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مقدمه

در قسمت اول به بررسي مساله همترازسازي . ميپردازف مساله ميين بخش به بررسي و تعريدر ا
ف ي اصطالحات و تعار.ميكنان مييسنده از مساله را بيف و درك نويها پرداخته و تعرآنتولوژي

ياز در ين مستند نيموجود در طول ا

                                                

ر يي انجام شده در سا كارها.شوندن بخش پوشش داده مي
ص به يگيرند و در قسمت آخر به تلخمراكز پژوهشي در قسمت سوم تا حدي مورد بحث قرار مي

  .ميپردازميسندگان ين تز و كارهاي انجام شده توسط نويح مطالب مورد پوشش در ايتوض

  هاي آنتولوژيهمترازساز

ديينسل جد 1  معنايو با افته يدر آن اطالعات به صورت ساخت وب است كه  ازييوب معنا
فعال در وب قادر به برقراري ارتباط و  هاي هوشمند2ن سان، عامليبد. شودف ارائه مييتعرخوش

ي يوب معنا سنتي، 3هاي مبتني بر دانشستميو س برخالف وب كنوني .باشندمبادله اطالعات مي
 طهاييمحف يي براي توصيوب معناه آنست كه ين قضيت اعل .پراكنده و ناهمگون استبالذات 

به طور مثال دامنه اطالعات حوزه . طراحي شدهمختلف  )بعضاً(ي يتلف با دامنه هاي معنامخ
ن اطالعات به طور مجتمع در وب ياست و اوحش متفاوت ك باغيك دانشگاه با ياطالعاتي 

 با .كنندفا مييانقش اساسي را  ها 4»آنتولوژي«ن اطالعات ياف ي براي توص.اندي قرار نگرفتهيمعنا
ف يتعر )از نظر شباهت(هاي مختلف و دور از هم ها خود در دامنهآنتولوژينكه ين حال بعلت ايا

 
1 Semantic web 
2Intelligent agent  
3 Knowledge based systems  
به عنوان معادل فارسي» هست شناسي«واژه  كلمه 4  ontology پيشنهاد گرديده، اما براي جلوگيري از ايجاد ابهام در اين مستند از واژه 

  .استاستفاده گرديده» يآنتولوژ«
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1 )OA (حليراه همترازسازي . هاستي براي حل مشكل ناهمگوني آنتولوژهايهمترازسازي آنتولوژ
 .شود دو آنتولوژي اطالق مي3مين مفاهي ب2جاد تعدادي انتسابيي براي ايزمهايها به مكانيآنتولوژ

ار براساس فاصله ين معيا. ميم دو آنتولوژي دارين مفاهيار شباهت بي معكياز به ينكار ابتدا نيراي اب
نامنفي سه شرط د يگردد و بايف ميك تعريك فضاي مترين فاصله در يا. شودي مفيتعرمفهوم دو 

تابع فاصله به شكل ك ي. ]JE2004 [بودن، ضدبازتابي و تقارني ROOارضا كند را  →×:δ 
  :كهقي است، به نحوي يك عدد حقيم از دو آنتولوژي به يك زوج مرتب از مفاهينگاشتي از 

• 0),(:, ≥∈ yxOyx∀ δ 

• 0),(: =∈ xxOx∀ δ 

• ),(),(:, xyyxOyx ∈ δ = δ∀ 

 در .كند نگاشت مي1 و 0ن يعددي بزوج مرتب دو مفهوم از دو آنتولوژي را به معموال تابع فاصله 
1),( را  x ، yمفهوم دو شباهت زان يمتوان ن صورت مييا yxδ−

                                                

 البته همواره .درنظر گرفت 
الت حدر . ز متصورنديگري نيارهاي شباهت ديمعگردد ست و همانطور كه بعداً ذكر ميين نيچن

 
1 Ontology alignment 
2 matching 
3 concept 
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ارهاي ي مع.نمودبندي م يتقس لغويي و  ساختارارهاييدسته معدو توان به ارها را ميين معياكلي 
رند، اما يگداست، شباهت لغوي هر دو مفهوم را در نظر مييلغوي، همانطور كه از نام آن پ

 )درخت گونه(ت آن در ساختار يموقعك مفهوم و يبه ساختار آنتولوژيك ارهاي ساختاري يمع
از  ياك آنتولوژي درخت گونه نمونهيا پدران مشترك در يتعداد فرزندان  .آنتولوژي توجه دارند

  .ارهاستين نوع معيا

در ر را يزن علم روشي مانند يپژوهشگران ا، ن دو آنتولوژييبآل دهيهمترازسازي اك يافتن يبراي 
ن يب(ها از مفهوم شباهت هر دو زوج زانيار شباهت، ميمعتعدادي در ابتدا با اعمال   :رنديگميشيپ

ارهاي يار شباهت مركب از معيك معي فيبا تعر در قدم بعدي .ميكندا مييرا پ )دو زوج آنتولوژي
م و يم و كالسهاي آنتولوژي اول سطرها و  مفاهيمفاه. ميرسي مييس شباهت نهايك ماتريبه ي قبل

 ام و iه موجود در سطر يدرا. دهنديل ميس را تشكين ماتري ستونهاي اكالسهاي آنتولوژي دوم
 ام از آنتولوژي j) كالس(مفهوم  اول و  ام از آنتولوژيi) كالس(مفهوم ي يشباهت نهاام   jستون 

گردد كه شباهت را به ف ميياي تعربه گونهمعموالً ار شباهت مركب ين معيا .دهددوم را نشان مي
ابي يار براي ارزيمعك يتوان م مييان مفاهيمبا استفاده از شباهت . نگاشت كند 1 و 0ن يعددي ب

مناسب به استخراج ك روش يعدي با اعمال در فاز ب ف نمود ويك همترازسازي دلخواه تعري
  .دهدي كلي روند كار را نشان مي شما1 شكل .افتينه دست يبه) باًيتقر(همترازسازي 

  فياصطالحات و تعار

، ق براي اصطالحات يف دقي ارائه تعارمسالهي كلي خواننده با ي و آشنابا توجه به مقدمه قسمت قبل
  .باشد نمي از لطفن مستند خالييبكار رفته در ا
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 ييوب معنا

 ( ) ]WIKI [وب معنايي: كندف ميينگونه تعريي را به ايوب معنا semantic web شود   را مي 
ها، كتابفضايي جهاني از جنس محاسبات هوشمند ماشيني تصور كرد كه در آن    تمامي

 ( ) هاي دانش پايگاه ها و مهنا دانش ها،دانش knowledge base،ها خانه كتاب گرا و   معنيبه صورتي   
ايجاد   هر چند نزديكي به تحقّقّ. مفهومي همديگر در كنار هم قرار خواهند گرفتبا توانايي درك

،رياضينگرانه در بسياري از هايي جديد و كلّي چنان فضايي محتاج پيشرفت    هاي مهندسي، زمينه

،شناسي زبان  خواهد بود، اني، و بسياري از معارف ديگر انسفلسفه  ، و به ويژه درهوش مصنوعي
سازي منابع اينترنتي  نگر فراهم هدف وب معاني .در اين سمت برداشته شده استه ي اولهاي گام

  شناسي وب زبان هستيقابل فهم مستقيم و بدون واسطه توسط ماشين است، توانايي بر پردازش

گونه منابع نياز برداري از اين  ست كه در آينده به بهره هايي هاي عمده در سامانه يكي از ويژگي
  .ددارن

  ( Ontology( شناسي هستي

وجود بودن، هستي، يا�كه به مطالعه فلسفه ايست از شاخه   (Ontology)     شناسي هستي
هاي شناسي در پي تشخيص و شرح رده دانش هستي. پردازد مي( (  Existence بنيادين و ارتباطات

يف موجودات و انواع آنها درآن چارچوب تعر آيد تا بدين وسيله بتوان به در هستي يا وجود برمي
[  ]پرداخت . WIKI

 )Ontology Alignment (هايهمترازسازي آنتولوژ

 .گرددنه اطالق مييبه) شبه(ك همترازسازي يبه عمل استخراج ) OA(همترازسازي آنتولوژيها 
م ين مفاهيب) كيك به ي( دو آنتولوژي را بعنوان ورودي گرفته و تناظري يستم همترازسازيس
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 بعنوان .شودل ميي تشك1هر همترازسازي از تعدادي نگاشت. كندجاد ميي آندو آنتولوژي ا)كالسها(
 را Bل سازي يكارخانه اتومبگري ي و دA ل سازييكي كارخانه اتومبيمثال در دو آنتولوژي كه 

. ك نگاشت استي از دومي ”automobile“  از اولي به ”car“كنند، منسوب كردن يف ميتوص
  .دهندجه مييهمترازسازي دو آنتولوژي را نتها ن نگاشتيموعه امج

   مشابهيكارها

-نهيكهاي زمي از تكنادييها تعداد زينتولوژ آي و همترازسازيينه وب معنايكارهاي انجام شده در زم

-هاي زبانكيتكن فرمال تا يتئورن و يري ماشيادگي از. اندگر را به خدمت گرفتهيهاي كاري د

 هانگاشت گرافها و درختادي براي ين كارهاي مشابه زيچنهم. شناسي
]PAPA1998،HOP1973[ ،هاي داده گاهيشماهاي پا]RAHM2001[ا يبندي اشخوشهن ي و همچن

ي كه ين وجود كارهايبا ا . انجام شده است]BISS1992 [نيري ماشيادگيمركب با روشهاي 
با  ].BOUQ2004[ستند ياد نيلش قرار دهند زو چاحث ها را مورد بماً همترازسازي آنتولوژييمستق

و استخراج آن ك همترازسازي يدهي وزننه يزمانجام شده هر دو  پژوهشهاي  ازنكه بعضييوجود ا
  :رنديگر قرار مييزدر دو رده ن پژوهشها به طور كلي يادهند، را مورد بررسي قرار مي

ك همترازسازي يابي ين رده هدف ارزيدر ا. همترازسازيك يدهي وزنارهاي شباهت و يمعرفي مع
. است

 . كارهاي رده قبلمعرفي شده دردهي هاي وزنروشي براساس ن همترازسازياستخراج بهتر
، ستياي قابل انجام نچند جملهدر زمان در حال حاضر گراف ن دو ينگاشت بن يهترانتخاب ب

در پژوهش  اتموضوعجزو نه يبهك همترازسازي ياستخراج براي كارا روشي پبدا كردن ن يبنابرا
:دهد نمايشي از چارچوب عمليات استخراج را نشان مي1 شكل .رديگنه قرار ميين زميا

                                                 
1 mapping 
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يك چارچوب عمليات استخراج نگاشت بهينه. 1  شكل

  ميمفاه شباهت يارهاي و معي همترازسازيوزن ده

براي كاربرد در فاز (ج يو را  استاندارد شكل به ارهاي شباهتيمعهاي معرفي تعدادي از روش
ز يارهاي ساختاري نين معيهمچن]. SCHR2000، ONTO2002 [اند درآمده)استخراج همترازسازي

ري آنها يت قرارگيكالس از دو آنتولوژي بر اساس موقعكي دو يزان نزدي كه در آنها مدارندوجود 
 دهد كه در آن، روشي ارائه مي]VALT1999[ .ديآآنتولوژيها بدست مي) درخت گونه(در ساختار 

 محاسبه ن پدر مشتركشانيكتريدو از نزد ه آن را، بر اساس فاصلفاصله دو مفهوم از دو آنتولوژي
اري يمع] ZHON1995 [.رديگش مييز روشي صرفاً ساختاري را در پين] MAED2002[ .كندمي

ك سلسله مراتب واحد ياز ن كند كه در آمعرفي ميمركب از دو روش ساختاري و لغوي 
)Wordnet1( مشابه يروش مذكور از جهات .شودمين پدر مشترك بهره گرفتهيكتريافتن نزدي  براي 

 يساختار سلسله مراتبى داراى هر آنتولوژن فرض استوار است كه يه ايروش انطباق است اما بر پا
   .رسديار خام بنظر ميق بسي دقي هاين فرض در بررسياست، اما ا

] Ehrig2003[. دهندت استخراج قرار مييفيكي و ين كارايب اي ازسوي ديگر مصالحه روشهايبرخ
ي و ين كارايار و مصالحه بيك معيف يتعر ار برايين معيگر از مجموعه چنيو برخي پژوهشهاي د

                                                 
1Wordnet.princton.edu  
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[. Ehrig2004در ارائه راهيي فوق، سعن پروژه برخالف روشهاي در ا -

    .استتم انطباق ي الگوريهي برپايلح

د و يارهاي جديجاد معي در اي ساده سعيارهايب معي مركب با تركيارهاين روشها، معيدر كنار ا
ك يار بصورت يف هر معين روشها تعريكي از اي  .ها دارنديهاي همترازسازي آنتولوژستميبهبود س

افتن ينطور يهم ].EUZE2004[ت دو شي اس نكوسكييمافتن فاصله يو ي بعد از همترازساز
ن انجام يري ماشيادگيهاي ستميارهاي مختلف، كه در آن اوزان توسط سيمعن ين وزن دار بيانگيم

ري يادگياستفاده از روش  .اندنه بودهين زميانجام شده در ا گر كارهايياز د] EUZE2004[ميشود 
در . شوديده مي دس شباهتي ساختن ماتريز براين] DOAN2003[ن در ين همچنيماش

