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«Метод відображення між дескриптивною логікою та реляційною моделлю 
даних», подану на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за 

спеціальністю 01.05.03 -  математичне та програмне забезпечення 
обчислювальних машин і систем

1. Загальна характеристика роботи
1.1. У результаті розгляду матеріалів дисертаційної роботи була 

сформульована її оцінка, зміст якої наведено нижче.

1.2. Оформлення дисертації відповідає вимогам Міністерства освіти і 
науки України, наказ 12.01.2017 № 40. Назва дисертації відповідає обраній 
спеціальності та суті розв’язуваної задачі. У дисертації використовуються 
тільки особисто розроблені автором ідеї, технічні рішення та інші матеріали. На 
використані у рукопису матеріали і результати досліджень інших авторів 
зроблені посилання. Зміст автореферату ідентичний змісту дисертації і дає 
повне уявлення про роботу. Вимоги до оформлення автореферату і його 
розсипки витримані. Тема дисертації, її об’єкт і предмет дослідження 
відповідають паспорту спеціальності, оскільки розроблені у дисертації метод 
відображення між дескриптивною логікою та реляційною моделлю даних 
належить до методів створення програмного забезпечення комп’ютерних 
систем, як представлено в паспорті спеціальності 01.05.03 -  математичне та 
програмне забезпечення обчислювальних машин і систем.

1.3. Зміст дисертації
У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційної роботи, 

сформульовано мету та завдання дослідження, відзначено наукову новизну, 
практичне значення отриманих результатів та галузі їх застосування, зазначено 
особистий внесок здобувана.

Перший розділ присвячено огляду літературних джерел, пов’язаних з 
тематикою дисертації та обґрунтуванню вибору напрямку досліджень.

Розглянуто літературні джерела щодо причини виникнення 
гетерогенності даних. Наведено огляд літератури щодо розв’язання задач 
інтеграції даних в семантичному веб, а саме -  три її складові частини: схеми 
інтеграції даних, відображення між моделями даних, засоби маніпулювання 
даними. За результатами огляду схем інтеграції даних, обрано централізовану 
схему у якості інтегруючої. Наведено характеристику двох основних підходів 
до інтеграції даних, а саме Global-as-View та ЬосаІ-ав-Уіеш. Ґрунтуючись на 
онтології, надано визначення семантичної інтеграції даних. Наведено огляд 
досліджень по встановленню відображень між онтологічною та реляційною 
моделями даних. Створено класифікацію підходів до створення відображень 
між реляційною моделлю даних та онтологією. Проаналізовано зміст 
досліджень підходів із класифікації. Визначено нерозв ’язані задачі щодо
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кожного з підходів та обґрунтуванню вибір напрямку досліджень дисертаційної 
роботи.

У другому розділі дисертації визначено метод відображення між 
дескриптивною логікою та реляційною моделлю даних; определено 
підмножини реляційної моделі даних та дескриптивної логіки, на яких 
засноване відображення; обґрунтовано необхідність створення спеціального 
варіанту реляційної моделі даних, а саме -  бінарної реляційної моделі даних; 
показано спосіб перетворення n-арного реляційного представлення даних в 
бінарне реляційне представлення; для дескриптивної логікі ALC створено 
відображення з бінарної реляційної моделі даних.

Виходячи з того, що реляційна модель даних допускає застосування п- 
арного відношення, а дескриптивна логіка ALC використовує 1-місні та 2-місні 
предикати, в дисертаційної роботі запропоновано варіант реляційної моделі 
даних, яку названо бінарна реляційна модель даних. Бінарна реляційна модель 
даних включає в себе: бінарну реляційну структуру даних; бінарну реляційну 
алгебру; обмеження цілісності, яким відповідають відношення бінарної 
реляційної структури даних.

З метою застосування запропонованої бінарної реляційної моделі даних 
для інших дескриптивних логік -  розширень ALC, в дисертаційної роботі 
використовується відомий механізм реіфікації для зведення розширень до 
логіки ALCIQ.

У третьому розділі розглянуто створення відображень між 
дескриптивною логікою та бінарною реляційною моделлю даних. В 
дисертаційної роботі відображення засновано на гіпотези, що відображення 
дескриптивної логікі у бінарну реляційну модель даних уявляє собою набір 
тверджень, по одному на кожний елемент із дескриптивної логікі, пов’язаних 
запитом із відповідним набором елементів бінарної реляційної моделі. У свою 
чергу, відображення бінарної реляційної моделі у дескриптивну логіку уявляє 
собою набір тверджень, по одному на кожний елемент бінарної реляційної 
моделі, пов’язаних запитом із відповідним набором елементів дескриптивної 
логікі.

