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До побудови грiд-систем знань (Knowledge Grid)
Сучасна грiд мережа для здобуття знань – Knowledge Grid. Iснує багато моделей, методiв,

алгоритмiв та задач Knowledge Grid, в даному випадку розглянуто загальну модель побудови
та використання Knowledge Grid. На рис.1 зображена загальна схема грiд-системи знань.

Knowledge Grid дозволяє використовувати базовi можливостi грiд для побудови сервiсiв,
якi пiдтримують розподiлене здобуття знань у базах даних (KDD) в грiд.

Рис. 1. Архiтектура
Knowledge Grid

Такi послуги дозволяють користувачам використовувати про-
грами для здобуття знань, якi працюють з даними, програмним
забезпеченням та обчислювальними ресурсами з рiзних частин
грiду. З цiєю метою Knowledge Grid має механiзми для публiкацiї
i пошуку iнформацiї бiльш високого рiвня, що управляють KDD
додатками, а також вiзуалiзують результати їх роботи. Такий
пiдхiд може бути описаний через багаторiвневу архiтектуру, як
показано на рисунку 1.

Basic grid services. Основнi функцiональнi можливостi, що
надаються стандартним середовищем грiд, таким як Globus
Toolkit, UNICORE та gLite.

Knowledge Grid services. Сервiси, спецiально розробленi для
пiдтримки та реалiзацiї data mining. Вони включають в себе ке-
рування ресурсами, якi забезпечують механiзми опису, публiкацiї та отримання iнформацiї про
джерела даних, алгоритми data mining i обчислювальнi ресурси, якi дозволяють користувачам
створювати i використовувати розподiленi KDD програми.

Data analysis services. Спецiальнi сервiси, якi використовують знання грiд-сервiсiв для
забезпечення високого рiвня аналiзу даних. Служби аналiзу даних може провести попередню
обробку даних або запустити data mining (наприклад, класифiкацiя, кластеризацiя тощо), або
бiльш складне завдання виявлення знань (наприклад, паралельнi класифiкацiї, мета-навчання
тощо).

KDD applications. Програми для здобуття знань можуть використовувати не тiльки стан-
дартнi методи грiд систем, а й iншi моделi, мови й програми для створення розподiлених KDD
програм.

Основнi компоненти Knowledge Grid роздiляються на два типи: Resource Management Services
i Execution Management Services.

На рис.2 показана архiтектура Knowledge Grid. Усерединi кожної групи є два рiвнi сервiсiв:
сервiси високого рiвня та рiвня ядра. Iдея полягає в тому, що на рiвнi користувача програми
безпосередньо взаємодiють з сервiсами високого рiвня, якi для виконання запитiв клiєнтiв
викликають вiдповiднi операцiї рiвня ядра.

Рис. 2. Схема Knowledge
Grid

Resource Management Services. Ця група сервiсiв включає в
себе стандартнi сервiси та сервiси високого рiвня для керува-
ння ресурсами Knowledge Grid. Серед таких ресурсiв джерела
даних i алгоритми мають основне значення. Тому архiтектура
Knowledge Grid передбачає спецiальнi компоненти, а саме DAS
i TAAS, для роботи з даними i алгоритми.

Служби доступу до даних (DAS) пов’язана з публiкацiєю, по-
шуком i передачею наборiв даних, якi будуть використовуватися
в KDD додатках, а також пошуком висновкiв (в результатi робо-
ти data mining). DAS виконує операцiї PublishData, SearchData
i DownloadData. PublishData викликає на рiвнi користувача додаток для публiкацiї метаданих
про набiр даних, як тiльки операцiя публiкацiї викликана, вона викликає PublishResource.[1]
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SearchData викликає клiєнтський iнтерфейс, якому необхiдно знайти набiр даних на основi
заданого набору критерiїв. DAS звертається з запитом до мiсцевих KDS, посилаючись на
вiдповiднi SearchResource i, як тiльки пошук буде завершений, вiн отримує KDS. Такий
результат полягає в наборi посилань на набори даних, що вiдповiдають заданим критерiям
пошуку. Варто вiдзначити, що пошукова операцiя не тiльки обробляється на локальному
комп’ютерi, але i перенаправляється на iншi хости. Операцiя DownloadData працює аналогiчно
попереднiм: виконується введення набору даних, завантаження i перенаправлення запиту на
DownloadResource мiсцевого компонента KDS.