]STAB2005 [ ار مركب استفاده يك معيارهاي ساده براي ساخت يك مدل وزن دهي به معياز
م پس از فاز ي درخت تصم.نديآم بدست مييك درخت تصميري ين وزنها با بكارگيشود كه امي
ك روش ي] ABOL2006 [.رودمير شباهت كالسها بكار ير و محاسبه مقاديبراي تفسري يادگي
در .دينماي ارائه ميك همترازسازياز به انجام فاز استخراج يبدون نار مركب يك معياس محاسبه بر
 ن كالسهاي دو آنتولوژييب ن كه بر اساس تعداد روابط تعدييك تخمين روش با استفاده از يا

  .ديآزان شباهت بدست ميي، ماست

  نهي بهياستخراج همترازساز

) كيك به ينه لزوماً (ك نگاشت يافتن ي يعني ين دو آنتولوژينه بي بهيك همترازسازياستخراج 
 از هر دو يبيا تركي و ي، ساختاري لغويارهاي استفاده از معين استخراج در پيا.  دوم آنين مفاهيب

 از پژوهشهاي انجام ن قسمت با مطالعه برخيي در ا.گرددي مناسب ميافتن همترازسازيمنجر به 
.ميآورن گزارش مييان ادگسني بر كار نواينه مقدمهين زميشده در ا

]DIEN1998 [و ارهاي زباني يه معيبر پا  دو آنتولوژيدهد كه در آن يك روش استخراج ارائه مي
ز بر ين]  STAB2002 [.شونديسه ميفرزندي با هم مقا- ي شركت كننده در روابط پدرلغوي كالسها
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ك ي به استخراج هايراتبي آنتولوژ و ساختار درخت گونه و سلسله من روابطي اياساس بررس
زان شباهت دو مفهوم از دو آنتولوژي بر اساس پدران و ين روش مي در ا.پردازدهمترازسازي مي

هاي دو نمونهبا استفاده از  ]STUM2001[ در .ديآي به دست ميفرزندان آنها در درخت آنتولوژ
 .رديگده مييات كالس ها را ناديوصخصپردازد، هر چند كه به استخراج مي) instance(آنتولوژي 

]ZHDA2006 [ يها در آن شبكه.دهديجامعه توسعه مم يها را به مفاهي آنتولوژيهمترازسازمفهوم 
به استفاده و توسعه آنتولوژيها ترغيب و در زمان طوالني يك تفاهم كلي بر نگاشت  وب ياجتماع

با استفاده از مساله ازدواج ] MELN2002[ در .شودمفاهيم مختلف از دو آنتولوژي حاصل مي
. ز متصورنديگري ني روشهاي د.شوديده مينه رسي بهيهمترازسازك يبه ] GIBB1985[متعادل 

و روش مدل احتمالي در ] DOAN2003 [ن دريماشري يادگي مثال استخراج توسط روش يبرا
]MITR2003 [اندمورد بررسي قرار گرفته.] JOHN2006 [ها و ينتولوژم در آيبه رابطه مفاه

ن دو يهر نوع رابطه بكند و اطالعات نگاه مي ابييك عمل بازيد يك همترازسازي به دياستخراج 
ف فرمال يك تعري ] WANG2002[ .رديگن آن دو مفهوم در نظر مييك نوع  ارتباط بيمفهوم را 
 يو آنتولوژكسان ديفات يتوصر ي تفسي برايتمي ارائه داده و بر اساس آن، الگوريازسازاز همتر
با استفاده از شود، يده ميها ناميدوجانبه آنتولوژ برخط يزسازهمتراي كه روش و .دهديارائه م
و بر ساختههاي معنايي توزيع شده و پراكنده براي دامنه 1ي جهانييك دامنه معنايتم مذكور يالگور

  خودكار استههمترازسازي نيمك ابزار ي] LOM ]LI2004  .اساس آن به يك همترازسازي ميرسد
  .دهدامكان مقايسه مفاهيم را ميو به فرد خبره  كنديار مك هاي لغويكه بر اساس شباهت

 

                                                 
1 global 
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 ن پروژهيا

در ن پروژهيدر ا.  اختصاص داردين دو آنتولوژي مناسب بين پروژه به استخراج همترازسازيا
 در .شوديته م پرداخي محليك و روش جستجويتم ژنتي با روش الگوري همترازسازقسمت اول به 

تم  يدر الگور.  قرار گرفته استيابي و مورد ارزياده سازي، پيك طراحيتم ژنتين قسمت الگوريا
 1 بنام روش انطباقي همترازسازيك مدل وزندهي از ي محليك و روش جستجويژنت
]HAER2006 [روش يتم استخراج به بررسيف الگورين قبل از توصي بنابرا.بهره گرفته شده است 

   .ميپردازيق مانطبا

 يبا بررس. استوار است] MELN2002 [2ل آساي روش سيهي بر پاين پروژه به روشيقسمت دوم ا
 يل آسايتم سيك لگوريها ي آنتولوژي همترازسازيص آن در كاربردش برايل آسا و نقايروش س

 ي برايابزارن پروژه ين در ايهمچن . شده استيابي و ارزياده سازي گشته، پيمنطبق بر انطباق معرف
حات ي شده كه توضيساز ادهي پيفرزند- پدري رابطهيهيها، بر پاي درخت آنتولوژيكيش گرافينما

  .مه آورده شده استيآن در ضم

  

                                                 
1Coincidence-based  
2Similarity-Flooding  
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ياضيف ريها و تعارنهيش زميپ

  .ميپردازي مياضي ريادآوريته و يك زميش از پرداختن به روش انطباق، به يپ

  هيف اوليتعار

وعه  مجمVكه در آن . V:شوديجموعه مشخص مف با دو مي ، طبق تعرGهر گراف
برابر شود و يش داده ماينم |با   اندازه گراف  . آنستيالهاي مجموعه Eرئوس گراف و 

ن گزارش و پروژه فرض بر آنست كه برچسب هر ي در سراسر ا. آنستيا تعداد راسهاي  
 محدود يك الفباي از يدر هر آنتولوژ) كالس(راس 

i)(),( ii GEG

iG

)iG

iG|

|(| V

Σ د ين فرض كني همچن.شونديساخته م
∉λ و  باشديكاراكتر ته Σλ =Σ ΣλU.  

  كي متريفضا

 هستند كه يا است كه نقاط در آن بگونهييفضا] RUDI1976[بر طبق  X كي متريفضاك ي
 فاصله آن دو شود وي نسبت داده م يقي آن عدد حقي در فضا هر دو زوج نقطه يبرا

  :كندير را ارضا ميط زيشود و شرايده مينقطه نام
qp,),( qpd

0),( [Positive ness] ; =≠ pp0),( >qpd

),(),( pqdqpd

dqp if    

[Symmetry]= 

[Triangular Inequality]Xrqrdrpdqpd ≤ + ∀ ∈),,(),(),( 

  
  .شوديده ميك ناميا متريك تابع فاصله يات باال را ارضا كند، ي كه خصوصdو هر تابع 
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 1دارگراف برچسب

ك ي. شوديدار مدل م بنام گراف برچسبين پروژه با مفهوميسرتاسر ا ، در O يك آنتولوژي
ش داده ي نما آورده شده، با ] HAER2006[همانگونه كه در  دارگراف برچسب

م يدارشود و در آن يم

i

),,( TEVGi

TVVE →×:T

vve ji ,(

,, iii TE,( jjj EVG

O),,( iiii TEVG

iG

Oi

tvve ji :),(

 ين گرافي در چن.اند انتخاب شده از ي همگ ياعضا. 
زم از يك همومورفي .شوديش داده مي نما با ن دو راس ي بt با برچسب  ال ي

ك يك به يك نگاشت ي دار  برچسب به گرافدار گراف برچسب
 دار  با گراف برچسب ين پروژه هر آنتولوژين در اي همچن. است به از 

م در ي كالسها و مفاه گراف ي راسها.شوديش داده مي نمامتناظر شده و به اختصار با 
  . استO ين كالسها در آنتولوژين اي روابط ب دار برچسبيالهاي بوده و  يآنتولوژ

λΣ

eji vv ,t:)

)(i VG), jT

iVjVi

iG

iiG

  اليحفظ 

حفظ شده   به   از M تحت نگاشت ال يم ييگويم
ال  ي اگر و فقط اگر است 

)i),,( jjjj TEVG

ji EtMvMe

,,( iii TEVG

jv ∈:),(('

e)(' eMe

ال يك يگر يان ديبه ب.  وجود داشته باشد)((
ن نوع و برچسب وجود قاً با همايگر دقين رئوس متناظر آن در گراف دي بياليحفظ شده است اگر 

: ميم و داريخواني م را متناظر ال ي .داشته باشد 'e=.حفظ ال ينصورت ير اي در غ 
كثر  حفظ يال كليد اصلي بحث روش انطباق است و در يك همترازسازي مناسب ا.نشده است

  .انديالهاي طرف اول تحت نگاشت يك به يك حفظ شده

e

                                                 
1Typed graph  
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  )Ontology Alignment(همترازسازي آنتولوژيها 

 از همترازسازي آنتولوژيها از آنچه از ياضيف فرمال و ري تعرين قسمت و قسمت بعديدر ا
  .ميدهيسندگان است ارائه مين پژوهشگران بدست آمده و آنچه درك نويري سايكارها

شود و يش داده مينمابا  ين دو آنتولوژيك بيك به ي يزسازك همتراي
ك ي] Ehrig2004 [.است) G (ن رئوس دو گراف متناظر آنهايك بيك به يك تناظر ي

  :كنديف مين تعري را چنين دو آنتولوژي بيهمترازساز

21 , ii OO21: ii OOM →

21 , ii G

21: ii OOM →

  

 

')(:1 vvMGv i =∈∀ if tvvGv i∈ )',(,' 2 <δ for t being a threshold 

  

'vv  را به ين دو آنتولوژي بيك همترازسازي 2 شكل .شوديده مينامM در نگاشت  راس متناظر  

  .كشدير ميتصو
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. 2 شكل  )گراف (ين دو آنتولوژي نمونه بيك همترازسازي

  

  سندگانيد نوي از ديف فرمال همترازسازيتعر

سندگان ارائه يها توسط نوي آنتولوژي از همترازسازيف فرمالتري تعر،ن پروژه با درك مسالهيدر ا
ji ين دو آنتولوژيك نگاشت بين پروژه ي ما در ا. شده است OO ,

ji GGM →:

ii Gv ∈ivj Gv

 برچسب يف گرافهاي را با تعر
طبق . ميدهيش مي نمام و با  يكنيف مي متناظر آنها تعرين گرافهاي بيدار نگاشت

  :ف مايتعر

ش ي نماا با  خواهد بود و آنر∋jك راس يتنها متناظر ا ي ، ∀
 Mم ي از گراف دوم متناظر نخواهد بود كه در آنصورت داريچ راسيا با هيم،  و يدهيم

 : زيو ن

ji vvM =)(

nullvi =)(

)()()(,)(,,, 21212121 vMvMnullvMnullvMvvVvv i ≠⇒∈ ≠ ≠ ≠
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 د، اگريآيالها با تناظر رئوس بدست ميتناظر 

),(,)(,)(),(:),( 21221121 jjjjijiiiii vvenullvvMnullvvMGEtvve == ≠ = ≠∈=∀

),()),(( 2121 jjii vvevveM =

ienullvveM ii =)),(( 21

ji GGM →:

nullvMVv iii

  

  :ميآنگاه دار  

  

jG  .: ميسينويست و مي ن در يالي متناظر نصورت ير ايو در غ  

ن تناظر را يا. باشد) يآنتولوژ(ن دو گراف يك بيك به يك تناظر ي د يفرض كن
∀∋≠: اگرم ينامين آندو ميب نگاشتك ي )(,

ii Vv ∈

گر يان دي و به ب

ji VvM ∈∀ )(,

ji GGM →:

. 

