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سرویسهای بهینه کشف منبع در سیستمهای گرید
گروه کامپیوتر ،دانشکده فنی و مهندسی ،دانشگاه گیالن ،رشت ،ایران.

چکیده
همزمان با توسعه جغرافیایی سیستمهای گرید ،ناهمگن بودن و پویایی منابع این سیستمها افزایش مییابد .یکی
از چالشهای مهم ،انطباق سرویسهای کشف منبع با محیطهای توزیع شده ،مقیاسپذیر و پویا جهت افزایش
کارایی سیستم های گرید میباشد .در این مقاله ،به مکانیسمهای کشف منبع غیرمتمرکز مبتنی بر شبکههای
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نقطهبه نقطه میپردازیم و روشهای کشف منبع را به دو گروه مدلهای غیر ساختاری و مدل گره عالی دستهبندی
می نماییم .ما به بررسی نمونههایی از هر دستهبندی میپردازیم و آنها را ازلحاظ کارایی ،مقیاسپذیری و پویایی
موردبحث قرار میدهیم.

دریافت6331 /1/22 :

پذیرش6331 /66/63 :

 -1مقدمه
واژه گرید  ،6در میانه سال  6330با امکان دسترسی به منابع ناهمگن  2بسیار بهصورت منفرد  ،برای حل محاسبات در مقیاس
وسیع و مسائل حساس به داده در زم ینههای علوم پیشرفته و مهندسی معرفی گردید ( باالسنگمش وارا و راژو، 2062 ،
اردیل ، 2062،المیچی و فوستر ، 2002 ،کوک و الکس ، 2062 ،پورقاسم ،کریمی و عدالت پناه ، 2062 ،سانیا و بابو.)2060 ،
در سیستمهای گرید  ،منابع زیادی از قبیل رایانهها  ،کالسترهایی از رایانهها  ،ذخیرهسازها  ،دادهها و برنامهها وجود دارند
(المینچی و فوستر .)2002 ،این منابع در مقایسه با سیستمهای کالستری  ،در مقیاسهای وسیع ،توزیعشده  ،ناهمگن و پویا
میباشند (دن و همکاران .)2002 ،هدف از سیستمهای گرید  ،مجازیسازی منابع توزیعشده جغرافیایی و فراهم کردن دسترسی
برای کاربران و برنامههای کاربردی به شیوهای شفاف میباشد .یک برنامه کارب ردی گرید میتواند شامل صدها یا هز اران منابع
توزیعشده باشد .با توسعه نیازمندیهای برنامههای کاربردی گرید و رشد این سیستمها  ،سیستمهای گرید میبایست توانایی
انطباق جهت فراهم کردن کارایی ،تحمل خطا  3و مقیاسپذیری را داشته باشند (دن ،ون و سیرا ، 2003 ،بالویستا و همکاران،
.)2062
یک سرویس پایه در سیستمهای گرید ،سرویس کشف منبع جهت یافتن منابعی مناسب برای وظایف درخواستی است که با
نیازمندیهای برنامه کاربردی کاربر مطابقت داشته باشند (هامرالن ،کوکوسلو و ارجیس ، 2060 ،سرحدی ،یوسفی و برومندنیا،
 .)2062سرویس کشف منبع  ،یکی از چالشها ی اساسی و یک فرایند پیچیده جهت کشف منابع مناسب مبتنی بر
درخواستهای ارسالی در محیطهای مقیاسپذیر گرید میباشد (وندستر و همکاران .)2003 ،عوامل بسیاری ازجمله وجود
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نشریه تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره ٬2شماره ( ،)3اسفند  ٬6331صفحه262 -202 :

واژههای کلیدی :گرید ،نقطهبه نقطه ،سرویسهای کشف منبع ،گره عالی.

