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  چکيده

 از يا رهيـ ا زنجيـ س و  يدا کـردن سـرو    يـ  پ ي بـرا  ين مقاله چارچوب  يدر ا 
 برآورده کـردن  يد برايط گري در مح ه دهنده اطالعات    ي ارا يس ها يسرو
از کاربر ابتـدا    يافت ن يستم پس از در   ين س ي در ا  ه شده است  ياز کاربر ارا  ين

افـت شـود و در   ي که بتواند آن را بـرآورده کنـد   يسي شود سروي م يسع
ره يـ  کنـد  زنج    ي م يستم سع يافت نشود س  ي يسين سرو ي که چن  يصورت

ن يـ در ا . از کـاربر باشـد    يـ  ن يدا کند که پاسـخگو    يس ها را پ   ياز سرو  يا
م يـ س ها در نظر گرفتـه ا ي سروي معرفي براييک مدل معنايستم ما   يس

.  مي کنـ  ي مـ  يس هـا نگهـدار    ين مدل اطالعـات سـرو     يکه با استفاده از ا    
ره گـاه   يـ چ ذخ ين اسـت کـه هـ      يـ ستم فرض ما بر ا    ين س ين در ا  يهمچن
 يس ها وجـود نـدارد و مـا از نـوع           يعات سرو  اطال ي نگهدار ي برا يمرکز
س هـا   ي اطالعـات سـرو    يابيـ ره و باز  يـ  ذخ يع شـده بـرا    يره گاه توز  يذخ

 يتم تکرار شـونده مبتنـ  يک الگورين، ما از  يعالوه بر ا  . مي کن ياستفاده م 
س مورد درخواسـت    يره سرو يا زنج يس و   يدا کردن سرو  ي پ يبر گراف برا  

 اطالعـات   يش بـه جمـع آور     يام کـه بطـور افـز      ي کنـ  يکاربر استفاده مـ   
ره مـورد نظـر،     يـ دا کـردن زنج   يـ  پ ي پردازد و آن ها بـرا      يس ها م  يسرو
   . کندي ميبررس

  س هايب سرويد ، ترکي گريس هايسرو :كليدي واژه هاي

  مقدمه ‐ ١

هدف اوليه گريد حل مسائل علمي و مهندسي در سازمان هاي مجـازي             
 ايجاد  ]١[ن هاي حقيقي  پويا بود که از اشتراک گذاري منابع ميان سازما        

مي شوند بوده است که اخيرا کاربرد هاي تجاري نيز اهميت فزاينده اي             
زيربنـايي بـراي    در واقع گريد را مي تـوان بـه عنـوان            . ]٢[پيدا کرده اند  

اشتراک گذاري سرويس هـا و منـابع در نظـر گرفـت کـه ايـن منـابع و                    
.  قـرار گيرنـد    سرويس ها براي مقاصد مختلفي مي توانند مورد اسـتفاده         

همزمان با پيـدايش وب سـرويس هـا و مقبوليـت گـسترده آن  زمينـه                  
 و در همـين  بکارگيري وب سرويس ها به ميان افـزار گريـد اضـافه شـد             

بـا  . ]٣و٢[ارايـه شـد  ) OGSA(راستا معماري بـاز سـرويس هـاي گريـد       
قابليت هاي سرويس گرايي، کـاربران مـي         استفاده از ميان افزار گريد با     

سرويس هاي مختلفي ايجاد کنند و آن ها را در محيط گريـد بـه               توانند  
عالوه بـراين،   . سرويس هاي ديگران استفاده کنند    اشتراک گذارند و يا از      

اين امکان وجود دارد که در صـورت نيـافتن يـک سـرويس خـاص کـه                  
پاسخگوي نياز ما باشد،  از طريق ترکيب کردن سـرويس هـاي موجـود               

دليـل تعـداد زيـاد سـرويس هـا در گريـد،        به   .منياز خود را برآورده کني    
شناختن همه آن ها جهت استفاده براي کاربران ميسر نمـي باشـد و در               
نتيجه يک سيستم خودکار بـراي جمـع آوري اطالعـات سـرويس هـا و                
همچنين پيدا کردن سرويس و يا زنجيره مناسب سرويس هـا، ضـروري             

باشـد کـه ايـن      هدف ما در اين مقاله ارايه سيستمي مي         . بنظر مي رسد  
در اين مقالـه از يـک سـو چگـونگي           . قابليت را به کاربران ارايه مي دهد      