Запропонована схема відображення з побудовою проміжної 
концептуальної інформаційної моделі дескриптивної логікі. Для побудови 
концептуальної інформаційної моделі було використано відомий CASE* метод. 
Для виконання відображень представлено сукупність тверджень і алгоритмів.

У четвертому розділі наведено перевірку правильності запропонованого 
методу відображення. Для перевірки застосовується відома методика 
порівняння результатів, які отримані шляхом відображення запропонованім 
методом з результатами, отриманими деяким «стандартним» методом. В якості 
«стандартного» метода, в дисертаційної роботі застосовується «трансляція» 
представлень дескриптивної логіки і бінарної реляційної моделі в 
представлення Resource Description Framework. Для перевірки, на прикладі, 
домену проходження практики студентами було створено представлення2



онтології в дескриптивної логіки та реляційну базу даних. Оскільки ця 
реляційна базу даних ґрунтується на класичній моделі, то для неї було 
виконано декомпозицію відношень на унарні та бінарні шляхом реіфікації.

Виконано алгоритмічну оцінку складності запропонованого методу 
відображення.

Було встановлено відповідність представлень Resource Description 
Framework, отриманих після трансляції результатів виконання алгоритмів 
відображення, які запропоновано в дисертаційної роботі в контексті метода.

У висновках по роботі в достатній мірі відображені результати основних 
досліджень дисертаційної роботи.

Список використаних джерел охоплює в достатньому обсязі різнобічні 
джерела інформації по тематиці роботи, в тому числі вітчизняні та зарубіжні.

2. Актуальність обраної теми.

Останнє десятиріччя в інженерії програмного забезпечення все частіше 
засовується онтологія. Це пов’язано, по перше, зі зростаючим застосуванням знань в 
продуктах, процесах і ресурсах життєвого циклу програмного забезпечення. А, по 
друге, з удосконаленням онтології, як ефективного засобу формалізації знань. 
Перше, є наслідком зростаючої зрілості інженерії програмного забезпечення, якою 
вона набула протягом більш ніж п’ятдесяти років розвитку. Друге, пов’язано з 
постійно розширюємося застосуванням онтології, ж  засобу представлення знань в 
інформатики. Зрозуміло, що застосування в інженерії програмного забезпечення 
засобів представлення даних, наприклад, реляційних моделей, ж  і раніше 
залишилося. В зв’язку з цим, завдання відображення між представленнями онтології 
і іншими представленнями даних набуває особливого значення.

Тому, тема дисертації, яку присвячено створенню та дослідженню 
формального методу двостороннього відображення між онтологічною та 
реляційною моделями даних є актуальною.

Робота виконувалася відповідно до планів наукових досліджень відділу 
автоматизованих інформаційних систем Інституту програмних систем НАН 
України в рамках науково-дослідних тем: «Розробка методів та засобів 
підтримки побудови інтелектуальних інформаційних систем у семантичному 
Веб-середовгаці», шифр ІИ-2-12, № держреєстрації 0112U002761, (2012-2016); 
«Інтелектуальні інформаційні системи підтримки аналізу великих даних (Big 
Data)», шифр III-10-18, № держреєстрації 0118U001906, (2018-2019); «Методи 
та засоби створення інтелектуальних сервіс-орієнтованих інформаційно- 
забезпечуючих систем у середовищі семантичного Вебу», шифр ІІІ-2-17, № 
держреєстрації 0117U000736, (2017-2021).

3. Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 
рекомендацій, сформульованих в дисертації.

Обґрунтованість наукових положень і результатів, отриманих у 
дисертації, забезпечується наступним:

• використанням теорії реляційних баз даних (під час створення
з



бінарної реляційної моделі, що розроблено в дисертації), дескриптивної логіки 
(при описі онтології), методу реіфікації (при декомпозиції відношень класичній 
реляційної моделі на унарні та бінарні та для зведення розширень логіки ALC 
до логіки ALCIQ), О-нотацією (при визначенні оцінок складності для окремих 
складових, щодо алгоритму відображення), Resource Description Framework 
(при дослідженні запропонованого методу відображення).

Достовірність науково-практичних результатів забезпечується 
використанням відомої методики порівняння результатів, які отримані шляхом 
відображення запропонованім методом з результатами, отриманими деяким 
«стандартним» методом. В якості «стандартного» метода, в дисертаційної 
роботі застосовується «трансляція» представлень дескриптивної логіки і 
бінарної реляційної моделі в представлення Resource Description Framework.