تعداد زیاد منابع با توسعهپذیری جغرافیایی ،ناهمگن بودن منابع و پویایی آنها موجب دشواری عمل کشف منبع میگردند
(کوکوسلو ،هامرالن و ارجیس .)2060 ،عوامل نامبرده ،معیارهای حیاتی برای طراحی یک مکانیسم کشف منبع ایده آل
میباشند.
روشهای قدیمی کشف منبع از یک ساختار متمرکز  6یا سلسله مراتبی  2برای اندیس گذاری اطالعات منابع گرید استفاده
میکردند (برمن و همکاران ، 2003 ،چین و همکاران .)2003 ،اما کارایی این روشها به دالیلی محدود میباشند .روشهای
602

متمرکز و گره ریشه روشهای سلسله مراتبی از مشکل نقطه شکست منفرد  3رنج میبرند ؛ همچنین این روشها ممکن
است در محیطهای بسیار پویا با وضعیتی که منابع میتوانند در هر زمان به سیستم متصل شده ،آن را ترک کن ند یا
ویژگیهای خود را تغییر دهند ،دچار گلوگاه  2شوند .عالوه بر این  ،امکان توسعه جغرافیایی این روشها وجود ندارد.
بنابراین غیرمتمرکز کردن سرویسهای کشف م نبع جهت مقابله با مشکالت نامبرده ضروری میباشد (دن و همکاران،
.)2003

نشریه تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره ، 2شماره ( ،) 3اسفند  ، 6331صفحه262-202 :

تحقیقات بسیاری جهت طراحی روشهای کشف منبع کارا که مبتنی بر شبکههای نقطهبهنقطه 2هستند ،صورت گرفته است
(نویمی پور و میالنی ، 2062 ،نگاراجان و محمد ، 2061 ،پورقاسم و عدالت پناه .)2061 ،شبکههای نقطهبهنقطه  ،معیارهای
پایداری ،مقیاسپذیری و دسترسپذیری را فراهم مینمایند .این شبکهها جهت پیادهسازی سیستمهای گرید توزیعشده
بکار گرفته میشوند (مارزوال ،مورداچینی و ارالندو ، 2002 ،تالیا و ترانفیو .) 2003 ،اولین روش ،مدل غیر

ساختاری 1

میباشد .روشهای غیر ساختاری  ،توزیعشده هستند و نیازمند وجود کنترل بر توپولوژی شبکه نیستند .این مدلها  ،پیامهای
پرسوجو را به همه گرههای موجود در سیستم منتشر میکنند .روش گره عالی  2بهعنوان دومین روش ،جهت ایجاد توازن
بین کارایی ذاتی روشهای متمرکز و خودمختاری  ،توازن بار و تحمل خطا در روشهای متمرکز ارائهشدهاند .یک گره
عالی بهعنوان کارگزار مجموعهای از گرهها  ،ایفای نقش میکند .گرههای عالی برای ایجاد یک شبکه پوششی در سطحی
باالتر به یکدیگر متصل میشوند (ماسرونی ،تالیا و ورتا .)2062 ،مقاله با این ساختار ادامه مییابد .بخش  ، 2به بررسی
سرویسهای بهبودیافته کشف منبع مبتنی بر شبکههای نقطهبهنقطه شامل روشهای غیر ساختاری و گره عالی میپردازد .
سرانجام ،بخش  3نتایج حاصل از مقاله را ارائه مینماید.

 -2روش کشف منبع مبتنی بر شبکههای نقطهبهنقطه
شبکههای نقطهبهنقطه برای اشتراکگذاری فایلها و منابع در میان جمعیت زیادی از گرهها معرفی گشتند (هاوا ،سید احمد
و خلف ، 2063 ،ترانفیو و همکاران .)2002،شبکههای نقطهبهنقطه  ،محیطهایی مقیاسپذیر و پویا هستند که گرهها دارای
امکان ورود به سیستم و خروج از آن بهصورت مکرر و خودمختار  2میباشند (ترکستانی .)2062 ،یک نوع ویژه از
سیستمهای نقطهبهنقطه که از همکاری بین سیستمهای گرید و شبکههای

