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Анотація. В даній роботі досліджено фрактальні методи стиснення 

нерухомих зображень для передачі в мультимедійних застосуваннях. 
Запропоноване модифікований алгоритм пошуку само подібних блоків на 
зображенні, що відрізняється від існуючих паралельнім одночасним порівнянням 
рангових блоків у всіх доменних за вектором показників. Доменні та рангові 
блоки описуються вектором ознак. До вектору ознак включено середнє 
відхилення у блоці, асиметрія у блоці, різниця контрасту між пікселями у блоці, 
середньоквадратичне відхилення яскравості пікселя в межах доменного 
(рангового) блоку. Похибка відхилення дозволяє регулювати ступень 
стиснення. Якщо не досягнуте бажана якість, то подовжуємо зменшувати 
розміри або рангових, або доменних блоків. Кодова послідовність формується із 
значення яскравості і кольоре різницевих сигналів рангового блоку, його 
вектора ознак і адрес блоків, йому подібних. Отримано залежності коефіцієнта 
стиснення та відношення сигналу до шуму від середньоквадратичного 
відхилення середньої яскравості рангових блоків нащадків від яскравості 
вихідного рангового блоку. 

Ключові слова: фрактальне кодування, коефіцієнт стиснення, доменні 
блоки, рангові блоки, якість зображення. 
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Abstract. Fractal encoding (compression) of halftone images is based on the 

hypothesis that any image can reveal the local self-image of its various parts. In fractal 
compression, images are encoded and broken into many non-overlapping blocks (rank 
regions), for each of which, within the same image, a larger block (domain) is searched, 
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whose pixels would be translated by some coefficient given by several coefficients. in 
the pixel of the rank area. 

In this case, the code will be the location and size of the rank areas, as well as the 
conversion factors that describe self-similarity within the image. 

In this paper, the fractal methods of compressing still images are investigated for 
transmission in multimedia applications. A modified search algorithm for similar blocks 
in the image is proposed, which differs from the existing by parallel simultaneous 
comparison of rank blocks in all domain-based indicators. Domain and rank blocks are 
described by feature vector. The feature vector includes the mean deviation in the 
block, the asymmetry in the block, the difference in contrast between the pixels in the 
block, the average deviation of the pixel brightness within the domain (rank) block. The 
deviation error allows you to adjust the compression ratio. If the desired quality is not 
achieved, then continue to reduce the size of or rank, or domain blocks. The code 
sequence is formed from the brightness values and color difference signals of the rank 
block, its feature vector and block addresses that are similar to it. The dependences of 
the compression ratio and the signal-to-noise ratio on the standard deviation of the 
average brightness of the rank blocks of the descendants on the brightness of the 
original rank block are obtained. 

Keyword: fractal coding, compression ratio, domain blocks, rank blocks, image 
quality. 

 

Вступ 
Фрактальне кодування (стиснення) напівтонових зображень засновано на 

гіпотезі, згідно з якою в будь-якому зображенні можна виявити локальна само 
подоба різних його частин. Існуючі алгоритми фрактального стиснення, як 
правило, дотримуються такої схеми кодування [1, 2, 3]. Кодуються зображення 
розбивається на безліч блоків що не перетинаються (рангових областей), для 
кожного з яких, в межах цього ж зображення, шукається блок більшого розміру 
(домен), пікселі якого шляхом деякого перетворення, що задається кількома 
коефіцієнтами, переводилися б в пікселі рангової області.  

При цьому для пошуку оптимального відповідності рангових областей 
і доменів необхідний повний перебір варіантів, що тягне за собою значні 
обчислювальні витрати. З перетворень, що переводять домени в рангові області, 
формується відображення, що переводить зображення в зображення. При цьому 
кодом зображення будуть розташування і розміри рангових областей, а також 
коефіцієнти перетворень, що описують само подобу всередині зображення. 
Кількість біт, необхідних для опису коду, буде істотно менше кількості біт, 
необхідних для опису вихідного зображення. Коефіцієнтом стиснення називається 
відношення бітового представлення зображення до бітовому поданням коду. 
У відомих фрактальних методах стиснення зображень значення цього коефіцієнта 
може досягати 100 при прийнятній якості відновлення. 