4. Наукова новизна результатів дисертаційної роботи
Основні результати, отримані здобувачем:

уперше розроблено формальний метод двостороннього відображення 
між онтологічною та реляційною моделями даних, який визначається на 
структурному, та операційному рівні (включено конструктори концептів 
та ролей, а також операції реляційної алгебри) з відображенням 
термінологічних аксіом дескриптивної логіки;

- уперше, в рамках методу визначено спеціальний варіант класичної 
реляційної моделі даних -  бінарну реляційну модель даних, яка 
складається з бінарної реляційної структури даних, бінарної реляційної 
алгебри, та обмежень цілісності.

- уперше визначено бінарну реляційну алгебру, до якої внесені нові 
операції по відношенню до класичної реляційної алгебри, для підтримки 
відображення конструкторів концептів та ролей дескриптивної логікі. 
Операції реляційної алгебри, що утворюють відношення арністю більше 
двох, були внесені в бінарну реляційну алгебру у модифікованому 
вигляді, такому, що результат їх виконання теж утворює унарне або 
бінарне відношення;

на прикладі тестових даних проведено перевірку достовірності 
алгоритмів запропонованого методу відображення, шляхом застосування 
«трансляції» представлень дескриптивної логіки і бінарної реляційної 
моделі в представлення Resource Description Framework та порівняння 
останніх;

- шляхом застосування О-нотації визначено оцінку складності для окремих 
складових, щодо алгоритмів відображення.

5. Практична цінність отриманих наукових результатів
Запропонований метод відображення було використано в Інституті 

розробки інформаційних систем з метою підвищення інтелектуальності 
автоматизованих інформаційних систем шляхом перетворення реляційних
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інформаційних ресурсів в онтологічну базу даних (довідка про впровадження 
від 7 червня 2021р).

Метод відображення було впроваджено у компанії «Зініт Солюшенс 
Юкрейн» під час проектування автоматизованої системи комплектації 
обчислювальної техніки (довідка про впровадження від 3 червня 2021р).

Алгоритми відображення між дескриптивною логікою та реляційною 
моделлю даних можуть бути використані для створення бібліотеки функцій при 
розробці програмного забезпечення, що підтримує відображення між існуючою 
онтологією та базами даних, які представлено реляційною моделлю.

6. Зауваження

1. В дисертаційної роботі (ні в тексті дисертації, ні в тексті автореферату) 
не наведено формулювання сутності запропонованого методу, що ускладнює 
розуміння методу та оцінку відповідності, отриманого результату тому, що 
передбачено методом. Наприклад, на стор. 87 тексту дисертації вказано, - метод 
складається з двох технологій (які носять суто теоретичний характер, стор. 88), 
що викликає питання, але надалі ці складові методу не описані с точки зору 
технології.

2. Більшість алгоритмів, які наведено в роботі представлені вербально 
(стор. 64, 68, 71), а це ускладнює їх розуміння.

3. В тексті дисертації багато уваги присвячено описам широко відомих 
понять, наприклад, опис дескриптивної логіки ALC в другому розділі та опис 
Resource Description Framework і відповідних перетворень в четвертому розділі.

Загальні висновки по роботі

В результаті вивчення поданих І.С. ЧИСТЯКОВОЇ дисертаційної роботи, 
автореферату та наукових праць сформульовано наступний висновок.

Дисертація І.С. ЧИСТЯКОВОЇ «Метод відображення між дескриптивною 
логікою та реляційною моделлю даних», представлена на здобуття наукового 
ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 01.05.03 -  математичне і 
програмне забезпечення обчислювальних машин і систем, є самостійною, 
завершеною науково-дослідною роботою, в якій отримані нові, теоретично 
обґрунтовані та експериментально підтверджені результати, які в сукупності 
розв’язують конкретну науково-прикладну задачу, спрямовану на підвищення 
ефективності складових фаз життєвого циклу програмного забезпечення.

Автореферат відповідає змісту дисертаційної роботи та відображає її 
основні результати.

Робота повністю відповідає паспорту спеціальності 01.05.03 —
математичне і програмне забезпечення обчислювальних машин і систем.
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Дисертаційна робота містить всі необхідні кваліфікаційні ознаки, що 
пред’являються до дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня 
кандидата технічних наук, повністю відповідає вимогам МОН України, щодо 
«Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання 
старшого наукового співробітника» (Постанова КМУ від 24.07.2013 р. № 567), 
а її автор І.С. ЧИСТЯКОВА заслуговує на присудження їй наукового ступеня 
кандидата технічних наук за спеціальністю 01.05.03 -  математичне та 
програмне забезпечення обчислювальних машин та систем.

