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Грiд – система для наук про Землю
Протягом останнiх десятилiть, спостерiгається стрiмке зростання об’ємiв даних у гео-

фiзицi та сумiжних науках про Землю i довкiлля. Потоки даних реєструються в цифро-
вому виглядi або оцифровуються з метою їх подальшої комп’ютерної обробки i аналiзу.
Найшвидше об’єми даних зростають в таких областях наук про Землю, як дистанцiйне
зондування, спостереження Землi з космосу, сонячно-земнi зв’язки, метеорологiя, сей-
смологiя, прикладна геофiзика, пошук корисних копалини, клiматологiя, включаючи
проблеми глобальної змiни клiмату. Таким чином, проблема ефективної обробки i збе-
рiгання величезних масивiв iнформацiї, що безперервно поповнюються, стає однiєю з
найважливiших для наук про Землю.

Для ефективного вирiшення цих задач можуть бути застосованi Грiд-технологiї та
всесвiтня Грiд-мережа, що поступово перетворюють звичну для нас мережу Iнтернет у
засiб сумiсного використання обчислювальних потужностей та сховищ даних у режимi
вiддаленого доступу з будь якої точки, незалежно вiд розташування користувача [1].

На сьогоднiшнiй день iснує багато проектiв, що беруть за основу i ефективно вико-
ристовують технологiї Грiд для обчислень у сферi своїх дослiджень. Кожний iз них
охоплює лише якусь певну область в науках про Землю: клiматологiю, сейсмологiю, до-
слiдження космосу, метеорологiю i т. д. Це пов’язано з тим, що кожна iз дослiджуваних
областей має свої набори вхiдної iнформацiї, схеми моделювання i потребує проходжен-
ня рiзного роду алгоритмiв для отримання необхiдних кiнцевих результатiв [2].

Для ефективного аналiзу даних, їх необхiдно правильно органiзувати. Для цього не-
обхiдне застосування технологiй Семантичного Грiд (англ. Semantic Grid). А саме, мож-
ливостi для представлення наборiв iнформацiї у виглядi метаданих, використовуючи
словники певних онтологiй для їх опису. Основне завдання постає у виборi онтологiї та
правил для однозначного опису метаданих.

Також, при застосуваннi Грiд у науках про Землю, постають завдання пiдвищення
ефективностi за рахунок розробки або покращення iснуючого промiжного програмного
забезпечення (англ. middleware), яке призначене управляти завданнями, надавати без-
печний доступ до даних великого об’єму в унiверсальному просторi iмен, перемiщати i
тиражувати данi з високою швидкiстю з одного географiчно-вiддаленого вузла на iншiй
i органiзовувати синхронiзацiю вiддалених копiй.

Отже, Грiд є дуже перспективною стрiмко розвиваючоюся технологiєю, що потребує
подальшого вивчення i розробки додаткiв для майбутнього використання у науках про
Землю, адже таке комп’ютерне середовище, з принципово новою органiзацiєю обчислень,
може стати великим проривом.

Робота присвячена дослiдженню пiдходiв побудови рiзних Грiд-систем для наук про
Землю, методом аналiзу рiзних моделей, що застосовуються у свiтовiй практицi для
вирiшення завдань геоiнформатики, та вивчення їх практичного застосування. На основi
чого пропонуються методи пiдвищення ефективностi застосування Грiд у науках про
Землю.
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