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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
Актуальність теми дослідження визначається тим, що сфера послуг є 

найбільш швидкозростаючим сегментом світової економіки, в якому вже 
сьогодні зайнято більше половини працездатного населення планети [2,6,8]. 
Системи сервісів є динамічними конфігураціями людей, технологій, 
організацій та засобів обміну інформацією, які створюють і забезпечують 
цінність для користувачів, постачальників та інших зацікавлених сторін. 

Сфера послуг потребує створення своєї наукової бази, яка може 
містити наступні чотири основні блоки: основи науки про сервіси, інженерію 
сервісів, менеджмент сервісів і технологію реалізації сервісів. Створення 
такої наукової бази розпочалося в 2008 році з ініціативи фірми IBM (автори 
P.Maglio, C.Kieliszewski, J.Spohrer). Нова наука базується на відомій інновації 
в ІТ-технологіях: сервіс-орієнтованій архітектурі SOA (Service-
OrientedArchitecture) як стилю архітектури програмних систем. Ця 
архітектура представлена у вигляді набору сервісів і процесів, які можна 
комбінувати, а також змінювати з часом, відповідно до змін вимог за 
допомогою системи планування потоку завдань (workflows). Значна частина 
досліджень з SOА виконана в рамках європейських науково-дослідницьких 
проектів (наприклад, ADVANCE, SENSORIA, ASSERT4SOA, IPCIS, 
DEPLOY, інші), що проводилися в 2005-2016 рр. за підтримки Європейських 
рамкових програм FP6 і FP7 (звіти про них можна знайти в публікаціях 
B.Stauss, K.Engelmann, A.Kremer, A.Luhn, H.Demirkan, V.Krishna, C.Mohan, 
Laura C. Anderson, Fowler, JamesLewis та інших). Є серед досягнень і внесок 
вітчизняних фахівців з Інституту програмних систем НАНУ (П.І.Андон, 
B.О.Дерецкий) та НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського» (М.З.Згуровський, А.І.Петренко, Л.С. Глоба, Б.В.Булах.).  

Саме на сервіс-орієнтованому підході базується сьогоденний 
найбільший європейський проект створення Європейської відкритої 
науково-дослідницької хмари (European Open Science Cloud for Research, 
EOSCR), що розпочався у 2016 році і який мотивує дослідження технологій 
розміщення безлічі SOA прикладних додатків у хмарі, яка незабаром буде 
обслуговувати 1,7 млн. вчених і 80 млн. професіоналів з різних галузей науки 
і технологій. 

Дослідження базових відмінностей традиційних SOA першого 
покоління (на основі веб-сервісів з уніфікованими протоколами зв’язку) і 
хмарних SOA нового покоління (на основі мікросервісів з контейнерами), а 
також можливостей їх конвергенції є актуальною задачею, яка на 
сьогоднішній день потребує вирішення. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертаційна робота виконувалась на кафедрі системного проектування 
НТУУ «КПІ імені Сікорського» згідно з планами дослідження за темами: 
НДР «Дослідження нової концепції побудови динамічної архітектури 
проблемно-орієнтованого програмного забезпечення в грід-хмарному 
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середовищі з елементами постбінарних обчислень» (№ 2710-ф, номер 
державної реєстрації 0114U003449, терміни виконання: 2014-2016 рр.) і НДР 
«Проектування сучасних систем сервісів на прикладі мобільної медичної 
системи для мешканців прифронтових районів в зоні АТО» (№2020-п, номер 
державної реєстрації 0117U002435, терміни виконання 2017-2020 рр.). 

Мета та задачі наукового дослідження. Метою дисертаційної 
роботи є теоретичне обґрунтування стратегій і напрямків розвитку сервіс-
орієнтованої архітектури і моделей систем сервісів для створення конкретних 
прикладних додатків у зв’язку з загальною тенденцією переносу ІТ-рішень у 
хмарне середовище. Ця робота є однією з перших вітчизняних робіт з 
розвитку науки про сервіси і ставить собі за мету ретельне дослідження і 
вирішення наступних задач, що були сформовані на базі розглянутого 
сьогоденного стану досліджень і розробок в галузі сервісних хмарних 
технологій:  

1) доведення спадкоємності між поколіннями SOA, базованими на 
композиції веб-сервісів і на поєднанні мікросервісів з контейнерами; показ 
того, що ці покоління поділяють спільні принципи і створені для досягнення 
спільних цілей, при цьому мікросервісна архітектура (MSA) може 
розглядатися в якості "тонкоструктурної (fine-grained) SOA" або " продукту 
еволюції SOA"; 

2) порівняльного узагальнення можливостей, властивостей і обмежень 
макросервісів, які формуються зараз з існуючих монолітних рішень і 
рекомендуються для включення до 2020 року в каталог Європейської 
відкритої наукової хмари;  

3) порівняльного оцінювання можливостей застосування і сумісності 
(інтероперабельності) існуючого інструментарію провідних фірм для 
створення мікросервісних реєстрів і забезпечення тим самим реалізації в 
хмарних SOA віртуалізації як серверів, так і операційних систем; 

4) дослідження доцільності застосування семантичних описів 
мікросервісів для організації автоматичного пошуку (відкриття) необхідних 
сервісів в суттєвого збільшених за розмірами хмарних репозитаріях сервісів; 

5) дослідження підходів до автоматизації проектування структури 
SOA, а значить, і обґрунтування доцільного вибору необхідних для її 
реалізації сервісів, виходячи з доменних онтологій предметної галузі, або 
бази знань; 

6) дослідження можливостей удосконалення процедури семантичного 
пошуку сервісів в репозитаріях за запитом користувача на базі порівняння їх 
семантичних описів, а також раціонального використання властивостей і 
відмінностей різних сервіс-орієнтованих архітектур; 

7) дослідження адекватності сервісної шини підприємства і 
контейнерного підходу з АРІ керуванням з точки зору оброблення складних 
подій в SOA; 

8) розроблення структури і базових сервісів для хмарної системи 
мобільної медичної допомоги пацієнтам з хронічними захворюваннями. 
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Об’єктом дослідження є процес проектування сервіс-орієнтованих 
систем для хмарного середовища. 

Предметом дослідження є архітектура сервіс-орієнтованих систем, 
що базується на онтології предметної галузі.  

Методи дослідження. Досягнення поставленої мети реалізовано з 
використанням методів абстрагування і конкретизації, аналогії та 
моделювання, семантичного веб, методів інженерії знань, теорії прийняття 
рішень, дескриптивної логікиформалізації, машинного навчання, 
прогнозування та оптимізації.  

