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Abstract

Compozit, ia automată a serviciilor web se referă la modul în care serviciile
pot fi utilizate în mod complex s, i agregat, pentru a servi o funct, ionalitate
specifică s, i cunoscută. Cunoscându-se o listă de servicii descrise prin
parametrii de intrare s, i ies, ire s, i o solicitare de o structură similară: parametrii
cunoscut, i init, ial s, i căuta̧ti; o solut, ie poate fi proiectată pentru a căuta
automat muļtimea de servicii web care satisfac solicitarea, în anumite
constrângeri.

Propunem doi algoritmi eficient, i care rezolvă problema compozit, iei au-
tomate a serviciilor web as, a cum a fost formulată în cadrul competit, iilor
organizate în 2005 s, i 2008 s, i un generator de teste, care compune teste
în care sunt necesare compozit, ii mult mai lungi. Mai mult, proiectăm
două noi modele de descriere a parametrilor serviciilor, extinzând expre-
sivitatea semantică a competi̧tiei din 2008. De asemenea, considerăm
şi limjabele moderne de descriere a serviciilor, cum ar fi OpenAPI s, i în
special modelul schema.org. Algoritmii pentru noile modele pot rezolva
cazuri de dimensiuni semnificative, des, i complexitatea computa̧tională
creşte. De asemenea, definim versiunea online sau dinamică a problemei
compozit, iei. În acest sens, considerăm că serviciile web s, i solicitările de
compozit, ii pot fi adăugate s, i eliminate în timp real, iar sistemul trebuie să
se ocupe de aceste opera̧tii. Aceasta perspectivă mai practică consideră că
este necesară ment, inerea compozi̧tiilor pentru utilizatorii care le rulează
activ, pentru o perioadă de timp continuă.

Contribut, iile tezei se încadrează în: optimizări ale algoritmilor de potrivire
a parametrilor existent, i, proiectarea de noi modele de potrivire semantică
s, i problema compozit, iei dinamice.
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5.1 Contribuţii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
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1Introducere

Compunerea Serviciilor Web este un domeniu de cercetare s, i de dezvoltare
software care permite utilizarea mai multor servicii în mod agregat, pentru
a atinge o funct, ionalitate cu scop mai larg. Domeniul este tot mai popular
în ultimii ani, fiind parte a stilui de arhitectură software orientat către
Servicii (SOA) [PL03].

Elementul de bază este serviciul web. Considerăm un serviciu web ca o
funct, ionalitate standardizată sau o metodă de comunicare între entităt, ile
dintr-o ret,ea. Unele dintre aceste entităt, i sunt dezvoltatori de servicii, ex-
punând interfat,a s, i funct, ionalităt, ile serviciilor, iar ceilalt, i consumatori care
le folosesc apelând serviciile. Ca principiu, serviciile au o funct, ionalitate
precisă s, i restrânsă.

În continuare, domeniul consideră că un număr mare de servicii sunt
deja cunoscute. Ele constituie depozitul de servicii. Există, de asemenea,
interes pentru o funct, ionalitate nouă, de obicei mai complexă s, i descrisă
printr-o structură similară. Cel mai adesea nu există un serviciu unic care
să satisfacă funct, ionalitatea căutată; dar pot exista mai multe servicii din
depozit care împreună pot îndeplini cerint,a. Compunerea serviciilor web
se referă la găsirea acestor servicii.

Automatizarea este ideea esenţială din spatele cercetării propuse. Scopul
este de a găsi o astfel de compozit, ie programatic, fără intervent, ia umană.
Automatizarea este motivată de mai mult, i factori: depozitele de servicii pot
fi foarte mari s, i este mai ieftin sau rapid fa̧tă de compozit, ia manuală. Dar
automatizarea procesului aduce două noi dificultăt, i: nevoia unui model, a
unui set de reguli formale, care să ghideze construct, ia fluxului de lucru
de servicii; s, i în al doilea rând, algoritmul de construçtie a compozit, iei.
Cele două sunt clar separate în teză de: Capitolul 2 Modele s, i Capitolul 3
Complexitate.
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În final, ca în orice domeniu de cercetare, compozit, ia automată trebuie
aplicată în practică. Ca orice exemplu de reprezentare s, i al cunos, tint,elor
şi ra̧tionament automat, ea necesită modelare s, i decizii de proiectare.
Aplicarea lor în practică face posibilă accesul la feedback-ului industriei,
ceea ce testează fezabilitatea modelelor. Există, de asemenea, domenii
specializate în care compozit, ia trebuie adaptată, cum ar fi Prelucrarea
Limbajului Natural. Toate acestea fac parte din aplicat, ii (Capitolul 4).

1.1 Compunerea Automată a Serviciilor Web

Să presupunem că sunt cunoscute definit, iile unui set de servicii s, i so-
licitarea unei noi funct, ionalităt, i. Pentru automatizare este nevoie de
anumite reguli de potrivire a parametrilor, care să definească modul în
care parametrii sunt transferat, i între servicii. O compozit, ie satisfăcătoare
este o listă de servicii din depozit, care, pornind de la informat, iile furnizate
în cerere, generează informat, iile necesare respectând toate regulile de
potrivire. În cea mai simplă formă, serviciile sunt definite doar printr-o
muļtime de parametri de intrare s, i ies, ire. Serviciile pot fi apelate sau invo-
cate dacă sunt cunoscut, i tot, i parametrii lor de intrare s, i tot, i parametrii de
ies, ire se cunosc după apel. Parametrii învăt,at, i pot fi folosit, i în continuare
ca intrări ale altor servicii, pe baza modelului de potrivire care poate fi
oricât de complex sau expresiv. De exemplu, poate include: definit, iile
conceptelor care definesc parametri, subsumarea între aceste concepte,
alte proprietăt, i semantice, metrica calităt, ii serviciilor, stări ale serviciilor s, i
altele.

În cea mai simplă formă, fiecare parametru este definit de un concept
dintr-o muļtime de concepte sau tipuri; specificat de nume. Un parametru
de ies, ire al unui serviciu poate fi potrivit cu intrarea altui serviciu dacă
au acelas, i nume. Scopul este să adăugăm la această muļtime, adică a
parametrilor cunoscuţi, tot, i parametrii ceruţi în solicitare. Dacă o astfel de
compozi̧tie se poate găsi cu succes, rezultatul constă în serviciile apelate,
iar ordinea serviciilor poate fi relevantă.
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Pe parcursul tezei, serviciile se consideră fără stare, ceea ce înseamnă că
atât ele cât si mediul extern nu î̧si modifică în niciun fel starea. Acest tip
de servicii este denumit s, i servicii de producătoare de informat, ii, cum ar fi
în [ZLC12], subliniind faptul că serviciile doar produc informat, ii noi pe
baza informat, iilor cunoscute anterior şi nu au efecte secundare.

Competi̧tiile de Compunere a Serviciilor

Prin Competi̧tiile de Compunere ale Serviciilor, sau Competi̧tiile de Compozit, ie
sau, pe scurt, competit, ii; ne vom referi la seria concursurilor organizate
pentru centralizarea s, i evaluarea a algoritmilor de compozit, ie automată.
Competit, iile aceastea au avut s, ase edit, ii [BWB10], între 2005 s, i 2010, orga-
nizate ca parte din mai multor conferint,e conexe din domeniu. Competit, iile
ocupă o mare parte din motivat, ia pentru domeniul tezei, deoarece primele
noastre publica̧tii propun noi algoritmi pentru edit, iile competit, iei din 2005
s, i 2008.

În continuare, alte două lucrări strâns legate de competi̧tii duc la primele
noastre contribut, ii. Primul este [Zou+14] care reduce modelul de compozit, ie
al edit, iei 2005 la instant,ele ale problemelor de planificare (planning), re-
zolvate folosind solver-ul Fast-Forward [Hof01]. După implementarea
primului algoritm, următorul pas natural a fost adaptarea algoritmului
pentru versiuni mai recente ale competi̧tiilor, care s-a concretizat în al-
goritmul pentru competi̧tia de la edit, ia din 2008. În mod similar, am
comparat solut, ia cu rezultatele post-provocare, în special pentru a citi ro-
driguez2011automatic. Algoritmii dezvoltat, i pentru aceste două versiuni
ale problemelor au fost folosit, i ca bază pentru alt, i algoritmi din teză, care
rezolvă modelele de compozit, ie propuse recent.

Prima edit, ie din 2005 [BTW05] din seria de competi̧tii, EEE-05 Web Ser-
vices Challenge, defines, te problema compozit, iei s, i modelul de potrivire al
parametrilor. De asemenea, oferă criterii de referint, ă s, i criteriile finale de
evaluare. Modelul de potrivire a parametrilor utilizat este potrivirea simplă
pe baza numelor numelor descrisă în sect, iunea 2.1. A doua edit, ie din 2006

1.1 Compunerea Automată a Serviciilor Web 5



[Bla+06] este primul pas pentru introducerea semanticii în descrierea
parametrilor, printr-o ierarhie simplă de concepte. Edit, ia 2007 [Bla+07]
adaugă standarde web semantice moderne pentru descrierea parametrilor:
Web Ontology Language - OWL [MVH+04] s, i introduce, de asemenea,
execut, ia în paralel a serviciilor. Edit, ia din 2008 [Ban+08] pentru care
avem a doua contribut, ie, foloses, te standarde web moderne, cum ar fi SOAP
pentru transmiterea mesajelor s, i WS-BPEL pentru a reprezenta fluxurile
de lucru. 2009 este prima edi̧tie care include proprietăt, i nefunct, ionale:
calitatea serviciilor - QoS. Seria se încheie cu edit, ia din 2010 [BWB10],
care extinde valorile QoS atât cu timpul de răspuns, cât s, i cu capacitatea
serviciilor.

1.2 Evoluţia Domeniului şi Starea Actuală

Primele lucrări de cercetare referitoare la Compuerea Automată a Servici-
ilor Web au apărut în jurul anului 2000. În perioada următoare, există o
stagnare. Există mai multe motive posibile pentru acest lucru. În primul
rând, domeniul de cercetare poate să fi atins un nivel de maturitate satis-
făcător. Cu toate acestea, în practică, aplicat, iile care utilizează compozit, ie
eficientă automat sunt încă limitate, chiar dacă există un interes în apli-
carea compozit, iei automate în practică. Echilibrul dintre expresivitatea
semantică s, i us, urint,a de utilizare este greu de găsit. O mare parte din lu-
crarile de cercetare nu sunt adoptate în practică, deoarece propun modele
de definit, iile ale serviciilor prea complexe pentru dezvoltatori. Complex-
itatea computat, ională contribuie, de asemenea, la acest lucru, deoarece
numărul de servicii poate fi prea mare pentru a permite calcularea rapidă
a compozit, iilor. În cele din urmă, chiar sfârs, itul seriei de competi̧tii pentru
serviciile web din 2010 poate fi un alt factor. Contribut, iile tezei oferă
câteva etape pentru atenuarea motivelor presupuse ale acestei tendint,e.

Evolut, ia compozit, iei automate ca domeniu de cercetare este prezentată
în mai multe lucrări de studiu, cum ar fi [VKK16], [Syu+12] sau mai
devreme, dar mai popular [RS04]. Depăs, ind faza incipientă, compozit, ia
serviciului a avansat în mod constant cu trendurile, modelele s, i standard-
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ele web-ului semantic. Nevoia de integrare s, i eterogenitate este evidentă,
iar primele limbi s, i tehnologii incluse în studiile compozit, iilor au fost
WSLD 1 [Chr+01] pentru definirea serviciului, UDDI 2 [Ste00], [KP08]
pentru descrierea serviciilor, descoperirea s, i gestionarea depozitelor, SOAP
3 pentru transferul parametrilor. Compozit, iile sub formă de fluxuri de
lucru sunt descrise folosind BPEL4WS [Cha+04], utilizat de asemenea
în competii̧tiile organizate. Mai recent, sunt luate în considerare alte as-
pecte, cum ar fi calitatea serviciilor, modelată ocazional cu limbajul WSLA
[Lud+03], precum s, i paradigmele recente ale Internet of Things [Bak+17].
Cel mai recent, Micro-Serviciile oferă un context potrivit pentru compozit, ia
automată. O altă abordare modernă, abordată în multe publicat, ii propune
compozit, ia pentru serviciile RESTful [RR08], inclusiv specificat, ia Ope-
nAPI 4 [KK16] s, i lucrarea noastră [Net+19] intră în această categorie.
Prin urmare, domeniul compozit, iei automate a serviciilor se adaptează
întotdeauna la tendint,ele tehnologice ale web-ului semnatic.