نقطه به نقطه بهرهمند شده است ،گرید نقطه به نقطه 3

میباشد .گرید نقطهبهنقطه میتواند بهصورت کارا ،منابع و سرویسهای موجود در گرید که بهصورت جغرافیایی
توزیعشده اند را مدیریت نماید و به درخواستهای کشف منبع پاسخ دهد (جوانمردی و همکاران ، 2062 ،گی و همکاران،
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 .)2062در مکانیسمهای کشف منبع مبتنی بر شبکههای نقطهبهنقطه  ،همه گرهها با یکدیگر جهت انجام عمل کشف منبع
همکاری مینمایند.
 1 -2مدلهای غیر ساختاری
در روشهای غیر ساختاری هیچ محدودیتی برای جایگذ اری منابع وجود ندارد؛ منابع بهصورت تصادفی در میان گرههای
شبکه پخش میشوند .درنتیجه  ،پرسوجوها به روش سیلآسا  6در میان گرهها منتشر میشوند (کیو و باستامنت.)2001 ،
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هر گره بهصورت تصادفی به تعدادی از گرههای شبکه متصل میگردد درحالیکه اطالعاتی درباره محل جایگذ اری منابع
وجود ندارد (خان و همکاران.)2062 ،
نپستر  ،2در سال  6333معرفی گردید .این سیستم شامل یک کارگزار مرکزی برای ذخیره اندیس همه فایلها که توسط
گرهها به اشتراک گذاشتهشدهاند میشود .در فرآیند کشف منبع ،کاربر درخواست خود را به کارگزار م رکزی ارسال ک رده
پاسخ دهنده بهصورت مستقیم میباشد  .اما وجود کارگزار مرکزی در نپستر مانع مقیاسپذیری گردیده و نقطه شکست
منفرد میباشد (ترانفیو و همکاران.)2002 ،
گاتال  ،3یکی دیگر از سیستمهای غیر ساختاری است که بعد از نپستر معرفی گردید .در اینجا از روش ارسال سیلآسا در
عمل کشف منبع استفاده میگردد که شامل سه پیام پینگ  ،2پونگ  2و بای  1میباشد .پیامهای پینگ برای کشف گرههای
شبکه استفاده میشوند ؛ پیامهای پونگ حاوی اطالعات درباره گره پاسخ دهنده هستند؛ پیامهای بای ،پیامهای اخت یاری
هستند که زمان راه اندازی و پایان اتصال را اطالعرسانی مینمایند .در پردازش درخواست به روش سیلآسا  ،هر پرسو جو
به همه همسایهها در تعداد مشخصی از گام منتشر میشود  .برای محدود کردن ترافیک ،حداکثر تعداد گامها مشخص
میگردد (کیو و باستامنت .)2001 ،این روش جستجوی منبع  ،پایدار نیست و درزمانی که شبکه به اندازه کافی رشد کرده
باشد دچار تاخیر میگردد .درنتیجه پرسوجوها اغلب از بین میروند و یا ممکن است نتایجی نامطلوب به دلیل جستجو
تنها بخشی از گرهها  ،حاصل گردد (مشکوا و همکاران.)2002 ،
مارزوال و همکاران ( )2002روشی مبتنی بر اندیسهای مسیریابی  2ارائه نمودند .در این مکانیسم  ،جداکنندههای منابع  2در
یک شبکه پوششی  3با ساختار درخت سازماندهی میشوند (شکل  .)6هر جداکننده منبع ،از اطالعاتی درباره مجموعهای
از منابع که آنها را بهصورت مستقیم مدیریت میکند و اطالعاتی فشرده از منابعی که در جداکنندههای منبع همسایه هستند
نگهداری مینماد .این اطالعات فشرده شامل اندیسهای نگاشت بیت از مقادیر ویژگیهای منابع میباشد .این روش از
بردار  - kبیت برای نشان دادن اندیسها و از اندیسهای نگاشت بیت برای مسیردهی پرسوجوها بهره میبرد .هر کاربر
درخواست خود را به یکی از جداکننده منبع ارسال مینماید .جداکننده منبع  ،پرسوجو را مسیردهی نموده و پاسخ را از
دیگر جداکنندههای منبع در شبکه برمیگرداند .هر جداکننده منبع با دریافت پرسوجو از جداکننده منبع دیگر ،ابتدا
درخواست را به بردار باینری نگاشت کرده و سپس وجود یا عدم وجود منابع تحت مدیریت خود مطابق با درخواست را
بررسی میکند .به جهت جلوگیری از ارسال سیلآسا  ،هر پرسوجو فقط به زیرمجموعهای از جداکنندههای منبع همسایه
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سرویسهای به ینه کشف منبع در س یستمهای گرید