Офіційний опонент, професор 
кафедри інформатики і програмної

доктор технічних наук, професор

технічного університету України 
«Київський політехнічний інститу 
імені Ігоря Сікорського»,

інженерії Національного
М.О. Сидоров
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ВІДГУК
офіційного опонента кандидата технічних наук Франчука О.В. 

на дисертаційну роботу Чистякової Інни Сергіївни 
«Метод відображення між дескриптивною логікою та реляційною моделлю даних», 
подану на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 

01.05.03 -  математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем

Актуальність теми дослідження. Проблема інтеграції даних в семантичному вебі 

з’явилася завдяки ряду причин, кожна з яких обумовлюється одним і тим самим явищем 

гетерогенності. До причин, що породжують гетерогенність, відносяться наступні: 

різнорідність моделей даних, різні способи їх збереження, суттєва ізольованість, неповнота 

та суперечливість даних, а також різноманіття засобів оперування ними. В дисертаційній 

роботі приділено увагу подоланню фактору, якому сприяє явище гетерогенності на рівні 

моделей даних. Відзначалося, що чимала кількість даних зберігається в структурах, які 

визначаються зовсім різними моделями зі своєю специфічною семантикою. В таких умовах 

неможливо мати узгоджений доступ одночасно до усіх джерел інформації.

Дисертаційна робота Чистякової І.С. присвячена актуальній проблемі -  створенню 

методів відображення між дескриптивною логікою та реляційною моделлю даних в рамках 

вирішення комплексної проблеми інтеграції даних в семантичному вебі. Перші роботи з 

дескриптивних логік почали з’являтися у 90-ті роки минулого сторіччя. Онтологічні 

системи, що побудовані ґрунтуючись на цьому потужному формально-логічному апараті, 

досить нові. За час свого існування в комп’ютерних системах, що використовують онтології 

для роботи з даними, накопичилась певна кількість інформації. Але переважну більшість 

даних сучасного інформаційного простору містять комп’ютерні системи, засновані на 

реляційній моделі даних, які було зібрано за весь період, що передував появі онтологій. З 

подальшим розвитком концепції семантичного вебу, з’явилася необхідність, з однієї 

сторони мати змогу працювати з реляційними базами даних методами та засобами 

семантичного вебу, а з іншої -  виникло питання фізичного місця розташування онтологій, 

для чого було запропоновано використовувати реляційні СУБД та всі ті переваги, які було 

напрацьовано в області зберігання та маніпулювання даними за роки існування баз даних. 

Такий стан справ обумовив появу одного з факторів виникнення проблеми інтеграції даних 

комп’ютерних систем.

Для подолання гетерогенності на рівні моделей даних створюються методи 

взаємодії, яке називається відображенням. Багато уваги приділяється тим засобам, які 

описують алгоритм відображення між онтологіями та реляційними базами даних. 

Переважна більшість існуючих технологій характеризуються відсутністю формального
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підходу. Тобто, технологія відображення стосується лише взаємодії реляційної бази даних 

з конкретною онтологією, створеною за допомогою наперед визначеної мови опису. 

Відомо, що будь-яка мова опису онтологій ґрунтується на певному діалекті дескриптивної 

логіки, який обмежено сталим набором конструкторів концептів та ролей. Використання 

дескриптивної логіки замість онтології, у якості самостійної моделі даних, дає змогу 

визначити метод відображення на формальному рівні, тобто створити алгоритми 

перетворення насамперед для структурної (концепти, ролі, індивіди) та операційної 

(конструктори концептів та ролей) складових, а не лише для їх програмних реалізацій у 
різних мовах опису онтологій.

Відомо, що дескриптивна логіка будується на припущенні існування гіпотез 

відкритого світу та не унікальності імен. В свою чергу реляційна модель даних формується, 

виходячи з припущення існування гіпотез замкненого світу та унікальності імен. Цей 

впливовий факт викликає окремий інтерес серед дослідників при організації взаємодії 

комп’ютерних систем, які використовують онтології та реляційні моделі для організації 
роботи з даними.

З урахуванням наведеного вище, актуальною і важливою задачею є розробка методів 

та засобів відображення між реляційною та онтологічною моделями даних, що обумовлює 

актуальність дисертаційного дослідження Чистякової І.С.