Ca o problemă computa̧tională, solut, iile pentru compozit, ia automată a
serviciilor folosesc diverse tehnici algoritmice. Unele transformă instant,ele
de compozit, ie în instant,e de planificare (planning) sau Anwser Set Pro-
gramming [Rai05]. Alte solut, ii folosesc diferite euristici pentru a construi
compozit, iile direct, bazate pe algoritmi evolutivi [JGB15], sau alt, ii pe
algoritmi de căutare pentru (hiper)grafuri [RMML11].

1.3 Structura Tezei

Capitolul 2, Modele, se concentrează asupra dificultăt, ilor întâmpinate la
nivel de proiectare în compozit, ia automată a serviciilor. În mod similar cu
celelalte capitole, acesta abordează modelele de potrivire a parametrilor în
ordinea următoare: potrivirea după numelor, ierarhică, modelele relat, ionale
s, i orientate-obiect s, i, în final, versiunea dinamica sau online problemei

1WSDL - https://www.w3.org/TR/wsdl.html
2UDDI - http://uddi.xml.org/specification
3SOAP - https://www.w3.org/TR/soap/
4OpenAPI - https://swagger.io/specification/
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compozi̧tiei. Aceste sect, iuni concid cu defini̧tiile generice ale versiunilor
problemelor.

Capitolul 3, Complexitate, discută limita superioară a complexită̧tii prob-
lemelor asociate fiecărui model folosind o scurtă descriere a algoritmilor
propus, i. Următoarea sect, iune cu limite inferioare prezintă două demon-
stra̧tii de complexitate inferioară. A treia sect, iune prezintă algoritmi
implementat, i cu mai multe detalii s, i rezultatele cu diferse metrici: timp de
rulare, dimensiuni ale compozit, iei rezultat s, i altele. Ne referim la aceasta
ca evaluare empirică a algoritmilor pentru a sublinia natura sa experimen-
tală, comparativ cu analiza asimptotică a complexităt, ii computat, ionale. O
altă contribut, ie importantă în această sect, iune sunt cele patru generatoare
de teste.

Capitolul 4, Aplicaţii, conectează cercetările noastre la lumea reală s, i
la industria software. Procesarea Limbajului Natural (NLP mai departe)
prezintă aplicat, ii specifice. Ultima sect, iune, oferă proiectarea unui cadru
de lucru de compozit, ie (framework).

Capitolul Concluzii 5 evident, iază contribut, iile tezei s, i oferă direct, ii de
lucru viitoare.

1.4 Lista de Publicaţii

Teza se bazează pe următoarele publica̧tii:

• Dan Cristea, Daniela Gîfu, Mihaela Colhon, Paul Diac, Anca-Diana
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Corpus of Entities and Relations“. În: Language Production, Cognition,
and the Lexicon. Springer, 2015, pp. 505–543

• Paul Diac. „Engineering Polynomial-Time Solutions for Automatic
Web Service Composition“. În: International Conference on Knowledge-
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2Modele de Compunere a
Serviciilor
Pe lângă elementele utilizate pentru descrierea serviciilor s, i a stărilor
init, iale s, i ale obiectivelor; un model de potrivirea a parametrilor este
necesar pentru automatizare. Validitatea unei compozit, ii de servicii este
condit, ionată de constrângerile de potrivirea a parametrilor.

Init, ial ne-am concentrat pe rezolvarea unor modele de compozit, ii cunos-
cute. Cu timpul, a devenit clar că aceste modele aveau o expresivitate
limitată, iar semantica a fost doar part, ial introdusă. Acest lucru ne-a
motivat pentru propunerea a două noi modele descrise în Sect, iunea 2.2 s, i
Sect, iunea 2.4. Ambele definesc elemente care permit parametrii serviciilor
să se relat, ioneze între ei.

În cele din urmă s, i dintr-o perspectivă practică, cazul unei singure compozit, iii
relative la un depozit static de servicii este naiv. Pentru aceasta, definim
versiunea dinamică a problemei, descrisă în sect, iunea 2.5, care este inclusă
ca model, deoarece poate fi văzută ca un caz particular de compozit, ie care
modelează stări.

2.1 Portivirea Parametrilor după Nume

Următoarele definit, ii oferă o descriere formală a potrivirii parametrilor
bazată pe nume.

Defini̧tie 2.1.1. Parametru. Un parametru este, în forma cea mai simplă,
un element din muļtimea tuturor parametrilor, notată prin P.

Defini̧tie 2.1.2. Serviciu Web. Un serviciu Web este definit de o pereche
(I, O) de muļtimi de parametri de intrare s, i ies, ire (I, O ⊂ P).

Dacă ws este un serviciu web, atunci scriem intrarea sa ca ws.I s, i ies, irea ca
ws.O. Muļtimea tuturor serviciilor sau depozitului (repository) este R.
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Defini̧tie 2.1.3. Cerere. O solicitare de compozi̧tie este definită prin două
muļtimi de parametri: parametrii cunoscut, i init, ial s, i parametri căuta̧ti.

Este convenabil să folosim structura serviciilor web, astfel încât pentru o
solicitare req scriem parametrii init, ial cunoscut, i ca req.I, iar parametrii
căuta̧ti ca req.O.

Defini̧tie 2.1.4. Potrivirea parametrilor. Dacă P este o muļtime de parametri
s, i ws un serviciu web, spunem că muļtimea P se potrives, te cu serviciul
web ws dacă ws.I ⊆ P . De asemenea, definim P ⊕ ws = P ∪ ws.O ca
fiind adăugarea a ws.O la P sub restriçtia ca P să se potrivească cu ws.

Defini̧tie 2.1.5. Potrivirea înlănţuită. Dacă P este o muļtime de parametrii
s, i 〈ws1, ws2, ...wsk〉 este o listă ordonată de servicii web, spunem că P ⊕
ws1 ⊕ ws2 ⊕ ... ⊕ wsk este un lant, sau şir de servicii potrivite pe setul P
dacă:

ws1.I ⊆ P s, i

wsi.I ⊆

(
P ∪

( i−1⋃
j=1

wsj .O
))

, ∀ i = 2..k

Defini̧tie 2.1.6. Problema Compozit, iei Serviciilor. Cunoscând un depozit
de servicii web R s, i o cerere req = (req.I, req.O), găsit, i o listă ordonată
de servicii web 〈req.I, ws1, ws2, ...wsk, (req.O, ∅)〉 cu wsi ∈ R, ∀ i = 1...k;
care se potriveşte (înlănţuit) cu muļtimea de parametri req.I.

2.2 Modelul Ierarhic al Parametrilor

Este clar că modelul de potrivire a numelor din Sect, iunea 2.1, utilizat
pentru prima versiune de compozit, ie automată, permite doar o parte
din ceea ce este folosit sau ra̧tionat în potrivirea manuală sau în trans-
ferul parametrilor între servicii. Frecvent, informat, iile cont, inute într-un
parametru pot fi utilizate în mai multe moduri. Mai precis, acea informat, ie
poate juca roluri diferite, iar numele parametrilor exprimă de obicei inter-
pretări locale.
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Un model de parametru mai expresiv, foloses, te o ierarhie a conceptelor
sau o taxonomie, pentru a defini parametrii serviciilor. Vom folosi mod-
elul tipurilor de parametri ierarhici, as, a cum este definit în edit, ia 2008
[Ban+08] a competi̧tiei de compozi̧tie.

Defini̧tie 2.2.1. Taxonomie. O taxonomie este compusă dintr-o muļtime
de concepte C, o muļtime de instanţe I, rela̧tia subTypeOf dintre concepte:
subTypeOf ⊆ C×C, şi o funçtie parent care pentru orice instanţă returnează
cel mai specific concept din care face parte instanţa, parent : I→ C.

Pentru oricare două concepte c1 şi c2 putem scrie c1 este un subtip al c2

ca: subTypeOf(c1, c2) sau c1 subTypeOf c2; şi dacă instanţa i este de tipul c
atunci: parent(i) = c.

Defini̧tie 2.2.2. Parametru. Un parametru este un element din lista de
instanţe I.

Defini̧tie 2.2.3. Serviciu Web. Un Serviciu Web este, ca şi în Defini̧tia
2.1.2, o pereche (I, O) de muļtimi de parametri de intrare şi ieşire, cu
elemente din muļtimea I.

Defini̧tie 2.2.4. subsumes ⊆
(
I × I

)
este o rela̧tie care ne ajută (sau o

nota̧tie) definită peste perechi de instante din taxonomie.

subsumes(i1, i2) ⇐⇒ i1 = i2 or subTypeOf
(
parent(i1), parent(i2)

)
Defini̧tie 2.2.5. subsumesSet ⊆

(
P(I)× P(I)

)
este altă rela̧tie ajutătoare

(sau nota̧tie) definită peste perechi de muļtimi de instante ale taxonomiei.
P(I) este muļtimea tuturor submuļtimilor lui I.

subsumesSet(P1, P2) ⇐⇒ ∀ i2 ∈ P2,∃ i1 ∈ P1 astfel încât subsumes(i1, i2)

Defini̧tie 2.2.6. Potrivirea parametrilor. Dacă P este o muļtime de parametri
(instanţe dintr-o taxonomie) şi ws este un serviciu web, spunem că muļtimea
P se potriveste cu un serviciu web ws dacă şi numai dacă subsumesSet(P,
ws.O).
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Totodată definim P ⊕ ws ca fiind adăugarea parametrilor învă̧ta̧ti, ieşirea
lui ws, la P , ca:

P ∪
{

i ∈ I | ∃ io ∈ ws.O astfel încât subsumes (io, i)
}

Cu aceste nota̧tii potrivirea înlănţuită şi problema de compozi̧tie sunt
definitie ca şi în modelul anterior.

2.3 Modelul Relaţional al Parametrilor

Parametrii care se potrivesc între servicii se pot baza pe următoarele
tipuri de relat, ii: partOf, sameAs, relatedTo, despre s, i altele. Un exemplu
clasic în publica̧tiile din domeniul de compunere a serviciilor dezvăluie
o astfel de problemă: latitudine s, i longitudine pot defini împreună ca
parametri o pozit, ie exactă pe hartă, dar nu este posibil să se exprime că
este esent, ial ca ambele să se refere la aceeas, i pozit, ie. Dacă mai multe
servicii utilizează aces, ti parametri, pot fi us, or amestecat, i automat într-un
mod gres, it, folosind, de exemplu, latitudină de la ies, irea unui serviciu s, i
longitudine de la altul.

Ca s, i în ontologiile generale în Web-ul Semantic, relat, iile între concepte
ar trebui să fie exprimat în mod liber s, i pentru asta ne propunem şi în
compozit, ia automată a serviciilor. Prin urmare, introducem un nou model
care să exprime diferite tipuri de relat, ii. Serviciile Web în sine pot defini
restrict, ii privind parametrii de intrare/ies, ire. Relat, iile dintre parametrii
de ies, ire sunt adăugate dacă serviciul este adăugat la compozit, ie. Acest
lucru duce la un aspect diferit s, i mai natural: se pot distinge conceptele de
instant,e sau, mai precis, obiecte. În acest model, ne referim la obiectele ca
elemente trecute sau potrivite între servicii în contextul unui flux de lucru
în construct, ie. Un alt beneficiu, natural în compozit, ia manuală, este faptul
că putem avea mai multe instanţe de acelas, i concept sau tip, diferent, iat
prin relat, iile cu alte obiecte sau provenient,a lui.
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Defini̧tie 2.3.1. Concept. Un concept c, identificat prin câmpul
conceptName este un element din muļtimea dată de concepte C. Conceptele
sunt organizate ierarhic.

Defini̧tie 2.3.2. Obiect. Un obiect, sau o instanţă, este o pereche formată
din câmpurile id şi type. Muļtimea tuturor obiectelor este notată cu O =
{o = 〈id, type〉}. Câmpul id este un identificator unic generat la construçtia
obiectului. Tipul (type) obiectelor e tot un concept : type ∈ C. Intuitiv,
obiectele există într-un context dinamic în care serviciile sunt apelate. Deci
sunt instanţe ale Concept, pentru care stim cum şi când au fost creeate si
cum sunt folosite în cadrul de lucru (workflow).

