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АНОТАЦІЯ 

Шишацька О.В. Формальні моделі баз даних та багатозначні логіки. – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-

математичних наук за спеціальністю 01.05.03 "Математичне та програмне 

забезпечення обчислювальних машин і систем". – Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2019. 

Дисертаційна робота присвячена аналізу, побудові та дослідженню 

багатозначних логік формальних моделей баз даних. 

Розвиток інформаційних технологій та охоплення ними різноманітних 

сфер людської діяльності актуалізують задачу створення ефективних і надійних 

інформаційних систем. Одним із підходів до розв’язання цієї задачі в галузі 

інформаційних технологій є застосування формальних методів розробки 

програмних систем, що базується на використанні формальних моделей цих 

систем на усіх етапах їх життєвого циклу. Для перевірки таких моделей може 

бути застосований апарат математичної логіки.  

Труднощі застосування формальних моделей в практичному 

програмуванні пов’язані, зокрема, з тим, що використовувані моделі є 

недостатньо адекватними предметній області. Зазначена вимога адекватності 

набуває особливого значення при формальній розробці інформаційних систем, 

оскільки їх фундаментальною компонентою є інформаційна модель предметної 

області. Такі моделі зазвичай подаються базами даних, що можуть містити 

неповну, невизначену, неоднозначну та іншу інформацію. Подання та 

опрацювання такої інформації ускладнює застосування класичної бівалентної 

логіки та потребує розробки нових логік, основою яких є, зокрема, 

багатозначність. Особливістю багатозначних логік є використання спеціальних 

істиннісних значень, що вказують на помилки, відсутність чи невизначеність 

інформації.  
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Існують різні підходи до розробки багатозначних логік (Hahnle R. 

Avron A., Jones C., Gries D., Schneider F. та інші). Проте питання використання 

таких логік для побудови моделей інформаційних систем адекватних предметній 

області залишається відкритим. 

Тому актуальною є побудова нових класів програмно-орієнтованих 

логічних формалізмів які дозволяють адекватно формалізувати специфікації 

моделей баз даних. Природною основою побудови та дослідження таких 

формалізмів може виступати спільний для логіки та програмування 

композиційно-номінативний підхід, який започаткований та розвивається на 

кафедрі теорії та технології програмування Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка.  

В роботі описано проблеми представлення невизначеної інформації на 

різних рівнях моделі баз даних. Наведено приклади систем багатозначних логік, 

що використовуються для моделювання невизначеної інформації в базах даних. 

Описані методики та засоби представлення такої інформації в системах 

керування базами даних.  

Досліджено та формально описано модель UML/OCL (об’єктну модель у 

нотації UML з обмеженнями цілісності засобами OCL-виразів). Уточнено 

синтаксичні та семантичні структури мови об’єктних обмежень OCL. 

Для типових задач, що виникають при специфікації моделей баз даних і 

природним чином індукують багатозначні логіки, досліджено еволюцію 

використання багатозначної логіки на прикладі версій мови OCL. Досліджено 

основні відмінності синтаксичних та семантичних структур версій мови для 

оптимального вибору представлення невизначеної інформації в моделях баз 

даних. 

Для побудови нових багатозначних логік використано конструкцію 

повного образу, що дозволяє природним чином поширити операції на певній 

множині елементів на її булеан. Продемонстровано виникнення відомих 



 4 

тризначних (сильної та слабкої) логік Кліні. Досліджено відповідні структури 

алгебри цих логік. Проілюстровано компактне задання бінарних операцій алгебр 

логік Кліні. Схема розширення операцій з елементів на множини елементів в 

термінах повного образу застосована до сигнатурних операцій алгебри сильної 

логіки Кліні. 

Запропоновано та досліджено новий клас програмно-орієнтованих 

логічних формалізмів – пропозиційні п’ятизначні логіки та логіки п’ятизначних 

квазіарних предикатів, які дозволяють адекватно формалізувати специфікації 

моделей баз даних. Визначено передумови побудови та дослідження 

п’ятизначних логік (EU-логік), які дозволяють адекватно моделювати предметну 

область при формальній розробці інформаційних систем. Наведено приклади 

п’ятизначних функцій та предикатів, які індукують відповідні п’ятизначні 

логіки. 

Побудовано і досліджено п’ятизначні логіки: EU-логіку пропозиційного 

рівня LP, EU та EU-логіку квазіарних предикатів LQ, EU. Визначено та доведено їх 

основні властивості. Конструктивно побудовано нормальні форми (пренексну, 

реномінативно-атомарну та квазікласичну) для довільної формули п’ятизначної 

логіки квазіарних предикатів, застосування яких дозволяє ефективно проводити 

перевірку виконуваності та спростовності цих формул, звівши спочатку 

проблему виконуваності та спростовності формул до логіки n-арних 

п’ятизначних предикатів, а далі – до класичної (бівалентної) логіки предикатів. 

На основі побудованих логічних формалізмів розширено логіку моделі 

UML/OCL до п’ятизначної EU-логіки. Реалізовано прототип синтаксичного 

аналізатора розширеної мови OCL. Побудовано розширену граматику мови OCL. 

Для окремих конструкцій описано семантичні процедури для включення в 

програму граматичного розбору. Створено прототип синтаксичного аналізатора 

мови OCL. Інструментом розробки обрані генератор синтаксичних аналізаторів 

CUP 0.11b (реалізує LALR(1)-розбір – модифікацію одного з основних методів 

висхідного розбору – LR(k)-розбору) та генератор лексичних аналізаторів JFlex. 
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Дисертація має теоретико-прикладну спрямованість. Отримані результати 

розширюють сферу практичного використання апарату композиційно-

номінативних логік для роботи з невизначеною інформацією при побудові 

формальних моделей баз даних.  

Результати роботи впроваджено у навчальний процес за спеціальністю 122 

"Комп’ютерні науки" (освітня програма "Інформатика") на факультеті 

комп’ютерних наук та кібернетики Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка (нормативні курси: "Теорія програмування", "Прикладна 

логіка", спеціальні курси: "Формальні методи розробки програмних систем", 

"Прикладні та композиційні логіки"). 

Дисертаційна робота є складовою частиною наукових робіт, проведених в 

рамках фундаментальних тем виконуваних на кафедрі теорії та технології 

програмування факультету комп’ютерних наук та кібернетики Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка: "Розробка конструктивних 

математичних формалізмів для інтелектуальних систем прийняття рішень, 

обробки знань, еталонування мов сучасних СУБД та CASE-засобів" 

(№ДР011U007052, 2006-2010 рр.), "Формальні специфікації та методи розробки 

надійних програмних систем" (№ДР0111U007052, 2011-2015 рр.), "Розробка 

логіко-алгоритмічних методів дослідження формальних моделей природних 

мов" (№ДР0116U004780, 2016-2018 рр.), "Теорія і методи розробки 

інтелектуальних інформаційних технологій та систем" (№ДР0116U006378, 2016-

2018 рр.). 

Ключові слова: формальна модель, база даних, об’єктна модель, мова 

об’єктних обмежень, UML/OCL, синтаксис, семантика, невизначена інформація, 

багатозначна логіка, квазіарні предикати. 
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ANNOTATION 

Shyshatska O. V. Formal database models and multivalued logic.  Qualifying 

scientific work on the rights of manuscripts. 

The dissertation for the degree of a candidate of physical and mathematical 

sciences in the specialty 01.05.03 "Mathematical and software of computing machines 

and systems". – Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, 2019. 

The thesis focuses on the analysis, construction and study of multi-valued 

logic of formal database models. 

