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بر روی اینترنن منتشرررر شرررده و توسررره

 سرررروی های وب بهعنوان مؤلفههای نرمافزاری مسرررتتو توسررره ارا هدهندگان سرررروی:چکیده

 با این حال در ب سیاری از موارد هیچ سروی سی بهتنهایی در مخزن.درخوا سنکنندگان سروی برای ر سیدن به اهداف مختلف فراخوانی می شوند
 مؤلفههای جدیدی را با ا ستفاده از یک مدل تعاملی،  ترکیب سروی.سروی یافن نمی شود که بتواند ر ضاین درخوا سنکننده را برآورده سازد
 مهمترین م سئله برای پیدا کردن نمونه سروی های کاندید، قبو از ترکیب سروی ها با یکدیگر.برای سرعن بخ شیدن به برنامهها ایجاد میکند
 مطابتن آن سرررروی ها با نیازمندی های غیروظی فهمندی اسرررن؛ ل ا چگونگی طراحی یک روش کارآ مد ج هن ترکیب زنجیرهای از،مطلوب
 با. بهتازگی تحتیتات زیادی جهن کاهش زمان ج ستجو برای پیدا کردن یک ترکیب سروی انجام شده ا سن.سروی های مت صوبههم مهم ا سن
این حال بسیاری از این روشها برای پیمایش و بررسی همه وب سروی های موجود در یک مخزن وب به مدتزمان طوالنی نیاز دارند که به صورت
 این متاله رویکردی برای ترکیب خودکار سروی های آگاه از کیفین سروی و همچنین استفاده از سالیق.قابو توجهی وقن کاربر را اشغال میکند
 بدین منظور از روش پیشنهادی گراف رنگآمیزی اصالح شده برای فیلتر نمودن سروی ها.کاربران در رسیدن به نتیجه ترکیب بهینه ارا ه میدهد
 همچنین استفاده از الگوریتم.قبو از ایجاد ترکیب در دادههایی با متیاس بزرگ استفاده می شود که مجموعه سروی های انتخابی را کاهش میدهد
 در این پژوهش باعث گردیده اسررن تا چندین راهحو مناسررب به کاربر ارا ه شررود تا در مواقع لزوم از قابلین جایگزینی این راهحوها بهجایKPL
. بهبود مطلوبی را در زمان اجرا و مصرف حافظه نمایان میسازد، نتایج حاصو از تحلیو و ارزیابی روش پیشنهادی.بهترین ترکیب استفاده نماید
KPL  الگوریتم،