Defini̧tie 2.3.3. Relaţie. O rela̧tie r este o triplă compusă din nume ca
identificator unic, proprietă̧tile rela̧tiei, şi o muļtime de obiecte care sunt
în rela̧tia respectivă.

R =
{
〈name, prop, objects〉

∣∣ prop ⊆ {transitivity, symmetry}

and objects ⊆ O2}
Proprietăţile relaţiilor. O rela̧tie r este simetrică dacă nu este orien-
tată de la primul obiect la al doilea, şi nici invers, i.e. dacă (o1, o2) ∈
r.objects atunci şi (o2, o1) ∈ r.objects. Tranzitivitatea implică faptul că
dacă (o1, o2) ∈ r.objects şi (o2, o3) ∈ r.objects, atunci (o1, o3) ∈ r.objects.
Un exemplu de rela̧tie tranzitivă este subTypeOf.

Defini̧tie 2.3.4. Cunoaşterea - knowledge K este o structură dinamică
care contine obiectele şi rela̧tiile dintre ele. K = 〈O,R〉.

Defini̧tie 2.3.5. Serviciile Web sunt tuple ws = 〈name, I, O, relations〉
unde relations specifică precondi̧tii şi postcondi̧tii (efecte) peste obiectele
potrivite la input-urile şi output-urile serviciului; similare sau inspirate
din domeniul de planificare (planning) [McD+98]. Rela̧tiile dintre input-
uri sunt precondi̧tii şi rela̧tiile dintre output-uri sunt generate după apel.
Rela̧tiile dintre input şi output sunt tot efecte.

ws.relations =
{
〈name, parameters〉

∣∣ name ∈ names din R

şi parameters ⊆ (ws.I ∪ ws.O)2}
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Defini̧tie 2.3.6. Reguli de Inferenţă sunt tupe de forma:
rule = 〈name, parameters, preconditions, effects〉 unde parameters sunt
identificatori fără tip cu vizibilitate locală (în cadrul regulii), şi precondi̧tii
şi efecte - rela̧tii definite peste parameters:

rule.preconditions, rule.effects ⊆
〈 ⋃

rel∈R
rel.name, rule.parameters2

〉
preconditions sunt separate de effects aici, pentru ca în cazul rules, spre
deosebire de services nu există parametri de ieşire. Regulile produc doar
rela̧tii, mai precis doar adaugă perechi de obiecte la rela̧tiile existente.
Regulile se aplică automat şi fără niciun cost. Putem scrie proprieta̧ti cum
ar fi transitivity şi symmetry folosind reguli. De exemplu, următoarele
reguli exprimă faptul că rela̧tia eq este simetrică şi că rela̧tia gr este
tranzitivă.

(numele regulii)
eqsymmetric =

〈(parametrii){
X, Y

}
,

(precondiţii){
〈eq, {(X, Y )}〉

}
,

(efecte){
〈eq, {(Y, X)}〉

}〉
grtrans. =

〈{
X, Y, Z

}
,
{
〈gr, {(X, Y )}〉, 〈gr, {(Y, Z)}〉

}
,
{
〈gr, {(X, Z)}〉

}〉

Defini̧tie 2.3.7. Ontologia G este compusă din: concepte, rela̧tii şi reguli
de inferenţă. G = 〈 C,R, I 〉.

Defini̧tie 2.3.8. Potrivirea parametrilor. Cunoscând ontologia G =
〈 C,R, I 〉, un serviciu web ws se potriveşte (sau este "apelabil" în) starea
cunoaşterii K = 〈O,R〉, iff:

∃ function f : ws.I → O astfel încât : (1)

∀ i ∈ ws.I,
(
f(i).type, i.type

)
∈ subtypeOf şi (2)

∀ j ∈ ws.I şi ∀ rws ∈ ws.relations, cu (i, j) ∈ rws.parameters (3)

∃ robj ∈ R : robj .name = rws.name şi
(
f(i), f(j)

)
∈ robj .obj. (4)

În (1), funçtia de asociere f asociază orice input a serviciului la unul dintre
obiectele din cunoas, tere, care, as, a cum este specificat la punctul (2), poate
fi de un tip mai specializat decât tipul de intrare. Această asociere trebuie
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să respecte condit, iile preliminare ale serviciului: (3) orice alt parametru
de intrare j care se află în orice relat, ie precondit, ie rws cu i trebuie asociat
cu un obiect din cunos, tere f (j) care se află într-o relat, ie cu acelas, i nume
(identificator) cu f (i) la nivelul cunos, terii.
Sărim peste alte definit, ii similare ale modelului relat, ional, cum ar fi
învăt,area parametrilor, potrivire în lant, s, i rezultatul ⊕ al unei potriviri
în lant, .

Defini̧tie 2.3.9. Cerere. Structura user request este similară cu cea a
unui serviciu web: input specifică ceea ce utilizatorul s, tie init, ial, adică
obiecte cu tipuri s, i relat, iile cunoscute între ele, iar output conţine obiectele
necesare utilizatorului împreună cu relat, iile necesare între ele.

Problema de Compozi̧tie în Modelul Relational. Dându-se o ontologie
care defineşte: conceptele şi ierarhia dintre ele, relatiile cu proprietă̧ti şi
regulile de infereņtă, un depozit de servicii, şi o cerere a utilizatorului, toate
definite peste ontologie; să se găsească o listă ordonată de servicii care
sa fie apelabile valid şi care rezolvă cererea utilizatorului, pornind de la
informa̧tia ini̧tială.

2.4 Modelul Orientat-Obiect

Motivat, ia pentru proiectarea acestui model este integrarea standardelor
moderne de definire a serviciilor web în metodele noastre de compozit, ie,
precum standardul OpenAPI s, i modelul de date al schema.org [GBM16] 1.
schema.org este o ontologie populară, creată ca o init, iativă a comunităt, ii
pentru structurarea datelor pe internet.

Parametrii serviciilor sunt definit, i peste o muļtime de concepts, organizate
în primul rând prin relat, ia isA sau subsumes, echivalent subTypeOf. Aici,
mos, tenirea poate fi privită ca în programarea orientată obiect.

Noile elemente sunt properties (proprietă̧ti). Acestea sunt similare cu
membrii claselor din programarea orientată obiect, de unde s, i numele

1schema.org Data Model - https://meta.schema.org/docs/datamodel.html
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modelului. Orice concept are asociată o muļtime de proprietăt, i, posibil
vidă.

Fiecare proprietate p este o pereche 〈nume, tip〉. Numele este doar un
identificator al proprietăt, ii. Tipul unei proprietăt, i este un concept, de
asemenea, din acelas, i set de concepte C s, i este, de asemenea, numit
range-ul sau domeniul proprietăt, ii în schema.org.

Proprietăţile se moştenesc: dacă ca isA cb şi cb are o proprietate
〈namex, typex〉 atunci şi ca are proprietatea 〈namex, typex〉. De exemplu,
dacă un măr este un fruct, şi fruct are proprietatea 〈hasColor, Color〉 care
specifică faptul că instanţele fruct au culoare, atunci şi mărul trebuie să
aibă o culoare.

Un concept definit paŗtial este o pereche (c, propSet), unde c este un concept
din C şi propSet este o submuļtime a proprietă̧tilor pe care c le are definie
direct sau prin moştenire de la concepte mai generice. La un moment
dintr-un flux de lucru / workflow, un concept definit paŗtial descrie ceea
ce se cunoaşte momentan despe conceptul respectiv.

Un serviciu web w este definit de o pereche de parametri de intrare şi
ieşire: (win, wout). Amandouă sunt muļtimi de concepte paŗtial definite.
Pentru ca un serviciu web să fie apelabil, toti parametrii lui de intrare din
win trebuie să fie cunoscuţi împreună cu proprietă̧tile cerute din structurile
conceptelor paŗtial definite. După apelarea serviciului, toti parametrii de
ieşire wout vor fi învă̧ta̧ti cu toate proprietă̧tile specificate la ieşire, tot prin
intermediul conceptelor paŗtial definite.

Potrivirea parametrilor. Fie P o muļtime de concepte paŗtial definite,
şi presupunând că w = (win, wout) este un serviciu web: muļtimea P
se potriveşte cu serviciul w (sau, echivalent, w este callable - apelabil,
dacă P este cunoscut) iff: pentru orice concept paŗtial definit pdc = (c,
propSet) ∈ win, ∃ p = (cspec, propSuperSet) ∈ P astfel încât cspec isA c şi
propSet ⊆ propSuperSet.
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După apelul unui serviciu, toti parametri lui de ieşire sunt selecta̧ti, şi pen-
tru orice concept împreună cu oricare dintre proprietă̧tile lui (c, propSet)
din wout, propSet se adaugă la c, părintele lui c din arborele de concepte şi
to̧ti strămoşii lui până la primul nod la care nu se adaugă nicio informa̧tie
(nicio proprietate), sau s-a ajuns la rădăcină. Mai precis, pentru orice
proprietate p din propSet adăugăm p la cunoaştere pentru c, părintele lui
c, şi asa mai departe până când p nu mai este definit pentru nodul la care
am ajuns.

Problema Compunerii Serviciilor Web. Cunscând o ontologie cu o
muļtime de concepte C şi un depozit de servicii W = (w1, w2, . . . , wn),
şi două muļtimi de concepte paŗtial definite Init şi Goal, definite peste
C, să se găsească un lanţ de servicii valid (wc1, wc2, . . . wck) astfel încât
(∅,Init)⊕ wc1 ⊕ wc2 ⊕ · · · ⊕ wck ⊕ (Goal, ∅).

2.5 Versiunea Dinamică a Problemei de
Compunere

Termenul problemă online este utilizat, în general, pentru a face referire
la problemele ce procesează datele de intrare în mod continuu, de exem-
plu, procesează interogări sau opera̧tii, care pot actualiza o anumită stare
sau pot solicita informat, ii despre starea respectivă. Serviciile web oferă
funct, ionalităt, i dar se poate modela şi înregistrarea acestora, actualizările
stărilor lor, eventualii timpi de întrerupere ai serviciilor, evenimente di-
namice care pot apărea neaşteptat. Sistemele care folosesc servicii web
trebuie să se pregătească pentru aceste evenimente, iar acest lucru poate
fi relevant şi pentru compozit, ia automată. Definit, ia modelului de mai
jos este prezentată în detaliu în [DO19], care propune un mecanism de
failover (găsirea unei soluţii alternative) pentru compozit, ie.

În contextul mai larg al compunerii serviciilor web, putem avea în vedere
trei tipuri de participanţi: furnizorii sau dezvoltatorii de servicii, utilizatorii
care solicită compozit, ii s, i generatorul de compozit, ii. De obicei, căutarea
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Figura 2.1: Participanţi implica̧ti în Compunerea Online a Serviciilor Web.
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unei compozi̧tii de servicii este o metodă statică aplicată o singură dată,
generând compozit, ia s, i returnând-o utilizatorului. Dar în lumea reală,
cel mai adesea, ne as, teptăm ca utilizatorul să ruleze compozit, ia rezultată
pentru o perioadă continuă de timp, în care serviciile ar trebui să rămână
disponibile. De asemenea, ne putem imagina că furnizorii de servicii
pot închide serviciile sau, în mod similar, pot adăuga servicii noi sau pot
actualiza interfet,ele de servicii. Toate acestea sunt de fapt frecvent întâlnite
în practică. Figura 2.1 reprezintă acest scenariu general.

Pentru simplitate, vom folosi modelul de potrivire al parametrilor init, ial,
cel mai simplu, care se potrives, te parametrii după nume.

Problema Compozit, iei Serviciilor Web - Online. O solut, ie pentru versi-
unea online a problemei trebuie să rezolve dinamic operat, iile:

• registerService(wsi) - un serviciu nou dezvoltat se adaugă în registru.
În mod ideal, o astfel de operat, ie poate modifica s, i compozit, ii exis-
tente, care au fost găsite la un moment anterior. De exemplu, dacă
luăm în considerare wsi ar reduce unele compozit, ii sau dacă unele
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solicitări de compozit, ii erau de nerezolvat anterior s, i au devenit
rezolvabile.

• removeService(wsi) - un dezvoltator de servicii încetează să mai ofere
un serviciu. Cel put, in, toate compozit, iile care au fost construite pe
baza wsi trebuie re-calculate (solut, iile lor pot cres, te în lungime sau
pot deveni de nerezolvat).

