
ВІДГУК

офіційного опонента на дисертаційну роботу Канарської Ірини Сергіївни 
«Теоретико-множинні табличні операції та їх складність», 

що подана на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних 
наук зі спеціальності 01.05.01 -  теоретичні основи інформатики та

кібернетики.

Актуальність теми

Сучасні інформаційні системи постійно використовують бази даних, 
системи управління базами даних, які виконуються за допомогою 
відповідних програмних продуктів. Щороку спостерігається постійний зріст 
обсягів інформації, і це вимагає розробку більш швидких алгоритмів 
зберігання та обробки інформації у реальних баз даних. Для інформаційних 
систем ця вимога реалізується через оптимізацію запитів, які є основним 
інструментом взаємодії між користувачем та базою даних.

Більшість сучасних комп'ютерних БД є реляційними. Інформаційна 
модель для її побудови була запропонована Е. Ф. Коддом у в 1970 p., вона 
використовує поняття відношення (relation), яке зв'язує ознаки об'єктів.

Табличні алгебри були введені В.Н. Редьком і Д.Б. Буєм, вони 
складають теоретичний фундамент мов запитів сучасних табличних баз 
даних. Таблічна база даних містить перелік об'єектів одного типу, які мають 
однаковий набір властивостей.

Таку базу даних зручно представляти у вигляді двомірної таблиці. У 
кожному рядку послідовно розміщуються значення властивостей одного з 
об'єктів. Кожне значення властивості -  у своєму стовбці з заданим ім'ям 
властивості. Таблиця має ключове поле, яке однозначно ідентифікує кожний 
запис у таблиці. Відомо, що ієрархічні та мережеві бази даних завжди можна 
перетворити до табличного вигляду.

Аналіз робіт показав, що такі важливі теоретико-множинні операції як 
перетин, об'єднання, різниця майже не розглянуто у літературних 
публікаціях. Проте ці операції є важливими для табличних і реляційних 
алгебр та досить вживаними у запитах. Тому дослідження складності таких 
теоретико-множинних табличних операцій є важливою задачею, ці 
результати можуть бути використаними для оптимізації запитів.

Безперечно тема дисертаційної роботи І.С. Канарської є актуальною.
Дисертаційна робота І.С. Канарської є складовою частиною наукових 

робіт, проведених на кафедрі теоретичної кібернетики факультету 
комп’ютерних наук та кібернетики Київського національного університету 
імені Тараса Ш евченка при виконанні бюджетної теми «Розробка логіко- 
алгоритмічних методів дослідження формальний " в».
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Наукова новизна роботи

У роботі отримано такі наукові результати. Досліджено алгоритми, що 
реалізують теоретико-множинні операції операції перетину, об’єднання і 
різниці в табличних алгебрах. Запропоновано модифікації найбільш 
поширених алгоритмів, які дозволяють скоротити кількість обчислень. На 
основі теоретичних оцінок складності в гіршому випадку і в середньому для 
модифікованих алгоритмів знайдено найбільш швидкий алгоритм для кожної 
операції.

Визначено основні способи задання мультитаблиць. Для кожної 
теоретико-множинної операції визначено базовий алгоритм, який реалізує її 
на мультитаблицях, знайдено модифікації цих алгоритмів. Вони зменшують 
кількість обчислень, для усіх алгоритмів знайдено складність у найгіршому 
випадку.

Для експериментальної перевірки теоретичних результатів розроблено 
програмну систему, яка обчислює фактичну кількість виконаних обчислень 
для кожного з запропонованих алгоритмів і порівнює їх із знайденими 
теоретичними оцінками. J Іроведені експерименти підтвердили теоретичні 
оцінки, знайдені для таблиць, та визначили найбільш швидкі алгоритми для 
мультитаблиць.

Результати, що виносяться на захист, є новими та достатньо 
обґрунтованими з наукової точки зору.

Практична значимість результатів роботи

Результати роботи можуть використовуватись для оптимізації запитів у 
реляційних базах даних та для зменшення часу обробки інформації у 
системах управління базами даних, що було реалізовано при розробці бази 
даних ризикоорієнтованих платників у головному управлінні Пенсійного 
фонду України в Донецькій області.

Аналіз змісту дисертації та одержаних результатів

Дисертаційна робота складається з чотирьох розділів, висновків, 
списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг дисертації 
становить 167 сторінок, основний текст 106 сторінок.