Iнструменти i алгоритми доступу (TAAS) пов’язанi з публiкацiєю, пошуком i передачею
iнструментiв, якi будуть використовуватися. Такi iнструменти можуть бути iнструментами
data mining i засобами вiзуалiзацiї. TAAS має ту ж базову структуру, що i DAS, та виконує
основнi завдання, взаємодiючи з мiсцевими KDS, якi, у свою чергу, можуть викликати один або
декiлька iнших вiддалених примiрникiв KDS. Операцiї, якi експортуються TAAS: PublishTool,
SearchTool i DownloadTool. Вони мають тi ж функцiональнi можливостi, що i функцiї DAS, з
тiєю рiзницею, що операцiї TAAS пов’язанi з iнструментами, а не з даними.[2]

Knowledge Directory Service (KDS) є єдиною службою на рiвнi ядра групи RMS. KDS керує
метаданими, що описують ресурси Knowledge Grid. Такi ресурси включають вузли, сховища
даних, iнструменти i алгоритми, ZRS використовуються для вилучення, аналiзу та керування
даними, отриманими в результатi data mining. Така iнформацiя зберiгається в локальному
сховищi, Knowledge Metadata Repository (KMR). PublishResource викликається для публiкацiї
iнформацiї (метаданих) про ресурс; зберiгаючи їх метаданi в мiсцевiй KMR. SearchResource опе-
рацiя викликається для отримання ресурсiв на основi даного набору критерiїв представленого
запиту. Важливим аспектом, який слiд вiдзначити, є те, що KDS виконує такi завдання пошуку
як на мiсцевому рiвнi, шляхом доступу до мiсцевих KMR, так i вiддалено, за допомогою
запитiв iнших вiддалених KDS (що, в свою чергу, буде отримувати доступ до своїх мiсцевих
KMR).
Execution Management Services. Послуги цiєї групи дозволяють користувачевi створювати i
запускати KDD додатки, а також для вiзуалiзацiї результатiв.

The Execution Plan Management Service (EPMS) дозволяє визначати структури програм,
побудувавши вiдповiдний графiк виконання, i додавати набiр обмежень за ресурсами. Цей
сервiс на основi моделi, отриманої вiд клiєнта, генерує вiдповiдний абстрактний план виконання,
який є формальним поданням структури програми. Як правило, вона не мiстить iнформацiї
про фiзичнi ресурси, якi будуть використовуватися, а, скорiше, їх критерiї. Тим не менш, EPMS
може включати в себе як певнi, так i абстрактнi ресурси, тобто ресурси, якi визначаються
через логiчнi iмена.

Results Presentation Service (RPS) надає можливостi для представлення i вiзуалiзацiї моделей
знань (наприклад, правила асоцiацiї, кластеризацiя моделей), а також зберiгати їх у вiдповiдний
формат для подальшого використання.

The Resource Allocation and Execution Management Service (RAEMS) використовується, щоб
знайти вiдповiднiсть мiж абстрактним планом виконання (отриманому вiд EPMS) та наявних
ресурсiв, з метою врахування обмежень (CPU, пам’ять, бази даних, вимоги до пропускної
спроможностi), накладених на виконання плану. Результатом цього процесу є конкретний
план виконання, який чiтко визначає кiлькiсть ресурсiв для кожного процесу data mining.
Зокрема, вiн вiдповiдає вимогам, зазначеним в абстрактному планi виконання з реальними
iменами.
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