 

Формулювання задачі дослідження 
У цій статті ми зосередимося на методах застосування фрактального 

стиснення нерухомих зображень [4, 5, 6], що працюють на основі пошуку подібних 
рангових блоків. На сьогоднішній день актуальною є проблема якості зображення 
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і відео, споживач став більш вимогливий до якості переданих програм. А нашим 
завданням є умови обробки зображень при яких з’являється можливість якомога 
якісніше і з малою ресурс ємністю передати зображення споживачеві, але 
з найменшими витратами канальних ресурсів. Даний алгоритм відомий тим, що 
в деяких випадках дозволяє отримати дуже високі коефіцієнти стиснення при 
прийнятному візуальному якості для реальних фотографій природних об’єктів, що 
недоступно для інших алгоритмів стиснення зображень в принципі.  

Недоліком базового алгоритму фрактального стиснення є, то що для кожного 
рангового блоку R алгоритм перебирає всі доменні блоки D і всі варіанти їх 
орієнтацій, проводячи над кожним попіксельно операції зміни орієнтації та 
знаходження коефіцієнтів перетворення. 

 

Методика пошуку само подібних блоків 
У даній роботі розглянуто генетичний алгоритм фрактального стиснення 

зображень, в якому для рангових блоків попередньо обчислюються статистичні 
параметри по виділеним ознакам; проведено аналіз методів фрактального 
стиснення, щодо базової реалізації фрактального алгоритму. 

Спочатку зображення розбивається на доменні блоки квадратної форми, які, 
у свою чергу поділяються на рангові блоки, розміри останніх змінюються від 
20 елементів зображення до 2 елементів зображення. Кожний доменний й ранго-
вий блок характеризується такими параметрами: 
     NI — кількість пікселів у сегменті I; 
  PX, Y — яскравість пікселя в точці (x, y);  
      μ — середнє значення пікселя в сегменті I;  
Iv, Iw — горизонтальні та вертикальні координати рангового блоку в доменному 
блоці.  

Визначимо показники рангових блоків: стандартне відхилення (1):  
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між піксельна різниця контрастності в межах рангового блоку (3):  
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середньоквадратичне відхилення (СКВ) яскравості пікселя в межах доменного 
(рангового) блоку: 
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максимальний з горизонтального (5) або вертикального (6) градієнта сегмента: 
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Спочатку роботи алгоритму проводиться порівняння доменів і рангів саме за 
цими характеристиками, що значно скорочує (в десятки разів) наступний обсяг 
обчислень, в порівнянні з базовим алгоритмом фрактального стиснення. Далі 
проводиться обчислення і зберігання значень вектору характеристик для кожного 
доменного блоку, а при обробці рангового блоку спочатку обчислюється його 
вектор характеристик, потім обчислюється відстань між вектором характеристик 
даного рангу і вектором характеристик кожного доменного блоку. Процедура 
вибору доменів з найближчими відстанями вектору характеристик до рангу 
забезпечує селективність, обмежуючи, тим самим, кількість доменних блоків для 
перебору, відповідно зменшує число операцій і обчислення коефіцієнтів 
перетворення. 

У роботі проаналізовано як спотворюється зображення за різних відстанях 
вектору параметрів блоків-нащадків від вектору параметрів блоку геному. На рис. 
1 наведено відтворене зображення для випадку середньоквадратичного 
відхилення яскравості рангових блоків 0,3%, а на рис. 2 відхилення складає 9%. 

У процесі кодування інформація про блоках нащадках передається тільки 
у вигляді їх адрес розташування, що і дозволяє значно стискати цифровий потік. 
Чим більша відстань між векторами параметрів ми допускаємо, тим більший 
коефіцієнт стиснення можна отримати. Для різних типів зображень суб’єктивна 
якість відновлених зображень буде різна. Потрібно провести досить великий обсяг 
суб’єктивних випробувань для вироблення рекомендацій на оптимальну відстань. 

В даному дослідженні нами отримана залежність відношення сигналу до шуму 
при різних СКВ (рис. 3) зображення групи дерев. 

Для зазначеного вище зображення групи дерев, що відноситься до класу 
природних, яким властива наявність само подібності, були також отримані 
залежності коефіцієнта стиснення від розміру рангового блоку (рис. 4), а також 
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розраховані значення відносини сигнал / шум для різних розмірів рангових блоків 
(рис. 5). 