У вступі обґрунтовується актуальність теми дисертації, визначається 
об’єкт, мета та завдання дисертаційної роботи, методи дослідження, наукова 
новизна одержаних результатів та їх теоретико-практичне значення, 
відображаються апробації та публікації результатів дисертаційного 
дослідження.

У першому розділі наведено основні поняття, що пов’язані з 
реляційними та табличними алгебрами, в тому числі означення сигнатурних 
операцій та відмінності між ними в реляційних та табличних алгебрах, а 
також поняття складності алгоритмів. Наведено огляд літератури щодо



оптимізаци в реляційних алгеорах, у тому числі алгоритмів, що реалізують у 
них сигатурні операції.

Другий розділ роботи присвячено дослідженню алгоритмів, що 
реалізують перетин, об'єднання та різницю в таблицях. Для кожної операції 
спочатку формулюється базовий алгоритм, який на думку автора є найбільш 
природнім, далі пропонуються модифікації базових алгоритмів, що 
дозволяють скоротити кількість обчислень. Для кожного алгоритму знайдено 
точні оцінки складності в найгіршому випадку і в середньому, причому 
підраховується як загальна кількість обчислень, так і окрема кількість 
виконань кожної маніпуляції з даними -  порівняння двох даних, додавання 
даних та вилучення даних. Наведено аналіз знайдених оцінок, завдяки якому 
було знайдено найбільш швидкий алгоритм для кожної операції у 
теоретичному сенсі. Для експериментальної перевірки результатів було 
розроблено програмну систему, яка для таблиць із заданими параметрами 
(таблиці обираються випадковим чином) знаходить фактичну кількість 
виконаних обчислень за кожним із запропонованих алгоритмів та порівнює їх 
із знайденими теоретичними оцінками. І Іаведено експериментальні дані для 
таблиць із різними параметрами.

Третій розділ роботи присвячено дослідженню алгоритмів, що 
реалізують перетин, об'єднання і різницю в мультитаблицях. Для кожної 
операції, як і у попередньому розділі, спочатку формулюється базовий 
алгоритм, далі пропонуються модифікації базових алгоритмів, що можуть 
скоротити кількість обчислень. Для кожного алгоритму знайдено точні 
оцінки складності в найгіршому випадку. Зроблено порівняння алгоритмів 
перетину, об'єднання та різниці мультитаблиць із різними параметрами за 
експериментальними даними, одержаними за результатами роботи 
розробленої автором програмної системи.

У четвертому розділі роботи знайдено критерії збереження активних 
доменів вихідних таблиць операціями перетину, різниці, проекції та селекції, 
з ’єднання, активного доповнення та ділення. Результати сформульовано у 
вигляді 7 теорем та одного твердження.

У висновках стисло сформульовано основні результати роботи.
У додатках описано інтерфейс, функціональні можливості, а також 

наведено лістинг розробленою автором програмної системи, наведено список 
публікацій здобувача та копію акта про впровадження результатів роботи.

Обґрунтованість та достовірність наукових положень і висновків

Основні результати дисертаційної роботи сформульовані у вигляді 
теорем, доведення яких є зрозумілим, логічним, строгим та не викликає 
сумнівів. Знайдені оцінки складності алгоритмів для таблиць також пройшли 
перевірку у обчислювальних експериментах. Достовірність результатів 
роботи також підтверджується численними доповідями на наукових 
конференціях та семінарах.

Публікації га апробація результатів дисертації



Наведений перелік публікацій та їх зміст відповідає темі дисертаційної 
роботи та в достатньому обсязі відображає її основні положення, наукові 
результати та висновки. Результати дисертації викладено в наукових 
публікаціях автора з урахуванням встановлених вимог: 5 статтях у фахових 
наукових журналах (з них 1 стаття опублікована в журналі, що індексується у 
наукометричній базі Scopus) та 5 працях і тезах конференцій. Також 
результати пройшли апробацію на наукових семінарах кафедри теоретичної 
кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
та республіканському семінарі «Гірограмологія та її застосування».

Зміст автореферату відповідає змісту дисертації. В ньому достатньо 
повно відображені основні міркування, результати та висновки дисертаційної 
роботи.

Зауваження по роботі

1. У роботі не доведено, що будь-який алгоритм, який реалізує 
операцію перетину, об ’єднання або різниці не може мати складність у 
середньому меншу ніж алгоритм, що визнано у роботі найшвидшим для 
відповідної операції.

2. У роботі нема пояснень, чому використовується лінійний, а не 
логаріфмічний критерій складності.