و آدرس شبکه گره ای را که مالک منبع درخواستی است دریافت میکند .در اینجا ارتباط بین گره درخواستکننده و گره

ارسال میشود ؛ به این طریق که مسیرهایی که بهطور مشخص به نتیجه نخواهند رسید ،حذف میگردند .در صورت تغییر
مقادیر صفت منابع ،پیامهای بهروزرسانی تنها در صورت تفاوت نگاشت بیت جدید ،به همسایهها ارسال میگردند.
بهینهسازی کلنی مورچه  6یک مکانیسم کشف منبع در مقیاس وسیع میباشد (دن و همکاران .)2003 ،در این مکانیسم
کاربر درخواست خود را به نزدیکترین سرویس دایرکتوری که النه  2نامیده میشود  ،ارسال میکند .النه یک یا چندین
مورچه را بر اساس نیازمندیهای کاربر جهت یافتن منبع ارسال میکند .در ابتدا ،مورچهها بهصورت تصادفی از یک النه
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به النه دیگر میروند .اگر مورچهها منبع موردنظر را بیابند آنها همان مسیر را تا رسیدن به النه مبدأ برمیگردند و اطالعات
مسیریابی را در حافظه خود بهروزرسانی میکنند .مورچههای دیگر که در حال جستجو برای همان منبع هستند بر اساس
اطالعات مسیریابی  ،در شبکه حرکت میکنند بنابراین اکثر مورچهها به احتمالزیاد کوتاهترین مسیر را طی مینمایند .این
روش با ارسال بستهها در مسیرهایی که بهصورت مکرر طی شده اند از روش سیلآسا اجتناب مینماید .عالوه بر این،
کارایی کشف منبع میتواند با بهکارگیری مورچههای چندگانه بهصورت موازی بهبود یابد.

نشریه تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره ، 2شماره ( ،) 3اسفند  ، 6331صفحه262-202 :

شکل  -1اندیس های بردار -بیت در مدل مارزوال و همکاران.

