
№ 4 (липень) 2017 р. 

 

51 

ТЕХНІЧНІ НАУКИ 
УДК 004.75 

Булах Б.В. 

к.т.н., доцент кафедри системного проектування  

Інституту прикладного системного аналізу  

Національного технічного університету України  

“Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”  

 

CЕМАНТИЧНИЙ СЕРВІС ВИКОНАННЯ ПОТОКІВ ЗАДАЧ ДЛЯ МЕДИЧНИХ 

ЗАСТОСУВАНЬ 

 
В статті аналізуються підходи до побудови сервісно-орієнтованих програмних систем медичного призначення. 

Розглядається проблема автоматизованого динамічного синтезу функціональності з наявних у системі веб-

сервісів, що дозволило б реалізувати індивідуальні сценарії діагностики та лікування пацієнтів в рамках сервісно-

орієнтованого підходу. Для рішення даної проблеми запропоновано залучити семантичні технології, а саме - 

побудувати архітектуру системи навколо бази знань про сервіси та їх функції. Така система матиме здатність 

автоматизовано підбирати веб-сервіси згідно кінцевих задач користувачів, формуючи індивідуалізований 

маршрут виконання обчислень (потік задач), а також - контролювати його автоматичне виконання. На основі 

аналізу літературних джерел сформульовано перелік пропозицій щодо окремих аспектів реалізації програмної 

архітектури сервісно-орієнтованої системи “електронної медицини” з використанням семантичних 

технологій. 
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Постановка проблеми. Сьогодні все біль-

ше програмних систем розробляються за прин-

ципами сервісно-орієнтованої архітектури 

(СОА). Одна з основних її переваг - гнучкість в 

розробці та супроводженні програмного забез-

печення, оскільки функціональність такої про-

грамної системи складена з набору відносно не-

залежних програмних компонентів - сервісів, 

які взаємодіють між собою по мережі. Сервіси 

є слабко зв’язаними між собою, оскільки кожен 

з них будується для вирішення специфічного 

вузького кола задач (або, навіть, виконання 

одної єдиної функції), причому конкретна 

реалізація програмної логіки сервісу прихована 

за відкритим стандартним мережевим інтер-

фейсом, на який і орієнтуються споживачі 

функціональності цього сервісу. Це дозволяє 

легко замінювати сервіси з однаковим інтер-

фейсом, полегшує колективну розробку, дозво-

ляє інтегрувати до програмної системи сервіси 

сторонніх розробників, навіть географічно 

рознесені по всьому світу. Важливим в СОА є 

те, що функції розподіленої сервісно-орієнтова-

ної системи можуть бути вибірково синтезовані 

з множини функцій окремих доступних діючих 

мережевих сервісів (або “веб-сервісів”), залеж-

но від контексту та кінцевої мети користувачів 

системи. Наприклад, в медичних програмних 

системах для роботи з населенням (так звана 

“електронна медицина”) різні функції роботи з 

пацієнтом можуть бути реалізовані у вигляді 

сервісів і бути динамічно підключені або вимк-

нені залежно від конкретної історії хвороби. Ін-

ший приклад - формування індивідуального 

плану діагностики та лікування у вигляді пото-

ку задач із вибірковим залученням окремих сер-

вісів як своєрідного індивідуалізованого мета-

сервісу для конкретного хворого. Технічно та-

кий синтез функціональності можливий з вико-

ристанням засобів узгодженого виконання веб-

сервісів, що реалізують централізований (за 

наявності сервіса-координатора роботи інших 

сервісів) або децентралізований (сервіси обмі-

нюються повідомленнями без координатора) 

підходи. В обох випадках серйозною пробле-

мою є автоматизація генерації та виконання 

сценаріїв узгодженого виконання сервісів, рі-

вень якої поки не дозволяє вільно синтезувати 

нову функціональність в системі її користу-

вачами, без залучення розробників програм-

ного забезпечення. Допомогти вирішити цю 

проблему можуть семантичні технології, чому і 

присвячена дана стаття. 

