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Грiд-сервiси iнтелектуального аналiзу даних
У багатьох галузях науки, технiки, бiзнесу нинi накопичено величезнi обсяги експериментальних чи статистичних даних. Але саме по собi нагромадження необроблених
даних, вочевидь, не є цiллю – цi данi мають стати об’єктом аналiзу, метою якого є вилучення з них корисної iнформацiї. Практична цiннiсть iнтелектуального аналiзу даних
(IАД), мета якого полягає у виявленнi прихованих закономiрностей у масивах необроблених даних, з часом лише зростає. I якщо причиною вражаючої динамiки збiльшення обсягiв накопичених даних став бурхливий розвиток iнформацiйних технологiй, то
цiлком логiчними є спроби подолати проблему ефективного аналiзу даних саме за допомогою iнформацiйних технологiй. Технологiя Грiд може стати надiйним помiчником
у дослiдженнях, якi мають справу з обробкою надвеликих масивiв даних.
Структурнi елементи процесу IАД загальновiдомi. Алгоритмiчне ядро IАД складають рiзнi за складнiстю процедури класифiкацiї, кластеризацiї, асоцiацiї, аналiзу вiдхилень, прогнозування i т. д. Сам процес IАД є багатокроковим та iтерацiйним, i включає
такi етапи, як пiдготовка, очищення даних, вибiр моделi та її параметрiв, навчання
моделi, аналiз якостi проведеної обробки тощо. На сьогоднi iснує чимало програмних
реалiзацiй алгоритмiв та етапiв IАД: комерцiйних та з вiдкритим кодом; як у виглядi
набору програмних модулей (напр. ADaM, Weka), так i бiблiотек для мов чи середовищ
програмування (таких як C/C++, Java); можливостi з IАД закладаються i у потужнi
СУБД (MS SQL Server, Oracle). Проте багато з них вимагають вiд користувача певних
навичок програмiста, особливо у випадку, коли надана функцiональнiсть недостатня
для дослiдникiв i потребує нарощення. З наявних продуктiв бiльшiсть базується на власних пiдходах та рiшеннях, i часто вони сумiснi, у найкращому випадку, лише за форматами представлення даних. Болючим залишається питання обробки у прийнятний
термiн надмiрно великих масивiв даних. Як наслiдок, користувачу часто бракує гнучкостi наявного iнструментарiю, можливостi легко органiзувати масштабнi розподiленi
обчислення.
На подолання вищезгаданих недолiкiв спрямована пропозицiя застосування Грiдтехнологiй для ефективного рiшення задач IАД. Вiдомо, що обчислювальнi задачi, рiшення яких на окремому ресурсi було б неможливе, успiшно вирiшуються у Грiд. Промiжне
програмне забезпечення Грiд пропонує набiр служб, якi беруть на себе задачi контролю
доступу та безпеки, передачi даних, видiлення обчислювальних ресурсiв. Таким чином,
iнтегруючи iнструментарiй IАД у Грiд-iнфраструктуру, можливо створити таке середовище, яке б дозволяло реалiзовувати складнi сценарiї аналiзу iз залученням ресурсiв
Грiд-мережi.
В рамках такої iнтеграцiйної пропозицiї можливим виглядає створення програмної
платформи для IАД, яка б задовольнила потребу аналiтикiв у гнучкому середовищi
аналiзу i надавала би можливiсть побудови складних розподiлених сценарiїв обробки
даних. Її основу складає екосистема Грiд-орiєнтованих сервiсiв. Цi сервiси реалiзують
окремi алгоритми та процедури обробки даних, доступнi через стандартнi iнтерфейси
(механiзм веб-сервiсiв), сумiснi з Грiд-iнфраструктурами (безпека, передача даних), можуть використовувати семантичнi механiзми для автоматизацiї їх виявлення та компонування у складнiшi сценарiї. Платформа також має надавати простi засоби включення
нових сервiсiв, створення сервiсiв на базi компонентiв стороннiх розробникiв (принцип
“обгорток”), зручний iнтерфейс користувача, доступ через веб-портал як єдину точку
входу до системи.
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