 آگاه از کیفین سروی،Top-K  الگوریتم، گراف رنگآمیزی،  ترکیب سروی:واژههای کلیدی
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Abstract: Web services as independent software components are published on the Internet by service providers and services are then
called by users’ request. However, in many cases, no service alone can be found in the service repository that could satisfy the applicant
satisfaction. Service composition provides new components by using an interactive model to accelerate the programs. Prior to service
composition, the most important issue in finding suitable candidate services samples is their compliance with non-functional
requirements. Thus, designing an efficient way to combine a chain of connected services is important. Recently, numerous studies have
been done to reduce the search time in finding a service composition. However, many of these methods to examine and investigate all
Web services in a Web repository require a long time, which occupy the user's time significantly. This paper provides an approach for
automatic quality-aware service composition as well as the users’ preferences in achieving the optimum composition results. For this
purpose, modified graph coloring method to filter the data before compositions in large-scale data is used which decreases selected
services set. The application of KPL algorithm in this study provided some proper solutions to the user so that these solutions can be
used instead of the best composition if necessary. Therefore, the results derived from the analysis of the proposed method, indicates a
good optimization in runtime and memory consumption.
Keywords: Service Composition, Graph Coloring, Top-K algorithm, Quality-aware Service, KPL Algorithm.
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 -1مقدمه
امروزه با افزایش تعداد وبسروی ها و کاربران آنها [ ،]7انتخاب و
ترکیب دستی سروی های مورد نیاز با توجه به درخواسنهای متفاوت
کاربران غیرممکن اسن .بنابراین ،ترکیب خودکار سروی  1بهمنظور
برآورده نمودن درخواسنهای کاربران ضروری اسن .این مسئله توجه
بسیاری را در زمینه تحتیتاتی و جوامع صنعتی به خود جلب کرده اسن
[.]2-8
وبسروی ها ،برنامههای کاربردی مستتو از زمان و بستر هستند
که از طریق وب قابو فراخوانی و اجرا میباشند [ .]1ساختار وبسروی
برای پیادهسازی تعامالت ساده بین مشتری و یک وبسروی کافی
اسن ،اما با پیچیدهتر شدن روزافزون درخواسنها ،وبسروی های با
پیچیدگی بیشتر نیاز اسن .ترکیب وبسروی به فرآیند الحاق چندین
وبسروی با یکدیگر برای ایجاد وبسروی با ارزش افزوده ،اطالق
میشود [ .]1فرآیند ترکیب ،با دریافن درخواسن کاربر برای استفاده از
یک سروی مرکب آغاز میشود و پ از بررسی این درخواسن،
سروی مورد نظر از میان سروی های موجود انتخاب و سپ توصیفی
از این سروی مرکب توسه یک زبان مناسب ارا ه میگردد .درنهاین
موتور اجرای سروی مرکب این توصیف را اجرا میکند [ .]1بهعبارت
دیگر فرآیند پیدا کردن ترکیب مناسب بر اساس درخواسن کاربر دارای
سه مرحله ایجاد مدل کیفین سروی مناسب ،کشف و انتخاب
وبسروی های مناسب و ایجاد ترکیب مناسب بر اساس
وبسروی های انتخاب شده اسن [.]1
رایجترین روشهای ترکیب سروی به دو دسته کلی متدهای دقیق
یا همان غیرابتکاری و متدهای تتریبی یا ابتکاری تتسیم میشوند [.]1
در روشهای جستجوی گراف که جز متدهای دقیق اسن ،ابتدا یک
گراف وابستگی 2بر اساس درخواسن کاربر ایجاد و با استفاده از الگوریتم
جستجو ،بهترین راهحو پیدا میشود .علیرغم شباهنهای موجود ،این
روشها در نحوه جستجو ،کارایی و کیفین راهحو بهدسنآمده تفاوت
دارند .الگوریتمهای ابتکاری روشهایی هستند که بر پایه الهام گرفتن
از پدیدههای طبیعی ،زیستی یا اجتماعی کار خود را انجام میدهند.
مزایایی چون متیاسپ یری ،تطابقپ یری ،قابلین اطمینان و زمان اجرای
قابو قبول باعث شده تا انواع مختلفی از این الگوریتمها از جمله الگوریتم
ژنتیک ،کلونی مورچگان ،تجمع ذرات یا همان جمعین پرندگان ،رقابن
استعماری و غیره را تبدیو به روشهایی نیرومند در حو مسا و
بهینهسازی و به طبع مسئله بهینهسازی ترکیب وبسروی ها کند [.]1
از طرفی در اغلب روشهای ترکیب سروی  ،اکثر مواقع برای تمایز
قا و شدن بین وبسروی هایی که وظیفهمندی یکسانی دارند از
کیفین سروی  3استفاده میشود .نظر به پویایی باال و رشد سریع در
تعداد وبسروی هایی که از نظر کارکرد مشابه هستند ،یافتن ترکیب
سروی وب بهینه در زمان مناسب که نیازهای کاربر را برآورده سازد به
کاری چالش برانگیز تبدیو گردیده اسن و مورد توجه میباشد.
با توجه به گستردگی موضوع ،روشهای متعددی برای ترکیب خودکار
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سروی ها مطرح شدهاند که برخی از آنها در این تحتیق بررسی شده
اسن:
 Brahmiو همکارانش بهمنظور ترکیب خودکار سروی از عاموهای
همکار استفاده نمودند و با ایجاد گراف وابستگی به عاموها قابلین
خودسازماندهی داده شد .این روش با افزایش تعداد سروی ها و انفجار
فضای حالن ،کارایی الزم را نخواهد داشن ،همچنین در زمانی که
وبسروی نامعتبر باشد ،ترکیب دیگری را نمیتوان بهعنوان جایگزین
انتخاب نمود [ Deng .]4و همکارانش روشی نوین برای مسئله ترکیب
خودکار آگاه از کیفین سروی وبسروی های معنایی با استفاده از
 Top-Kارا ه نمودند .دو مسئله متیاسپ یری و ارا ه چندین روش به
کاربر بهجای ارا ه یک مورد باعث گردید تا این تیم یک روش موازی
برای ارا ه راهحوهای مختلف در مجموعه سروی ها با متیاس بزرگ را
تشریح نمایند [ Zou .]71،3و همکاران رویکردی برای ترکیب پویای
سروی وب با استفاده از طراحی کارآمد مخازن سروی با متیاس بزرگ
ارا ه نمودهاند .در رویکرد مطرح شده از برنامهریزی و طراحی بر پایه
هوش مصنوعی جهن کاهش زمان جستجو برای پیدا کردن یک ترکیب
سروی استفاده نموده اسن و مخزن وبسروی را فته یکبار به دامنه
طراحی  4PDDLتبدیو میکند .این دامنه تنها موقعی بهروزرسانی
میگردد که تغییراتی در مخزن سروی وب ایجاد شود تا منجر به
کاهش قابو مالحظهای در زمان پاسخ و بهبود متیاسپ یری در ترکیب
وبسروی ها شود [.]77
 Silvaو همکاران روشی برای بهینهسازی ازدحام ذرات مبتنی بر
گراف ،جهن انتخاب و ترکیب وبسروی های آگاه از کیفین سروی
ارا ه کردهاند .این الگوریتم که از پارامترهای کیفی استفاده کرده اسن،
غیرفازی و پویا بوده و از استراتژی سراسری برای حو مسئله ترکیب
وبسروی ها استفاده کرده اسن .نتایج متایسه بین دو روش الگوریتم
حریصانه و الگوریتم ازدحام ذرات مبتنی بر گراف نشان میدهد با وجود
نیاز به زمان اجرای بیشتر برای الگوریتم ازدحام ذرات ،راهحوهای
سازگارتری نسبن به روش حریصانه ارا ه میدهد [ .]72در تحتیق
دیگری Silva ،و همکارانش روش برنامهنویسی ژنتیک را برای انتخاب و
ترکیب وبسروی آگاه از  QoSارا ه کردهاند .نتایج آزمایش نشان
میدهد که ترکیبات تولید شده با کیفین در روش دوم بهتر از ترکیبات
تولید شده توسه روش اول اسن .در متایسه با الگوریتم  ،PSOروش دوم
متدار برازندگی پایینتری نسبن به الگوریتم  PSOمبتنی برگراف دارد
و همچنین زمان اجرای آن کمتر اسن [.]79
 Liaoو همکاران نیز از الگوریتم ازدحام ذرات اصالح شده ،برای
ترکیب سروی استفاده نمودند .آنها برای رفع مشکو همگرایی
5
زودهنگام از روشهای  Nichingموازی و سریال با عنوان ASPSO
استفاده نمودند [ Yu .]78و  Chenاز الگوریتم کلونی مورچگان برای
ترکیب سروی در محاسبات ابری استفاده نمودند .در این تحتیق یک
الگوریتم حریصانه با نام  Greedy-WSCو یک الگوریتم بر اساس
بهینهسازی کلونی مورچگان که  ACO-WSCنامیده میشود ،ارا ه شده
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اسن .هدف این روش انتخاب مؤثر ترکیبات ابرها با تعداد حداقو بود
[ Wang .]71و همکاران یک رویکرد مبتنی بر الگوریتم ژنتیک جهن
ترکیب وبسروی ها در محیه ابر توزیع شده ارا ه کردند .این گروه یک
مدل ترکیبی که سروی های کیفین سروی و محیه شبکه ابری را در
نظر گرفته اسن ارا ه میدهند .نتایج تجربی نشان میدهد که استفاده از
الگوریتم ژنتیک در محاسبات ابری جهن ترکیب وبسروی ها باعث
کاهش زمان و هزینه اجرا میگردد [.]71
6
 Liو همکارانش یک روش انتخاب بهینه جهانی ( )GOSبرای ترکیب
وبسروی های آگاه از  QoSبر اساس مکانیسم پیشبینی متادیر QoS
از سروی های محلی پیشنهاد کردهاند .نتایج شبیهسازی نشان میدهد
که  GOSانتخاب بسیار عالی میباشد و نسبن به سایر روشهای ترکیب،
بهرهوری بهتری دارد و هزینه اجرا نیز کمتر از روشهای موجود اسن .با
این حال ،روش ارا ه شده در زمینه مدیرین هستیشناسی کارآمد به
بهبود بیشتری نیاز دارد [.]71
 Zouو همکارانش از یک رویکرد مبتنی بر هوش مصنوعی در ترکیب
سروی های آگاه از کیفین سروی استفاده کردند .این روش با استفاده
از الگوهای  7CSTEو  8SCPترکیب سروی بهینه را با استفاده از
پارامترهای  QoSدر زمان اجرای مناسبتری انجام داده اسن [.]74
 Immonenو همکارانش چارچوبی را برای طراحی ترکیب قابو اعتماد
سروی ها ارا ه کردند .تا بر اساس آن بتوان از روشهای ترکیب سروی
در صنعن نیز بهره برد .واضح اسن که توسعه روش استاندارد و ابزار برای
تشویق صنعن به تغییر روشهای سروی مهندسی خود و تغییر شیوه
برای سروی های ترکیبی مهندسی قابواعتماد اجتنابناپ یر اسن
[.]73
 Wuو همکارانش ،از الگوریتم  Skylineپویا ،برای ترکیب
وبسروی ها مبتنی بر کیفین سروی ارا ه دادند که در آن انتخاب
ترکیب سروی های مبتنی بر وب بهصورت پویا انجام میشد [.]21
روش پیشنهادی  Leeو همکارانش با کاهش فضای جستجوی
سروی ها بهبود قابو توجهی در ترکیب خودکار به وجود آورده اسن
[.]27
 Jinو همکارانش با استفاده از الگوریتم ژنتیک روشی مؤثر به نام
 PGAجهن انتخاب سروی های آگاه از همبستگی پیشنهاد دادهاند.
آنها سروی های با کیفین باالتر را با استفاده از همبستگی بین آنها
ترکیب نمودهاند ،اما در متابو کارایی کاهش یافته اسن [.]22
 Nagamouttouو همکارانش یک مدل جدید بهمنظور بررسی ترکیب
9
وبسروی هایی که از مدل ماشینهای اتوماتیک پشتهای ()ESAM
استفاده میکنند ،مطرح کردهاند .این مدل در شرایطی که فرآیندها
شکسن میخورند یا به بنبسن میرسند اجرای بهتری را از خود نشان
داده اسن [.]29
 Kholyو همکارانش چارچوبی برای متابله با شکسنهای غیرمنتظره
(مانند پیامهای خطا  )10SOAPدر طول زمان ترکیب سروی معرفی
کردند .این چارچوب پیشنهادی بر روی پشته ترکیب سروی ها بهعنوان
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یک رابه بین سروی ترکیبی و سروی های والد خارجی ساخته شده
اسن .روش پیشنهادی علیرغم کاستیهایی ،به کاربران در ترکیب
سروی های عاری از خطا ،اطمینان بیشتری میدهد [.]28
با توجه به بررسیهای انجام شده ،استنباط میشود که پژوهشهای
موجود در زمینه یافتن نتیجه بهینه از ترکیب سروی ها ،مشکالتی دارد.
ارا هدهندگان سروی باید گزینهای را که موجب بروز اشکال و تبعات
آن مشکالت میشود را بهبود بخشند .رایجترین این مشکالت ،عدم
پویایی ترکیب ،در نظر نگرفتن دقن و سرعن و عدم وجود حق انتخاب
برای کاربران و عدم قابلین اطمینان در هنگام شکسن یک سروی
اسن .این موضوع میتواند محدودینهای بسیاری برای کاربران و
ارا هدهندگان سروی به ارمغان بیاورد.
در برخی از روشها برای افزایش متیاسپ یری و ترکیب پویای
سروی ها از الگوریتم  Top-Kبهصورت انفرادی یا ترکیب با
الگوریتمهای دیگر استفاده نمودهاند [ .]21 ،3هدف استفاده از الگوریتم
 ،Top-Kترکیب پویا و رفع مشکو متیاسپ یری بوده اسن [،]21 ،3
همچنین برای درنظرگرفتن حق انتخاب برای کاربر در رسیدن به ترکیب
مناسب از الگوریتم  11KPLاستفاده شده اسن [ .]21اما ازآنجاییکه
الگوریتم  Top-Kخود دارای مشکالتی از قبیو هزینهبر بودن و زمان
اجرای باال میباشد ،در این پژوهش دو روش پیشنهادی بر اساس
الگوریتم گراف رنگآمیزی اصالح شده 12با عناوین MGC-TopK
و  MGC-Kارا ه گردید .در روشهای پیشنهادی ،هدف کاهش زمان اجرا
و حافظه ،با فیلتر نمودن سروی های ناکارآمد برحسب کیفین سروی
اسن .با این عمو از تعداد سروی هایی که بهعنوان رأسهای این گراف
شناخته میشوند کاسته شده و باعث میگردد عملیات انتخاب و ترکیب
سروی ها با سرعن بیشتر و مصرف حافظه کمتر انجام پ یرد.
در ادامه متاله ،در بخش  2با عنوان تعاریف و مفاهیم بنیادی به
تشریح مفاهیمی مانند کیفین سروی  ،الگوریتم  Top-Kو الگوریتم
 Sim–Dijkstraپرداخته میشود .در بخش  ،9روش پیشنهادی (MGC-
 Kو ) MGC Top-Kبهطور کامو تشریح میشود .ارزیابی و نتایج راهکار
پیشنهادی در بخش  8نشان داده شده اسن .درنهاین ،در بخش 1
نتیجهگیری ارا ه شده اسن.

