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Концепцiя пошуку iнформацiї у GRID-мережi
Концепцiя пошукової системи базується на передумовi, що iснують регiональнi GRIDпортали, до яких пiдключено кластернi структури. Запити користувачiв GRID-мережi ставляться в чергу на виконання (керуюча програма перебуває на порталi) згiдно умовам
сертифiкату користувача. Для кожного запиту керуюча програма визначає його рiвень
складностi й прiоритет. Керуюча програма на основi кiлькостi запитiв i їхньої складностi
визначає мiнiмальну кiлькiсть серверiв БД (Data Storage), якi цi запити можуть обробити. Складнiсть запиту визначається кiлькiстю ключових слiв i логiчних операцiй. Прiоритет запиту визначається на пiдставi черговостi в стецi запитiв, вартостi запиту. Одним iз
завдань управлiння процесом пошуку є надходження мiнiмальної кiлькостi серверiв, що
забезпечують обслуговування всiх запитiв з необхiдною ефективнiстю. Це можливо вирiшити на основi рiшення завдання про найменше покриття (ЗНП). Тобто проблему розподiленого пошуку можливо вирiшити на основi використання апарату теорiї графiв. Але
головне завдання iнформацiйно-пошукової системи (IПС) – пошук iнформацiї, релевантної
iнформацiйним потребам користувача. Виникають два взаємозалежнi завдання: подання
iнформацiї в системi i її пошук вiдповiдно до iнформацiйних потреб користувача. Переважну бiльшiсть пошукових алгоритмiв засновано на векторнiй моделi тексту. У роботi
векторною будемо називати модель опису iнформацiї областi, а лiнiйною – модель пошуку
iнформацiї. Такий подiл обумовлено тим, що документи (або їх iдентифiкатори у випадку
пошуку за назвою) записуються у виглядi двiйкових векторiв, у той час як пошуковi запити
– це лiнiйнi перетворення над цими векторами. У векторнiй моделi iнформацiйного потоку
можна видiлити кiлька основних понять: словник, документ, потiк i процедури пошуку й
корекцiї запитiв. Пiд словником розумiють упорядкована безлiч термiнiв, потужнiсть якого
позначають як M . Документ – це двiйковий вектор розмiрностi M . Якщо термiн входить
у документ, то у вiдповiдному розрядi цього двiйкового вектора проставляється 1, у противному ж випадку – 0. Всi операцiї в лiнiйнiй моделi iндексування й пошуку документiв
виконуються над пошуковими образами документiв. В роботi пропонується використання
алгоритму Солтона, який базується на ствердженi, що для iндексування використовують
тiльки тi термiни (слова), якi мають високу частоту зустрiчальностi усерединi документа
й низьку у всьому iнформацiйному масивi. Ця характеристика обчислюється як вiдношення частоти зустрiчальностi термiна в документi до частоти зустрiчальностi термiна в БД
(масивi). Використовуючи цю мiру системи iндексування, документу асоцiюють першi 20
– 40 символiв, якi й становлять його пошуковий образ. Складнiсть процедури релевантного пошуку у GRID-мережi зумовлено тим, що вiдомi алгоритми орiєнтовано на пошук у
локальнiй iнформацiйнiй системi. В глобальних мережах iснують наступнi проблеми: поперше, немає єдиного iнформацiйного масиву, який можна було б одразу завантажити,
побудувавши iндекс; по-друге, через вiдсутнiсть єдиної iнформацiйної служби не можливо
органiзувати систему з контрольованим словником. У такий спосiб в IПС глобальної мережi вiдбуваються два процеси: постiйний рiст iнформацiйного масиву (об’єму БД), з одного
боку, i постiйне збiльшення словника системи – з iншого. У таких умовах рiшення задачi
пошуку iнформацiї у GRID-системах пропонується реалiзувати наступним чином. Розмiщення словника на вузлах GRID мережi, якi виконують функцiї Data Storage. Оновлення
словника вiдбувається синхронно на основi рiшення задачi про найменше покриття (ЗНП),
тобто органiзується пошук тих термiнiв та асоцiйованих з ними документiв, якi були змiненi (або доданi), для подальшої їх передачi в словники (та iндекси) на усi вузли кластеру
(кластерiв) GRID мережi. У цьому випадку не здiйснюється передача фiзичних документiв,
а передаються змiни у словнику та вiдповiднi асоцiацiї з фiзичними документами.
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