همانگونه كه در (ن وزن توسط مدل انطباق ي ا.است وزنك  ي ي داراهر نگاشت 

 .ديآيبدست م) شوديح داده ميبخش بعد توض

  

  : شده استير كالس بنديرد به شكل زيگي و حل قرار مين پروژه مورد بررسي كه در ايامساله
  

 و هر يكيك كالس از يس كه هر سطر نشان دهنده يك ماتري به همراه يدو آنتولوژ :يورود
 يزان فاصله دو كاليس نشان دهنده مين ماتري ايهيدراهر .   استيگريك كالس از ديستون 

  .ه استيمشخص كننده آن درا

 يانه در زمان چندجملهي بهياضح است كه همترازسازو). نهيبه( مناسب يك همترازسازي: يخروج
  . نه در زمان معقول استي نسبتاً بهيافتن همترازسازيست و هدف ير نيپذامكان
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 پرداخته ين دو آنتولوژيبدلخواه  ي همترازسازهر يده وزنيك انطباق برايبه شرح تكندر ادامه ما 
-ي مين وزن دهينه با استفاده از اي بهي استخراج همترازسازي روش خود برايسپس به معررفو 

  .ميپرداز
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  )Coincidence-Based( انطباق روش

  ورود به مطلب

 ي برا.پردازيممياز موجود به روش انطباق ي به شرح عملكرد و نن قسمت ي در ايحيبا ذكر توض
 دو يمان كه چه زميپردازي مياضيمساله رن ي ا ها را رها كرده و بهي آنتولوژي همترازسازيقيدقا

  م؟يناميكسان ميمثلث را 

ن دو يا. ستندياما بر هم منطبق ن برابرند يدو مثلث از نظر هندس قسمت اول 3 شكل با دقت در
 يشتري انطباق ب4دو مثلث در قسمت . گر برابر و بر هم منطبقنديكديمثلث در قسمت دو كانال با 

  .4شتر ار قسمت ي ب2 دارند و در قسمت 3نسبت به قسمت 
  

  

 
شكل  .انطباق اشكال. 3 
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 يكه صرفا به ساختار محض دو آنتولوژ ها ي آنتولوژيهمترازساز حل مساله ي براييحل هادر راه
 با توجه به  .شوندي قسمت اول دچار مشكل م3  دو شكل مانند شكليكنند در همترازسازيه ميتك

،4 شكل با  را يك گراف مدل كرده و همترازسازي را به  ’O O يآنتولوژونه روش ها دو ن گيا 
  .دهندي انجام مخطا

  

 
، هاي  هماند شكل باال هر دو آنتولوژي با گراف.ستي ني ساختار كافيررسب.  Gشكل  4G’ به يك 

   تبديل ميشوند”Gگراف 

  سازد را نادرست مي اما روابط روي يالها اين همترازسازي
  

 .دييتوجه نما5 شكل  رئوس آن دو بهيدن مفهوم انطباق دو شكل و همترازسازي فهمين برايهمچن
 يز مبتني نdك قرار دارند و تابع فاصله ي متريك فضايد تمام نقاط موجود در شكل در يفرض كن

 تواند به شكل ين رئوس دو مثلث مي بيترازسازك همي ي ساده برايك وزندهي. ن فضا استيبر ا
))(,())(,())(,( CMCdBMBdAMAd  كه يين وزن همترازسازينه كردن اي و با كم. باشد++
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ر ين رئوس دو مثلث زيجاد نگاشت بي ايانسان برا .گرددينه اعالم ميدهد بعنوان بهيآنرا بدست م
 Aب ين ترتيبه ا. شودي نگاشت من راس آنيكتريهر راس به نزد: رديگيش رو مي را پياروش ساده

تواند ينه مي بهيشود و تابع وزن همترازسازينگاشت م ’C به  C و ’B به B و ’Aبه 
)',()',()',( CCdBBdAAd ن مثال برابر فاصله ي فاصله در اع روشن است كه تاب. باشد++

  .اقليدسي و هندسي هر دو نقطه در نظر گرفته شده است

 
 5 .   همترازسازي ساختاري دو مثلث بر اساس انطباقشكل

  

 شكل در .ستي نيهي به حد باال بدي دو شكل هندسيا بطور كلي دو گراف ياما همواره همترازساز

ن يا.  ن استيكدام نگاشت بهترشوند و يكدام رئوس به هم نگاشت متوجه داشت كه د يبا6
نگاشت هر راس به ديگري بر انتخاب رئوس متناظر رئوس ديگر شود كه يزتر م باريط هنگاميشرا

تر و تعداد رئوس بيشتر مساله حتي حادتر از در گرافهايي با اشكال هندسي پيچيده. گذاردتاثير مي
  .اينست

  

 18



 
 6 .   .نگاشت رئوس در اشكال پيچيده و گرافهاي بزرگتر دشوارتر استشكل

  

ن يشي دشوارتر از مساله پيا مسالهيمساله نگاشت رئوس مثلث به رئوس پنج ضلع6 شكلدر 
 ها با استفاده از مفهوم انطباق كمك ي آنتولوژي  اكنون روشن است كه مساله همترازساز.است

ك ي گردد، كه در ي معرفيار وزن دهيك معيد ين اساس بايبر ا. كندي به استخراج آن ميشتريب
ك وزن به آن يزان انطباق آن دو تحت نگاشت ي براساس مين دو آنتولوژيب دلخواه يهمترازساز
 . انطباق استك يتكنهدف ن وزن همان يا.  اختصاص دهديهمترازساز

  ك نگاشتيات يخصوص

ن ي ايهيمدل انطباق شامل آنهاست و بر پام كه يپردازي مياتيح خصوصين قسمت به توضيدر ا
 يم بندي رده تقس6ت در اين خصوصيمجموعه ا. ميدهيح ميات روش انطباق را توضيخصوص

   .ن آنها برقرار گشتهيال بي رئوس و شرط حفظ يكيزان نزدي بر اساس ميم بندين تقسيا. اندشده

 و  در گراف ي رئوسشوند و ي مي همترازساز يدو آنتولوژ7 شكلتمام اشكال 
در اشكال .  هستند رئوس 

',OOba,O

,' baO 7 شكل كه بر حسب تابع ييكالسها سهولت درك مطلب يبرا''
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. اندم شدهيكتر به هم ترسي نزديتند از نظر هندسكتر هسيك به هم نزدي متريفاصله در ان فضا
 در كاالسها با هم داشته باشند يتوانند اشتراكاتيستند و ميز از هم نيلزوماً متما يدو آنتولوژن يهمچن
ن آن دو ياشت ب نگين دو كالس از دو آنتولوژي بيكانهاي پ. نداردي با بحث كنونين منافاتيو ا

ر در هر ي زي رده ها. خطوط برچسب دار مشخص هستندالها بايدهد و يراس را نشان م
  : متصورنديهمترازساز

نشان داده شده است دو كالس دو 7 شكلدر رده اول همانگونه كه در قسمت اول  .1
براساس تابع  يكين نزديا. كندي كه به آنها نگاشت شده اند نزدي به دو كالسيآنتولوژ

ال ين رده ين در اي همچن.شودير ميمحاسبه و تفسك ي مترير آن فضافاصله بكار رفته د
ن ي با اين قسمت از دو آنتولوژين اي بنابرا.حفظ شده استدو راس آن تحت نگاشت ن يب

 ياي را در دو دنيستم ارتباطي سياگر دو آنتولوژثال مبعنوان  .شونديمنطبق منگاشت برهم 
 "يل ارتباطيوسا" و ي از دوم"يكينامه الكترون"به  ي از اول"نامه"ف كنند،  ويز توصيمتما
 و "يل ارتباطيوسا" و "نامه"ن ي نگاشت شوند و بي از دوم"يل ارتباطيوسا" به ياز اول
ن ي برقرار باشد، ايفرزند- پدري رابطه"يل ارتباطيوسا" و "يكينامه الكترون"ن يهمچن

ك يست يباي مورد نظر مي همترازسازي تابع وزن ده.آل استدهيك نگاشت اينگاشت 
  درن حالتين حالت مطلوب تريراكه اين حالت اختصاص دهد زيوزن مثبت بزرگ را به ا

 .نگاشت است

ال يهر دو راس دو سر در آن  و ر نشان داده شده استين حالت در قسمت دوم شكل زيا .2

 .تتحت نگاشت حفظ نشده اسن آنها يال بياند اما ك به خود نگاشت شدهيبه رئوس نزد

ن نگاشت ساختار را حفظ ينست كه اين آنها حفظ نشده نشاندهنده ايال بين مطلب كه يا

 بعات ياز منفين امتيزان اياما م. شودي مين نگاشت تلقي اي براياز منفيك امتينكرده و 

از يك امتي ي پس تابع وزن ده.اد باشديد زيال به متناظرانشان نباي رئوس دوسر يكينزد
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ن قسمت دو كالس ي اي براي بعنوان مثال.دهدين حالت اختصاص ميا ي كم را برايمنف

 "شهيش" و دو كالس "ينك سازيع"ف كننده ي توصيك  آنتولوژي از "قاب" و "شهيش"

 .ديري را در نظر بگ"د تلسكوپيتولصنعت " ف كنندهي توصيك آنتولوژي از "قاب"و 

نكه ي با ا .ك استيود نزدال به راس متناظر خيك ي از دو سر يكيدر قسمت سوم تنها  .3

ال از يك سر دو ي مورد توجه قرار گرفته يجتاً ساختار تا حديو نتن آنها حفظ شده يال بي

 .ش داده شده استي نما3ر قسمت ين گفته در شكل زي ا. از هم دور هستندينظر مفهوم

 .ن حالت اختصاص دهدي به ا1 مثبت اما نه به اندازه حالت يد وزني بايتابع وزن ده

ف كننده ي توصيك  آنتولوژي از "محصول" و "يشخصوتر يكامپ"دو كالس بعنوان مثال 

 از "تم فروشيآ" و "يوتر شخصيكامپ" و دو كالس "يكيد كننده محصوالت الكترونيتول"

 از "يوتر شخصيكامپ"د كه يري را در نظر بگ"سوپرماركت"ف كننده ي توصيك آنتولوژي

 ي از دوم"تم فروشيآ" به ي از اول"محصول" و يم از دو"يوتر شخصي كامپ" به ياول

ن نگاشت ي است، ايفرزند- دو از نوع رابطه پدرن هرينكه رابطه بي با ا.اندنگاشت شده

 و وزن مثبت اما كمتر از حالت ستي مطلوب ن1به اندازه حالت ك سر دور يبعلت داشتن 

 .ابديي به آن اختصاص م1

 ي براين حالت زوجي در نظر گرفت ا1 حالت ي براي را زوج2حالت توان يهمانطور كه م .4

. دو حفظ نشده ن آنيال بيك است و ي خود نزديك راس به همتايتنها :  است3حالت 

 بعنوان مثال دو كالس .ال به متناظر خود استيك سر ي يكيحالت نزدن يتنها نكته مثبت ا

و دو كالس  "سوپرماركت"ف كننده ي توصيك  آنتولوژي از "فروش" و "تخم مرغ"
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 "د كه يري را در نظر بگ"رستوران"ف كننده ي توصيك آنتولوژي از "املت" و "تخم مرغ"

 ي از دوم" املت" به ي از اول" فروش" و ي از دوم" تخم مرغ " به ي از اول"تخم مرغ 

 2بدتر از حالت  اليعدم حفظ و ك سر دور ين نگاشت بعلت داشتن يا. اندنگاشت شده

 )4ر  قسمت يشكل ز (.دهدي مي به همترازسازيتر ياست و وزن منف

 اول از متناظر خود دور هستند و يدر قسمت پنجم هر دو راس نگاشت شده از آنتولوژ .5

ك مثال ي .ابديز به آن اختصاص يزن مثبت ناچد ويال است و بايتنها نكته مثبت آن حفظ 

 ي از آنتولوژ"سوخت"و  "لياتومب" اول و ي از آنتولوژ"آب" و "اهيگ"ن نوع يبارز از ا

 )5ر  قسمت يشكل ز (.دوم هستند

ال از رئوس متناظرشان دورند ين نوع نگاشت است، هم دو سر ين قسمت كه بدتريدر ا .6

 ي بزرگيمنفد وزن ين قسمت بايا به نيال تحت نگاشت حفظ نشده و بنابرايهم 

 از "باغ وحش" و "ليف"ن نوع يك مثال  از اي. )6ر  قسمت يشكل ز (اختصاص داده شود

ن نوع نگاشت نه ي در ا. دوم هستندي از آنتولوژ"قاب" و "نكيع" اول و يآنتولوژ

-  وجود دارد نه يال بين آنها حفظ شده است و بايد از اينهان دو زوج كالسي بيشباهت

 .گونه نگاشتها اجتناب كرد

  

  :كنديحاالت باال را خالصه م1 جدول
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ال يو سر هر د  

ك به ينزد

  متناظرشان

ال ي از دو سر يكي

ك به ينزد

  متناظرشان

هر دو راس دور از 

  متناظرشان

  

  شوديال حفظ مي

  

  مثبت بزرگ

  

  مثبت

  

  مثبت كوچك

  

  شوديال حفظ نمي

  

   كوچكيمنف

  

  يمنف

  

   بزرگيمنف

. 1  آنتولوژيهاي انطباق در همترازسازي دو خالصه بندي رده جدول
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  يتابع وزن ده

د يات جدول باال را برآورده نمايد خصوصي بايستم وزن دهيبا توجه به بحث قسمت گذشته كه س
 ، كه در آنشوديف مير تعري انطباق براساس مدل زيستم وزندهيسو در ضمن متقارن باشد، 

v Gv21,:  ∈

  

  

  

 باشد تا با يك تابع مثبت نزوليد ي با fقت ي در حق.وندشيده مينام يسازنرمال توابع g و fدو تابع 

 باشد يد تابع مثبت صعودي باgن ي همچن.ابدي از راس متناظرش مقدار آن كاهش vفاصله ش يافزا
ات فوق را ين دو تابع خصوصي اگر ا.ابديش ي از راس متناظرش افزاv فاصله ش مقداريتا با افزا

ه ي بر پايك همترازسازيات يطابقت نخواهد كرد و خصوص رده باال م6 با wارضا نكنند تابع 
ند مه در يآيستم بدست مي سيبررسن دو تابع با استفاده از ير اي مقاد.سازديبرآورده نمانطباق را 
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 ينه همترازسازي در زميكار مشابه] HAER0206[ بر طبق .م نمودينده درباره آن صحبت خواهيآ
نه ين پروژه زميسندگان ايد هنوياف كار كند، وجود ندارد و به عقه گري نظريمبانها كه با يآنتولوژ

  .ه گراف وجود داردي نظريها با استفاده از مباني آنتولوژيپژوهش در همترازساز

  : در روابط باالميپردازي رابطه باال ميقبل از پرداختن به بخش بعد به بررس
• W 0)( .ال در آنها حفظ شده استياره دارد كه  اشي از همترازسازي به قسمت M

)(Mr

)(Ml

))(Ml

W •   .شده استنحفظ  ي در دومياولال ي اشاره دارد كه ي از همترازسازيبه قسمت

  • Wحفظ نشده استيل در اويال دومي اشاره دارد كه ياز از همترازسيبه قسمت . 