 -2تعاریف و مفاهیم بنیادی
در این بخش ابتدا به تعاریف مورد نیاز در حوزه سروی پرداخته
میشود .سپ مفاهیم مربوط به الگوریتمهای مورد نیاز برای ترکیب
سروی که در روش پیشنهادی استفاده شده ،شرح داده میشود.
 -1-2کیفیت سرویس
در ترکیب سروی وقتی سروی های واقعی انتخاب میشوند،
نیازمندیهای وظیفهمندی و غیروظیفهمندی مالحظه میگردند،
هنگامیکه بسیاری از سروی ها با وظیفهمندی معادل در دسترس
(همچون تأخیر ،قیمن،
هستند ،ویژگیهای کیفین سروی
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دسترسپ یری و غیره ) بسیار مهم میشوند .ازآنجاکه ممکن اسن
متفاوت عمو کنند،
سروی های واقعی با کیفین سروی
توسعهدهندگان نرمافزار نیاز دارند یک مجموعه مناسب از سروی های
واقعی را که تفاهمنامه سطح سروی  13انجام شده را ارضا میکند،
انتخاب کنند ].[1
کیفین سروی به سطح معینی از کیفین اطالق میشود که هر یک
از شرکنها برای رسیدن به آن سطح مشخص تالش میکنند.
بهاینترتیب برای هر یک از خدمات باید مشخصات خاصی تهیه شود که
در تفاهمنامه سطح سروی  ،سطح کیفن خدمات ،مسئولینها و
ضماننهای اجرای آنها تعیین شده اسن ] .[21با توجه به اینکه امروزه
اکثر شرکنها ادعای ارا ه بهترین خدمات را به مشتریان خود
دارند ،سروی گرفتن از شرکنهایی که تفاهمنامه سطح سروی دارند
بهتر اسن چون میزان ناسازگاری و برخورد میان کاربر و ارا هدهنده
خدمات به دلیو تعریف شدن سطح کیفی خدمات ،کاهش خواهد یافن
و کاربر با حتوق قانونی خود که یکی از علنهای رشد کیفی شرکن
ارا هدهنده خدمات محسوب میگردد ،آشنا خواهد شد.
اولین مرحله به دسن آوردن ترکیب بهینه وبسروی ها ایجاد یک
مدل مناسب برای توصیف ویژگیهای کیفی آنها میباشد .این مدل باید
مورد توافق مشتری و فراهمکننده سروی باشد .ویژگیهای کیفی
وبسروی ها به دو دسته کلی ،ویژگیهای مثبن و ویژگیهای منفی
تتسیم میشود .مهمترین این ویژگیها عبارتاند از زمان پاسخ ،هزینه،
قابلین اطمینان و قابلین دسترسی .از جمله موارد دیگری که باید در
مدل کیفین سروی مشخص شود چگونگی محاسبه متدار مجموع
ویژگیهای کیفی وبسروی مرکب میباشد .برای محاسبه مجموع
ویژگیهای کیفی بایستی یکی از ساختارهای الگوریتمهای ترتیبی،
موازی ،همزمانی و یا حلتوی را در نظر گرفن [ .]1درصورتیکه چندین
ویژگی کیفی برای هر سروی انتخاب شود بایستی از تابع تناسب برای
ارا ه بهترین ترکیب استفاده نمود.
 -2-2الگوریتم  Top-Kو استخراج زیر گراف وابستگی
ازآنجاییکه انتخاب سروی مناسب از یک مجموعه سروی با متیاس
بزرگ ،سرعن زمان پردازش را افزایش میدهد ،بنابراین بهتر اسن که
تعداد سروی های کاندید برای ترکیب کاهش یابد .بدین منظور الزم
اسن که سروی های بیفایده 14در مراحو آغازین فیلتر شوند.
روشهای مختلفی برای کاهش تعداد سروی ها در ترکیب وجود
دارد که از آن جمله میتوان به روش خوشهبندی فازی ،]27[ C-Means
الگوریتم دستهبندی درخن سلسله مراتبی [ ،]28روش خوشهبندی به
همراه مدل مارکوف [ ]29و الگوریتم دستهبندی  ]10[ Top-Kاشاره
کرد .در این متاله از الگوریتم  ،Top-Kبه دلیو رفع مشکو ناسازگاری
سروی ها برای کاهش تعداد سروی ها استفاده شده اسن.
در بخش اول این الگوریتم ،سروی ها ،برای تبدیو به یک مخزن
قانون پردازش میشوند .مخزن قانون یک نوع ساختار داده در حافظه
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اسن که میتواند در فرآیند پاسخدهی به کاربران ،به شکو سریع و کارا
در دسترس باشد.
15
=𝑟
یک قانون در این مخزن بهصورت چهارتایی
> 𝑆𝑜𝑄  < 𝑆, 𝐶 𝐼 , 𝐶 𝑂 ,تعریف شده اسن که در آن :
 S سرویسی اسن که قانون را تولید میکند.
 CI مجموعه مفاهیمی اسن که قانون بهعنوان ورودی نیاز دارد و
شامو ورودیهای وبسروی میباشد.
 CO مجموعه مفاهیمی اسن که قانون بهعنوان خروجی نتیجه
میدهد و شامو خروجیهای وبسروی میباشد.
 QoS به کیفین سروی اشاره مینماید
زمانی که یک درخواسن از کاربر دریافن میشود ،سروی ها از مخزن
قانون واکشی میگردند و سروی هایی فیلتر میشوند که طبق
درخواسن کاربر و قوانین موجود در مخزن قانون غیرممکن اسن در
نتایج نهایی ارا ه گردند .براین اساس الگوریتم  Top-Kدر پاسخ به
پرسوجوی کاربر ،فرایند فیلترسازی را بهصورت موازی و به شرح زیر
انجام میدهد [:]10
 یک مجموعه  Inputبا عناصر اولیهای شامو ورودیهای درخواسن
کاربر ایجاد میشوند.
همه سروی هایی که ورودیهای آنها شامو عناصر Input