• detectServiceDown(wsi) - monitorul de serviciu intern detectează că
un serviciu s-a întrerupt. În acest caz, modulul de compozit, ie poate
implementa aceeas, i strategie ca s, i pentru removeService(wsi) de mai
sus, notificând în cele din urmă s, i dezvoltatorul de servicii. Dacă
sunt luate în considerare valori QoS mai elaborate, monitorul de
service ar putea detecta s, i astfel de situat, ii.

• findComposition(qx) - un utilizator solicită o nouă compozit, ie. Pe
lângă furnizarea unei solut, ii, dacă există, modului de compozit, ie
trebuie să rȩtină cererea, răspunsul s, i clientul intern, pentru a putea
notifica utilizatorul respectiv atunci când serviciile relevante devin
inaccesibile s, i pentru a furniza compozit, ii alternative.

• dropCompositionRequest (qx) - întrucât compozit, iile sunt întrȩtinute,
utilizatorii care solicită compozit, ii pot notifica, de asemenea, dacă o
anumită solicitare de compozit, ie nu mai este utilizată.

În acest capitol, am propus mai multe modele care au generat diferite
versiuni ale problemei de compozit, ie, iar în capitolul următor, le vom
analiza complexită̧tile şi vom propune algoritmi pentru fiecare dintre
ele.
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3Complexitatea Modelelor
de Compoziţie

Acest capitol oferă o analiză detaliată a complexităt, ii computa̧tionale a
diferitelor versiuni s, i operat, ii ale problemei compozit, iei automate. De
asemenea, prezentăm, şi statistici despre problema de optimizare, în care
numărul de servicii utilizate este redus, ce are ca scop reducerea timpului
de rulare al compozitiei sau costul ei. Algoritmii sunt prezenta̧ti întâi ca
dovezi ale măsurii limită superioare a complexităt, ii, iar în Sect, iunea 3.3
sunt evaluat, i în raport cu solut, iile câs, tigate în provocările organizate în
2005 s, i 2008. Algoritmii rezolvând modelele nou propuse sunt evaulati pe
teste create artificial pentru aceste modele; pentru care descriem s, i modul
în care generatoarele simulează toate funct, ionalităt, ile.

În cele ce urmează imediat, evităm descrierea detaliată a algoritmilor s, i ne
concentrăm pe complexitatea teoretică a problemelor care stau la baza:
Sect, iunea 3.1 pentru măsura superioară a complexităt, ii, unde este oferită
o scurtă descriere a algoritmilor; s, i Sect, iunea 3.2 pentru limita inferioară
a complexită̧tii.

3.1 Limite Superioare

În general, limita superioară este o măsura a complexităt, ii computat, ionale
a problemelor, egală cu complexitatea algoritmului cel mai rapid cunoscut
ce rezolvă problema respectivă. Vom analiza complexitatea ca timp de
rulare al algoritmilor cu cele mai bune rezultate/performant,e, pe care îi
descriem în sect, iunea 3.3.
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3.1.1 Potrivirea după Nume

Algoritmul 1 ment, ine un set de parametri cunoscut, i care cres, te treptat; s, i
pentru fiecare serviciu web, o muļtime de parametri de intrare necesari
rămas, i care încă nu sunt cunoscut, i. Odată ce o astfel de muļtime devine
goală, serviciul este marcat ca disponibil pentru a fi apelat, adică callable.
Următorul serviciu care poate fi apelat poate fi ales fără niciun criteriu, sau
ca în Algoritm 1, ghidat de un scor euristic ce estimează utilitatea serviciilor.
În implementarea noastră, adăugarea acestui scor a fost realizată aproape
fără niciun dezavantaj în ceea ce prives, te eficient,a. Pe scurt, algoritmul
este similar cu o traversare în lă̧time a a unui grafului ce are serviciile ca
noduri s, i accesibilitate ghidată de parametrii lor de intrare. În BFS, un nod
poate fi selectat atunci când este vecin al unui nod vizitat deja; iar aici un
serviciu poate fi apelat dacă toate intrările sale sunt cunoscute.

Conform nota̧tiilor din sect, iunea 2.1: dacă |R| = mărimea depozitului
sau numărul de servicii; s, i P = numărul total de parametri, adică suma
numărului de parametri ai fiecărui serviciu, atât la intrare, cât de ies, ire, am
proiectat un algoritm de complexitate în timp O(|R|+P ). Dacă încercăm să
reducem dimensiunea compozit, iei, într-un mod care s-a dovedit a fi eficient
empiric, complexitatea este crescută la doar O(|R| · log|R|+ P ), din cauza
opera̧tiilor care folosesc o coadă de prioritare. Prima complexitate liniară
este în mod clar optimă, deoarece este egală ca mărime cu dimensiunea
datelor de intrare ale problemei.

3.1.2 Modelul Ierarhic

Contribut, ia principală a lucrării [ŢD18] este dovedirea faptului că modelul
ierarhic, cel put, in as, a cum a fost introdus în provocarea din 2008, nu
cres, te complexitatea computat, ională. Acest lucru a fost realizat folosind
o etapă de pre-procesare. Pe scurt, o traversare Euler-Tour a ierarhiei de
concepte ajută la reducerea timpului de execut, ie al opera̧tiei de a găsi
rela̧tiile de sub/super-concept la O(1).
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O altă măsură introdusă de competi̧tia din 2008 este calea minimă de
execut, ie (minimul execution path), care numără nivele pe care alcătuiesc
o compozit, ie, unde la un nivel level mai multe servicii pot fi executate în
paralel. Găsirea compozit, iei cu valoarea optimă pentru calea minimă de
execut, ie este rezolvabilă în timp polinomial, iar algoritmul propus 3.3.2
calculează o astfel de compozit, ie.

Complexitatea generală a algoritmului implementat, conform nota̧tiilor din
sect, iunea 2.2 este O(|C|+ |R| · log|R|+ P ) dacă ignorăm faza de reducere
a compozi̧tiei, opt, ională; unde |C| este numărul de concepte, R mărimea
depozitului s, i, din nou, P numărul total de parametri ai serviciilor.

3.1.3 Modelul Relaţional

O consecint, ă a adăugării de rela̧tiilor binare la muļtimea de parametri din
model este faptul că astfel parametrii cu acelas, i nume pot apărea posibil
în contexte relat, ionale diferite, adăugând astfel necesitatea de a distinge
între instant,e ale aceluias, i concept. Acest lucru are un efect important
s, i asupra complexităt, ii. Problema devine NP-Complete chiar s, i pentru o
singură potrivire a parametrilor unui serviciu; as, a cum va fi demonstrat
ulterior. Dar având în vedere că există mai multe instant,e ale unui concept,
problema este s, i mai grea - deoarece numărul de instant,e generate este
teoretic nelimitat. În acest caz, poate fi imposibil să spunem că o instant, ă
a problemei are solut, ie sau nu, pentru cazuri specifice de probleme. În
practică, această problemă a fost rezolvată limitând numărul de instant,e
ale aceluias, i concept, în funct, ie de contextul lor relat, ional.

În linii mari a algoritmului este asemănător cu algoritmii precedent, i care re-
zolvă primele două versiuni ale modelelor de compozit, ie. Începe cu starea
ini̧tială de cunos, tint,e (parametri) s, i la fiecare pas, într-o buclă, încearcă
să apeleze un serviciu cu o nouă potrivire a parametrilor - un nou set de
instant,e potrivite cu parametri de intrare ai serviciului. Starea cont, ine
instant,ele cunoscute pentru fiecare tip de concept, cu relat, iile prin care in-
stanţele sunt asociate cu alte instant,e. Cunoas, terea este similară cu un graf
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orientat cu etichete, spre deosebire de înainte, când era o simplă muļtime.
Pentru a potrivi parametrii cu un serviciu dat, o procedura de backtracking
este implementată. Procedura adaugă orice instant, ă care se potrives, te
conceptelor fiecărui parametru de intrare simultan s, i verifică relat, iile de
potrivire cu parametrii s, i instant,ele deja potrivite. Pentru a potrivi un ser-
viciu web ws la o stare de cunoas, tere K = 〈O,R〉 este nevoie în cazul cel
mai nefavorabil de un timp de execut, ie de O(|O||ws.I| · |ws.I|2) deoarece
toate obiectele posibile pot fi asociate (potrivite) cu orice parametru de
intrare, iar verificarea relat, iilor adaugă O(|ws.I|2). Evident, în practică,
acest lucru se execută mult mai repede, deoarece relat, iile sunt verificate
la fiecare nivel s, i port, iuni mari din arborele de execut, ie sunt reduse. De
asemenea, pot fi verificate s, i potrivirile de tip: instant,ele-candidat trebuie
să fie subtipuri ale tipul parametrului. Mai multe detalii despre complexi-
tatea teoretică a modelului relat, ional sunt mai put, in importante, în afară
de faptul că timpul de rulare este exponent, ial.

3.1.4 Modelul Orientat-Obiect

O surpriză surpriză a modelului orientat-obiect este faptul că a ment, inut
complexitatea polinomială, chiar dacă nu a fost proiectat cu niciun com-
promis în aceast sens. Algoritmul propus (care va fi detaliat în Sect, iunea
2.4 are o complexitate de timp de O

(∑
{ număr de proprietăt, i de c |

c ∈ C} +
∑
{|ws.I| + |ws.O|

∣∣ ws ∈ R}
)
, adică liniar în dimensiunea de

intrare, dacă lungimea compozit, iei nu este minimizată, cum e cazul imple-
mentării noastre. Concluzia este că complexitatea nu este crescută, mai
mult decât cres, te numărul de elemente din starea de cunos, tint, ă: de la
concepte unice la proprietăt, i de concepte.

3.1.5 Versiunea Dinamică a Problemei de Compunere

Versiunea online a problemei de compozit, ie defines, te noi operat, ii, în afară
de operat, ia tradit, ională s, i unică findComposition. Complexitatea căutării
primei compozit, ii pentru o interogare este aceeas, i, O(|R|+ P ), dar odată
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ce compozit, ia este returnată utilizatorului, un fir de execuţie ce rulează
în paralel este pornit, care caută variante alternative pentru compozit, ie.
Dacă lungimea compozit, iei este L, se pornesc cel mult 2 · L căutari de
compozit, ii noi. Prin urmare, căutarea variantelor de rezervă poate con-
suma O(|R| · (|R|+P )), dar execut, ia este asincronă şi nu blochează răspun-
sul. Ini̧tializarea muļtimilor de parametri cunoscut, i s, i necesari pentru
aceste interogări este implementată eficient, în complexitate liniară amor-
tizată.

Odată ce un serviciu web se întrerupe, complexitatea de a trece la compozit, ia
de rezervă - dacă există - este, de asemenea, implementată eficient, în
O(U), unde U este numărul de compozit, ii care utilizează acel serviciu.
Desigur, o nouă căutare a variantelor alternative este ini̧tializată în fundal
- care caută variante alternative pentru noua compozit, ie activă, care a fost
o alternativă în sine anterior.

3.2 Limite Inferioare

Din perspectiva complexită̧tii problemei, limitele superioare se referă la
măsuri ale celor mai rapizi algoritmi care pot rezolva problemele pentru
anumite modele. Măsura opusă complexităt, ii problemei este denumită
limită inferioară. Analiza noastră demonstrează în principal că unele (sub)
probleme sunt NP-Complete.

3.2.1 Compozit, ia Minimă e NP-Hard

Problema de Acoperire cu Submuļtimi Pentru un univers (muļtime de
elemente) U = {1, 2, ...n}; s, i o colect, ie S de m muļtimi a căror reuniune
este egală cu universul, găsit, i cea mai mică muļtime de muļtimi din S

care acoperă universul: reuniunea lor este U . Problema de decizie asociată
problemei Set Cover este una dintre cele 21 probleme NP-Complete ale
Karp, care s-a demonstrat că este NP-Completă în 1972.
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Reducerea problemei de acoperire la Web Service Composition (versi-
unea în care este necesară cea mai scurtă compozit, ie, fie aceasta Min-
WSC). După cum este exemplificat în Figura 3.1, fiecare muļtime S i este
transformată într-un serviciu web ws i cu intrare goală s, i un parametru
la ies, ire pentru fiecare element din muļtime, cu un nume corespunzător.
Cererea utilizatorului are, de asemenea, muļtimea vidă gol ca parametri
cunoscut, i init, ial s, i necesită găsirea tuturor parametrilor din elementele
universului. Reducerea este liniară, astfel încât un algoritm care ar garanta
cea mai scurtă compozit, ie în timp liniar, ar rezolva, de asemenea, Set
Cover în timp polinomial, ceea ce este posibil numai dacă P = NP.

