن بر اسا الگوهایی كه  وسیلهبدینشود تا پرداتته می Log وجوها پر 

 .  كنونی كاربران تهیه گرددبا دق  و كیفی  باالیی مطاب  با تواسته

 سرو  بره  شدهارسال وجوها پر  تحلیلدر برا  سهول  [ 9]  مقاله در: وجوهاپرسابزار تحلیل و تولید 

بررا    و پایانره  مجموعره داده مسرتقل از   شرنا  هسرتان یک  هاسیستم گرانطراحان و تحلیلتوسط  ها،پایانه

 -9-2) شركل در  آنو قالرب   شرنا  هسرتان این   هامؤلفه اس . شدهارائه SPARQL وجوها پر   ذتیره

  اس . شدهبیان

 

 RDF  [9]در قالب  SPARQLها  یانهپا Log وجوها پر   برا  ذتیره شنا هستانتعریف یک ( 9-2) شكل

در مدل ابتدایی  ه اس .مطرح گشت مؤلفه - مفهومو  ووجپر  - مفهومها  با نامدیگر مدل  دو در این مقاله

در مدل دوم  اس . شدهدیدهوجو شود كه در یک پر به بررسی مفاهیمی پرداتته می( وجوپر  -مفهوم )

 بیانوجوها شود كه برا  یک مفهوم توسط كاربر در پر به بررسی مسندهایی پرداتته می( مؤلفه - مفهوم)

 وجوها پر نمای  تحلیل برا   SEMLEXبا نام  1یكیابزار گراف یک مدلدو این  بر اسا  اند.گردیده

 اس  2گراف مفهوماز این معیارها یكی  برد،تود بهره میطراحی در دو معیار از این ابزار كاربران تولید گش . 

درتتی از  دیگرمعیار  .باشندمیگرافی از مفاهیم اس  كه با یكدیگر در ارتباط   دهندهنمای این معیار كه 

 .اندآمده SPARQL  وجویک پر   گانهسهالگوها  كه به دنبال یكدیگر در  اس  هاییمسند

در  شدهبكار گرفتهمفاهیم  و داده در مجموعه موجود ماهیمفارتباط میان ه بررسی ب -10-2شكل)

  مؤلفه اس . رنگ و سایز  مؤلفهدارا  دو این ارتباط  مجموعه داده پرداتته اس . آن  پایانه وجوها پر 

 در مفهوماین كاربرد به معنا  میزان  رنگ  مؤلفه و مجموعه دادهدر  مفهوماین  میزان كاربردبه معنا   سایز

                                                   

1 Visualization of Query Log 

2 Concept Graph 
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در مفاهیم تعداد تكرار باالتر  ترپررنگ مواردبه سم  پایانه اس . بدین ترتیب  شدهارسال وجوها پر 

 .دهدنشان می دادهدر مجموعه این مفاهیم را  تكرار بیشتر تربزرگو سایز  هاوجوپر 

 

 SPARQL وجوها پر در  شدهاستفادهداده و مفاهیم مجموعه در  شدهتعریفمفاهیم نمایی از میزان   (10-2شكل)

[9] 

 بر كاربرد یداللتدر مجموعه داده   یک كال  تعداد باال  نمونه الزاماًشده ها  انجامگیر اندازه بر اسا 

 تواندنقابلها  كشف برچسبد فراین به [10]  مقاله .[9] ندارد وجوها  كاربرانپر در كال   آنبیشتر 

ود   تواهد بها در مواردكاربرد این برچسب  .پرداتته اسوجوها گانه در پر ن الگوها  سهبرا  انسان از میا

ن   كاربرااز سو آنكهحال .ات  به كاربران انسانی وجود ندارد  جه  نمای  اطالعامؤلفهكه برا  یک مفهوم، 

س  ولی اا  نشده اشاره گرف  كه در مجموعه داده به آن در نظر  را برا  این مفهوم امؤلفه توانمیپیشین 

 اند. را داشته مؤلفهكاربران در ذهن تود انتظار وجود این 

  زمانی مرتبه  سازبهینه باهدف SPAMابزار  با نام  ،وجوهاساز  پر بهینهجه   با معرفی ساتتار 

بر اسا   وجوتولید پر  به كاربران در حین SPAM .وجوهایی با پیچیدگی زمانی باال تولید گش پر 

 .[26] یدنمامیتر هبهین جو  ابتدایی او در صورت امكان راوپر   فعلی كاربر، وجوموجود در پر  ساتتار
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 وجوافزایش كیفیت تولید و اجرای پرس ی معنایی جهتهامدل -3-1-3-2

ر دمطالعرات   از نترایج ایرن  ترا   پیشنهاد گردیرد هایی مدل Log وجوها پر   مطالعهساتتار دادن به جه  

هرایی كره   سسرروی یرا  و پردازند میوب معنایی  رو نیازها  جستجو  كاربران  آوردن فراهمكه به  یابزارهای

ارایی و نمای  كها فراهم آوردن هدف نهایی این مدل .استفاده شود كنندمیاجرا را  SPARQL وجوها پر 

  .كاربرد  به كاربران اس  بهتر نتایج این ابزار

یگر كه بره یكرد   ییهاعه دادهمجموها در دادهداد  از این تع .اندتولید گشته فراوانیها  داده پیوند ابردادهدر 

ن ایرن دو  ممكن اس  یک مطلرب یرا مفهروم مشرابه در میرا      لاا .اندلینک نگردیده یكدیگربه باشند مرتبط می

نیسر    بایرن مطلر   رو اینكه لینكی در میان ایرن دو مجموعره داده    یلبه دلباشد ولی موجود مجموعه داده 

 . درگرردد حراف     كراربر وجرو پرر  بره  صرحیح  ممكرن و  ها  اسخاز مجموعه پ، نهایی ها تعداد  از پاسخ

از منظرر كیفیر     وجوهرا پرر  این اجرا  بهتر به  توانمیها مدلاین بر اسا   انكاربر وجوها پر  پردازش

 پرداتتره هرا  مردل ن تعداد  از ایبه كاربرد   [8]  مقاله در .پردات  وجوزمان پردازش پر و كاه   هاپاسخ

 :ازجمله اس 

 هامجموعه دادهدر  موردنظرجستجو برا  یافتن الگو     فضا كاه  بهینه. 

   ر حال حاضرر  دو تروجی كه برا  كاربر مناسب بوده  عنوانبهیافتن اطالعات اضافی در جه  نمای

بررا  كراربر موجرب    یشتر این نتایج ب فراهم آوردن .الع اس اطها  اضافی بیاز وجود این داده كاربر

   .گرددمیها كسب رضای  باالتر كاربر از پاسخ

 شود.تته میها پردادر ادامه به معرفی این مدل

. ایرن  گرددمیبرقرار   تناظروجو موجود در پر  ماهیمف تمامیمیان  ،این مدلدر :  1وجومفهوم پرسمدل 

الگوهرا     ها در نقاط نهاد و گزارههایی هستند كه در این نمونهوجو در حقیق  كال  نمونهمفاهیم در پر 

  نهراد و گرزاره  نقراط   در شرده بیران   هرا نمونه آور جم  بادر ابتدا  ،زیر  وجودر پر  .اندبكار رفته گانهسه

 وجو   پر گانه در بدنهالگوها  سه

 

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. 

} 

 آیندمی به دس ها  زیر نمونه

1. <re/Ringo_Starr  <  

                                                   

1 Query-Concept 
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2. <re/The_Beatles>.  
  امثال بر برا  تعیین گردد. هانمونه یا مفاهیم ایننوع  بایستیبرا  تحق  بخشیدن به این مدل  در ادامه

  گرف . در نظر توانمیدو مفهوم زیر را  Ringo_Starr  نمونه

1. DBpedia: MusicalArtist 
2. umbel: MusicalPerformer  

 .آیدمی به دس زیر  ها نوع The_Beatlesو برا  

1. DBpedia: Band 
2. Schema: MusicGroup 

 كنند. پیدا تناظرتوانند با یكدیگر میدوم  و   اولبرا  نمونه شدهبیاناین مفاهیم اكنون 

آور  جمر  وجرو  پرر   در یک مفهوم به همراهبكار رفته  ، تمامی مسندها مدل یندر ا:  1مؤلفهمدل مفهوم 

شرده بررا  ایرن    و مسندها  دیده گانهالگوها  سهمحل نهاد  درشده دیده در این مدل میان مفاهیم .گرددمی

چنین گف  كه  توانمیدر توضیح دید حاكم بر استفاده از این مدل  .گرددمیگرفته  در نظرمفاهیم یک تناظر 

بیشرتر رجروع    مسرندها از  یرک كدامبه  وجوپر یک كاربر در  موردنظر اهیمدسترسی به مف  در ادامه معموالً

هایی كه در نهراد  نمونه نوع هب مسندهایک از  با انتساب هر باالدر  شدهاشاره  وجوپر  برا  مثال در كند.می

 به موارد زیر رسید توانمیاند شدهدیده هاآندر  مسندهاا  كه گانهالگوها  سه

1. Type (DBpedia: MusicalArtist) و Predicate (DBpedia: genre) 

2. Type (umbel: MusicalPerformer) و Predicate (DBpedia: genre) 

مثال  برا  نمود.استفاده  توانمیابتدایی كاربر  وجو پر نتایج بهتر  در تروجی  تولیدبرا  از این مدل 

 شدهاستفادهبیشتر  حالتابه تولیدشدهها  وجودر پر  مسندهااین دسته از این  MusicalArtistبرا  مفهوم 

 .اس 

rdfs:label,rdf:type,thumbnail,genre,associatedBand,occupation,instrument,birthDate,birthPl

ace,hometown,prop:yearsActive,foaf:surname,prop:associatedActs 

بره بیران روابطری     تروان می شنا هستاندر یک  شدهتعریف  هاكال میان مفاهیم و  در:  2مدل نمونه انواع

هرا  كنرونی تیلری سسر  بره      داده مجموعه موجود پیوند ابردادهدر  پردات . روابط دیگر چون تساو  و 

 .باشرد  داده تواند دارا  چندین نروع می پیوند ابردادهدر یک موجودی   به بیانی دیگر. یكدیگر مرتبط هستند

بره   كره و این مفراهیم   دارند قرار متفاوتی ها شنا تانهسو در  متفاوت ها مجموعه دادهدر  هاداده عاین نو

چنین شرایطی ممكن اس  دانستن تنها یكی از این انرواع بره فراینرد اسرتدالل      در لاااند نشده متصلیكدیگر 

بره   هرا نروع داده . هدف از این مدل اتصال روندها از دس  میا  از پاسخبنابراین تكهو افی نباشد ك هادادهرو 

آمرد   بره دسر   ’Ringo Starr‘هایی كه برا  موجودی نوع یانوجو باال در مبرا  مثال در پر ر اس . یكدیگ

                                                   

1 Predicate-Concept 

2 Instance-Types 
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یرک تنراظر برقررار     تروان می  umbel:MusicalPerformer و DBpedia:MusicalArtis میان مقادیر دو نوع

 نمود.

 وجوپرس پردازشگرو موتورهای  داده سازذخیرهی طراحی منابع هااستیس -4-1-3-2

 )هرر چیرز   كلیه ثواب   جابهو  Vنماد از  هامتایر تمامی  جابه هاوجوپر گانه در گراف الگوها  سهدر  اگر

. این حاالت، یاف دس حال   8به  توانمی گانهالگوها  سه  روآنگاه  استفاده گردد Cنماد از  ها(متایر جزبه

در  رصرد را براالترین د  CCV متعرارف دهند كره حالر    نشان می هاگیر . اندازهاندشدهنامیده  متعارفحاالت 

 ونره در بخر  نهراد   نمبا داشتن (، كاربران CCV)متعارفاز حاالت  گونهاین. در بیان دارد متعارفمیان حاالت 

ررسری ایرن   ببردین ترتیرب برا     [.9]اس   این مسند مقادیر به دنبال آنثاب  برا   یک مسند گانه والگو  سه

رسری میرزان   بربره  نیرز   [29]و   [28]در مقاالت گاار  پی برد. ها  شاتصبه اهمی  تكنیک توانمیمطلب 

 اس . شدهپرداتته SPARQL وجوها پر ها  ك  نمودن پاسخ برا پیشنهاد   ها كارایی روش

  SPARQLهای وجوپرسگر كاربر در تولید های یاریسیستم -2-3-2

سر   ا  تولیدشرده ا   رابطره هاداده یگاهپاوجوهایشان رو  به كاربران در تولید پر  رساندن ارابزار  برا  ی

در  وجرو پر تولید . [26 ,38] ستیم، در این مسیر هنوز در ابتدا  راه ه SPARQLجو  واما برا  زبان پر 

افیكی برا نرام   به بررسی یک زبان گر [38]  مقالهفرایند بازیابی اطالعات یک امر مهم اس  به همین دلیل در 

vSPARQL  پرداتته اس  كه از این زبان در ابزار  با نامNETILIGHT شده اس . در طراحی ایرن  استفاده

بره   تروان یمر این ابزار  اس . ازجمله مزایا  شدهنظر گرفته  وب در هامؤلفه  مجدد در استفادهابزار، قابلی  

 وجوهرا  پر ولید و اثر بسزا  آن در كمک به یادگیر  كاربران برا  ت وجو پرقابلی  گرافیكی آن در تولید 

SPARQL   ان برا  این زبر  شدهفیتعربا متن صحیح اشاره داش . در این ابزار در ابتدا بر اسا  استانداردها

(SPARQL به تعریف نمادها  گرافیكی برا  اشاره به )لیرد  شرده اسر . در تو    ایرن زبران پرداتتره   هامؤلفه

شرده اسر . در   اسرتفاده  هاالاز نودها و ی SPARQL وجوها پر در این ابزار به دلیل گرافی بودن  وجوپر 

در به ابزار مهیرا شرده اسر .     بارشده  هاشنا هستاندر  شدهفیتعر  هامؤلفهاین ابزار امكان جستجو برا  

    .نشده اس  معیارها  ارزیابی روش پیشنهاد  اشارهاین مقاله به ارزیابی و 

مبتنری برر نمونره، بره        مبتنی بر شرما و هانام  گرافیكی به دو روش با هاواسطبا استفاده از  [2]  مقالهدر 

 مبتنی بر شما روش درشده اس . پرداتته Select و  Constructدر دو قالب  SPARQL وجوها پر تولید 

  SPARQL ها  پایانه Logرو  پیشین بند  مطالعات دسته 3-2جدول 
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 بند  مطالعات پیشیندسته مقاالت

[9] [3] 

[31][35] 

ل مدو  پیرامون مدل استفاده از یک مجموعه داده سؤاالتپاسخ به تعداد  از 

 انواع كاربران  استفاده

[32][26][9] 

 هااستفاده در طراحی فرایندها  داتل ارزیاب

 وجوهاها در تولید ابزار آنالیز و تولید پر ها و روشبررسی تكنیک

 Log هایی جه  نمای  آنالیزو مدل شنا هستانمعرفی 

 وجوها پر ها  معنایی جه  باال بردن كارایی و كیفی  ابزار تولید و اجرا  مدل [8]
SPARQL 

[3] [26] 

[33][28] [29] 

موتورها  و  ها  وب معناییساز دادهذتیرهها  بعد  جه  طراحی مناب  سیاس 

 SPARQL وجوها پر پردازشگر 

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

 

 تردریج بره كاربر  ترتیب این به .گرددیماستفاده  شدهفیتعردر شما   شدهفیتعرساتتارها  سلسله مراتبی از 

ا  برا ایرن فرره كره كراربر بررا  یرک موجودیر  تعرداد  از مسرنده           .كنرد یمر تود را تكمیل  وجو پر 

مبتنی بر نمونه، با  درروش .ندكجستجو  تود را محدودتر  تواندیم هاآن  واسطهبهو  داندیمرا  شدهشناتته

پرداتتره   SPARQL وجوهرا  پرر  بره تولیرد    RDF  دادهدر مجموعره   شرده فیر تعر  هانمونهاستفاده از 

       نشده اس . به معیارها  ارزیابی روش پیشنهاد  اشاره در این مقاله. شودیم

نمرای  تروجری    وجو وپر كمک به كاربر در تولید  در قالبی گرافیكی، به تولید ابزار  جه  [7]  در مقاله

شده برر بسرتر   تعریف شنا هستان . این ابزار با استفاده از اس  پرداتتهمتفاوت   هاقالبدر  وجوهاپر این 

ن بزار در اولری . در این اكندیمبه كاربران وب معنایی كمک  مجموعه دادهها  موجود در و نمونه مجموعه داده

 مروردنظر   دادهه در مجموع شنا هستانبر فراز  شدهفیتعرراهكار برا  كمک به كاربران، معرفی مسندها  

ه راز مجموعر قدم بعد  به نمای  و اسرتفاده از پیشروندها  فضرا  نرام برر فر       را در اولوی  قرار داده اس . در

. در ایرن  كنرد یمر اسرتفاده   وجرو پرر  برا  بازنویسری   هادادهو از محتوا   پرداتته اس  مورداستفاده  داده

 در پیشرنهاد ( [7])ه در ایرن مقالر   با الگوها  گرافی از نوع الحاق پرداتته اسر .  وجوها پر سیستم تنها به 

 هرا آنطالعرات  بیشرتر  كره ممكرن اسر  ا      هاانهیپاو  هادادهراهكارها  آتی، به بررسی مسندها و مجموعه 

رزیرابی روش پیشرنهاد    نیز بره معیارهرا  ا   ،[7]، در این مقاله اس . شدهاشارهكاربر باشد  وجو پر مدنظر 

      نشده اس . اشاره

، برا گرردآور  اطالعرات و    SPARQL  افتره یسرات   وجوهرا  پرر  برا  سهول  در تولید  [45]  مقالهدر 

  انره یپابرر فرراز    شرده فیر تعر شرنا  هستانساتتارها  سلسله مراتبی همچون روابط پدر و فرزند  بر فراز 

SPARQL   الع از به كراربران وب معنرایی امكران جسرتجو و اطر      هافرمدر   تود پركارو با استفاده از قابلی

 هرا آنكراربران از   یولر  انرد شرده فیر تعر هاشنا هستانكه این فیلدها در مجموعه داده و  دهدیمرا   لدهایف

مناسرب بررا      دادهاطالعی ندارند. برا  كارها  آتی در ادامه این سیستم به جسرتجو  پایانره و مجموعره    
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) برا گرار    هرا آنكردن كاربر از تاییر پاسخ پیشین و مطل   وجوها پر كاربر و  قابلی  نگهدار    وجوپر 

( و استفاده از ساتتارها  معنایی و دستور  برا  انتخراب  هاداده مجموعه  هادادهزمان و تاییر در ساتتار و 

 اس . شدهاشارهمانند مسندها بر فراز این سیستم ارد  مو

عنرایی بردون   ترا كراربران وب م   پردازدمی SPARQLو زبان كاربر  بین به بررسی زبانی میانی [22]  مقالهدر 

ی سراتتار  سرله مراتبر  نا باشند بتوانند با استفاده از ساتتارها  گرافیكی سلشاینكه نیاز  باشد تا با این زبان آ

وب معنرایی    هرا داده مجموعره  رو بازگردانی و  SPARQLبه زبان  هاآن  وجوپر مدنظر تود را ایجاد و 

 هرا دادهایر مجموعره  بلكه برا  س RDF   دادهااین زبان نه تنها برا  . او بازگردانده شود سو بهاجرا و نتایج 

مدنظر   وجوپر ولید به كاربران در ت تواندیمباشد  شدهتعریفشمایی  هاآن رو بدون اینكه نیاز  باشد كه 

 . [22] رساند یار  تود

 بره  تردریج بره  وجو  كاربر بگنجندتوانند در پاسخ پر هایی كه مینمونه موجودی بر اسا   [25]  در مقاله

 تولیرد  نتخراب و كراربر ا  مروردنظر  هرا  پاسرخ مدنظر كاربر بر اسا   وجو پر  درنهای یادگیر  پرداتته و 

- پرر قالب به احتمالی در اجراها  متفاوت  ها پاسخبا امتیاز دادن به  تدریجبهكاربر گردد. در این فرایند می