  

ال ينست كه حفظ نشدن يف شده اند اي تعرMWrW) يه كه دو تابع منفين قضيعلت ا و 
 و حفظ ي در دوميال اوليحفظ نشدن : شودص داده شده ي موجب كاهش وزن تخصيدر دو معن

. تحت نگاشتي در اوليال دومينشدن 
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هر دو راس به رئوس متناظر خود  )I. (ظر انطباقهاي متصور يك همترازسازي از نرده

  نزديك هستند و يال 

 . 7 شكل
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تنها ) III. (دو راس به متناظرشان نزديكند اما يال بين آنها حفظ نشده) II. (بين آنها نيز حفظ شده

  يكي از دو سر يال

متناظر تنها يكي از دو سر يال  به ) IV. ( به متناظر خود نزديك ا است و يال بين آن دو حفظ شده

  خود نزديك است اما

هردو سر يال از متناظران خود دورند اما يال بين آن دو حفظ ) V. ( يال بين آن دو حفظ نشده

  هردو سر ) VI. (شده

  .يال از متناظران خود دورند و يال بين آن دو حفظ نشده است

  

  يتكامل تميالگور

ه از مدل انطباق عمل استخراج ك كه با استفادي ژنتيتم تكامليف الگورين بخش به توصيدر ا
 يالهم در زمان چندجي نگاشت دو گراف در حالت كل.ميپردازيدهد مي را انجام ميهمترازساز
ن استفاده از ي بنابرا ].AROR1992[ است NP-Hardن مساله يو در واقع است ير نيامكان پذ

ق، مناسبتر به نظر يدق ي به شرط طراحي تكامليهاتميا الگوري ي تصادفي جستجويهاتميالگور
 . است واداشته استيك روش تكامليك كه يتم ژنتيك الگوري ين مطلب مارا به طراحي ا.رسنديم

ك ينه نزدي است كه به مرور با بهبود جواب به جواب بهيتم تكاملي الگورياك گونهيتك ژنتيالگور
 يك كد گذاريله يتدا بوسد در ابيشود بايك حل ميتك ژنتيالگور كي كه با ياهر مساله .شوديم

ها  در  از كروكوزميتعداد مشخص. پرداخت) كروموزم (ياهيد عناصر پاي ان به توليمشخص برا
ن ي به ايادر ابتدا مقدمه . آورنديه را بوجود ميت اوليه قرار گرفته و جمعيك آرايابتدا در 

  مي با آن دارييتم و آشنايالگور
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  كيتم ژنتيرو با الگييآشنا

علم رايانه تكنيك جستجويي در براي يافتن  (Genetic Algorithm - GA)   تم ژنتيكالگوري

الگوريتم ژنتيك نوع خاصي از. و مسائل جستجو استحل تقريبي براي راه    سازي بهينه

جهش و وراثت مانند فرگشتي شناسي است كه از تكنيكهاي زيست استفاده        الگوريتمهاي تكامل
 .كند مي

انتزاعي   يهساز كامپيوتر كه در آن جمعيت يك نمون معموالً به عنوان يك شبيهالگوريتمهاي ژنتيك 

سازي بهينه سازي  به راه حل بهتري منجر شود، پياده  حل يك مسأله از نامزدهاي راه) هاكروموزوم(
0 و 1حلها به به طور سنتي راه. شوند مي هايي از  شكل رشته هاي ديگري   بودند، اما امروزه به گونه 
شود و در نسلها ادامه  مي  فرضيه با جمعيتي كامالً تصادفي منحصر بفرد آغاز. اند سازي شده پيادههم
شود، چندين فرد منحصر در فرايندي  مي در هر نسل گنجايش تمام جمعيت ارزيابي. يابد مي

و براي شكل دادن نسل جديد، ) بر اساس شايستگيها (شوند تصادفي از نسل جاري انتخاب مي
الگوريتمكسر يا(شوند  مياصالح  به نسل جاري تبديل    و در تكرار بعدي) شوند دوباره تركيب مي

 .شود مي

  

 كعملگرهاي يك الگوريتم ژنتي

به كار برد به دو عنصر  در هر مسئله قبل از آنكه بتوان الگوريتم ژنتيك را براي يافتن يك پاسخ
كه الگوريتم ژنتيك بتواند روي آن عمل  در ابتدا روشي براي ارائه يك جواب به شكلي:نياز است

يادر روش سنتي يك جواب. كند الزم است اعداد ها،بيت از رشته ها نمايش نويسه       به صورت يك
دومين جزء اساسي الگوريتم ژنتيك روشي است كه بتواند كيفيت هر جواب پيشنهاد .شود داده مي
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اگر مسئله هر مقدار وزن ممكن را براي يك مثالً . محاسبه نمايد  توابع تناسب
تواند به  كوله پشتي مناسب بداند بدون اينكه كوله پشتي پاره شود، يك روش براي ارائه پاسخ مي

1 يا 0شكل و1 كه ، در نظر گرفته شود بيتهاي 0  اي از  بودن نشانه اضافه شدن يا نشدن    رشته
گيري    كل براي جواب پيشنهاد شده اندازهتناسب پاسخ، با تعيين وزن.كوله پشتي استوزن به

 .شود مي

 توسط جان هالند در ،بهينه يابي شناخته شده عنوان يكي از روشهاي تصادفي الگوريتم ژنتيك كه به
اين روش با تالشهاي گلدبرگ  ،1989سال  بعدها. است  ابداع شده مكان خويش را يافته و  1967

در   روال بهينه يابي. ي مناسبي در ميان ديگر روشها دارد جا،تواناييهاي خويش امروزه نيز بواسطه
 بر مبناي ،روش  اين. باشد  هدايت شده استوار مي-الگوريتم ژنتيك براساس يك روند تصادفي

 ابتدا براي ،در اين روش .است شده هاي بنيادين داروين پايه گذاري نظريه تكامل تدريجي و ايده
اي از پارامترهاي هدف بصورت اتفاقي توليد  مجموعه ودش تعدادي ثابت كه جمعيت ناميده مي

برنامه شبيه ساز عددي را كه معرف انحراف معيار و يا برازش آن مجموعه   پس از اجراي،شود  مي
تك تك   اين عمل را براي. دهيم اطالعات است را به آن عضو از جمعيت مذكور نسبت مياز

 ،ژنتيك از جمله لقاح  راخواني عملگرهاي الگوريتم سپس با ف،كنيم  اعضاي ايجاد شده تكرار مي
ارضاي معيار همگرايي ادامه داده خواهد  دهيم و اين روال تا جهش و انتخاب نسل بعد را شكل مي

 .شد

 
  : شود عنوان معيار توقف شمرده مي بصورت متداول سه معيار به

همگرايي معيار خطا. 3شوند  تعداد نسلهايي كه ايجاد مي. 2الگوريتم   زمان اجراي. 1
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 : كاربردهاي الگوريتم ژنتيك

رونديابي هيدرولوژيكي رواناب جاري در شبكه رودخانه خشك

كمك در حل مسايل تصميم گيري چند معياره

بهينه سازي چند هدفه در مديريت منابع آبي

 ...و بهينه سازي و بارآرايي شبكه هاي توزيع نيروي برق

  

   مناسبي همترازساز استخراجيك برايتم ژنتيالگور

   و مفهوم زوجيكدگذار

استفاده شده ] CORE2001[ن پروژه از جداول درهم ساز ي عناصر منحصربفرد در اي كدگذاريبرا
 ي از آنتولوژيمدخل مربوط به آن كالس اول و ي آنتولوژيدها كالسهاين جداول كليدر ا .است

با امكان ك را يك به يك نگاشت ي يكند تا براحتين داده ساختار به ما كمك مي ا.دوم است
د در واقع راس نگاشته شده به يداده متناظر هر كل .مي كنيكدگذارر نگاشت يع مقاديجستجو سر

Ovi اگر يعني .آنست '' به ∋ Ov i   د ي شامل كلhجدول درهم ساز اشد، ب نگاشت شده ∋
د در جدول ي و مقدار متناظر آن كلخواهد بود

iv

)'(' ii vhv   . است=
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از ) راس(هر زوج شامل دو كالس : ميكني ميرا معرف زوجك مفهوم ي انطباق يمدل وزن دهه يبرپا

 يوژن دو آنتولي بيهمترازساز8 شكل .وجود دارد) يالي (يان آنها رابطهي كه ب استي آنتولوژكي
,,(),,(),,(),(  . هستندG يآنتولوژ ي زوجها)دهد و در آن يش ميرا نما 42433121 vvvvvvvv

  

 
:همترازسازي دو آنتولوژي. 8  ),,(),,(),,(),(شكل 42433121 vvvvvvvv

RTVVP →××:

VΣ

  . هستندG زوجهاي آنتولوژي 

  :مانند شكل زير است) Pair(در واقع زوج به شكل يك تابع است و هر تابع زوج 

  

 استاي از برچسب ها در مجموعهT و Gگراف آنتولوژي مجموعه رئوس  كه در آن 
 بنابراين هر آنتولوژي در هر نگااشت مجموعه محدودي از زوجها را شامل .)برچسب هر يال(

  يك زوج را به يك زوج تابع بعبارت ديگر(ت  هر زوج در يك نگاشت داراي وزني اس.ميشود
 كه اين وزن به همترازسازي دو آنتولوژي بستگي دارد )كندعدد حقيقي كه وزن آنست نگاشت مي

  :آيدو مقدار آن از روابط زير بدست مي

λ
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,)(GG,21 و  دو گراف باشندفرض كنيد( 111 GVvv kj همچنين فرض   و ∋
 در نگاشت  )  :   باشدtاز نوع  يال بين برچسب كنيد 

  :بين دو گراف برابر است با

)(, 222 GVvv kj ∈

tv kj :), 11),,( 11 tvvP kj kj vv 11 ,vee jk (1 =

  

  

اين تعريف براي .  منف يبينهايت خواهد بودP مقدار دهندبراي راسهايي كه زوجي را تشكيل نمي
 همچنين در يك همترازسازي دو .عمليات ديگر الگوريتم ژنتيك ضروري بنظر ميرسدجهش و 

)ي  و آنتولوژ )21: ii OOM → 22 ii GO وزن يك مفهوم از يك آنتالوژي يعني  كه ( )11 ii GO

( )jvW ) كه 1 )11 ij GVv   :  تعريف مي كنيم را به صورت زير∋

 

8 شكل  :داريمبه عنوان مثال در 

( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
( ) ( )
( ) ( ) ( )( ) ( )( )
( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )( )
( ) ( ) ( )( ) ( )( )
( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )( )42434

43313

42212

31211

3241

42442

43343

31131

21221

,,,,
,,
,,
,,
,,

vgvgvgvgvW
vgvgvfvfvW
vgvgvfvfvW
vfvfvfvfvW

tvvPtvvP
vgvgtvvP
vgvgtvvP

vfvftvvP
vfvftvvP

ii

+−+−=
+−+=
+−+=
+++=

−∞==
−−=
−−=

+=
+=

( )

( )
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  .حال باتوضيحات ارائه شده، به توصيف مراحل الگوريتم ژنتيك مي پردازيم

هر عضو اين جمعيت . مانند تمام الگوريتمهاي ژنتيك، يك جمعيت اوليه براي شروع الزم است
يك .  در نظر گرفت1000 براي همترازسازي است، كه مي توان تعداد آنها را براي يك راه حل

نگاشت ايده آل نيز مي توان اتفاق بيفتد زمانيكه مفاهيم با كلمه يكسان مطرح مي شوند را به 
  . همديگر نگاشت كند

يم، مرتب ر باال طرج كرددر هر بار تكرار الگوريتم، تمام اعضاي جمعيت را بر اساس تابعي كه د
با تكنيكهاي لقاح و .  تا از بهترينها را انتخاب كرده و بقيه را كنار مي گذاريم500سپس . مي كنيم

 عضو انتخاب شده، تعداد جديدي از جمعيت 500از روي جهش كه بعدا توضيح داده خواهد شد، 
  . را توليد كرده و به مرجله بعد مي رويم

. كي مبتني بر زوج و ديگري تنها با يك راس كار مي كند طرحي شده اند كه يcrossoverدو تابع 
  .در ادامه بيشتر به اين دو تابع مي پرداريم

 crossoverتابع اول 

براي . ، بهترين زوجها از والدين انتخاب شده و به فرزندان داده مي شودcrossoverتابع در اولين 
ر دو نگاشت را مورد بررسي قرار مي اين كار براي هر راس در گراف اول راس متناظر شده با آن د

