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Представлення знань в семантичному грiдi
Семантичний етап розвитку грiд-технологiй. На початку нового тисячолiття з’явилися грiдсистеми третього поколiння, коли грiд-технологiї почали об’єднуватися з веб-технологiями [1].
Їх ключовими особливостями стали: прийняття сервiсно-орiєнтованої моделi та важлива
роль метаданих, адже гнучке використання грiд-ресурсiв у сучасних додатках спирається на
iнформацiю про функцiональнi можливостi, характеристики та iнтерфейси рiзних елементiв
«екосистеми сервiсiв». Подальший розвиток цих iдей сформував концепцiю семантичного грiда,
який, будучи поєднанням технологiй грiд та семантичного Веб, базується на використаннi
понять метаданих i онтологiй. Метаданi дозволяють спростити та автоматизувати пошук
потрiбної для конкретного дослiдження грiд-iнфраструктури та її складових, замiсть побудови
нової. Онтологiя ж є формалiзацiєю знань у певнiй областi, що дозволяє автоматизувати
процес здiйснення логiчних суджень, в тому числi — при роботi з метаданими. Тобто мова
йде про прогресивний пiдхiд до грiд-комп’ютингу, при якому грiд-ресурси та сервiси описанi
на явнiй семантицi, що уможливлює їх автоматичний пошук, використання та агрегацiю
iнтелектуальними програмними агентами, здатними оперувати зi знаннями.
Семантичний грiд у сучасних науцi та iнженерiї. Серед множини iноземних проектiв iз
впровадження семантичного грiда у рiзних галузях науки i технiки можна навести наступнi
характернi приклади. InteliGrid — проект, присвячений розробцi семантичної платформи з вiдкритим кодом для таких галузей, як будiвництво, автомобiльна та авiакосмiчна промисловiсть,
а також розробцi перспективних бiзнес-моделей для мереж вiртуальних органiзацiй. MaDAM
— проект, спрямований на здiйснення та вдосконалення мета-аналiзу в бiомедичних дослiдженнях. До галузi бiоiнформацiйних застосувань належить i проект myGrid, що спирається на
використання анотованих веб-сервiсiв при проведеннi числових експериментiв у «вiртуальних
лабораторiях». OptimalGrid є науково-дослiдним прототипом автономної грiд-мережi з пiдтримкою спiльної бази, розвинутою iнфраструктурою управлiння та розподiленим обчислювальним
середовищем рiшення прикладних задач, що має приховувати вiд користувача складнощi
процедури розподiлення задач i балансування навантаження. OntoGrid — проект, мета якого
полягає у наданнi автоматизованої платформи для швидкого прототипування i розробки
наукомiстких розподiлених сервiсiв для семантичного грiда. Проект Akogrimo вiдноситься до
проектiв «мобiльного грiда» з акцентом на мобiльностi та повсемiсностi надання грiд-послуг
для виконання складних сценарiїв вирiшення задач з повсякденного життя.
Задача представлення знань. На даному етапi розвитку семантичний грiд продовжує активно еволюцiонувати, а тому задача дослiдження способiв представлення знань в семантичному
грiдi лишається актуальною. Сучаснi моделi представлення знань про грiд складаються з
рiзних категорiй семантичних описiв: описи грiд-ресурсiв, описи грiд-сервiсiв, описи вiртуальних органiзацiй, описи механiзмiв безпеки, описи якостi обслуговування, описи програмного
забезпечення, що зв’язанi мiж собою базовими та iнтеграцiйними онтологiями [2]. Характерною
вимогою до сучасних семантичних грiд-рiшень є iнтеграцiя кiлькох грiд-систем для розв’язання комплексних завдань, що пiдiймає проблему забезпечення сумiсностi метаданих рiзних
проектiв. Дослiдження семантичного грiда передбаченi Державною програмою впровадження
грiд-технологiй на 2009-2013 роки, активним учасником якої є ННК «Iнститут прикладного
системного аналiзу» НТУУ «КПI».
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