Аналіз останніх досліджень та 

публікацій. Існує ряд стандартів, які 

регламентують узгоджене виконання веб-

сервісів, одним з найпоширенішим є стандарт 

WS-BPEL 2.0 (англ. Web Services Business 

Process Execution Language) [1]. Одиницею 

композиції функціональності сервісів у ньому є 
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бізнес-процес, який може бути змодельовано 

направленим графом (подібно до блок-схем 

алгоритмів програм), ребра якого позначають 

послідовність виконання дій, а вершинами є 

самі дії, серед яких - виклик функцій веб-

сервісів. Згідно даного стандарту було 

розроблено чимало комерційних та open-source 

координаторів виконання бізнес-процесів. 

Однак даний стандарт погано узгоджується з 

новітніми тенденціями побудови сучасних 

сервісно-орієнтованих систем, зокрема - REST-

підходом (оскільки цей підхід не регламентує 

опис інтерфейсів сервісів). Альтернативою є 

розробка спеціалізованих координаторів вико-

нання потоків задач, що були б сумісними з 

різноманітними стандартами веб-сервісів та 

технічними деталями виклику сервісних 

функцій, що є поширеною практикою у систе-

мах виконання наукових та інженерних потоків 

обчислювальних задач [2]. Одним з можливих 

напрямків тут є залучення семантичних техно-

логій, а саме - створення бази знань про наявні 

сервіси на основі спільної онтології (моделі 

знань), яка буде містити достатньо інформації 

про зареєстровані в системі веб-сервіси для то-

го, щоб уможливити їх автоматичну або автома-

тизовану композицію для синтезу бажаної 

функціональності на вимогу користувача.   

З цієї точки зору цікавим рішенням є 

система керування потоками задач PROtEUS++ 

[3], яка реалізує власний механізм автомати-

зованого виконання послідовності дій у середо-

вищі “інтернету речей” (англ. Internet of things), 

зокрема - виконання обчислювальних сцена-

ріїв, що залучають взаємодію з електронними 

пристроями в “розумному будинку”. В роботах 

[4,5] автори також використовують онтології 

для автоматизації робіт з електронною карткою 

пацієнта-діабетика в системі OntoHealth.  

Мета статті. Метою данної статті є форму-

лювання основних принципів побудови сервіс-

но-орієнтованих систем електронної медицини 

із залученням семантичних технологій для 

автоматизації виконання індивідуальних 

діагностичних та лікувальних сценаріїв як 

складних потоків задач. При цьому слід 

врахувати особливості електронної медицини: 

збереження історії хвороби у електронній 

картці хворого, необхідність взаємодії з різно-

манітними діагностичними пристроями тощо. 

Основні результати дослідження. Підхід, 

реалізований у згаданій вище системі 

PROtEUS++, може бути успішно адаптований 

до систем електронної медицини, оскільки 

системи для “розумного будинку” та медичної 

діагностики об’єднує необхідність взаємодіяти 

з різноманітними мережевими пристроями. 

Особливістю PROtEUS++ є наявність програм-

ного “семантичного шару доступу”: на вході він 

отримує опис моделі процесу в термінах вбудо-

ваної бази знань, далі цей високорівневий 

абстрактний опис перетворюється на набір про-

грамних команд по роботі з конкретним веб-

сервісом, що обслуговує конкретний пристрій 

(датчик або рушій). При такому підході база 

знань має містити всю актуальну інформацію 

про пристрої, доступні в системі. 

Переходячи до архітектури медичних сер-

вісних систем, доцільно звернути увагу на сис-

тему OntoHealth [4], що працює з електронними 

картками пацієнтів. Її архітектурні складові є 

типовими для подібних систем, а тому є смисл 

їх виділити:  

- графічний редактор потоків задач,  

- спеціалізований координатор виконання 

потоків задач,  

- кінцеві сервіси взаємодії з електронною 

карткою пацієнта.  

Причому, всі ці елементи розділяють 

спільну онтологію предметної області. Система 

зберігає у сховищі RDF-триплетів дані про 

шаблони потоків задач, кінцеві задачі (“мета” 

виконання потоку), описи веб-сервісів. Важли-

вою підсистемою є платформа пошуку сервісів, 

яка відбирає сервіси під потрібні задачі, ранжує 

їх, дозволяє будувати композицію сервісів та 

викликати їх функції.   