The rapid development of information technologies, which is now a major 

part of industries and other fields of human activities, set a goal of creating both 

efficient and reliable information systems. One of the approaches to solve the given 

problem is the application of formal methods for developing software systems based 

on the use of formal models at all stages of system life cycle. Mathematical logic 

means can be employed to test and verify these models. 

In practical programming there are certain specific weaknesses associated 

with formal models. In particular, the models applied are not appropriate for the 

domain. The requirement of adequacy becomes especially important, while 

developing information systems, since their fundamental component is the 

information model of the domain. Such models are usually provided by databases 

that may contain incomplete, uncertain, ambiguous, etc. information. The entry and 

processing of information like that makes it more complete to apply classical 

bivalent logic and requires the development of new, ambiguity-based logic. The key 

feature of multi-valued logic is the use of special true values, indicating errors, 

uncertainty or lack of the information. 

There are obviously many quite different approaches to the development of 

multi-valued logic (Hahnle R. Avron A., Jones C., Gries D., Schneider F., etc.). 

However, the question remains open: how to exploit such logic for constructing 

information system models adequate to domain. 
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Therefore, it is extremely urgent to construct new classes of program-oriented 

logical formalisms that allow formalizing the specifications of database models 

adequately. The compositional and nominative approach common to logic and 

programming can serve as a natural basis for constructing and studying the given 

formalisms. The proposed approach was initiated and developed at the Chair of 

Theory and Programming Technology of Taras Shevchenko National University of 

Kyiv. 

The paper describes the problems of presenting the uncertain information at 

diverse levels of the database model. It exemplifies multi-valued logic systems used 

for modeling uncertain information in databases, as well as depicts methods and 

means of presenting such information in database management systems. 

Besides, the paper includes the study and formal description of UML / OCL 

model (object model in the UML notation with integrity constraints designated by 

OCL expressions). It also specifies the syntactic and semantic structures of the OCL 

object constraint language. 

The thesis studies the evolution of the multi-valued logic usage by OCL 

language versions to solve the typical problems that arise when specifying database 

models and naturally induct multi-valued logic. It examines the main differences 

between syntactic and semantic structures of language versions to determine the 

optimal choice of presenting uncertain information in database models. 

To construct new multi-valued logic, we exploited a complete image design, 

which allows extending operations to a certain set of elements on its Boolean. The 

emergence Kleene's strong and weak three-valued logic has been demonstrated. The 

corresponding algebra structures of these logics have been investigated. A compact 

entry of binary operations of Kleene's logic has been illustrated. We applied the 

operation scheme intended to extend elements to a set of elements in terms of a 

complete image to the algebraic signature operations of Kleene's strong logic.  
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We proposed and studied a new class of software-oriented logical formalisms 

is explored, namely propositional five-valued logic and logic of five-valued quasi-

predicates that allow adequately formalizing the specifications of database models. 

Te study implied to determine the preconditions for constructing and researching 

five-valued logic (EU-logic) that make it possible to model the domain while 

developing information systems. The paper contains examples of five-valued 

functions and predicates that induct the corresponding five-valued logic. 

We constructed and investigated the following five-valued logics: EU-logic 

of LP, EU propositional level and EU-logic of LQ, EU quasi-predicate logic, 

determined and proved their basic properties. Then, we worked out normal forms 

(prenex, renominative-atomic, and quasiclassical one) for an arbitrary formula of 

five-valued logic of quasi-predicates, whose application makes it possible to verify 

the satisfiability and refutability of these formulas effectively: the reduction of the 

problem of formula satisfiability and refutability to the logic of n-ary five-valued 

predicates was followed by the reduction to the classical (bivalent) logic of 

predicates. 

The constructed logical formalities served as a basis for extension of UML / 

OCL model logic to five-valued EU-logic. The prototype of syntax analyzer for 

OCL extended language has been implemented. OCR extended grammar has been 

built as well. Individual constructions are accompanied by a description of semantic 

procedures to be included in the grammatical parsing program. The prototype of the 

OCL syntax analyzer has been created. CUP 0.11b, a generator of parser analyzers 

(implements LALR (1) parser, i.e. modification of one of the main methods of LR 

(k) ascending parsing), and lexer generator JFlex have been selected as the 

development tools.  

The findings of the thesis can be theoretical foundations for further researches 

as well as it can be practically applied in various scientific fields, since they extend 

the areas of practical use of the composition and nominal logic means for work with 

uncertain information when constructing formal database models. 
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The results have been integrated into the educational process at the 

Department of Computer Science and Cybernetics of Taras Shevchenko National 

University of Kyiv. They are widely used in Theory of Programming, Applied 

Logic, Formal Methods of Software Systems Development, Applied and Composite 

Logic courses, attended by students of specialty 122 "Computer Science" 

(educational program Information Technologies). 

The thesis is an integral part of the following scientific projects and 

fundamental researches conducted by the Chair of Theory and Programming 

Technology at the Department of Computer Science and Cybernetics of Taras 

Shevchenko National University of Kyiv: Development of Constructive 

Mathematical Formalisms for Intelligent Decision-Making Systems, Knowledge 

Processing, Standardization of Languages of Modern Databases and CASE-Tools 

(No DR011U007052, 2006-2010), Formal Specifications and Developing Methods 

of Reliable Software Systems(No DR0111U007052, 2011-2015), Development of 

Logical-Algorithmic Methods to Study Formal Models of Natural Languages (No 

DR0116U004780, 2016-2018), Theory and Methods of Intellectual Development of 

Information Technologies and Systems "(No DR0116U006378, 2016-2018). 

Key-words: formal model, database, object model, object constraint 

language, UML / OCL, syntax, semantics, uncertain information, multi-valued 

logic, quasi-predicates. 
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ВСТУП 

Актуальність теми дослідження. Розвиток інформаційних технологій та 

охоплення ними різноманітних сфер людської діяльності актуалізують задачу 

створення ефективних і надійних інформаційних систем. Одним із підходів до 

розв’язання цієї задачі в галузі інформаційних технологій є застосування 

формальних методів розробки програмних систем. Дослідження і розробка таких 

методів є предметом багатьох наукових досліджень як зарубіжних (Abrial J. [2], 

Bryant R., Codd E. [16-15], Clarke E. [14], Manna Z. [143], Hoare T. [35] та інші), 

так і вітчизняних (Анісімов А.В., Буй Д.Б., Дорошенко А.Ю., Єршов С.В., 

Жолткевич Г.М. [168], Кривий С.Л. [134], Летичевський О.А. [139], 

Нікітченко М.С., Проватар О.І., Редько В.Н., Чеботарьов А.М. та інші) вчених.  

Застосування формальних методів розробки програмних систем базується 

на використанні формальних моделей цих систем на усіх етапах їх життєвого 

циклу. Для перевірки таких моделей може бути застосований апарат 

математичної логіки (логічні формалізми).  

Труднощі застосування формальних моделей в практичному 

програмуванні пов’язані зокрема з використанням моделей, які є недостатньо 

адекватними предметній області. Зазначена вимога адекватності  набуває 

особливого значення при формальній розробці інформаційних програмних 

систем, оскільки їх фундаментальною компонентою є інформаційна модель 

предметної області. Такі моделі зазвичай представлені базами даних, що можуть 

містити неповну, невизначену, неоднозначну та іншу інформацію. 

Представлення та опрацювання такої інформації унеможливлює застосування 

класичної бівалентної логіки та потребує розробки нових логік, основою яких є 

багатозначність. Особливістю багатозначних логік є використання спеціальних 

істиннісних значень, що вказують на помилки, відсутність чи невизначеність 

інформації.  

Існують різні підходи до розробки багатозначних логік (Hahnle R., 

Avron A. [1], Jones C., Gries D., Schneider F.B. та інші). Проте питання 



 17 

використання таких логік для побудови моделей інформаційних систем 

адекватних предметній області залишається відкритим.  