ذخيره و بازيابي  اطالعات سرويس هـا بـا اسـتفاده از يـک ذخيـره گـاه                 
توزيع شده  مورد بحث قرار مي گيرد و از سوي ديگر الگـوريتمي بـراي                

  .پيدا کردن زنجيره سرويس ارايه مي شود

 ستميس يعمارم ‐ ٢
بـا توجـه بـه شـکل        .  معماري کلي سيستم را نـشان مـي دهـد          ١شکل  

. ها مـي پـردازيم    چندين بخش در معماري وجود دارد که به معرفي آن           
بخش واسط درخواست درخواست هاي کاربران را دريافت مي کند و آن            

بخش ترکيـب کننـده ابتـدا       . ها را به بخش ترکيب کنده ارسال مي کند        
سعي مي کند با استفاده از ذخيره گاه توزيع شده سرويس را پيـدا کنـد             

 يافـت نـشود سـعي       يکه پاسخگوي نياز کاربر باشد و اگر چنين سرويس        
مي کند زنجيره اي از سرويس ها را که پاسخگوي نياز کاربر باشـد پيـدا     

نـدارد  از آن جايي که هيچ ذخيره گاه مرکزي در سيـستم وجـود              . کند  
ذخيره گاه توزيع شده بايد به جمع آوري اطالعات سرويس ها در ميـان              

ما دو نوع منطقي از نودها در اين سيستم         . نودهاي مختلف گريد بپردازد   
 که از لحاظ فيزيکي مي توانند در يـک نـود يـا نودهـاي مختلـف                  داريم
منظور از نود منطقي يک برنامه است که عمليات خاصي را انجام            . باشند

دو . مي دهد که مي تواند در يک يا چند نود فيزيکي قرار داشـته باشـد                
 نود ارايه دهنده سرويس و نود ذخيره         که وجود دارد  نوع نود منطقي که   

 نودهـاي ارايـه دهنـده سـرويس نودهـايي هـستند کـه             . دنگاه مي باشـ   
ايـن نـود هـا در واقـع داراي يـک ظـرف              . سرويس ها را ارايه مي کننـد      

سرويس هستند که قابليت دريافت درخواست اجـراي سـرويس، اجـراي            
نودهـاي ذخيـره گـاه      . جراي سـرويس هـستند    ا سرويس و ارسال پاسخ     

آن ها مسئول ذخيـره     . دهنده ذخيره گاه مرکزي هستند    اعضاي تشکيل   
سـرويس   هـر نـود ارايـه دهنـده       . و بازيابي اطالعات سرويس ها هستند     

هنگامي که مي خواهد سرويس خود را در شبکه ارايه دهد بايد خـودش       
   معرفي از طريق  اين .اين نودهاي ذخيره گاه معرفي کندرا به يکي از 
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   سيستميمعمار: ١شکل

پـس از   .معنايي سرويس به نود ذخيره گاه صورت مي گيـرد   شرح  دادن  
ي کـه  ي هـا دريافت درخواسـت کـاربر و در صـورت پيـدا شـدن زنجيـره              

پاسخگوي نياز کاربر باشد، زنجيره براي اجرا به موتور اجرا داده تـا اجـرا               
جود موتور اجرا زنجيره را با اجرا کردن هر يک از سرويس هاي مو            . گردد

و انجام تبادالت الزم ميان سرويس ها به انجـام مـي رسـاند و در پايـان                  
  .نتايج را به کاربر بر مي گرداند

  مدل سرويس ١‐٢

ما از يک مدل معنايي مبتني بر آنتالوژي براي شرح سرويس ها استفاده      
جا  يک سـاختار درختـي از مفـاهيم          منظور از آنتالوژي در اين    . مي کنيم 

مي باشد و ما فرض مي کنيم يک آنتالوژي مشترک ميان همه سـرويس          
مدل . ها وجود دارد که در شرح سرويس ها مورد استفاده قرار مي گيرد            

سرويس که ما در نظر گرفته ايم شامل ورودي ها، خروجي ها و ليـستي               
هـايي از آنتـالوژي     ورودي ها و خروجي ها کـالس        . از شرط ها مي باشد    

هستند که سرويس بـه عنـوان ورودي دريافـت مـي کنـد و بـه عنـوان                   
 تـايي هـاي     ٣ليست شـرط هـا مجموعـه اي از          . خروجي توليد مي کند   