Наукова новизна дисертаційної роботи полягає в тому, що: 
1) Проведено аналіз сучасного стану сервісних технологій, базованих 

на композиції веб-сервісів з уніфікованими протоколами зв’язку (перше 
покоління SOA) і на поєднанні мікросервісів з контейнерами (друге 
покоління MSA) та вперше показано, як конвертувати їх властивості, 
оскільки кожен з них має свої переваги і недоліки. При цьому хмарне 
середовище і вимоги до віртуалізації його апаратних і системних ресурсів 
сприяють переходу до контейнерного виконання веб-сервісів і їх взаємодії 
через АРІ замість традиційних уніфікованих протоколів зв’язку, до 
зменшенню розмірів самих веб-сервісів з ціллю розгортання кількох з них в 
одному контейнері, що призводить до економії апаратних ресурсів (кількості 
задіяних віртуальних машин ВМ).  

2) Вперше доведено, що для MSA можна реалізувати всі відомі 
архітектури (сервіс-орієнтовану з синхронними зв’язками між сервісами, 
подійно-керовану EDA з асинхронними зв’язками; гібридну сервіс-
орієнтовану, керовану подіями EDSOA; агентно-керовану), які відомі з 
практики SOA першого покоління. Показано, що для MSA базовою є 
подійно-керована модель, в той час як для SOA – модель з синхронними 
зв’язками між сервісами.  

3) Проведено подальший розвиток семантичних методів відкриття 
(пошуку) сервісів шляхом попереднього звуження за категорією сервісу 
області пошуку і відсіювання непричетних до запиту сервісів (тобто 
виділення відповідного кластера), уточнення формул перевірки відповідності 
функціональних і нефункціональних вимог до сервісу і їх паралельного 
застосування завдяки базовій подійно-керованій архітектурі MSA (а не 
поодинці чи роздільно, як то реалізовано сьогодні). Це призводить до 
скорочення часу пошуку сервісів і робить можливим застосування 
семантичних описів мікросервісів і семантичних методів їх відкриття в 
умовам стрімкого зростання розмірів хмарних реєстрів таких сервісів. 

4) Досліджено модифіковану методику розробки систем сервісів, яка 
базується на об’єднанні онтолого-орієнтованого (OО) та модельно-
керованого (MD) підходів до моделювання архітектури бізнес-процесів і на 
процесі перетворення бізнес-логіки у логіку додатків і реалізації композиції 
сервісів. Цей процес супроводжується перетворенням онтології бізнес-

 
 



4 
 
процесів у послідовні моделі (CIM, PIM, PSM) з поступовим збільшенням 
впливу параметрів сервісної платформи, яка застосовується для реалізації 
системи сервісів.  

5) Сформульовані рекомендації з вибору сервіс-орієнтованої 
архітектури і самих сервісів для мобільної медичної системи моніторингу 
стану і допомоги літнім хронічно хворим людям в рамках реалізації 
національної програми перебудови системи охорони здоров’я в Україні. 
Запропонований репозитарій сервісів відрізняється тим, що має 
універсальний характер (особливо в галузі сервісів управління платформою і 
сервісів додатків лікаря і пацієнта), тому на його базі можна з мінімальними 
витратами розгортати мобільні системи різного призначення і адаптувати їх 
до завдань підтримки конкретних планів лікування хворих шляхом 
масштабування сервісів: виключення деяких з них, додавання нових, заміни 
одних на інші такого ж призначення. 

Практичне значення отриманих результатів 
Практична цінність результатів роботи полягає в наступному: 
1) Поведено теоретичне обґрунтування, розробка та розвиток сервіс-

орієнтованої архітектури і моделей систем сервісів для вирішення завдань 
пошуку, композиції і оркестрування сервісів та побудови їх робочих потоків 
(workflows) для підтримки бізнес-процесів. Це певний внесок даної роботи в 
нову прикладну науку про сервіси, їх менеджмент та інжиніринг. 

2) Розроблені рекомендації  користувачам, які бажають створювати 
свої невеличкі власні хмарні додатки з застосування технологій MSA, 
базованих на використанні мікросервісів і контейнерів, включаючи вибір 
архітектури мікросервісної системи. 

3) Сформовані рекомендації користувачам, які бажають перенести в 
хмару свої існуючі напрацювання з попереднім перетворенням своїх наявних 
монолітних додатків у сукупність веб-сервісів і наступним розгортанням їх в 
контейнерах хмари з можливістю автоматичного пошуку.  

4) Обґрунтовані рекомендації підприємствам, які бажають 
перетворити свої ІТ-системи на хмарні додатки в інформаційному середовищі 
підприємства, з одночасного використання MSA і SOA підходів: SOA 
переважно для інтеграції додатків і інформаційних систем, а MSA на рівні 
окремого додатка. 

5) Запропоноване застосування сервіс-орієнтованого підходу до 
проектування мобільної медичної системи персонального моніторингу і 
лікування пацієнтів з хронічними захворюваннями і сформовано перелік 
сервісів пацієнта, лікаря і підтримки самої платформи як пропозицію до 
третього етапу національної реформи медицини. 

Виконана дисертаційна робота допоможе зорієнтуватися фахівцям 
предметних галузей, яким чином найкраще наповнити своїми конкретними 
прикладними додатками Європейську відкриту наукову хмару (EOSC), 
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створення якої розпочалося у 2016-17 роках, зробити свій вибір в залежності 
від масштабів задач, які їм потрібно вирішувати. 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є узагальненням 
результатів теоретичних і експериментальних досліджень, проведених 
автором самостійно. Роботи [2, 4, 6, 8, 13, 14, 15] написані автором дисертації 
особисто. У роботах, опублікованих із співавторами, дисертанту належать:  
[1] – систематизація заходів з проектування сервісів; [3] – аналіз методів 
науки при сервіси, менеджмент та інжиніринг; [5] – аналіз методів відкриття 
сервісів; [7] – розвиток онтологічного підходу до моделювання систем 
сервісів; [9] - розробка наукових основ проектування медичних мобільних 
сервісів; [10] – поєднання модельно-керованого і онтолого-орієнтованого 
підходів до проектування систем сервісів; [11] – розробка наукових основ 
забезпечення інтероперабільності медичних мобільних сервісів; [12] – 
систематизація заходів з проектування сервісів. 