Природною основою побудови та дослідження багатозначних логік, 

застосовних для адекватної формалізації моделей програмних систем, може 

виступати спільний для логіки та програмування композиційно-номінативний 

підхід, який започаткований та розвивається на кафедрі теорії та технології 

програмування Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

(Редько В.Н., Буй Д.Б., Нікітченко М.С., Шкільняк С.С.). 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота є складовою частиною наукових робіт, проведених в 

рамках фундаментальних тем: "Розробка конструктивних математичних 

формалізмів для інтелектуальних систем прийняття рішень, обробки знань, 

еталонування мов сучасних СУБД та CASE-засобів" (№ДР011U007052, 2006-

2010 рр.) [118, 173, 154, 163], "Формальні специфікації та методи розробки 

надійних програмних систем" (№ДР0111U007052, 2011-2015 рр.) [93, 133, 148, 

172, 147], "Розробка логіко-алгоритмічних методів дослідження формальних 

моделей природних мов" (№ДР0116U004780, 2016-2018 рр.) [155, 156] та "Теорія 

і методи розробки інтелектуальних інформаційних технологій та систем" 

(№ДР0116U006378, 2016-2018 рр.).  

Робота виконувалася на кафедрі теорії та технології програмування, НДЛ 

"Високопродуктивних систем обробки інформації" та НДС "Проблем 

програмування" факультету комп’ютерних наук та кібернетики Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. 

Мета і задачі дисертаційного дослідження. Метою дисертаційної роботи 

є аналіз, побудова та дослідження багатозначних логік для адекватної 

формалізації моделей баз даних. 

Мета роботи визначає необхідність розв’язання наступних задач: 
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– аналіз та систематизація наявних підходів та проблемних питань до 

представлення некласичної інформації в базах даних; 

– формалізація моделі UML/OCL об’єктної моделі в нотації UML з 

обмеженнями цілісності засобами OCL-виразів (моделі UML/OCL); побудова 

синтаксичних та семантичних структур мови об’єктних обмежень OCL (мови 

OCL); 

– дослідження та обґрунтування еволюційної лінії багатозначних логік в 

контексті їх використання в базах даних, зокрема, дослідження багатозначних 

логік мови OCL; 

– дослідження тризначних логік Кліні та їх використання в базах даних; 

– побудова та дослідження багатозначних логік (логічних формалізмів) для 

моделей баз даних; 

– застосування побудованих логічних формалізмів для розширення логіки 

мови OCL. 

Об’єктом дослідження є формальні моделі баз даних. 

Предметом дослідження є багатозначні логіки моделей баз даних. 

Методи дослідження. У роботі використовуються логіко-алгебраїчні та 

теоретико-множинні методи; абстрактний та семантико-синтаксичний методи 

подання формальних моделей і опису синтаксису та семантики мов; 

композиційно-номінативні методи; метод редукції проблеми виконуваності в 

композиційно-номінативних логіках до проблеми виконуваності у класичних 

логіках. 

Наукова новизна одержаних результатів. Результати дисертаційної 

роботи розширюють сферу практичного використання апарату композиційно-

номінативних логік для роботи з некласичними даними при побудові 

формальних моделей баз даних. Вперше запропоновано та досліджено новий 

клас програмно-орієнтованих логічних формалізмів – пропозиційні п’ятизначні 
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логіки та логіки п’ятизначних квазіарних предикатів. На основі побудованих 

логічних формалізмів розширено логіку моделі UML/OCL до п’ятизначної. 

Побудовано розширену граматику мови OCL. Побудовано семантичні структури 

мови OCL з використанням апарату багатозначних логік. Програмно реалізовано 

прототип синтаксичного аналізатора розширеної мови OCL. 

Теоретичне і практичне значення одержаних результатів. Дисертація 

має теоретико-прикладну спрямованість. Отримані результати розширюють 

сферу практичного використання апарату композиційно-номінативних логік для 

роботи з некласичними даними при побудові моделей баз даних.  

Результати роботи впроваджено у навчальний процес за спеціальністю 122 

"Комп’ютерні науки" (освітня програма "Інформатика") на факультеті 

комп’ютерних наук та кібернетики Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка (нормативні курси: "Теорія програмування", "Прикладна 

логіка", спеціальні курси: "Формальні методи розробки програмних систем", 

"Прикладні та композиційні логіки"). 

Особистий внесок здобувача. Основні результати роботи отримані 

здобувачем самостійно. Статті [1, 10] написані у співавторстві з науковим 

керівником, якому належить загальна постановка проблеми, вибір методів 

дослідження та обговорення результатів. У роботах [3-5] здобувачем означено 

поняття моделі бази даних та її компонентів; наведено класифікацію обмежень 

цілісності для моделей баз даних; [6] – виявлено зв’язок між операціями слабкої 

диз’юнкції (кон’юнкції) алгебри часткових предикатів і операціями диз’юнкції 

(кон’юнкції) слабкої тризначної логіки Кліні; [9] – обґрунтовано, побудовано та 

досліджено новий клас програмно-орієнтованих логічних формалізмів – 

пропозиційні п’ятизначні логіки та логіки п’ятизначних квазіарних предикатів. 

Із праць, виконаних зі співавторами, на захист виносяться лише 

результати, отримані особисто здобувачем. 
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Апробація результатів дослідження. Основні положення та висновки 

дисертаційного дослідження обговорені на наукових семінарах кафедри теорії та 

технології програмування Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка, наукових семінарах "Програмологія та її застосування" і "Логіка та її 

застосування". 

Результати дисертаційного дослідження оприлюднені у доповідях і 

повідомленнях на Міжнародних наукових конференціях та семінарах: 

XIII- th  International Conference "Knowledge-Dialogue-Solution" (Sofia, Bulgaria, 

2007); ІХ International Conference "Dynamic system modeling and stability 

investigation (DSMSI-2007)" (Kyiv, Ukraine, 2007); The Fourth International 

Conference "Theoretical and Applied Aspects of Program Systems Development 

(TAAPSD’2007)" (Berdynsk, Ukraine, 2007); XIII-th International Conference 

"Knowledge-Dialogue-Solution" (Sofia, Bulgaria, 2007); International Scientific 

Conference "Computer Science and Engineering (CSE 2008)" (Stara Lesna, Slovakia, 

2008); International Conference "Theoretical and Applied Aspects of Program Systems 

Development (TAAPSD’2008)" (Kyiv, Ukraine, 2008); Науково-технічній 

конференції "Гарантоздатні (надійні та безпечні) системи, сервіси та технології 

(DESSERT 2010)" (Кіровоград, Україна, 2010); VІI Міжнародній науково-

практичній конференції з програмування УкрПРОГ’2010 (Київ, Україна, 2010); 

International conference "Theoretical and Applied Aspects of Program Systems 

Development (TAAPSD’2012)" (Kyiv, Ukraine, 2012); VII Міжнародній науково-

практичній конференції "Интегрированные модели и мягкие вычисления в 

искуственном интеллекте" (Коломна, Росія, 2013); International conference 

"Theoretical and Applied Aspects of Program Systems Development: international 

conference (TAAPSD’2013)" (Yalta, Ukraine, 2013); VІI Міжнародній школі-

семінарі "Теорія прийняття рішень" (Ужгород, Україна, 2014); XV Міжнародній 

науково-технічній конференції "Штучний інтелект та інтелектуальні системи 

(AIIS’2015)" (Київ, Україна, 2015); Міжнародному науково-практичному семінарі 

"Комбінаторні конфігурації та їх застосування" (Кіровоград, Україна, 2016); 
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Четвертій конференції "Компьютерное моделирование в наукоемких технологиях 

(КМНТ-2016)" (Харьков, Украина, 2016); XII International Conference "Perspective 

Technologies and Methods in MEMS Design (MEMSTECH)" (Lviv, Ukraine, 2016); 

1st World Logic, Day Workshop "Logic and its Applications" (Kyiv, Ukraine, 2019). 

