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Забезпечення функцiональної сумiсностi систем на семантичному
рiвнi
Одним iз найбiльших i найскладнiших викликiв у сферi iнформацiйних технологiй

на сьогоднi є отримання потрiбної iнформацiї у потрiбному мiсцi в потрiбний час. Для
її вирiшення необхiдна наявнiсть засобiв, що могли б прозоро пов’язувати програмнi
агенти й iншi iнформацiйнi системи та залишати iнформацiю зрозумiлою людинi.
Першi зусилля в напрямку такої iнтеграцiї були спрямованi на органiзацiю зв’язкiв

на фiзичному та синтаксичному рiвнях. Iснують комерцiйнi iнструменти, наприклад,
для надання допомоги в iнтеграцiї корпоративних додаткiв, що використовують шлюзи
даних ODBC, промiжне ПЗ, орiєнтоване на передачу, обробку й маршрутизацiю повi-
домлень, композитнi технологiї, програмнi адаптери тощо. На сьогоднi слiд визнати, що
фiзичний та синтаксичний зв’язок не є достатнiм, оскiльки вiн змушує жорстко задава-
ти, що робити з кожним елементом даних з кожної системи.
Багатообiцяючим пiдходом, який, проте, потребує бiльш детального вивчення, є се-

мантична iнтеграцiя, що базується на спiльному розумiннi понять у рiзних системах, а
також узгодженнi цього розумiння.
Сервiс-орiєнтована архiтектура, що має тенденцiю поширення у сферi побудови скла-

дних розподiлених систем, у тому числi й Грiд, дозволяє виконувати розумну декомпо-
зицiю їх функцiоналу й наразi переважно базується на веб-сервiсах. Поруч зi стандар-
тизацiєю W3C основних засобiв синтаксичного вираження семантики даних, з’явились
декiлька iнiцiатив iз впровадження семантики для опису функцiональностi та автома-
тизацiї застосування веб-сервiсiв.
Доповiдь присвячена розгляду способiв органiзацiї сумiсностi окремих функцiй про-

грамних систем на семантичному рiвнi взагалi та у виконаннi веб-сервiсiв зокрема. Роз-
глядаються iнiцiативи OWL-S, WSDL-S, SWSF та WSMO для забезпечення бази се-
мантичних веб-сервiсiв. Особлива увага придiляється останнiй, як одному iз основних
напрямкiв у Європi, що має на метi стандартизацiю унiфiкованої iнфраструктури для
семантичних веб-сервiсiв з пiдтримкою концептуального моделювання та формального
представлення служб разом iз автоматизацiєю взаємодiї з ними.

Лiтература

1. Web Services Modeling Ontology – http://www.wsmo.org/.
2. OWL-S: Semantic Markup for Web Services – http://www.daml.org/services/owl-s/1.2
/overview/.

3. Semantic Web-Services Framework – http://www.w3.org/Submission/SWSF/.
4. Web Service Semantics – http://www.w3.org/Submission/WSDL-S/.
5. Muhammad Ahtisham Aslam, Michael Herrmann, Sцren Auer, Richard Golden. Real-life
SOA Experiences and an Approach Towards Semantic SOA –
http://bis.informatik.uni-leipzig.de/files/soa__4tier_sws_int_arch.pdf.

International conference on System Analysis and Information Technologies SAIT 2011
Institute for Applied System Analysis of National Technical University of Ukraine “KPI”, Kyiv, Ukraine, May 23–28, 2011

ISBN 978-966-2153-57-6, revision 0.9.2 (2011.05.12), available at http://sait.kpi.ua/books/sait2011.ebook.pdf