نام . جز اول اين سه تايي هاي مرتب نام شرط مي باشد          . مرتب مي باشد  
جز . شرط مانند ورودي و خروجي يکي از کالس هاي آنتالوژي مي باشد           

اين سه تايي هاي مرتب عملگر شرط است که اين عملگر مي توانـد     دوم  
جـز سـوم نيـز      . يکي از مقادير مساوي، بزرگتر، کوچکتر و شـامل باشـد          

بـه عنـوان    . مقدار شرط است که مي تواند عدد، رشته يا مجموعه باشـد           
 Category ،Geographicنمونه اي از اين شرط هـا مـي تـوان بـه     

location   و Cost  ن نام شرط اشاره کرد که عملگر شـرط مـي            به عنوا
باشد و مقادير شرط مي توانـد مقـادير مـورد           " شامل"و يا   " مساوي"تواند  

. نظر شامل دسته مورد نظر سرويس، مکان سرويس و يا هزينه آن باشـد     
با استفاده از اين ليست شرط مـي تـوان اطالعـات پروفابـل سـرويس و                 

استفاده از اين مدل کاربران مـي  با  .  برخي از پيش شرط ها را مدل کرد       
توانند درخواست خود را با معين کردن ورودي ها و خروجي هاي مـورد              
انتظار و همچنين شرط هايي که سرويس بايد داشته باشد بـه سيـستم              

   . ارايه دهد

 گاه توزيع شدهخيره ذ ‐۳

براي ساخت ذخيره گاه ما از روشي که در کار قبلي خود بـراي سـاخت                
يم اسـتفاده مـي     يک سيستم جستجوي عمـومي در گريـد مطـرح کـرد           

ما مي توانيم ذخيره گاه توزيع شده خود را با اسـتفاده از ايـن                .]٤[کنيم
به همين منظور بايـد اينـدکس، متـا      . ستجوي عمومي بسازيم  سيستم ج 

در اينجـا کليـد هـا       . ايندکس و پارامترهاي پيکربندي را مشخص کنـيم       
ورودي ها و خروجي هاي سيستم هستند و مقادير شرح سرويس ها مي             

 انتخـاب مـي   "Physical" را Index Partitioningما پارامتر . باشند
 که ذخيره گاه ما از چندين نود ذخيره گـاه اين به اين معنا است . کنيم

. تشکيل شده است و روش تقسيم بندي بر اساس اين نودهـا مـي باشـد               
در اين مثال ذخيره گاه مـا داراي        .  مثالي در اين رابطه مي باشد      ۲شکل  

هر نود ذخيره گاه مي تواند داراي ميزانـي از          .  نود ذخيره گاه مي باشد     ۷
 و  R1  ،R2  ،R3. العـات وانمـودي باشـد     اطالعات محلي و ميزانـي از اط      

R5     تنها داراي اطالعات محلي هستند  .R4         عـالوه بـر اطالعـات محلـي 
 R4اطالعـات محلـي     . وانمـودي نيـز مـي باشـد       خودش داراي اطالعات    

 بدست  get با رابطه    R2 و   R1شامل اطالعات خودش و اطالعاتي که از        
 dispatchرابطه   با   R3 از   R4اطالعات وانمودي   . آورده است مي باشد   

  وانمود مي کنند همه اطالعات را دارا         R7 و   R6دو نود   . بدست مي آيد  
 بـا نـود   get  و رابطهR4 با نود dispatch داراي رابطه R6. مي باشند

R5 وقتي يک درخواست جستجو به . باشد ميR6شود اين   داده مي 

  
  ع شدهيره گاه توزي از ذخينمونه ا: ٢ شکل

 .مي کند تا در تمام فضاي اطالعاتي اش به جستجو بپردازد          نود تضمين   
 بـصورت   R5 و جـستجو بـر روي        R4اين امر با ارسال درخواست به نود        

براي ساخت ذخيـره گـاه       .صورت مي پذيرد  ) getبه دليل رابطه    ( محلي
گـاه بـراي   م يک نود ذخيره ما مي توانيم يک نود ذخيره گاه ما مي تواني    

اين دامنه ها مي توانند بـر اسـاس      . هر دامنه از سرويس ها داشته باشيم      
مناطق جغرافيايي، حوزه کاري سـرويس هـا و يـا همـسايگي در شـبکه                