Публікації. Результати дисертації опубліковані у 21 науковій праці, з них: 

9 – статті у виданнях з Переліку наукових фахових видань України [1-9], 10 – 

праці та тези міжнародних наукових конференцій та семінарів [11-21]; 1 – стаття 

у науковому періодичному виданні іншої держави з напряму, з якого підготовано 

дисертацію [10], 1 – публікація у виданні, що індексується в наукометричних 

базах Scopus та Web of Science [20]. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається з 

анотації, вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел та 

додатків. Загальний обсяг дисертації становить 203 сторінки: основний зміст 

викладено на 119 сторінках і містить 8 рисунків та 22 таблиці; список 

використаних джерел складається з 210 найменувань на 19 сторінках; 7 додатків 

на 53 сторінках. 
  



 22 

РОЗДІЛ 1. ФОРМАЛЬНІ МОДЕЛІ БАЗ ДАНИХ. ПРЕДСТАВЛЕННЯ 

НЕВИЗНАЧЕНОЇ ІНФОРМАЦІЇ В БАЗАХ ДАНИХ 

Проаналізовано та систематизовано існуючі підходи до подання 

невизначеної інформації в базах даних. Наведено приклади систем 

багатозначних логік, що використовуються для моделювання невизначеної 

інформації в базах даних. Описані методики та засоби моделювання такої 

інформації в системах керування базами даних.  

Побудовано формальний синтаксист та семантику моделі UML/OCL. 

Стисло описано уніфіковану мову моделювання UML та мову об’єктних 

обмежень OCL, їх використання при формальній специфікації баз даних. 

Наведено проблеми формалізації UML. Побудовано формальний синтаксис та 

семантику об’єктної моделі даних. Синтаксис об’єктної моделі задано як 

структуру, на якій означено компоненти: класи, атрибути, операції, структурні 

відношення між класами (асоціації), рольові імена, множинність, ієрархія 

узагальнення; наведено повний опис класу згідно стандарту OMG (Object 

Management Group); визначено обмеження (множину обмежувальних умов), що 

накладаються на структуру. Семантично об’єкти, зв’язки та атрибути зі 

значеннями задають стан системи в конкретний момент часу; дана система 

знаходиться в різних станах, дискретно змінюючись у часі. Побудовано 

синтаксис та семантику мови OCL в контексті формальної об’єктної моделі. 

На прикладі типових задач, що виникають при специфікації моделей баз 

даних і природним чином індукують багатозначні логіки, проілюстровано 

еволюцію використання багатозначної логіки на прикладі версій мови OCL. 

Розглянуто спеціальні значення OCL – ε (null-значення або невизначене) та ⊥ 

(недійсне значення), які задають множину істиннісних значень тризначної (до 

версії 2.3) та чотиризначної (починаючи з версії 2.3) логіки OCL. Досліджено 

основні відмінності синтаксичних та семантичних структур версій мови.. 

Результати опубліковані в [133, 148, 172, 186, 181, 194, 195, 200, 202]. 
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1.1. Моделі баз даних та їх основні характеристики 

Одним з фундаментальних понять в теорії баз даних є поняття "модель 

даних". Поняття "модель даних" згадується ще на початку 80-х років в статті Е. 

Кодда, присвяченій реляційним базам даних [16]. Модель даних визначається, як 

сукупність типів (множини значень), операцій над типами та обмежень 

цілісності. 

В [15] це поняття розглянуто детально і описано модель даних як сукупність 

трьох компонентів: 

– типів об’єктів даних - базових будівельних блоків для будь-якої бази 

даних, що відповідає моделі (структурна частина); 

– загальних правил цілісності – обмежень множини екземплярів типів 

об’єктів бази даних, що відповідає моделі; 

– операцій, які застосовуються до екземплярів об’єктів (маніпуляційна 

частина).  

Наголошується, що визначені компоненти не взаємонезалежні. Очевидно, 

що сукупність правил цілісності та операцій залежить від типів об’єктів даних. 

Як наслідок, структурна частина відіграє центральну роль в моделях даних, а 

сукупність правил цілісності та операцій є підпорядкованими. Множини правил 

цілісності та операцій можуть не включатись в поняття моделі даних. Наприклад 

в підручнику А.С.Маркова [144] модель даних визначається як трійка , 

де D – задана множина (носій структури); R – скінченна сукупність відношень, в 

яких знаходяться елементи множини; A – обмежувальні умови, які накладаються 

на відношення (аксіоми структури) (D та R складають перший компонент із 

визначення Кодда, а A є другим компонентом – обмеженнями цілісності). 

Дж.Мартин [145] відносить до моделі даних лише сукупність даних та зв’язків 

між ними (лише перший компонент із визначення Кодда). Слід зазначити, що 

зв’язки відіграють важливу роль в моделі даних (хоча в визначенні Кодда вони 

явним чином не вказані), і в деяких визначеннях фігурують як окрема сутність. 

},,{ ARD
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В [112, с.13] модель даних розглядається як поєднання двох обов’язкових 

компонентів: 

– структурної частини (набору правил, за якими може бути побудована 

база даних) 

– керуючої частини, що визначає типи допустимих операцій з даними 

(операції оновлення та вилучення даних, операції зміни структури бази даних). 

Зазначається, що можлива наявність набору обмежень підтримки цілісності 

даних, що гарантують коректність використовуваних даних. 

Формально, модель даних розумітимемо як сукупність 

– заданої множини даних (носій структури); 

– скінченної сукупності відношень (зв’язків), в яких знаходяться 

елементи множини даних; 

– множини операцій над даними; 

– обмежувальних умов (аксіом структури). 

Зауважимо, що необхідно розрізняти терміни "модель даних" і "модель бази 

даних". Під терміном "модель бази даних" розумітимемо множину допустимих 

станів конкретної бази даних, під терміном "модель даних" – множину всіх 

допустимих моделей баз даних [130]. 

Метою побудови моделі даних є представлення даних в зрозумілому вигляді 

[112, с.13]. Якщо таке подання можливо, то модель даних застосовна при 

проектуванні бази даних. 

Процес створення моделі даних має деревовидну структуру, яка умовно 

може бути розбита на три рівні [95]:  

– Етап постановки задачі – накопичення структурованої інформації про 

об’єкт моделювання, формулювання мети подальшого дослідження та вибір 

технології, необхідної для досягнення поставленої мети).  

– Формальний опис моделі, сформований в результаті використання 

інструментів формалізації. Для формального опису моделі може 

використовуватися один або кілька інструментів формалізації одночасно. У 
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випадку використання кількох засобів формалізації найчастіше один з них 

описує структуру компонентів моделі, а інший ― механізми взаємодії між ними.  

– Реалізація формальної моделі (обов’язкові елементи, що забезпечують 

керування моделлю, відображення результатів моделювання, механізми 

калібровки та перевірки адекватності). На цьому рівні можуть існувати безліч 

додаткових елементів, які забезпечують сервіс при керуванні моделлю і 

враховують особливості її технічної реалізації. 

В роботі розглядаємо другий рівень – формальний опис моделі. 

В залежності від рівня представлення інформації розрізняють інфологічну, 

даталогічну та фізичну модель відповідно [95]. 

