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Сервiсно-орiєнтована архiтектура для систем, побудованих на знаннях
Заснований на накопиченнi знань пiдхiд до композицiй сервiсiв часто може виявитись успiшним в ситуацiях, де мiркування, побудованi на онтологiчному пiдходi є менш
ефективними. Наприклад у галузi iнженерного проектування iснує бiльше сотнi рiзних
методiв оптимiзацiї, кожен з яких “заточений” на вирiшення певної iнженерної задачi.
Навiть з одним методом рiзний набiр контролюючих параметрiв може дати дуже рiзнi
результати. Знання, який метод потрiбно вибрати у конкретнiй ситуацiї, а також i про
необхiднi значення контролюючих параметрiв – важлива особливiсть роботи високого
класу i ключовий елемент успiху у вирiшеннi задачi. Тому будь-яка система, що залежить вiд вибору методу оптимiзацiї вимагає доступу до винятково детального представлення накопиченого знання, що стосується характеристик задачi i цiлей проектування,
а також пiдходящого вибору конфiгурацiй доступних методiв.
Традицiйно, наукомiсткi системи будуються заново для кожного проекту. Часто iснує
замало повторного використання iснуючих структур знань та елементiв для вирiшення
задач. Причин для цього багато, в тому числi рiзноманiтнiсть знань предметної областi,
рiзноманiття термiнологiї та поглядiв на моделювання, прийнятi рiзними користувачами
для однiєї i тiєї ж предметної областi. Очевидно, що використання технологiй знань у
Web та GRID вимагає, щоб цi перешкоди були успiшно подоланi [1].
Пiдхiд до цього полягає у реалiзацiї iнформацiйних сервiсiв, як веб-сервiсiв i/або
грiд-сервiсiв. Сервiс для кожного типу знань надає користувачам набiр програмних iнтерфейсiв, якi можуть бути використанi для реалiзацiї рiзних операцiй. Наприклад при
використаннi онтологiчних сервiсiв ми можемо манiпулювати поняттями i властивостями в онтологiї по-рiзному – наприклад, вимагаючи бiльш загальних, чи навпаки бiльш
спецiалiзованих прикладiв концепцiї. Цей сервiсно-орiєнтований пiдхiд повинен полегшити повторне використання ресурсiв та обмiну знаннями через Iнтернет.
Серiвсно-орiєнтована архiтектура для управлiння розподiленими знаннями надає загальну модель та вказiвки з подальшої їх обробки i спрямована на збiльшення повторного використання знань у Грiд-додатках. Чи буде ця поставлена цiль досягнута, чи нi, дуже залежить вiд методологiї та технологiй, що використовуються в модулях архiтектури.
В той час, коли новi технологiї в iнженерiї знань, особливо в контекстi семантичного вебу, виникають або вже розвиваються, традицiйнi методологiї все ж ще є ефективними [2].
В загальному планi, пiдхiд до втiлення в практичне використання сервiсно-орiєнтованої
архiтектури використання та розширення структури CommonKADS.
CommonKADS робить акцент на раннiх етапах розвитку системи. Якщо у вас є докладна специфiкацiя моделi знань, CommonKADS надасть вам шлях до реалiзацiї. Як
правило, час, необхiдний для розробки i реалiзацiї значно менше нiж можна було очiкувати. Таким чином, початковий прототип може бути побудований за декiлька тижнiв
чи навiть днiв [3].
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