3. У роботі ніяк не згадується той факт, що всі ці теоретико-множинні 
табличні операції входять до складу усіх SQL-подібних мов, а відтак, 
присутні в усіх реляційних системах управління базами даних.

4. Оскільки сигнатурні табличиї операції проекції, селекції, з ’єднання, 
активного доповнення та ділення було використано у четвертому розділі 
роботи, то їх означення варто було б навести не лише в тексті дисертації, але 
й в авторефераті.

5. Робота містить синтаксичні помилки та стилістичні похибки.
Ці зауваження не впливають на загальний позитивний висновок 

відносно наукового рівня роботи, деякі з них навіть підкреслюють складність 
проблеми дослідження.

Загальні висновки по дисертаційній роботі

Дисертаційна робота Канарської Ірини Сергіївни є завершеною 
науковою працею, в якій досліджено теоретико-множинні функції в 
табличних алгебрах з метою аналізу складносних характеристик алгоритмів, 
що їх реалізують.

Робота відповідає паспорту спеціальності 01.05.01 -  теоретичні основи 
інформатики та кібернетики, зокрема напрямам «Теорія алгоритмів і 
обчислень» та «Теорія складності».

Враховуючи актуальність, новизну, науковий рівень, теоретичне та 
практичне значення одержаних автором наукових результатів, їх 
обгрунтованість, достовірність, ступінь апробації, вважаю, що дисертаційна 
робота «Теоретико-множинні табличні операції та їх складність» відповідає
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усім вимогам пп. 9, 11, 12, 13 «Порядку присудження наукових ступенів» 
(Постанова Кабінету Міністрів України № 567 від 24.07.2013 р. зі змінами, 
внесеними згідно з Постановами № 656 від 19.08.2015, № 1159 від 
20.12.2015, № 567 від 27.07.2016, № 943 від 20.11.2019), які висуваються до 
кандидатських дисертацій, а її автор, Канарська Ірина Сергіївна, заслуговує 
на присудження наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за 
спеціальністю 01.05.01 — теоретичні основи інформатики та кібернетики.

Офіційний опонент,

Гупал А.М.

Відділ діловодства та архіву 
О Д к ц о го  начюиаяьного умЬмрапвіу 

імені Тараса Шевченка



ВІДГУК

офіційного опонента на дисертаційну роботу КанарськоїІрини Сегріївни 
«Теоретико-множинні табличні операціїта їх складність»,

пр едставленої на здобуття наукового ступеня кандидата фізико - 
математичних наук зі спеціальності 01.05.01- теор етичні основи

інформатики та кібернетики.

Сучасний етап розвитку суспільства характеризується широкою 
інформатизацією усіх сфер життя. Це зумовлює величезний зріст обсягів 
інформації, яка використовується суспільством. В наш час широко 
впроваджуються технології накопичення, зберігання та обробки інфор мації, 
які неможливі без використання баз даних.

Підвищення швидкодії роботи баз даних з користувачем є однією з 
актуальних задач сьогодення. Для більшості баз даних ця задача реалізується 
шляхом оптимізації запитів, які є основним інструментом взаємодії між 
базою даних і користувачем. Одним із напрямків процесу оптимізації запитів 
є оптимізація алгоритмів, що реалізують операції, які містить запит. У 
переважній більшості випадків ця оптимізація стосується операції з ’ єднання 
таблиць, яка має досить високу обчислювальну складність. Проте майже не 
досліджена оптимізація теор етико-множинних операцій перетину, 
об’єднання та різниці таблиць, які є широко вживаними у запитах. Тому 
дослідження складносних характеристик цих табличних операцій є важливою 
задачею, результати якої можуть бути використаними для оптимізації 
запитів.

Дисертаційна роботаІ.С. Канарської є складовою частиною наукових 
робіт, проведених на кафедрі теоретичної кібернетики факультету 
комп’ютерних наук та кібернетики Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка при виконанні бюджетної теми "Розробка логіко- 
алгоритмічних методів дослідження формальних моделей природних мов" 
(№ 16БФ015-04,2016-2017 pp.).

Все сказане вище визначає актуальність теми дослідження цієї 
дисертаційної р о боти.

2. Наукова новизна та практична значимість одержаних результатів
У дисертаційній р оботі отр имано такі наукові р езультати.
1. Визначено базові, найбільш природні алгоритми, що реалізують 

теоретико-множинні операції в таблицях та знайдено їх модифікації, що 
дозволяють зменшити кількість обчислень.