میباشند ،یافن میشوند ،سپ خروجی این سروی ها به
مجموعه  Inputاضافه و سروی ها نگهداری میگردند.
 مرحله  2آنقدر تکرار میگردد تا سروی دیگری پیدا نشود که
ورودیهای آن عناصر موجود در مجموعه  Inputباشد.
 در مرحله بعد همه سروی هایی که خروجی آنها شامو عناصر
 Outputمیباشند ،یافن میشوند و سپ خروجی این سروی ها
به مجموعه  Outputاضافه و سروی ها نگهداری میشوند.
 ورودی سروی هایی که در مرحله قبو ذخیره شده بودند با
خروجی سروی هایی که هنوز در مخزن سروی موجود هستند
متایسه شده و مرحله قبو آنقدر تکرار میشود تا سروی دیگری
جهن پردازش یافن نشود.
بعد از اجرای این الگوریتم یک گراف وابستگی (که در آن اگر یکی از
خروجیهای  WAبا یکی از ورودیهای  WBمطابتن داشته باشد ،دو
سروی  WAو  WBبه هم متصو میشود) ایجاد شده اسن و
سروی هایی که نمیتوانند بهوسیله درخواسن کاربر اجرا گردند ،فیلتر
خواهند شد .این مسئله تا حد زیادی تعداد سروی های کاندیدای
ترکیب را کاهش میدهد.

 -3-2الگوریتم Sim–Dijkstra

در این الگوریتم سروی های وابسته بر اساس گراف وابستگی و با
انجام جستجوی رو به جلو 16از نود ریشه شناسایی شده و در صف اولوین
قرار میگیرند .در هر مرتبه ،سرویسی با بهترین متدار کیفین سروی
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در صف اولوین کنترل میشود .درنهاین فرزندان فعال مشخص شده و
در صف اولوین بازگشتی قرار میگیرند [.]21
این الگوریتم با اضافه کردن سروی های فعال توسه نود ریشه در
صف اولوین شروع میشود .یک سروی هنگامی فعال اسن که تمام
ورودیهای آن را بتوان با استفاده از سروی های دیگر فعال کرد.
اولوینبندی سروی های موجود در صف بر اساس متدار کیفین سروی
نهایی آنها اسن .بنابراین هر بار ،سرویسی که دارای بهترین کیفین در
صف اولوین اسن ،برداشته میشود .برای هر خروجی از سروی برداشته
شده ،از تعداد فرزندان( 17ورودیهای گره) متدار یک کم میشود.
سروی های فعال جدید به صف اولوین اضافه شده و فرآیند فوق تا زمان
خالی شدن صف بهصورت بازگشتی ادامه مییابد .سپ زیرگراف حاصو
از گراف اصلی توسه روش  sim-Dijkstraپیمایش شده و مسیرهای
بهینه مشخص و به کاربر معرفی میگردند.
KPL -4-2