 گردد.ش نزدیک میموردنظر SPARQL وجو 

نهراد، گرزاره و    رو  ییهرا  بنرد دسرته  وRDF   دادهبا گردآور  اطالعات بر فراز مجموعره    [18] مقاله در

 وجوهرا  پرر  د لیر ودر مجموعه داده، با استفاده از یک ابزار گرافیكی بره كراربران در ت   شدهفیتعرمسندها  

SPARQL   وجرو پرر  تولیرد    از نما  این ابزار جهر   انمونه -11-2در شكل  .رساندیمیار  SPARQL 

 شرده بیان وجوپر و در سم  چپ متن این  وجوپر كه در سم  راس  نمایی گرافیكی از  آورده شده اس 

  .اس 

 

 [18]وجوپر برا  تولید  Netilight  از ابزار انمونه 11-2شكل 

 RDF مجموعره  رو ارسرالی   وجوهرا  پرر   رو توان به كاه  زمان ارزیابی الگوها  گرافی در موارد  می
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 SPARQLهرا   وجرو   پاسخ پر ها  پاالیه و الحاق معموالً موجب كاه  اندازهپردات . برا  مثال عملگر

 بره دسر   بهتر اس  در زمران  گردد، پس كه عملگر اتتیار  موجب افزای  اندازه پاسخ میگردند، درحالیمی

ترین سطوح فرسرتاده  پاالیه و الحاق به پایین ها ، پردازش عملگرSPARQLوجو آوردن درت  پردازش پر 

بررا    .ها  اتتیار  و اجتماع را در آتررین مرحلره انجرام داد   تا هرچه زودتر پردازش گردند و پردازش عملگر

پرایر  و  و شررك   پرایر  پخر  هرا نیراز اسر  ماننرد     گرر اعمال این تاییرات به روابطری كره در میران عمل   

هرایی  آید تا ساتتاروجو به وجود میبند  عملگرها و بدین واسطه تاییراتی كه در ساتتار ابتدایی پر اولوی 

 . [46]تر ایجاد گردندبهینه ابتدایی ولی  معنا با

 برر اسرا   ،  [26] در مقالره  ،SPARQLوجوهرا   ا  از پرر  تر نمودن زمان اجررا  گونره  در راستا  بهینه

 بره تولیرد ابرزار     رفترار تروش و  بیترتتوش ها مدلبر اسا   [26]و   [33]ها در مقاله شدهبیانالگوها  

 رساند.بر یار  میوجوها  زماناز پر    تاصیكه به كاربران در سات  گونه اس  شدهپرداتته

وجرو   لیرد پرر   جه  كمک بره كراربران، بررا  تو    ها،در این سیستم شدهبكار گرفتهها  در توصیف تكنیک

ا  برا حجرم   شده اس  كه این مدل تالصهبه معرفی مدلی پرداتته [6]  مقاله ، درSPARQL  یافتهسات 

وجرو   ر تولیرد پر   یندر حر  كنرد ترا  می با حجم باال تهیه RDF مجموعه دادهدر  ها  موجوددادهپایین از 

SPARQL  دامنره ا ببه كاربر كمک گردد و برا  این امر نیاز  نیس  كه كاربر مجموعه داده  نیچندبر فراز  

 از سراتتار انتزاعری   در ایرن سیسرتم   وجرو پر بر فراز مجموعه داده آشنا باشد. برا  تولید  شدهفیتعرواهگان 

  )نودهرا   نتهرایی  درتر  اس . در نودها  ا شدهاستفاده SPARQL وجوها پر درت ، برا  مدل نمودن 

ن اس  و ایر  قرارگرفته گانهسهوجود ندارد( الگوها  تكی  هاآنكه دارا  یال ورود  هستند اما یال تروجی از 

 وجرو  پرر  كدیگر متصل و   افراد به یوجوپر در  شدهفیتعرعملگرها  میانی   واسطهبهنودها  پایینی 

   .دهندیمنهایی را تشكیل 

 وجوهرا  پرر   Logاز  SPARQLوجوهرا   پرر  كمک بره كراربر در تولیرد و بسرط     برا   [24]  در مقاله

SPARQL ،ه جنبره بر تنهرا  . ایرن مقالره   اسر   شرده  ، استفادهشاتص گاار، جه  منب  دادهیک  عنوانبه  

 نشده اسر .  شارهابه معیارها  ارزیابی روش پیشنهاد   شدهبیان  اس  و در مقاله پرداتتهموضوع كاربرد  

ی موجرود در  مراتبر  از سراتتارها  سلسرله   ،كاربروجو  پر ها   پاسختعداد   گسترش جه [21] در مقاله

نیرز برا    [5]  قالره در م .شرده اسر   گرفتره بهرره   SPARQL وجوهرا  پر  برا  تولید و بسط شنا هستان

ا  هر ه با نمونره شدها  تعریفها  وب معنایی، ارتباط این نمونهها  موجود در مجموعه دادهاستفاده از نمونه

ر ل  نیسر ( د وجو  كاربر بررسی و در صورت نیاز این نمونه ها  موجود )كه كاربر از آنها مطموجود در پر 

وعره داده و  هرا  مجم گردد. در این مقاله از یک سرویس برا  این امر، بررسی ارتباط نمونره وجو درج میپر 

ارایی ایرن  شده اس  و در انتها به ارزیرابی میرران سررع  و میرزان كر     وجو استفاده ها  موجود در پر نمونه

 سرویس پرداتته شده اس .
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2قوانین انجمنیهای وب معنایی  و در فرم 1رقابلیت خودكابررسی  -3-3-2
 در وب معنایی 

  و هرا دادهیكی از فواید این قابلی  در وب معرفری  : در وب معناییوجوها پرسقابلیت پر کردن خودکار 

بررا   نباشرد.   باتبر  موجود دادهبر بستر مناب    هاآناس  كه ممكن اس  كاربران از وجود  كاربربه موارد  

 در ،ییوب معنرا   جوهرا وبرر فرراز پرر     تودكرار قابلیر   قررار دادن امكران     زمینه دربیان كارها  پیشین 

تودكار، بره   ردنپر ككه در ارتباط با قابلی  اس   شدهطراحی YASGUI با نام ابزار  كاربرد    [36] مقاله

ابی ار و روشی جه  ارزیر برا  این ابزار به معی .پردازدمی بر بستر هر پایانه شدهتعریفها  نویسپیشنهاد پی 

  اشاره نشده اس . 

عره  برر فرراز مجمو   شرده تعریفها  موجود در وب معنایی و شماها  این مقاالت از دادهاز    دیگر دسته در

دد. گرر ستفاده میا ، به زبان طبیعیردن فیلدها  اطالعاتیوب معنایی برا  كمک به كاربران در پر ك ها داده

مجموعره  هرا   تر دادهموجرود برر بسر    شنا هستاندر  شدهفیتعرها  نوع داده ا استفاده ازب [20]  در مقاله

 هرا  دادهبا استفاده از  پردازد كهگرافیكی می  هاواسط ا دادهمناب  ، به راهكار  برا  تنظیم RDF ها داده

وجرو   پرر   هرا واسرط این  قرارگرفته این اطالعاتكاربران از طری  وب معنایی این فیلدها مقداردهی شده و 

عنرایی در  این مقاله به بررسی راهكارها  پیشرنهاد  جهر  اسرتفاده از مفراهیم وب م     .كنندتود را مطرح می

 ود  بره معیرار   به جه  اشاره به موارد كاربروجوها پرداتته اس . ولی در این مقاله رو  پر قابلی  تودكار 

  روشی جه  ارزیابی اشاره نشده اس . 

این كلمات  واسطهبهوجوها  زبان طبیعی كاربران وجود دارند و بر اسا  كلماتی كه در پر  [39]  در مقاله

وهرا   وجوجوها  زبان طبیعری بره پرر    نگاش  پر  هب پردات  لسؤاتوان به درك منظور كاربر از طرح می

قالره بره معیرار و    مایرن  در  را برا  كاربر مهیا نمایرد.  تر مناسبپاسخ پرداتته تا در وب معنایی  افتهیسات 

  روشی جه  ارزیابی اشاره نشده اس . 

ش نظرمرورد مرتن   واردكرردن كاربر در حرال   كه یزماناین مطلب تمركز نموده اس  كه  رو  [19]  در مقاله

هرا  مررتبط برا    ی  بیان كنرد و پاسرخ  وجوپر بتواند منظور تود را در  شنا هستاناس  بر اسا  مفاهیم 

  این مقاله به معیار و روشی جه  ارزیابی اشاره نشده اس . در  وجو  او تولید گردد.پر 

 وجوهرا  پرر   Logاز  SPARQLوجوهرا   پرر  كمک بره كراربر در تولیرد و بسرط     برا   [24]  در مقاله

SPARQL  ،بررا  شراتص    در این سیستم. اس  شده ، استفادهشاتص گاار، جه  منب  دادهیک  عنوانبه

 .اسر   شدهاستفادهو بدون حلقه  دارجه گراف چون  ا داده، از ساتتار   پیشین(وجوهاپر ) هاداده گاار 

ها و عملگرهرایی چرون عملگرر الحراق،     IRIها و ، عناصر  چون متایرها، لیترالاین گراف سطح ترینپاییندر 

                                                   

1 Auto Completion 

2 Association Rules 
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الگوها  گرافی بكاررقته  باالیی ها سطحدر  توانمیاین اعضا  اس . با استفاده از كاررفتهبه اجتماع و اتتیار 

اسر  و   پرداتتهموضوع   كاربرد  ا به جنبهتنهاین مقاله . را نگهدار  نمودپیشین كاربران   وجوهاپر در 

   نشده اس . به معیارها  ارزیابی روش پیشنهاد  اشاره ،[24]، شدهبیان  در مقاله

  هرا ر دادهبر بسرت انجمنی و ترتیبی با استفاده از قوانین : در وب معنایی بررسی قوانین انجمنی و ترتیبی

 ابرزار  بهبرود  ازجملهتی دان  موارد متفاواین كاربردها   ازجملهكه  یاف دس به دانشی  توانمی موردمطالعه

 هرا  دانر  اسرتخراج   وهرا   و موتور RDF هرا  داده  كنندهمانند مناب  ذتیره  هاداده این از كنندهاستفاده

 .س اه كاربران و معرفی مناب  بیشتر  برا  پیشنهادها  تح  وب معنایی ب هاسیستمگران مفید برا  ارزیاب

حتروا   مها در حال گسترش بوده اس . وب معنایی شكل قابل توصریفی از  اسناد وب معنایی در طی این سال

ارهرا و  ابزایرن  ر  از یابسباشند.  پردازشقابلها آورد تا این اسناد برا  ماشینها فراهم میماشیناسناد را برا  

 هرا ایرن داده  و راج ها  تود نیاز به اسرتنت قابلی برا  باالتر بردن كارایی و در وب معنایی ها  كنونی محیط

بررا   اسر .   مرده آها پدیرد  شنا توسط هستان در وب معنایی هاداده برو ، قابلی  استنتاج دارند. این امكان

روش وجود دارد كه یكی روش منطقی و دیگر  روش آمرار  اسر  كره روش آمرار  بررا       هستان كاو  دو 

ها ممكرن اسر    ادهدزمانی كه این احتمال وجود دارد كه و  گرددمیپیشنهاد اس  ها باال زمانی كه حجم داده

 هرا  دادهمیان  ازشماها  جبیان و استخرابرا   [12]و  [40]  هادر مقالهاشكال داشته باشند مفید تواهد بود. 

بره روشری    RDFوسی  و حجریم   ها دادهرو به فرم آمار ،  تولیدشده ها دادهمجموعه  بستربر  شدهتعریف

 وب معنرایی  ها دادهرو جمنی كشف قوانین ان  واسطهبه هامقاله. در این اس  شدهاشاره برا  استخراج شما

. برر  هسر  ن یرک شرما   كه این قوانین به حال  قواعد تاصی برا  بیا پردازدمیبه استخراج تعداد  از قوانین 

بره ارزیرابی شرمایی كره از روش      تروان مری  اندآمدهدس بهی كه توسط فرایندها  منطقی هایشماسایر اسا  

از  آمرده دسر  بهدر این مقاالت به ارزیابی این شماها بر اسا   شما  منطقی  آید پردات می به دس آمار  

DBpedia یرا جرداول    هرا ادهد، در ابتردا پایگراه   هرا دادهبرا  استخراج شما از این مجموعه . اس  شدهپرداتته

ستفاده از قوانین انجمنی تعداد  و سپس با ا شودمیساتته  هادادهمجموعه  RDF ها دادهرو از  هاتراكن 

در . گیررد میزیابی قرار ساتته و مرود ار شنا هستان هاآنو بر اسا   گرددمیاستخراج  (Axiomاز نمادها )

 اس .  شدهگااشتهاین مراحل به نمای   12-2شكل 
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 RDF [40] ها دادهاستخراج شما از مجموعه  12-2شكل 

از  پرژوه  اس  كه در ایرن   شدهپرداتتهوب معنایی  ها دادهرو به بررسی قوانین انجمنی  [23]  در مقاله

بررا  كشرف   اسر ،   شرده انتخراب این قوانین ا  كه برا  بررسی مجموعه داده رو شده تعریف شنا هستان

مراتبری  رها  سلسلهكه در ساتتاهستند هایی برا  نمونهكه این قوانین  گرددمیاستفاده   ترقوانین كاربرد 

 ترر تاص  هانمونه،  هانمونهاین  واق  درو  ندتر  نسب  به مفاهیم پدر قرار دارشنا ، در سطح پایینهستان

برا توجره بره تشرابه      ،معنرایی وب از ادههف  مجموعره د شده در ها  تعریفداده اسا  بر [1]  مقاله. هستند

نیرز   DBpedia  ایانهپبرا    از مجموعه داده[1] در مقاله  .پردازدمی شدهتعریفبه بسط مسندها   معنایی

 هسرندها  مشراب  م در این مقاله با استفاده از قوانین انجمنی رو  مجموعه داده برا  مسندها، كند.استفاده می

-ررسری مری  ببه لحاظ معنایی جستجو شده و در ادامه توسط ارزیابی غیرتودكار این پیشنهادها برا  مسندها 

لیل موجود برودن  از پارامتر دق  برا  بیان میزان كارایی این روش استفاده شده اس . به د[1] در مقاله  گردد.

ش چنردین رو  در ایرن مقالره   ور  نیز استفاده شده اسر . چندیدن پاسخ صحیح در این مقاله از پارامتر بازیادآ

 پیشنهاد  برا  انتخاب مسندها  كاندید ارائه شده اس . 

  گونهترتیبی،  ها دادهبه دلیل ماهی  پیاپی بودن ها برا  قوانین انجمنی، معرفی تعداد  از الگوریتماز  پس

مل هرایی كره شرا   ، بررا  پایگراه داده  ها  مكررمجموعهدیگر  از این قوانین با نام قوانین ترتیبی برا  بررسی 

وانین ترتیبری  ش قر بررا  كراو  الگوریتمی  [43]  در مقالهبرا  مثال   پی بودند ارائه گردیده اس .ها  پیاداده

 هرا محردودی  ز ابره تعرداد     در منط  ترود اس  كه  شدهارائهحاو  تراكن   ها دادهجداول و پایگاه  برو 

ان دهندگعهنظر توسمداین محدودی   كهازآنجاییو  نشدهبیانها  در الگوریتم  هامحدودی كه این  پردازدمی

ن اعضرا   هرا  زمرانی در میرا   و برازه  موردبررسری طرول قروانین    ازجمله) اس كنندگان این قوانین و استفاده

هرا   ر سیسرتم قوانین انجمنری د كارایی میزان بیان بررسی و به  [37]  در مقاله. (هاكننده در تراكن شرك 

كرده اس  و  استفاده IBM Questمانند RDF غیر ها از مجموعه دادهاین مقاله  .اس  شدهپرداتتهیادگیر  

 میرزان  حرداقل  ترپارام تعیین در كاربران برا را  كمتر  محدودی  پارامتر این كه پردازدمی  پارامتر بیان به

 .  كندمی ایجاد هاتراكن  ها دادهبرا  استخراج قوانین از جداول و پایگاه  حمای 
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 خالصه -4-2

مطالعرات  رور  برر  مر سرپس   شد. هشرح داد در ارتباط با وب معنایی هیو اول پایهاطالعاتدر این فصل در ابتدا 

این مطالعات تهیره    بند  برایک دسته .انجام شد SPARQLها  پایانه Log وجوها پر برو   گرفتهانجام

ر بكاها  كنیکرو  تعداد  از این مطالعات اشاره شد. در ادامه به جه  آشنایی با ت ها  پی شد و به چال 

 SPARQL وجوهرا  پرر  در تولید  كاربران وب معناییكاربر كه به  گریار ها  كنونی در سیستم شدهگرفته

بررسری   برا  در ارتبراط  نتها  بررسری كارهرا  پیشرین   در ا .پرداتته شد رسانند به مقاالت این زمینهیار  می

ن انجمنری و  و بررسی قوانیوب معنایی ها    تكنیکوجوها بواسطهپر قابلی  تودكار در كارها  مرتبط با 

 . شده پرداتتترتیبی در وب معنایی 

  



 
 

 

 

 

 
 : سومفصل  

 روش پیشنهادی
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 روش پیشنهادی -3

 مقدمه -1-3

 برا  گرردد. بررسری مری   SPARQLوجوهرا   ها  كلی بررو  پرر     پیشنهاد  از قالباگونهدر این پژوه  

در ب معنرایی  وآتری  بره كراربران    تروان وجوها مری پر این متن كشف قوانین نهفته در با  هابررسی این قالب

پیشرنهاد    رراهكرا معمار  در این بخ  د. كمک كر SPARQL  یافتهوجوها  سات پر چین  و تولید 

وجوهرا،    پرر  ههرا  اتخاذشرده بررا  مطالعر    در مباحث این بخ  به بیان سیاس  .تواهد شد دادهتوضیح 

شرده بررا  اسرتخراج قروانین     هرا  اسرتفاده  وجوهرا، الگروریتم  ایرن پرر    رو گرفتره  ها  انجامپردازشپی 

 شده اس .پرداتته

 روش پیشنهادی -2-3

  اس . شدهدادهشان ن 1-3مراحل كلی راهكار پیشنهاد  در شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  شنهادیپ ستمیس یكل  معمار -1-3شكل 

  

  
كلی كشف قالب 

 قوانین 

هایی جهت انتخاب اتخاذ سیاست

 وجوهای انسانیپرس

 
 انتخاب مجموعه داده

 

 وجوهاپیش پردازش پرس

تولید پایگاه داده تراکنش

 های ترتیبی

-و استخراج پرس تجزیه

 Logاز  وجوها

 

 

استخراج قوانین با 

های روشاستفاده از 

ن)قوانین ییادگیری ماش

 (ترتیبی انجمنی

  

  

 طراحی یک سیستم ارزیابی خودکار

 پیشنهادیهای ارزیابی قالب

هایی مناسب زمانی برای هانتخاب باز

 های داخل مجموعه دادهداده
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  زمای  جهها  یادگیر  و آزیرسیستم گردآور كلی،  ها قالب در معمار  راهكار پیشنهاد  به معرفی

 شده اس .داتته  آزمای  پربر فراز مجموعه داده هاآنها و ارزیابی استخراج نمونه قوانین مطاب  با این قالب

جوها وپر  رو كلی   هافاز انتخاب قالبنمود. الف(  میتقس توانمی یفاز كل چهاربه را این پژوه   مراحل

 .ارزیابی( فاز د  ها  كلیقالبمرتبط با  قوانین( فاز استخراج پها  وجوپر  پردازشپی فاز ب( 

-پرر   رو  اولیه پردازشپی   بعد در مرحله .گرددمی یفتعرپیشنهاد   وها  كلی   اول، قالبدر مرحله

هرا  آتری   ازشه قالرب مناسربی بررا  پررد    ب وجوهابایستی این پر زیرا  ،شودمی انجام شدهانتخابوجوها  

دار  نگهر وجوها  پیشین كراربران در یرک مجموعره داده    اطالعات میانی حاصل از پردازش پر  .تبدیل شود

   .دگردمی

پرر    Logز برا اسرتفاده ا  هرا  ترتیبری   ا  برا  نگهدار  ترراكن  ور  پایگاه دادهآبه گرد   بعد در مرحله

. برا داشرتن ایرن    شودپرداتته می DBpedia  پایانه سو به شدهارسالوجوها  بر فراز پر وجوها  ارسالی 

خراج سرت هرا ا   تراكن پایگاه داده ازرا قوانین  یادگیر  ماشین ها استفاده از الگوریتمبا توان می پایگاه داده،

ه بر آزمرای    وجوها به دلیل از پی  موجود بودن پر روند ارزیابی  بخ  ارزیابی،در  ،  بعددر مرحله. كرد

 ی پر از  وجوهرا  پر   رو، آزمای  وجوها پر  از پی  موجود بودن . به دلیلدیرگمی مانجا تودكار فرم

قبرل(    در مرحلره  شرده اسرتخراج )برر اسرا  قروانین      پیشنهادكاندیدها  به بررسی توان می نگارش شده

 .دنگردیمثب  ا  دیگر در پایگاه داده هاآناطالعات  به همراهپیشنهادها  درس  و نادرس  پردات . 