اگر زوج . دهيم و هر كدام از رئوس كه وزن بيشتري داشتند را به نگاشت فرزند انتقال مي دهيم
  . انتخاب شده قبال انتخاب شده بود، زوج ديگر را به نگاشت فرزند، مي دهيم

 به دست آمده crossoverبر اساس تابه اول ، دو نگاشت والد و نگاشت فرزند كه 9 شكلدر 
)زوج . است، نشان داده شده اند )tvv ji اين .  در والد اول وزن بيشتري نسبت به والد دوم دارد,,

)مورد نيز از طريق محاسبه  )tv j ,vP i در والد اول داريم .  بر هر دو نگاشت به دست امده است,
( )( ) ( )( )tvve ji ji را تامين مي كند در حاليكه در والد ,: vfvP +ji ftvv ، M به اين دليل كه ,,=
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( ) ( ) ( )( ) jijiدوم داريم  vgvgtvvP = به اين دليل كه ,,− −tvve ji بنابرين .  تامين نشده است,:
مده در كامال واشح است كه نگاشت به دست ا. زوج از والد اول براي فرزندان انتخاب مي شود

  .فرزندان از والدين آن بدتر نمي باشد

 
 9 .    قسمتي از فرزند(c).  قسمتي از والد دوم(b).  قسمتي از والد اول(a).  اولcrossoverشكل

 crossoverتابع دوم 

.  رئوس به صورت مجزا با وزني كه دارند با يكديگر مقايسه مي شوندcrossoverدر اين تابع 
همان طور كه قبال گفته شد، وزن هر راس در يك نگاشت، مجموع وزنهاي زوجهايي است كه اين 

  . راس در آنها حضور دارد
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براي ساخت يك فرزند، براي .  در نظر بگيريد و دو والد را بر روي دو گراف آنتالوژي 
 نگاشتي با ، مثال هر راس در 

1i2iG

1iG1v

G

( )1v( )1vm

2ii1

1iG

21 ,OO

Wدر اگ.  بزرگتر را داخل فرزند مي گذاريم 
G قبال به راسي ديگر از G نگاشت شده بود vبعد از دوره . رو قرار مي دهيم را در ليست رز

ليست رزرو را به رئوس باقي  به صورت تصادفي رئوس موجود در كامل رئوس موجود در 
  .  نگاشت مي كنيممانده از 

ر 

1

2iG

مي خواهيم زوج راس .  را در نظر مي گيريمدو نگاشت بين دو آنتالوژي در  10 شكل

( )GVi ∈

( )

vدر والد اول داريم.  را به دست آوريم :  

( ) ( ( ))( ) ( ) ( ) (( )kijikijii vfvfvfvftvvPtvvPv ++ )W + = += 12 ,,,,

( )

   

  :و همچنين براي والد دوم داريم

( ) ( ( ))( ) ( ) ( ) (( )kijikijii vfvfvgvgtvvPtvvPv ++ )W + = − += 12 ,,,,  

د نظر در والد  مثبت هستند، مي توان قبول كرد كه وزن راس مورg و fو با توجه به اينكه توابع 
 راس مقابل از والد اول بنابرين همان طور كه در شكل نشان داده شده است. اول بيشتر است

)انتخاب مي شود كه همان  )GViv′است .  ′∈
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 10 .   ند قسمتي از فرز(c).  قسمتي از والد دوم(b).  قسمتي از والد اول(a).  دومcrossoverشكل

  جهش

. در هر بار تكرار، جهش روي تعدادي از اعضاي جمعيت ، با احتمالي وابسته به زمان رخ مي دهد
 انتخاب شده و گره هاي مورد ، دو گره از گراف  و براي اين كار از دو گراف 
 را انتخاب كرده و يعني به صورت تصادفي دو را. نگاشتشان جابه جا مي شود

: اگر داشته باشيم 

1i2iGiG

( )11 , iiki GVvv ∈

( )

G1

س 
( ) ( ) ( )ikkkiii GVvvMGVvvM = ∈ = ∈21121  مي توان گفت كه نگاشت ,

)جديد به صورت  ) ( ) ( ) ( )ikikiki GVvvMGVvvM = ∈ = ∈21121   . در مي آيد,

وه توليد  و جهش و نحcrossoverيكي از مسائل مهم در الگوريتم ژنتيك نحوه استفاده از ابع 
دو تابع مطرح شده در راه حل ما . جمعيت جديد بر اساس آخرين دسته از پاسخها است

crossover روي i امين و(i+1)همان , چمعيت. مين پاسخها اعمال شده و دو فرزند توليد مي كند
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ن اين پاسخها به عنوان والدين در اي.  پاسخ است500طور كه گفته شد در ابتداي اين مرحله داراي 
سپس از ميان .  فرزند جديد توليد مي شود100مرحله مورد استفاده قرار گرفته و با كمك انها 

.  تا از بهترين پاسخها انتخاب شده و مرحله بعدي آغاز مي شود500والدين و فرزندان توليد شده 
  .  بهتر اين رويه را نشان مي دهدشكل زير

 
شكل  ت در هر مرحله از الگوريتم ژنتيكتوليد حمعي. 11 

پايان اين نوع از . به طور قطع نمي توان پايان دقيقي براي الگوريتمهاي مبتني بر تكرار قائل شد
اما در روش ارائه شده، . الگوريتمهاي وابسته به رضايت كاربر از پاسخهاي به دست آمده است

 بار تكرار الگوريتم 15 جمعيت، براي كلپايان الگوريتم زماني رخ مي دهد كه بهترين عضو از 
  . تغيير نكند

  ارزيابي
در آزمايش اول الگوريتم را با . براي ارزيابي الگوريتم ارائه شده، سه نوع آزمايش را ترتيب داده ايم

سپس در آزمايش دوم، تالش بر اين كرديم كه . انواع احتماالت براي قسمت جهش آزمايش كرديم
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 ] LEVE1966 [ بعنوان

به اين ترتيب كه فاصله . ها استفاده شده استشته برچسب گرهيك معيار فاصله مبتني بر حروف ر

اين معيار و نژاتبع . لونشتاين دو برچسب بعنوان فاصله متريك دو مفهوم در نظر گرفته شده است

اما . نمايدفاصله در آنتولوژيهايي كه تفاوت لغوي بين مفاهيم آنها حاكم است، راهگشاي مناسبي مي

ود كه در روش انطباق و بنابراين روش ژنتيك مبتني بر آن از هر تابع با اين حال بايد توجه ش

  . فاصله اي ميتوان بهره برد و الزامي به استفاده از تابع لونشتاين نيست

  هامحدوديت
  . پردازيممحدوديتي بر روش انطباق موجود است كه در اين قسكت به ذكر آن مي

بوده و نياز به آنتولوژيهاي درخت گونه با ارتفاع روش انطباق اساساً يك روش مبتني بر ساختار 

با اين حال اكثر آنتولوژي ها و مجموعه آزمونهاي در .  بيشتر براي ارزيابي آن احساس ميشود

. نمايدكونه بزرگ ندارند و اين محدوديت ارزيابي روش را محدود ميدست ساختار درخت

- مورد آن آمده است، داراي آنتولوژي كه در پيوست توضيحات بيشتر درFOAMمجموعه آزمون 

 بعنوان داده مورد تست اين قسمت  Tourismهاي هايي با ساختار درختي بزرگ بوده و آنتولوژي

  .اندمورد استفاده قرار گرفته
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  آزمايشات گوناگون
ته آل براي ارزيابي الگوريتم ژنتيك مورد بهره قرار گرفآنتولوژي توريسم، بعنوان يك آنتولوژي ايده

  :بر اساس رابطه ير محاسبه ميشود] BAEZ1999[در هر آزمون معيار دقت . است

)اگر فرض كنيم كه نتيجه نگاشت به دست امده از راه حل ما به صورت  ) ( ){ }nn babaP ,,...,, 11= 

})و نتيجه درست به صورت  ) ( )}mm yxyxI ,,...,, :  باشد و اگر در نظر بگيريم 11 =IPc I= ،

  : را به صورت زير داشتrecall و precision توان مقادير مي

m
crecall

n
cprecision == ,  

  

 مورد همترازسازي قرار TourismB و TourismAدر اين آزمايش دو آنتولوژي  :ول اآزمايش

در اين نوع الگوريتم ژنتيك از هر زوج پدر و مادر دو فرزند هر يك با استفاده از يكي . گرفته اند

 تا كه داراي باالترين 2 عنصر منحصر بفر مانده 4از .  مذكور توليد ميشوندcrossoverش از دو رو

توابع نرمالسازي بشكل .  گيرندهاي نسل بعد مورد استفاده قرار ميوزن هستند بعنوان همترازسازي

  :زير هستند
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بت به دلتا نزولي و  نسF. اين دو تالبع خصوصيات ذكر شده براي توابع نرمال سازي را دارا هستند

gصعودي است .  

  1,1آزمايش 

 0,7 عضو كم وزن تر جامعه با احتمال 500 عنصر از جامعه 1000بعد از ساخته شدن 

  .مورد جهش قرار ميگيرند

   1,2آزمايش

 0,3 عضو كم وزن تر جامعه با احتمال 500 عنصر از جامعه 1000بعد از ساخته شدن 

  .مورد جهش قرار ميگيرند

  1,3آزمايش 

 مورد جهش 0,5 عنصر از جامعه تمام اعضاي جامعه با احتمال 1000بعد از ساخته شدن 

  .قرار ميگيرند

. است با خود مورد همترازسازي قرار گرفتهTourismAدر اين آزمايش آنتولوژي  :مودآزمايش 

ار به دليل اين نوع آزمون بررسي كارايي اين روش هنگامي كه دو آنتولوژي از نظر ساختاري بسي

 1000شود و بعد از ساخته شدن توليد نسل بعدي همانند آزمون قبلي انجام مي. هم نزديكند، است

توابع .  مورد جهش قرار ميگيرند0,5 عضو كم وزن تر جامعه با احتمال 500عنصر از جامعه 

  :اندسازي مانند زير تعريف شدهنرمال
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 الگوريتم ژنتيك و مقايسه آن از يك الگوريتك در اين آزمايش براي بررسي كارايي :سومآزمايش 

كه در آن هر مفهوم در هر دور با بهترين مفهوم ار نظر . جستجوي محلي بهره گرفته شده است

  .كندشود و تا همگرايي تكرار ادامه پيدا مينزديكي نگاشت مي

  نتايج 
نتايج آزمايشات مرحله قبل را نشان 12 شكل. نتايج آزمايشات قبلي در اين بخش آورده شده اند

  . ميدهد

  

 
  12 شكل
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 كه در آن يك آنتولوژي با خود همترازسازي ميشود داراي 2همانطور كه مشخص است آزمايش 

 حد آستانه در اين محاسبه. و اين نشان از كارايي سيستم و پياده سازي دقيق آن دارد.  است1دقت 

  .  است0,8و مقادير دقت در آزمون هاي گوناگون بطور متوسط .  در نظر گرفته شده است4برابر 

همچنين بررسي روي تعداد تكرار الگوريتم ژنتيك تا رسيدن به همگرايي انجام شده و نتايج مانند 

كرار ثبت گرديده و نمودار در شكل مذكور وزن بهترين عنصر هر جامعه در هر ت. است13 شكل

 دوره 35همانطور كه مالحظه ميشود الگوريتم تا . بهترين عنصر در تكرار ترسيم گرديده است

 درصد بوده و با ادامه 79با اين حال ميزان دقت بهترين جواب بطور متوسط . تكرار همگرا ميشود

  .اجراي الگوريتم ژنتيك اين مقدار بهبود نخواهد يافت

  

 
  تعداد تكرار الگوريتم ژنتيك در آزمونهاي متفاوت13 

  

 . شكل
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  EONارزبابي بر مجموعه آزمون 
ارزيابي ديگري براي .  در پيوست اين گزارش بررسي گرديده است EONمجموعه آزمون 

   انجام گرفته و نتايج آن برحسب معيارEON2004الگوريتم ژنتيك با استفاده از مجموعه آزمون 

  .است 2 جدولدقت مطابق 

  

 
 2 .    و مقايسه آن با روشهاي ديگرEON2004نتايج ارزيابي الگوريتم ژنتيك بر مجموعه آزمون جدول

نتايج حاصل از الگوريتم ژنتيك با نتايج ساير تيمهاي شركت كننده در مسابقات آن سال مورد 

  :ر گرفته و خالصه آن به شرح زير استبررسي قرا
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  Karlsruheهمانطور كه مشخص است به طور متوسط الگوريتم ژنتيك بهتر از دو روش تيم هاي 

  . است  بودهUMو 

 ساختار درختي  آنتولوژي مورد تست از بين برده شده و بنابراين استفاده 228 و 221در دو آزمون 

اي اطالع از خصوصيات مختلف هر تست به پيوست مراجعه بر. از الگوريتم ژنتيك ممكن نيست

  .فرماييد

 

  coincidence-basedل آسا براساس يروش س

ابتدا به طور . تني بر روش سيل آسا از مسئله مي پردازيمبدر اين بخش به راه حلي متفاوت و م
تغييرات پردازيم و سپس چگونگي استفاده از اين روش و  اجمالي به تشريح روش سيل آسا مِي
 .اعمال شده در آن را توضيح مي دهيم