همانطور که قبالً بیان شرررد ،پیدا کردن نتیجه ترکیب سرررروی
مطلوب( ،تتریبًا) کار چندان آسانی نیسن [ .]2-8بنابراین باید به دنبال
یافتن روشی برای ساده کردن مسئله بود .در بخش قبو عنوان شد که
روش  sim-Dijkstraمسرریرهای بهینه را مشررخص و به کاربر معرفی
میکند .حال در این زمان اگر مسرریرهای پیشررنهادی مورد تأیید کاربر
قرار نگرفن الزم اسررن تا مسرریرهای بعدی در صررورت وجود مشررخص
شرروند بدین منظور الگوریتم  KPLبه همراه عملیات  looseبهصررورت
ذیو ایفای نتش میکند [.]21
در ابتدا بدترین مسرریر از مسرریرهای اولیه بهدسررنآمده ،انتخاب و از
آخرین گره شروع به بازگشن به اولین گره در مسیرمی نماید .در مسیر
بازگشررن هر گرهای که قبالً در مسرریر بهینه دسررتهبندی شررده بود را
نادیده گرفته و مابتی گرهها انتخاب میشرروند و زمان آنها اسررتخرا
میگردد .در پایان م سیرهای بهد سنآمده که ا صوالً دارای زمان بدتری
نسبن به مسیرهای بهینه اولیه میباشند جهن انتخاب در اختیار کاربر
قرار میگیرند .بدترین مسیر انتخاب شده تحن عنوان مسیر کلیدی نام
دارد .مسررریر کل یدی یک گراف بدون دور ج هندار و زنجیرهای از
سررروی های قبلی اسررن که متدار کیفین سررروی کلی آن برابر با
بدترین متدار کیفین سروی کلی ( ،)allQoSدر میان تمام ورودیهای
ارا ه دهندگان این سروی ا سن .بهطور خال صه ،الگوریتم  KPLشامو
مراحو زیر اسن [:]21
 -7اول ،با استفاده از الگوریتم  Sim-Dijkstraیک جستجوی رو به
جلو از رأس شروع در گراف وابستگی انجام میشود.
 -2دوم ،بر اساس اطالعات ثبن شده در الگوریتم Sim-Dijkstra
مسیر کلیدی بهینه با انجام جستجوی رو به عتب بازیابی
میگردد.
 -9سوم ،با استفاده از مسیرهای کلیدی بهینه ،یک گراف بدون
دور جهندار تولید میشود .اگر تعداد گرافهای بدون دور
جهندار بزرگتر از  Kباشد جواب به کاربر برگردانده میشود
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و کار پایان مییابد .در غیر این صورت مسیر کلیدی در صف
اولوین قرار گرفته و مرحله بعدی بهصورت بازگشتی انجام
میشود.
 -8چهارم ،مسیر کلیدی موجود در صف اولوین را بازیابی کرده و
با استفاده از الگوریتم  KPLرأسها را  Looseکرده تا
بدینصورت مسیرهای کلیدی بدتر فراهم شده و در صف
اولوین قرار گیرند.
الزم به ذکر اسن که الگوریتم  KPLدر صورتی اجرا میشود که تعداد
گرافهای بدون دور جهندار تولید شده با استفاده از الگوریتم Sim-
 Dijkstraکمتر از درخواسن کاربر باشد.

 -3روش پیشنهادی
روشهای زیادی برای حو ترکیب سروی ها همچون  DFS ،BFSو
غیره ارا ه شده اسن .در این پژوهش هدف ،حو مسئله به کمک گراف
رنگآمیزی و متایسه آن با الگوریتم دستهبندی  Top-Kبوده اسن.
راهکار ارا ه شده در این پژوهش در متایسه با الگوریتم  Top-Kو
روش ارا ه شده توسه  ،]21[ Jiangاستفاده از گراف رنگآمیزی برای
کاهش تعداد سروی ها در زمان کوتاهتر و ترکیب بهتر سروی های
منفرد با هزینه کمتر اسن .روشهای پیشنهادی با عناوین MGC-TopK
و  MGC-Kارا ه گردید .در این روشها سروی هایی با کیفین بهتر
رنگآمیزی میشوند ،ل ا از تعداد سروی هایی که بهعنوان رأسهای این
گراف شناخته میشوند کاسته شده و باعث میگردد عملیات انتخاب و
ترکیب سروی ها با سرعن بیشتر و مصرف حافظه کمتر انجام پ یرد.
در روشهای پیشنهادی استفاده از گراف رنگآمیزی باعث ح ف
سروی های ناسازگار میشود ،ل ا از الگوریتم رنگآمیزی گراف همراه و
بدون الگوریتم  Top-Kدر ترکیب سروی ها استفاده شد تا کارایی روش
پیشنهادی مشخص شود.
در روش  ، MGC-TopKبر روی خروجی الگوریتم  ،Top-Kفیلتر
مجدد سروی ها بر اساس رنگآمیزی انجام شده اسن ،درحالیکه در
 ، MGC-Kالگوریتم  Top-Kهیچ نتشی نداشته و رنگآمیزی گراف
مستتیمًا بر روی سروی ها بهمنظور عملیات فیلترینگ اعمال میشود.
در هر دو روش پیشنهادی ،فیلترسازی با استفاده از رنگآمیزی گراف
انجام شده اسن .سپ به منظور بررسی این موضوع که آیا استفاده از
مزایای الگوریتم  Top-Kدر رسیدن به مسیر بهینهتر میتواند مؤثر باشد
یا خیر ،متایساتی بین این دو روش پیشنهادی انجام شده اسن.
 -1-3روش MGC-TopK

در این بخش مرا حو اولین الگوریتم پیشرررن هادی که ترکیبی از
الگوریتم  Top-Kو گراف رنگآمیزی ا سن شرح داده می شود .مراحو
این الگوریتم به شرح زیر اسن:
 -7ابتدا بر روی مجموعه سروی های اولیه الگوریتم  Top-kاجرا
میگردد و زیر گراف وابستگی استخرا میشود.
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-2

-9

-8
-1

-1

گراف وابستگی حاصو از مرحله قبو ،ابتدا طبق بخش بعدی
رنگآمیزی شده و فیلترینگ با استفاده از جستجوی رو به
جلو انجام میشود.
با استفاده از الگوریتم  Sim-Dijkstraیک جستجوی رو به جلو
از رأس شروع در گراف وابستگی که از مرحله دوم
بهدسنآمده اسن انجام میشود.
بر اساس اطالعات ثبن شده در الگوریتم  Sim-Dijkstraمسیر
کلیدی بهینه با انجام جستجوی رو به عتب بازیابی میگردد.
با استفاده از مسیرهای کلیدی بهینه ،یک گراف بدون دور
جهندار تولید میشود .اگر تعداد گرافهای بدون دور
جهندار بزرگتر از  Kباشد جواب به کاربر برگردانده میشود
و کار پایان مییابد .در غیر این صورت مسیر کلیدی در صف
اولوین قرار گرفته و مرحله بعدی بهصورت بازگشتی انجام
میشود.
درنهاین ،مسیر کلیدی موجود در صف اولوین را بازیابی کرده
و با استفاده از الگوریتم  KPLرأسها را  Looseکرده تا
بدینصورت مسیرهای کلیدی بدتر فراهم شده و در صف
اولوین قرار گیرند [.]25

ترکیب خودکار سروی ها مبتنی بر گراف . . .

کرده تا بدینصورت مسیرهای کلیدی بدتر فراهم شده و در
صف اولوین قرار گیرند [ .]25شکو  7و شکو  2مراحو
الگوریتمهای پیشنهادی را نشان میدهد.

 -2-3روش MGC-K

هدف از این روش اسرررتخرا زیرگراف وابسرررتگی از گراف اول یه
میبا شد ،بهگونهایکه تعداد گرههای باقیمانده برر سی و  kم سیر مورد
نیاز اسررتخرا گردد .مراحو اجرایی این روش مشررابه روش اول بوده با
این تفاوت که ابتدا الگوریتم  Top-Kح ف شرررده و تنها رنگآمیزی
گراف برای کاهش تعداد سررروی ها اسررتفاده شررده اسررن .مراحو این
روش به شرح زیر اسن:
 -7ابتدا بر روی مجموعه سروی های اولیه که خود یک گراف
بزرگ را تشکیو دادهاند رنگآمیزی طبق الگوریتم بخش بعد
انجام میشود و زیر گراف وابستگی استخرا میشود.
 -2با استفاده از الگوریتم  Sim-Dijkstraیک جستجوی رو به جلو
از رأس شروع در گراف وابستگی که از مرحله دوم
بهدسنآمده اسن انجام میشود.
 -9بر اساس اطالعات ثبن شده در الگوریتم  Sim-Dijkstraمسیر
کلیدی بهینه با انجام جستجوی رو به عتب بازیابی میگردد.
 -8با استفاده از مسیرهای کلیدی بهینه ،یک گراف بدون دور
جهندار تولید میشود .اگر تعداد گرافهای بدون دور
جهندار بزرگتر از  Kباشد جواب به کاربر برگردانده میشود
و کار پایان مییابد .در غیر این صورت مسیر کلیدی در صف
اولوین قرار گرفته و مرحله بعدی بهصورت بازگشتی انجام
میشود.
درنهاین ،مسیر کلیدی موجود در صف اولوین را
-1
بازیابی کرده و با استفاده از الگوریتم  KPLرأسها را Loose