جرود دارد.  كلری و  هرا  ایرن قالرب  را  بر  شدهارائهها  حاصل از پیشنهادها  دق بخ  ارزیابی،  در تروجی

  برازه  بررو  از قروانین   قالرب هایی تواهد بود كه با یادگیر  این در سیستم قوانین یادگیر  شده كاربرد این

 یشران وجوها در تولیرد پرر  آتی همران پایانره   به كاربران  یک پایانه، برو  شدهارسال  وجوهاتاصی از پر 

ا پیشرنهادها   تا چه میرزان بر  متفاوت ها  زمانی بازه تح دگیر  توان بررسی نمود كه یایم .رسانندیار  می

 اس . راستاهمآتی كاربران  وجوها پر  رو درس  و دقی  

 پیشنهادی  های كلیقالب -3-3

 بررا    هرا یر  موجود ازیرک كراربر    SPARQL وجوهرا  پرر    بدنهگانه در سه   الگوها در نگارش بدنه

را  اطالع از بكند. استفاده می در بخ  مسندشنا  شده در هستانمفاهیم تعریفاز و ها  نهاد و گزاره مكان

بره كراربران    هام. این سیستاندمعرفی گشته هاها تعداد  از سیستمشنا هستانها و مسندها  این موجودی 

    دامنره دههرا برر اسرا  نروع دا    رسانند. برا  نمونه تعداد  از ایرن سیسرتم  یار  می هااین نمونه دریافتن

ربر رد مناسب برا  كرا به انتخاب موا گانهدر الگوها  سه شدهگرفتهبكار   برد مسندها  مسندها و یا نوع داده

 د.  نپردازمی

هرا  سیسرتم  ه( یک متایر انتخاب كند آنگراه ها )نهاد، مسند، گزارزمانی كه كاربر متمایل باشد برا  این جایگاه
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در ارتبراط برا    توانند اتتیار كنند به كاربران كمرک كننرد.  نوعی كه این متایرها می توانند در ارتباط باتنها می

 متعرارف حراالت   ازجملره  هرا آنو چیرن    SPARQL وجوهرا  پرر  به اجزا  داتلی  دادنساتتارچگونگی 

  كارهرا  در وجرو پرر   رفتن نوع الگوها  گرافری گنظردر با  مسندها،  دنبالهو  ووجدر پر گانه سه الگوها 

 كلری هرا   تعرداد  از قالرب   پرژوه  این  یک راهكار پیشنهاد  در عنوانبهاس .  نشدهبیانپیشین راهكار  

 .  پردازندكه به این موارد می دنگردمیپیشنهاد 

وجروی   ر پاو در حال نگارش  كهاس   درزمانی وجوكاربر در چین  پر كمک به  هاقالبتمركز اصلی این 

مجموعره   وجوهرا  پرر  گانه در الگوها  سهترتیب  اس  كه آن هاقالباین   مهم در تعریف یک نكتهاس . 

 DBpedia  یانره پابه سرم    شدهارسال وجوها پر از  هاقالباین قوانین از . برا  استخراج داده مهم اس 

 Log  رو گرفتره انجام  كارها  پیشین پس از مطالعهها  كلی، ین قالبابرا  آگاهی از . تواهد شداستفاده 

 در این پژوه  DBpedia  پایانه وجوها پر   رو ها  كلی، این قالبSPARQLها  پایانه وجوها پر 

 .دنگردمیدر ادامه معرفی  هاقالباین . پیشنهاد شد

  متعارفحاالت  یدنباله -1-3-3

 شدهانجام یشینپ مطالعات. در هستندبسیار مهم  SPARQL وجوها پر   گانه در سات  بدنهسه الگوها 

 شرده پرداتتره گانره  سره شده در الگوها  دیده حاالت متعارفبه بررسی  ،SPARQL وجوها پر  Log رو 

تمرامی   زاطرالع ا بررسری نشرده اسر .    وجوهرا  در این پر  حاالت متعارفا  از تمام ولی تاكنون دنباله اس 

كه بره   باشدمیعات   اطالهد دربرگیرندتوانپیشین می  وجوهاپر در  متعارفممكن برا  حاالت   هادنباله

 یار  رساند.شان وجوهایپر كاربران بعد  در تولید 

  در   بعرد گانره هكند، اكنون برا  الگو  سر   مدنظر تود را وارد میگانهبرا  مثال كاربر در ابتدا الگو  سه

   كراربران هاسرتفاد تواند به كاربر پیشنهاد گردد تا بر اسرا  مردل   می یمتعارفصورت تمایل كاربر، چه حال  

-الگوها  گرافی دربرگیرنده هاقالباین در د. یار  رسانیوجوی  در تولید پر پیشین كاربران به كاربر جدید 

 .  اندشدهگرفتهدر نظر  متعارفحاالت  یانمدر گانه   الگوها  سه

قررار دارنرد. در ایرن پرژوه       1در داتل الگوها  گرافی گروهی ARQLSPوجوها  گانه، در پر الگوها  سه

الگوهرا  گروهری اجتمراع و    در میران  اند. شدهدر نظر گرفته 4و اتتیار  3ا و پایه 2تنها الگوها  گروهی اجتماع

توان یبدین ترتیب م گانه باشند.سه گردد كه دارا  یک الگو هی در نظر گرفته میتنها الگوها  گرو اتتیار 

                                                   

1 Group Graph Pattern 

2 Union Graph Pattern 

3 Basic Garph pattern 

4 Optional Graph Pattren 
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انرد و پیشرنهاد بره كراربران دارا      گانه در چه الگوها  گروهی شررك  كررده  بررسی نمود كه این الگوها  سه

اسر ، عملگرر پاالیره     گانهسه  الگوها  روبه این دلیل كه در این پژوه  تمركز كیفی  باالتر  تواهد بود. 

برا  این زبران )الحراق، اجتمراع، اتتیرار (      شدهگرفتهپس از تمامی عملگرها  در نظر زیرا گردد بررسی نمی

كره   گرددمیاستفاده  گانهسهو برا  عملگر پاالیه تنها در یک حال  از الگوها   گانه تواهد آمدیک الگو  سه

  پایانه وجوها پر تمامی برو   شدهانجامدر بررسی  .استفاده گردد NOT EXISTو EXIST  كلید كلمه

DBpedia بود نشدهاستفادهكلید  پس از عملگر پاالیه   از این كلمه 2012  هادر سال . 

اگرر  ، سراده  یک قانوننمایشی از با انتخاب  بنابراین. بودنیاز به یک مدل  هاقالباین ظاهر  بیان ساتتار برا  

اعضرا  آتری    قرانون سم  راس  در  وجو بیاید آنگاهپر در  كنندهشرك ابتدایی  اعضا  نوقانسم  چپ در 

وجوهرا   در پر  .كنندشرك  می هامؤلفهتعداد مشخصی از  نیقوان در سم  چپ این. د آمدنتواهوجو پر 

SPARQL وجو وارد می كنند و به دلیل ماهیر  ترتیبری     پر گانه را در بدنهكاربران به تدریج الگوها  سه

 ،هرا قوانین ترتیبری دو برازه از پنجرره    برا  بررسی. كردمدل  ترتیبیبه قوانین  توانمیقوانین را این وجو پر 

 توان به بیان این قوانین در حال  پردات .گردد كه میتعریف می 2  نتایجو پنجره 1  فرضیاتپنجره

LHSRHS (پنجره)نتایج   (  فرضیات)پنجره   

 بخر  آتری   یج  نترا ه و در پنجرهتوسط كاربر نگارش شده اس  آورده شد حالتابه آنچه  فرضیات در پنجره

عضرو   1  نترایج  ا  پنجرهو بر 4سقف    فرضیاتكننده در پنجرهآید. برا  تعداد اعضا  شرك وجو میپر 

 شده اس .در نظر گرفته

را بررا    ارفمتعر حالر   این اس  كه بایسرتی   گرددمیمطرح  متعارفیحال      دیگر  كه برا  دنبالهنكته

بررا  مثرال بررا     ك باشرند.  متایرر مشرتر   دارا  گانره سه الگوها كه این ا  در نظر بگیریم گانهسه الگوها 

در  ،كردیگر را برا عملگرر الحراق    ی گانره سه الگوها  متعارفحاالت  زیروجو  در پر  ،متعارفحاالت   دنباله

  متایرر مشرترك   بررا ن زیرر را  ینواقر  تروان مری  .كننددنبال می (?playerبرا  متایر ) ا الگوها  گرافی پایه

player? .بیان 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 

                                                   

1 Antecedence Window 
2 consequent Window 
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2) VCC .VCV.X X=VCV 

 2S و3S (VCC ) فررم ترتیرب بره   بره  و دوم  گانره اول سره   هرا الگو متعرارف اگر حال   وم:دن وقان در توصیف

(VCV )جرود الگرو   د، آنگراه در صرورت و  باش ظاهرشدهدر الگوها  گرافی پایه گانه الگوها  سهاین  باشند و 

در الگو  گرافی پایه  2Sه شكل ب (X) گانه سومسهالگو   متعارفحال   ،وجوبرا  این پر  (X) گانه سومسه

شتركی اسر   ممكان متایرها   گرددمیمطرح  متعارفمفید دیگر  كه در میان حاالت  اطالعات بود.تواهد 

 اره یرک متایرر  ها  نهاد، مسرند و گرز  در مكان متعارفگیرند. در حاالت گانه قرار میكه در میان الگوها  سه

ط موجرب ارتبرا   وجوپر در  كنندهشرك   گانهالگوها  سه تواند وجود داشته باشد. این متایرها در میانمی

در . گرددمیاستخراج  RDF  راف دادهها  مدنظر كاربر از گپاسخ ترتیباینبهگردیده و  گانهسهاین الگوها  

برا  . انرد شرده دیدهه نهاد و گزار ها مكانكه در شود پرداتته میبه بررسی ارتباط متایرهایی تنها این پژوه  

ایرن متایرهرا  مشرترك     هرا  مكران بره یرادگیر     توانمیها وجوپر برا   متعارف  حاالت داشتن دنباله

هرا  حراالت   الرب قاین اطالعرات بره همرراه    . رسانیدیار  انیشهاوجودر سات  پر آتی تا به كاربر  پردات 

 گردند.متعارف با یكدیگر ادغام و با یكدیگر بیان می

-الگو  سره  متعارفحال  و  VCC  اول برابر با گانهالگو  سه متعارفحال   پایینوجو  برا  مثال در پر 

یرک   مسرو   گانهسهالگو    و مكان گزاره  اول گانهالگو  سهدر مكان نهاد اس .  VCV  دوم برابر با گانه

 .  ردات پن زیر وبه یادگیر  قان توانمیبر این اسا  ( قرار دارد. artist?با نام )مشترك متایر 

SELECT ?artist ?x WHERE { 

?artist rdf:type dbpedia-owl:MusicalArtist . 

?x dbprop:influencedBy ?artist . 

} 

 

V1CC. V2CV3 V1=V3 

  مسندها یدنباله -2-3-3

ع از ایرن نكتره كره    اند، اما اطالگشته متفاوت تعریف مسندها  شنا هستانیک در  شدهتعریفبرا  مفاهیم 

 انرد اهر گشرته ظالگوها  گروهی چه   این مسندها در اینكه دنباله دها چگونه در پی یكدیگر بیایند واین مسن

 از سو  یک كاربر انسانی بسیار كمک كند.   SPARQL  وجوپر  تواند به نگارشمی

گانره  سره  در الگوهرا   .گانه مهم اس در الگوها  سه ،IRI، به حال  ترتیب دیده شدن مسندها هاقالبدر این 

د مفیرد  نر توانیمی از جهات هاقالباین بررسی  .دنوجود دار مسندهااز  این دنباله پیشین كاربران وجوها پر 

  الگرو  اسرتفاده   تروان مری  انرد ظاهر گشرته  هاآندر  درگاشتهمسندها  گروهی كه بر اسا  الگوها د. نباش
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باشرد بایسرتی    1الگوها  گرافی پایه داتلدر مسندها این  اگررا به كاربران آتی نشان داد. از مسندها تر  دقی 

با یكدیگر ارتباط داشرته   مجموعه دادهدر  نهایی این مسندها برا  داشتن پاسخ  دربرگیرندهگانه سه الگوها 

دانر  دیگرر  را    باشرد آنگراه  بكار رفتره  اتتیار   یاو   عاجتما مسندها در الگوها  گرافیاین ولی اگر  باشند

 ، از دید كراربران در الگوها  گروهی متفاوت كاربرد این مسندها . اطالع ازها استنتاج نموداز این دنباله توانمی

تنهرا   مسرندها   بررا  دنبالره   باشرد.  مرؤثر بسیار تواند می گانهدر الگوها  سه بكار رفتهمسندها   ین در چ

هرا  ثابر    IRIدارا  وجرو    یک پر گانهالگوها  سهاین مسندها در  ند كهشومی نظر گرفتهدر  مسندهایی

، بررا  متایرر   زیروجو  بر اسا  پر  ،برا  مثال باشند.در محل نهاد و گزاره مشترك یا متایرها  مشترك 

?player پردات  قوانین برا  مسندها به گردآور  توانمی. 

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 

3) <http://dbpedia.org/property/currentclub>. foaf:page. X X= 

rdfs:label 

 1Pبررره فررررم و دوم بررره ترتیرررب گانررره اول سررره اگرررر مسرررند الگرررو  ،هرررادر توصررریف ایرررن دنبالررره

(>.http://dbpedia.org/property/currentclub< )2 وP (foaf:page )این مسندها در یک د و نباش

 این مسرندها بره ترتیرب     دربرگیرنده  گانهها  میان این الگوها  سهعملگرباشند ) قرارگرفتها  الگو  پایه

ایرن  ودن مسرند  ثاب  ب  سوم و گانهموجود بودن الگو  سه، آنگاه در صورت (دباش).(  2Opو ).(  1Opبرابر با 

 د.واهد بوتا  پایه در این الگو 3P (rdfs:label )به شكل  (X) گانه سومسه مسند الگو  ،الگو

 وجوهاپرس پردازشپیش -4-3

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

 وجوها پر وجوها  انسانی و حاف گیرد. ابتدا برا  تشخیص پر منظور انجام میچندین  به پردازشپی 

-در فاز پی  .اس  SPARQL وجوها   كمک به كاربران انسانی پر ماشینی، زیرا هدف از این پژوه

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

                                                   

1 Join 
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الگوریتم انتخابی  ماهی وجوها، به دلیل وجوها، پی  از استخراج قوانین از متن پر پردازش پر انجام پی 

ساتته شود.  ترتیبیها    تراكن وجوها  انتخابی پایگاه دادهاین پر  رو برا  استخراج قوانین بایستی 

كننده قالبی برا  نمای  اعضا  شرك  كارگیر بهها  ترتیبی نیاز به تراكن   پایگاه دادهبرا  سات  این 

ها دق  وجوها در پایانه  این پر به قالب ذتیرهبایستی  هاوجوپر  پردازشپی اس . برا   داده در پایگاه

وجوها در   پر برا  ذتیره CLF( از قالب  DBPEIDA  پایانهدر این پژوه  )شده   انتخابپایانه نمود.

Log ه برا  این قالب، شدفیلدها  تعریفمیان  شده اس . ازمعرفی -3-3این قالب در بخ  . دكناستفاده می

  درنتیجه بازگردانده شدهسایز پاسخ  و ووجكاربر، كد پاسخ سرور به این پر  SPARQLوجو  متن پر 

متن فیلد . از اس  شدهاستفادهوجو در این پژوه  پر    اینكنندهپی ارسالو آ  اجرا  این درتواس 

بازگردانده سایز پاسخ و  ووجاز فیلدها  كد پاسخ سرور به پر  ین،قوان برا  استخراج  ارسالی وجوپر 

دلیل دیگر  برا  اجرا  فرایند  .گرددمیوجو استفاده برا  اطمینان از صح  دستور  و معنایی پر  هشد

درستی به 1هانویسپی  نبودن تمامیبه دلیل موجود وجوهایی اس  كه الح دستور  پر پردازش، اصپی 

  .دخواهند گردین تجزیه

وجوهرا  انسرانی   . پرر  گرفر  ماشینی و انسانی قرار مری   دودستهدر  وجوها  موجودابتدا بایستی پر در 

ه تعرداد  از  مشخصات، در ادامه بدسته از این در بیان  ها  تاص هستند.معموالً دارا  یک دسته از مشخصه

عرداد كثیرر   تو  SPARQLوجوهرا   به دلیل پیچیده بودن ساتتار پر  شود.ها  اتخاذشده اشاره میسیاس 

 وجوهرا  پیچیرده برا تعرداد براالیی از     توانند پر ها كاربران انسانی نمیشده در سم  پایانهمسندها  تعریف

 SPARQLوجوهرا  پرر    برا  بیان پیچیردگی  معیاربه  [31]  در مقاله .ود  را تولید نمگانهسه ها الگو

ینی ماشر  وجوپر خشی از ب تا باال و پایینی انتخاب شد  هااین معیار آستانهاس . لاا با استفاده از  شدهاشاره

  وجوهایی كه تنهرا دارا شده، پر كلی تعریف ها قالباز سویی دیگر با استناد به  .در این مرحله حاف گردد

 .  ندحاف گردید   هستندگانهسه  الگویک 

كننرد. ایرن تكمیرل كرردن بره لحراظ تعرداد        تود را تكمیل میارسالی وجوها  تدریج پر بهكاربران انسانی 

وجوها  كاندید در نظرر  لاا این امر در گردآور  پر  .اس  هاوجوكننده در متن پر گانه شرك الگوها  سه

گردنرد دارا  قالرب ثرابتی در    وجوهایی كه از سو  كاربران ماشینی ارسال مری از سویی دیگر پر . شد گرفته

-وجوها را تاییرر داده و پرر   ها  این پر افزارها  ماشینی( تنها ثاب )نرمتعریف تود هستند. این كاربران 

-، برا ثابر  برودن پرر     قرالبی وجوها  . پر كنندارسال می SPARQLها  سو  پایانهوجوها  جدید را به

-كند و تمرام ایرن پرر    وجوها تاییر میكاررفته در این پر ها  بهها تنها ثاب پیوجوها  ارسالی از این آ 

  مجموعره داده وجوهرا  ماشرینی از   باشرند. ایرن پرر      ترود مری  وجوها دارا  یک قالرب ثابر  در بدنره   

. در این پژوه  تنها مسندها و حراالت متعرارفی   شده برا  بخ  ارزیابی نیز حاف گردیده اس  درنظرگرفته

                                                   

1 Prefix 
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وجوها  ماشینی اسرتخراج گردنرد بره    گردند. چنانچه این موارد از پر وجوها در نظر گرفته میدر متن پر 

  پیشرنهادها   شروند، دقر    ارزیرابی دیرده مری   وجوها  ماشینی مجدداً در مجموعره داده این دلیل كه پر 

هرا و  در ابتردا تمرامی ثابر     SPARQLوجرو   رود. بدین ترتیب، برا  تعیین قالب یک پر شده باال میارائه

  مسرندها   گانه و دنبالهتبدیل گردانیده و سپس تعداد الگوها  سه  Vو  Cمتایرها را به ترتیب به نمادها 

هرا  دیگرر   پری وجوها  بعد  از سو  آ رسیدن پر  گیریم. بدین ترتیب باوجو را در نظر میثاب  در پر 

