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Iнтеграцiя i менеджмент даних в семантичному грiдi
Метою технологiї грiд є глобальна iнтеграцiя iнформацiйних i обчислювальних ресурсiв
на основi мережевих технологiй i спецiального програмного забезпечення промiжного рiвня,
а також набору стандартизованих служб для забезпечення надiйного сумiсного доступу до
географiчно розподiлених iнформацiйних i обчислювальних ресурсiв: окремих комп’ютерiв,
кластерiв, сховищ даних i мереж. Семантичний грiд [1] як розвиток iснуючого грiда, об’єктам
якого (ресурси, сервiси) надано чiтких визначень (придатних для машинної обробки), є
iнфраструктурою з покращеними можливостями для кооперацiї людей та програмних агентiв
[2]. Таким чином, семантичний грiд має ефективно вирiшувати i задачу iнтеграцiї даних з
рiзних джерел, з розбiжностями у їх моделях, часi отримання, якостi тощо.
До небагатьох iснуючих програмних рiшень, орiєнтованих на iнтеграцiю та управлiння даними у грiдсередовищi, вiдноситься проект OGSA-DAI [3] — продукт, призначений для вирiшення задачi органiзацiї
доступу до SQL-орiєнтованих баз даних на основi сертифiкатiв стандарту X.509, який використовується в
багатьох наукових i бiзнес-проектах. Забезпечуючи можливiсть доступу до неоднорiдних ресурсiв даних, засоби OGSA-DAI можуть скласти основу для створення
спецiалiзованих грiд-сервiсiв по роботi з даними та
знаннями, а також семантичних грiд-додаткiв.
OGSA-DAI спирається на сервiсно-орiєнтовану
архiтектурну модель, як i OGSA-DQP — сервiсорiєнтований обробник розподiлених запитiв, здатний
паралельно виконувати запити до рiзних ресурсiв, доступних через OGSA-DAI, а також використовувати
iншi веб-сервiси для обробки отриманих даних. OGSADAI дозволяє працювати з набором джерел даних як
з єдиною «вiртуальною БД» та пiдтримує каскаднi
промiжнi обчислення вiдповiдi на глобальний запит у
Рис. 1. Обробка даних через
грiдi (у сценарiях аналiзу даних тощо), що характерно
OGSA-DAI
для наукових дослiджень [4].
Зважаючи на потреби українського грiда у високорозвинутих середовищах (програмних
комплексах, порталах), орiєнтованих на роботу з даними та знаннями, актуальною є задача
дослiдження можливостей OGSA-DAI для виконання у грiд складних сценарiїв обробки
(агрегацiї, трансформацiї, узгодження та i т.п.) даних та вилучення знань, що залучають
рiзнорiднi СУБД та БД, а також шляхiв iнтеграцiї OGSA-DAI у архiтектуру семантичного
грiда. Дослiджувана тестова iнфраструктура (рис.1) може слугувати основою для подальшої
розробки подiбних середовищ.
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