 

  
 

Рис. 1. Вихідне зображення СКВ=0.003 
 

Рис. 2. Відтворене зображення СКВ =0,09 
 
Швидкість виконання операцій кодування поки що становить секунди, що 

вимагає подальших удосконалень як процесорів, так і алгоритмів паралельних 
обчислень. 

 
Рис. 3. — Залежність коефіцієнта стиснення від середньоквадратичного відхилення 

 

 
 

 

Рис. 4. Залежність коефіцієнта  
стиснення від розмірів рангових блоків 

 

Рис. 5. Залежність відношення  
сигнал/шум від розміру рангів 
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Фрактальне кодування кольорових складових нерухомих зображень 
У попередньому розділі ми оперували з розмірами рангових та доменних 

блоків, що обирались однаково для всіх складових зображення. Якщо 
перетворити кольорове зображення з простору основних кольорів R, G, B 
у простір сигналів яскравості Y і кольоре різницевих: червоне різницевий CR та 
синьо різницевий CB, то з’являється можливість підходити адаптивне до вибору 
розміру блоків в кожної складової. Якщо враховувати нижчу роздільну здатність 
людського зору в червоному і синьому кольорах в порівнянні з зеленим, то можна 
ставити трохи більшу похибка розбіжності вектору параметрів рангових блоків для 
червоне різницевого CR та синьо різницевого CB сигналів. Для дослідження нами 
було вибрано тестове зображення «Барбара» (рис. 6), яке часто 
використовується при проведення суб’єктивних випробувань. Розбиття на 
доменний і рангові блоки складової яскравості наведено на рис. 7. При 
використанні генетичного алгоритму розміри як рангових, так і доменних блоків 
могуть бути різними, в залежності від детальності зображення. 

  

Рис. 6. Тестове зображення  
«Барбара» 

Рис. 7. Розбиття на доменний і рангові 
блоки складової яскравості 

 
Побудуємо розподіл колірних складових пікселів з певним значенням величин 

яскравості і кольорових складових від загального числа елементів зображення 
(рис. 8). У графіку і по горизонтальній осі, і по вертикальній використовуємо 
нормовані значення від нуля до одиниці. 

Розбиття на доменні і рангові блоки для червоної складової наведено на рис. 
9, а для синьої складової на рис. 10. 

Аналізуючи рис. 9 і 10, можна зробити висновок, що на фігурі самої Барабари 
практично немає мілких кольорових деталей, що дозволило обмежитися досить 
великими блоками. І тільки невелика область в лівій частині зображення 
зажадала більш докладного розбиття. 

В роботі також проведено дослідження залежності середньоквадратичної 
помилки (СКП) відновлення зображення в залежності від кількості рангових блоків 
при різних розмірах рангових блоків (рис. 11). 
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Рис. 8. Розподіл колірних складових пікселів у зображенні «Барбара» 

 
 

 

 

Рис. 9. Кольоре-різницевий сигнал  
червоного 

Рис. 10. Кольоре-різницевий 
сигнал синього 

 
Рис. 11. Залежність СКП в залежності від кількості рангових блоків 
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Висновки 
У порівнянні з базовим алгоритмом фрактального стиснення, дозволяє 

стискати зображення в десятки разів швидше за часом при однакових параметрах 
настройки алгоритмів, розрізняються середні піксельні помилки алгоритмів 
в межах 5–16%, в результаті кодування базовим алгоритмом у всіх випадках 
досягається в середньому 1–3% більш високий коефіцієнт стиснення. Візуальне 
якість зображення що декодується помітно вище, ніж у базового алгоритму. Час 
кодування вихідного зображення у всіх випадках краще, ніж в базовій реалізації 
алгоритму фрактального стиснення. 
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Анотація. Розглядається підхід до організації автоматизованого процесу 