برانر و همکاران ( )2062از تکنیک خالصهسازی منابع مبتنی بر کوب وب ( 3موریو و همکاران )2001 ،برای تولید
خالصهای از ویژگیهای منابع بهره بردند .این روش  ،حجم دادههای ارسالی بین جداکنندههای منابع برای کشف منبع
درخواستی را کاهش میدهد .خالصهها در سه مرحله مختلف ایجاد میشوند :هرس کردن  ،2ایجاد برگ  2و فیلتر کردن .1
برای کاهش تاخیر در شبکه ،جداکنندههای منابع  ،نتایج حاصل از خالصهسازی را فیلتر نموده و نتایج جستجو مبتنی بر
زمان رفت و برگشت  2کمتر از یک مقدار آستانه را انتخاب مینمایند .جداکنندههای منابع در هر دامنه بهعنوان گره عمل
نموده و خالصههای منابع محلی را به دیگر دامنهها منتشر مینمایند .هنگامیکه یک کاربر می خواهد وظیفهای را اجرا کند
با جداکننده محلی خودش ارتباط برقرار مینماید  .اگر منبع درخواستی در دامنه محلی پیدا نشود ،جداکننده منبع در میان
خالصههای ارسالی از دامنههای دیگر جستجو مینماید .جداکننده منبع  ،دامنهای را که با احتمال بیشتر دارای منابع موردنیاز
پرسوجو میباشد و پایینترین زمان رفت و برگشت را شامل میشود  ،پیدا مینماید .درنهایت  ،پرسوجو به دامنه انتخابی
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جهت پاسخگویی ارسال میگردد .نقص روش مذکور این است که دامنههای سیستم میبایست به خالصههای دامنههای
دیگر دسترسی داشته باشند.
کامینرو و همکاران ( )2063با استفاده از اندیسهای مسیریابی (کرسپو و گارسیا مولینا )2002 ،و یک نسخه جدید از آن
به نام اندیسهای مسیریابی شمارنده گام ( 6موریو و همکاران ) 2001 ،نقص روش قبلی را برطرف نمودند .اندیسهای
مسیریابی شمارنده گام ،تعداد گامهای الزم تا رسیدن به مقصد را در نظر میگیرند .برای انطباق خالصهها با اندیسهای
مسیریابی  ،خالصههای  nسطحی معرفی شدند .در خالصههای  nسطحی ،دقت خالصه سطح  jام از یک دامنه  ،بیشتر از
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خالصه سطح  iام میباشداگر ( i<jمارزوال ،مورداچینی و ارالندو .)2002 ،این روش  ،جفتهای ویژگی-مقدار را که دارای
احتمالی کمتر از آستانه هستند فیلتر مینماید .در این روش از تابع خوبی ( 2کرسپو و گارسیا مولینا )2002 ،مبتنی بر جداول
اندیسهای مسیریابی شمارنده گام برای تشخیص اینکه کدامیک از همسایهها دارای تطابق بیشتری با نیازمندیهای
درخواست هستند  ،بهره میبرد .این تابع برای هر دامنه همسایه  ،با استفاده از خالصههای ذخ یرهشده در اندیسهای شمارنده

 2-2مدلهای گره عالی
مکانیسم گره عالی روشی است که ادغام شبکههای نقطهبهنقطه و سیستم گرید را بهآسانی امکانپذیر مینماید .این مکانیسم
توازنی بین کارایی ذاتی جستجوی متمرکز و خودمختاری ،توازن بار و تحمل خطای جستجوهای توزیعشده ایجاد مینماید
(ماست رونی و همکاران .)2002 ،همه گرهها در س یستمهای گره عالی میتوانند بهعنوان گره و گره عالی سازماندهی
شوند .گره عالی بهعنوان یک کارگزار مرکزی برای تعدادی از گرهها بوده و جهت ایجاد یک شبکه پوششی  ،به دیگر
گرههای عالی متصل میشود (سای و همکاران .)2002 ،این مدل  ،برای پیادهسازی کارای سرویس اطالعات و همچنین
برای گریدهای مقیاسپذیر مناسب میباشد .یک گرید میتواند بهعنوان شبکهای متشکل از سازمانهای مجازی  3در نظر
گرفته شود .درون هر سازمان مجازی  ،یک گره یا بیشتر ،مثال آنهایی که باالترین قابلیت را دارند میتوانند بهعنوان گره
عالی عمل نمایند ؛ درحالیکه دیگر گرهها میتوانند با استفاده از گرههای عالی به گرید دسترسی پیدا کنند .یک گ ره عالی
در نقش کارگزار ،کاربرهای زیادی را به هم متصل مینماید و از طرفی مسئول وظایفی ازجمله مسیریابی و کشف منابع
میباشد (سای و همکاران.)2002 ،
کازا  2در سال  2006بهعنوان یک مدل گره عالی طراحی گردید .میلیونها نفر از افراد از کازا برای اشتراکگذاری فایلهای
خود استفاده کردند (نویمی پور و همکاران .)2062 ،کازا شامل دو نوع گره میباشد :گرههای عالی و گرههای برگ.
گرههای برگ به گرههای عالی متصل میشوند و گرههای عالی فایلهای متعلق به گرههای برگ را اندیس گذاری نموده
و به پرسوجوها پاسخ میدهند .گرههای عالی بهصورت پویا بر اساس پهنای باند باال ،تاخیر اندک و تعداد منابع محاسباتی
و ذخ یرهساز انتخاب میشوند (مشکوا و همکاران .)2002 ،هنگامیکه گره ای نیازمند یک فایل است  ،درخواستی را به گره
عالی خودش ارسال میکند  .با این عمل فرآیند جستجو در شبکه پوششی از گرههای عالی راه اندازی میشود (چن و
همکاران.)2002 ،
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گام محلی محاسبه میشود که احتمال هر دامنه همسایه را به داشتن منابعی مطابق با ن یازمندیها ارائه مینماید.