Основні наукові результати дисертаційної роботи -  алгоритми та технології 

двостороннього відображення між реляційною моделлю даних та дескриптивною логікою, 

з урахуванням перетворення операційної складової, а саме:

1. Побудовано таксономію досліджень існуючих методів та засобів відображення 

між онтологіями та реляційними базами даних.

2. Уперше побудовано концептуальну інформаційну ER-модель дескриптивної 

логіки, із забезпеченням підтримки гіпотези відкритого світу та не унікальності імен.

3. Визначено спеціальний варіант класичної реляційної моделі даних -  бінарну 

реляційну модель даних.

4. Уперше визначено бінарну реляційну алгебру, яка використовуються для 

створення відображень на операційному рівні.

5. Уперше розроблено метод двостороннього відображення між онтологічною та 

реляційною моделями даних.

6. Проведено програмну апробацію алгоритму відображення за допомогою мови

RDF.
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Практичне значення роботи. Робота виконувалася відповідно до планів наукових 

досліджень відділу автоматизованих інформаційних систем Інституту програмних систем 

НАН України в рамках трьох науково-дослідних тем. Розроблений метод двостороннього 

відображення було впроваджено в Інституті розробки інформаційних систем з метою 

підвищення інтелектуальності автоматизованих інформаційних систем, а також в одному із 

українських приватних підприємств під час проектування та створення автоматизованої 

системи комплектації обчислювальної техніки. За результатами використання здобувачем 

отримано два акти упровадження.

Створена методологія відображення може бути застосована під час розробки 

фреймворку для програмної системи, яка підтримує відображення між існуючими 

онтологіями та базами даних в різноманітних предметних областях. Крім того, алгоритми 

та технології відображення можуть використовуватися в навчальних спецкурсах з методів 
відображення між моделями даних.

Повнота викладення результатів в опублікованих працях. Результати 

дисертаційної роботи І.С. Чистякової достатньо повно висвітлено в 14 публікаціях в 

наукових виданнях. Серед них 9 робіт опубліковано в журналах, які відносяться до 

переліку фахових видань України, одна з яких -  у науковому журналі (перекладається 

видавництвом Springer під назвою «Cybernetics and Systems Analysis»), що індексується в 

міжнародній наукометричній базі SCOPUS; 5 тез доповідей у матеріалах міжнародних 

наукових конференцій, з яких матеріали трьох конференцій також індексуються в SCOPUS.

Автореферат дисертації повністю відповідає змісту дисертаційної роботи. 

Дисертацію написано в науковому стилі з використанням прийнятої термінології. Матеріал, 

пов’язаний з новими поняттями й результатами, викладено послідовно та логічно.

Зауваження до роботи.
1. В роботі визначено, що для побудови концептуальної інформаційної ER- 

моделі дескриптивної логіки використовувався діалект мови ER, запропонований 

Р. Баркером. Але відсутнє пояснення, чому саме цей діалект було обрано для моделювання.

2. В підрозділі 3.5 наведено правила опису відображень бінарної реляційної 

моделі даних в дескриптивну логіку. Під час визначення правил наведено занадто мало 

текстових пояснень відносно шляхів перетворення операції реляційної алгебри у 

конструктори концептів та ролей.

Проте зроблені зауваження не є принциповими і не впливають на позитивну оцінку 

наданої роботи здобувана, не зменшують її актуальність, наукову та практичну цінність 

дисертаційних досліджень.

З



Висновки. Дисертаційна робота І.С. Чистякової є завершеною працею, виконаною 

на достатньо високому науковому рівні. Одержано нові науково обгрунтовані результати 

-  методологію створення відображення між реляційною моделлю даних та дескриптивною 

логікою, що є вагомим внеском в області вирішення проблеми інтеграції даних в 

семантичному вебі. Оформлення та одержані результати відповідають вимогам ВАК 

України до кандидатських дисертацій на ступінь кандидата технічних наук за 

спеціальністю 01.05.03 -  математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин 

та систем.

Дисертаційна робота «Метод відображення між дескриптивною логікою та 

реляційною моделлю даних» повністю відповідає вимогам, щодо «Порядку присудження 

наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника» 

(Постанова КМУ від 24.07.2013 р. № 567), а її автор, Чистякова Інна Сергіївна, заслуговує 

присудження наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 01.05.03 -  

математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин та систем.

Офіційний опонент 
доцент Національного університету 
«Києво-Могилянська академія» 
кандидат технічних наук, доцент

О.В. Франчук
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