با اسرتفاده  وجوها  قبلی اس  یا نه. زیرا وجو دارا  ساتتار  مشابه پر توان تعیین نمود كه آیا این پر می

در میان  وجوها  تكرار  با یک قالب را تشخیص و سپس حاف نمود.توان پر ها میپیاز این قالب برو  آ 

 20  یرک روز از  پی در بازهوجوها  ارسالی از سو  یک آ چنانچه تعداد پر  Logود در وجوها  موجپر 

-یابد احتمال وجود پرر  وجوها  ارسالی گسترش میوجو بیشتر باشد آنگاه از این منظر كه تعداد پر پر 

  نرده كنگرردد لراا ایرن ارسرال    پری بیشرتر مری   وجوهرا  یرک آ   ب ثاب  در میان پرر  وجوهایی با یک قال

 شود.وجوها یک كاربر ماشینی حساب میپر 

و  ها بیانگر مدل درتواس  منراب  از سر  گانه هستند. این دنبالهالگوها  سها  از   دنبالهمنزلهبهوجوها پر 

انرد.  از سو  كاربر وارد گشته وجوها به ترتیب  پر گانه در بدنهكاربران وب معنایی هستند. این الگوها  سه

صرورت  اشرند و بره  بها دارا  ترتیب مری ها برا  كمک به كاربران آتی حائز اهمی  بوده و این دنبالهبالهاین دن

فعلری   وجرو  در پر  توان تعیین نمود كه اگر این دنبالهها میشوند. با استفاده از این دنبالهپیاپی نگارش می

خراج ر بررا  اسرت  ان ارائه داد. برا  این منظرو توكاربر دیده شد، در قدم بعد  به كاربران چه پیشنهاد  را می

شرده اسر .   ادهها  یادگیر  ماشین، قوانین انجمنری ترتیبری اسرتف   ا  از الگوریتموجوها، گونهقوانین از پر 

شرده  . قروانین اسرتخراج  وجوها اس كننده در پر   شرك گانهالگوها  سه دلیل این انتخاب ماهی  ترتیبی

ر كرل  دیرن قروانین   باشند كه این پارامترها بیانگر میزان حضور و میزان اهمی  اترها میدارا  تعداد  از پارام

اه ه سرات  پایگر  بباشند. برا  استخراج این دسته از قوانین ترتیبی در ابتدا بایستی   موردمطالعه میمجموعه

ستخراج ا نمود و قوانین را ادگیر  را برو  آن اجریاا  هها  ترتیبی پردات  تا بتوان الگوریتم  تراكن داده

  اعضا  ایرن  شوند. برا  ساتوجوها  ارسالی ساتته میها  تراكنشی و ترتیبی برو  پر نمود. پایگاه داده

 سرا  آن وارد وجوهرا  موجرود را برر ا   ها بایستی در ابتدا نمایشی را تعیین نمود كه اجرزا  پرر   پایگاه داده

 ود.   ها  تراكنشی و ترتیبی نمپایگاه داده

 های قوانین ترتیبی ی تراكنشساخت پایگاه داده -1-1-4-3

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

ا تعریرف  ن ترتیبری ر ها و قروانی ها در ابتدا مفاهیمی چون دنبالهاما پی  از بیان ساتتار اعضا  این پایگاه داده

 ردد.  گمی
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,𝐼1) ( با اعضا  متمایز-1-3  رابطه)مطاب  با 𝐼   مجموعه داده در های ترتیبی:دنباله 𝐼2, 𝐼3, دارا  ( …

شده اسر .  گردآور  (-2-3  در رابطه) 𝑆  ها در مجموعهها  ترتیبی هستیم كه این دنبالهتعداد  از دنباله

,𝑆1) ترتیبی ها دنبالهكننده در این اعضا  شرك  𝑆2, 𝑆3,   زمانی رتدادشان به ترتیب ( بر اسا  بازه.…

   ها دارا  توالی هستند.كننده در این تراكن اعضا  شرك گردند. می بیان

گردند. با داشتن ایرن دو پنجرره   تشكیل می  2  نتایجو پنجره 1  فرضیاتاین قوانین از پنجرهقوانین ترتیبی: 

 توان به بیان این قوانین به حال  زیر پردات :می

  نتایج(پنجره) (  فرضیات)پنجره   

  نترایج بخر    شرود و در پنجرره  حال توسط كاربر نگارش شده اس  آورده می  فرضیات آنچه تابهدر پنجره

ها در نظر گرفته شد كه وانین یادگیر  شده سه دسته از كال در این پژوه  برا  قآید. وجو میآتی از پر 

( LHS  قرارگرفتره در سرم  چرپ قروانین مسرند  و حراالت متعرارف )       ها بر اسا  تعداد مؤلفهاین كال 

  نتایج یک عضرو در  و برا  پنجره 3  فرضیات سقف كننده در پنجرهبرا  تعداد اعضا  شرك باشند لاا می

هرا  ترتیبری     ترراكن  بایستی این قوانین را با ایرن فرضریات از پایگراه داده    . اكنون میشده اسنظر گرفته

ین فررم تعریرف   بدتوان را میقوانین ترتیبی  𝑆ها  و دنباله  𝐼اعضا  با داشتن مجموعهاكنون . گردد استخراج

گردند. این دو پنجرره  نتیجه می( 𝑌  سم  راس  قوانین )(، پنجره𝑋  سم  چپ قوانین )پنجره نمود كه از

هستند. هر یک از این قروانین   𝐼  و هر دو پنجره زیرمجموعه راكی ندارند و هر یک نا تهی بودهبا یكدیگر اشت

 دارا  دو پارامتر میزان حداقل حمای  و میزان حداقل اطمینان هستند.

𝐼 1-3  رابطه = {𝐼1, 𝐼2, 𝐼3, 𝐼4, 𝐼5, … , 𝐼N} 

 

𝑆 2-3  رابطه = {𝑆1, 𝑆2, 𝑆3, 𝑆4, 𝑆5, … . , 𝑆𝑁} 

 

𝑋 3-3  رابطه → 𝑌, 𝑋 ∩ 𝑌 = 𝜙, 𝑋 ≠ 𝜙, 𝑌 ≠ 𝜙 , 𝑋 ⊂  𝐼 , 𝑌 ⊂ 𝐼 

 شود.یمها در دو قالب مسند  و حاالت متعارف پرداتته   نمای  اعضا  این تراكن در ادامه به نحوه

وجرو،  گانره در پرر   سهها، با توجه به الگوها  برا  این مدل از داده: های مسندینمایش اعضای تراکنش

ها دارا  اعضایی مانند كند، بنابراین در تراكن   زمانی تنها یک عضو شرك  میبرا  هر تراكن ، در هر بازه

(x,y( یا )x,y,z( یا )x,y,z,wو ... نخواهیم بود. برا  هر الگو  سه ) كاررفتره در  مسندها  بره  كهیدرصورتگانه

( ترواهیم داشر . بررا  گنجانردن تمرامی      xگانه یک عضو در دنباله مانند )آن ثاب  باشند برا  هر الگو  سه

                                                   

1 Antecedence Window 
2 consequent Window 
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گانره(،  شده در دنباله )مسند الگرو  سره  ها همچون اطالعات موجودی  اصلی بكار گفتهاطالعات اعضا  دنباله

مراع یرا   ا ، اجتگانه )الگو  پایه  الگو  سهوجو، نوع الگو  گروهی دربرگیرندهگانه در پر الگو  سه شماره

اعرداد  ها با اسرتفاده از  دیگر اعضا  تراكن عبارتیشده اس . بهاتتیار (، ساتتار اعداد اعشار  در نظر گرفته

وجوهرا یرک     پرر  ها  پیشین، بررا  نترایج حاصرل از تجزیره    ها  بخ بر گفتهگردند. بنااعشار  بیان می

شرده برود. از ایرن    وجوها( نظر گرفته  پر تجزیها  حاو  اطالعات حاصل از   رابطهد  )در پایگاه دادهآ 

 گردد.  ها استفاده میها در ساتتار اعضا  تراكن د آ 

د  موجودیر   اگرر بررا  آ    زیر عمل شده اسر .  برا  تركیب این اطالعات در قالب اعداد اعشار  به طریقه

گانره    الگو  سره ربرگیرندهدوجو( ، برا  الگو  گروهی شده در پر د  مسند بكار گرفته)آ  Aاصلی نماد 

( و 3ار   عردد  و بررا  الگوهرا  اتتیر    2و برا  الگوها  اجتماع  عدد  1ا   عدد )برا  الگوها  پایه Bنماد 

-عضرا  دنبالره  بیانگر ا A.BCدد را در نظر بگیریم آنگاه ع Cوجو  نماد گانه در پر   الگو  سهبرا  شماره

تروان  یمر وجرو  زیرر   نمونه برا  پرر  ها  ترتیبی اس . برا    تراكن ها  ترتیبی مسند  در پایگاه داده

 ها  ترتیبی مسندها را سات .اعضا  دنباله

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")} 

 

بره    owl:sameAsو  rdf:typeو  dbpo:homeTownو  dbpp:commonNameبررا  مسرندها    

شده اس  و مسندها در یرک  در نظر گرفته Predicateا  در جدول رابطه 17و  5و  12و  3ها  د ترتیب آ 

ایی برا    ابتدیم داش . دنبالهها  زیر را تواهوجو دنبالها  قرار دارند بدین ترتیب برا  این پر الگو  پایه

كتره مفیرد   نایرن   اند )توجه بهآورده شده  band?  دوم، سوم و چهارم  برا  متایرهاو دنباله  loc?متایر

ر نظرر گرفتره   دوجوهرا  ها  ترتیبی از مسندها در پر دنبالهها  ثابتی این IRIاس  كه تنها، برا  متایرها و 

داد ایرن  تعرداد رتر   (،band?و  loc?هرا  نهراد و گرزاره )ماننرد     در مكران  IRIگردند كه برا  هر متایر و می

 (.    ها بیشتر از یک باشدIRIمتایرها و 

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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دل برا  این مر  ها  حاالت متعارفدر نمای  اعضا  تراكن : های حاالت متعارفنمایش اعضای تراکنش

رك  نها یک عضو شت  زمانی وجو، برا  هر تراكن ، در هر بازهگانه در پر ها، با توجه به الگوها  سهاز داده

اهیم بود. بررا  هرر   ( و ... نخوx,y,z,w( یا )x,y,z( یا )x,yها دارا  اعضایی مانند )كند، بنابراین در تراكن می

اطالعرات   ( تواهیم داشر . بررا  گنجانردن تمرامی    xگانه یک عضو در دنباله مانند )حال  متعارفی الگو  سه

 گانره(، لگرو  سره  در دنباله )حاالت متعارف ا شدهاطالعات موجودی  اصلی بكار گفته ها همچوناعضا  دنباله

ا ا ، اجتمراع یر  یهگانه )الگو  پا  الگو  سهوجو، نوع الگو  گروهی دربرگیرندهگانه در پر الگو  سه شماره

اعرداد  ها با اسرتفاده از  دیگر اعضا  تراكن عبارتیشده اس . بهاتتیار (، ساتتار اعداد اعشار  در نظر گرفته

وجوهرا یرک     پرر  ها  پیشین، بررا  نترایج حاصرل از تجزیره    ها  بخ بر گفتهگردند. بنان میاعشار  بیا

شرده برود. از ایرن    وها( نظر گرفتهوج  پر ا  حاو  اطالعات حاصل از تجزیه  رابطهد  )در پایگاه دادهآ 

وجرو سره معیرار را    پرر   هرا در دنبالره  گردد. برا  توصریف ها استفاده میها در ساتتار اعضا  تراكن د آ 

-گانه(، شمارهشده در هر الگو  سهتوان در نظر گرف : موجودی  اصلی )مسند یا حال  متعارف بكار گرفتهمی

-الگرو  پایره  گانه اس  )  الگو  سهوجو  كاربر، نوع الگو  گروهی كه دربرگیرندهگانه در پر   الگو  سه

ل در شده اس  )برا  تعریف نوع اتصادر میان حاالت متعارفی تعریفا ، اجتماع یا اتتیار ( و نوع اتصالی كه 

  متایرها  مشترك میانی به یكدیگر واسطهدانیم دو حال  متعارف بهطور كه میمیان حاالت متعارفی همان

   نهادهایشان به یكدیگر متصرل گردنرد  واسطهتوانند بهگردند. بنابراین دو حال  متعارفی پیاپی میمتصل می

هایشران    گرزاره واسرطه گرزاره( و یرا بره    -   نهادشان )رابطه  نهاد و گزارهواسطهنهاد( یا به -   نهاد)رابطه

عرارفی  . محل رتداد متایر مشرترك در میران حراالت متعرارفی بررا  هرر حالر  مت       گزاره(( -   گزاره)رابطه

 1قردار  مچه این مكان گزاره باشد آنگاه به آن و چنان 0د به آن مقدار گردد. اگر این محل نهاد باشنگهدار  می

ایرر  شان، توسرط مت   نهاد و گزارهواسطهبهوجو  زیر حاالت متعارف شود. برا  مثال در پر نسب  داده می

 اند.به یكدیگر متصل شده loc?مشترك 

SELECT ?band WHERE { 

?loc dbpp:commonName 'Ireland'@en . 

?band dbpo:homeTown ?loc .  

}     

 اند.به یكدیگر متصل شده band?  نهادهایشان، متایر مشترك واسطهبهوجو  زیر حاالت متعارف و در پر 

SELECT ?band 

         WHERE { 
          ?band dbpo:homeTown ?loc .  

          ?band rdf:type dbpoo:Band . 

        }  

موجودیر   د  آ  اگرر بررا    زیر عمل شده اسر .  تركیب این اطالعات در قالب اعداد اعشار  به طریقهبرا  

الگرو     دربرگیرندهالگو  گروهی  ، برا  وجو(شده در پر بكار گرفته حاالت متعارفد  )آ  Aاصلی نماد 
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و برا  الگوها  اتتیرار   عردد    2و برا  الگوها  اجتماع  عدد  1ا   عدد )برا  الگوها  پایه Bنماد  گانهسه

را در  Dنمراد  و اگر برا  نوع اتصال را در نظر بگیریم  Cنماد  وجو گانه در پر الگو  سه  شمارهو برا  ( 3

 ترتیبی اس .ها    تراكن ها  ترتیبی در پایگاه دادهبیانگر اعضا  دنباله A.BDCعدد  آنگاه نظر بگیریم

  ترراكن  بررا  حراالت متعرارفی     ساز  اعضرا توان بدین ترتیب به مدلوجو  زیر میبرا  نمونه برا  پر 

شرده  تهظر گرفدر ن 2و  3و  2و  3ها  د به ترتیب آ  حاالت متعارفی اول، دوم، سوم و چهارمبرا  پردات . 

ر ها  زیر نبالهدوجو د پس بدین ترتیب برا  این پر ا  قرار دارنگانه در یک الگو  پایهاین الگوها  سهاس  

وم  بررا   سر   دوم، هرا و دنبالره   loc?  ابتدایی برا  متایرر دنباله را برا  حاالت متعارفی تواهیم داش .

 اند. آورده شده  band?متایر

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)  

 برای استخراج قوانین كاررفتهبهتم الگوری -5-3

ها  ترتیبی بایستی به بیان بیشتر الگوریتم انتخابی برا  كاوش قروانین  تراكن   پایگاه دادهاكنون با داشتن 

و  CMDeo[14]و  CMRules[13]هرا   الگروریتم اسرتخراج قروانین انجمنری ترتیبری      پرداتته شرود. بررا   

RuleGrowth[11] وRuleGen[43]  برا  كاوش قوانین  2000، 2011، 2012، 2012ها  در سالبه ترتیب

كننده در اعضا  شرك  رو ها این الگوریتماند. ها  ترتیبی معرفی گشتهها  تراكن پایگاه داده رو ترتیبی 

ها  زمرانی )ترتیرب   بازه وجوها در این پژوه (، محدودی گانه در پر ها  وب معنایی )الگوها  سهتراكن 

  گیرند. الگوریتم چهارم نیز در قوانین تولید  پنجرره ر نظر نمیوجو( را دگانه در پر وارد شدن الگوها  سه

 RuleGrowth  تاصری از الگروریتم   گونره دهرد.  سم  چپ قوانین را دوباره در سم  راس  قوانین قرار مری 

نرام ایرن    .دهرد را قررار مری   1ها  زمرانی كننده در قوانین ترتیبی، محدودی اعضا  شرك  ها  زمانیرو  بازه

  شده زمران و حافظره  ها  پیشین گفتهاین الگوریتم نسب  به الگوریتم اس . TRuleGrowth[16]م الگوریت

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

                                                   

1 Time Constraint 
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دهرد ترا اعضرا  متمرایز     پیمای  انجرام مری   کیداده پایگاه  رو برا  به دس  آوردن قوانین ترتیبی در ابتدا 

كند. این الگوریتم حالتی بازگشتی دارد. در هر مرحلره از  ( انتخاب 𝐼    در پایگاه داده )مجموعهكنندهشرك 

  در پایگراه داده را انتخراب   كننرده ، یكی از اعضا  متمایز شرك XY باحال اجرا  تود با داشتن قوانین 

( اضرافه كنرد یرا بره سرم  چرپ       Xتواند به سم  راس  قوانین )كه آیا این عضو را می كند تا بررسی كندمی

كنرد، بسرته بره    (؟ به این تكه از منط  الگوریتم كه اعضا را به دو یكی از دو سم  قوانین اضافه مری Yقوانین)

نین به حالر   شود. برا  این الگوریتم، قوا)چپ یا راس (، بسط راس  یا چپ گفته می موردنظرانتخاب سم  

XY  و هر سم  از قوانین دارا  تعداد عضو مشخصی اس . برا  مثال اگر سرم  چرپ قرانون دارا     بوده 

iسم  راس  قانون دارا   وعضj باشد آنگاه قانون به فرم  عضوi*j برا  مرحله 1*1قوانین  شود.توانده می  

  )مجموعه اعضا  متمایزكند كه یتم انتخاب میالگور  بعد  آیند. در مرحلهابتدایی این قوانین به دس  می

( و به همین ترتیرب قروانین بعرد ، برا     Y( اضافه كند یا به سم  چپ قوانین )X( را به سم  راس  قوانین )

ورت اعضرا نیرز   مجرا گردنرد.  ها  راس  یا چپ تولید میطول بیشتر  در سم  راس  یا چپ، بر اسا  بسط

ایرن  گرردد.  رو  قوانین منتج از این الگوریتم این نكتره بررسری مری   برا  این قوانین درنظرگرفته شده اس  و 

 رو كند و برر ایرن اسرا     پارامتر حداقل حمای  و حداقل اطمینان را دریاف  میالگوریتم در ورود  تود دو 

توانرد بررا  نگهردار  و یرا     گردنرد مری  یتم ایجاد میها  این الگورها  كاندید  كه در میان پردازشمجموعه

-3  زیرر، در جردول  برا  نمونه با داشتن پایگاه داده گیر  كند.ا و عناصر كاندید تصمیمهحاف این مجموعه

چهرار   3و پنجره برا سرایز    0.8و  0.7ها  حداقل حمای  و حداقل اطمینان برابر با با تعیین مقادیر پارامتر -1

 گردد.كشف می -2-4در جدول دهشبیانقانون 

 ها   تراكن ا  از پایگاه دادهنمونه 1-3جدول 

ی تراکنششماره  محتویات تراکنش 

S1 (1), (1 2 3), (1 3), (4), (3 6) 

S2 (1 4), (3), (2 3), (1 5) 

S3 (5 6), (1 2), (4 6), (3), (2) 

S4 (5), (7), (1 6), (3), (2), (3) 

 

شرده اسر  در اعضرا  آتری     دیرده  1عضو  هاآنوجوهایی كه در درصد از پر  80برا  توصیف قانون اول، در 

 شده اس .دیده 2دنباله عضو 

 1-3قوانین یادگیر  شده از رو  پایگاه داده تراكن  در جدول   2-3جدول 

 میزان اطمینان میزان حمایت قانون

 % 100 (مجموعه 4) { 2} <==     { 1}

 % 100 (مجموعه 4) { 3 ,2} <==     { 1}     
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 % 100 (مجموعه 4) { 3} <==     { 1}

 % 100 (مجموعه 3) { 3} <==     { 4}

 

كه  2012SQL Server  ا  رابطهنویسی جاوا و با استفاده از پایگاه دادهاستفاده از محیط برنامه در ادامه با

-یگاه دادهپاید تا ا  طراحی گردكند، تكه برنامهوجوها  را در تود نگهدار  می  پر نتایج حاصل از تجزیه

 ها  ترتیبی را تولید كند.  تراكن 

 بره رحلره  مدر ایرن  ( TRuleGrowth) یر یادگها  ترتیبی و تعیین الگوریتم   تراكن دهبا داشتن پایگاه دا

قل حمایر ،  بره ترتیرب میرزان حردا    ورود ، سه پرارامتر   شود. برا  این الگوریتماستخراج قوانین پرداتته می

ترتیبری در   هرا  رو  اعضرا  ترراكن    شده  در نظر گرفتهبازه   محدودی اطمینان و پنجرهحداقل میزان 

 شده اس . ظر گرفتهن

هرا   ینره متفراوت در زم یزان اطمینان و حمای  برا  كاربردهرا   حداقل مبه دس  آوردن مقادیر پارامترها  

دارا   سر  ایک قانون ممكرن  پارامتر حمای  . [41] ها  فراوان اس تجربه و آزمای  ،گوناگون نیازمند دان 

  یرک حرد بررا    یمبه دلیرل تنظر  آن دارا  مقدار باالیی باشد و مقدار پایینی باشد ولی پارامتر میزان اطمینان 

 در.  س  برونرد ممكن اس  این قوانین از د ،ها  یادگیر  متفاوتبرا  الگوریتم ،میزان حمای پارامتر ورود  

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

ارامترهرا  حرداقل حمایر  بسریار     مرتبط برا قروانین(، مقرادیر پ    LHSكننده در عناصر شرك  یابد )تعدادمی

 .گردنرد ( و پارامترها  حداقل اطمینان بسیار بزرگ )نزدیک به یرک( مری  0.0001  گردد )در بازهكوچک می

آزمرای    هرا  وجوایرن قروانین را بررو  پرر      یسرتی ا  بعد ، ارزیابی، باكنون با استخراج قوانین در مرحله

را  بر پیشنهاد دهیم. لاا بره پرارامتر  بررا  مرترب نمرودن پیشرنهادها برر اسرا  آن نیازمنرد هسرتیم. مرا            

-طمینران مری  پیشنهادهایمان دارا  قوانین هستیم كه این قوانین دارا  پارامترها  حداقل حمای  و حداقل ا

. ایرن پرارامتر،   پرردازد یمعرفی این پارامتر م شده بهنام تطا  تخمین زدهبا   پارامتر [41]  در مقاله باشند.