 هستند ک هر کدام     R5 تا   R1در مثال قبلي نودهاي ذخيره گاه       . باشند
مـا  . کننـد اطالعات سرويس ها را براي يک حوزه خـاص نگهـداري مـي      

همچنين تعدادي نود ذخيره گاه در سـطوح بـاالتر داريـم کـه در واقـع                 
بـه عنـوان    ( وانمود مي کنند اطالعات چندين دامنـه را دارا مـي باشـند            

در باالترين سطح تعدادي نود ذخيـره گـاه وجـود       ). ٢ در شکل  R4مثال  
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دارد که وانمود مي کنند اطالعات سرويس ها از همـه دامنـه هـا را دارا                 
نکته مهم در اين جا اين اسـت کـه مـا مـي تـوانيم سـاختار                  . ي باشند م

به عنوان مثال   . ذخيره گاه را با تغيير پارامترهاي پيکر بندي تغيير دهيم         
 فـضاي ذخيـره سـازي کـافي بـراي ذخيـره کـردن               R4در شرايطي که    

 با ايـن دو نـود    "get" توان رابطه     را نداشته باشد مي    R2 و   R1اطالعات  
 به کپـي    مجبور R4در اين حالت    .  تبديل کرد  "dispatch''ه  را به رابط  

 نيست و درخواست ها را مـستقيم بـه آن هـا             R2 و   R1کردن اطالعات   
 R4ارسال مي کند و اين در حالي رخ مي دهد کـه اطالعـات وانمـودي                 

  . تغيير نکرده است

  ايجاد زنجيره سرويس ‐٤

اف اسـتفاده   براي توليد زنجيره سرويس ما از يک روش مسير يـابي گـر            
اين گراف مشخص کننده اين مطلب است که خروجـي کـدام            . مي کنيم 

يک از سرويس ها مي تواند به عنوان ورودي سرويس هاي ديگـر مـورد               
در شروع کار ما ورودي هاي مورد درخواست کاربر را          . استفاده قرار گيرد  

  .ورودي هاي آزاد و خروجي مورد انتظار کاربر را خروجي آزاد مي نـاميم           
پس از آن، در يک فرآيند تکراري از دو جهت فضاي خالي ميـان ورودي           

ايـن پـر کـردن بـا اضـافه          . هاي آزاد و خروجي هاي آزاد را پز مي کنيم         
کردن سرويس هايي که ورودي هاي آزاد را بـه عنـوان ورودي دريافـت               

 هاي آزاد را به عنوان خروجي توليد مي کنند، از دو            مي کنند و خروجي   
در هر مرحله اضافه کردن سرويس هاي جدبد        . مي شود  آغاز سوي گراف 

باعث بوجود آمدن ورودي هاي آزاد جديد و خروجـي هـاي آزاد جديـد               
خواهد شد که ورودي هاي آزاد جديد، خروجي سرويس هـايي هـستند             
که ورودي هاي آزاد قبلـي را دريافـت مـي کننـد و خروجـي هـاي آزاد                  

که خروجي هاي آزاد قبلـي را       جديد ورودي هاي سرويس هايي هستند       
پس از اضافه کردن سرويس هـاي جديـد گـراف مـورد             . توليد مي کنند  

بررسي قرار مي گيرد تا اينکه مشخص شود آيا مسيري وجـود دارد کـه               
چنانچـه ايـن    . ورودي هاي کاربر را به خروجي هاي کـاربر متـصل کنـد            

يعني ما  . مسير وجود داشته باشد بخشي از جواب مسئله پيدا شده است          
مي توانيم از طريق برخي ورودي هاي کـاربر بـه برخـي خروجـي هـاي                 

در صورتي که مسيري از ورودي هاي کاربر بـه  . مورد انتظار کاربر برسيم   
در غير  . براي تمام خروجي هاي کاربر پيدا شود الگوريتم خاتمه مي يابد          

 اين صورت الگوريتم براي ورودي هاي آزاد جديـد و خروجـي هـاي آزاد           
الگوريتم ما داراي سه مرحله اصلي مي باشد که         . جديد تکرار خواهد شد   

عبارتند از جمع آوري اطالعات سرويس ها، ساخت گراف و مـسير يـابي              
روش ما از دو جنبه با روش هاي ديگـر ترکيـب سـرويس هـا بـا                  . گراف

اول اينکـه مـا تمـامي اطالعـات         . استفاده از گراف  متفـاوت مـي باشـد         
ر يک نود نداريم و ما گراف را در چندين تکرار از طريـق     سرويس ها را د   