виконання обчислень з використанням веб-сервісів (зокрема, REST-сервісів). 
Дане рішення дозволить спростити процедуру впровадження нової 
функціональності у прикладних системах, що побудовані за принципами 
сервісно-орієнтованої архітектури та мікросервісної архітектури. Головна ідея 
даного рішення в тому, щоб максимально розділити розробку серверної логіки 
системи та логіку клієнтських додатків, коли клієнти використовуються для 
постановки абстрактних обчислювальних задач без прив’язки до наявних 
прикладних сервісів. При цьому пропонується використати централізовану 
схему організації обчислень (так зване оркестрування) та розмістити набір 
правил, за якими в кілька етапів з абстрактної постановки задачі будуються 
конкретні обчислювальні сценарії, у базі знань. До програмної архітектури 
прикладної системи пропонується включити підсистему виконання 
обчислювальних задач. До складу підсистеми входять сервіси обслуговування 
запитів на виконання задач, реєстр прикладних сервісів з базою знань про 
сервіси, та сервіс оркестрування. Клієнти надсилають запити до підсистеми 
виконання задач без вказівок на реальні сервіси, які треба виконати. Реєстр 
сервісів шукає у базі знань відповідний шаблон вхідного запиту, для якого далі 
шукає опис абстрактної операції, яка йому відповідає. Кожна абстрактна 
операція може мати реалізацію у формі робочого процесу, складеного з викликів 
операцій реальних прикладних сервісів. За відсутності такого готового 
відповідника у базі знань робочий процес можна синтезувати динамічно згідно 
вхідних та вихідних даних та опису функціональності абстрактної операції 
з запиту та наявних у реєстрі сервісів. Робочі процеси виконуються 
оркеструвальником. Таким чином, додавання нових функцій на стороні клієнта 
може бути впроваджене без змін серверної сторони, лише за рахунок 
повторного використання сервісів. З іншого боку, додавання нових сервісів 
може вплинути на фактичне виконання обчислень без оновлення клієнтів. 
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Abstract. The approach to organizing the automated calculations’ execution 

process using the web services (in particular, REST-services) is reviewed. The given 
solution will simplify the procedure of introduction of the new functionality in applied 
systems built according to the service-oriented architecture and microservice 
architecture principles. The main idea of the proposed solution is in maximum division 
of the server-side logic development and the client-side logic, when clients are used to 
set the abstract computation goals without any dependencies to existing applied 
services. It is proposed to rely on the centralized scheme to organize the computations 
(named as orchestration) and to put to the knowledge base the set of rules used to 
build (in multiple steps) the concrete computational scenario from the abstract goal. It 
is proposed to include the computing task’s execution subsystem to the software 
architecture of the applied system. This subsystem is composed of the service which is 
processing the incoming requests for execution, the service registry and the 
orchestration service. The clients send requests to the execution subsystem without 
any references to the real-world services to be called. The service registry searches 
the knowledge base for the corresponding input request template, then the abstract 
operation description search for the request template is performed. Each abstract 
operation may already have its implementation in the form of workflow composed of 
invocations of the real applied services’ operations. In case of absence of the 
corresponding workflow in the database, this workflow implementation could be 
synthesized dynamically according to the input and output data and the functionality 
description of the abstract operation and registered applied services. The workflows 
are executed by the orchestrator service. Thus, adding some new functions to the client 
side can be possible without any changes at the server side. And vice versa, adding 
new services can impact the execution of the calculations without updating the clients.  

Keywords: service-oriented architecture (SOA), REST, service orchestration, 
knowledge base, graph database. 

 
Вступ 
Системи підтримки прикладних обчислень тривалий час розроблялися 

навколо монолітного обчислювального ядра, що, хоч часто і забезпечувало 
максимально можливу ефективність обчислень, але, водночас, і ускладнювало 
розробку, підтримку, розвиток таких систем. З ростом складності 
функціональності програмної системи такого типу зростає і складність 
подальшого розширення такої функціональності та масштабування системи на 
обчислювальних ресурсах. Стандартним виходом в проблемі подолання 
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складності є декомпозиція. Сервісна декомпозиція — «високорівневий» 
з архітектурної точки зору підхід до декомпозиції функціональності програмної 
системи (аналог об’єктної декомпозиції на рівні одного програмного модуля) 
з метою подолання складності розробки та подальшого розширення 
функціональності системи. 

Так, як «сервісна декомпозиція» спрощує розробку, «сервісна композиція» 
покликана спростити процес конфігурування системи, її адаптацію під нові задачі 
користувачів. Сервісна композиція, як правило, організовується або у централі-
зованій формі оркестрування з сутністю-координатором, який відповідає за 
виконання обчислювального сценарію крок за кроком та виклики потрібних 
сервісів, або ж у децентралізованій формі хореографії, коли сервіси співпрацюють 
між собою для виконання поставленого завдання без посередника (як правило, 
з використанням механізму підписки на події та публікації повідомлень). 