Serial no. 84

شکل  :1چارت اجرای روش MGC-TopK
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 -3-3رنگآمیزی گراف
در این روش ابتدا گراف موجود با اسرررتفاده از قوانین گراف رنگآمیزی
بهطور کامو رنگ میگردد .بهگونهای که در آن هیچ دو رأس مجاوری
همرنگ نبا شند و از حداکثر  mرنگ متفاوت ا ستفاده شده با شد .برای
گراف موجود ،هر سرررروی نشررررانده نده یک رأس و ارت باط بین
سروی ها که بر اساس ورودی و خروجی هر سروی ا سن یک یال را
ن شان میدهد .تفاوت رنگآمیزی پی شنهادی در این ا سن که گرههای
موجود در یک سرررطح میتوانند همرنگ انتخاب شررروند اما یک گره با
فرزندانش نباید همرنگ باشد.
مراحو رنگآمیزی گراف بدینصورت میباشد:
 -7در ابتدا یک رأس بهعنوان گرهِ شروع در نظر گرفته شده و
رنگی به آن اختصاص داده میشود.
 -2در مرحله بعد مابتی رأسها مالقات شده و هر رأسی که رنگ
نشده اسن ،با توجه به قانون عدم همرنگ بودن دو رأس
مجاور رنگآمیزی میگردد .در این مرحله گرههای همجوار
سطری میتوانند از یک رنگ باشند ،اما فرزندان هر گره باید
از قانون رنگآمیزی تبعین کنند.
 -9این چرخه تا زمانی که تمامی رأسها پیمایش و رنگ شوند
ادامه پیدا میکند.
پ از رنگآمیزی گراف جریان فیلترسازی به شرح زیر اجرا میشود:
 -7ابتدا از رأسِ شروع تمامی فرزندانی که همرنگ میباشند
انتخاب میگردند و هرکدام در دستهبندیهای جداگانه قرار
میگیرند.
 -2سپ با توجه به تعداد رأسهای موجود برای هر رنگ
بزرگترین دستهبندی انتخاب میشود.
 -9در این مرحله دستهبندیهای صورت گرفته بر اساس متادیر
پارامترهای کیفین سروی بهصورت صعودی مرتب میگردد.
 -8درصورتیکه یک رأس بیش از  9فرزند داشته باشد مرحله
بعدی جهن فیلترسازی رأسها اجرا میگردد ،در غیر این
صورت تمامی فرزندان آن رأس مورد پیمایش قرار میگیرند.
 -1سپ جهن عملیات فیلترسازی بر اساس یک بازه که خود
یکی از پارامترهای کیفین سروی میباشد مطابق با رابطه
( )7برای دسته انتخابی تعریف میشود .
()9
𝑖𝑓 𝑁 𝑖𝑠 𝑜𝑑𝑑 𝑇ℎ𝑒𝑛 𝑀𝑎𝑥 = 𝑊(𝑁+1)/2
)) ((𝑊𝑁 ) + (𝑊𝑁+1
2

2

2

= 𝑥𝑎𝑀 𝑛𝑒𝑖𝑓 𝑁 𝑖𝑠 𝑒𝑣𝑒𝑛 𝑇ℎ
𝑖≤𝑁≤1

{

در این رابطه  Nتعداد رأسهای همرنگ از یک پدر میباشند و در
اینجا بهعنوان اندی متادیر پارامتریک کیفین سروی (هر نوع کیفین
سرویسی میتواند انتخاب گردد; که در روش پیشنهادی زمان پاسخ
انتخاب شده اسن) استفاده گردیده اسن و همچنین  Wiبهعنوان متدار

Serial no. 84

ترکیب خودکار سروی ها مبتنی بر گراف . . .

کیفین سروی هر رأس میباشد.
بهمنظور هرس گرههای بالاستفاده در گراف رنگآمیزی شده ابتدا
یک گره بهعنوان گره پدر در نظر گرفته شده و تمام فرزندان همرنگ آن
انتخاب میشوند .در ادامه با توجه به تعداد گرههای همرنگ فرزند و با
استفاده از رابطه ( )7حداقو و حداکثر بازه مورد نیاز برای گرههای
باقیمانده مشخص و مابتی گرهها به دلیو آنکه نمیتوانند مسیر
بهینهای را در دسترس قرار دهند و یا به دلیو بالاستفاده بودن ،ح ف
میگردند .بدینصورت گرههایی با وزن کمتر جهن انتخاب مسیر مناسب
باقی میمانند .بهعنوان مثال ،اگر پارامترهای کیفین سروی رأسهای
همرنگ بهصورت جدول  7باشد ،بازه مورد نظر جهن انتخاب رأسها با
استفاده از رابطه ( )7به شرح ذیو محاسبه میگردد.
ازآنجاییکه تعداد رأسها  1اسن و فرد میباشد با توجه به رابطه
( W)1+7(/2 ،)7معادل  21میشود .پ بازه اعداد جهن فیلترینگ
رأسها از  1تا  21انتخاب میگردد.
جدول  :1اطالعات پارامترهای کیفیت سرویس برای پنج رأس همرنگ
1

8

9

2

7

N

94

29

21

71

1

Wi

سپ این بازه بر روی تمامی رأسهای موجود در د سته حا ضر و
مابتی رأس ها اعمال میشرررود و هر رأسررری که متدار پارامتر کیفین
سررروی آن در بازه بهدسررنآمده باشررد انتخاب شررده و مابتی رأسها
ح ف میگردند.
 -1درنهاین مرحله اول الگوریتم تکرار شده و تا زمانی که به نتطه
نهایی گراف برسد این روند ادامه پیدا میکند.