  1ل آسايروش س

آن چنان كه در قبل گفته شد، عمليات نگاشت مفاهيم گوناگون در حوزه هاي مختلف به همديگر 
روشهاي گوناگوني در اين باب اراءه شده است، اما يكي از . كاربردهاي ويژه اي پيدا كرده است

روش سيل آسا در مقاله اي در . ها روش سيل آسا استمشخص ترين و پركاربردترين اين روش
                                                 

1Similarity Flooding  
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گرچه اين روش در آن زمان . [MELN2002] براي نگاشت شماهاي داده اي ارائه شد2002سال 
 ارائه شد، اما به دليل سادگي و كاركرد 1براي نگاشت ساختمان داده هاي حاوي شماي رابطه اي

ي انواع ساختمان داده ها و يا آنتالوژيها پيدا مثبت آن توانست جايگاه خود را روشهاي نگاشت برا
  .كند

اين بدان معنا است كه كه در اين روش ساختار . روش سيل آسا يك روش مبتني بر ساختار است
الگوريتم ارائه شده در اين . مدل و نه محتويات آن ما را به ارائه يك نگاشت موفق نزديك مي كند

ه يك گراف جهت دار تبديل كرده سپس با يك محاسبات مدل، ابتدا هر كدام از ساختارها را ب
براي محاسبه شباهت، . مبتني بر تكرار بهترين نگاشت بين گره هاي دو گراف، حاصل مي شود

فرض مي كنيم كه دو گره از دو گراف شبيه هشتند، اگر گره هاي همسايه آنها به همديگر شبيه 
 به شباهت مكان قرارگيري آنها در ساختار به عبارت ديگر شباهت دو گره از دو گراف. باشند

  .توجه كنيد14 شكلبراي روشن شدن اين مسئله به مثال مطرح شده در . گراف بستگي دارد

 
نمايش كارايي نگاه ساختاري به . 14   ontologyشكل

يابي مبتني بر روشهاي بازيابي داده و يا همان طور كه مشخص است با هيچ گونه روش شباهت 
اما با توجه به ساختار و روابط بين گره . شباهت رشته اي نمي توان اين نگاشت را صورت داد

                                                 
1 Entity Relationship 
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هاي دو گراف مي توان مطمئن بود كه بررسي ساختار دو گراف ما را به نگاشت مطلوب مي 
و علي مي توان نگاشت پدر و به طور واضح مي توان ديد كه از نگاشت بين پدربزرگ . رساند

ه تر و بيشتر، تغييري داين مسئله با بزرگ شدن گرافها و ايجاد روابط پيچي. آرش را نتيجه گرفت
)  و به اين معني كه مي توان همواره معتقد بود كه اگر در دو گراف داريم. نمي كند )lyx →

( )lwz بايد  باشد، تا حدودي و نه مطلقا  به xه اگر قرار بر نگاشتمي توان قبول كرد ك. →
قبول كرد كه 

z

y نگاشت شود بايد به .  w

  ساخت گراف اتصال همتا

 روي دو ساختمان داده يا همان طور كه گفته شد، الگوريتم نگاشت با ساختن يك گراف از
 هستند، B و Aدرا ين مرحله با فرض اينكه دو مدل اوليه ما  . آنتالوژي مورد نظر آغاز مي شود

) 1گراف اتصال همتا )G

( ) ( )( )

 :  را به صورت زير مي سازيم 

( ) ( ) ( ) BypyAxpxBAGyxpyx ′ ′∈ ⇔ ∈ ∈′′ ,,,,,,,,,,  

Aكه مشخص است، گره هاي اين گراف زير مجموعه گره هاي همان طور  B×

                                                

 هستند، با اين 
تفاوت كه گره هايي از دو گراف اوليه در يك گره قرار داده مي شوند كه يالهايي با خواص يكسان 

در  به هم يال دارند كه گره هاي سازنده انها لهمچنين گره هايي در گراف حاص. داشته باشند
با در . البته اين مسئله با توجه به گفته هاي قبلي واضح است.  گرافهاي اوليه به هم يال داشته باشند

نظر گرفتن اينكه محل قرار گيري هر گره در هر گراف در نگاشت آن موثر است، بنابرين هر دو 
 يكسان از گره اي در دو گراف اول زماني ممكن است به هم نگاشت شوند كه لينكهايي با خاصيت

همچنين يال خارج شده از آنها در گراف حاصل به مجموعه گره . آنها خارج يا وارد شده باشد

 
1Pairwise Connectivity Graph  
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در نتيجه گراف حاصل در حقيقت ادغام دو گراف . هايي كه از قبل نيز به آنها يال داشتيم، مي رود
  .قبلي است بدون اضافه كردن يالي بي معنا

  :را در نظر بگيريد 15 شكل حله چه اتفاقي مي افتد،براي اينكه بهتر بفهميم كه در اين مر

 
شكل  نحوه ساخت گراف اتصال همتا. 15 

l2همان طور كه از شكل بر مي آيد به طور مثال وقتي   به  با يال دارد و همين مسئله در مورد  a2 a1

(a2, b3)  را در گراف اتصال همتا از   به (a1, b1) و  صادق است، مي توان يال  l2 b3 b1 نتيجه 
  . گرفت

  ساخت گراف توزيعي استنتاجي

به اين معني كه با وجود . اما همان طور كه پيداست گراف حاصل تمام اطالعات موجود را ندارد
اما چيزي كه در . اين يالهاي يك طرفه تاثيرگذاري گره ها روي همديگر نيز يك طرفه مي شوند

بنابرين يكي از قدمهاي مهم براي بهتر ساختن . ك ساختار مهم است دو طرف يك يال استي
. لها به دست آوردااز طرف ديگر بايد وزن مناسبي براي ي. گراف دو طرفه كردن يالهاي آن است

اينكه تمام يالها يك وزن را داشته باشند به اين معني است كه تاثير گذاري گره ها روي همديگر 
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  :  را به صورت زير مي سازيم 1

سپس به . براي هر دو رأس مجاور در گراف اتصال همتا يك يال را در مسير مخالف قرار مي دهيم
اين كار مي تواند با هر الگوريتم دلخواهي صورت .  را نسبت مي دهيم1 تا 0هر يال مقداري از 

  .  روي يالهاي همنوع است1اما روشي كه در اينجا استفاده شده است، تقسيم مساوي وزن . بگيرد

 
شكل  ساخت گراف توزيعي استنتاجي. 16 

16 شكل  ,a2) به رأس 1 با يال به وزن (a3, b3) مشخص است، به طور مثال رأسهمان طور كه در 

b2)ئله در مورد يالهاي خروجي از رأس اما اين مس.  رفته است(a1, b1)چون ار .  صدق نمي كند
البته به طور مشخص .  گرفته اند0,5خارج شده است و هر كدام وزن  l1اين راس دو يال با نوع 

ئله در ساين م. وسي كه يالهاي غير همنوع از آنها خارج شده وزن يالهايشان را تقسيم نمي كنندرئ
  . كامال واضح است(a2,b2)مورد رأس 

                                                 
1 Induced Propagation Graph 
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  اجراي بخش اصلي الگوريتم

در اين بخش با . بعد از اينكه گراف مورد نظر ساخته شد، بخش اصلي الگوريتم آغاز مي شود
ر تكرار ميزان شباهت دو راس از دو گراف مورد نظر به دست مي استفاده از يك الگوريتم مبتني ب

)اگر فرض كنيم . آيد ) 0, ≥baσ نماينده ميزان شباهت دو رأس ABb∈

( ) ( )

a∈ باشد، مي  و
به همين دليل در ابتدا . جراي الگوريتم استام از ا iنماينده اين ميزان در مرحلهiσتوانيم بگوييم 

  .  است1اين مقدار اوليه در الگوريتم ارائه شده برابر . بايد مقدار آن را با يك مقدار اوليه پر كرد

در هر بار اجراي الگوريتم ميزان شباهت هر دو راس تابعي از مقدار قبلي آن و مقادير رئوس داراي 
  : ال براي مثال ارائه شده داريم به طور مث. يال به آنها مي باشد

( ) ( ) 5.25.011,0.1,5.0,, 33
0

11
0

22
0

22
1 =++=×+×+= babababa σσσσ

( ) ( )

  

روشهاي گوناگوني براي نرمال كردن . البته بعد از هر مرحله بايد مقادير به دست آمده را نرمال كرد
ساده ترين و پركاربردترين اين روشها تقسيم مقادير بر مقدار ماكزيمم . مقادير رئوس وجود دارد

به طور .   باقي مي مانند1 و 0 مقادير بعد از هر بار اجراي الگوريتم بين با اين كار تمام. است
  : عمومي در هر بار اجرا عمليات زير صورت مي پذيرد 

( ) (( ) ( ))
( ) ( )

∑  
∈∈

+ ×+=
BbpyAapx

iii yxbawyxbaba
,,,,,

1 ,,,,,, σσσ

( )

همان طور كه در مقاله . البته مي توان از روشهاي ديگري براي محاسبه ميزان شباهت استفاده كرد
، بهترين تابع ارائه شده  آورده شده  :براي اين مرحله به صورت زير استمذكور [MELN2002]

( )( )iii normalizeba σσϕσσσ +++=+ 001 ,  
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اين كار تا . س همسايه برمي گرداندوهتهاي رئامقداري را از روي ميزان شبϕكه در آن تابع  
)زماني ادامه پيدا مي كند كه  ) εσσ ≤Δ + ii مي توان ثابت كرد كه مقادير ميزان كه البته به راحتي . 1,

  . شباهتها همگرا است و اين الگوريتم در جايي متوقف مي شود

  نگاشت نهايي

براي روشن شدن اين مسئله به . بعد از انجام اين اعمال نوبت به انتخاب يك نگاشت مي رسد
جراي الگوريتم فوق، مقادير ميزان همان طور كه مشخص است بعد از ا.  توجه كنيد17 شكل

اما دو نگاشت گوناگون را مي توان به دست آورد كه هر دو . شباهت رئوس به دست آمده است
نحوه انتخاب يك نگاشت بر اساس اعداد به دست آمده، مسئله اي است . منطقي به نظر مي رسند

  .كه اكنون به آن مي پردازيم

 
شكل  گاشتهاي گوناگونن. 17 

مسئله انتخاب نگاشت، مي تواند با انتخاب تمام حالتهاي موچود براي نگاشت رئوس دو گراف 
بنابرين يك راه . صورت بپذيرد كه البته راه حل بسيار پرهزينه اي است و زمان آن نمايي است

ت، با وضع بسيار مناسب براي كم كردن اين هزينه، كاهش زير مجموعه هاي ممكن از گراف نگاش
يكي از اين قوانين خاص، محدود كردن عمل نگاشت به نگاشت يك به يك . قوانين خاص، است

بنابرين محدوديت چندي رابطه نگاشت يك به يك مي شود و نمي توان چندين رأس از . است
اما متاسفانه اين مسئله فقط تا حدودي فضاي جستجو را كاهش مي . گراف را به يك رأس برد
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17 شكل مشخص است، هنوز بايد از ميان چندين راه حل يكي از آنها را ان طور كه در دهد و هم
  .انتخاب كرد

اين راه حل يك استراتژي . براي حل اين مسئله مي توان از راه حل ازواج پايدار استفاده كرد
شي گرافي است كه دو گراف دو بخ. مناسب براي نگاشت دو رأس از يگ گراف دو بخشي است

روش ازدواج پايدار الگوريتمي را ارائه مي . رأس هر يال آن هر كدام در دو مجموعه مجزا باشند
،  x1 وجود ندارند كه  (x2, y2) و (x1, y1)كند كه طبق آن هيچ دو زوج رأس نگاشت شده اي مثل 

y2 را به y1پيداست نگاشت اول يك نگاشت 17 شكلهمان طور كه در .  تريجيح دهد و برعكس
 . است، اما نگاشت دوم يك نگاشت غير پايدار است) ازدواج پايدار(پايدار 

اما مي . نگاشت با استفاده از ازدواج پايدار يك معيار قابل قبول را براي حل مسئله فراهم مي كند
مثال مي توان از روشهايي استفاده به طور . توان از روشهاي ديگر براي انتخاب نگاشت بهره برد

داراي اين 17 شكلنگاشت دوم در . كرد كه ماكزيمم مجموع روابط انتخاب شده را برآورده كند
اما روش پيشنهادي براي اين الگوريتم مبتني بر اين تفكر است كه هر گره حاضر به . شرايط است

 را 1براي اين كار شباهت نسبي.  شرطي كه بهترين انتخابش باشدپذيرش هر گره ديگر است اما به 
در شباهت نسبي هر كدام از رئوس يك رأس را با بيشترين حد ممكن به خود . تعريف مي كنيم
  : اين بدان معناست كه براي هر رأس داريم . شبيه مي دانند

( ) ( ){ }mxmxyxrel →= ,max, σσ

( )

  

نتيجه اين عمليات بر روي مثال آورده . برابر نيستالبته مشخص است كه وزن يالها در دو طرف 
: همان طور كه مشخص است داريم . نشان داده شده است18 شكل در ا17 شكلشده 

66.0
9.0
6.0, 21 ==barelσ

                                                

.  