Поняття моделі даних, класифікація та характеристики відомих моделей 

даних описано авторкою в [200]. Найпопулярнішими на даний момент моделями 

даних є реляційна та об'єктна. Дослідженню реляційної моделі даних присвячені 

роботи [146, 157, 160, 159, 161]. Дослідженню об'єктних моделей присвячені 

роботи [100, 101, 137, 138, 131] . 

Зазначимо, шо ґрунтовний огляд баз даних дано в [132]. 

 

1.2. Представлення невизначеної інформації в базах даних 

1.2.1. Типи невизначеностей в моделях баз даних 

Поняття невизначеності в контексті даних вперше зустрічається в роботі 

Л. Заде [120], присвяченій нечітким множинам, у 1965 році. Основна ідея – 

реальні людські міркування не можуть бути описаними традиційними 

математичними формалізмами. Наукова праця Л. Заде стала поштовхом для 

моделювання складних систем, поведінка яких описується лінгвістичними, а не 

числовими змінними. Ідеї управління, в основі яких лежить нечітка логіка, 

сформульовані ним в кінці 70-х років ХХ століття і втілені в технології нечітких 

регуляторів. 
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Зазначимо, що категорії "невизначеність" поруч з категорією "невідомість" 

присвячені дослідження в галузі філософії. 

Г. Цельмер [174] підкреслює, що "невизначеність, є об’єктивною формою 

існування реального світу, який нас оточує. Невизначеність обумовлена, з одного 

боку, об’єктивним існуванням випадковості як форми прояву необхідності, а з 

іншого – неповнотою кожного акту відображення реальних явищ в людській 

свідомості". Цельмер також зазначає, що "неповнота відображення принципово 

непереборна через загальний зв’язок всіх об’єктів реального світу і 

нескінченності їх розвитку. Виражається невизначеність у різноманітті 

перетворення можливостей у дійсність, в існуванні множини (як правило, 

нескінченної кількості) станів, в яких об’єкт, що змінюється в динаміці, може 

перебувати в майбутній момент часу". 

Природньо, що теорії невизначеностей розглядаються у різноманітних 

галузях. Зрозуміло, що розробка інформаційної системи, застосовної в тій чи 

іншій галузі, вимагає вивчення даного питання, оскільки першим етапом 

розробки, як правило, є моделювання предметної області. Зокрема, у [16] 

запропонована класифікація невизначеностей в сучасних економічних системах.  

Класифікація невизначеностей в управлінні організаційно-технологічними 

об'єктами у [158] розглядається  

– з точки зору дослідження операцій (невизначеність цілей; невизначеність 

знань про навколишнє оточення; невизначеність дій реального супротивника або 

партнера); 

– з точки зору системних позицій (об’єктивна невизначеність — неповна 

інформація щодо параметрів ситуації, які не залежать від учасників розглянутої 

системи; суб’єктивна невизначеність — неповна інформація про принципи 

поводження інших суб’єктів, тобто активно змінюваних параметрах; внутрішня 

невизначеність — невизначеність відносно параметрів, що описують учасників 

системи; зовнішня невизначеність — щодо зовнішніх (по відношенню до 

системи) параметрів; невизначеність природи (або невизначеність стану 
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природи) — зовнішня об’єктивна невизначеність; ігрова невизначеність — 

внутрішня суб’єктивна невизначеність); 

– в залежності від ендогенних факторів в теорії управління (параметрична 

невизначеність; непараметрична невизначеність; нелінійна невизначеність; 

нестаціонарна невизначеність);  

– в залежності від екзогенних факторів (невизначеності, пов’язані з 

неповнотою знань про проблему, по якій приймається рішення; невизначеність, 

пов’язана з неможливістю точного врахування реакції навколишнього 

середовища на дії об’єкту управління; невизначеність, пов’язана з неточним 

розумінням своїх цілей особою, яка приймає рішення); 

– в залежності від рівня невизначеності (перший рівень невизначеності, що 

характеризується як достатньо ясне майбутнє; невизначеність у вигляді низки 

альтернатив; невизначеність у вигляді "діапазону"; повна невизначеність 

майбутнього). 

У [172] описана класифікація невизначеностей розглядається за: 

– ступенем невизначеності (імовірнісна, лінгвістична, інтервальна, 

повна невизначеність);  

– характером невизначеності (параметрична, структурна, ситуаційна); 

– використанням одержаної в ході керування інформації (переборна і 

невиправна). 

У [218] визначено типи невизначеностей, природою яких є: 

– відсутність значення; неповнота інформації; 

– нечіткість (стохастичність) – використання розподілу для 

встановлення істинності знань; 

– неточність (стосується числових даних); 

– недетермінованість процедур виведення рішень (випадковість); 

ненадійність даних; 

– багатозначність інтерпретацій; 

– лінгвістична невизначеність: 

– невизначеність значення слова, невизначеність змісту речення. 
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Схожа класифікація наводиться у [177], де описано типи невизначеностей 

у сховищі даних. Зокрема детально розглянуто типи невизначеностей і показано 

їх місце у сховищі даних (використано реляційну модель) та способи 

моделювання. Наведемо деякі з них: 

– Відсутність даних. Виникає внаслідок відсутності опису необхідної 

характеристики у метаданих.  

– Невідомість даних. Зустрічається на рівні значення характеристики 

(атрибуту) і означає, що значення притаманне об’єкту, але невідоме. 

– Неповнота даних. Розглядається як стан об’єкту, у якому є 

підмножина відсутніх значень характеристик. Частковим випадком неповноти 

інформації є відсутність інформації. У такому випадку кількість невідомих 

значень атрибутів кортежу рівне 1. З’являється у відношенні (де приймають 

участь дані) та у метаданих, як результат збою роботи методу визначення 

структури джерела. 

– Нечіткість даних. Виникає через неповне вивчення або 

неоднозначне відображення характеристик сутності. Моделюється доповненням 

схеми відношення додатковим атрибутом(ами), значення яких містять рівень 

впевненості у істинності підмножини значень неключових атрибутів. Подає 

рівень довіри до характеристичної функції значення атрибута. 

– Неточність даних. Отримується внаслідок застосування 

математичних операцій над числовими даними та роботи з інтервальними 

величинами. Моделюється за допомогою додаткового атрибута. Може виникати 

в зв’язку з нечіткістю метаданих. 

– Випадковість (недетермінованість процедур виведення рішень). 

Виникає у випадку, коли необхідно зберігати проміжні або кінцеві результати 

поцедур виведення або прийняття рішень, а також – у відношенні фактів на рівні 

значень агрегованих атрибутів. Моделюється розширенням схеми даних. 

Виникає виключно в агрегованих даних. 
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– Ненадійність даних.  Тип невизначеності, одна з характеристик 

об’єкту виникає внаслідок визначення довіри звернення до джерела даних. 

Моделюється доповненням схеми каталогу даних додатковим атрибутом.  

– Багатозначність інтерпретації. Одне з джерел виникнення 

суперечності. Виникає на рівні детальних даних через отримання інформації з 

різних джерел і неможливість визначення істинності даних. Моделюють 

доповненням схеми відношення додатковим атрибутом, який містить ступінь 

впевненості у істинності даних кортежу. Від нечіткості відрізняється введенням 

на рівні відношення. 

– Лінгвістична невизначеність. Виникає в результаті використання 

природної мови в інформаційних ресурсах і виникає, наприклад, внаслідок 

нерозуміння (незнання) значення слова чи змісту речення. Зустрічається у 

системах опрацювання текстової інформації. Виникає внаслідок опрацювання 

напівструктурованої інформації. 

Наведені типи невизначеностей можуть накладатися, породжувати одна 

одну. Невизначеності можуть виникати на різних рівнях. Для прикладу: 

– невизначеності на рівні агрегованих даних виникають на основі 

''атак'' – блокування даних у джерелі, приховуванням частини інформації тощо; 

– невизначеності на рівні метаданих виникають, в першу чергу, на 

основі програмних збоїв, а також через наявність атак на рівні джерел даних 

(змін структур даних джерел). 

