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Розподiлений iнтелектуальний аналiз даних (Distributed Data Mining)
Data Mining переводиться як “видобуток” або “розкопування даних”. Нерiдко поруч з
Data Mining зустрiчаються слова “виявлення знань в базах даних” (knowledge discovery
in databases) i “iнтелектуальний аналiз даних”. Сфера застосування Data Mining нiчим
не обмежена – вона скрiзь, де є яка-небудь iнформацiя.
Iдеальною платформою для DDM є кластер, створений з’єднанням мiж собою групи
комп’ютерiв, або кластери в так званi обчислювальнi мережi, з’єднанi через Iнтернет.
DDM є фiлiєю областi iнтелектуального аналiзу, особлива увага якої придiляється розподiленим даним i обчислювальним ресурсам. Iснує двi точки зору на те, яка iнформацiя
розподiлена на сайтi: однорiдна (горизонтально розподiлена) та гетерогенна (вертикально розподiлена). Обидва пiдходи формулюють концептуально точку зору, яка полягає в
тому, що таблицi даних на кожному сайтi є роздiли єдиної глобальної таблицi. В бiльшостi методiв та систем для DDM припускається, що ресурси розподiленi по горизонталi i
є однорiдними. Кожний сайт має власнi локальнi данi i генерує дiйснi локальнi поняття.
Згодом вони обмiнюються з усiма iншими джерелами iнформацiї, щоб отримати глобально дiючi поняття. Кожен сайт може створити локальнi набори певного рiвня, якi
часто зустрiчаються. Згодом всi мiсцевi результати об’єднуються i проводиться оцiнка
для отримання глобальних, частих наборiв.
Iснують такi Grid-сервiси для Distributed Data Mining:
1. Service Oriented Architecture (SOA). По сутi це модель програмування для створення гнучких, модульних i сумiсних програм. SOA дозволяє складання програм
за допомогою частин незалежно вiд деталей реалiзацiї, мiсця їх розмiщення та
початкової мети їх розроблення.
2. Open Grid Services Architecture (OGSA). Реалiзацiя SOA моделi в контекстi с Grid.
OGSA забезпечує чiтко визначений набiр основних iнтерфейсiв для розвитку взаємодiючих систем i додаткiв Grid. Вона приймає web-служби в якостi базової технологiї.
3. WS-Resource Framework (WSRF), який представляє собою набiр з шести специфiкацiй, якi пiдтримують Грiд-сервiси та iншi ресурси, якi мають власний стан.
4. Open Service Framework for Grid-based Data Mining. Ця конструкцiя дозволяє розробникам створити дизайн Distributed Knowledge Data Discovery, як композицiю з
простих послуг, доступних в Grid. У той же час, цi послуги мають використовувати
iншi основнi послуги Grid для передачi iнформацiї та управлiння.
В iнтелектуальному аналiзi даних iснують проблеми розподiлення великих i складних
наборiв iнформацiї. Основне вирiшення – Distributed Data Mining. Так, як неефективно
зберiгати багато даних в одному мiстi, а iнколи i зовсiм неможливо, то вся iнформацiя
розбивається на декiлька частин i вiдсилається на рiзнi мiсця зберiгання. Цей метод
дозволяє оптимiзувати аналiз iнформацiї, оскiльки навантаження дiлиться мiж сайтами. Поєднання ефективних методiв DDT i Грiд-сервiсiв – визначає новi технологiї для
роботи з великими i складними розподiленими даними.
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