 
1 Relative Similarity 
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شكل  18 

1 براي مثال فرض مي . رد نظر را جزو نگاشت مي آوريم روابط مو،سپس بر اساس يك آستانه
 را به عنوان يك نگاشت انتخاب a1 مي تواند b2همان طور كه مشخص است، . trel 0.7 = كنيم 

 است نمي توان اين 0,7 < 0,66اين مقدار برابر  a1 اما چون براي 0,7 > 1,0كند چون داريم 
  . نگاشت را قبول كرد

معيارهاي معمول در حوزه . ستانه مناسب، بايد معيارهايي را تعريف كردبراي به دست آوردن يك آ
اگر فرض كنيم كه نتيجه نگاشت . بازيابي اطالعات در اينجا نيز مي توانند مورد استفاده قرار بگيرند

})به دست امده از راه حل ما به صورت  ) ( )}nn babaP ,,...,,  و نتيجه درست به صورت =11
( ) ( ){ }mm yxy ,,...,1xI IPc:  باشد و اگر در نظر بگيريم =1, I= مي توان مقادير ،precision 

  : را به صورت زير داشتrecallو 

m
crecall

n
cprecision == ,

( )

  

accuracy و البته معيار ديگري هم با عنوان   :  قابل تعريف است كه براي آن داريم

( )
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−=

−+−
−=

precision
recall

m
cmcnaccuracy 121

                                                

  

 
1Threshold   
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به طور . معيار مي توان آستانه مناسب را براي گرافهاي مختلف به دست آوردبا استفاده از اين سه 
 باشد تا 1,0 و 0,95ب بايد بين [MELN2002]در گرافهاي خلوت ميزان آستانه مناسمثال طبق 

 .را برآورده كند% 50 يعني precisionحاكثر 

  ل آساينقدي بر روش س

در . ر ابهام است در حل پاره اي از مسائل دچاروش سيل آسا با تمام مزايايي كه فراهم مي كند،
  . از اين مسائل مي پردازيمادامه به نعدادي

 آنتلوژي مورد بررسي نشان 545 تعداد استفاده از خواص گوناگون را در [HAER2006]3 جدول
 در مقايسه با ديگر Is_A و با subclassOfديده مي شود، از رابطه  آن همان طور كه در. مي دهد

  . روابط، استفاده چشمگيري مي شود
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جدول  تنوع استفاده از خواص گوناگون در آنتالوژي. 3 

له يكي از ئهمين مس. همان طور كه مشخص است، رابطه تعدي در اين نوع رابطه برقرار است
.  به مثال زير توجه كنيد آن شدنبراي روشن. ضعفهاي اساسي روش سيل آسا محسوب مي شود

 IS_A از يك نوع و رابطه a3 با a2 و رابطه بين a2 با a1،  فرض مي كنيم رابطه بين 19 شكلدر 
نيز  a3 و a1 مي توان اين رابطه را بين IS_Aبه طور مشخص و به دليل ماهيت ذاتي رابطه . باشد
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 نگاشت اين آنتالوژي به آنتالوژي ديگري كه به هر دليلي مثل نديدن متاسفانه در. برقرار دانست
  .و يا اهميت ندادن به آن، اين موجوديت را نديده دچار مشكل مشكل مي شويم a2موجوديت 

 
شكل  ضعف روش سيل آسا درنگاشت روابط با خاصيت تعدي. 19 

وجود <a1, a2>اف اتصال همتا، اصوال راسي با عنوان اين مشكل از آنجا ناشي مي شود كه در گر
به نظر مي آيد با ايجاد . ندارد و در هيچ حالتي نمي توان اين دو راس را به همديگر نگاشت كرد

  .كل را بر طرف كردش مي توان اين م در گراف اولa3 و a1راسي بين 

ح مي دهم، اما در اينجا به بررسي گرچه در ادامه بيشتر درباره پروژه انجام شده و ارزيابيها توضي
براي اجراي داده هاي . رويكرد دخالت دادن رابطه تعدي در روش سيل آسا مي پردازيم 20 شكل
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 راس و 340يكي از آنتالوژي ها داراي . الگوريتم روي دو آنتالوژي توريسم به دست آمده اند
رئوس مشترك اين دو آنتالوژي در نگاشت جواب براي همچنين .  راس است474ديگري داراي 

  . اين بدان معناست كه دو آنتالوژي به طور كامل به مفاهيم يكسان نپرداخته اند.  راس است226

 
شكل  مقايسه دو رويكرد در روش سيل آسا. 20 

به . اي را فراهم مي كنندنتايج شاخص هاي به دست آمده در دو حالت، توجيهات قابل مالحظه 
اين مسئله كارايي اعمال رابطه تعدي در روش .  افزايش داشته استrecallمقدار طور مشخص 

به طور قطع موجوديتهايي در يكي از اين دو . دليل امر نيز واضح است. سيل آسا را نشان مي دهد
طه تعدي موجوديتهاي متصل از آنتالوژي بوده اند كه در ديگري ديده نشده اند و البته با اعمال راب

اما همان طور كه از نمودار .  توانسته اند كنار هم قرار بگيرندIS_Aطريق يك زنجيره رابطه 
. توجيه اين مسئله نيز ساده به نظر مي رسد.  كاهش داشته استprecisionمشخص است، مقدار 

 كه اساسا نبايد كنار هم اعمال رابطه تعدي ممكن است به كنارهم قرار گيري زوجهايي منجر شود
همين مسئله ممكن است به . يعني تعداد زوجهاي مورد بررسي افزايش مي يابند. قرار مي گرفتند

همين امر به طور قطع باعث افزايش . پذيرش بعضي نگاشتهاي غلط از سوي الگوريتم منجر شود
  . مي شودprecisionجوابهاي بي ربط و كاهش 
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به طور . آسا، تكيه بيش از حد اين الگوريتم بر ساختار آنتالوژيها استنقد ديگر وارد بر روش سيل 
نگاشتي كه توسط روش سيل آسا انجام مي شود به 21 شكلمثال در دو آنتالوژي مطرح شده در 

  . اين اشتباه به دليل رويكرد ساختارگرايانه روش سيل آسا است. طور آشكار اشتباه است

 
كلش  .شكل باال پاسخ الگوريتم به نگاشت دو آنتلوژي و شكل پايين پاسخ درست ان است. بروز مشكل در روش سيل آسا. 21 

چون حالت به دست امده، . به طور قطع با اجراي روش سيل آسا به جواب ديگري نمي توان رسيد
اما مي توان با استفاده از پارامترهاي . ر استبهترين جواب براي نگاشت اين دو ساختار به همديگ

، از دخالت تمام و كمال string matching ها و يا الگوريتمهاي thesaurusديگر، چون استفاده از 
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در ادامه با معرفي پروژه به رويكرد خود براي حل اين مشكل . ساختار در اين روش جلوگيري كرد
 .بيشتر مي پردازيم

  ژهنگاهي به ساختار پرو

آن چنان كه در ادامه مي آيد، در اين بخش به ساختار كلي پروژه و روشهاي پياده سازي شده در 
الزم به ذكر است كه در قسمت كه ابهامي در الگوريتمهاي مورد استفاده وجود . آن مي پردازيم

  .دارد، اين روشها به طور كامل تشريح شده اند

در . فرمتي است كه گراف را با آن توصيف مي كنيمفرمت كلي دو آنتاوژي مورد بررسي بر اساس 
همچنين نام هر راس بعد از . نوشته مي شوندvertices*اين فرمت ابتدا تعداد رئوس پس از كلمه 

، توصيف يالهاي گراف آغاز مي arcs*بعد از پايان اسامي رئوس با كلمه . شماره آن راس مي آيد
اس مبدا، سپس راس مقصد و بعد از آن نوع يال مي در توصيف يالهاي گراف ابتدا شماره ر. شود
  .آيد

همان طور كه در قبل گفته شد، اعمال رابطه تعدي، مي تواند تا حدود زيادي به درستي نگاشت 
همچنين ممكن . اعمال رابطه تعدي تا حدود زيادي گراف را حجيم مي كند. نهايي كمك كند

بنابرين پارامتري با . ي و يا به صرفه نبوده استاست، روابطي را ايجاد كند كه ايجاد آنها منطق
 در پروژه قرار داده شده است كه به كمك آن عمق MAX_DEPTH_TO_TRANSITIVEعنوان 

22 شكل  .توصيح بيشتري در اين رابطه مي دهد. اعمال رابطه تعدي تعيين شود
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شكل   اعمال رابطه تعدي با عمقهاي گوناگوننمايش نحوه. 22 

همان طور كه در شكل مشخص است، با استفاده از اعمال رابطه تعدي با عمقهاي بيشتر تعداد گره 
ها افزايش مي يابد و اين مسئله همان طور كه در قبل گفته شد، ممكن است به پذيرفتن نگاشتهاي 

ايش اين گونه يالها در گرافهاي اوليه منجر قابل ذكر است، افز. غلط از سوي الگوريتم منجر شود
به افزايش رئوس در گراف اتصال همتا نمي شود و تنها تعداد يالهاي اين گراف را افزايش مي 

  .دهد

همان طور كه پيش از اين نيز گفته شد، تمام . بعد از اين مرحله، گراف اتصال همتا ساخته مي شود
ا، راس مقصد و نوع يال شناسايي شده، و در گراف از تمام يالهاي موجود در گراف، راس مبد

اتصال همتا، براي هر يال يك نوع در دو گراف اوليه، يك يا و از از راسي تركيب شده از مبدا هاي 
البته با توجه به روش سيل آسا، اين يال دو طرفه . و راسي تركيب شده از مقاصد، ايجاد مي شود

  . ايجاد مي شود
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  وزن دهي به يالها

اما . ده اصلي وزن دهي به يالها، از سياست در پيش گرفته شده در روش سيل آسا نشات مي گيرداي
به نظر مي آيد مي توان مسائلي چون ضعف روش سيل آسا در ساختارگرايي صرف را در اين جا 

روش در پيش گرفته شده در اين پروژه وزن دهي به يالها مبتني بر ميزان شباهت . حل و فصل كرد
  . ت مورد نگاشت استكلما

براي به دست آوردن ميزان شباهت دو رشته كه همان نامهاي رئوس در گرافهاي اوليه بودند، از 
 2 توسط والديمير لونشتاين1965فاصله لونشتاين كه در سال .  استفاده مي كنيم1فاصله لونشتاين

براي مثال .  دست مي دهدابداع شد، كمترين تعداد عمليات ممكن براي تبديل دو رشته به هم را به
 است و مي توان عمليات ممكن براي رسيدن از 3 برابر sitting و kittenفاصله لونشتاين دو رشته 

  .يك به ديگري را به صورت زير تصور نمود

kitten  sitten  sittin  sitting 

اضافه همان طور كه مشخص است، عمليات ممكن براي تبديل دو رشته، شامل تغيير، خذف و 
براي به دست آمدن فاصله لونشتاين، يك الگوريتم پويا ارائه مي شود كه از . يك حرف است

)جدولي با اندازه هاي  ) ( )11 +×+ mn

[ ] [ ]jmin ..0,..0

                                                

.  طول رشته هاي اوليه مي باشدm و n استفاده مي كند كه 
به .  از يكديگر استشته هر نقطه از اين جدول نشان دهنده فاصله لونشتاين دو ر

23 شكلطور مثال جدول حاصل براي دو رشته  kitten و sitting آمده است در[WIKI]. 