ماسترونی و همکاران ( ) 2002یک مدل از گره عالی جهت طراحی سرویس اطالعات گرید پیادهسازی کردند .در این
مدل  ،هر گره عالی از سرویس اطالعات متمرکز یا سلسله مراتبی که توسط زیرساخت گرید در هر سازمان مجازی
فراهمشده است استفاده مینماید .گرههای عالی دو وظیفه اصلی دارند :اول اینکه آنها مسئول برقراری ارتباطات با
سازمانهای مجازی دیگر هستند و دوم  ،گرههای عالی از اندیسهایی درباره منابع متعلق به دیگر سازمانهای مجازی
نگهداری می نمایند .این مدل از پروتکل عضویت  6ب رای برقراری ارتباطات استفاده مینماید و از ویژگیهای گرههای
تماس  2بهرهمند میشود .یک گره تماس  ،گره ای در سیستمهای گرید است که نقش گره میانی را ایفا میکند .در هر سازمان
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مجازی  ،یک یا بیشتر گرههای تماس وجود دارند .هنگامیکه یک سازمان مجازی قصد اتصال به گرید را داشته باشد گره
عالی مربوطه با زیرمجموعهای از گرههای تماس ارتباط برقرار کرده و ثبتنام می نماید .بنابراین ،گرههای تماس ،تعدادی
از گر ههای عالی که از قبل ثبتنام نمودهاند را بهصورت تصادفی انتخاب کرده و آدرس آنها را به گره عالی درخواست
دهنده ارتباط می دهند .گرههای عالی بهصورت دورهای یا در زمانهایی که گره عالی همسایه قطع ارتباط نماید ،به جهت
جایگزینی  ،با گرههای تماس ارتباط برقرار می نماید .برای کشف منبع ،یک گره در گرید پیام پرسوجوی خود را به گره

نشریه تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره ، 2شماره ( ،) 3اسفند  ، 6331صفحه262-202 :

عالی محلی ارسال میکند .گره عالی  ،سرویس اطالعات محلی را برای یافت ن منابع درخواستی جستجو میکند .در صورت
موفقیت آمیز بودن جستجو ،گره عالی یک موفقیت درخواست  3شامل شناسه گره مالک منبع را برمیگر داند .در غیر این
صورت ،گره عالی درخواست را به تعدا د انتخابی از گرههای عالی همسایه میفرستد .در صورت موفقیتآمیز بودن عمل
جستجو در هر سازمان مجازی  ،یک بسته موفقیت درخواست ایجاد شده و به گره عالی درخواستکننده برگردانده میشود.
این روش  ،ویژگیهای خودمختاری ،توازن بار و تحمل خطا را فراهم می نماید اما به دلیل نقش مرکزی گره عالی از مشکل
نقطه شکست منفرد رنج میبرد.

