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Семантична Грiд-iнфраструктура для додаткiв в бiомедицинi
Комп’ютернi технологiї набувають все бiльш широкого застосування в медицинi. Бiомедицина – один з напрямкiв, котрий обраний в Європi для розробки та впровадження
Грiд-технологiй. В першу чергу це стосується проблем створення баз даних спадкових
захворювань пацiєнтiв. З iншого боку, бiомедичнi Грiд мають за мету складання баз
даних рiзних клiнiк для органiзацiї вiртуального госпiталю.
Розширення бази знань в областi бiомедицини викликало зростання обсягiв i складностi даних, якi одержуються i використовуються в сучаснiй медицинi. Розробка програмного забезпечення для iнтерпретацiї медичних даних прогресує разом з розвитком
систем для зберiгання та вилучення даних. Розвиток систем, якi придатнi для комплексної оцiнки даних в медицинi, стикається з серйозними методологiчними та обчислювальними труднощами. Деякi труднощi можуть бути подоланi шляхом використання
семантичного Грiд.
Поширеним є пiдхiд, заснований на Централiзованiй архiтектурi, в якiй iнтеграцiйнi
завдання вирiшують посередники. Дана архiтектура має певнi недолiки, серед яких
можна видiлити проблему масштабованостi системи, яка не просто вирiшується шляхом
додавання нових посередникiв, та можливiсть введення нових точок вiдмови в систему.
Враховуючи слабкi сторони Централiзованої архiтектури посередникiв, було обрано
iнфраструктуру SEAGRIN (SEmantic Adaptive Grid INfrastructure – Семантична Адаптивна Грiд Iнфраструктура), в розробцi якої взято iстотно iнший пiдхiд. SEAGRIN
заснована на клiєнт-сервернiй моделi, вона базується на двох ключових концепцiях:
Оболонки та Робочих процесiв.
Оболонка забезпечує механiзм включення Основних служб у Робочi процеси. Її головна мета полягає у забезпеченнi механiзму посередництва мiж Службами та iнфраструктурою. Крiм того, Оболонка може здiйснювати iншi функцiї, такi як монiторинг Служб, забезпечення вiдмовостiйкостi та iн. Введення рiвня Оболонки над рiвнем Основних служб, забезпечило можливiсть iнфраструктурi розвиватися самостiйно,
додавати новi функцiї i технологiї без впливу на Основнi служби.
Ключова iдея Робочих процесiв полягає в об’єднаннi Служб, якi здiйснюють простi чiтко визначенi функцiї, в крупнiшi системи, якi здатнi вирiшувати бiльш складнi
завдання.
SEAGRIN, володiє такими якостями як легкiсть iнтегрування в iснуючу iнфраструктуру на основi Web-служб, вiдмовостiйкiсть, адаптивнiсть та забезпечення динамiчних
змiн в системi, можливiсть iнтегрування iнфраструктури SEAGRIN з iноземними системами. Даний варiант iнфраструктури орiєнтований на потреби бiомедичних програм i
якнайкраще пiдходить розподiленому та модульному характеру бiомедицини.
Лiтература
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