В даній статті розглядається перший спосіб організації сервісної композиції, 
і наступна проблема, пов’язана з ним. В даній моделі клієнти або не можуть 
синтезувати динамічні сценарії обчислень та лише споживають наперед 
спроектовані сценарії (у формі бізнес-процесів як окремих сервісів), або ж мають 
бути достатньо «обізнані» з наявними в системі сервісами для формулювання 
конкретного обчислювального сценарію як послідовності викликів операцій веб-
сервісів. У першому випадку система не надто гнучко піддається розширенню (нові 
бізнес-процеси розробляються спеціалістами, що за складністю майже аналогічно 
до написання програмістами програмного коду). У другому ж випадку клієнти 
стають досить сильно залежними від серверної частини та деталей її 
функціонування та розгортання. Ця проблема так або інакше залишається 
актуальною для більшості сучасних систем прикладних обчислень: її важко 
адаптувати під різноманітні запити кінцевих користувачів або через сильну 
зв’язаність компонентів, або через занадто складний та деталізований опис правил 
оркестрування. 

 
Системи підтримки прикладних обчислень 
Системи підтримки прикладних обчислень забезпечують користувача 

свободою налаштування та формування власних числових експериментів, і є 
важливими елементами для роботи сучасних інженерів та дослідників. Як 
правило, такі системи надають можливість користувачу описати його 
«обчислювальний експеримент» як певний сценарій виконання обчислень. 
Поширеними формами опису таких сценаріїв є програмний код (на кшалт 
скриптових мов програмування) або графічне представлення (у формі 
направленого графа). На сьогодні існує багато систем підтримки прикладних 
обчислень, часто універсальних за призначенням, які орієнтуються на графічний 
опис обчислювальних сценаріїв [1–4].  

Незважаючи на зручність графічного представлення числового експерименту, 
недоліками таких систем є відсутність можливості зміни та нарощування 
функціональності без знання самими користувачами деталей мов опису сценаріїв 
обчислень, таких як WS-BPEL, та деталей реалізації WSDL-SOAP-сервісів та 
REST-сервісів. Іншими словами, бракує механізму динамічного синтезу 
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деталізованих сценаріїв обчислень на основі більш простих, зрозумілих кінцевому 
користувачу формулювань обчислювальних задач. 

Дана стаття пропонує компромісне рішення описаної у попередніх розділах 
проблеми: дозволити клієнтами формулювати обчислювальні задачі без 
конкретних знань про наявні сервіси, розмістивши ці знання та правила динамічної 
побудови сценаріїв обчислень у базі знань. В цьому випадку зміни на серверній 
стороні системи (додавання нових сервісів чи заміна існуючих) не вимагатимуть 
оновлення клієнтів, а лише коригування певних фактів у базі знань для 
збереження виконання існуючих робочих процесів. А нова функціональність може 
бути синтезована додаванням нових фактів у базу знань та налаштуванням 
клієнтів на використання цих оновлених фактів, що при належному рівні 
абстракцій може бути більш простим та зрозумілим процесом, аніж деталізоване 
проектування бізнес-процесів, що буде показано далі. 

 
Підхід до динамічного оркестрування сервісів 
Підхід, що пропонується, вимагає введення додаткових елементів у типову 

сервісно-орієнтовану архітектуру прикладних систем. Узагальнена доповнена 
архітектура показана на рис. 1. 

Будова системи умовно поділена та три рівні: 1) рівень клієнтів, які 
надсилають запити серверній частині та візуалізують дані, 2) рівень семантичної 
окрестровки, де відбувається динамічний підбір сервісів під запити клієнтів, 3) 
рівень прикладних сервісів (мікросервісів). Ці рівні складають основу відповідних 
підсистем: а) постановки задач (клієнтами), б) виконання задач, в) виконання 
прикладних обчислень. 