Також у [177] побудовано модель сховища даних з невизначеністю та 

розроблено операції над даними моделі сховища.  

Зазначимо, що усталеної термінології щодо невизначеної інформації на 

сьогодні немає. 

У [164] дається означення некласичних даних. Некласичними даними 

називають усю сукупність різнорідних форм даних, що є неточними, нечіткими, 

невизначеними, розмитими, неповними тощо. Зрозуміло, що природа і 

походження усіх форм таких даних різниться, а відтак виникає потреба у 
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неоднакових прийомах для роботи з тією чи іншою формою некласичних даних. 

Класичними можна вважати такі дані, що є точними, визначеними, цілісними, 

чіткими, не мають втрачених чи пропущених значень і т.д. Класифікація 

некласичних даних наведена в додатку 1. 

Неповнота інформації може зустрічатися на різних рівнях моделі/бази 

даних [175]:  

− невідомо, чи властивість притаманна сутності (класу об’єктів) – 

невизначеність рівня відношень; 

− відомо, що властивість притаманна сутності, але невідомо, чи вона 

притаманна заданому об`єктові - невизначеність рівня кортежів: 

− відомо, що властивість притаманна сутності і даному об'єктові, але 

невідомо, як вона на об`єкті проявляється – невизначеність рівня значень 

атрибутів. 

Найбільш дослідженими є методи та засоби моделювання невизначеностей 

на рівні відношень [119, 73]. Наявні системи керування базами даних дають 

змогу моделювати такі типи невизначеностей [176]: 

− відсутня інформація (позначена маркером null); 

− невідома інформація (значення, виставлені за DEFAULT при 

зазначенні у документації до конкретного розроблення); 

− лінгвістична змінна, числові значення якої зберігаються в окремому 

відношенні; 

− довіра, зображена десятковим числом n, де n означає найвищий 

ступінь довіри; 

− інтервал, поданий двома атрибутами, що характеризують початкове 

та кінцеве значення; 

− еталонне значення та його відхилення. 

Класифікація підходів моделювання неповноти [175] наводиться в Таблиці 1.1. 
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Таблиця 1.1. 

Класифікація підходів подання неповноти в базах даних. 

НЕПОВНІ ДАНІ 

Рівень неповноти Спосіб моделювання 

Запит  

Кортеж  
Імовірність 

Емпіричні оцінки 

Значення атрибуту 

Імовірність 

Емпіричні оцінки 

Багатозначні логіки 

 

Найменш дослідженим у моделюванні неповноти та нечіткостей в базах 

даних та знань є застосування багатозначної логіки. Хоча сама вона бурхливо 

розвивається ще з 50-х років минулого століття та має величезні можливості 

роботи з неповними або неточними даними, на сьогодні в існуючих 

інформаційних системах використано лише частково деякі основні досягнення. 

Максимальна кількість ступенів істинності становить 4. 

 

1.2.2. Системи багатозначних логік та їх використання 

Системи багатозначних логік та їх використання досить детально описано 

в [175]. Наведемо деякі системи багатозначних логік, що використовуються для 

моделювання невизначеної та нечіткої інформації у базах даних та знань [2, 12, 

31, 32, 34, 52, 57, 59, 71]:  

− Скінченозначна логіка Лукасевича з одиницею як єдиним 

визначеним ступенем істинності [84]. Дана логіка включена до стандарту 

ANSI/ISO X3.135-1992 та реалізована у всіх сучасних СУБД: 

}1,0max{ −+= vuvu , },min{ vuvu = , , uu −= 1 , }1,1min{ vuvu +−=→ . 

− Скінченнозначна логіка Гьоделя з одиницею, як єдиним визначеним 

ступенем істинності. Дана логіка використовується у дедуктивних базах даних. 

Зокрема у методі дослідження джерела інформації (IST) для визначення 
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важливості правил, розробленого для моделювання та маніпуляції неповними і 

неточними даними у базах даних [31, 32, 59]. 

},min{ vuvu = , },max{ vuvu = , 








=→

vuifv

vuif
vu

,

,1
, 







=
=

0,0

0,1

uif

uif
u . 

− T-norm зв’язані системи },min{ vuvu = , },max{ vuvu = . 

Частковими випадками є нескінченнозначні системи Лукасевича і Гьоделя. 

Продукційна логіка також зазвичай використовує результат алгебраїчних 

обчислень як базисну t-норму. Застосовуються такі логіки, наприклад, у пошуку 

та побудові гранул знань у базах даних та базах знань [71]. 

− Тризначні логічні системи. Ці системи включають тільки один 

додатковий ступінь крім класичних значень істинності і є найпростішими 

випадками, що пропонують інтуїтивні інтерпретації ступенів істинності. У 

сучасних СУБД найчастіше використовуються логіка Лукасевича із трьома 

ступенями істинності. Відомі також логічні системи Кліні, Бочвара, Поста та 

Блау. Відмінність у цих підходах полягає у інтерпретації ступенів істинності. 

− Чотиризначна система Дуна-Белнапа [31]. Множина ступенів 

істинності визначається як W= {, {⊥}, ⊺ }, {⊥, ⊺}}, i ступені істинності, 

інтерпретовані як індикація (наприклад, у запитах бази даних) випадків:  – нема 

інформації; {⊥} – помилкова інформація; {⊺} – є інформація; {⊥, ⊺} – 

суперечлива інформація (як наявність інформації, так і її помилковість). Ця 

множина ступенів істинності має два природні упорядкування: за значенням 

істинності {⊺} у вершині непорівнянних ступенів {⊥}, {⊺}  – в основі; так, що 

{⊥, ⊺} є у вершині непорівнянних ступенів {⊥}, {⊺ }  – в основі. Заперечення 

визначене функцією ступеня істини, що заміняє ступені {⊥}, {⊺} i залишає 

ступені {⊥, ⊺} з установленим . Система виникла як результат досліджень у 

логіці доречності (relevance logic) і використовується для гранулювання 

відношень [34]. 
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− Продукційні системи [156]. Використовуються у ряді підходів до 

проектування сучасних баз знань. Загальна проблема виявлення інтуїтивного 

розуміння ступенів істинності іноді має "красиве" рішення: ступені істинності 

можна розглядати як включення різних видів оцінки тверджень У такому 

випадку k різні аспекти ступенів істинності можуть бути обрані як k-кортежі 

значень, що оцінюють одиничні аспекти і можуть позначатись стандартними 

значеннями істинності. Функції ступеня істинності по таких k-кортежах 

додатково можуть бути визначені "покомпонентно" від функції ступеня 

істинності (чи значення істинності) для значень одиничних компонентів. У 

такому випадку, k- логічні системи можуть бути об'єднані в одну багатозначну 

продуктивну систему. Отже, ступені істинності 4-значної системи Дунна-

Белнапа можуть розглядатися як оцінка двох видів даних у базах даних [18]: (1) 

присутня чи відсутня достовірна інформація; (2) присутня чи відсутня 

недостовірна інформація. Обидва види можуть використовувати стандартні 

значення істинності для цієї оцінки. У цьому випадку кон'юнкція, диз'юнкція і 

заперечення 4-значної системи Дунна-Белнапа покомпонентно визначається 

кон`юнкцією, диз'юнкцією чи запереченням, відповідної класичної логіки. Тобто 

4-значна система –  продукт двох копій класичної двозначної логіки.  

Наголосимо, що дослідження багатозначних логік ведуться з середини 

минулого століття. Побудовано багато логічних систем, однак програмно, а тим 

більше апаратно вони не реалізовані. 