جمع آوري اطالعات سرويس ها از ذخيره گـاه توزيـع شـده ايجـاد مـي             
دوم اينکه ما اين فرض را در نظر نمي گيريم که يک سرويس بايد    . کنيم

همه ورودي هاي کاربر را دريافت کند و يک سرويس بايد همه خروجي             
  .اقع نوعي مسيريابي چند مبدا چند مقصد داريمها را توليد کند و در و

  جمع آوري اطالعات سرويس ها١‐٤

ما مي توانيم فضاي کل اطالعات سرويس ها را بـه عنـوان يـک گـراف                  
منطقي در نظر بگيريم که يال ها و راس هاي آن بصورت فيزيکي توزيع              

. نمـي باشـد   درخواست کاربر که داده شده است تنها        براي يک   . شده اند 
هدف اين مرحله جمع آوري اين قسمت از اطالعات در نودي اسـت کـه               

ورودي ايـن مرحلـه دو       .مسئول پاسـخگويي بـه نيـاز کـاربر مـي باشـد            
نـود ترکيـب    . ي هاي آزاد و خروجي هاي آزاد مـي باشـد          مجموعه ورود 

کننده سرويس هاي مورد نظر را از طريق ذخيره گاه توزيع شـده جمـع               
به همين منظور ترکيـب کننـده ابتـدا بايـست نـودي از              . آوري مي کند  

اين کار مـي    . ذخيره گاه را که بايد به درخواست پاسخ دهد انتخاب کند          
ورودي ايـن مرحلـه دو       .اربر صورت پـذيرد   تواند با توجه به درخواست ک     

نـود ترکيـب    . ي هاي آزاد و خروجي هاي آزاد مـي باشـد          مجموعه ورود 
کننده سرويس هاي مورد نظر را از طريق ذخيره گاه توزيع شـده جمـع               

به همين منظور ترکيـب کننـده ابتـدا بايـست نـودي از              . آوري مي کند  
اين کار مـي    . ذخيره گاه را که بايد به درخواست پاسخ دهد انتخاب کند          

به عنوان مثال اگر کـاربر  . اربر صورت پذيردتواند با توجه به درخواست ک    
به عنوان مثال در    ( به دنبال سرويس هايي در يک دامنه خاص مي باشد         

نود ذخيره گاه مربـوط بـه آن دامنـه بايـد            ) يک حوزه جغرافيايي خاص   
مورد تماس قرار گيرد اما اگر کاربر نياز به سرويس هايي از کل دامنه ها               

گاه که وانمود مي کند کل اطالعـات را دارد          دارد يکي از نودهاي ذخيره      
وقتي يک نود ذخيره گـاه مـورد درخواسـت          . بايد مورد تماس قرار گيرد    

واقع مي شود بايد سرويس هايي را برگرداند که تمام ورودي هاي آن از              
مجموعه ورودي هاي آزاد باشد و در رابطه خروجي هـاي آزاد سـرويس              

 خروجـي هـاي آن هـا متعلـق بـه      هايي را برگرداند که حـداقل يکـي از    
پس از پايان جستجو نودي که مورد تماس واقع    . خروجي هاي آزاد است   

ترکيب کننـده سـعي   . شده است نتايج را به ترکيب کننده بر مي گرداند         
مي کند با استفاده از سرويس هاي برگردانده شـده زنجيـره را تـشکيل               

بـا ورودي هـاي آزاد     دهد و اگر نتواند اين کار را انجام دهـد درخواسـت             
  . جديد و خروجي هاي آزاد جديد تکرار خواهد شد
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  ساخت گراف و مسير يابي٢‐٤

},...,{فــــــــــــــــرض کنيــــــــــــــــد  21 ninininI  و =

},...,{ 21 moutoutoutO دو مجموعه از کالس هاي آنتـالوژي        =
. هستند که ما آن ها را ورودي هاي آزاد و خروجي هاي آزاد مـي نـاميم               

 شامل خروجي هاي مورد انتظار      Oدي هاي کاربر و      شامل ورو  Iدر ابتدا   
 دو مجموعه از سـرويس هـا در         O و   Iبراي دو مجموعه    . کاربر مي باشد  

ــده اســت    ــده ش ــرويس برگردان ــات س ــع آوري اطالع ــه جم ــا . مرحل م
{ }IininputsisinisIS ∈∈∀=  را به عنوان مجموعه تمام      |.