На основі вивчення вищезгаданих робіт та 

досвіду побудови семантичних додатків, можна 

сформулювати наступні пропозиції щодо архі-

тектури семантичних сервісних систем медич-

ного призначення. По-перше, необхідна прог-

рамна платформа по роботі зі знаннями про ная-

вні сервіси, що забезпечуватиме функціонуван-

ня основних компонентів, до її складу має входи-

ти сховище RDF-триплетів, модуль логічного 

виведення фактів з OWL-онтологій, сервер 

обслуговування SPARQL-запитів до сховища 

триплетів. Наступним важливим компонентом є 

реєстр сервісів, що призначений для вибору сер-

вісів під конкретні задачі користувача, який 

взаємодіятиме через SPARQL-запити з базою 

знань. Також доцільно обрати централізовану 

модель композиції сервісів із сервісом-коорди-

натором виконання потоків задач, причому він 

може бути реалізований як розширення-надбу-

дова над стандартним WS-BPEL-координато-

ром, однак в цьому випадку слід подбати про за-

безпечення його роботи з поширеними нині 

REST-сервісами. Координатор виконання пото-
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ків задач слугуватиме для виконання індивідуа-

льних планів діагностики та лікування пацієнтів 

з можливістю залучення мережевих пристроїв. 

Разом згадані компоненти формуватимуть 

семантичний сервіс виконання потоків задач для 

дистанційного обслуговування пацієнтів. 

Висновки та пропозиції. У даній статті 

було проаналізовано існуючі підходи до 

проектування сервісно-орієнтованих програм-

них систем з можливістю синтезу функціона-

льності відповідно до задач користувача. Сфор-

мульовано перелік пропозицій щодо реалізації 

програмної архітектури розподіленої системи 

“електронної медицини” з використанням 

семантичних технологій. Описані підходи 

планується втілити в платформі мобільної 

медичної системи (номер державної реєстрації 

проекту 0117U002435).  
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СЕМАНТИЧЕСКИЙ СЕРВИС ВЫПОЛНЕНИЯ ПОТОКОВ РАБОТ ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ ЗАДАЧ 

В статье анализируются подходы к построению сервисно-ориентированных программных систем 

медицинского назначения. Рассматривается проблема автоматизированного динамического синтеза 

функциональности из доступных в системе веб-сервисов, что позволило бы реализовать индивидуальные 

сценарии диагностики и лечения пациентов в рамках сервисно-ориентированного подхода. Для решения данной 

проблемы предложено привлечь семантические технологии, а именно - построить архитектуру системы вокруг 

базы знаний о сервисах и их функциях. Такая система будет иметь возможность автоматизированно 

подбирать веб-сервисы согласно конечных задач пользователей, формируя индивидуализированный маршрут 

выполнения вычислений (поток работ), а также - контролировать его автоматическое выполнение. На основе 

анализа литературных источников сформулирован перечень предложений касательно отдельных аспектов 

реализации программной архитектуры сервисно-ориентированной системы “электронной медицины” с 

использованием семантических технологий. 

Ключевые слова: сервисно-ориентированная архитектура, электронная медицина, семантические технологии. 
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SEMANTIC WORKFLOW SERVICE FOR MEDICAL APPLICATIONS  

In this article the approaches to the service-oriented medical software systems’ design are studied. The problem of 

automated dynamic functionality synthesis from the registered web services is investigated. The solution for this problem 

will make it possible to implement the individual scenarios of diagnostics and treatment of patients. It is proposed to 

involve the semantic technologies to solve the issue, namely, to build the system architecture around the knowledge base 

for services and their functionality. Such system will be able to select the web services according to the end user’s goals 

automatically, thus forming the individualized computational workflow and controlling its automatic execution. Based 

on the literature studies, the list of solutions for different aspects of the service-oriented e-Health software architecture 

design using the semantic technologies is proposed.   

Keywords: service-oriented architecture, e-Health, e-Medicine, semantic technologies. 

 

 

 

 

 