Розглянемо методи подання та опрацювання невизначеної інформації у 

сучасних СУБД. Достатньо ґрунтовно вони описані в [175]. 

1.2.3. Багатозначна логіка в мовах керування/управління базами 

даних 

Null-маркери.  

Для реляційних СУБД Ф. E. Кодом [17] для представлення невизначеної 

інформації запропоновано використання спеціального маркера Null (тризначна 
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логіка). До правил, які має задовольняти кожна СУБД, він включив правило 

використання Null: Systematic Treatment of Null Values [19]. 

Null-маркер був введений в стандарт SQL92.  

У пізніших роботах Код запропонував використовувати не один, а два 

маркери (маркер незастосовності й маркер невідомості) для відображення 

концептуальної різниці цих понять (чотиризначна логіка). Ідея знайшла 

відображення у введені поняття Null, логічного значення unknown, i відповідних 

операцій у стандарті ANSI/ISO 92. 

Пізніші ідеї Ф. E. Кода в стандарті ANSI/ISO SQL відображення не 

знайшли [111].  

Агреговані дані. 

Разом з уведенням в стандарт SQL поняття Null було розширено 

функціональність усіх агрегатних операцій. Слід зазначити, що єдина агрегатна 

функція, що завжди враховує Null – це COUNT(*) [111].  

Спеціальні значення. 

Існують загальні методики роботи з невизначеною інформацією, що 

дозволяють не використовувати Null. Фактично здійснюється підміна Null 

деяким спеціальним значенням [97, 113].  

Практично, це означає використання атрибутів із визначеним можливим 

спеціальним значенням, яке означає відсутність інформації. Часто спеціальне 

значення також є і значенням за замовчуванням. Підтримка такого значення 

(DEFAUTLT) введена в стандарт SQL та забезпечується використанням 

зовнішніх ключів, які можуть бути оголошені на наборі атрибутів, і для яких 

визначені значення за замовчуванням. Зовнішній ключ завжди має посилатися на 

реально існуючий запис у цільовій таблиці, навіть якщо він має значення за 

замовчуванням. Для коректної роботи з такими спеціальними значеннями 

розширено правила декларативної цілісності зв`язків між таблицями, що дають 

змогу для таких випадків, як втрата запису власника, встановлювати в якості 

цільового значення за замовчуванням (правило SET DEFAULT). 
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Найчастіше така методика використовується для атрибутів символьного 

типу, коли, наприклад, рядок нульової довжини чи рядок, забитий пробілами, 

означає відсутність інформації. Для атрибутів чисельного типу, коли значення є 

позитивними величинами, таким визначеним значенням може стати будь-яка 

негативна величина. Дана методика застосовна тільки для незліченних атрибутів 

(значення яких не використовуються при виконанні різних агрегатних операцій 

типу суматора) для випадків поки не відомих значень. Однак використання такої 

методики є досить проблематичним для деяких СУБД, які мають деякі 

відхилення від стандарту, наприклад, Oracle 7, 8 (i молодші версії). Причиною є 

еквівалентність значення '' '' і NULL для певної множини типів. При операціях 

над такими атрибутами також необхідно явно враховувати факт можливої появи 

спеціального значення y вибірці. До того ж у мові SQL відсутній однозначний 

декларативний спосіб опису поведінки таких, що приводить до того, що база 

даних погано документує свою структуру. 

Розширення реляційної алгебри. 

Основним підходам до розширення реляційної моделі баз даних для 

маніпулювання неповними або неточними даними присвячена робота [97]. В 

огляді описано дослідження баз даних, де інформація про значення окремих 

атрибутів на деяких об’єктах або повністю відсутня (порожні або невизначені 

значення), або неповна часткова чи неточна. Описано розробку способів 

представлення такої інформації в реляційних базах даних. У роботі 

проаналізовано підхід Е. Кодда до розширення реляційної алгебри, акцентовано 

на  перевагах такого підходу, описано ряд нерозв’язаних проблем, які свідчать 

про некоректність розширеної алгебри.  

На сьогодні існує багато формальних моделей реляційних БД. Окремо 

відмітимо роботи [157, 113], які виконані під керівництвом доктора фізико-

математичних наук, професора Буя Д.Б. на кафедрі теорії та технології 

програмування факультету комп’ютерних наук та кібернетики Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. Основою цих робіт є 
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композиційно-номінативний підхід, який був запропонований академіком НАН 

України Редьком В.Н. та розвинений в працях його учнів. Основні результати 

відображені в наступних роботах: 

У роботі [157] задано теоретико-множинні операції на таблицях. Це 

аналоги звичайних теоретико-множинних операцій об’єднання, перетину та 

різниці. Визначаються операції внутрішнього з’єднання: декартового з’єднанням 

(cross join, Cartesian join), внутрішнього природного з’єднання (inner natural join), 

внутрішнього з’єднання за атрибутами та внутрішнього з’єднанням за 

предикатом p (inner join on p). Схема результуючої таблиці є об’єднанням схем 

вихідних таблиць. Серед операцій зовнішнього з’єднання в роботі задаються 

зовнішнє ліве з’єднання (outer left join), зовнішнє праве з’єднання (outer right 

join), повне зовнішнє з’єднання (outer full join) та зовнішнє з’єднання 

об’єднанням (union join). Використовується тризначна логіка, зокрема в 

предикатах з’єднання враховується NULL-значення. 

В роботі [113] вперше введено до розгляду табличну алгебру нескінчених 

(скінчених) таблиць. Дана алгебра є узагальненням табличної алгебри. 

Узагальнено класичні результати Кодда-Лакруа-Піротта щодо еквівалентності 

реляційних алгебр та числень на кортежах (доменах). Числення поповнені 

предикатними та функціональними сигнатурами. Однак у формулюваннях 

згаданих результатів розглядають лише бінарні предикати, а функціональна 

сигнатура взагалі порожня. Отримано результати щодо природного введення 

нових сигнатурних операцій у табличних алгебрах. Побудовано 

мультимножинну табличну алгебру, сигнатуру якої поповнено новими 

операціями: операціями внутрішніх і зовнішніх з’єднань, операцією 

напівз’єднання, агрегатними операціями. 

У статті [17] і роботі [82] визначено наступні додаткові операції для роботи 

з невизначеностями у реляційній алгебрі: MAYBE O-JOIN, MAYBE DIVIDE, 

OUTER O-JOIN, NATURAL O-JOIN, OUTER NATURAL JOIN i OUTER UNION. 

Bикористовується тризначна система Лукасевича. 
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Побудова логічних виразів, які відображають обмеження на залежності 

даних. 

У [58] означено К-значну залежність та її логічний еквівалент – К-значну 

функцію. Логічний вираз, який описує обмеження на дані є функціональною 

залежністю і будується за допомогою апарату К-значної логіки із системою 

Гьодела елементарних функцій.  

Для заданого відношення з невизначеними значеннями розглядається К-

матриця усіх можливих наборів. Дані набори з погляду підтримки заданої 

функціональної залежності поділяються на заперечувальні та істинні [58]. 

Результуючий логічний вираз будується на основі цих наборів. К-матриця дає 

можливість зробити висновок про можливе розкриття невизначених значень на 

основі отримуваних знань про обмеження. Обмеження накладаються на дані в 

результаті порівняння кортежів за умови підтримки конкретної функціональної 

залежності. 

К-значні еквіваленти системи обмежень цілісності, заданих у відношенні, 

дають змогу повністю абстрагуватись від семантики вказаних обмежень. 

Розширення домена. 