Апробація результатів дисертації   
Результати досліджень, які включено в дисертацію, доповідалися та 
обговорювалися на наступних міжнародних науково-технічних 
конференціях: Міжнародній науково-технічній конференції 
«Datastreammining&processing» (’DSMP’2016), м. Львів (Україна), вересень 
2016; Міжнародній науково-технічній конференції «Моделювання-2016», м. 
Київ (Україна), травень 2016; Міжнародній науково-технічній конференції 
«Системний аналіз і інформаційні технології», м. Київ (Україна), 2014, 2015, 
2016 рр. 

Публікації. За результатами досліджень, що викладені в дисертації, 
опубліковано 15 наукових праць, у тому числі 1 монографія, 9 статей у 
наукових  виданнях (з них 2 статті у виданнях іноземних держав, а 7 у 
фахових виданнях України, які включені до міжнародних науко-метричних 
баз), 5 тез доповідей в збірниках матеріалів конференцій.  

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається із 
вступу, п’яти розділів, висновку, списку використаних джерел з 218 
найменувань. Загальний обсяг роботи складає 241 сторінок, основна частина 
180 сторінок. Робота містить 59 рисунків і 11 таблиць. 

                  ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
У вступі обґрунтовано актуальність та доцільність виконаної роботи, 

сформульовано мету і задачі наукового дослідження, наведено дані про 
зв'язок роботи з науковими програмами, викладено наукову новизну, 
практичне значення та реалізацію результатів дисертації, наведено відомості 
про їх апробацію та публікації. 

У першому розділі, що носить назву «Сьогоденний стан досліджень 
і розробок в галузі сервісних технологій», розглянуто базові положення 
науки про сервіси, менеджмент і інжиніринг (SSME), бізнес-орієнтований 
погляд на сервіси та ІТ-орієнтовані перспективи розвитку систем сервісів, 
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загальна схема формування прикладних додатків зі слабо пов’язаних сервісів 
та вплив степені грануляції сервісів на методику реалізації сервісних 
додатків.  

Функціональність SOA простіше всього реалізується з допомогою 
веб-сервісів (служб) з використанням стандартів WSDL (Web Services 
Description Language) і SOAP (Simple Object Access Protocol) для опису 
інтерфейсів та формату повідомлень, що приймаються чи посилаються. Для 
забезпечення комунікації та інтеграції великомасштабних гетерогенних 
прикладних процесів найбільш зручним є використання сервісної шини 
підприємства EBS (Enterprise Service Bus), яка діє в якості проміжного шару 
(або посередника) і використовується для інтеграції, оркестровки, 
маршрутизації, моніторингу обробки подій і кореляції ділової активності. 
При цьому веб-сервіси є технологічними специфікаціями, в той час як сервіс-
орієнтована архітектура (SOA) є принципом проектування архітектури 
програмних систем, а ESB є архітектурним шаблоном. 

Показано, що додатки, які повинні бути розміщеними в хмарі у 
зв’язку зі створенням Європейської відкритої науково-дослідницької хмари 
EOS, значно змінюють традиційні правила, на яких побудовані SOA 
першого покоління. Переваги хмарних технологій максимізуються завдяки 
використанню віртуалізації апаратних і загально системних ресурсів, для 
чого необхідно змінити моделі сервісних додатків на основі мікросервісів в 
поєднанні з контейнерами. При цьому мікросервіси є додатками з однією 
функцією, як правило, невеликими за розміром, набагато меншими, ніж 
традиційні компоненти SOA програмних додатків, і доступними за 
допомогою простих RESTful HTTP або JSON інтерфейсів. Контейнер є 
програмним забезпеченням для автоматизації розгортання і управління 
додатками в середовищі віртуалізації на рівні операційної системи. Він 
дозволяє уникнути дублювання операційної системи в машинному образі, 
забезпечуючи загальну платформу, яка поділиться між всіма компонентами 
додатку (рис.1).  

DC DC DC DC DC

Драйвер Докера
Linux або Windows  

Сервер

VM VM VM VM VM

Гіпервізор (VM Ware)
Linux або Windows  

Сервер

Віртуальна машина 
(VM)

Додаток

Спільна папка

Гостьова ОС

Контейнер
(Docker Container)

Додаток

Спільна папка

а) б)  
Рис. 1. Порівняння процесів віртуалізації (а) і контейнеризації (б) 
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У другому розділі, який називається «Дослідження базових 

принципів і технологій SOA та MSA», досліджуються базові технології 
SOA і MSA. Показано, що хмарні MSA мають відмінності від SOA, 
побудованих на ізольованих е-інфраструктурах, перш за все, у використанні 
переваг віртуалізації як апаратних (серверів), так і програмних (ОС) ресурсів 
[8].На сьогодні існує два напрями: орієнтація на потреби наукових спільнот, 
мотивована початком створення з 2016 року Європейської відкритої наукової 
хмари, і орієнтація на потреби бізнесу, що пов’язана з стрімким 
становленням сервісного сектору економіки. У першому випадку сервіси, 
необхідні для створення додатків, переважно вимушено формуються на базі 
успадкованих наукових застосувань. В розділі узагальнені контенти реєстрів 
макросервісів, створені EGI, INDIGO, EUDAT, GIANT, яких поки небагато, 
тому користувач в змозі за потреби знаходити їх досить просто. У другому 
випадку сервіси, необхідні для створення додатків, розробляються переважно 
самими користувачами, за допомогою ефективного і різноманітного 
інструментарію провідних фірм, таких як Microsoft, Oracle, HP, SAP тощо. 
При цьому сервіси, як правило, створюються у вигляді веб-сервісів з 
семантичним описом (повним чи тільки анотованим), що позволяє 
впровадити методи автоматичного відкриття необхідних сервісів в дуже 
великих за обсягом репозитаріях сервісів. Тому рекомендується надалі (як 
для наукових, так бізнесових додатків) застосовувати веб-технології для 
формування та опису мікросервісів і їх композицій, а також контейнерне 
управлення ними. Кожний з мікросервісів реалізує свій власний процес і 
спілкування з іншими мікросервісами через сервісний шлюз API 
Gateway(Application Programming Interface). У цій ситуації, кожен мікросервіс 
буде володіти своєю базою даних. Для того, щоб збільшити доступність до 
мікросервісів, рекомендується використовувати їх екземпляри разом з 
балансувальником навантаження і пов'язувати їх із спільною базою даних.  