  

 
1 Levenshtein Distance 
2Vladimir Levenshtein  
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n e t  t  i  k   

6 5 4 3 2 1 0   

6 5 4 3 2 1 1 s 

5 4 3 2 1 2 2 i  

4 3 2 1 2 3 3 t  

3 2 1 2 3 4 4 t  

3 2 2 3 4 5 5 i  

2 3 3 4 5 6 6 n 

3 4 4 5 6 7 7 g 
شكل  جدول به دست آمده براي فاصله لونشتاين دو رشته. 23 

( )(براي اعمال فاصله لونشتاين از مقدار  )21 ,tan_exp sscedisnlevenshtei−

[ ]

.  استفاده مي كنيم
 شپس براي هر يال داريم. مبناي اساسي اين كار تاثير باالي شباهت كلمات در وزن دهي يالها است

  : داريم

[ ]( )
[ ]i

i lanumb
bsimilarityasimilaritylbaweight

,
][,, +

= 

 تابعي است كه ميزان Similarity[x].  تعيين مي شودli با نوع b به aكه در اينجا، ورن يال از 
همچنين تابع . شباهت دو رشته در راس مورد نظر در كراف اتصال همتا را تعيين مي كند

numb[x،l] نعداد يالهاي خروجي از راس x و نوع lي دهد را به دست م.  
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  اجراي بخش اصلي روش روي گراف اتصال همتا

منظور از ترتيبهاي گوناگون در . بخش اصلي روش سيل آسا را به چندين ترتيب مي توان انجام داد
براي مثال مي توان سه روش . اين روش، راهكارهاي گوناگون براي محاسبه ميزان شباهت است

  :گوناگون را براي اين محاسبه به شمار آورد

( ( ))iii normalize σϕσσ +=+1.1 

( ( ))ii normalize σϕσσ +=+ 01.2 

( ( ))ii normalize σσϕσ +=+ 01.3 

( ( )) iii normalize σσϕσσσ +++=+ 001.4

 تعداد NUMBER_OF_ITERATION_IN_PAGERANKهمچنين مي توان  با تعيين پارامتر 
ير گوناگون اين پارامتر ارزيابي پاسخ را براي مقاد24 شكل. تكرارهاي اين مرحله را تعيين كرد

 به دست آمده FOAMاين نمودار براي نگاشت دو آنتالوژي از مجموعه داده (نشان مي دهد 
  .):است
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شكل  .نمودار تغيير و همگرايي پارامترها بر اساس تعداد مراحل اجراي الگوريتم. 24 

يزان پارامترها و همين طور به طور اخص همان طور كه مشخص است، با افزايش تعداد مراحل، م
  .مقادير شباهت رئوس همگرا مي شود

  روش مورد استفاده در نگاشت

  :در اينجا به تشريح دو روش مورد كاربرد براي انتخاب نگاشتهاي قابل قبول مي پردازيم

در اين روش ابتدا تمام گره ها بر اساس ميزان . روش اول مبتني بر يك روش حريصانه است
سپس از باالترين ميزان شروع به . باهتشان كه در مرحله قبل به دست آمده است، مرتب مي شوندش

. هر كدام از مقادير انتخاب شده، در ادامه الگوريتم مورد انتخاب واقع نمي شوند. انتخاب مي شود
 امكان (d، b) و يا (a، c) انتخاب شود ديگر بررسي گره هايي چون (a  b)،به طور مثال اگر گره 

نتيجه اجراي اين الگوريتم را روي مثال آورده شده در ابتداي اين بخش را 25 شكل. پذير نيست
  .نشان مي دهد
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شكل  نتيجه اجراي الگوريتم حريصانه براي انتخاب يك نگاشت. 25 

مسئله ازدواج پايدار اصوال در . زدواج پايدار استروش دوم مورد بررسي در اين پروژه، الگوريتم ا
 m مرد و nبراي توضيح بهتر فرض كنيد كه تعداد . سري مسائل گرافهاي دوبخشي ارائه مي شود

هدف يافتن بهترين نگاشت بين اين . زن، ليستي از افراد مورد تاييدشان را به ترتيب ارائه مي كنند
 يك نگاشت كامل بين اين دو گروه است به نحوي كه يك نگاشت ازدواج پايدار. دو گروه است

  .خاصيت كه در ادامه مي آيد برقرار شود

)طبق اين خاصيت، هيچ دو زوجي مثل )( )yx yx,وجود ندارند كه ,′′ و x ،y′′y  را ، x را و 
  . به وضوح چنين وضعيتي به ناپايدار تعبير مي شود. ترجيح دهد

در . الگوريتم مورد استفاده در اين پروژه براي ازدواج پايدار مبتني بر تكرار يك سري اعمال است
 به او هر بار تكرار، هر كسي كه زوجي ندارد به باالترين فرد موجود در ليست خود كه تا به حال

اگر فرد مود نظر، زوجي نداشت، اين ازدواج صورت مي . پيشنهاد نداده، پيشنهاد ازدواج مي دهد
اما اگر فرد مورد نظر پيش از اين ازدواج كرده بود، مقايسه اي بين فردپيشنهاد دهنده و زوج . گيرد
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در اينجا نيز ميزان شباهت به دست آمده در مرحله نهايي روش سيل آسا به عنوان ميزان عالقه دو 
  .اي نگاشت استفاده مي شودژوح بر

  استفاده از فيلتر

همان طور كه در قبل گفته شد، لزومي ندارد كه تمام رئوس موجود در دو گراف را به هم نگاشت 
چنين رويكردي از انجا نشات مي گيرد كه اصوال لزومي ندارد كه دو انتالوژي كامال درباره . كنيم

بنابرين استفاده . ي يك مبحث به اندازه ديگري باشدمسائل مشتركي صحبت كنند و يا تامل آنها رو
به همين منظور مي . از فيلترهايي به منظور حذف گزينه هاي كامال نامربوط منطقي به نظر مي رسد

البته نوع ديگري .  ميزان قابل قبول براي دو راس را حداقلي كردthresholdيك توان با استفاده از 
ده از الگوريتم لونشتاين اتفاق مي افتاد و طبق آن تمام يالهاي مرتبط به از اين فيلترينگ قبال با استفا

  .راسي كه نمايندگي دو راس كامال بي ربط به همديگر را داشت، داراي وزن بسيار كمي مي شدند

 ارزيابي الگوريتمها و فيلترها

. وش مي پردازيمدر اين بخش به ارزيابي الگوريتمهاي استفاده شده و فيلترهاي به كار رفته در ر
  . استفاده شده استFOAMبراي اين بررسي از مجموعه داده 

 شكل. در ابتدا به بررسي ارزش دخالت فاصله لونشتاين در وزن دهي به يالها مي پردازيم

  . تفاوت استفاده و عدم استفاده از اين وزن دهي را روشن مي كند26
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شكل  استفاده و عدم استفاده از فاصله لونشتاين. 26 

عمال در آنتالوژيهايي كه فقط ساختارشان مطرح است و . اين نتيجه جندان هم بي دليل نيست
اصوال كلمات به كار رفته در آنها به همديگر بي ربط هستند، مي توان قبول كرد كه فاصله 

اما در جايي كه كلمات نزديك به هم . بااليي استلونشتاين براي همه زوج رئوس برابر و مقدار 
  . در دو آنتالوژي وجود دارند، اين فاصله كم شده و باعث نزديكي اين دو راّس مي شود

مسئله بعدي كه در ارزيابي حائز اهميت است، انتخاب يك روش مناسب براي محاسبه در قسمت 
 مي توان چهار روش را براي اين كار همان طور كه پيش از اين گفته شد،. نهايي الگوريتم است

  .بررسي كرد
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بررسي متودهاي گوناگون در محاسبه نهايي. 27  شكل

 Accuracy باال و همين طور precision، متود پايه داراي همان طور كه در باال مشخص است
 از Aالبته متود (هم عمل كرده اما متودهاي ديگر تقريبا مثل . باالتر نسبت به ديگر متودها است

 باال هستند و عمال اين مسئله نشان دهنده آن است كه پاسخ recallو داراي .) ديگران پايينتر است
اما در كل به اين دليل كه ارزش نهايي هر زوج راس يك . درست زيادي را به دست اورده اند

جه نهايي آورده شده اند كه اين مسئله ابهاي غلط زيادي نيز در نتي.حداقلي را داراست، بنابرين جو
  . شده استprecisionباعث كاهش 

. بررسي بعدي روي الگوريتم هاي استفاده شده، به الگوريتم مورد كاربرد در انتخاب نگاشت است
مورد  دو روش نگاشت با استفاده از الگوريتم حريصانه و الگوريتم ازدواج پايدار 28 شكلدر 

  .بررسي قرار گرفته اند
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شكل  بررسي دو الگوريتم ازدواج پايدار و الگوريتم حريصانه. 28 

همان طور كه مشخص است، الگوريتم ازدواج پايدار نسبتا پاسخ مناسبتري به شاخصهاي تعيين 
  .شده مي دهد

29 شكل پاسخ 1 شكل . مي پردازيمدر آخرين ارزيابي به نحوه استفاده از فيلترهاي گوناگون
به اين .  نشان مي دهد10 در مبناي threshold را به accuracy و precision ،recallشاخصهاي 

  . بار كوچكتر شده استthreshold 10معني كه در هر بار اجرا 
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شكل   بر شاخصهاي گوناگونthresholdثير استفاده از تا. 29 

  وستيپ

  مجموعه آزمونيمعرف

. در اينجا به بررسي و معرفي مجموعه آزمون هاي مطرح و مورد استفاده در اين پروژه مي پردازيم
  .  به طور خاص مورد بررسي قرار مي گيرندEON2004 و FOAMاما مجموعه آزمونهاي 

 EON2004مجموعه آزمون 

EON2004 ها و آنتالوژي از سري كنفرانسهايي بوده است كه در راستاي گسترش كار بر روي
هدف اصلي در اين كنفرانس پرداختن به ابزارها، روشها .  برگزار شده استsemantic webمبحث 

در همين راستا  بخش مهمي .  و رويكردهاي گوناگون متخصصان اين امر و ارزيابي آنها بوده است
در حقيقت اين . ها اختصاص داشته استآنتالوژينس به مسابقه اي در زمينه نگاشت از اين كنفرا
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مسابقه براي ارزيابي و ارزش دهي به متودها و روشهاي گوناگون ابداعي از طرف شذركت 
  . كنندگان مي پرداخته است

مكان ا. هاي نمونه بوده استآنتالوژينحوه برگزاري اين مسابقه، اعمال متودهاي گوناگون روي 
 OWLفرمت آنتالوژيهاي اراوه شده، . ارزيابي پاسخ متود با جواب درست نيز ممكن بوده است

  .  در اختبار شركت كنندگان قرار مي گرفته استRDF/XMLبوده و نگاشت نهايي با فرمت 

و البته ديدگاههاي گوناگون در زمينه نمايش اين .  استbibliographyدامنه اولين تست مبحث 
اين .  بر همين اساس هستند304 تا 301آنتالوژيهاي ارائه شده در .  رعايت شده استآنتلوژي

 20 موجوديت نامدار و 56 خاصيت داده؛ 20 خاصيت كالس، 49 كالس، 33آنتالوژيها داراي 
  . موجوديت بدون نام هستند

اطالعات . ده شده انداليته براي باالتر رفتن كيفيت كار، آنتالوژيهايي با ديگر مضامين در كار قرار دا
  . مربوط به آنتالوژيهاي گوناگون در زير آمده است

 يك انتالوژي را با آنتالوژي 102تست . ، يك آنتالوژي را با خود آن مقايسه مي كند101تست 
 تواند يك نمونه مناسب براي رد سختارگرايي صرف  اين تست مي. كامال بي ربط آورده است

 يك آنتالوژي را با كلي شده و جزئي شده خود آن نگاشت 104 و 103تست . روش سيل آسا باشد
  .مي كند

 202 و 201در تستهاي .  اساسا بر روي نام گذاري موجوديتها حركت مي كند200تستهاي رديف 
 سيستم نامگذاري متفاوتي 204در تست .  جايگزين شده اندrandomنامهاي موجوديتها با كلمات 

در .  كلمات هم معني با كلمات اصلي جايگزين شده اند205تست در . در پيش گرفته شده است
  . استفاده شده اندlabel كلماتي از زبانهاي ديگر به عنوان 206تست 
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بعضي از تستها بدون .  در نوعهاي موجديتها تغيير ايجاد شده است231 تا 220در سري تستهاي 
 نيز 300سري تستهاي . هستند (instance) و بعضي بدون نمونه propertyصفت، بعصي بدون 

 . همان طور كه قبال گفته شد، كامال واقعي هستند

 FOAMمجموعه آزمون 

FOAM1 ابزاري براي نگاشت اتوماتيك يا نيمه اتوماتيك دو آنتالوژي با فرمت OWLبه .  است
طور معمول اين ابزار بر اساس شباهت موجوديتها، صفات و خواص مطرح شده در آنتالوژيها كار 

  .  ارائه شده استPAKM04 و ESWS04 ،ISWC04نتايج كار در جاهاي مختلف از قبيل . مي كند

تهيه ) نگاشت(گروه مذكور دو سرويس متفاوت از قبيل سرويس وب و جاوا را براي اين منظور 
موضوعات اين آنتالوژيها به . در ضمن تعدادي نمونه آنتالوژي نيز گرد آورده است. كرده است

  . از قبيل توريسم، حيوانات و ورزش برمي گرددموضوعاتي 

  هاي آنتولوژيكيش گرافينما

در اين پروژه همچنين بستري براي رسم گرافيكي و كسب درك درستي از ساختار آنتولوژي ها 

در اين . بوجود آمده تا بتوان به يك نمايش گرافيكي از ساختار درختي آنتولوژي ها دست يافت

فرزندي بهره گرفته شده و نمودار گراف مربوط به اين روابط مورد رسم - پدربرنامه تنها از روابط 

  .قرار گرفته

 . در ادامه آورده شده استTourismB و TourismAبعنوان نمونه شكل گراف دو آنتولوژي 

 

                                                 
1 Framework for Ontology Alignment and Mapping 

 71



  

 
.   TourismAنمايش گرافيكي آنتولوژي  30 شكل
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.   TourismBنمايش گرافيكي آنتولوژي  31 شكل
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Abstract 
 
Ontology Matching is a process for selection of a good alignment across 

entities of two (or more) Ontologies. This can be viewed as a two phase 

process of: 1) applying a similarity measure to find the correspondence of 

each pair of entities from two ontologies, and 2) Extraction of an optimal or 

near optimal mapping. This paper is focused on the second phase and 

introduces two approaches for that. To be able to do so, we need a 

mechanism to score different possible mappings. Our solution is a weighting 

mechanism named Coincidence-Based Weighting. On that basis, a Genetic 

Algorithm is then introduced to create better mappings in successive 

iterations. In the second part and extended similarly flooding algorithm is 

discussed. Evaluations of both algorithms is shown and discussed in the 

report too. 
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