 
 

Рис. 1. Узагальнена архітектура системи, що розглядається 
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Рівень семантичної оркестровки є основою підсистеми виконання задач. Він 
тісно пов’язаний з базою знань про сервіси (рис. 2). Його задачею є переадресація 
«абстрактних» (тобто, не прив’язаних до конкретних адрес, портів, серверів, назв 
сервісів) задач на виконання прикладних обчислень на реальні сервіси, що здатні 
виконати задачу. Така переадресація налаштовується через базу знань про 
сервіси, що буде розглянута нижче. Основними складовими рівня оркестровки є:  

SE — сервіс виконання, що приймає від клієнтів абстрактні запити та 
відповідає за виконання взятих запитів. 

SR — реєстр сервісів (теж у формі сервісу). Його задача — підібрати під 
абстрактний запит потрібний реальний сервіс або сценарій взаємодії реальних 
сервісів, або ж, у випадку відсутності такого відповідника, динамічно побудувати 
сценарій взаємодії сервісів, що може виконати поставлену задачу. 

SO — оркеструвальник сервісів, який за наданим конкретним сценарієм 
викликає сервіси та керує передачею даних між ними. 

Порядок обробки запитів клієнтів проілюстровано на рис. 3. Пропонується між 
запитом та відповідним йому сценарієм оркестрування запровадити додатковий 
шар моделей — абстрактних операцій, які слід відрізняти від операцій сервісів. 

Спочатку реальний вхідний запит до SE розбирається на складові, і або для 
них шукається відповідний шаблон у базі знань, а потім відповідна (прив’язана) до 
шаблону абстрактна операція, або ж у запиті міститься одразу описана 
абстрактна операція. Далі динамічний синтез робочого процесу відбувається на 
рівні абстрактних операцій. Знайденій операції, що відповідає вхідному запиту, 
шукають прив’язку до реальної реалізації-запиту, або, якщо такої немає, то до 
абстрактного робочого процесу, окремі кроки якого вже мають бути прив’язані до 
реальних операцій сервісів. Якщо таких прив’язок немає у базі знань, то робиться 
спроба знайти відповідники для абстрактної вхідної операції у формі робочого 
процесу з інших абстрактних операцій, наявних у базі. 

 

 
 

Рис. 2. — Склад та взаємозв’язки між елементами запропонованої узагальненої  
архітектури системи виконання прикладних обчислень 

Для ілюстрації описаного підходу розглянемо простий приклад сценарію 
отримання переліку користувачів системи з відповідного мікросервісу. Нехай на 
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вході маємо такий абстрактний REST-запит до SE: GET http://{host:port}/se/users 
(запит абстрактний в тому сенсі, що не вказує на жоден прикладний сервіс). Його 
розбір у SE приводить до такої моделі, що на рис. 4. Жирним виділені імена класів, 
похилим — залежності, звичайним шрифтом — екземпляри, залежність «є» 
показана курсивом. 

Далі для моделі запиту Request1 (тимчасовий екземпляр) підбирається 
шаблон запиту такої ж структури. Підбір шаблону схожий на перевірку подібності 
двох графів, але рекомендовано його розпочати з пошуку шаблонів, які точно 
відповідають шляху запиту та методу — це тривіальна задача (немає сенсу 
додавати у базу знань шаблони, що не відповідатимуть конкретним вхідним 
запитам). З множини знайдених таким чином шаблонів обирається той, що має 
більш за все співпадінь по вхідним даним (UserListRequestPattern, зліва на рис. 5). 

Вхідних даних в шаблоні немає, далі відбувається пошук абстрактної операції 
для шаблона UsersListRequestPattern (рис. 6). Операція описує формат вихідних 
даних — масив даних по користувачам. Далі відбувається пошук реалізації цієї 
абстрактної операції (рис. 7). Також показані зв’язки (represents) між елементами 
вихідних даних. При поверненні результатів саме назви вихідних елементів 
абстрактної операції будуть фігурувати у вихідному JSON-об’єкті. Оскільки 
реалізація знайдена, то для SO будується простий обчислювальний сценарій як 
робочий процес з виклику однієї операції GetUsers сервісу UserManager (usermgr). 