Перехід на контейнерне управління сервісами за допомогою 
технології Open API є по суті альтернативною реалізацією сервісної шини 
підприємства, що не тільки спрощує виклик сервісів додатками (або їх 
частинами), але і допомагає їм передавати дані і поширювати повідомлення 
про події з позицій оброблення складних подій. За допомогою контейнера 
можна запустити кожен сервіс (частину програми) всередині контейнера. 
Потім можна використовувати контейнерний оркестрант (наприклад, 
Kubernetes) для управління зв'язком між контейнерами та гарантувати, що 
кожний сервіс всередині програми працює правильно. 

Порівнюються властивості контейнерів від різних провайдерів: 
Docker, CoreOSRkt, Google Container Engine, Windows Server Containers, EC2 
Container Service, Azure Container Service та інших. та інші. Програми, які 
працюють на одних платформах, можуть викликати сервіси, що працюють на 
інших платформах, що полегшує повторне використання компонентів. У 
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випадку мікросервісів і контейнерів можна реалізувати також безсерверні 
обчислення, як то зроблено в AWS Lambda.  

У третьому розділі, який називається «Архітектурні шаблони 
сервіс-орієнтованих додатків», досліджені шаблони архітектури SOA і 
MSA. Поняття «сервіс» і «бізнес-процес» є взаємозалежними і їх можна 
використовувати на різних рівнях узагальнення. Наприклад, невеликий 
процес може бути організований у вигляді окремого сервісу, у цьому випадку 
його можна типізувати. У той же час процес може бути розбитий на окремі 
сервіси, які взаємодіють між собою в рамках процесу, і якщо сервісів дуже 
багато, то не буде досягнута необхідна типізація. Тому сервіс-орієнтовані 
додатки, перш за все, розрізняються застосуванням технологій SOA і MSA.  

Головна відміна в реалізації SOA або MSA полягає в тому, що 
мікросервіси при застосуванні контейнерів не взаємодіють між собою 
безпосередньо, а тільки через API шлюз, бо кожен мікросервіс містить свою 
базу даних. Слід відмітити, що SOA додатки ефективні тільки при 
використанні розподілених середовищ. Якщо сервіси SOA додатку 
розгорнуті та виконуються на одному і тому самому сервері, то додаток 
демонструє характеристики монолітного застосування (функціонує як єдине 
ціле), але на відміну від справжнього моноліту кожен рефакторинг коду не 
призводить до повної перебірки і розгортання нової версії серверної частини 
програми, а тільки оновленню відповідного йому веб- сервісу. 

Показано, що сервіси можуть взаємодіяти один з одним за допомогою 
шаблону синхронного запиту і відповіді, реалізуючи зв'язок «один-на-один» 
(базові SOA), або шаблону асинхронної публікації і підписки, реалізуючи 
зв'язок «один-до-багатьох» (подійно-керовані EDA), коли на одну конкретну 
подію може відгукнутися багато сервісів-передплатників. Доведено, що всі 
відомі чотири архітектури систем сервісів притаманні SOA і MSA 
(синхронна SOA; подійно-керована EDA; об'єднана сервіс-орієнтована, 
керована подіями EDSOA; агентно-керована ASOA), але в їх реалізації є 
суттєві відмінності [3]. Наприклад, із-за відсутності безпосередньої 
взаємодії мікросервісів в MSA утруднена реалізація шаблону «запит-
відповідь». Для типових архітектурних шаблонів MSA сформульовані 
рекомендації щодо їх застосування та проведено порівняльний аналіз їх 
переваг і вад. Це дозволило запропонувати критерії доцільного  вибору 
архітектури MSA в залежності від призначення і функціональності MSA.  
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Рис.2.Гібридний шаблон EDSOA взаємодіїсервісів в MSA 
Наприклад, на рис.2 приведена MSA типу EDSOA, яку доцільно 

використовувати, коли більша частина необхідної обробки може бути 
виконана асинхронно, але є послідовні кроки, які застосовуються лише у 
межах сервісу, а не між сервісами. 
Перспективними також є агентно-керовані архітектури (ASOA), в яких 
розгортання сервісів виконується за допомогою агентів. Агент не може 
безпосередньо допомогти реалізувати основну функціональність сервісу, але 
він може суттєво сприяти, щоб ця функціональність стала більш гнучкою, 
більш розумною, більш здатною до тісної співпраці та самоорганізації. 
Але певною вадою MSA додатків є значне зростання комунікаційного 
навантаження при їх виконанні. Кожен мікросервіс – це комбінація запитів і 
відповідей на запити, і якщо під час роботи частими є звертання до 
мікросервісів, то затримки, що накопичуються, можуть серйозно вплинути на 
час відгуку на запит користувача та його продуктивність. Ці затримки 
посилюються завдяки використанню для між взаємодії сервісів інструменту 
керування API. 

MSA не є панацеєю – вона не вирішить усі ІТ-потреби підприємства, і 
тому повинна використовуватися разом з іншими SOA архітектурами у 
сучасному інформаційному середовищі підприємства. Більшість підприємств 
не зможуть перетворити усі ІТ-системи, що діють на підприємстві, на MSA 
додатки. Тому SOA додатки бажано застосовувати на рівні підприємства, 
де різні програми змушені взаємодіяти одна з одною через стандартні 
інтерфейси між додатками. А MSA додатки матимуть місце на рівні 
окремих застосувань, фокусуючись на їх структурі та компонентах. 
використовувати різні типи технологій зберігання даних.  

У четвертому розділі під назвою «Використання семантики в 
системах сервісів» розглядаються питання застосування семантичних 
технологій в системах сервісів. Можна організувати пошук і вилучення веб-
сервісів, описаних за допомогою спеціальних мов (наприклад, WSDL), з 
універсального реєстру UDDI за синтаксичною інформацією описів при 
зіставленні ключових слів. Але при цьому приходиться вибирати потрібний 
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сервіс із підмножини сервісів з подібними наборами ключових слів. В роботі 
доведено, що семантичні веб-сервіси усувають цей недолік, роблячи великий 
крок уперед в напрямку спрощеного доступу до сервісів через мережу. Вони 
мають свої мови опису (наприклад, OWL-S) і повністю незалежні від 
платформи реалізації, оскільки базуються на використанні онтології – свого 
роду словника понять предметної області і сукупності явним чином 
визначених припущень щодо змісту цих понять. У найпростішому випадку 
онтології використовуються для підвищення точності пошуку сервісу і 
відкриття такого сервісу, у якому згадується в точності шукане поняття, а не 
довільних сервісів, в текстах опису яких зустрілося задане ключове слово. 