 مینران، را در و معیار، پارامترها  حرداقل حمایر  و حرداقل اط   به فرم تودكار این د ، شدهتطا  تخمین زده

در لیسر    عنروان كاندیردا  شرده بره  تخابپردازد لاا قوانین انو به بیان مشخصات یک قانون می یكدیگر تركیب

 شده اس .باشند. این پارامتر در ادامه تعریفپیشنهادها قابل مرتب شدن می

  مطراب  برا   اگرر تعرداد نمونره    LHSRHSداشتن یک قانون به فرم  :شدهخطای تخمین زدهحد باالی 

وان بیران  تر باشد آنگاه پرارامتر دیگرر  را مری     kها  ترتیبی برابر با  تراكن سم  چپ قانون در پایگاه داده

شده برا  این قوانین اس . مقدار این پارامتر برابر اس  برا نسربتی اسر     نمود كه این پارامتر نرخ تطا  دیده

  یادگیر  بسته این قانون و در مخررج  مجموعه داده رو كه در صورت این كسر تعداد پیشنهادها  نادرس  

زان نررخ تطرا  صرحیح از یرک متایرر تصرادفی       برا  این قانون قرار دارد. برا  مدل نمودن میر  Kكسر عدد 
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تروان  ( را میcبا میزان اطمینان ) 2zا  برابر با شده اس . یک متایر تصادفی را با میانگین صفر در بازهاستفاده

 نمای  داد. -4-3  در رابطه

Pr [−𝑧 4-3  رابطه ≤ 𝑥 ≤ 𝑧] = 𝑐 

قردار  مبردین ترتیرب    آید.می به دس  cبا استفاده از هر یک از مقادیر  zآنگاه با استفاده از توزی  نرمال مقدار 

 تواهد آمد.  به دس میانگین  و شدهدیدهمتایر تصادفی با استفاده از نرخ تطا  

 5-3  رابطه
𝑥 =

𝑓 − 𝑒

√𝑒(1 − 𝑒)/𝑘
 

را  یرک قرانون تراص برر     ب( را eنرخ تطا  درس  )  توان محدودهمی (-5-3  رابطهبر اسا  فرمول باال )

و مقردار   zطمینران    ابازه به دس  آورد. با (kو تعداد حمای  از این قانون ) ) (f شدهدیدهاسا  نرخ تطا  

آنگاه حرد     fشده برابر باتطا  دیدهنرخ و در انتها  k ،تعداد حمای  از این قانون ،cf  اطمینان برا  این بازه،

 اس .با  برابر [34]  شده در مقالهدهباالیی برا  تطا  تخمین ز

 6-3  رابطه
𝑈𝑐𝑓(𝑓, 𝑘) =

(𝑓 + 𝑧√𝑓

𝑘
+ 𝑧2

4𝑘2⁄ −
𝑓2

𝑘
⁄ + 𝑧

2𝑘⁄ )

(1 + 𝑧2

𝑘⁄ )
 

یرادگیر  بره       دادهوجوهرا  مجموعره    پرر  ها  ترتیبی كه از تجزیهسپس بر فراز پایگاه داده تراكن 

ل یرزان حرداق  مدس  آمد، با اعمال الگوریتم استخراج قوانین ترتیبی، برا  قوانین یادگیر  شرده پارامترهرا    

شرده بررا  هرر قرانون برر      زدهتطا  تخمرین  حد باال  اطمینان و حداقل حمای  را تواهیم داش . در انتها 

اب قروانین كاندیرد   ار از این پارامتر بررا  انتخر  تودكدر سیستم ارزیابی . آیدبه دس  می -6-3  اسا  رابطه

 .شودوجوها  آزمای  استفاده میبرا  پر 

 ی ارزیابینحوه -6-3

. ایرن  گرردد مری   یادگیر  استفاده   مجموعه دادهوجوهاپر   مجزا از در بخ  ارزیابی، یک مجموعه داده

وجوهرا   ها  زمانی آتی نسب  بره پرر   اند و تنها در بازهوجوها از قبل توسط كاربران پیشین تولیدشدهپر 

وجوها  آزمای  بره فررم   شده در فاز یادگیر  قرار دارند. فرایند ارزیابی به دلیل موجود بودن پر بكار گرفته

توان به دس  آورد كه كاربر چره چیرز  را   وجو  آزمای  ثاب  اس  لاا میگیرد. متن پر تودكار انجام می

  كاربر مطابق  دارد یا نه؟ اگرر پیشرنهاد   شده با نوشتهمود كه آیا پیشنهاد ارائهتوان بررسی نمی .نوشته اس 

كاربر نوشته بود در میان  آنچهگردد ولی اگر ی  ثب  میموفق   نگارش شده یكی بود كه یکشده و نمونهارائه

  آزمرای   وجرو پر برا  هر موقعیتی كه در شده یک شكس  داریم. برا  پیشنهاد ارائه ما نبودپیشنهادها  

یابی، بره  هدف از این ارز ا اس  وشامل چندین كاندید هاشود. این پیشنهادشود یک پیشنهاد داده میدیده می

در ها  آتی از زمران اسر .   وجوها  آزمای  در بازهشده رو  پر انین استخراجقو دس  آوردن میزان صح 
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( در LHSشده در سم  چرپ قروانین )  امی اعضا  دیدهاین پژوه  در فرایند پیشنهاد و انتخاب كاندیدها، تم

هرا  ایرن تكره از    نمایی از سیستم ارزیابی بره همرراه ورود  و تروجری     -2-3در شكل شوند. نظر گرفته می

  شده اس .سیستم  نمای  داده

 

  نمایی از سیستم ارزیابی در این پژوه 2-3شكل 

 .شرود شده مهم اس . در ادامه به تعریف این معیار پرداتتره مری  در این پژوه  میزان دق  پیشنهادها  ارائه

ها  مسند  و حاالت متعارف(. مقدار ایرن پرارامتر   شده )قالبها  مطرحمیزان دق  قالب (:αپارامتر دقت )

هرا  شده برا  هر كال  از قالبكل تعداد پیشنهادها  مطرحشده بهتعداد پیشنهادها  صحیح مطرح بر اسا 

  قروانین  گرردد كره بره چره میرزان نمونره      بر اسا  این معیرار، ایرن مطلرب بررسری مری     . گرددمحاسبه می

-صرحیح مری  وجوها  آزمای  دارا  تخمرین    یادگیر  برا  پیشنهاد رو  پر شده در مجموعهآور جم 

كاربر پیشین، تنها یک   نگارش شدهشده، براسا  مورد وجو  آزمای  برا  هر پیشنهاد ارائهباشند. در پر 

اسرتفاده نمرود.    1باز یادآور و  NDCGتوان از پارامترها  تواند صحیح باشد. لاا در این پژوه  نمیگزینه می

صرح   دسرتور  )كرد پاسرخ سررور بره تقاضرا( و       صح    آزمای  وجوها  مجموعه دادهدر ابتدا برا  پر 

وجوها از همان معیارها  پیچیدگی كره  برا  این پر  گردد.( بررسی میبازگردانده شدهمعنایی )میزان پاسخ 

وجرو  زیرر بره    پرر   در برا  نمونره گردد. استفاده می  آموزشی استفاده شد وجوها  مجموعه دادهبرا  پر 

 پردازیم.توضیح روال ارزیابی می

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}}  

 

در   دوم )گانره سره   الگرو شود كه در وجو بررسی میگانه اول از پر سه الگو شده در دیده مسند بر اسا 

شرده    دوم در میران پیشرنهادها  ارائره   گانره گانه دوم(  آیا مسند الگرو  سره  الگو  سهوجود داشتن  صورت

  الگرو مسندها   ،شدهبیان  وجوپر وجود دارد یا نه؟ در  شده از فاز یادگیر (  قوانین استخراجواسطه)به

در میان قوانین باشند. می ’foaf:depiction’و ‘rdfs:comment‘و به ترتیب  IRI  اول و دوم به فرم گانهسه

                                                   

1 Recall 
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 شرده بیانمسندها   دیده شود آنگاهاجتماع  الگو  گرافیدر  "rdfs:comment"مسند  شده چنانچه استخراج

 اند.شدهدیده( "rdfs:comment"ازاین مسند )پساجتماع  در الگو  گرافیزیر 

http://xmlns.com/foaf/0.1/depiction 

http://dbpedia.org/ontology/abstract 

http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#comment 

  حرد براال  دن در ابتدا بر اسا  پرارامتر  ششوند ولی برا  پیشنهاد عنوان كاندیدها انتخاب میاین مسندها به

-وم پر د  گانهشوند. مسند موجود در الگو  سهلیس  می سپس و شدهمرتب [41]شده تطا  تخمین زده

  گرردد و رتبره  وجو  آزمای  اولین مورد پیشنهاد  اس  لاا یرک موفقیر  بررا  ایرن پیشرنهاد ثبر  مری       

  . اس 1پیشنهاد درس  

یرین تعرداد   گردند حد  عدد  بررا  تع برا  پیشنهادهایی كه برا  قوانین مسند  و حاالت متعارفی ارائه می

بط ادها  مرتماكزیمم كاندیدا  انتخابی معرفی شد تا تعداد كاندیدها  پیشنهاد  محدود گردند. برا  پیشنه

یرب  بره ترت PPPP و PPP و PPهرا    با قوانین مسند  به ترتیب برا  پیشنهاد مسند نهایی بر اسرا  كرال  

شده اس . برا  مثال در صورت داشتن سه مسند ابتردایی چنانچره بخرواهیم بررا      انتخاب 2و 3و  4حدها  

  مرورد هسرتند. نكتره    2گردنرد  یمر عنوان كاندید معرفری  مسند چهارم پیشنهاد بدهیم، تعداد موارد  كه به

بره فررم   " شرده  باالیی برا  تطرا  تخمرین زده   حد "پارامتر  آن اس  كه لیس  كاندیدها بر اسا  بیانقابل

اسر  و   شرده نظر گرفتره در  1گردند(. برا  پیشنهادها  مرتبط با قوانین حاالت متعارفی حد نزولی مرتب می

 گردد.  می شده اس  مقایسهشتهوجو  آزمای  نوشده با آنچه از پی  در پر اولین پیشنهاد معرفی

  مورداسرتفاده و از  عنروان منبر  داده  بره  DBpedia  سو  پایانره وجوها  ارسالی بهپر در این پژوه  از 

  انتخرابی بررا  مقایسره    شده اس . پی  از بیان مقالهعنوان روش یادگیر  استفادهقوانین انجمنی ترتیبی به

  نهایی بیان عل  انتخاب مقاله بهدر ادامه و  انددر ابتدا به سایر مقاالتی كه در این زمینه وجود دارند پرداتته

 Logاز  SPARQLوجوهرا   پرر  در تولید و بسرط   انكمک به كاربربرا   [24]  در مقالهشود. پرداتته می

 شرده اسرتفاده  وجوهرا  پیشرین  پر   شاتص گاارجه   منب  دادهیک  عنوانبه SPARQL وجوها پر 

اسر  و بره روش و معیارهرا  ارزیرابی روش      پرداتتره موضروع    كراربرد   تنها به جنبهاین مقاله ولی  اس 

اند از نتایج حاصرل  وجوها  این زبان پرداتتهپر  Logمقاالتی كه به بررسی  نشده اس . ا پیشنهاد  اشاره

سراز   ها  جدید و بهینهراهكارهایی توصیفی و پیشنهاد  برا  طراحی سیستم عنوانبهوجوها از تحلیل پر 

را  شران ارزیرابی ، فراز ارزیرابی  برودن  شرامل  در صرورت  ها اس  و این سیستم شدهستفادهاها  پیشین سیستم

 بررا  اشراره  . انرد نكررده بررسری   دقر   از پرارامتر و با استفاده    آزمای مجموعه داده رو پیشنهاد  صورتبه

هرا   داده وب معنایی در مطالعرات پیشرین در وب معنرایی تنهرا بررو       ها برو  دادهبررسی قوانین انجمنی 

RDF شرده  ها  تعریرف برا  بیان و استخراج شماها از میان داده [12]و  [40]ها  تمركز شده اس . در مقاله

بره روشری بررا      RDFهرا  وسری  و حجریم    دادهرو ها  تولیدشده بره فررم آمرار ،    بر بستر مجموعه داده
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-فرایند یادگیر  با هسرتان   جهیدرنت شدهاستخراجشنا  در این مقاله هستانشده اس . استخراج شما اشاره

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

  موجود مقایسه نمونه شده باشنا  استخراجمدل نهایی از هستان اند.ارزیابی به ارزیابی در كار تود نپرداتته

برا توجره بره تشرابه      ،ییمعنرا  وب ها مجموعه دادهشده در ها  تعریفداده براسا  [1]  مقاله .گشته اس 

 .پردازدمی شدهتعریفبه بسط مسندها   معنایی

یرار    1تودكرار وجوها  وب معنایی از طریر  قابلیر    هایی كه به كاربران در تولید پر سیستمبرا  اشاره به 

-اسرتفاده مری  هرا  برا  دادن قابلی  تودكار فرممنب  برا  پیشنهاد واهگان نوع از چندین مقاالت  ،رسانندمی

شرده و برا حجرم    مردلی تالصره   [6]  در مقالره باشند؛ می RDFها  ها یا دادهشنا كنند. این مناب  هستان

ین حر توان به كراربران در    تولیدشده میشود. با استفاده از این مدل تالصهتهیه می RDFها  پایین از داده

ابرزار    [36] مقالره در مجموعه داده به كراربر یرار  رسرانید؛     نیچندبر فراز  SPARQLوجوها  تولید پر 

YASGUI كوچكی از قابلی  تودكار در وب معنرایی، بررا  پیشروندها     شده اس  كه تنها به جنبهمعرفی  

ها  كاربرد  ایرن ابرزار بره معیارهرا و روش ارزیرابی      به جنبهمناب  داده پرداتته اس . این مقاله تنها با اشاره 

شنا ، بره راهكرار  بررا     در هستان شدهفیتعرها  با استفاده از نوع داده [20]  ا  نكرده اس ؛ مقالهاشاره

از پردازد. در این ابزار برا اسرتفاده   وجوها  زبان طبیعی می  گرافیكی برا  پر هاواسطتنظیم مناب  داده در 

-پر  هاواسطها  وب معنایی این فیلدها مقداردهی شده و كاربران از طری  این اطالعات قرارگرفته این داده

 [39]  در مقالهاین مقاله به معیار و روشی جه  ارزیابی اشاره نشده اس . در كنند؛ وجو  تود را مطرح می

تروان بره   واسطه این كلمات میوجود دارند و بهوجوها  زبان طبیعی كاربران نیز بر اسا  كلماتی كه در پر 

 افتره یسرات  وجوها  وجوها  زبان طبیعی به پر پردات  به نگاش  پر  سؤالدرك منظور كاربر از طرح 

در یک بیان كلی این مقاالت با فره برر   تر  را برا  كاربر مهیا نماید.در وب معنایی پرداتته تا پاسخ مناسب

این مقاله به معیرار و روشری   در . كنندها  موجود را لیس  میاز سو  كاربران گزینه ها  طبیعی،ورود  زبان

  جه  ارزیابی اشاره نشده اس . 