 
 

 
Рис. 3. Етапи процесу обробки запитів підсистемою виконання обчислень 
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Рис. 4. Розбір REST-запиту 
 
Під час виконання сценарію операція GetUsers сервісу usermgr поверне 

наступні дані у форматі JSON: 
[{ 
«userid»: «1», 
«lastname»: «Smith» 
}, { 
«userid»: «2», 
«lastname»: «Jones» 
}] 
 
Для ілюстрації нетривіального випадку, коли один запит потребує виконання 

кількох операцій сервісів, розглянемо задачу відправки пошти користувачу. 
Відправка пошти відбувається за адресою, яка зберігається у БД сервісу 
«користувачі». Прив’язка абстрактної операції надсилання пошти користувачу до 
робочого процесу, складеного з операцій отримання даних користувача за його 
ідентифікатором та надсилання пошти за електронною адресою показана на рис. 
8. Переклад робочого процесу з абстрактних операцій на сценарій викликів 
конкретних сервісів також тривіальний, оскільки кожна абстрактна операція 
з потоку має відповідну реалізацію у формі виклику реальної операції сервісу. 
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Рис. 5. Знайдений шаблон запиту 

Зазначимо, що дана прив’язка до робочого процесу може бути синтезована 
автоматично на основі описів окремих операцій, що входять до процесу. Такий 
динамічний синтез робочого процесу з його подальшим оркеструванням 
можливий за умови належного опису сервісів у базі знань, а саме: опису їх вхідних 
та вихідних даних та функціональності. Тоді під запит, якому знайдено відповідник 
у формі абстрактної операції зі своїми вхідними та вихідними даними, шукається 
така послідовність веб-сервісів, що узгоджувалась би з вхідними та вихідними 
даними абстрактної операції та найкраще відповідала б функціональному при-
значенню операції (для вибору кращої з можливих комбінацій сервісів) [5, 6].  
 

 
Рис. 6. Абстрактна операція UsersListOperation (справа)  

для знайденого шаблона запиту 
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Рис. 7. Реалізація абстрактної операції як запит до REST-сервісу 

 
Рис. 8. Опис робочого процесу (однакові екземпляри скопійовані  

для кожної операції для наочності) 
В рамках перевірки запропонованого багатокроковоого підходу до 

оркестрування сервісів було описано модель та перевірено запуск сервісу 
вирішення СЛАР як REST-сервісу. Час виконання обчислень виявився меншим, 
аніж при використанні BPEL-сервера через відсутність накладних витрат на 
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розгортання бізнес-процесу та відносній простоті моделей. Звичайно, при 
зростанні кількості прикладних сервісів у базі знань час виконання абстрактних 
запитів сповільнюватиметься через необхідність проведення пошуку моделей та 
шаблонів. Однак проблема може бути вирішена кешуванням запитів. Прототип 
компонентів SE, SO, SR розроблено на мові Python3, з використанням БД Neo4j 
для зберігання фактів бази знань про сервіси. 

 
Висновки 
В статті описано підхід до динамічного оркестрування сервісів, відрізняється 

від існуючих аналогів поєднанням наступних якостей: 
а) підтримка виконання сценаріїв обчислень, що моделюються робочими 

процесами (workflow), складеними з операції веб-сервісів, причому користувач та 
його програмний клієнт не мають бути обізнані з деталями виклику конкретних 
сервісів; 

б) для виконання сценаріїв обчислень використовується база знань, що 
містить як онтологію предметної області, так і онтологію сервісів з описами 
викликів реальних сервісів, а також шаблони викликів операцій сервісів для 
автоматичного пошуку сервісів на запит клієнта.  

в) при цьому використовується багатокрокове перетворення «конкретний 
запит» — «абстрактна операція» — «абстрактний робочий процес» — «запит до 
реальної операції веб-сервісу» — «робочий процес для безпосереднього 
виконання». Це дає високий рівень свободи для повторного використання 
існуючої функціональності та забезпечує високий рівень ізоляції клієнтських 
частин системи від прикладних сервісів; 

г) за відсутності прямого відповідника у вигляді існуючого сервісу чи їх 
композиції на запит клієнта можливим є механізм динамічного автоматизованого 
синтезу робочого процесу з існуючих операцій для виконання поставленої задачі.  

Відмінність даного рішення від виробничих систем оркестрування веб-сервісів 
типу BPEL-серверів в тому, що опис сценарію взаємодії абстрактний, 
і доповнюється деталями автоматично з використанням бази знань. Відмінність 
від систем оркестрування контейнерів для виконання сервісів типу Kubernetes 
в тому, що оркестрування виконується не на рівні розгортання контейнерів та 
організації їх взаємодії, а на рівні узгодження окремих сервісів без прив’язки до 
деталей середовища їх виконання. Відмінність від більшості прикладних та 
наукових workflow-систем в тому, що основною одиницею обчислень є функція 
(операція) веб-сервісу, однак конкретні сервіси приховані від кінцевого 
користувача — він маніпулює абстрактними функціями, відповідники яким у формі 
операцій сервісів шукаються автоматично. 