Досліджені методи пошуку семантичних веб-сервісів, засновані на 
оцінках концептуальної близькості між елементами онтології сервісів 
(розміщених у реєстрі і пошуковому запиті), які визначають близькість між 
мета-описами сервісів, заданих у вигляді множини триплетів. В роботі 
узагальнюються методи і математичні вирази обчислення елементарної 
оцінки близькості, між поняттями, поняттями і екземплярами, екземплярами і 
предикатами, для чого використовуються такі характеристики, як довжина 
шляху між поняттями; глибина таксономії; інформаційний зміст; безліч 
батьківських понять тощо. Механізми пошуку можуть застосовувати 
онтології для вибірки сервісів з синтаксично різними, але семантично 
однаковими словами. Онтології також можуть використовуватися для 
організації обміну даними та інтеграції програм і інформаційних систем. 

Оскільки практична реалізація розглянутих підходів, заснованих на 
семантичної близькості елементів онтологій, достатньо складна, то для 
практичного застосування використовують порівняння семантичних описів 
сервісу А і запиту R користувача на мові OWL (чи їх семантичних анотацій), 
базуючись на семантичній моделі сервісу [5]. Сервіс, визначений через 
профіль, містить інформацію трьох базових типів (рис.3): 

• Контексті дані Р провайдера про призначення сервісу, 
контактну інформацію, контакти представника замовника, опис місця 
розташування, умови фізичного середовища, часові мітки, проміжок часу, 
порядок подій, дата, день і рік тощо); 

• Дані ІОРЕ про функціональність сервісу: вхіднаі нформація 
(Input), яку потребує сервіс, та вихідні параметри (Output), які він генерує; 
передумови (Preconditions), які вимагає сервіс, та очікуваний ефект від 
запуску сервісу (Effects); 

• Дані QoS про якість сервісу (вартість обслуговування, 
потужність, цілісність, продуктивність, надійність, стійкість, 
масштабованість і безпека, затримка відповіді). 

 
 



11 
 

описаний за 
допомогою
(як працює?)

Ресурс Профіль сервісу has Input
has Output
has Precondition
has Resut
has Quality

...

представляє
(що робить?)

забезпечує

Сервіс

Модель сервісуОбгрунтування 
сервісу

підтримує
(який є доступ?)

 
Рис.3. Структура семантичноїмоделісервісу 

 
В роботі узагальнені формули для оцінки відповідності даних P, IОPE, 

QoS описів сервісу А і запиту R. Загальну оцінку відповідності можна 
визначити формулою:  

 
де  – ваговікоефіцієнти, . 

В свою чергу, для порівняння функціональних атрибутів (входів, 
виходів, передумов і ефектів) застосовується вираз:  

 

 
де, як і раніше, атрибути R, A у вигляді множин ознак пов’язані з 
інформацією в запиті користувача (Request Profile) та в описі сервісу 
провайдером (Service Profile), при цьому  

, 
, 
, 

. 

Можливі чотири оцінки відповідності окремих атрибутів, а саме:  
• Точний збіг (Exact): якщо атрибути R і A такі ж самі ( ). Це 

найкращий рівень порівняння, коли  Simi(R,A)=1. 
• Підключення (Plug-in): якщо R є безпосереднім підкласом A, тобто 

 Це наступний кращий рівень порівняння Simi (R,A)=1. 

(2) 

(1) 

(3) 
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• Неясність (Subsume): якщо атрибути R і A мають спільні ознаки, 
тобто перетинаються  В цьому разі 

                                   
де - потужність пересічення атрибутів R і A, або кількість 

ознак (number of propoties), однокових для атрибутів  і , а |A|, |R|- 
кількості ознак атрибутів запиту  і сервісу А. 

• Невдача (Fail): якщо немає співвідношення між A і R, або 
. Тоді . 

У профілі OWL-S не надаються схеми для опису екземплярів входів, 
виходів, передумов та ефектів (тобто IOPE), однак, така схема існує в 
онтології процесу, а профіль просто посилається на неї, тому R є підкласом А, 
тобто R⊂A.  

Зазвичай вимоги до якості сервісів об’єднуються з контекстними 
даними у нефункціональні вимоги. Оцінка відповідності цих вимог для 
сервісів А і R виконується за формулами, схожими на (1), Основна 
відмінність полягає в тому, що відхилення нефункціональних вимог, які 
мають розмірність, нормуються: 

 

де 

; 

; 

; 

; 

Нарешті синтаксичне порівняння загальних даних Р про сервіс A і 
запит R виконується за формулою, подібною (4),  

, 

компоненти якої обчислюється при синтаксичному порівнянні 
інформаційних описів сервісу А і запиту R через співвідношення потужності 
|М1| множин М1 підборів певної кількості літерів в рядках даних про R і 
потужності множини |М2| таких підборів в рядках опису А, а також 
потужності |М3| множини М3 пересічення множин М1 та М2 (M3=M1∩M2): 

(4) 

(5) 

(6) 

(8) 

(9) 

(7) 
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Точність відкриття сервісу значно підвищується, якщо від Р-порівняння 

перейти до ІОРЕ-порівняння і - -порівняння, збільшуючи 
кількість описів ознак атрибутів профіля сервісу, які враховуються при 
оцінці відповідності R і А. Порівняльні результати приведені на рис 4 для 200 
протестованих сервісів.  

 
Рис.4. Порівняльні результати відкриття семантичних сервісів 

 
Перший метод враховував лише Р-порівняння, тобто інформацію 

провайдера. Другий метод базується на  - порівнянні без врахування 
семантики передумов, що часто відбувається на практиці. І, нарешті, третій 
метод враховує всі наявні дані і описи  з профілю сервісу. 
         При цьому під точністю відкриття сервісу розуміється відношення 
кількості відкритих сервісів, що відповідають вимогам запиту, до загальної 
кількості отриманих сервісів. Результати представлені в процентному 
відношенні і містять дані про точність пошуку і час пошуку (позначка 100% 
на осі ординат відповідає значенню 120 мс). 

Запропонований гібридний метод пошуку веб-сервісів, що складається 
з двох етапів (рис.5). На першому етапі за допомогою синтаксичного 
порівняння сервісів (скажемо, базованого на латентно–семантичному аналізі 
LSA) [13,14] звужується область пошуку шляхом відсіювання непричетних 
до запиту сервісів або виділяється один з кластерів. 
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Рис.5. Структура гібридного методу пошуку веб-сервісів 

На другому етапі проводиться уточнення попереднього вибору 
порівнянням функціональних і нефункціональних вимог до відібраних 
сервісів і запиту. 