Figura 3.1: Exemplu de reducere de la Problema Acoperirii la o instanţă Min-
WSC. Cea mai scurtă compozi̧tie codifică cea mai mica muļtime de
acoperiere.

S1 = {1, 3}
S2 = {2, 3}
S3 = {4}
S4 = {2, 4}

U = {1, 2, 3, 4}

ws1
.in = ∅

.out = {par1, par3}

ws2
.in = ∅

.out = {par2, par3}

ws3
.in = ∅

.out = {par4}

ws4
.in = ∅

.out = {par2, par4}

cerere
cunoscuţi = ∅

căuta̧ti = {par1, par2, par3, par4}

modificăintrarea

ieşire
amodifică

Aşadar, găsirea celei mai scurte compozit, ii este NP-Hard pe modelul simplu
de potrivire folosind numele parametrilor. Această complexitate rămâne
valabilă şi pentru majoritatea celorlalte modele: dar pentru problema de
optimizare care cere cea mai scurtă compozi̧tie.

3.2.2 Potrivirea în Modelul Relaţional e NP-Completă

Pentru a verifica dacă există o potrivire în modelul relat, ional, trebuie
să găsim o asociere de instant,e cunoscute pentru fiecare parametru, ast-
fel încât toate relat, iile din definit, ia serviciului să fie satisfăcute, adică
potrivite pentru perechile instanţe-obiect corespunzătoare. Acesta este
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un caz particular de izomorfism pentru subgrafuri etichetate. Izomorfism
pentru subgrafuri este NP-Complete [Cor+04]. Problema de potrivire
instant, ă-parametru este mai generală, deoarece: (1) relat, iile sunt muchii
direct, ionate s, i (2) o instant, ă s, i parametrii au tipuri, care sunt organizate în
ierarhia conceptelor, cu implicat, iile polimorfismului. Pentru a dovedi că se
respectă complexitatea NP-Complete, (2) nu este o problemă, deoarece: o
ierarhie trivială cu un singur nod / concept simulează modelul fără ierarhie.
În mod similar (1), relat, iile direct, ionate, sunt o generalizare a muchiilor
neorientate în grafuri, deoarece pot fi înlocuite pur s, i simplu cu două
muchii care acoperă ambele direct, ii, ambele cu aceeas, i etichetă. Prin ur-
mare, problema verificării dacă un serviciu web poate fi apelat valid într-o
stare de cunoas, tere este NP-Complete. Problema generală a compozit, iei
este, evident, cel put, in la fel de grea, deoarece necesită căutarea potrivirii
în orice etapă a compozit, iei s, i, în plus, alegerea corectă a serviciului care
să se potrivească.

3.3 Algorimi şi Performanţă

Primele două etape ale cercetării noastre sunt implementările algoritmilor
eficient, i care au ca scop să ofere cele mai performante solut, ii la competi̧tiile
din 2005 [BTW05] s, i 2008 [Ban+08]. Acestea sunt prezentate în detaliu
în lucrările [Dia17a] s, i [ŢD18] s, i amândouă au obt, inut cel mai bun scor
sau performanţă în general, în raport cu solut, iile prezente la competi̧tii,
pe testele oficiale şi potrivit sistemului de notare al competi̧tiilor.

3.3.1 Algoritmul pentru Modelul Numelor

Algoritmul efectuează apeluri valide către serviciile disponibile din de-
pozit până la atingerea obiectivului: se găsesc tot, i parametrii necesari
pentru utilizator. Pentru a implementa acest lucru eficient, se ment, ine un
set de parametri cunoscut, i K, care este init, ializat mai întâi cu parametrii
cunoscut, i init, ial de către utilizator. Definim serviciu accesibil, un servi-
ciu din depozit care are tot, i parametrii de intrare inclus, i în parametrii
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cunoscut, i în momentul curent. Algoritmul alege o un nou serviciu acces-
sibil repetitiv, cât timp este posibil, sau solicitarea utilizatorului este deja
satisfăcută. Ies, irea serviciului ales este adăugată la K s, i procesul continuă.
Dacă în orice moment tot, i parametrii obiectivului sunt inclus, i complet în
setul de parametri cunoscuţi, căutarea se opres, te deoarece se găses, te deja
o compozit, ie satisfăcătoare. Căutarea se opres, te, de asemenea, dacă nu
există servicii accesibile s, i, în acest caz, instant,a nu are solut, ie.

Algorithm 1 Căutarea unei compozi̧tii pentru modelul bazat pe nume.

1: function CAUTĂCOMPOZIŢIE(R, i, g)
2: sol← empty list // (de noduri)
3: K← i.O // muļtime de parametrii cunoscuţi
4: ni← serviciuNouAccesibil(R, sol, K)
5: while ni 6= NULL do
6: sol.add(ni)
7: K ← K ∪ ni.O
8: if (g.I ⊆ K) then
9: return sol // şi returnează

10: ni← serviciuNouAccesibil(R, sol, K)
11: return NULL

12: function NEWACCESSIBLESERVICE(R, sol, K)
13: for n ∈ R do
14: if (n.I ⊆ K) ∧ (n 6∈ sol) then return n

15: return NULL

Scurtarea Compozi̧tiilor

Adăugarea unei metode simple de calcul pentru reducerea dimensiunii
compozit, iei a avut rezultate foarte bune.

Fiecare parametru s, i serviciu web este asociat cu un scor pozitiv, un
număr fraçtionar care aproximează beneficiul as, teptat în a găsi parametrul
respectiv sau de a apela serviciu respectiv. În primul rând, scorurile sunt
calculate pentru tot, i parametrii s, i serviciile. Apoi algoritmul de compozit, ie
este as, a cum este descris mai sus cu singura diferent, ă că atunci când un
serviciu este ales dintre serviciile accesibile în prezent, se alege cel cu scorul
cel mai mare. Muļtimea este înlocuită pur s, i simplu cu o muļtime ordonată
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în descrescător după scor, iar complexitatea timpului este crescută de la O
(1) la O (logN) dacă foloses, ti o structură de genul Binary Search Tree sau
Heap.

Algoritmul de atribuire a scorului urmează două principii cheie:I. Scorul
serviciului cumulează scorul parametrilor de ies, ire s, i II. Scorul parametrilor
cumulează scorurile tuturor serviciilor pentru care sunt parametrii de
intrare.

Competit, ia din 2005 s, i Testele WS-Ben

Performant,a solut, iei noastre este comparată cu abordarea bazată pe plani-
ficare (planning) descrisă în [Zou+14].

Tabel 3.1: Rezultate pe o parte din testele de la ICEBE’05.

|R| fişier Algoritm propus 1 GraphPlan Fast-Fwd

timp (s) lung. timp (s) lung. timp (s) lung.

2656 c.-50-16 0.46 2 0.3 2 2.99 2
4156 c.-100-4 0.26 4 0.64 4 2.6 4
5356 c.-50-32 2.1 7 6.6 7 14.3 7
8356 c.-100-32 3.6 7 3.0 7 22.1 7

|R| este numarul de servicii din fişierul .WSDL. Coloana lung. reprezintă
lungimea compozi̧tiilor găsite.

Tabel 3.2: Rezultate o parte din testele generate de WSBen [Oh+06].

|R| Algoritmul propus 1 GraphPlan Fast-Fwd

timp (s) lung. timp (s) lung. timp (s) lung.

300 0.03 9 0.08 9 0.07 9
1000 0.1 7 0.3 11 1.4 6
5000 0.7 8 2.7 13 4.6 6
10000 1.7 9 3.6 15 eroare ?
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Generarea Compozi̧tiilor Lungi

În testele prezentate, lungimea solut, iei este relativ scurtă, de cel mult 12
servicii. Este de as, teptat ca timpul de rulare să fie puternic influent,at de
lungimea solut, iei, iar lungimile mici nu sunt suficiente, as, a că propunem
un nou generator de teste.

Generatorul creează un depozit mare de servicii web s, i alege o listă ordo-
nată de servicii distincte care este modificată ulterior pentru a constitui
o solut, ie ascunsă. Cererea utilizatorului este construită s, i succesiunea
serviciilor astfel încât acestea depind unele de altele în ordinea stabilită,
schimbând parametrii lor, ca în figura 3.2.

Figura 3.2: Parametrii de intrare sunt construi̧ti pe baza parametrilor de ieşire ai
serviciilor anterioare din lanţ.

wssol0in

wssol1in

wssol2in

wssollen
in

wssollen+1in

wssol0out

wssol1out

wssol2out

wssollen
out

wssollen+1out

...
...
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Tabel 3.3: Rezultate pe testele generate Results. Timpii de execuţie sunt exprima̧ti
în secunde.

|R| lung.
sol

par. pe
serv.

Alg. propus 1 GraphPlan Fast-Fwd

timp lun. timp lun. timp lun.

300 100 15 0.07 50 1.5 51 3.3 50

300 100 40 0.2 95 61 98 43 95

200 150 70 0.3 141 >3 h ? 22 min 141

1000 200 50 1.6 130 39.9 133 eroare ?

1000 500 20 0.5 314 >3 h ? eroare ?

1000 100 20 0.4 86 4.8 87 eroare ?

Testele nou generate relevă o diferenţă mai mare dupa cum se vede în
tabelul 3.3, pentru a compara nu doar soluţia propusă cât şi cele doua
metode de a rezolva problemele de planificare.

3.3.2 Algoritmul pentru Modelul Ierarhic

Pentru versiunea exactă a problemei a competi̧tiei din 2008, am imple-
mentat, de asemenea, un algoritm care a fost ulterior publicat în [ŢD18].
Acest lucru a fost realizat ca parte a tezei de licent, ă a autorului principal
al lucrării. Esent,a lucrării, care a fost ideea studentei de licent, ă a fost de
a calcula în prealabil parcurgerea Euler a ierarhiei de concepte. În acest
fel, relat, iile de sub-concept pot fi procesate în timp O(1) s, i, împreună cu
structuri de date potrivite, se ajunge la o complexitate timpului de rulare
aproape liniară, în raport cu dimensiunea de intrare a problemei.

Algoritmul rulează două procese într-o buclă. Primul pas, faza de construct, ie,
constă în construirea unei compozit, ii valide, încercând să utilizeze cât mai
put, ine servicii. Al doilea pas, faza de reducere, elimină serviciile inutile din
compozit, ia curentă pe baza unor criterii specifice. Bucla se încheie când al
doilea pas nu oferă îmbunătăt, iri suplimentare.
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Traversarea ierarhiei: reduce complexitatea timp a query-urilor sub-
sume la O(1) Faza de pre-procesare calculează "timpul de intrare" s, i "tim-
pul de ies, ire" a fiecărui nod al unui concept din taxonomie, realizând o
liniarizare a arborelui de concepte. Ulterior, aceasta este utilizată pe baza
următoarei observat, ii: nodul b este succesorul nodului a dacă şi numai
dacă entryT ime[a] < entryT ime[b] < exitT ime[a], test de complexitate
O(1). Restul algoritmului s, i evaluarea acestuia sunt descrise în detaliu în
[ŢD18].

3.3.3 Algoritmul pentru Modelul Relaţional

Solut, ia implementată include câteva limitări ale numărului de instant,e
generate s, i, de asemenea, reduce ramurile de execut, ie exponent, ială, dacă
este posibil - pentru parametrii de potrivire. În acest fel, putem arăta că
se aplică pentru instanţe de de dimensiuni considerabile. În linii mari,
algoritmul este inspirat din algoritmi precedent, i. Solut, ia a fost publicată
în [DŢN19].

La nivel înalt, algoritmul principal 2 este simplu: iterează toate serviciile
s, i verificăi dacă serviciul curent poate fi apelat în cunos, tint,ele actuale,
s, i face acest lucru dacă este posibil. După procesarea tuturor serviciilor,
regulile de inferent, ă sunt aplicate în mod similar. Dacă, în orice moment,
parametrii căuta̧ti de utilizator sunt satisfăcuţi cu toate relat, iile specificate,
compozit, ia este completă, şi este returnată air algoritmul se opreşte. Dacă
într-o buclă nu s-a putut aplica niciun serviciu sau regulă nouă, atunci
algoritmul şe opreşte; şi astfel instant,a este de nerezolvat.

