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Данi та метаданi в семантичному Грiд
Дослiдження стосується даних та метаданих у семантичному Грiд. Метаданi використовуються в семантичному Грiд для опису iнформацiї, та перетворюють її на дещо
бiльше, нiж сукупнiсть даних, додаючи до них контекст, формат чи значимiсть цих
даних.
Семантичний Грiд – це розширення сучасного Грiд, в якому iнформацiї та сервiсам
надано чiтко визначений опис, що дозволяє краще взаємодiяти мiж собою вузлам Грiд
та людям. Метаданi дозволяють легше знайти в мережi Iнтернет потрiбну для конкретного дослiдження Грiд iнфраструктуру замiсть побудови нової. Для прикладу, Грiд, що
надає обчислювальнi ресурси для наукових дослiджень, може бути використаний широким колом користувачiв та органiзацiй. В цьому випадку семантичний Грiд з детальною класифiкацiєю та описом можливостей та засобiв надасть змогу легше визначити,
якими можливостями володiє конкретна Грiд iнфраструктура. Iншим прикладом може
слугувати iнтеграцiя даних. Семантичний Грiд дає змогу ресурсним (котрi надають дисковi ресурси замiсть обчислювальних потужностей) Грiд можливiсть об’єднувати данi
та надавати зв’язки мiж ними. Також метаданi, що описують данi, котрi зберiгаються
та обробляються, дають змогу об’єднувати декiлька Грiд для розв’язання комплексних
завдань.
Термiн “метаданi” не є строго визначеним i може бути охарактеризований як “невеликi записи великої цiнностi”. Прикладами важливих метаданих в Грiд можуть бути
iнформацiя про користувача (iм’я, адреса, вiртуальна органiзацiя, настройки тощо) та
специфiкацiї ресурсiв Грiд. Для кожного комп’ютера вони можуть складати данi про
процесор, пам’ять, специфiчне програмне забезпечення, кiлькiсть вузлiв(для паралельних машин), опцiї компiлятора, та, якщо потрiбно, специфiкацiї вхiдних даних. Важливою проблемою є автоматичне генерування метаданих. Це може досягатись засобами
розподiленого штучного iнтелекту, з iнструментами як для генерацiї i приєднання метаданих до ресурсiв, так i для обґрунтування їх значення, особливо, коли комбiнуються
рiзнi ресурси, i єдинi метаданi комбiнують їх та вказують значення цiєї комбiнацiї. Значно складнiшим є комбiнування сервiсiв, i тут потрiбне точне визначення вхiдних та
вихiдних даних для реалiзацiй заснованих на пересиланнi повiдомлень чи вiддаленому
виклику процедур. Таким чином ми отримуємо сервiси з набагато меншими проблемами по взаємодiї один мiж одним. Семантична iнформацiя, або метаданi можуть стати
бiльш багатою формою документування програмного забезпечення. Ця семантична iнформацiя побудована в формi ключових слiв та вiдношень мiж ними, котрi будуються
експертами з кожної предметної областi.
Метаданi є невiд’ємною частиною процесу розвитку Грiд i вiдкривають шлях до нових
моделей програмування, котрi комбiнують у собi робочий процес (workflow ), традицiйнi
мови програмування та розподiлений штучний iнтелект, складаючи разом семантичний
Грiд. Основною задачею на сьогоднi є розробка ефективних методiв генерацiї, зберiгання, пошуку та доступу до метаданих.
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