وها استخراج وجاز پر ها  ترتیبی تراكن  Logوجوها  موجود در ها  كلی برو  پر با درنظرگرفتن قالب

وجوهرا   ها  ترتیبی هسرتند كره در پرر    دنباله مشابه [41]شده در ها  مطرحدرتواس   دنباله اند.گشته

SPARQLدرنظرگرفتره بررا  مجموعره داده   گانه هستند. از سویی دیگر این مقاله نیز برازه ، الگوها  سه    

  زمانی آتی قرار دارد. همچنین در این مقاله با استفاده از پارامتر حد باال برا  تطا  تخمرین  ارزیابی در بازه

-ها  اتخاذشرده بررا  انتخراب پرر     دلیل نزدیک بودن سیاس به اس . لاا  شدهپرداتتهشده به ارزیابی زده

نترایج حاصرل از ایرن پرژوه  از      شده، برا  مقایسره ها  یادگیر  و ارزیابی و معیارها  انتخابوجوها، روش

هرا     مورداسرتفاده آدر  مجموعره داده  [41]  انتخاب شرد. در مقالره   [41]  میان كارها  پیشین، مقاله

                                                   

1 AutoCompleteion 
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در ایرن   شرده اسرتفاده  ( هستند كه كاربران رو  موتورها  جستجو )بر فراز سه مجموعه دادهURLتح  وب )

ها دارا  تروالی  اند. این درتواس ( درتواس  دادهNASAو EPAو  CSSFU 1مقاله برا  سه موتور جستجو 

  ترتیبی ایجادشده اسر  و بررو  ایرن پایگراه بره      گاه دادهها یک پایباشند لاا با استفاده از این درتواس می

آتری كراربران    هرا  كشف قوانین انجمنی و در ادامه به بررسی میرزان صرح  ایرن قروانین بررو  درتواسر       

  و حرداقل اطمینران   ایر شده دو پرارامتر حرداقل حم  شده اس . در این پژوه  برا  قوانین استخراجپرداتته

تروان ایرن دو پرارامتر را    گرردد مری  معرفری مری   [41]  اده از پارامتر  كه در مقالهشده اس . با استفمحاسبه

ا  با یكدیگر تركیب نمود تا بر اسا  ایرن پرارامتر بردون دتالر  انسران بره فررم تودكرار كاندیردا           گونهبه

 وجرو  آزمرای  پیشرنهاد گردنرد. در ایرن پرژوه ،      پر  رو پیشنهاد  در لیس  پیشنهاد  مرتب شوند و 

وجوهرا نیرز حالر  تروالی و تراكنشری را      هستند. در این پر  SPARQLوجوها  ، پر موردبررسیها  داده

هرا در ایرن دو   شده در بخ  در نظرر گرفر  لراا اگرچره نروع داده     ها  كلی معرفیتوان با استفاده از قالبمی

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

-شده در مقالره شده اس . در این پژوه  از راهكارها  ارائهها  جستجو شده توسط كاربران پرداتتهدادهرو 

ها  موجود به دو بخ  یرادگیر  و  هایی چون اتتصاص دادهبرا  نمای  قوانین و ارزیابی و سیاس  [41]  

  آزمرای   ، مجموعره داده  [41] شده همچون مقالهپژوه  انجامشده اس . برا  مثال، در آزمای  استفاده

شده اس  تا بتروان بره بررسری صرح  قروانین      انتخاب  یادگیر  نسب  به مجموعه داده   زمانی آتیدر بازه

به تعداد  از شرایط  [42]  در مقاله [41]  نویسندگان مقاله وجوها  آتی پردات .یادگیر  شده رو  پر 

 شرده پرداتتره در دق  نهایی پیشنهادها  هاآن ها  ترتیبی و به بررسیر حین سات  اعضا  تراكن اعمالی د

 گردند.  ها اعمال میكننده در تراكن ها رو  اجزا  شرك این محدودی  .اس 

. هدف ایرن مقالره اسرتفاده از    نموده اس اشاره  [41]  نیز در بیان كارها  پیشین تود به مقاله [27]  مقاله

  كنندگان از این مناب  اسر . در مقالره    مناب  به استفادهشدهو مدیری  اتتصاص بهینهقوانین انجمن برا  

در  آنكره حال. گردندو سپس پیشنهاد می پارامتر حداقل اطمینان مرتب گردیده  واسطهبهقوانین نهایی  [27]

بررا  مرترب نمرودن كاندیردا      شرده  زدهتطرا  تخمرین  حرد براال    پرارامتر  از  پژوه و این  [41]  مقاله

دارا  یرک قرانون   پرارامتر حمایر    ممكن اس   آمدهدس بهدر ارتباط با قوانین  اس . شدهاستفادهپیشنهاد  

به دلیرل تنظریم یرک حرد بررا       آن دارا  مقدار باالیی باشد و مقدار پایینی باشد ولی پارامتر میزان اطمینان 

ها  یادگیر  متفاوت ممكن اس  این قوانین از دسر  برونرد. در   برا  الگوریتم ،ارامتر ورود  میزان حمای پ

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

یر  بسریار   هرا  حرداقل حما  مرتبط برا قروانین(، مقرادیر پارامتر    LHSكننده در یابد )تعداد عناصر شرك می

حرد  از  [41]  گردند. در مقالهو پارامترها  حداقل اطمینان بسیار بزرگ )نزدیک به یک( می گرددكوچک می
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 .اس  شدهاستفادهساز  كاندیدا  پیشنهاد  شده برا  مرتبتطا  تخمین زدهباال  

 خالصه  -7-3

-یاسر  س .توضریح داده شرد   وجوهااز متن پر نین قواقالبی از استخراج  روش پیشنهاد  برا  ،در این بخ 

ی برا  وجوهرا  ماشرین  وجوها  انسانی و حراف پرر   وجوها، انتخاب پر   پر ها  اتخاذشده برا  مطالعه

. پری  از  بررسری شرد  در كارها  پیشین و تعداد  از راهكارها  پیشرنهاد    شدهاستفاده از معیارها  معرفی

داده    و نوع نمای  درنظرگرفته شده بررا  نمرای  اعضرا  پایگراه    بایستی چگونگی سات  بعد  میمرحله

اكنون بایسرتی  وجوها،  این پر رو گرفته ها  انجامپردازشپی شد. با انجام ترتیبی معرفی می ها تراكن 

، قروانین  TRuleGrowthعرفی الگروریتم  مبا  گش .معرفی میشده برا  استخراج قوانین ها  استفادهالگوریتم

انتخراب شرد ترا قروانین      شرده زدهتوانند استخراج شوند. در ادامه پارامتر حد باالیی بررا  تطرا  تخمرین    می

ارزیرابی   وجوهرا  آزمرای  پیشرنهاد داد. در ادامره بررا      را بتروان مرترب نمرود و بررو  پرر       شدهاستخراج

 روش در كارها  پیشین معرفی و دالیل این انتخاب بیان گش . تریننزدیک
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:چهارمفصل  -  
  سازی وپیاده

 ارزیابی
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 و ارزیابی  سازیپیاده -4

 مقدمه -1-4

 سرو  بره  شدهارسال SPARQLوجوها  پر  Log، شدهانتخاب  در این بخ  در ابتدا به تشریح منب  داده

حرث اجرایری و   مبا  مباحث این بخ  به بیان اس . در ادامه شدهپرداتته 2012سال  در DBpedia  پایانه

وجوهرا،   ایرن پرر   رو  گرفتره انجرام هرا   پرردازش وجوها، پری    پر برا  مطالعه اتخاذشدهها  سیاس 

ه در ادامر اسر .   شرده پرداتتره هرا  برا  استخراج قوانین و در انتها ارزیابی این قالب شدهاستفادهها  الگوریتم

ام سراز  یرک ابرزار برا نر     پیراده  در انتها  این فصرل بره  آمده از ارزیابی بیان گشته اس . دس تحلیل نتایج به

AISPARQL نسرانی در تولیرد   ابره كراربران    ترا  اسر   شرده پرداتتهشده استفاده از قوانین استخراج منظوربه

 .    كمک گردد SPARQLوجوها  پر 

 شدهانتخابی مجموعه داده -2-4

ن پرژوه   بررا  ایر   .اس   مناسب و استاندارد و دقی  احتیاج به یک مجموعه دادهبرا  یک ارزیابی مناسب 

شرروع بره   ( USEWOD) هرا این سر  از مجموعه داده. گش انتخاب  USEWOD2013 [4]  مجموعه داده

  هرراداده و ترراكنون مجموعرره  نمرروده SPARQLهررا  پایانرره رو وجوهررا  ارسررالی  پررر  Logانتشررار 

USEWOD2011  تاUSEWOD2013 با توجه به اینكه مجموعه  شده اس .ارائهUSEWOD2013  آتررین 

هرا   داده عنروان بره ن مجموعره  از اینامه، در این پایان، بنابراین اس  هاآن ترینكاملو  هادادهوعه از این ممج

هرا  ایرن   ادهداز  [3] و [30] و [8] و [31] همچرون اس . در مقاالت مختلفی  شدهاستفادهی اصلی برا  ارزیاب

هرا   شرده در ایرن پرژوه  بررا  ثبر  درتواسر       بررسری   پایانهاس .  شدهاستفادهسر  از مجموعه داده 

 .كنداستفاده می  CLF شده از سو  كاربران از قالبارسال

 ،2012در سرال   DBpedia  ، برا  پایانره USWOD2013  وجوها  موجود در مجموعه دادهدر میان پر 

 25تنهرا   ماههپنجنی   زماین بازهاس . در ا شدهگنجاندهتا نوامبر(  2012وجوها )از ماه جوال  ماه از پر  5

 اس . شدهدادهماه انتخاب گشته اس  و در این مجموعه داده قرار  5فرم تصادفی از این  روزبه

هرا   پایانره  سرو  بره  شرده ارسرال وجوهرا   پر  با داشتنSPARQL: وجوهای پرس از قوانین استخراج

SPARQL وجوهرا   پرر   وسریله بردین ترا   اس  یزیرسیستم یادگیر  نیاز بهبخ  ، درSPARQL  ازLog 

ز طراحری  اشد. پرس  می پردازشپی بایستی  Logبدین ترتیب محتوا  . شوداستخراج  SPARQLها  پایانه

در .  سراز  گشر  وجوهرا پیراده  ایرن پرر     بدنهقوانین از  ها برا  استخراج نمونه این بخ ، بخ  دیگر 

-گیررد و پرر   بار انجام مری وجوها به فرم آفالین و تنها یکپر   Log روراهكار پیشنهاد  فرایند یادگیر  

 گردد.  وجوها  جدید در این فرایند استفاده نمی
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انتخراب   هرا  اتخاذشرده بررا    بایستی بره سیاسر    ،ها  پیشنهاد استخراج قوانین بر اسا  قالبدر فرایند 

( اشراره   مرای  بررا  بخر  یرادگیر  و آز    شدهگرفتهها  درنظرها )مجموعه دادهوجوها از مجموعه دادهپر 

-اسرتفاده مری  ر  یرادگی  ها برا از مجموعه دادها  چه بازه كاربر این نكته كه گریار ها  سیستم برا  نمود.

 گرردد مری دها  درس  منجر این یادگیر  به پیشنهااز  آمدهدس بهدان  ا  چه بازه شود و این مطلب كه تا

در ایرن   جرود   موهاداده مجموعه ها  زمانی ازانتخاب بازه ی برا سیاست ،مطلببرا  بررسی این . اس مهم 

 اتخاذ شد. پژوه  

ها گردند. این بازهمی بازه تقسیم 5به در ابتدا موجود در مجموعه داده  وجوها پر در بیان سیاس  انتخابی، 

 5ایرن   بررو  ابی یادگیر  و ارزی ها ینداس . فرا وعه دادهدر مجمشده   پنج روز متوالی گنجاندهدربرگیرنده

مرود كره بره چره     نتروان بررسری   با این سیاس  میبدین ترتیب  گیرد.انجام می  شدهگرفته  زمانی درنظربازه

درسر    پیشرنهادها  بره   دتوانر   آزمای  مری مجموعه داده برو یادگیر  شده، در فاز ارزیابی  قوانین میزان

در . آیرد مری  بره دسر    SPARQLها  وجوپر  برو   كاربران انسانی نیز فادهروند است منجر گردند. الگو 

 5، 2012در سرال   DBpedia  ، برا  پایانره USWOD2013  وجوها  موجود در مجموعه دادهمیان پر 

 25تنهرا   ماهره پرنج    زمرانی اس . در این بازه شدهگنجاندهتا نوامبر(  2012وجوها )از ماه جوال  ماه از پر 

 اس .  شدهدادهماه انتخاب گشته اس  و در این مجموعه داده قرار  5فرم تصادفی از این  روزبه

 USEWOD2013  در مجموعه داده شدهگنجاندهها  اطالعات موجود برا  داده 1-4جدول 

 های موجودبسته نام بستههر  داخلموجود در  وجویسپر تعداد  2012روزهای موجود در هر بسته در سال 

07/07،26/08،27/04 ,08/05  ,08/10  1210 A 

08/08،11/22 ,08/08،23/26 ,08/27 756 B 

09/01 ,09/02 ,09/09،12/13 ,09/17  972 C 

09/18 ,09/28 ,09/29 , 09/10،30/01 920 D 

10/05, 10/10،06/10،30/31 ,11/01 1377 E 

 1966 A,B 

 2938 A,B,C 

 3858 A,B,C,D 

 

روز پیررراپی در یرررک  5برررا قررررار دادن هرررر شرررده اسررر . نمرررای  داده -1-4ایرررن روزهرررا در جررردول 

 Eو  A ،B ،C ،Dهررا  بسررته برره ترتیررب نررام    5بسررته داشرر . اگررر برررا  ایررن      5ترروان بسررته مرری 
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در بررررا  فراینررردها  یرررادگیر  و ارزیرررابی    شررردهگرفترررهرا انتخررراب نمررراییم آنگررراه مررردل درنظر  

و در چهرررار مرحلررره فراینرررد یرررادگیر      -1-4شررركل  در. اسررر  شررردهدادهتوضررریح   -1-4شررركل 

هرررا  مسرررند  و  ده نمونررره فراینرررد ارزیرررابی بررررا   بررررا  قالرررببررررا  ده نمونررره فراینرررد ارزیرررابی 

در  -1-4یرررادگیر  در شررركل  چهرررار فراینررردگرررردد. ایرررن انجرررام مررریمتعرررارف  هرررا  حررراالتقالرررب

هررا  بررا مربرر  گرفتررهانجررامو ده نمونرره ارزیررابی  انرردشرردهدادهنشرران هررا  سرربز مربرر بررا هررر سررتون 

هرررا  نماینرررده بسرررتههرررا  سررربز )مربررر اسررر   شررردهداده نمرررای در هرررر سرررتون  رنرررگنرررارنجی

فتررره در كارربرره  هررا  بسرررتهنررارنجی نماینررده    هرررا بسررته كاررفترره در فرراز یرررادگیر  قرروانین و    برره 

 برا  مثال،   .( بخ  آزمای  هستند

  اولبسرررته بررررو در ابتررردا   (بسرررته  A   فراینرررد یرررادگیر  را انجرررام داده  )سرررپس  و

رزیرررابی ( اB,C,D,Eهرررا  بسرررته  آتررری )چهرررار بسرررتهموجرررود در وجوهرررا  پرررر  بررررو 

 ؛  گیردانجام می

   اولدو بسررررته گنجانرررردن ترررروان بررررا دوم مرررریدر نوبرررر   (بسررررته  A,B) د در فراینرررر

ی   آترر سرره بسررته  برررو   ه و سررپسبرره یررادگیر  و اسررتخراج قرروانین پرداتترر    یررادگیر  

 ؛  را انجام داد( ارزیابی C,D,Eها  بسته)

   اولسررره بسرررته بررررو تررروان سررروم مررریدر نوبررر   (هرررا  بسرررتهA,B,C)  فراینرررد بررره

( D,Eهرررا  بسرررته   آتررری )دو بسرررته بررررو  ن پرداتررر  ویرررادگیر  و اسرررتخراج قررروانی 

 ؛  را انجام دادارزیابی ایند فر

   اولچهررار بسررته  برررو ترروان مرری چهررارمدر نوبرر  (هررا  بسررتهA,B,C,D)  نررد فرایبرره

( E  بسرررته  آتررری )بسرررته بررررو پرداتررر  و سرررپس   یرررادگیر  و اسرررتخراج قررروانین  

 ارزیابی نمود.  

 

 ارزیابی برا  فرایند یادگیر  و  شدهگرفتهدرنظرها  بستهنمایی از  1-4شكل 

 وجوها پرس پردازشپیش -3-4

  رحلهمدر  .باشند استفادهقابلبرا  مراحل بعد  تا  شوند پردازش وجوها  ابتدایی بایستیدر این گام پر 

 اس : شدهگرفتهدر نظر ها  زیر قسم  پردازشپی 
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 صحیح از منظر دستوری و منطقی وجوهایپرساستخراج  -1-1-3-4

  پایانره  هرا دقر  نمرود.   در پایانره  وجوهااین پر   به قالب ذتیرهبایستی  هاوجوپر  پردازشپی  پی  از

اسرتفاده   Logوجوهرا در    پر برا  ذتیره CLF( از قالب DBPEIDA  پایانهدر این پژوه  )شده انتخاب

شرده بررا  ایرن قالرب، فیلردها       فیلدها  تعریفمیان  اس . از شدهمعرفی -3-3این قالب در بخ  . دكنمی

كد پاسخ سررور  كاربر،  SPARQLوجو  متن پر توان چنین لیس  نمود: را می شده در این پژوه استفاده

ایرن    كننرده ارسرال پری  و آ  اجرا  این درتواس   درنتیجه بازگردانده شدهسایز پاسخ  و ووجبه این پر 

-3شرده در بخر    ها  معرفیقالب بر اسا )قوانین  برا  استخراج  ارسالی وجومتن پر فیلد . از وجوپر 

اجررا     درنتیجه بازگردانده شدهسایز پاسخ و  ووج. از فیلدها  كد پاسخ سرور به پر گرددمیاستفاده  ( -3

 برر اسرا   بدین ترتیب كره  . گرددمیوجو استفاده درتواس  برا  اطمینان از صح  دستور  و معنایی پر 

و  بررد  یپر آن به صحیح بودن درتواس  از منظر دستور   توانمیسرور   پاسخ بازگردانده شده از سم  هباز

دارا  جواب  پایانه سو به شدهارسال  وجود كه پر ن بوئمطم توانمیسایز پاسخ بازگردانده شده  بر اسا 

 اس .

. برا  اسر   شدهمعرفینویس برا  این زبان مفهوم پی  SPARQLوجوها  برا  سهول  كاربر در نگارش پر 

یرک موجودیر  را بره    بررا    شدهگرفتهدرنظری نشانتمامی دیگر كاربر الزم یس   هانویساستفاده از این پی 

به دلیل موجود بودن تمرامی   SPARQL  هاوجوها در سم  پایانهپر وجوی  بنویسد. حین پر كردن پر 

ا  جرز سررورها   در نقطره  وجوهرا پرر  ایرن   زمانی كره د ولی تواهند گردی تجزیه درستیبه 1هانویساین پی 

 ،هرا  گمشرده  نویس  گنجاندن پی به جه ،از منظر متنی وجوها،بایستی تعداد  از پر تجزیه گردند آنگاه 

در ادامره  و  گردآور  شرد  پایانه شده درها  تعریفنویسابتدا تمامی پی در منظور برا  این . شدتصحیح می

   .پرداتته شد هاوجوصحیح پر تبه  در این بخ 

-  مرحلهاوجوهتولید پر  اس  تا در حینانسانی كمک به كاربران  ها  پیشنهاد قالباز انتخاب این هدف 

 ، لراا مرک نمرود  بره كراربر ك   گردنرد میها تعریف این قالب برو بتوان با استفاده از قوانین كه  SPARQL ا 

وجوهرا   ی پر بدین منظور در ابتدا بایست بررسی شد.ها پایانه Logاز  وجوهابرا  چین  پر  ییهاسیاس 

ک دسرته از  یر وجوهرا  انسرانی معمروالً دارا     دادیم. پرر  ماشینی و انسانی قرار می  دودستهموجود را در 

 ها  تاص هستند.مشخصه

بیران معیارهرایی   وجوها  ماشینی بره  پر  وجوها  انسانی و حافسیاس  اول، برا  تشخیص پر بیان در 

و تعرداد   SPARQLوجوهرا   به دلیل پیچیده بودن ساتتار پرر  نیاز بود.  وجوپر هر  ها ویژگیكه بیانگر 

وجوها  پیچیده با تعداد باالیی از توانند پر ها كاربران انسانی نمیشده در سم  پایانهكثیر مسندها  تعریف

                                                   

1 Prefix 
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 SPARQLوجوهرا  پرر   برا  بیان پیچیردگی   معیار به [31]  در مقاله .تولید نمود  را گانهسه ها الگو

وجو ماشرینی    باال و پایینی انتخاب شد تا بخشی از پر هالاا با استفاده از این معیار آستانهاس .  شدهاشاره

-نظر می وجو را دردر یک پر  شدهبكار گرفته  گانهاین معیار تعداد الگوها  سه در این مرحله حاف گردد.

وجرو در  آنگاه این پرر  گار كند  5تا  2 شده  تعیینهاوجو از آستانهیک پر  این معیار برا چنانچه گیرد. 