Evaluare

Pentru a evalua algoritmul 2, am implementat un generator de teste
special. Generatorul produce o instant, ă de problemă cont, inând depozitul,
ontologia s, i o interogare de utilizator cu o mare probabilitate de a fi
rezolvabilă.
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Algorithm 2 Căutarea compzi̧tiei - bucla principală.

1: function CAUTĂCOMPOZIŢIE(query)
2: APELSERVICIU((∅, query.in), ∅);
3: APLICĂREGULIINFERENŢĂ( );
4: newCall← true;
5: while

(
newCall ∧ CAUTĂPOTRIVIRE((query.out, ∅)) = null

)
do

6: newCall← false;
7: for all service ∈ repository do
8: matchObjects[ ]← CAUTĂPOTRIVIRE(service);
9: if (matchObjects 6= null) then

10: newCall← true;
11: APELSERVICIU(service, matchObjects);
12: APLICĂREGULIINFERENŢĂ( );
13: if

(
CAUTĂPOTRIVIRE((query.out,∅)) 6= null

)
then return servicii;

14: . // servicii pentru care APELSERVICIU() s-a efectuat
15: . // totodată, serviciile inutile sunt eliminate
16: else return null;

Am evaluat eficient,a algoritmului pentru testele generate, cu s, i fără reg-
uli de inferent, ă (s, i, de asemenea, ignorând regulile deşi ele există în
instanţă). Rezultatele din tabelul 3.4 arată că utilizarea regulilor de
inferent, ă scurtează compozit, ia, pe două teste; s, i că algoritmul este eficient
în general. Cea mai lentă rulare este observată pe un test în care se aplică
mai multe reguli, ceea ce este de as, teptat.

Tabel 3.4: Rezultatele pe teste generate. Coloanele reprezintă: numărul de
servicii şi dimensiunea depozitului, lungimea compozi̧tiei, numarul
de reguli aplicate, timpul de execuţie, şi lungimea compozi̧tiei dacă
regulile existente se ignoră.

∣∣ depozit
∣∣ ∣∣ soluţie

∣∣ număr de
reguli aplicate

tim exec.
(secunde)

| soluţie |
(ignorand reguli)

63 11 0 0.07 13
30 14 74 0.30 15
30 8 3 0.04 13
46 4 0 0.02 4
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3.3.4 Algoritmul pentru Modelul Orientat Obiect

Algoritmul propus este o solut, ie generică pentru a genera o compozit, ie
validă. Într-o formă simplificată, principalele structuri folosite au urmă-
toarea structură:

class Concept { // se foloseste pentru concepte si
concepte partial definite

String name; // o eticheta
Concept parent ; // contine relatia "isA"
Set <Property > properties ; // inclusiv mostenite

}
class Property {

String name;
Concept type;

}
class WebService {

String name;
Set <Concept > in , out; // parametrii intrare si iesire

}

Structurile de date globale importante sunt:

Set <Concept > C; // concepte dar si: isA , proprietati
Set <WebService > webServices ; // depozitul
WebService Init , Goal; // cererea utilizatorului
Map <Concept , Set <Property >> known;
// concepte partiale : known.get(c) = ce se cunoaste din

concept
Map <Concept , Map <Property , Set <WebService >>> required ;
// .get(c).get(p) serviciile care au proprietarea p a C

in input
Map <WebService , Map <Concept , Set <Property >>> remaining ;
// .get(w).get(c) = proprietatile ale lui C care

trebuie pentru a apela W
Set <WebService > callableServices ;
// serviciile cu toate inputurile cunoscute
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După citirea instant,ei problemei, structurile de date descrise trebuie să
fie încărcate. Init s, i Goal pot fi utilizate ca servicii web pentru a reduce
dimensiunea implementării, dacă sunt init, ializate ca mai sus. Apoi, pentru
fiecare parametru din intrarea serviciului, adăugăm conceptele corespun-
zătoare cu proprietăt, ile specificate lor laindexes (indici) cu care se obt, in
eficient serviciile care au acele proprietăt, i la intrare s, i proprietăt, ile care
rămân încă necunoscute, dar care sunt necesare pentru a apela în mod
valid un serviciu.

List <WebService > cautaComp ( WebService Init , Goal) {
List <WebService > composition ; // rezultatul
callService (Init); // invata parametrii initiali

while (!( required .get(Goal). isEmpty () ||
callableServices . isEmpty ())) {

WebService ws = callableServices .first ();
callableServices . remove (ws);
composition .add(ws);
callWebService (ws);

}
if ( remaining .get(Goal). isEmpty ()) { return

composition ; }
} else { return null; } // nu exista solutie

}

Principala metodă care caută o compozit, ie validă ce satisface cererea
utilizatorului este findComp(). Rezultatul este simplificat deocamdată ca
o listă ordonată de servicii. Atâta timp cât serviciul Goal nu este încă
apelabil, dar putem apela orice alt serviciu nou, alegem serviciul first din
muļtimea callableServices. Dacă callableServices se goles, te înainte de a
ajunge la Goal, interogarea este de nerezolvat.

Evaluare

Tabelul 3.5 arată performant,a algoritmului. Primele două coloane de-
scriu pe scurt dimensiunea datelor de intrare, numărul de concepte s, i
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Tabel 3.5: Timpii de execuţie ai algoritmului pe instanţe aleatoare.

dimensiune ontologie depozit timp exec. compozi̧tie dependinţe

#clase + #propr. #servicii secunde #servicii #servicii

10 (5 + 5) 10 0.002 3 5

20 (10 + 10) 20 0.003 4 10

50 (30 + 20) 20 0.007 12 20

20 (10 + 10) 50 0.011 6 20

proprietăt, i din ontologia generată s, i numărul total de servicii din depozit.
Coloana compozi̧tie specifică lungimea compozit, iei găsite de algoritm.
Ultima coloană, dependinţe, măsoară lungimea compozit, iei generate de
algoritmul generator de teste. dependinţe este lungimea unei compozit, ii
valide, ascunsă în depozit s, i care poate cont, ine servicii inutile, deoarece
dependinţa nu este garantată.

3.3.5 Algoritmul pentru Problema Dinamică

În definit, ia propusă pentru compozit, ia online, există mai multe operat, ii
de rezolvat. Depozitul de servicii este dinamic, iar solicitările utilizatorilor
pentru compozit, ie pot fi adăugate sau retrase.

Algoritmul de compozit, ie se bazează pe o parcurgere în lătime ajustată
peste muļtimea de parametri. Acest lucru pornes, te de la parametrii
cunoscut, i de utilizator, urmărind obt, inerea parametrilor căuta̧ti. O bu-
clă încearcă să selecteze următoarele servicii apelabile dacă este există
s, i se opres, te atunci când sunt învăt,at, i tot, i parametrii căuta̧ti. Pentru a
calcula compozit, iile alternative de rezervă, algoritmul se pregătes, te pentru
cazurile în care fiecare (dar doar un) serviciu se întrerupe.
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3.3.6 Algoritmul pentru Compozit, ii Alternative

Primele funct, ii utilizate în Algoritmul 3 creează o compozit, ie pentru cer-
erea utilizatorului. Aceasta se foloseşte şi pentru calcularea copiilor de
rezervă necesare, descrise în Algoritm 4. Funct, iile folosesc o serie de
structuri temporare construite pentru fiecare query (interogare): known,
required, score, şi ready.

Algorithm 3 Caută compozi̧tie şi înva̧tă.

1: function CAUTACOMPOZIŢIE(query)
2: solution← new Solution();
3: solution.query← query; known, ready← ∅;
4: score← CALCULEAZĂSCOR(query);
5: for all service ∈ repository do
6: required.put(service, service.In);
7: ÎNVAŢĂPARAMETRII(query.In);
8: while (¬ ready.empty() ∧ query.Out * known) do
9: nextService← ready.first(); // cel mai bun scor

10: solution.main.add(nextService);
11: ÎNVAŢĂPARAMETRII(nextService.Out);
12: if (query.Out * known) then
13: return NULL; // query ne-rezolvabil
14: else
15: ELIMINĂSERVICIIINUTILE(solution, query);
16: for all (service ∈ solution.main) do
17: usages.get(service).add(solution);
18: return solution;
19:

20: function ÎNVAŢĂPARAMETRII(Set〈Parameter〉 pars)
21: for all (service ∈ (repository \ ready)) do
22: required.get(service).removeAll(pars);
23: if (required.get(service).isEmpty()) then
24: ready.add(service); // tocmai a devenit apelabil
25: known← known ∪ pars;

Rolul structurilor temporare este explicat la începutul algoritmilor. Funct, ia
CAUTĂCOMPOZIŢIE() este utilizată pentru a găsi principala solut, ie pen-
tru orice interogare de compozit, ie. Aceasta foloses, te funct, ia de ajutor
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ÎNVAŢĂPARAMETRII(), care are rolul de a ment, ine parametrii cunoscut, i în
timpul executării algoritmului. Funct, ia CAUTĂBACKUP() este responsabilă
pentru calcularea copiei de rezervă pentru orice serviciu într-o compozit, ie.
Funct, iile sunt incluse în BACKUPCOMPOZIŢIE(), care este în esent, ă funct, ia
pe care utilizatorul ar trebui să o apeleze pentru a căuta o compozit, ie cu
variante alternative.

Algorithm 4 Căutarea variantelor alternative.

1: function BACKUPCOMPOZIŢIE(query)
2: solution← CAUTĂCOMPOZIŢIE(query);
3: for all (service ∈ solution.main) do
4: bkp← CAUTĂBACKUP(solution, service);
5: solution.backup.put(service, bkp);

6:

7: function CAUTĂBACKUP(sol, service)
8: p← sol.main.indexOf(service);
9: knownbkp ← sol.query.In;

10: for (i← 0 to p - 1) do
11: knownbkp ← knownbkp ∪ sol.main.get(i).Out;

12: reqbkp ← sol.query.Out;
13: for (i← sol.main.length down-to p + 1) do
14: reqbkp ← reqbkp \ sol.main.get(i).Out;
15: // remove {gen}
16: reqbkp ← reqbkp ∪ sol.main.get(i).In;

17: s← CAUTĂCOMPOZIŢIE((knownbkp, reqbkp));
18: if (s == NULL) then
19: query← (knownbkp,sol.query.Out\knownbkp);
20: s← CAUTĂCOMPOZIŢIE(query);
21: // second type or ”suffix-query” backup

22: if (s 6= NULL) then s.parent← sol;

23: return s;

40 Capitolul 3 Complexitatea Modelelor de Compoziţie



Evaluare Empirică

Am evaluat algoritmii pe datele generate sintetic, create de un generator
de teste care creează scenarii cu sau fără variante alternative. Mai întâi,
sunt generate mai multe interogări (query-uri), pentru fiecare din cele
muļtimi de parametri: intrare s, i ies, ire, adică parametrii init, ial cunoscut, i s, i
căuta̧ti.

Pentru fiecare dintre aceste interogări, construim compozit, ia soluţie ca o
secvent, ă de servicii modificate astfel încât fiecare intrare este aleasă din
ieşirile serviciilor anterioare sau din parametrii de intrare ai interogării.
Pentru a crea variante alternative, construim o solut, ie alternativă pentru
un serviciu ales aleatoriu al solut, iei principale. Solut, ia alternativă poate
înlocui doar serviciul ales - cazul first sau, toate serviciile succesive - cazul
second.

Tabelul 3.6 prezintă rezultatele pentru evaluarea sintetică. Primele coloane
definesc dimensiunea instant,ei problemei: numărul total de parametri
distinçti, numărul total de servicii din depozitul init, ial s, i numărul total de
interogări ale utilizatorului. Următoarea coloană specifică numărul total
de servicii utilizate în toate solut, iile găsite init, ial, pentru toate interogările.
Pentru fiecare interogare, un serviciu este s, ters, simulând întreruperea
acestuia.

