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Iнтеграцiя даних в семантичному Грiд
У рiзних областях науки спостерiгається експоненцiальнiй рiст одержуваних експериментальних даних. Велика кiлькiсть органiзацiй, якi виконують спостереження, та їх
незалежнiсть, розмаїття об’єктiв спостереження, неперервне i швидке вдосконаленням
технiки спостережень призводить до необхiдностi використання неоднорiдної, розподiленої iнформацiї, накопиченої протягом значного перiоду спостережень технологiчно
рiзними iнструментами [1].
Завданням iнтеграцiї даних є об’єднання iнформацiї з рiзних джерел [2]. Вона має
справлятися з рiзнорiдностями даних, породженими розбiжностями моделей даних, часу
отримання, якостi тощо.
Iснує ряд проблем, таких як вiдсутнiсть iнтерфейсiв i вiдкрито доступної документацiї
користувача, залежнiсть вiд конкретних фреймворкiв i приватних програмних пакетiв
або бiблiотек, прив’язка процесiв до конкретних типiв наборiв даних. Для подолання
цих проблем було запропоновано розбиття на модулi всього процесу iнтеграцiї даних в
багаторазовi, придатнi до змiни, багатоцiльовi веб-сервiси – сервiс-орiєнтована архiтектура.
Пiд час сумiсної працi з ресурсами учасникам необхiдно обмiнюватись iнформацiєю у взаємо-зрозумiлому форматi [3]. Тому необхiдна додаткова обробка для iнтеграцiї
компонентiв, що використовують рiзнi синтаксичнi структури, так зване синтаксичне
посередництво. Для автоматичного здiйснення узгодження даних у випадку виникнення синтаксичної невiдповiдностi розробленi мова вiдображення (mapping language), яка
може використовуватись для коментування XML структур даних за допомогою OWL
понять i властивостей, ядро мови вiдображення (Mapping Language Engine) для реалiзацiї цiєї мови, i компонент динамiчного виклику веб-сервiсу (Dynamic Web Service
Invocation) для виконання веб-сервiсiв [3].
Розглядаються такi компонентi пакету продуктiв SAS§як SAS§Data Integration Studio
i SAS§Grid Manager, що надають можливостi маштабувати типовi навантаження iнтеграцiї даних на типових апаратних засобах Грiд i завантаження збалансованих чисельних
задач iнтеграцiї даних по Грiд-ресурсам [4].
В данiй статтi дослiджується проблема узгодження гетерогенних даних. Також розглядаються розробленi на даний час пiдходи, методи та iнструменти iнтеграцiї даних в
Семантичному Грiд, такi як мова mapping language та iнструменти SAS§Data Integration
Studio i SAS§Grid Manager, описано пiдходи до iнтеграцiї даних на прикладах геологiчних даних, даних про дорожнi мережi, соцiологiчнi данi (проект SDI-Grid).
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