 -4ارزیابی
ه مانگو نه که پیشتر نیز ب یان گرد ید ،ترک یب و فیلتری نگ
وبسرررروی ها براسررراس پارامترهای کیفین سرررروی بهوسررریله
الگوریتمهایی مانند  Top-Kانجام شررده اسررن .در روش MGC-TopK
ترکیب سروی های وب با ا ستفاده از گراف رنگآمیزی ا صالح شده و
تلفیق آن با الگوریتم  Top-Kمطرح شده در [ ]21انجام شده ا سن .اما
در روش  MGC-Kترکیب سرررروی های وب تنها با اسرررتفاده از گراف
رنگآمیزی اصررالح شررده انجام شررده اسررن .در پایان ،الگوریتم Sim-
 Dijkstraو  KPLبر روی خروجی دو روش پیشررنهادی اعمال شررده و
مورد ارزیابی قرار گرفتهاند.
در این بخش به بررسرری و سررنجش نتایج شرربیهسررازی روشهای
 MGC-Kو  MGC-TopKپرداخته شده ا سن ،قبو از برر سی نتایج و
آزمایشها ،ابتدا شیوه پیاده سازی شرح داده می شود .درنهاین به بیان
تجارب و ارزیابی روش مورد استفاده پرداخته شده و نتایج بهدسنآمده
تحلیو میگردند.
 -1-4مشخصات سیستم
پیکربندی سیستم مورد استفاده در پیادهسازی و شبیهسازی روش
پیشنهادی  MGCمطابق جدول  2میباشد.
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جدول  :2پیکربندی سیستم مورد استفاده در شبیهسازی
مادربورد

Asus Tek N82JQ

پردازنده

Intel( R ) Core ( TM) i7

حافظه اصلی

4GB DDR3

سیستم عامو

Microsoft Windows 7 Ultimate 32 Bit

 -2-4مجموعه داده انتخابی
مجموعه داده سروی های مورد نظر (جدول  9و شکو  )9به صورت
تصرررادفی ایجاد شرررده اسرررن .ابتدا بر اسررراس بازه دریافتی از کاربر،
سروی ها تولید میگردند و محدوده ورودی و خروجی درخواسن کاربر
معین می شود .نتایج ترکیب سروی با ایجاد یک گراف واب ستگی آغاز
میشررود ،که در آن اگر یکی از خروجیهای  WAبا یکی از ورودیهای
 WBمطابتن داشته باشد ،دو سروی  WAو  WBبه هم متصو میشود.
درخواسررن بهصررورت دو رأس  Startو  Endدر گراف نشرران داده شررده
اسررن W1-W11 .نشرراندهنده سررروی ها و  A-Jورودی /خروجی آنها
میبا شد .سپ برح سب سروی های ایجاد شده و ورودی و خروجی
آن ها ،بر نا مه در  9فاز مجزا اجرا میگردد .در فاز اول ،اب تدا عمل یات
فیلترینگ با الگوریتم  Top-Kبر روی گراف وابسررتگی (شررکو  )9اجرا
می شود که خروجی آن در شکو  8ن شان داده شده ا سن .در فاز دوم،
همانگونه که در شکو الف 1 -ن شان داده شده ا سن گراف حا صو از
خروجی  Top-Kرنگآمیزی می شود .سپ با اجرای رابطه ( )7بر روی
گراف رنگآمیزی شده عملیات فیلتر سازی انجام می شود ( شکو ب-
 .)1در فاز سوم ،ابتدا گراف اولیه را رنگآمیزی کرده ( شکو الف )1 -و
سررپ رابطه ( )7که مربوط به فیلترسررازی سررروی ها اسررن بر روی
گراف رنگآمیزی شده اعمال میشود (شکو ب.)1 -

شکل  :3گراف سرویسهای اولیه

جدول  :3دادههای اولیه
Service Name Input Output SelfQos
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5

J

I

W1

35

A

J

W2

30

A

I

W3

10

B

A

W4

10

C

B

W5

20

D

I

W6

20

F

I

W7

28

B

F

W8

30

H

G

W9

40

D

H

W10

5

K

C

W11

40

M

I

W12

شکل  :4گراف خروجی الگوریتم Top-K
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درنهاین ،بهمنظور اسررتخرا مسرریرهای بهینه ،الگوریتم  KPLرا بر
روی گراف های خروجی دو روش پیشرررنهادی اعمال کرده و مطابق با
درخواسن کاربر مسیرهای بهینه مطلوب ارا ه میشود.
 -3-4بررسی نتایج شبیهسازی
برای تحل یو و ارز یابی روش های  MGC-Kو  ،MGC-TopKاب تدا
پیاده سازی رویکرد ارا ه شده تو سه  Jiangو الگوریتم  Top-Kبرر سی
گردید و سپ نتایج مورد نظر با دادههای یکسان بر روی الگوریتمهای
ارا ه شررده توسرره  Jiangو روشهای پیشررنهادی  MGC-Kو MGC-
 TopKتحلیو شرررد .از طرفی به دلیو اهمین الگوریتم های مبتنی بر
هوش مصرررنوعی ،روشهای پیشرررنهادی با الگوریتم ترکیب سرررروی
مبتنی بر  ]78[ PSOو ژنتیک [ ]91متایسررره گردید .همچنین میزان
م صرف حافظه برح سب باین و زمان اجرا برح سب میلیثانیه محا سبه
میشود.
نتایج کاربرد روشهای پیشنهادی  MGC-Kو  MGC-TopKدر
مسئله یافتن چندین ترکیب بهینه از وبسروی ها بدین شرح اسن:
 -1-3-4زمان اجرای فیلترسازی و کل اجرا
(ب)

(الف)

شکل  :5گراف خروجی روش پیشنهادی MGC-TopK

(ب)

(الف)

شکل  :6گراف خروجی روش پیشنهادی MGC-K
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هدف این بخش ،بررسی مناسببودن عملیات فیلترسازی روشهای
پیشنهادی نسبن به الگوریتم  ]78[ PSO ، Jiang، Top-Kو ژنتیک
[ ]91اسن .در تحلیو نتایج بهدسنآمده ،مشاهده میشود که با افزودن
تعداد وبسروی های مجموعه داده ،زمان اجرا افزایش مییابد.
با توجه به این مسئله که در روشهای پیشنهادی  MGC-Kو MGC-
 ،TopKترکیب وبسروی ها با استفاده از مرحله فیلترسازی الگوریتم
 Top-Kو همچنین گراف رنگآمیزی اصالح شده صورت گرفته اسن ،ل ا
زمان اجرای فیلترسازی در تعداد وبسروی های یکسان ،با استفاده از
الگوریتم  Top-Kنسبن به روشهای  MGC-TopKو  MGC-Kکاهش
داشته اسن .علن افزایش زمان اجرای دو روش پیشنهادی این اسن که
ابتدا گراف را رنگآمیزی کرده و سپ عمو فیلترینگ را انجام میدهیم،
اما در الگوریتم  ToP-Kفته عملیات فیلترسازی صورت گرفته اسن.
همچنین  MGC-Kنسبن به  MGC-TopKنیز از کاهش زمان بیشتری
بهره برده اسن و بهبود مناسبی در زمان اجرای الگوریتم رخ داده اسن.
همانطور که در شکو  1مشاهده میشود در دادههایی با تعداد
سروی های مختلف تفاوت زمان اجرا محسوستر میباشد .در روشهای
ارا ه شده عالوه بر بهکارگیری الگوریتم  Top-Kجهن فیلترسازی
سروی ها از روشهای پیشنهادی  MGC-Kو  MGC-TopKمطابق
روالهایی که قبالً بیان شد ،عملیات فیلترینگ انجام میشود.
زمان اجرا کو توسه روشهای  MGC-Kو  MGC-TopKبا روشهای
 ]14[ PSO ، Jiangو ژنتیک [ ]30در این مرحله بررسی شده اسن.
شکو  ،4زمان اجرای کو را در روش  ،Jiangژنتیک[]14[ PSO ، ]30
و روشهای پیشنهادی با بازههای زمانی متفاوت و تعداد سروی های
یکسان نشان میدهد.
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نتایج نشاندهنده آن اسن که زمان کو اجرای روش  Jiangنسبن به
روشهای  MGC-Kو  MGC-TopKباالتر بوده و روشهای پیشنهادی
توانستهاند تتلیو زمانی بیشتری را به دسن آورند .همچنین روش
MGC-Kنسبن به ژنتیک و  PSOنیز زمان اجرای بهتری دارد.