   گیرد.ی قرار میماشین وجوها   پر دسته

سرتند در    هگانره سه  الگووجوهایی كه تنها دارا  یک شده، پر تعریفكلی  ها قالب از سویی دیگر چون

ویی سر از حاف گردید.  (گانهوجوها )با یک الگو  سهاز قوانین كارآمد نیستند، لاا این دسته از پر  قالب این

دارنرد  وجوها  ماشینی قررار    پر در دستهو  الگوها  گروهی تودرتو بودند هاآنوجوهایی كه در دیگر پر 

 . نیز حاف شد

در د و سرپس كراربران   نر گردگانه شروع مری با تعداد كمی از الگوها  سهوجوها  انسانی معموالً در ابتدا پر 

 دیگرر عبرارتی بره  .كننرد اضافه مری  وجو  پیشین تود  موجود در پر گانهبه الگوها  سهوجوها  آتی پر 

عرداد الگوهرا    تكنند. این تكمیرل كرردن بره لحراظ     وجوها  تود را تكمیل میپر  تدریجبهنی كاربران انسا

. ا  كاندید در نظر گرفته شرد وجوهوجو اس  لاا این امر در گردآور  پر كننده در متن پر انه شرك گسه

چنانچه این مروارد  د. نگرددر نظر گرفته میوجوها در متن پر تنها مسندها و حاالت متعارفی  این پژوه در 

  موعره داده در مج مجردداً ی وجوهرا  ماشرین  ماشینی استخراج گردند به این دلیل كه پر  وجوها پر از 

  وجرو یک پر  البق برا  تعیینبدین ترتیب، رود. باال می شدهارائهشوند، دق  پیشنهادها  ارزیابی دیده می

SPARQL  ها به نمادرا به ترتیب ها و متایرها در ابتدا تمامی ثابC  وV    تعرداد   پسسر تبدیل گردانیرده و

-سریدن پرر   برا ر بدین ترتیرب   گیریم.را در نظر میوجو پر  ثاب  در   مسندها گانه و دنبالهالگوها  سه

   مشرابه وجرو دارا  سراتتار  توان تعیین نمود كه آیرا ایرن پرر    می دیگر ها پیآ  ها  بعد  از سو وجو

وجوها  تكرار  با یرک   پر توانمی هاپیآ  برو با استفاده از این قالب زیرا   قبلی اس  یا نه. هاوجوپر 

وجوهرا   چنانچره تعرداد پرر     Logوجوها  موجرود در  در میان پر  .حاف نمودرا تشخیص و سپس  لبقا

-تعرداد پرر    آنگاه از این منظر كره وجو بیشتر باشد پر  20  یک روز از پی در بازهارسالی از سو  یک آ 

یرک   وجوهرا  پرر  ر میان با یک قالب ثاب  د یوجوهایپر یابد احتمال وجود وجوها  ارسالی گسترش می

   .شودحساب می ینیوجوها یک كاربر ماش  پر كنندهاین ارسال گردد لااپی بیشتر میآ 

 نگهدار  برا ، DBpedia  پایانه Logوجوها  موجود در وجوها  انسانی از پر اكنون با جدا نمودن پر 

 پژوه  این در. اس  شدهاستفاده  SQL Server ا رابطه داده پایگاه از وجوهاپر   تجزیه از حاصل نتایج

 .اس  شدهگرفته نظر در جدول یک باشند،می IRI حال  به كه هاییگزاره و نهادها، مسندها  سه دسته برا 

در . گردد ذتیره باریک تنها مورد هر تا اس  شدهگرفتهدرنظر شمارنده یک دارا از این جداول  هركدام در

 نگهدار  را دریافتی وجوها پر  دیگر  جدول در. اس  شدهذتیرهنیز  موردنظر موجودی این جداول متن 
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 وجو  پر گانهسه  هاالگو در كه اس  هاییو گزاره هانهاد ها،مسند  شمارنده شامل جدول این. كنیممی

در  .اس  شدهگرفته نظر در هاپیآ  از سو  شدهارسال وجوها پر  نگهدار  برا  دیگر  جدول .دارند قرار

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

این پژوه  مطلوب هستند معرفی  برا ها  یادگیر  را كه ا  الگوریتمگااش . در مراحل آتی در ابتدا گونه

ها  این نیازمند  ازجملهتواهیم نمود. برا  مثال  هبرآوردها  این الگوریتم را نموده و سپس نیازمند 

  اس . SPARQLوجوها  ها  ترتیبی از اجزا  پر ها  تراكن ساتتن پایگاه داده

كه  SQL Server2012  ا  رابطهنویسی جاوا و با استفاده از پایگاه دادهبا استفاده از محیط برنامهدر ادامه 

-گاه دادهپایید تا ا  طراحی گردتكه برنامه ،كندرا در تود نگهدار  می وجوها پر   نتایج حاصل از تجزیه

 ها  ترتیبی را تولید كند.  تراكن 

 بره رحلره  مدر ایرن  ( TRuleGrowth) یر یادگتعیین الگوریتم ها  ترتیبی و   تراكن دهبا داشتن پایگاه دا

قل حمایر ،  بره ترتیرب میرزان حردا     ،ورود پرارامتر  سه  . برا  این الگوریتمشوداستخراج قوانین پرداتته می

رو   5 شرده   در نظرر گرفتره  برازه    محدودی و پنجره ( -4-2در جدول  شدهبیان)اطمینان حداقل میزان 

 اس .  شدهگرفتهها  ترتیبی در نظر اعضا  تراكن 

هرا   ینره متفراوت در زم یزان اطمینان و حمای  برا  كاربردهرا   حداقل مبه دس  آوردن مقادیر پارامترها  

دارا   سر  ایک قانون ممكرن  پارامتر حمای  . [41] ها  فراوان اس تجربه و آزمای  ،گوناگون نیازمند دان 

را  بر یم یک حد ظبه دلیل تن) آن دارا  مقدار باالیی باشد ولیمقدار پایینی باشد ولی پارامتر میزان اطمینان 

در .    برونرد ممكن اس  این قوانین از دسها  یادگیر  متفاوت برا  الگوریتم (میزان حمای امتر ورود  پار

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

ا  حرداقل حمایر  بسریار    ر پارامترهر مرتبط برا قروانین(، مقرادی    LHSدر  كنندهشرك یابد )تعداد عناصر می

 .گردنرد یار بزرگ )نزدیک به یرک( مری  داقل اطمینان بس( و پارامترها  ح0.0001  گردد )در بازهكوچک می

  .اس  شدهبیان -2-4 در جدولبرا  ورود  الگوریتم حمای   حداقل پارامتربرا   شدهگرفتهنظر  مقادیر در

 و اطمینان شده برا  پارامتر حداقل حمای به همراه مقادیر درنظرگرفتهتعداد قوانین یادگیر  شده  2-4 جدول

شده برای فرایند های استفادهبسته

 یادگیری

تعداد قوانین حاالت متعارفی 

)پارامتر حداقل شده استخراج

 حمایت(

شده تعداد قوانین مسندی استخراج

 )پارامتر حداقل حمایت(

A 2344(0,22%,5%) 440(0,04%,6%) 

A,B 4138(0,15%,5%) 653(0,02%,5%) 

A,B,C 6166(0,13%,3%) 730(0,01%,5%) 

A,B,C,D 8681(0,11%,3%) 824(0,01%,4%) 

هرا   بررا  بسرته   .هرا  ترتیبری وابسرته اسر       تراكن پایگاه داده  اندازهبهپارامتر ورود  حداقل حمای  
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هرا  ترتیبری     ترراكن  ( سایز پایگراه داده  AB)مانند تركوچکها  به بسته( نسب  ABCDتر )مانند بزرگ

حد انتخاب گردد تا  عنوانبهتر  بایستی از قوانین پارامتر حداقل حمای  پایینی گونهاینلاا برا   .بیشتر اس 

( در  یابدی  میقوانین افزا LHS هاآنا  از قوانین كه برا  این پژوه  مطلوب هستند )قوانینی كه در دسته

تر نسب  ها  بزرگبرا  بستهاس   شدهبیان -2-4كه در جدول  طورهمانلاا فرایند یادگیر  از دس  نروند. 

 شده اس .انتخاب تر كوچکپارامتر میزان حمای   تركوچکها  به بسته

آزمرای    وجوهرا  پرر  ایرن قروانین را بررو      یسرتی ا  بعد ، ارزیابی، باكنون با استخراج قوانین در مرحله

را  . مرا بر  هسرتیم پیشنهاد دهیم. لاا بره پرارامتر  بررا  مرترب نمرودن پیشرنهادها برر اسرا  آن نیازمنرد          

-مینران مری    و حداقل اطیاوانین دارا  پارامترها  حداقل حمپیشنهادهایمان دارا  قوانین هستیم كه این ق

. ایرن پرارامتر،   پرردازد شده به معرفی این پارامتر مینام تطا  تخمین زدهبا   پارامتر [41]  در مقاله باشند.

ینران، را در  و حرداقل اطم  حمایر  و معیار، پارامترها  حرداقل  به فرم تودكار این د ، شدهتطا  تخمین زده

كاندیردا، در لیسر     عنروان بره  شدهانتخابپردازد لاا قوانین و به بیان مشخصات یک قانون می یكدیگر تركیب

-  پرر  جزیره تها  برا  بخ  اس . شدهتعریفادامه  این پارامتر درباشند. مرتب شدن می پیشنهادها قابل

 باشند.می 2n(Ο(     زمانی پیچیدگی دارا  مرتبهوجوها، یادگیر  قوانین مرتبه

  ارزیابی -4-4

هرا   بخر  نویسری  نویسری جراوا بررا  برنامره    ساز  سیستم ارزیابی در این پژوه  از زبان برنامره برا  پیاده

برا  نگهردار  قروانین یرادگیر  شرده        SQL Server2012ا  رابطه   ارزیابی و از پایگاه دادهمتفاوت پایانه

برا اسرتفاده از     یآزمرا   وجوهرا پرر  در ابتردا   در بخ  ارزیابی همچون بخ  یرادگیر  شده اس . استفاده

بررا    گردد.وجو بررسی میاین دسته از پر گردند تا صح  دستور  و معنایی تجزیه می Jenaها  كتابخانه

 2n(Ο(    زمرانی پیچیردگی دارا  مرتبره   وجوها، یادگیر  قوانین و ارزیرابی مرتبره    پر ها  تجزیهبخ 

بررا     آزمرای   مجموعره داده  رو  گرفتره انجام ها نمونه ارزیابیبه بیان نتایج حاصل از  در ادامه باشند.می

 ،هاآزمای  از نمونه هركدامبرا   هاارزیابی با اجرا  این .اس  شدهپرداتته 2012 الدر س DBpedia  پایانه

 -3-4در جردول  برا  نمونه اس .  شدهدادهنمای   -5-4و  -3-4 ها  در جدول آمدهدس بهها  نتایج دق 

بررا    كاررفتره بره هرا   ؛ در ستون دوم به بسرته اس  شدهاشاره شدهانجام  آزمای  در اولین ستون به شماره

هرا  برا  فرایند آزمای  برا  این نمونره از آزمرای    شدهگرفتهبكار ها  در ستون سوم بسته فرایند یادگیر  و

-برو  دنبالره  شدهارائه( دق  پیشنهادها  PPPP و PP، PPPها  ستونها  بعد  )در ستون اس . شدهبیان

ادها  دقر  پیشرنه   (SSSSو SS,SSSهرا   سرتون )بعرد   هرا   برا  ستون -5-4در جدول مسند  و  ها 

 اس .  شدهبیانبر اسا  قوانین یادگیر  شده حاالت متعارفی  ها برا  دنباله شدهارائه

، بررا  حراالت متعرارف، اولرین گزینره      شدهارائه پیشنهاد كاندیدا  بیان شد برا  انتخاب  قبالًكه  طورهمان

و  گرددمی  آزمای  بررسی وجوپر خاب، صح  مورد پیشنهاد  با متن و بر اسا  این انت گرددمیانتخاب 
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و  PPPو  PPهرا   مسند  به ترتیب برا  كرال   مواردبرا  . گرددمیدر صورت تطاب  یک امتیاز مثب  ثب  

PPPP  شود.اولیه پیشنهاد  بررسی می 2و  3، 4به ترتیب در میان 

 ها  مسند وجوها  آزمای  برا  دنبالهشده رو  پر پیشنهادها  ارائه دق  3-4 جدول

شماره 

 آزمون

بسته 

شده استفاده

 برای یادگیری

شده بسته استفاده

 برای آزمایش
PP PPP PPPP 

1 A B 
0,644 0,892 0,682 

2 A C 
0,658 0,875 0,538 

3 A D 
0,610 0,754 0,435 

4 A E 
0,654           0,888 0,835 

5 A,B C 
0,748 0,898 0,625 

6 A,B D 
0,661 0,761 0,442 

7 A,B E 
0,733 0,914 0,869 

8 A,B,C D 
0,740 0,907 0,771 

9 A,B,C E 
0,731 0,926 0,910 

10 A,B,C,D E 
0,736 0,915 0,910 

 

هرا  مسرند    بررا  دنبالره   شرده ارائه ادها پیشنها  در ارتباط با نیاز اس  نكته -3-4تحلیل جدول پی  از 

رد  جرز انتخراب   اومر  بیانبه  توانها  مسند ، میا  دنبالهبر ،در ارتباط با پیشنهادها  نادرس  بیان گردد.

سرب  بره   نوجو  آزمرای   در سم  پر  شدهبكار گرفتهان اشاره داش . جدید بودن مسندها  متفاوت كاربر

ندها  میران مسر  وجرو  آزمرای  در   برودن مسرند پرر    نشرده  به بیانی دیگر تعریف   یادگیر  شده، یابازه

عرداد  ت -4-4. در جردول  گرردد مری هرا  مسرند    موجب كاه  دق  قالبدر بخ  یادگیر ،  شده گردآور

 آورده شده اس . وجوها  آزمای پر كه در  مسندها  جدید یكتایی

گرفتره  هرا  انجرام  (، آزمونA, AB, ABC, ABCDها  متفاوت برا  بخ  یادگیر  )با توجه به انتخاب بازه

ناصرر  ها دو رفترار را برا توجره بره افرزای  تعرداد ع      اند. در تحلیل نتایج ارزیابیدسته بند  شدهدر چهار دسته

 گردد.كاررفته برا  یادگیر  بررسی میها  بهكننده در سم  چپ قوانین و افزای  بستهشرك 
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 اند.وجوها  آزمای  كه در بخ  یادگیر  دیده نشدهشده در پر ندها  یكتا  دیدهتعداد مس 4-4 جدول

 شماره آزمون
شده برا  بسته استفاده

 یادگیر 

شده برا  بسته استفاده

 آزمای 

  جدید و تعداد مسندها

شدهدیدهیكتا    

1 A B 71 
2 A C 115 
3 A D 190 
4 A E 159 
5 A,B C 71 
6 A,B D 150 
7 A,B E 119 
8 A,B,C D 44 
9 A,B,C E 58 

10 A,B,C,D E 61 
 

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

-بررسری مری   موجود در لیس  پیشرنهادها  تنها اولین گزینه متعارفیم حاالت گردد ولی برا  تماپیشنهاد می

ر گر ی، اشراره بررسی و تحلیل این جدول بایستی به دو رفتار افقی و عمود  اشراره نمرود. رفترار افقر    گردد. در 

ود ، بیرانگر  در سم  چپ قوانین برا  انتخراب كاندیردا اسر . رفترار عمر      كنندهشرك افزای  تعداد عناصر 

ر ابتردا بره   دگیر  اسر .  هرا  یراد  ها و افزای  بسرته ی جلوتر  نسب  به مابقی بستهها  زماناستفاده از بازه

 پردازیم.ها  مسند  میبررسی دق  پیشنهادها برا  دنباله

تی برا  ا  بایس  رفتارها  افقی و عمود ، نكتهپی  از مطالعه: های مسندیدقت پیشنهادها برای قالب

مسرندها    كره دنبالره   گرردد مری هرا بررسری   برا  این قالرب  آزمایشیوجوها  ها مطرح گردد. پر این قالب

جسرتجو    الگرو   آزمای  انتخابی حرداقل دارا  دو  وجوها پر باشند.  IRI همگیوجو در پر  شدهدیده

 گانه دارند.  گانه و حداكثر پنج الگو  سهسه

 PP ز كال بیشتر ا PPP  مسندها، دق  پیشنهادها رو  كال  برو  دنباله هادر تحلیل رفتار افقی پیشنهاد

یشرنهاد داد  پتوان برا دقر  براالتر     سومین مسند را بر اسا  دو مسند قبلی را می زمانی كهاس . به عبارتی 

  بره دو دلیرل دقر    PPPPبررا  كرال     (.PPاز دومین مسند را بر اسرا  مسرند قبلری )    زمانی كهنسب  به 

از  هرا  چهارترایی  هبتوان دنبالر  هاآنوجوهایی كه در یابد: ابتدا به دلیل تعداد كمتر پر پیشنهادها كاه  می

IRI  نمود  بیانسندها  جدید متوان و دلیل دوم را می اندشدهدیدهگانه سه چهار الگو هایی كه در مسندها

 اس . شدهدیدهوجوها  آزمای    چهارم از پر گانهكه در الگو  سه

گرردد ولری   دچرار تاییرر مری   (، با گار زمان رفتار كاربران A  اول )در تحلیل رفتار عمود  با استفاده از بسته
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  دو بسرته  زمانی كهاین رفتار نیز گردد. ( نزدیک میA  یادگیر  )( رفتار كاربران به بازهEنهایی )  دربسته

( بررا   A,B,C  اول )سه بسرته  زمانی كهگردد. گردد مشاهده می( در فرایند یادگیر  استفاده میA,Bاول )

دو امر اس  یكری    دهندهنشانیابد و این امر افزای  می پیشنهادهادق  یادگیر  استفاده گردد با گار زمان 

  دیگرر  كره   نكتره ن. هرا  پیشری  وجوها  پیشین و نزدیكی مدل كاربران بره مراه  یادگیر  مدل تولید پر 

هرا  بیشرتر  از زمران در    بایستی در ارتباط با این جدول بیان گردد این مطلب اس  كه با گنجانده شدن بازه

 "شرده زدهحد باالیی برا  تطرا  تخمرین   "یابد. لاا پارامتر ایند یادگیر ، دق  پیشنهادها برا  افزای  میفر

سراز   یابرد پرارامتر مناسربی بررا  مرترب       یادگیر  افزای  مری طول بازه زمانی كهها  مسند  برا  قالب

 كاندیدا  پیشنهاد  اس .