Tabel 3.6: Rezultatele experimentale. Timpii de execuţie sunt în secunde.

|P|
parametrii

|R|
depozit

|Q|
cereri

servicii
folosite

sol. alternative
de tip 1 şi 2

căutare
soluţii

căutand
variante

1000 100 5 23 15 2 0.005 0.022

1000 500 20 171 63 12 0.07 0.35

10000 1000 100 464 232 29 0.56 2.02

10000 2500 20 905 273 132 0.41 9.05

Concluzii
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Capitolul Complexităt, i constituie unele dintre cele mai importante contribut, ii
ale tezei, în afara celor două noi modele de potrivire ale parametrilor. În-
cepe cu primul algoritm proiectat pentru modelul init, ial de potrivire bazat
pe nume, care are rezultate excelente în competi̧tii. Apoi vom arăta cum
putem păstra complexităt, i similare pentru algoritmi care rezolvă primul
model semantic introdus de ierarhia conceptelor s, i chiar pentru modelul
nou orientat-obiect, inspirat din modelul de date schema.org.
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4Aplicaţii

Des, i numărul de lucrări de cercetare care studiază compozit, ia serviciilor
web este relativ mare, există încă doar câteva aplicat, ii, instrumente soft-
ware sau care folosesc în practică modelele de compozit, ie automată a
serviciilor, în industrie. Majoritatea lucrărilor sunt init, iative de cercetare
care oferă demonstra̧tii ale conceptului, mai degrabă decât aplicat, ii în
lumea reală. Considerăm că acest lucru este motivat de faptul că modelele
de compozit, ie necesită definirea unor standarde greu de urmărit în practică
la scară largă, s, i pentru care compozit, ia şă necesite automatizare.

Modelele noastre propuse: potrivirea parametrilor relat, ionali, modelul
orientat-obiect s, i vizualizarea dinamică sau online de compozit, ie încearcă
să rezolve unele dintre aceste probleme. În această sect, iune prezentăm
câteva exemple de implementări practice. Exemplele pe care le prezentăm
sunt inspirate din literatura de specialitate s, i din unele postări găsite
pe internet. Vom analiza modul în care aceste exemple sunt similare
cu perspectiva noastră asupra compozit, iei automate. Mai târziu, vom
discuta despre aplicat, ii posibile, specifice pentru domeniul prelucrării
limbajului natural, pe baza unor proiecte anterioare. În sect, iunea finală,
prezentăm documentul de proiectare al a unui cadru le lucru (framework)
de compozit, ie. În prezent, implementarea ramâne ca o posibilă activitate
viitoare.

4.1 Compoziţiile în Aplicaţiile Software

Am identificat mai multe programe software care au legătură cu domeniul
compozit, iei serviciilor. Chiar dacă nu toate implementează automatizarea
compozit, iei; unele decizii de proiectare s, i cazuri de utilizare inspirate de
astfel de aplicat, ii sunt utile în compozit, ie în general.
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4.1.1 Yahoo! Pipes

Yahoo! Pipes [Pru07], este un instrument mai vechi dezvoltat de Ya-
hoo! care a fost decomisionat în 2015. Nu implementează automatizarea
compozit, iei as, a cum am prezentat-o în modelele din Capitolul 2. În schimb,
este un instrument vizual care ajută la crearea de mashup-uri ale serviciilor
web, printre care: fluxuri web, folosind instrumente, resurse, etc. Numirea
acestuia sugerează asemănarea dintre match / agregarea serviciilor / in-
strumentelor s, i conducta cu sens general. Alte companii mari de software
au dezvoltat instrumente similare, de exemplu, Google Mashup Editor care
a evoluat în Google App Engine, Microsoft PopFly, Intel Mash Maker s, i
IBM QEDWiki [Elm+08].

4.1.2 Software-ul Altova

Pentru analiza noastră, software-ul Altova nu este fundamental diferit de
instrumentele prezentate anterior. Motivul pentru care îl ment, ionăm aici
este însă că, spre deosebire de cele de mai sus, acest software este dezvoltat
s, i întrȩtinut activ. Ultima edit, ie a fost lansată pe 9 octombrie 2019, cu mai
put, in de un an în urmă. Software-ul Altova constă dintr-o suită de produse,
dintre care MapForce este cel mai relevant pentru domeniul compozit, iei 1.
MapForce este descris ca un instrument grafic de mapare a datelor utilizat
pentru a integra diferite surse de date, unităt, i de procesare a datelor s, i
pentru a automatiza transformările. connectors sau conectorii desena̧ti ca
muchii în Figura 4.1 corespund cu potrivirea parametrilor. Există o opt, iune
de conectare automată a nodurilor care se potrivesc pe baza denumirii, dar
are o funct, ionalitate limitată, legată de mos, tenirea dintre tipurile de date.
MapForce nu implementează efectiv execut, ia fluxurilor de lucru, execut, ia
se face printr-un instrument diferit şi anume MapForce Server. În cele din
urmă, MapForce de la Altova este un candidat bun pentru integrarea cu
compozit, ia automată.

1Altova MapForce - https://www.altova.com/mapforce
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Figura 4.1: Modelarea exemplului din teză (primul model) în Altova Mapforce
2020, folosind o licenţă de evaluare de 30 de zile.
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4.2 Servicii de Procesare a Limbajului Natural

Există mai multe moduri în care domeniul procesării limbajului natural
/ NLP este legat de compozit, ia serviciilor web. În special legată de de-
scoperirea serviciilor este ideea de a descrie o funct, ionalitate necesară în
limbajul natural. Descoperirea serviciilor este o etapă anterioară compoz-
i̧tiei, dar, în mod similar, domeniul NLP poate fi utilizat s, i în compozit, ia în
sine. De exemplu, în [Bos+06] o formă a limbajului natural restrict, ionat
este folosită pentru a exprima solicitări, utilizate în continuare cu scopuri
multiple: descoperirea, select, ia s, i compozit, ia serviciilor web. În acest scop,
muļtimea de cereri s, i servicii sunt procesate pentru a crea un as, a-numit
Semantic Service Catalog. Aceasta este relativ similar cu extensia semantică
propusă pentru descrierea parametrilor s, i serviciile din sect, iunea 2.3 s, i
sect, iunea 2.4. Distinct, ia este că în cazul nostru nu se foloseşte explicit lim-
bajul natural, ci doar o reprezentare structurată, extinsă a cunos, tint,elor.

Marea majoritate a serviciilor web pentru NLP se ocupă de procesarea
textelor, generând informat, ii suplimentare despre texte. O problemă
este reprezentarea atât a datelor - textele în sine, cât s, i a metadatelor -
informat, iile suplimentare pe care le cunoas, tem despre texte. Metadatele
pot include informat, ii despre documente precum autori, titlu, edituri,
anul publicării etc, s, i adnotări: diferite niveluri de expertiză lingvistică
adăugate textului. Majoritatea cercetărilor din NLP se bazează cumva
pe un flux de lucru de procesare de această natură. Un exemplu dez-
voltat de grupul local NLP 2 este construct, ia Corpului Quo Vadis [Cri+15],
care cont, ine un număr mare de entităt, i, în mare parte referiri la per-
sonaje din roman s, i diferite tipuri de relat, ii dintre ele. Înainte de adno-
tarea semi-supervizată a corpusului, s-a efectuat o fază de pre-procesare.
Această fază constă dintr-o secvent, ă de cinci servicii web care au adăugat
informat, ii la corpus: segmentarea la nivel de secvent, ă, tokenizare, mar-
care part, ială a vorbirii, lematizare s, i delimitarea frazelor substantivale.
Există câteva dependent,e între aceste niveluri, de exemplu, tokenizarea
necesită segmentarea propozit, iilor. Prin urmare, în mod similar cu definit, ia

2http://nlptools.info.uaic.ro/
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init, ială 2.1.5 din Potrivirea Înlăņtuită în cel mai simplu model de potrivire,
secvent,a procesoare / servicii trebuie să respecte o ordine part, ială definită
de dependent,a dintre servicii. Putem observa asemănarea cu compozit, ia
serviciului nostru. Recent industria a început să dezvolte depozite mari de
servicii sau API-uri orientate spre sarcini NLP: de exemplu Amazon Com-
prehend 3 sau Google Cloud Natural Language API 4, potent, iali candidat, i
pentru aplicarea compozit, iei.

4.2.1 Sisteme de Compoziţie ale Serviciilor NLP

Automatizarea compozit, iei serviciilor web specifice NLP nu este singura
problemă în fluxurile de lucru NLP. Există încă multe probleme de stan-
dardizare a formatelor utilizate pentru rȩtine meta-datele asociate textelor,
de obicei realizate inline, în aceleas, i fis, iere cu textele. Există multe lucrări
în această direct, ie, iar unele dintre ele sunt implementate de grupul NLP-
Tools din Facultatea de Informatică din Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”
din Ias, i. Unul dintre cele mai importante este sistemul ALPE [pistolgrafic;
CPF07; CP08] care propune o ierarhie a schemelor de adnotare s, i a instru-
mentelor de procesare. ALPE este de asemenea capabil să automatizeze
căutarea drumurilor, echivalentul compozi̧tiilor de servicii web.

ALPE (Mediul Automatizat de Prelucrare Lingvistică) este focalizat pe
reprezentare, care este prima cerint, ă în practică. La o vedere de la un
nivel înalt, modelul ALPE se bazează pe un graf aciclic orientat în care
nodurile reprezintă scheme de adnotare, iar (hiper)arcurile sunt relat, ii
de subsumare între scheme. Subsumarea într-o ierarhie ALPE este aproxi-
mativ similară cu subsumarea modelelor semantice din Capitolul 2, dar
este definită la nivelul adnotării, mai mult decât la nivelul semantic a
unui sub/super-concept. Graful este augumentat cu trei operat, ii posibile:
simplificare, asociere s, i îmbinare. Asocierea este similară conceptual cu
potrivirea parametrilor din cazul nostru, este definită din nou la nivel de
stare/schemă de adnotare s, i nu la nivel de parametru. În ALPE, operat, ia

3https://aws.amazon.com/comprehend/
4https://cloud.google.com/natural-language
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de simplificare reduce un fis, ier adnotat la formatul unui alt format de sub-
sumare din ierarhie, iar îmbinarea combină două sau mai multe adnotări
aplicate aceluias, i document [PC09]. Operat, iunile de combinare s, i simplifi-
care în perspectiva compozit, iei serviciilor sunt implicite din cauza modelu-
lui în sine: parametrii care nu sunt necesari sunt ignorat, i s, i tot, i parametrii
cunoscut, i sunt păstrat, i împreună în starea cunos, tint,elor oricum, fără a fi
nevoie de o îmbinare explicită . În compozit, ia serviciilor, nu există un doc-
ument support. Într-un fel, elementele corespunzătoare (hiper)arcelor din
graful schemelor ALPE corespund unei forme de (hiper)arce - conectarea
mai multor noduri (de la hipergrafuriloe generale [Bre13]). O altă carac-
teristică importantă în ALPE este execut, ia fluxurilor de lucru, în timp ce
în această teză execut, ia este abordată doar abstract în versiunea online
a compozit, iei, în sect, iunea 2.5. Pentru mai multe detalii despre ALPE,
consultat, i Capitolul 4 - O ierarhie pentru formate de adnotare s, i module
de procesare s, i Capitolul 5 - Mediul automatizat de prelucrare lingvistică al
tezei [Pis11].

Un pas către aplicabilitatea domeniului compozi̧tiilor automate ale ser-
viciilor web este cadrul de lucru (framework-ul) prezentat în sect, iunea
următoare.

4.3 Proiectarea unui Cadru de Lucru

4.3.1 Descriere Generală

Propunem un nou desi pentru un cadru de lucru abstract al compozit, iei
serviciilor web, cu accent pe modelul de date s, i funct, ionalităt, i. Intent, ia
este de a oferi un exemplu despre ceea ce ar putea fi util în practică,
în raport cu lucrările anterioare privind compozi̧tia serviciilor s, i analiza
despre ceea ce se foloseşte în prezent.

Modelul de date include atât ontologiile care permit descrierea semantică
a parametrilor cât s, i un depozit dinamic de servicii. Cel mai important,



poate rezolva cererile de compozit, ie. Pe plan intern, poate rȩtine cache-ul
cu, construct, ii de servicii utilizate frecvent, astfel încât cererile viitoare pot
fi rezolvate mai rapid.