Оскільки простір пошуку скорочується, то час, необхідний для 
знаходження відповідного сервісу для даного запиту, теж скорочується, що 
збільшує ефективність процедури пошуку сервісу. 

У розділі 5 під назвою «Автоматизація проектування систем 
сервісів» розглядаються методологія і інструментарій проектування систем 
сервісів. При моделюванні системи сервісів як бізнес-процесів слід 
розглядати три аспекти: об'єкти, з якими оперує бізнес; процеси, які він 
виконує; та події, шо керують змінами процесів і об'єктів. Усі три типи 
аспектів об'єднуються в єдиній методології проектування систем сервісів, 
розглянутій в роботі на базі сумісного використання онтолого-орієнтованого 
(ОО) і модельно-керованого (MD) підходів [7,8,11]. Показано, що добре 
визначена доменна онтологія безпосередньо перетворюється на код додатку, 
на схему баз даних, у абстрактні інтерфейси користувача та інші. Якщо при 
традиційному проектування відповідальними виконавцями є розробники ПЗ, 
які більшу частину часу працюють з кодом, то при запропонованому підході 
відповідальними виконавцями є архітектори ПЗ, які більшу частину часу 
працюють з онтологіями і моделями спільно з експертами в предметній 
галузі.  

На етапі аналізу ТЗ (технічного завдання) запропоновано 
розробникам додатків проводити переважно аналіз домену і існуючих 
репозитаріїв сервісів, які відповідають бізнес / технічним характеристикам 
системи, замість традиційного формування системними аналітиками вимог 
до системи з ціллю їх перетворення в технічні характеристики для 
наступного дослідження розробниками / дизайнерами. 

На етапі проектування досліджена модифікована методика 
формування архітектури і складу систем сервісів, згідно якої процес 
проектування слід розпочинати з вибору або побудови онтології 
проектованого додатку і концептуальних моделей, представлених у формі, 
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яка дозволяють розробникам системи сервісів автоматично перевести їх в код 
програми ( ), рис.6 [7]. 

 
Рис.6. Послідовність перетворень концептуальних моделей з метамодельною 

семантикою 
Для модельно-керованого підходу СІМ є обчислювальною незалежною 

моделлю, яка визначає вимоги до системи сервісів і містить діаграму 
основних функцій системи та їх взаємозв’язків; РІМ є незалежною від 
платформи моделлю, що визначає архітектурні конфігурації і процеси 
взаємодії; PSM є моделлю конкретної платформи, яка базується на 
технології веб-сервісів і на принципах сервіс-орієнтованої архітектури. 

Онтології виступають в якості основи метамоделі для того, щоб 
генерувати концептуальні моделі для реалізації конкретних систем сервісів, 
підтримувати механізми логічного висновку у формалізованих моделях і 
обґрунтовувати прийняті рішення. Згідно онтолого-орієнтованого підходу 
(ОО) ієрархічна система рівнів опису семантики системи сервісів включає 
інформаційний рівень М0 (елементи реального світу), рівень моделей М1 
(метадані, або класифікація екземплярів M0 рівня), рівень метамоделі М2 
(моделі мови моделювання, потрібні для логічних висновків) і рівень мета-
мeтaмоделі М3 (абстрактна мова для визначення різних видів метаданих). 

Процесу проектування системи сервісів відповідає послідовність 
перетворень названих моделей CIM, PIM, PSM, починаючи з моделі СІМ, яка 
вибирається як частина доменної онтології (рис 6), шляхом відповідного 
трансформування їх описів на мовах опису онтологійOWL, опису процесів 
веб-сервісів WSPO, моделювання онтології веб-сервісів WSMO і опису 
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бізнес-процесів BPEL ( ). При цьому 
реалізуються різні типи трансформування, такі як модель-модель (ММ) або 
модель-код (МК) [10]. 

Розглянуте в розділі злиття MD і ОО підходів дозволило суттєво 
спростити як початковий вибір моделі СІМ, так і застосувати альтернативний 
варіант послідовності перетворень  замість більш 
складного стандартного MD перетворення з допомогою спеціальних мов 
трансформування моделей типу QVT, ATL, Epsilon, KerMeta і XSLT (XML 
StylesheetLanguageTransformations) тощо. Досліджений підхід до 
проектування систем сервісів суттєво відрізняється від того, як сьогодні в 
межах традиційного об’єктно-орієнтованого проектування виконується вибір 
будівельних блоків і уточнення структури класів вживаних функцій при 
проектуванні архітектури системи, її компонентів і модулів. 

На етапі реалізації запропоновано здійснювати пошук і композицію 
сервісів з існуючих репозитаріїв, розгортати їх в контейнерах і 
організовувати їх взаємодії в залежності від вибраного шаблону (запит-
відповідь, публікація-підписка, їх гібриди) на відміну від традиційного 
кодування на конкретній мові програмування (Java, C ++, C#) в межах однієї 
команди, яка створює функції, класи, модулі. В розділі також показано, яким 
чином використання онтології дозволяє здійснювати ефективну інтеграцію 
різних додатків й інформаційних систем навіть у випадках, коли ці системи 
(додатки) створювалися незалежно, і як генерувати АРІ системи (також 
шляхом перетворення мов опису).  

Слід підкреслити, що крос-проектні рішення, які отримуються в 
результаті застосування модифікованої методики проектування, 
обслуговують кілька доменів і призначені для повторного довгострокового 
спільного використання багатьма проектантами і установами. В той час 
проектно-залежні рішення, які отримуються при традиційному проектуванні, 
в основному не використовуються повторно і мають відносно коротко-
строкове ізольоване застосування в обраному домені. 

На базі результатів проведених досліджень розроблена архітектура та 
перелік сервісів для мобільної медичної системи моніторингу стану і 
допомоги літнім хронічно хворим людям в рамках національної медичної 
реформи охорони здоров’я [1,9,11]. Вона відповідає вимогам нового стилю 
надання пацієнтам широкого спектру медичних послуг з профілактики, 
діагностики, лікування та моніторингу (знаного в світі як e-Health) і пов'язана 
з використанням спеціалізованих додатків до мобільних пристроїв 
(смартфонів, ноутбуків, планшетів), що дозволяють діагностувати різні 
захворювання, зв'язуватися з лікарями, передавати їм інформацію про стан 
здоров'я, отримувати попередній діагноз і рекомендації, рис.7. 
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Рис.7. Організація медичних послуг у хмарі 

В якості прикладів запропонованих сервісів можна привести 
наступні:  

• Сервіс реєстрації нових користувачів (внесення нових даних до 
бази фактів про лікарів, пацієнтів та їх взаємозв’язки).  