ا    رفتارهرا  افقری و عمرود ، نكتره    پری  از مطالعره  : حاالت متعارفهای دقت پیشنهادها برای قالب

-وجوها  آزمای  انتخابی حداقل دارا  دو الگو  جسرتجو  سره  ها مطرح گردد. پر بایستی برا  این قالب

 اس . شدهدهداها  حاصل از فرایند ارزیابی در جدول نمای  دق گانه دارند. گانه و حداكثر پنج الگو  سه

هرا   بسرته  تعرداد  زمرانی كره  ، دق  پیشنهادها   حاالت متعارفپیشنهادها برو  دنباله قیدر تحلیل رفتار اف

در سم  چرپ قروانین دقر      كنندهشرك در یادگیر  بیشتر از یک باشد با گسترش تعداد اعضا   كاررفتهبه

   پیشرنهادها قر گرردد د   اول برا  یادگیر  استفاده میتنها بسته زمانی كهیابد. برا  پیشنهادها افزای  می

دو   ساسومین حال  متعارف را برا زمانی كه) SSSبیشتر از دو كال  دیگر اس . برا  كال   SSSSكال  

متعرارفی   شود( دق  پیشنهادها بیشتر از زمانی اس  كه تنها با یک حال حال  متعارف پیشین حد  زده می

بیان گرردد   ارتباط با این جدول بایستی در  دیگر  كه تواهیم حال  متعارف بعد  را حد  بزنیم. نكتهمی

قر   د وجوهرا در فراینرد یرادگیر ،   هرا  زمرانی بیشرتر  از پرر     اس  كه با گنجانده شردن برازه  این مطلب 

 "شرده زده حد باالیی برا  تطا  تخمین"یابد. لاا پارامتر كاه  می SSو  SSSSها  پیشنهادها برا  كال 

ناسربی بررا    یابرد پرارامتر م    زمانی یادگیر  افرزای  مری  كه طول بازه ها  حاالت متعارف زمانیبرا  قالب

 .س ینساز  كاندیدا  پیشنهاد  مرتب

ها  انتخابی برا  نمای  و یادگیر  قوانین، به دلیل اهمی  ترتیبری و مجراورت   از میان مدل [41]  در مقاله

    قوانین استفاده نمروده اسر . سرپس برازه    ها، از روش زیررشته برا  یادگیردر دنباله كنندهشرك اعضا  

ها  درنظرگرفته شده را برا  ارزیابی استفاده نموده اس . در این مقالره برا بررسری    آتی زمانی از مجموعه داده

حاصرل از ایرن ارزیرابی، براسرا      هرا     ارزیابی دق شده رو  مجموعه دادهمیزان صح  پیشنهادها  ارائه

مرتب نمرودن لیسر  كاندیردا     برا  شده اس . نمای  داده -6-4در جدول  شدهنپارامتر حداقل حمای  بیا

شده اس . در این پژوه  نیرز  انتخاب "شدهزدهحد باال  تطا  تخمین " پیشنهاد  در بخ  ارزیابی پارامتر

  ریكرارگ بهها  حاصله با شده اس  دق همین پارامتر برا  مرتب نمودن لیس  كاندیدا  پیشنهاد  استفاده

     شده اس .این پارامتر نمای  داده
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 وجوها  آزمای  برا  حاالت متعارفشده رو  پر پیشنهادها  ارائه دق  5-4 جدول

شماره 

 آزمون

بسته 

شده استفاده

 برای یادگیری

شده بسته استفاده

 برای آزمایش
SS SSS SSSS 

1 A B 
0,613 0,373 0.823 

2 A C 
0,618 0,509 0,948 

3 A D 
0,674 0,382 0,922 

4 A E 
0,640 0,466 0,875 

5 A,B C 
0,429 0,504 0,851 

6 A,B D 
0,379 0,386 0,887 

7 A,B E 
0,369 0,443 0,843 

8 A,B,C D 
0,370 0,392 0,887 

9 A,B,C E 
0,361 0,467 0,848 

10 A,B,C,D E 
0,357 0,467 0,796 

 

 [41]شده برو  سه مجموعه داده در ها  حاصل از ارزیابی انجامدق  6-4جدول 

دقت پیشنهادهای 

 شدهارائه

میزان حداقل حمایت 

 شدهدرنظرگرفته
 

0,12 0,0002 

NASA 0,12 0,0004 

0,12 0,006 

0,12 0,0002 

EPA 0,13 0,0004 

0,13 0,006 

0,05 0,0002 CSSFU 
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0,06 0,0004 

0,07 0,006 

ایج آنگراه نتر   .دیر كاندیردا اسرتفاده گرد   پیشرنهاد ساز  و اطمینان برا  مرتب زیابی دیگر  اگر از پارامتردر ار

آمده اسر .    -8-4ها  حاالت متعارف در جدول و برا  قالب 7-4ها  مسند  در جدول ها برا  قالبارزیابی

 پردازیم.    می آمدهدس بهدر ادامه به تحلیل نتایج 

دقر      مسرندها، : در تحلیل رفتار افقی پیشنهادها برو  دنبالره های مسندیدقت پیشنهادها برای قالب

ر دادن سه اس . با قرا PP  یادگیر   بیشتر از كال  با داشتن حداكثر دو بسته PPPپیشنهادها رو  كال  

 یابد.    میها  بیشتر افزایدر فرایند یادگیر  دق  پیشنهادها با گنجاندن بسته بسته

گرردد ولری   یرر مری  (، با گار زمان رفتار كاربران دچرار تای A  اول )در تحلیل رفتار عمود  با استفاده از بسته

  دو بسرته  مانی كهزگردد. این رفتار نیز ( نزدیک میA  یادگیر  )( رفتار كاربران به بازهEنهایی )  دربسته

( A,B,C)   اولسره بسرته   زمرانی كره  گردد. ردد نیز مشاهده میگ( در فرایند یادگیر  استفاده میA,Bاول )

دو امر اسر     دهندهنشانیابد و این امر افزای  می پیشنهادهابرا  یادگیر  استفاده گردد با گار زمان دق  

یگرر  كره     دها  پیشین. نكتهوجوها  پیشین و نزدیكی مدل كاربران به ماهیكی یادگیر  مدل تولید پر 

 ز زمران در اهرا  بیشرتر    در ارتباط با این جدول بیان گردد این مطلب اس  كه با گنجانده شدن بازه بایستی

 هكر زمرانی  سرند   ها  مقالب اطمینان برا  یابد. لاا پارامترمیفرایند یادگیر ، دق  پیشنهادها برا  افزای  

 .اندیدا  پیشنهاد  اس ساز  كیابد پارامتر مناسبی برا  مرتب  یادگیر  افزای  میطول بازه

 ها  مسند وجوها  آزمای  برا  قالبشده رو  پر پیشنهادها  ارائه دق  7-4 جدول

شماره 

 آزمون

بسته 

شده استفاده

 برای یادگیری

شده بسته استفاده

 برای آزمایش
PP PPP PPPP 

1 A B 
689٫0  855٫0  682٫0  

۲ A C 
662٫0  812٫0  538٫0  

3 A D 
594٫0  693٫0  435٫0  

4 A E 
7٫0  829٫0  835٫0  

5 A,B C 
709٫0  839٫0  625٫0  

6 A,B D 
626٫0  699٫0  442٫0  

7 A,B E 
727٫0  857٫0  869٫0  

8 A,B,C D 
748٫0  833٫0  771٫0  
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9 A,B,C E 
787٫0  865٫0  91٫0  

10 A,B,C,D E 
789٫0  856٫0  91٫0  

 

االت حر   در تحلیل رفتار افقی پیشرنهادها بررو  دنبالره   : حاالت متعارفهای دقت پیشنهادها برای قالب

اد ک باشد با گسترش تعددر یادگیر  بیشتر از ی كاررفتهبهها  تعداد بسته زمانی كهمتعارف، دق  پیشنهادها 

  اول تنهرا بسرته   زمانی كره یابد. برا  یشنهادها افزای  میكننده در سم  چپ قوانین دق  پاعضا  شرك 

اطمینران   پرارامتر بیشتر از دو كال  دیگر اس .  SSSگردد دق  پیشنهادها كال  استفاده می برا  یادگیر 

ناسربی بررا    یابرد پرارامتر م    زمانی یادگیر  افرزای  مری  حاالت متعارف زمانی كه طول بازه ها برا  قالب

سراز   ینان برا  مرتبطما پارامتر آمدهدس بهها    دق . با مقایسهنیس   كاندیدا  پیشنهاد  سازمرتب

 گردد.    باالتر  می دق بهكاندیدا  پیشنهاد  منجر 

 وجوها  آزمای  برا  حاالت متعارفشده رو  پر پیشنهادها  ارائه دق  8-4 جدول

شماره 

 آزمون

بسته 

شده استفاده

 برای یادگیری

شده بسته استفاده

 برای آزمایش
SS SSS SSSS 

1 A B 
84٫0  933٫0  823٫0  

2 A C 
833٫0  937٫0  908٫0  

3 A D 
785٫0  96٫0  917٫0  

4 A E 
768٫0  903٫0  875٫0  

5 A,B C 
833٫0  931٫0  8٫0  

6 A,B D 
786٫0  947٫0  972٫0  

7 A,B E 
764٫0  89٫0  916٫0  

8 A,B,C D 
784٫0  948٫0  972٫0  

9 A,B,C E 
764٫0  892٫0  946٫0  

10 A,B,C,D E 
754٫0  892٫0  946٫0  

 

ها  انتخابی برا  نمای  و یادگیر  قوانین، به دلیل اهمی  ترتیبری و مجراورت   از میان مدل [41]  در مقاله

  ها، از روش زیررشته برا  یادگیر  قوانین استفاده نمروده اسر . سرپس برازه    در دنباله كنندهشرك اعضا  
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ارزیابی استفاده نموده اس . در این مقالره برا بررسری    ها  درنظرگرفته شده را برا  آتی زمانی از مجموعه داده

حاصرل از ایرن ارزیرابی، براسرا      هرا     ارزیابی دق شده رو  مجموعه دادهمیزان صح  پیشنهادها  ارائه

مرتب نمرودن لیسر  كاندیردا     برا  اس .  شدهدادهنمای   -9-4در جدول  شدهبیانپارامتر حداقل حمای  

 اس .  شدهانتخابحداقل اطمینان  ی پارامترپیشنهاد  در بخ  ارزیاب

 [41]شده برو  سه مجموعه داده در ها  حاصل از ارزیابی انجامدق  9-4جدول 

دقت پیشنهادهای 

 شدهارائه

میزان حداقل حمایت 

 شدهدرنظرگرفته
 

0,12 0,0002 

NASA 0,13 0,0004 

0,14 0,006 

0,12 0,0002 

EPA 0,13 0,0004 

0,15 0,006 

0,05 0,0002 

CSSFU 0,06 0,0004 

0,08 0,006 

 

بره   معنرایی با توجه بره تشرابه    ،معناییاز وب شده در هف  مجموعه دادهها  تعریفداده بر اسا  [1]  مقاله

نیرز اسرتفاده    DBpedia    بررا  پایانره  از مجموعه داده[1] پردازد. در مقاله شده میبسط مسندها  تعریف

در این مقاله با استفاده از قوانین انجمنی رو  مجموعه داده برا  مسندها، مسندها  مشابه به لحراظ   كند.می

گرردد. در  معنایی جستجو شده و در ادامه توسط ارزیابی غیرتودكار این پیشنهادها برا  مسندها بررسری مری  

كارایی این روش استفاده شده اس . به دلیل موجود بودن چندیردن  از پارامتر دق  برا  بیان میزان [1] مقاله 

پاسخ صحیح در این مقاله از پارامتر بازیادآور  نیز استفاده شده اس . در این مقاله چنردین روش پیشرنهاد    

 دامنه و برد مسندها را با موارد مشابه یاف  شرده در برا  انتخاب مسندها  كاندید ارائه شده اس ، برا  مثال 

 Dbpedia  دادهدر این مقاله برا  مسندها  پیشنهاد  رو  مجموعهدهد. موارد كاندید مورد توجه قرار می

 نمای  داده شده اس . -10-4 ها  بدس  آمده در جدولدق با در نظرگرفتن پارامتر حداقل حمای   3.7
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 Dbpedia 3.7 [1]شده برو  مجموعه داده ها  حاصل از ارزیابی انجامدق  10-4جدول 

دقت پیشنهادهای 

 شدهارائه

میزان حداقل حمایت 

 شدهدرنظرگرفته
 

0,32 0,0001 
Dbpedia 3.7 

0,40 0,001 

 

 

 این قوانینكاربرد از  اینمونه ،واسط كاربری سازیپیاده -5-4

  رو گرافیكری   هسرتند، یرک واسرط    اسرتفاده قابرل نشان دادن این مطلب كه این قروانین  در این مرحله برا  

طراحری شرد.    DBpedia  سو  پایانره شده بهارسال SPARQLوجوها  قوانین یادگیر  شده بر بستر پر 

 دهد ترا بتواننرد برا اسرتفاده از    این امكان می SPARQLوجوها  دهندگان پر این واسط گرافیكی به توسعه

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

  تروان از واهه یمر گردنرد. بررا  اشراره بره ایرن مراحرل       تعریف می مرحلهبهمرحله SPARQLوجوها  پر 

انره  گ  سره ر الگوهروند. در گانه در الگوها  گرافی بكار میگانه استفاده نمود كه این الگوها  سهگوها  سهال

هرا  یكسران در   دیر  برا  پیشنهاد موجو توانمیاز قوانین یادگیر  شده . ، مسند و گزاره وجود داردنهاد یک

بره  تروان  مری را  مثرال  بر وجو استفاده نمود. در متن پر  كاررفتهبه  گانهبخ  نهاد و گزاره در الگوها  سه

د  و قوانین مسرن  در میان قوانین یادگیر  شده .اشاره داش  ها قرار گیردتواند در این مكانمتایر  را كه می

در میران   هرا  IRI در قالرب . قوانین مسند  برا  پیشنهاد مسندها  ثرابتی كره   راداریمقوانین حاالت متعارف 

لر   د و تخمرین حا ند بكار روند استفاده گردد. قروانین حراالت متعرارف بررا  پیشرنها     توانمیگانه الگوها  سه

 تواند استفاده گردد.  بعد  و محل متایرها  مشترك میگانهمتعارف الگو  سه

از  چنرین هرم اس  و  شدهاستفاده ASP.NETو  #Cنویسی ساز  این واسط گرافیكی از زبان برنامهبرا  پیاده

بر در انتهرا    نگارش شرده توسرط كرار   وجوپر  اس . شدهاستفاده SQLServer2012ا    رابطهپایگاه داده

 ها در ادامه در شكل .وجو  تود را ببیندد پاسخ پر توانمیو كاربر  هدیگردارسال  DBpedia پایانه سو به

خ پاسر  به همرراه گردد را وجو  تكمیل مییک پر  تدریجبهكه اسط گرافیكی نمایی از این و -10-4تا  -4-2

 اس . شدهدادهنمای   -11-4در جدول وجو  ارسالی پر 
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 گانهبرا  مسند این الگو  سه شدهارائهگانه، پیشنهادها  پر كردن اولین الگو  سه 2-4شكل 

 

   بعد گانهبرا  الگوها  الگو  سه شدهارائهپیشنهادها   3-4شكل 

 

 گانهبرا  نهاد این الگو  سه شدهارائهگانه، پیشنهادها  پر كردن دومین الگو  سه 4-4شكل 

 

 گانهبرا  مسند این الگو  سه شدهارائهگانه، پیشنهادها  پر كردن دومین الگو  سه 5-4شكل 



 70....................................................................................................................................................................................پیاده ساز  و ارزیابی 

 

 

 

 

   دوم گانهاتمام الگو  سه 6-4شكل 

 

   بعد گانهبرا  الگوها  الگو  سه شدهارائهپیشنهادها   7-4شكل 

 

 گانهبرا  نهاد این الگو  سه شدهارائهگانه، پیشنهادها  پر كردن سومین الگو  سه 8-4شكل 

 

 گانهبرا  مسند این الگو  سه شدهارائهگانه، پیشنهادها  پر كردن سومین الگو  سه 9-4شكل 
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   سومگانهاتمام الگو  سه 10-4شكل 

 

 وجو  نگارش شدهها  اجرا  پر پاسخ 11-4 جدول

A B C d 

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

Goleniów Airport"@en 

 "53.58"@en 

http://dbpedia.org/resource/%C3%81nir "Ánir"@en  "62.25"@en 

http://dbpedia.org/resource/%C3%81rnafj%C3%B8r%C3%B0ur "Ánir"@en  "62.25"@en 

http://dbpedia.org/resource/%C3%84ngelholm  "Ängelholm"@en  "56.25 12.85"@en 

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

Municipality"@en 

 "56.25 12.85"@en 

http://dbpedia.org/resource/%C3%84ngelholm_Municipality  "Ängelholms kommun"@en  "56.25 12.85"@en 

http://dbpedia.org/resource/%C3%85hus "Åhus"@en  "55.91"@en 

http://dbpedia.org/resource/%C3%85m%C3%A5l  "Åmål"@en  "59.05 12.7"@en 

http://dbpedia.org/resource/%C3%85mli  "Aust-Agder"@en  "58.79"@en 

http://dbpedia.org/resource/%C3%85mli  "Åmli"@en  "58.79"@en 

 خالصه -6-4

به بیان تكنیک انتخاب داده برا  دو بخر  آتری در ایرن     ،مورداستفاده  با معرفی مجموعه داده این بخ در 

بررا  انتخراب    اتخاذشرده هرا   سیاس بر اسا  بخ ، بخ  یادگیر  و بخ  ارزیابی پرداتته شد. در ادامه 

وجوهرا و معرفری   پر  Logپردازش برو  . با انجام پی گردید جداوجوها  انسانی پر وجوها  انسانی پر 

 الگروریتم  هرا  ترتیبری پرداتتره شرد. در ادامره برا اسرتفاده از          تراكن یگاه دادهمدل مربوطه به سات  پا

. در بخ  ارزیابی برا  استخراج شدها  ترتیبی   تراكن قوانین بر فراز پایگاه داده TRuleGrowth یادگیر  

 همرترب نمرود   راكاندیدها  موجود  و اطمینان "شدهحد باالیی برا  تطا  تخمین زده" ها استفاده از معیار

شروند یرک حرد قررار     ها  مسند  و حاالت متعارفی داده مری نمونه دنباله برو سپس برا  پیشنهادهایی كه 

. برا انجرام   اسر   تودكرار ارزیرابی   وجوها  آزمای ، فراینرد داده شد. به دلیل از پی  موجود بودن متن پر 

تحلیل گردید. در ادامه بر اسا  قروانین یرادگیر     و نتایج ارزیابی آمدهدس بهفرایند ارزیابی دق  پیشنهادها 



 72....................................................................................................................................................................................پیاده ساز  و ارزیابی 

 

 

 

 SPARQL وجوهرا  پرر  طراحی گش . این ابزار بره كراربران در تولیرد     AISPARQLشده یک ابزار با نام 
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 كارهای آتیگیری و نتیجه -5

 گیرینتیجه -1-5

ز قوانین مطرح شد.  ، قالبی اSPARQLوجوها  ا  بودن فرایند تولید پر با توجه به مرحله ،نامهپایاندر این 

و  شدهرفتهگدر نظر  SPARQLوجوها  از قوانین در راستا  كمک به كاربران انسانی در تولید پر  این قالب

وجوهرا   برر اسرا  ماهیر  ایرن پرر     . شودمیاستفاده  SPARQL جوها ومتن پر  از هاآناستخراج  برا  

  وجوهرا پرر   از برا  استخراج این قروانین ها  یادگیر  ماشین، قوانین انجمنی ترتیبی، ا  از الگوریتمگونه

آتری از زمران،    هرا  آگاهی از میزان صرح  ایرن قروانین بررا  برازه      منظوربه. نتخاب گردیدا پیشین كاربران 

تحر   افراز شده از منظرر زمرانی،     دادهبه دو مجموعه  هاآنو اتتصاص  وجوهاپر یی برا  اتخاذ ها سیاس

ها  زمرانی  بازه رو نتایج این پژوه  با انتقال  .نجام گرف آزمای  ایادگیر  و   هادادهمجموعه ها  عنوان

  .تواهد بودتر اهداف این پژوه  هدفمند

-انی از پرر    زمر چره برازه   توان بررسی نمود كه با گنجانردن یاز بخ  ارزیابی، مبا استفاده از نتایج حاصل 

و  اجرزا   تروان بره تخمرین مناسرب ر    مری  شدهمعرفیها  وجوها  كاربران پیشین در فرایند یادگیر  قالب

-ییرار  مر   وجوهایی كه به كاربران در تولید پر وجوها  آتی كاربران پردات . این دان  برا  سیستمپر 

نشان تعارف ها  حاالت مها  مسند  و قالبگیر  شده، برا  قالبها  اندازهرسانند حائز اهمی  اس . دق 

اربران انسرانی آتری در تولیرد    كند با دق  مناسبی به توانمی وجوهاپر  رو پیشنهاد   ها قالب كه  دهدمی

بررا   نجام اسر .  اها قابل ماهی  این قالبها  رفتار  دیگر  نیز رو  تحلیل یشان یار  رسانند.وجوهاپر 

ها  مسرند   الببرا  فاز یادگیر ، برا  ق شدهگرفتهوجوها  درنظر  زمانی پر نمونه با گسترش طول بازه

ب تواهرد  مرتب نمودن لیس  كاندیردا  پیشرنهاد  مناسر    برا  "شدهزدهحد باالیی تطا  تخمین "پارامتر 

پیشرین   وجوهرا  پر از متن  شدهاستخراجاستفاده از قوانین  منظوربهكی به این منظور یک واسط گرافی .بود

 تولید گش . SPARQLوجو  كاربران برا  كمک به كاربران آتی برا  تولید پر 

 كارهای آتی -2-5

. مررتبط بودنرد   SPARQLهرا   وجوهایی تمركز شد كه به ساتتارها  متنی پرر  قالب رو در این پژوه  

ایرن  جوهاس  كه برا  نمونره  وپر دیگر  رو    نهفته ها قالب این زمینه بررسی آتی در ییكارها ازجمله

در استفاده كننرد.  در تعریف تود نیز  RDFها  بر بستر مجموعه داده شدهتعریفها  شنا از هستانها قالب

 تروان مری تی بررسی گردید. در كارها  آ DBpedia  پایانه سو به شدهارسالوجوها  این پژوه  تنها پر 

در بخ   شدهگنجاندهوجوها  در این پژوه ، پر  ها بررسی نمود.رو  سایر پایانهوجو را الگو  تولید پر 

-تاییر نمیها ا  مجموعه داده DBpedia  وجوها  جدید رو  پایانهیادگیر  پویا نیستند و با رسیدن پر 



 

 

 

وجوهرا  جدیرد قروانین یرادگیر      كه با رسیدن پرر  توان مدلی را درنظرگرف  كنند. لاا در كارها  آتی می

  .  روزگردندشده به 
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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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