4.3.2 Funcţionalităţi şi Descrierea API-ului

Funct, ionalităt, ile sunt organizate în trei categorii sau niveluri. Nivelul
ontologic este partea nouă, care nu exista în modelele anterioare. Acesta
este motivat de necesitatea interoperabilităt, ii: cadrul este destinat să fie
utilizat simultan pentru mai multe domenii, deoarece o ontologie generală
nu pare fezabilă.

Nivel Ontologic este reprezentat de muļtimea de tipuri - concepte, definite
sub modelul de date descris în sect, iunea următoare a acestui document.
Adăugarea, eliminarea s, i actualizarea ontologiilor sunt operat, ii infrecvente,
deci nu este necesar să fie implementate foarte eficient. De asemenea,
ipotetic, dezvoltatorii de servicii ar trebui să nu poată actualiza ontologiile
s, i ar trebui doar să poată să obt, ină informat, ii despre acestea doar prin
accesarea metodelor get. Ontologiile pot fi referent, iate printr-un nume
sau ID unic. Cele mai importante metode sunt:

• getOntologies(...) → returnează o listă cu toate ontologiile înregis-
trate

• addOntology(...) → înregistrează o nouă ontologie

• removeOntology(...) → şterge o ontologie care nu e utilizată

• updateOntology(...) → o opera̧tie mai comlicată, folosită de exemplu
pentru a adăuga un concept nou la o anumită ontologie

O problemă a metodelor add/remove/updateOntology este aceea că acestea
pot invalida nu numai compozit, iile din cache, ci s, i defini̧tiile serviciilor în
sine.



Nivel serviciilor constă din muļtimea sau depozitul de servicii web. Fiecare
serviciu este de asemenea descris folosind o ontologie deja existentă. Ser-
viciile web pot fi, de asemenea, citite, adăugate sau şterse. Dezvoltatorii
de servicii sunt cei care utilizează aceste metode. Într-o versiune simpli-
ficată, nu există QoS sau informat, ii de monitorizare asociate serviciilor.
Metode:

• addWebService(...) → adaugă un nou serviciu web la depozit.

• removeWebService(...) → elimină un serviciu web existent care este
depreciat removeWebService(...) + addWebService (...) pot fi folosite
pentru o modificare a unui serviciu

• getWebServiceRepository(...) → obt, ine lista tuturor serviciilor din
depozit definite într-o anumită ontologie.

• getWebServicesUsingTypes(...) → obt, ine o listă de servicii care folosesc
cu tipurile specificate (în cadrul unei anumite ontologii). Aceasta
este o metodă de utilitate folosită, de exemplu, pentru a obt, ine toate
serviciile care au ca intrare un anumit tip, atunci când acesta devine
disponibil.

Nivelul cererilor de compozit, ie gestionează cererile de compozit, ii s, i
răspunsurile (salvate, precalculate în cache). Utilizatorii de orice tip pot
solicita compozi̧tii. Cererea constă din ontologia s, i tipurile cunoscute s, i
cerute, şi structural este asemănătoare cu un serviciu. Răspunsul este o
listă ordonată sau un flux de lucru cu servicii care satisfac în mod valid
solicitarea. O situa̧tie în care o listă simplă nu este suficientă este cea în
care se modelează execuţia în paralel.

• getComposition(...) → pentru o muļtime de tipuri cu o parte din
proprietăt, i cunoscute s, i o listă căutată de tipuri cu proprietăt, i; re-
turnează un flux de lucru de servicii care poate fi apelat în mod
valid în această ordine pentru a atinge parametrii necesari (tipuri cu
proprietăt, i specificate). Toate sunt definite sub pe aceeaşi ontologie.



• getCompositionWithQoS(...) este o metodă specială folosită pentru a
specifica care sunt măsurile QoS prioritare (de exemplu, preferint, ă
pentru compozit, ii mai ieftine ori mai rapide); sau să limiteze numărul
total de servicii în rezultat, costul total, etc. S, i mai interesant, ar
putea fi specificat un grad care configurează cât de strict se aplică
regulile de potrivire.

Modelul de date care gestionează parametrii combină ambele modele
Relational s, i Orientat-Obiect. Descrierea detaliată a modelului poate fi
găsită în teză.

4.3.3 Întrebări Deschise

Există s, i alte decizii de proiectare. Ele sunt prezentate ca idei de lucru
pentru viitor:

• Ar fi util să existe posibilitatea de a modela "containers", adică
muļtimi, prin Liste, Vectori, Set-uri; de exemplu, folosind din schema.org
tipul ItemList. Modelul ar putea permite unui serviciu şă aibă la in-
trare o muļtime de elemente de un anumit tip, si un eventual alt
serviciu care procesează un singur element de acest tip. S-ar putea
apela serviciul pentru fiecare element s, i rezultatul să fie re-compus
într-un container pentru primul serviciu. Este us, or de găsit exemple
motivante pentru o astfel de caracteristică.

• Ar fi util să existe posibilitatea de a specifica parametrii de intrare
obligatorii sau opt, ionali, ceea ce se întâlneşte adesea în practică, în
definit, iile serviciilor.

• În mod similar, pentru orice obiect, unele proprietăt, i ar putea fi spec-
ificate ca fiind necesare, cu semnificat, ia că, în absent,a lor, obiectele
nu sunt definite.





5Concluzii

Compozit, ia serviciilor web este un domeniu activ de cercetare, impor-
tant pentru stilurile de programare moderne şi orientate către servicii
(service-oriented), aplicabile în multe domenii şi în diferite cazuri par-
ticulare. WSC poate fi văzut ca un instrument pentru programare, sau
meta-programare, care accelerează integrarea, dezvoltarea s, i favorizează
reutilizarea. Automatizarea procesului de construct, ie a compozit, iilor este
esent, ială în mai multe aplicat, ii, nu numai pentru că multe servicii inde-
pendente sunt create zilnic. Mai mult s, i mai recent, institut, ii sau companii
mari furnizează platforme complexe bazate pe servicii web. Cele mai
multe dintre acestea sunt specifice domeniului lor de activitate, de aceea
utilizează aceleas, i standarde s, i tehnologii pentru mii de servicii. Unele
specificat, ii, cum ar fi OpenAPI, sunt propuse de comunită̧ti de programa-
tori sau cercetători, care cooperează pentru beneficiul domeniului. Aceste
tendint,e oferă oportunităt, i propice de aplicare a cercetărilor anterioare
privind compozit, ia automată.

Teza discută aspectele cele mai frecvente ale compozit, iei: semantică,
complexitate, performant,a algoritmilor, evaluare comparativă, generarea
testelor, dar şi un mecanism de revenire în caz de es, ec al unei compozi̧tii
s, i aplicabilitatea în lumea reală.

5.1 Contribuţii

Contribuţiile init, iale s-au concentrat asupra proiectării celui mai rapid algo-
ritm de compozit, ie, rezolvând modelul simplu de potrivire al parametrilor.
Am reus, it nu numai să găsim algoritmul care funct, ionează cel mai rapid,
relativ, pe testele cunoscute, ci s, i să demonstra̧tia optimialitatea complex-
ită̧tii acestuia pentru problema compozit, iei care nu cere cea mai scurtă
compozit, ie. De asemenea, adăugând o funçtie de scor euristică, dimensi-
unea compozit, iei este redusă foarte aproape de cele mai bune rezultate
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cunoscute, fără o cres, tere semnificativă a performant,ei. Pentru a evidenţia
timpul de execut, ie necesar căutării compozit, iilor, am implementat gen-
eratoare care simulează necesitatea compozit, iilor de lungime arbitrară.
Pentru compozit, ii lungi, diferent,a în ceea ce prives, te timpul de rulare între
algoritmii nos, tri s, i alt, ii din literatură devine imensă.

Mai mult, am adaptat algoritmul init, ial la primul model de potrivire
semantică care este modelul definit şi în competi̧tia organizată din 2008.
Pentru a ment, ine cele mai bune performant,e, se utilizează eficient o
parcurgere Euler a ierarhiei de concepte.

Ulterior am realizat că primul model de potrivire semantică are o serie
de limitări. Compozit, iile manuale consideră multe alte elemente care nu
sunt incluse într-o simplă ierarhie de subsumare. Prin urmare, extindem
modelele semantice păstrând definit, ia formală completă necesară pentru
automatizare. În prima extensie adăugăm relat, ii binare între concepte.
Poate mai important, am redus nivelul de abstractizare al parametrilor,
odată cu adăugarea de obiecte. Obiectele sunt mai concrete decât con-
ceptele anterioare, deoarece mai multe obiecte ale aceluias, i concept sunt
modelate, dar nu sunt valori efective. Rat, ionamentul uman în compozit, ia
manuală foloses, te deseori obiecte cu un înteles foarte similar.

O altă contribut, ie aduce specificat, ii din domeniul web-ului semantic pre-
cum OpenAPI s, i ontologia schema.org în compozit, ia automată. Pentru a
face acest lucru, conceptele sunt extinse cu proprietăt, i moştenite, similare
membrilor din programarea orientată-obiect.

5.2 Direcţii Viitoare de Cercetare

Majoritatea contribut, iilor tezei pot fi extinse în diferite moduri.

La implementarea primului algoritm, s-a luat în calcul faptul că scorul
euristic ar putea fi actualizat dinamic atunci când se adaugă servicii sau
sunt învăt,at, i parametrii. Din cauza restrict, iilor de timp s, i pentru că rezul-



tatele au fost suficient de bune pe teste, re-calcularea dinamică a scorului
nu a fost implementată. Această actualizare poate fi realizată în timp ce
se construies, te compozit, ia, fără o cres, tere semnificativă a complexităt, ii;
prin urmare, poate aduce o îmbunătăt, ire fară dezavantaje. Mai mult decât
atât, pentru euristică în general, o demonstra̧tie pentru o anumită rată
de aproximare, sau, cel put, in, găsirea numărului maxim de bucle din
faza finală de reducere a algoritmului ar fi relevante. Deoarece scorul are
rezultate promit, ătoare, o altă idee este adaptarea acestuia pentru modelul
în care se consideră metricile serviciilor (QoS).

Revenind, pentru simplitate, la potrivirea numelor, există multe alte
probleme interesante, inspirate din teoria grafurilor, dacă ne imaginăm
compozit, ia automată ca o problemă specială de căutare a drumurilor. În
mod similar, alte probleme de grafuri se pot traduce în noi probleme de
compozit, ie. De exemplu, dacă nu există o compozit, ie care să satisfacă o
solicitare, se poate calcula numărul minim de servicii lipsă care, dacă se
adaugă, pot rezolva cererea, împreună cu serviciile existente. Acest lucru
nu este trivial, şi poate avea sens dacă serviciile lipsă sunt limitate de anu-
mite constrângeri, cum ar fi numărul de parametri sau, de exemplu, sunt
importate dintr-un alt depozit. Şi problemele de fluxuri pot fi transformate
în variantele de compozit, ie. Dacă este modelată capacitatea serviciilor,
cererile utilizatorilor pot fi asociate cu o cerint, ă minimă de capacitate
(throughput). O compozi̧tie poate satisface part, ial capacitatea s, i pot exista
compozit, ii complementare care să completeze capacitate astfel încât să
respecte atât restriçtiile funct, ionale cât şi cele cantitative.

Există multe moduri de a extinde semantica modelelor de potrivire. În
proiectarea framework-ului, combinăm modelul relat, ional cu cel orientat-
obiect. Acesta este doar un pas înainte. De asemenea, pot fi adăugate
numeroase alte elemente din reprezentarea cunos, tint,elor sau ale modelării
rat, ionamentelor automate.

Sect, iunea aplicat, ii oferă cele mai directe posibilităt, i de continuare. Im-
plementarea framework-ului este cea mai convingătoare. Feedback-ul



din partea comunită̧tilor de dezvoltatori poate ajuta la luarea deciziilor
corecte de proiectare. O abordare mai fezabilă sau rapidă ar personaliza
framework-ul pentru un anumit domeniu sau un caz de utilizare. Pre-
lucrarea limbajului natural este un domeniu-candidat excelent, oferind
depozite mari de servicii definite folosind aceleas, i standarde s, i care lu-
crează cu aceleas, i concepte.

Având în vedere toate cele de mai sus, considerăm că compozit, ia automată
de servicii web este o zonă de cercetare în extindere, complexă, cu multe
oportunităt, i neexplorate, care se va dezvolta în viitorul apropiat.
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position Formalism with Relational Parameters“. În: Working Formal
Methods Symposium (FROM). 2019 (citare pagina 9).
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