• Сервіс збереження діагностичних показників (внесення до бази 
фактів чергових різнорідних виміряних показників з стану хворого, 
наприклад, про тиск, пульс тощо).  

• Сервіси візуалізації діагностичних показників (різні 
представлення даних з історії спостереження за пацієнтами у вигляді 
таблиць, графіків, діаграм).  

• Сервіси прогнозу стану хворого (прогнозування можливих 
кризів для вживання превентивних лікувальних заходів).  

• Сервіс призначення курсу лікування (формування 
індивідуального складу заходів та графіку лікування для хворих).  

• Сервіс моніторингу курсу лікування (відслідковування графіку 
прийому ліків та виконання призначень лікаря).  

• Сервіс оповіщень ( генерування та у ряді випадків - доставка 
оповіщень (наприклад, електронною поштою) лікарю та пацієнтів про 
особливі ситуації (криз, відхилення від курсу лікування, нагадування про 
прийом важливих ліків тощо). 

Запропонована мобільна медична система віддаленого моніторингу 
стану пацієнтів та підтримки відрізняється від наявних на ринку мобільних 
додатків такого призначення наступними важливими особливостями: 

• мобільні додатки для пацієнта, лікаря та управління системою 
мають сервіс-орієнтовану архітектуру, що прискорює процес їх створення 
і робить їх гнучкими, такими, що подаються модернізації та адаптації до 
завдань підтримки конкретних планів лікування хворих шляхом 
масштабування сервісів: виключення деяких з них, додавання нових, заміни 
одних на інші такого ж призначення; 

• репозитарій запропонованих сервісів має універсальний 
характер (особливо в області сервісів управління системою і багатьох 
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сервісів додатків лікаря і пацієнта), тому на його базі можна з мінімальними 
витратами розгортати мобільні системи різного призначення. 

Така модифікована платформа рекомендується для системи 
моніторингу здоров’я і медичної допомоги хронічно хворим мешканцям 
районів проведення АТО після встановлення миру і відродження Донбасу. 

                                           ВИСНОВКИ 
Зараз настав час переходу на нову парадигму програмування, 

пов'язану не з об'єктами, а з бізнес-процесами, і їх складовою частиною - 
бізнес-функціями. Її ідея - компоновка додатків шляхом виявлення і виклику 
сервісів, доступних в мережі, для виконання конкретної задачі у хмарному 
середовищі. В дисертації отримані наступні теоретичні і практичні 
результати, які є певним внеском цієї роботи у розвиток науки про сервіси, їх 
менеджмент та інженерію:  

1) Проведено аналіз сучасного стану сервісних технологій, 
базованих на композиції веб-сервісів з уніфікованими протоколами 
зв’язку (перше покоління SOA) і на поєднанні мікросервісів з 
контейнерами (друге покоління MSA) та показано, що вони поділяють 
спільні принципи побудови і їх властивості підлягають конвергенції, 
оскільки кожен з них має свої переваги і недоліки. При цьому хмарне 
середовище і вимоги до віртуалізації його апаратних і системних 
ресурсів сприяють зменшенню розмірів самих веб-сервісів і переходу до 
контейнерного їх виконання та взаємодії через АРІ замість традиційних 
уніфікованих протоколів зв’язку, що забезпечує можливість 
розгортання кількох контейнерів в одній віртуальній машині VM і тим 
самим економію апаратних ресурсів.  

2) Вперше доведено, що для MSA можна реалізувати всі 
відомі архітектури (сервіс-орієнтовану з синхронними зв’язками між 
сервісами, подійно-керовану EDA з асинхронними зв’язками; гібридну 
сервіс-орієнтовану, керовану подіями EDSOA; агентно-керовану), які 
відомі з практики SOA першого покоління. Показано, що для MSA 
базовою є подійно-керована модель, в той час як для SOA – модель з 
синхронними зв’язками між сервісами.  

3) Проведено подальший розвиток семантичних методів 
відкриття (пошуку) сервісів шляхом попереднього звуження за 
категорією сервісу області пошуку і відсіювання непричетних до запиту 
сервісів (тобто виділення відповідного кластера), уточнення формул 
перевірки відповідності функціональних і нефункціональних вимог до 
сервісу і їх паралельного використання завдяки базовій подійно-
керованій архітектурі MSA (а не поодинці чи роздільно, як то 
реалізовано сьогодні). Це призводить до скорочення часу пошуку 
сервісів і робить можливим застосування семантичних описів 
мікросервісів і семантичних методів їх відкриття в умовам стрімкого 
зростання розмірів хмарних реєстрів таких сервісів. 
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4) Досліджено модифіковану методику розробки систем 
сервісів, яка базується на об’єднанні онтолого-орієнтованому (OО) та 
модельно-керованого (MD) підходів до моделювання архітектури 
бізнес-процесів і на процесі перетворення бізнес-логіки у логіку 
додатків і реалізації композиції сервісів. Цей процес супроводжується 
перетворенням онтології бізнес-процесів у послідовні моделі (CIM, 
PIM, PSM) з поступовим збільшенням впливу параметрів сервісної 
платформи, яка застосовується для реалізації системи сервісів. Як 
наслідок можна знизити витрати на розроблення додатків та збільшити 
швидкість реагування на постійні зміни вимог конкретного бізнесу. 

5) Сформульовані рекомендації з вибору сервіс-орієнтованої 
архітектури і самих сервісів для мобільної медичної системи 
моніторингу стану і допомоги літнім хронічно хворим людям в рамках 
реалізації національної програми перебудови системи охорони здоров’я 
в Україні. Запропонований репозитарій сервісів має універсальний 
характер (особливо в області сервісів управління платформою і багатьох 
сервісів додатків лікаря і пацієнта), тому на його базі можна з 
мінімальними витратами розгортати мобільні системи різного 
призначення і адаптувати їх до завдань підтримки конкретних планів 
лікування хворих. 
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                           АНОТАЦІЯ 
Петренко О.О. Стратегії розвитку сервіс-орієнтованих систем у 

хмарному середовищі. – Рукопис.  
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук 

за спеціальністю 05.12.13– системи автоматизації проектних робіт. – 
Національний технічний університет України «Київський політехнічний 
інститут імені Ігоря Сікорського», Київ, 2018.  