1. Актуальність теми дисертаційноїроботи



2. Для усіх запропонованих 12 алгоритмів на таблицях знайдено точну 
складність у найгіршому випадку та в середньому, причому обчислюється як 
загальна кількість обчислювальних дій, так і складність кожної маніпуляції 
(додавання, видалення та порівняння даних) окремо.

3. На основі знайдених теоретичних оцінок для кожної з трьох 
теор етико-множинних операцій визначено найбільш швидкий алгоритм, що її 
реалізує.

4. Для кожної теор етико-множинної операції визначено базовий 
алгоритм, що її реалізує на мультитаблицях, знайдено модифікації цих 
алгоритмів, що можуть дозволити зменшити кількість обчислень; для усіх 
алгоритмів знайдено складність у найгіршому випадку.

5. Для експериментальної перевірки теоретичних результатів 
розроблено програмну систему, яка обчислює фактичну кількість виконаних 
обчислень для кожного з запропонованих алгоритмів і порівнює їх із 
знайденими теор етичними оцінками.

6. Знайдено критерії збереження активного домену сигнатурними 
опер аціями табличних алгебр.

Вказані результати дисертаційної роботи є новими та науково 
обґрунтованими. Ці результати можуть бути використаними для оптимізації 
запитів у реляційних базах даних та для зменшення часу обробки інфор мації 
у системах управління базами даних, що було реалізовано при розробці бази 
даних ризикоорієнтованих платників у головному управлінні Пенсійного 
фонду України в Донецькій області.

З. Огляд змісту дисертаційної р о боти
Дисертаційна робота складається з анотації, вступу, чотирьох розділів, 

висновків, списку використаних джерел та трьох додатків. Загальний обсяг 
дисертації становить 167 сторінок, основний зміст викладено на 106 
сторінках і містить 24 рисунки та 13 таблиць, список використаних джерел 
містить 53 найменування на 6 сторінках.

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційного дослідження, 
визначено об’єкт, мету та завдання дисертаційної роботи, методи 
дослідження, наукову новизну одержаних результатів та їх теоретико- 
практичне значення, відображено апробацію та публікації результатів 
дисертаційного дослідження.

У першому розділі наведено основні поняття, що пов’язані з 
реляційнимита табличними алгебрами, означення сигнатурних операцій та 
поняття складності алгоритмів. Наведено огляд літератури щодо оптимізації 
алгоритмів, які р еалізують сигнатурні опер ації в р еляційних алгебрах.

Другий розділ роботи присвячено дослідженню алгоритмів, що 
р еалізують теор етико-множинні операції на таблицях. У підр озділах 2.1 -  2 .3 
для кожної такої операції автор спочатку формулює базовий алгоритм, який 
на її думку є найбільш природнім, далі пропонується низка модифікацій 
базових алгоритмів, що дозволяють скоротити кількість обчислень. Для
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кожного алгоритму знайдено точні оцінки складності в найгіршому випадку 
(підрозділ 2.4) та в середньому (підрозділ 2.5), причому підраховується як 
загальна кількість обчислень, так і окрема кількість виконань кожної 
маніпуляції з даними. Ці оцінки не містять О-асимптотики. У підрозділі 2.6 
наведено аналіз знайдених оцінок, завдяки якому було знайдено найбільш 
швидкий алгоритм для кожної операції у теоретичному сенсі. Для 
експер иментальної пер евірки р езультатів р озроблено пр ограмну систему, яка 
для таблиць, що обираються випадковим чином, із заданими користувачем 
параметрами знаходить фактичну кількість виконаних обчислень за кожним 
із запропонованих алгоритмів та порівнює їх із знайденими теоретичними 
оцінками. У підрозділі 2.7 наведено експериментальні дані фактичної 
кількості виконаних обчислень для таблиць із різними параметрами.

Третій розділ роботи присвячено дослідженню алгоритмів, що 
реалізують перетин, о б’єднання та різницю на мультитаблицях. У підр озділі 
3.1 наведено загальні поняття про мультитаблиці та способи їх подання. У 
підр оз діл ах 3.2 -  3.4 для кожної операції сформульовано базовий алгоритм, 
та запропоновано їх модифікації, що можуть скоротити кількість обчислень. 
У підрозділі 3.5 для кожного запропонованого алгоритму знайдено точні 
оцінки складності в найгіршому випадку. У підрозділі 3.6 зроблено 
порівняння алгоритмів перетину, об'єднання та різниці мультитаблиць із 
різними параметрами за експериментальними даними, одержаними за 
р езультатами р оботи р озробленої автором пр ограмної системи.