رودي هاي  سرويس هاي برگردانده شده از فاز جمع آوري اطالعات که و          
بـه همـين   . آزاد را به عنوان ورودي دريافت مي کنند تعريف مـي کنـيم        

}صورت   }OooutputsosoutosOS ∈∈∀= را به عنـوان    |.
مجموعه تمام سرويس هايي که خروجي هاي آزاد را توليد مي کنند در             

  . نظر مي گيريم

بـراي هـر    .  ساخت گـراف آغـاز مـي شـود         OS و   ISپس از جمع آوري     
ISis∈  وOSos∈    ــي ــا خروجـ ــيم آيـ ــک کنـ ــد چـ  ، is بايـ

outputisois ــوان ورودي    ∋. ــه عنـــ ــد بـــ ــي توانـــ ، os، مـــ

inputsosios   هـر  بهترين حالت وقتي رخ مي دهد که         .بکار رود ∋.
 سرويس داريم کـه     کي در اين حالت ما   .  يک سرويس باشند   os و   isدو  

اي آزاد را دريافت مي کند و بخشي از خروجي هـاي            بخشي از ورودي ه   
آزاد را توليد مي کند و در واقع تکميل کننـده بخـشي از مـسيري مـي                  
باشد که از ورودي هاي کاربر آغاز مي شـود و بـه خروجـي هـاي مـورد                   

را مقايـسه   osi و   isoدر غير اينصورت بايد     . انتظار کاربر ختم مي گردد    
اين تطبيـق   . کنيم تا مشخص گردد آيا اين دو تطبيق پذير هستند يا نه           

 مي تواند وزن هاي متفاوتي داشته باشد بسته به اين که ايـن دو کـالس     
 پـس از سـاخت گـراف در هـر مرحلـه،             .در آنتالوژي چه رابطه اي دارند     

گراف مورد جستجو تا مشخص گردد زنجيره مناسبي براي پاسخ گـويي            
وزن ها در اينجا مي تواننـد بـراي   . به نياز کاربر در آن وجود دارد يا خير 

همچنـين مـي تـوان معيارهـاي     . رتبه بندي ميان زنجيره ها بکـار رونـد     
يس ها در زنجيره را براي رتبه بنـدي          و يا تعداد سرو    Qosديگري مانند   

در هر مرحله چنانچـه مـسيري بـراي کليـه     . ميان زنجيره ها بکار گرفت    
اين بـه   . خروجي هاي مورد نظر کاربر پيدا نشود الگوريتم تکرار مي شود          

اين معنا است که مابايـد سـرويس هـاي جديـد را جمـع آوري کنـيم و          
ه انـد و سـرويس هـاي        گرافي را با سرويس هايي که از قبل جمـع شـد           

پارامترهاي جديد بـراي جـستجو خروجـي سـرويس          . جديد ايجاد کنيم  
 I هستند که به مجموعه هـاي   OS و ورودي هاي سرويس هاي       ISهاي  

 نشان داده شـده  ٤الگوريتم کلي اين کار در شکل     .  اضافه مي شوند   Oو  
  .است

  يري نتيجه گ‐٥

 تامين کننده اطالعات در يس هايب سرو ي ترک ي برا ياله روش ن مق يدر ا 
 مقاصـد جمـع     يستم در برا  ين س يکاربرد ا . ه شده است  يط گريد ارا  يمح

کاري که در اين مقاله ارايه مي .  باشديد ميط گري اطالعات در مح  يآور
ويژگي هاي زير مي باشد که آن را از کارهاي قبلـي متمـايز              شود داراي   
  .مي کند

به دليل تعداد زياد سرويس ها در گريد ما فرض وجود ذخيره گـاه               .۱
مرکزي را در نظر نمي گيريم و از نـوعي ذخيـره گـاه توزيـع شـده            

  . براي نگهداري اطالعات سرويس ها استفاده مي کنيم
 مي باشد که يک معمـاري       OGSA ستم بر اساس    ين س ي ا يطراح .۲

 استاندارد براي سرويس ها در محيط گريد مي باشد
 تکـرار   مويس هـا يـک الگـوريت      الگوريتم بکار رفته براي ترکيب سر      .۳

ي اطالعـات   به جمـع آور   شونده مي باشد کـه بـه صـورت افزايـشي          
  پردازذيره ميدا کردن زنجي پيسرويس ها و جستجو برا
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