Дисертація присвячена дослідженню необхідних змін в сервіс-
орієнтованих технологіях у зв’язку з загальною тенденцією переносу 
прикладних додатків у хмарне середовище, зокрема, в Європейську відкриту 
наукову хмару. Досліджені базові відмінності традиційних SOA першого 
покоління (на основі веб-сервісів з уніфікованими протоколами зв’язку) і 
хмарних MSA нового покоління (на основі мікросервісів з контейнерами), 
показані доцільні шляхи їх конвергенції з ціллю забезпечення ефективної 
віртуалізації хмарних апаратних і системних ресурсів. Для цього 
рекомендується в SOA переходити на контейнерну взаємодію між сервісами, 
контролюючи розмір веб-сервісів, а MSA застосовувати семантичне 
представлення мікросервісів, щоб автоматизувати їх пошук у великих за 
розміром реєстрах (доцільний алгоритм пошуку описується). Доводиться, що 
застосування SOA ефективно для інтеграції додатків і інформаційних систем, 
MSA ефективно діє на рівні окремого додатка, фокусуючись на його 
структурі та компонентах 

На базі об’єднання онтолого-орієнтованого (OО) і модельно-
керованого (MD) підходів розроблено методику проектування систем 
сервісів як процесу послідовного перетворення концептуальних моделей 
(CIM, PIM, PSM) з поступовим збільшенням впливу параметрів сервісної 
платформи, яка застосовується для реалізації системи сервісів. Показано, що 
для MSA можна створити такі ж самі типи архітектур (синхронних, 
асинхронних і змішаних), що існують і для SOA. Описано сервіс-орієнтовану 
архітектуру і перелік сервісів для мобільної медичної системи моніторингу 
стану і допомоги літнім хронічно хворим людям в рамках реалізації 
національної реформи системи охорони здоров’я в Україні. 

Ключові слова: сервіс-орієнтована архітектура (SOA), мікросервіс, 
віртуалізація, контейнер, хмара, інтерфейс API, мікросервісна архітектура 
(MSA), онтологія, семантика, модельно-керований підхід, Європейська 
відкрита наукова хмара (EOSC). 

                      АННОТАЦИЯ 
Петренко А.А. Стратегии развития сервис-ориентированных 

систем в облачной среде. – Рукопись. 
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Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических 
наук по специальности 05.12.13 – системы автоматизации проектных работ. – 
Национальный технический университет Украины «Киевский 
политехнический институт имени Игоря Сикорского», Киев, 2018. 

Диссертация посвящена исследованию необходимых изменений в 
сервис-ориентированных технологиях в связи с общей тенденцией переноса 
прикладных приложений в облачную среду, в частности, в Европейское 
открытое научное облако. Исследованы базовые различия традиционных 
SOA первого поколения (на основе веб-сервисов с унифицированными 
протоколами связи) и облачных MSA нового поколения (на основе 
микросервисов с контейнерами), показаны целесообразные пути их 
конвергенции с целью обеспечения эффективной виртуализации облачных 
аппаратных и системных ресурсов. Для этого рекомендуется в SOA 
переходить на контейнерное взаимодействие между сервисами, контролируя 
размер веб-сервисов, а MSA применять семантическое представление 
микросервисов, чтобы автоматизировать их поиск в больших по размеру 
реестрах (целесообразный метод поиска описывается). Доказывается, что 
применение SOA эффективно для интеграции приложений и 
информационных систем, MSA эффективно действует на уровне отдельного 
приложения, фокусируясь на его структуре и компонентах. 

На базе объединения онтолого-ориентированного (OО) и модельно-
управляемого (MD) подходов разработана методика проектирования систем 
сервисов в виде процедуры последовательного преобразования 
концептуальных моделей (CIM, PIM, PSM) с постепенным увеличением 
влияния параметров сервисной платформы, которая применяется для 
реализации системы сервисов. Показано, что для MSA можно создать такие 
же типы архитектур (синхронные, асинхронные и смешанные), что 
существуют и для SOA. Описаны сервис-ориентированная архитектура и 
перечень сервисов для мобильной медицинской системы мониторинга 
состояния и помощи пожилым хронически больным людям в рамках 
реализации национальной реформы системы здравоохранения в Украине. 

Ключевые слова: сервис-ориентированная архитектура (SOA), 
микросервис, виртуализация, контейнер, облако, интерфейс API, 
микросервисная архитектура (MSA), онтология, семантика, модельно-
управляемый подход, Европейское открытое научное облако (EOSC). 

                        SUMMARY 
Petrenko O.O. Strategy development of service-oriented systems in a 

cloud environment.– Manuscript 
Thesis for candidate of science degree in the specialty 05.12.13–system of 

automation of design works. – National Technical University of Ukraine " Igor 
Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv, 2018. 

The dissertation is devoted to investigating necessary changes in service-
oriented technologies due to the general tendency of transfer of applications in 
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cloud environments, in particular, in the European open scientific cloud. The basic 
differences between the traditional first-generation SOA (based on Web-based 
services with unified communications protocols) and the cloud-based MSA of the 
new generation (based on microservices with containers) are explored, and the 
ways of their convergence are shown with the purpose of providing efficient 
virtualization of cloud hardware and OS resources. For this, SOA is recommended 
to switch to container-based interactions between services and to control a size of 
Web services, and MSA to apply a semantic description of the micro-services to 
automate their discovery in large-sized registries (an expedient search algorithm is 
described). It turns out that the application of SOA is effective for the integration 
of applications and information systems, MSA effectively acts at the level of a 
separate application, focusing on its structure and components. 

On the basis of the combination of Ontologically Oriented (OО) and 
Model-Managed (MD) approaches, the methodology for designing service systems 
has been developed as a process of successive transformation of conceptual models 
(CIM, PIM, and PSM) with a gradual increase in the influence of the parameters of 
the service platform, which is used to implement the service system. It is shown 
that for MSA you can create the same types of architectures (synchronous, 
asynchronous and mixed) that exist for SOA. The service-oriented architecture and 
the list of services for the mobile medical system of the state monitoring and 
assistance to elderly chronically ill people in the framework of the implementation 
of the national health care reform in Ukraine are described. 

Keywords: service-oriented architecture (SOA), microservice, 
virtualization, container, cloud, API interface, microservice architecture (MSA), 
ontology, semantics, model-driven approach, European open science cloud 
(EOSC). 
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