Четвертий розділ роботи присвячено пошуку необхідних та достатніх 
умов, за яких активний домен вихідних таблиць дорівнює активному домену 
таблиці, що є результатом виконання кожної з сигнутрних (у табличних 
алгебрах) операцій з вихідними таблицями. Було знайдено критерії 
збереження активних доменів вихідних таблиць операціями перетину, 
різниці, проекції та селекції, з ’ єднання, активного доповнення та ділення.

У висновках стисло сформульовано основні результати роботи та 
окр еслено майбутні шляхи дослідження за тематикою р оботи.

4. Ступінь обгрунтування наукових положень, висновків та їх достовірність
Одержані в дисертаційній роботі результати є достовірними та належно 

обґрунтованими. Вони сформульовані у вигляді теорем, доведення яких чітке 
та не викликає сумнівів. Основні означення та твердження роботи викладені 
у логічній послідовності. Перевірку достовірності теор етичних результатів, 
пов’язанихзі знаходженням складності алгоритмів для таблиць виконано за 
допомогою обчислювальних експериментів. Апробація наукових результатів 
на численних наукових конференціях та семінарах також підтверджує їх 
достовірність.

5. Повнота викладу р езультатів дисертації в опублікованих пр ацях
Основні результати роботи опубліковано у 5 наукових статтях в 

фахових наукових журналах, з яких одна стаття опублікована в виданні

З



«Кібернетика і системний аналіз», що індексується у наукометричній базі 
Scopus, та 5 працях та тезах наукових конференцій. Результати пройшли 
апробацію на наукових семінарах кафедри теоретичної кібернетики 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка та 
республіканському семінарі «Програмологія та її застосування». Наведений 
перелік публікацій та їх зміст відповідає темі дисертації та в достатньому 
обсязі відображає основні її положення, наукові результати та висновки. 
Автореферат повністю відповідає змісту дисертаційної роботи.

6. Зауваження до дисертаційноїроботи
Разом з багатьма позитивними характеристиками дисертаційної р оботи, 

вона містить ряд недоліків, а саме:
1. У роботі ніяк не аргументується вибір у якості середнього випадка 

р івномірного р озпділу значень у таблицях.
2. У роботі варто було б зазначити, що перетин, об’єднання та різниця 

входять до складу усіх SQL-подібних мов, а тому наявні в усіх реляційних 
системах управління базами даних.

3. У другому та третьому розділах ряд блок-схем алгоритмів є 
аналогічними до блок-схем, що були наведені в роботівище, тому їх можна 
було б не наводити.

4. Оскільки виконання теор етико-множинних операцій на 
мультитаблицях має відмінності від їх виконання на таблицях, то ці 
відмінності варто було б навести не лише в тексті дисертації, але й в 
авторефераті.

5. У роботі є ряд дрібних неточностей в оформленні, вона містить 
незначну кількість синтаксичних помилок та стілістичних похибок.

Ці зауваження не стосуються суті основних положень дисертаційної 
роботи та не впливають на позитивний висновок відносно роботи, яку 
виконано на належному науковому рівні.

7. Загальна оцінка дисертаційної роботи та висновки
Дисертація Канарської Ірини Сергіївни є завершеною роботою, в якій 

досліджено теоретико-множинні функції в табличних алгебрах з метою 
аналізу складносних характеристик алгоритмів, що їх реалізують.

Робота відповідає паспорту спеціальності 01.05.01- теор етичні основи 
інформатики та кібернетики (напрями «Теорія алгоритмів і обчислень», 
«Теоретичні основи баз знань і даних; експертні системи», «Математичне 
програмування та проблеми дослідження операцій, пов’язані з 
інфор матикою»).

Вважаю, що дисертаційна робота «Теоретико-множинні табличні 
операції та їх складність» за актуальністю, новизною, науковим рівнем, 
теоретичним та практичним значенням одержаних автором наукових 
результатів, їх обгрунтованістю та достовірністю відповідає усім вимогам 
пунктів 9, 11 -  13 «Порядку присудження наукових ступенів» (Постанова
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Кабінету Міністрів України № 567 від 24.07.2013 р. зі змінами), які 
висуваються до кандидатських дисертацій, а її автор, Канарська Ірина 
Сергіївна, заслуговує на присудження наукового ступеня кандидата фізико - 
математичних наук за спеціальністю 01.05.01 -  теоретичні основи 
інфор матики та кібер нетики.

Офіційний опонент,
декан факультету економіки та підприємництва 
університету економіки та права «Крок»,
кандидат фізико-математичних наук Н.Д. Кахута
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