Вигода від впровадження даного підходу полягає у пришвидшенні розробки 
розподілених прикладних додатків за рахунок незалежності процесів розробки 
клієнтських та серверних модулів (з їх «синхронізацією» через базу знань) та 
можливості синтезу нової серверної функціональності з існуючих сервісів за 
рахунок опису нових сценаріїв прямо у базі знань чи автоматичного підбору 
наявних сервісів. Користувачі ж отримають ширші можливості з адаптації та 
розширення функцій прикладних систем, які доступні вже на рівні адміністраторів 
та користувачів, а не програмістів, що знизить вартість супроводу таких систем. 



Серія: інформатика, обчислювальна техніка та кібернетика  

 

242 

 
 

 
Література 
1. D. Hull. Taverna: A tool for building and running workflows of services / D. Hull, 

K. Wolstencroft, R. Stevens, C. Goble, M. R. Pocock, P. Li, T. Oinn // Nucleic Acids 
Research. — 2006. — Vol. 34. — p. 729–732. 

2. I. Taylor. Visual Grid Workflow in Triana. / I. Taylor, M. Shields, I. Wang, 
A. Harrison // Journal of Grid Computing. — 2005. — Vol. 3. — No. 3-4. — p. 153-169. 

3. W. van der Aalst Yawl: Yet another workflow language. / W. van der Aalst, 
A. Hofstede. — 2002. 

4. B. Ludascher. Scientific workflow management and the kepler system: Research 
articles. / B. Ludascher, I. Altintas, C. Berkley, D. Higgins, E. Jaeger, M. Jones, E. A. 
Lee, J. Tao, Y. Zhao // Concurr. Comput.: Pract. Exper. — 2006. — Vol. 18. — No. 
10. — p. 1039–1065. 

5. A.I. Petrenko. Intelligent service orchestration as a service / A.I. Petrenko, 
B.V. Bulakh // Proc. of 2018 IEEE First International Conference on System Analysis 
and Intelligent Computing (SAIC), 8–12 October, 2018, Kyiv. — pp 201–205 

6. Petrenko A., Bulakh B. Automatic Service Orchestration for e-Health Application 
// Advances in Science, Technologies and Engineering Systems Journal, 4(4), 2019. — 
p. 244–250; DOI: 10.25046/aj040430. 

 
References 
1. D. Hull. Taverna: A tool for building and running workflows of services / D. Hull, 

K. Wolstencroft, R. Stevens, C. Goble, M. R. Pocock, P. Li, T. Oinn // Nucleic Acids 
Research. — 2006. — Vol. 34. — p. 729–732. 

2. I. Taylor. Visual Grid Workflow in Triana. / I. Taylor, M. Shields, I. Wang, 
A. Harrison // Journal of Grid Computing. — 2005. — Vol. 3. — No. 3-4. — p. 153-169. 

3. W. van der Aalst Yawl: Yet another workflow language. / W. van der Aalst, 
A. Hofstede. — 2002. 

4. B. Ludascher. Scientific workflow management and the kepler system: Research 
articles. / B. Ludascher, I. Altintas, C. Berkley, D. Higgins, E. Jaeger, M. Jones, E. A. 
Lee, J. Tao, Y. Zhao // Concurr. Comput.: Pract. Exper. — 2006. — Vol. 18. — No. 
10. — p. 1039–1065. 

5. A.I. Petrenko. Intelligent service orchestration as a service / A.I. Petrenko, 
B.V. Bulakh // Proc. of 2018 IEEE First International Conference on System Analysis 
and Intelligent Computing (SAIC), 8–12 October, 2018, Kyiv. — pp. 201–205. 

6. Petrenko A., Bulakh B. Automatic Service Orchestration for e-Health Application 
// Advances in Science, Technologies and Engineering Systems Journal, 4(4), 2019. — 
p. 244–250; DOI: 10.25046/aj040430. 
  