شکل  -2مدل کشف منبع دو الیه ای ماسترونی و همکاران.

تالیا و ترانفیو ( ) 2002یک معماری برای کشف منابع در محیط گرید  ،سازگار با معماری باز سرویسهای گرید  2معرفی
کردند .این معماری شامل دوالیه می باشد که در شکل  2نشان دادهشده است .پایینترین الیه  ،سلسله مراتبی از سرویسهای
اندیس  2در هر سازمان مجازی میباشد ؛ الیه باالتر  ،یک الیه پوششی شامل دو نوع از سرویسهای گرید میباشد:
سرویسهای گره  1برای عمل کشف منبع و سرویسهای تماس  2برای سازمان دهی سرویسهای گره .در اینجا برای هر
سازمان مجازی یک سرویس گره موجود می باشد .هر سرویس گره به مجموعه ای از سرویسهای گره همسایه متصل
میشود ،پرسوجوها را ارسال و پیامهای پاسخ را دریافت می نماید .در فرآیند کشف ،یک سرویس گره ،سرویس اندیس
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سطح باال از سازمان مجازی را فراخوانی میکند .هنگامیکه یک سرویس گره قصد پیوستن به شبکه را داشته باشد
می بایست آدرس شبکه حداقل یک سرویس گره را داشته باشد .سرویسهای تماس  ،آدرس شبکه سرویسهای گره مشهور
را ذخیر ه مینمایند و سرویسهای گره میتوانند بر ای دریافت آدرس شبکه سرویسهای گره ثبتشده  ،با سرویسهای
تماس ارتباط برقرار نمایند (عبادی و خانلی.)2066 ،
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پاپین و همکاران ( )2002یک سرویس اطالعات گرید مبتنی بر شبکههای نقطهبهنقطه و اندیسهای مسیریابی ارائه کردند.
همانطور که در شکل  3می بینید این سیستم شامل دو بخش اصلی میباشد :عامل  6و مجتمع کننده  .2عامل  ،مسئول انتشار
اطالعات درباره گرههای منابع متعلق به گره عالی می باشد .مجتمع کننده  ،اطالعات عامل ر ا اندیس گذاری کرده ،به
پرسوجوها پاسخ می دهد و آنها را به دیگر گرههای عالی ارسال می نماید .عالوه بر این ،مجتمع کنندهها از اندیس
اطالعات منابع در گرههای عالی همسایه نگهداری می نمایند .این روش  ،از اندیس مسیریابی برای بهبود مسیر دهی
درخواست و اجتناب از روش سیلآسا بهره می برد .اندیس مسی ریابی  ،دسترسپذیری یک منبع در گرههای عالی همسایه
را نتیجه می دهد .این مدل  ،از اندیس مسیریابی شمارنده گام استفاده می نماید (موریو و همکاران ، 2001 ،اسمیت و پاراشر،
 .)2002وجود بهروزرسانیها ممکن است پرسوجوی ویژگیهای پویا را محدود نماید اما این روش از پرسوجوهای
بازهای  3و چند-ویژگی  2پشتیبانی مینماید.

 -3نتیجهگیری
عمل کشف منابع در سیستمهای گرید با بهکارگیری سرویسهای کشف منبع متمرکز بهعنوان یکی از مهمترین چالشها
برای پیادهسازی سیستمهای گرید در مقیاس وسیع مطرح گردید .در این مقاله  ،به بررسی سرویسهای کشف منبع
بهبودیافته مبتنی بر شبکههای نقطهبهنقطه پرداختیم .مکانیسمهای غیر ساختاری و گره عالی را بهعنوان دو مدل برای
سرویس کشف منبع  ،موردبحث قراردادیم و نمونههایی از هر مدل را ازلحاظ ساختار و کارایی عمل جستجو  ،بررسی
نمودیم.
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