شکل  :7نمودار مقایسه زمان اجرا در  Top-Kو  MGC-TopKو
MGC-K

همانگونه که شکو  4نشان میدهد ،الگوریتم ترکیب سروی مبتنی
بر ژنتیک [ ]30دارای زمان اجرای باالتری نسبن به مابتی روشها اسن.
زیرا مکان سروی های کاندید متغیر اسن؛ در واقع ممکن اسن در برخی
از حاالت ،ترکیب سروی کاندید در موقعیتی قرار بگیرد که مابتی ذرات
به آن نزدیک باشند درنتیجه سرعن همگرایی آنها زیاد شده و سریعتر
ترکیب انجام میپ یرد؛ اما در برخی حاالت ،سروی های کاندید در محو
دورتری از ذرات قرار گرفته و همین مسئله منجر به زمان طوالنی برای
ترکیب سروی میگردد .درنتیجه زمان اجرای الگوریتم افزایش مییابد.
البته در برخی موارد سرعن حرکن ذرات را هم بایستی در نظر گرفن.

ترکیب خودکار سروی ها مبتنی بر گراف . . .

گراف رنگآمیزی انجام میپ یرد ،مجموعه سروی های کاندید جهن
ترکیب کاهش یافته اسن (شکو )3؛ ل ا میزان مصرف حافظه نسبن به
روش  Jiangکمتر و در متایسه با روشهای ژنتیک و  ،PSOتفاوت
چشمگیری نداشته اسن و بهبود مناسبی در میزان مصرف حافظه اتفاق
میافتد .شکو  ،71نمودار متایسه را در بازه کوچکتر نشان میدهد.

شکل  :9نمودار مقایسه میزان مصرف حافظه روش

 Jiangو MGC-

 TopKو  MGC-Kو  PSOو ژنتیک

شکل  :10نمودار مقایسه میزان مصرف حافظه روش

 Jiangو MGC-

 TopKو  MGC-Kو  PSOو ژنتیک در مقیاس کوچکتر

 -5نتیجهگیری

شکل  :8نمودار زمان کل اجرا در روش  ،Jiangژنتیک و  PSOو روشهای
پیشنهادی

 -2-3-4مصرف حافظه
مورد قابو بررسررری دیگری که در نتایج بهدسرررنآمده قابو تحلیو
اسررن ،میزان مصرررف حافظه توسرره روشهای پیشررنهادی  MGC-Kو
 MGC-TopKدر متای سه با روش پی شنهادی  Jiangو مبتنی بر  PSOو
ژنتیک اسن.
نظر به اینکه در روشهای پیشنهادی عملیات فیلترسازی بر اساس
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در طی سرررالهای اخیر ،تعداد وبسرررروی هایی که دارای عملکرد
یک سان ولی کیفین متفاوت میبا شند ،افزایش یافته ا سن .همچنین با
گسترش و بهبود خدمات وب ،مهندسان سروی متتاضی الگوریتمهایی
برای ترکیب سروی خودکار شدند که نهتنها عملیات ترکیب صحیح
سروی ها را برای هزاران سروی انجام میدهند ،بلکه الزامات کیفی
کاربران را نیز فراهم میسازد.
در واقع این وب سروی ها هستند که امکان تبادل بین کامپیوترها را
در یک محیه ناهمگن که از سی ستمهای مختلفی ت شکیو شده ممکن
میسررازند .از طرفی سررروی های سرراده اغلب قادر به پاسررخگویی به
نیازهای کاربران نیسررتند ،بنابراین نیاز به ترکیب سررروی های وب در
جهن افزایش کارآیی آنها و انجام خدمات پیچیدهتر از مباحث مهم در
زمینه وبسروی ها میباشد.
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اکثر روش های موجود برای ترک یب وبسرررروی ها بدون در نظر
 تن ها یک راه حو را برمیگردا ند که در برخی،گرفتن عالیق کاربران
 بهینه میباشررد و از نظر انعطافپ یری و تنوع در سررطح،شرررایه معین
 در این تحتیق روشرری ارا ه شررده اسررن که با در نظر.پایینی قرار دارد
 نسررربن به ایجاد چندین، گرفتن پارامترهای مختلف کیفین سرررروی
 ن تایج حاصرررو از.راه حو بر پا یه گراف ر نگآمیزی ا قدام مین ما ید
 عالوه برMGC-TopK  وMGC-K شبیه سازی نشان میدهد روشهای
 در موارد زمان کو اجرا و،کلیه مزایای ایجاد ترکیب سرررروی بهینه
 در این.م صرف حافظه ن سبن به روشهای پی شین نتیجه بهتری دارند
را ستا بعد از برر سیهای بهعموآمده م شخص گردید به دلیو آنکه در
MGC_TopK  یک مرحله فیلترینگ نسبن به روشهایMGC-K روش
 کمتر انجام میشرررود و همچنین تعداد گرههای بال اسرررتفادهJaing و
 سرعن باالتری برای ر سیدن،هرس شده بی شتر از دو روش دیگر ا سن
 هرچند ممکن ا سن م سیرهای پی شنهادی با.به م سیر منا سبتر دارد
. یکسان باشدMGC_TopK روش
:بهعنوان کارهای پیشنهادی آینده میتوان به موارد ذیو اشاره نمود
. بهبود الگوریتم از نظر زمان اجرای فیلترینگ-7
 تسن روش پیشنهادی با دادههای واقعی-2
 و غیرهBFS  متایسه روش پیشنهادی با الگوریتمهایی مثو-9
 توجه بیشتر به مدیرین سروی هایی با ورودی و خروجی چندگانه-8
که تشابهی بین ورودی و خروجی آنها وجود دارد
. استفاده از عاموها در عملیات فیلترسازی-1
 استفاده از الگوریتمهای هیوریستیک جهن انتخاب و ترکیب-1
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،تفاهمنامه سطح کیفی خدمات

قراردادی است حقوقی فی مابین ارائهدهنده و استفادهکننده از خدمات که
.جهت تضمین پارامترهای کیفی سرویس منعقد میگردد
14

Useless Services

15

4-tuple
16
Forward search
17
successor

Tabriz Journal of Electrical Engineering, vol. 48, no. 2, summer 2018

Automatic Service Composition
Dependency Graph
3
Quality of Service (QoS)
4
Palning Domain Definition Languge
5
Accurate Sub-swarms Particle Swarm Optimization
6
Global Optimization Selection
7
Cost Sensitive Temporally Expressive
8
SAT-based Cost Planning
9
Enhanced Stacked Automata Model
10
Simple Object Access Protocol
11
Key-Path-Based Loose

Serial no. 84