У відомій серії статей "Faults and Defaults" [22, 23, 24, 25] Дейт 

запропонував схему "спеціальних значень" UNK. Дана схема вимагає відмови від 

використання багатозначної логіки у SQL i впровадження в мову підтримки 

альтернативного підходу,який не підтримується існуючими СУБД. Дейт вважає, 

що при проектуванні бази даних за можливості варто усунути атрибути, що 

допускають невизначені значення. Для їх опрацювання пропонується розкладати 

тип сутності з подібним атрибутом на два підтипи. У першому підтипі атрибут 

апріорі не зможе містити невизначені значення, а в другому – не буде самого 

цього атрибута [82].  Дейт вважає [25] єдиним варіантом повного вирішення цієї 

проблеми на основі багатозначної логіки є введення в мову трьох спеціальних 

значень із різним змістом (наприклад. Null, Null1 і Null2), тобто використання не 

тризначної, а п'ятизначної логіки. Якби в майбутньому виявилося. що не 
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враховано ще один спеціальний випадок неповноти інформації, то набір 

спеціальних значень і число логічних значень розширюватися б відповідним 

чином. Однак часто зустрічається думка, такий підхід практично незастосовний, 

мотивацією є те, що в користувачів часто виникають утруднення при роботі 

навіть із тризначною логікою. Насправді чотиризначна логіка вже реалізована в 

деяких версіях SQL та OCL. 

 

1.3. Модель даних UML/OCL 

У підрозділі визначено та описано формальний синтаксис і семантику 

моделі UML/OCL. Стисло описано уніфіковану мову моделювання UML та мову 

об’єктних обмежень OCL, їх використання при формальній специфікації баз 

даних. Наведено проблеми формалізації UML. Побудовано формальний 

синтаксис та семантику об’єктної моделі даних. Синтаксис об’єктної моделі 

задано як структуру, на якій означено компоненти: класи, атрибути, операції, 

структурні відношення між класами (асоціації), рольові імена, множинність, 

ієрархія узагальнення; наведено повний опис класу згідно стандарту OMG 

(Object Management Group); визначено обмеження (множину обмежувальних 

умов), що накладаються на структуру. Семантично об’єкти, зв’язки та атрибути 

зі значеннями задають стан системи в конкретний момент часу; дана система 

знаходиться в різних станах, дискретно змінюючись у часі. Побудовано 

синтаксис та семантику мови OCL в контексті формальної об’єктної моделі. 

На прикладі типових задач, що виникають при специфікації моделей баз 

даних і природним чином індукують багатозначні логіки, проілюстровано 

еволюцію використання багатозначної логіки на прикладі версій мови OCL. 

Розглянуто спеціальні значення OCL – ε (null-значення або невизначене) та ⊥ 

(недійсне значення), які задають множину істиннісних значень тризначної (до 

версії 2.3) та чотиризначної (починаючи з версії 2.3) логіки OCL. Досліджено 

основні відмінності синтаксичних та семантичних структур версій мови. 
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Стислий екскурс в історію виникнення та розвитку UML, спроба 

систематизувати велику кількість навчально-наукової літератури присвяченої 

цій мові, опис стандарту UML зроблено авторкою в [181, 194, 186, 202, 206]. 

 

1.3.1. Уніфікована мова моделювання UML 

UML створювалася як мова моделювання загального (універсального) 

призначення для застосування в таких "дискретних" галузях як програмне 

забезпечення, апаратні засоби чи цифрова логіка. Зараз UML набула широкого 

використання при проектуванні баз даних [150, 149, 66]. 

В UML наявні структури, що дозволяють фіксувати різноманітні рішення 

по відображенню (1) функціональності системи [162, 127, 140], (2) динамічної та 

статичної структури системи, (3) організації елементів системи [26], (4) 

реалізації системи. Завдяки відкритості (наявності в мові механізмів 

розширення) вона надає потужний інструментарій для розв’язання задач інших 

галузей, наприклад, бізнес-моделювання [27]. 

Загальна структура мови 

Семантика мови UML визначається для двох видів об’єктних моделей: 

структурних моделей та моделей поведінки. Структурні (статичні) моделі 

описують структуру сутностей або компонентів системи, включаючи їхні класи, 

інтерфейси, атрибути та зв’язки. Моделі поведінки (динамічні моделі) описують 

поведінку або функціонування об’єктів системи, включаючи їхні методи, 

взаємодію (співробітництво) між ними, а також процес зміни станів окремих 

компонентів і системи в цілому [109]. В роботі розглядається структурна модель, 

зокрема модель класів. 

Формальний опис мови UML ґрунтується на наступній загальній 

ієрархічній структурі модельних подань (представлень), яка складається із 

чотирьох рівнів абстракції: (1) мета-метамодель, (2) метамодель, (3) модель, (4) 

об’єкти користувача [87]. 
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Рівень мета-метамоделі утворює базову основу для всіх метамодельних 

подань та визначає мову для специфікації метамоделі. Мета-метамодель 

визначає модель мови UML на найвищому рівні абстракції (відповідно на 

найнижчому рівні конкретизації) і є найбільш компактним її описом. 

Метамодель – екземпляр або конкретизація мета-метамоделі – визначає мову для 

специфікації моделей. Всі основні поняття мови UML – це поняття рівня 

метамоделі. Модель у контексті мови UML є екземпляром (конкретизацією) 

метамоделі в тому розумінні, що будь-яка (конкретна) модель системи повинна 

використовувати тільки поняття метамоделі, конкретизувавши їх стосовно до 

даної ситуації. Змістовно кажучи, рівень моделі призначений для опису 

конкретної предметної області. Конкретизація понять моделі відбувається на 

рівні об’єктів, які є екземплярами моделі і містять конкретну інформацію щодо 

відповідності понять моделі та предметної області. 

Основою подання UML на метамодельному рівні є опис трьох його 

логічних блоків (або пакетів за іншою термінологією): основні елементи, 

елементи поведінки та загальні механізми [89]. 

Концептуальна модель мови 

Концептуальна модель мови включає основні будівельні блоки, правила їх 

поєднання та деякі загальні для усієї мови механізми [8, 77, 171]. 

Словник мови UML містить сутності – абстракції, що є основними 

елементами моделі, та відношення – основні сполучні будівельні блоки. Сутності 

та відношення за певними правилами поєднуються в конструкції – діаграми. 

В UML визначено чотири типи сутностей [8]: 

– структурні сутності, які розподіляються на основні сутності, різновиди 

основних сутностей та решту структурних сутностей; до основних сутностей 

відносяться: клас (Class), інтерфейс (Interface), кооперація (Collaboration), 

прецедент (Use case), активний клас (Active class), компонент (Component), вузол 

(Node); до різновидів основних сутностей відносяться: актор (Actor), сигнал 

(Signal), утиліта (Utility, утиліти є видами класів); процес (Process) і нитка 
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(Thread, нитки є видами активних класів); до решти відносяться: застосування 

(Application), документ (Document), файл (File), бібліотека (Library), сторінка 

(Page) та таблиця (Table, таблиці є видами компонентів); 

– сутності поведінки (Behavioral things), до яких відноситься взаємодія 

(Interaction) та автомат (State machine); 

– групуючі сутності, серед яких поки що виділений тільки пакет (Packages); 

– анотаційні сутності, серед яких поки що виділена тільки примітка (Note). 

Основними типами відношень в UML є відношення: залежності 

(Dependency), асоціації (Association) (різновидом асоціації є відношення 

агрегування (Aggregation)), узагальнення (Generalization) та реалізації 

(Realization). Існують також їх варіації, наприклад, уточнення, трасування, 

включення та розширення (для залежностей). 

Для побудови коректно оформленої моделі в UML визначено правила, що 

дозволяють коректно і однозначно визначати: (1) імена сутностей, відношень та 

діаграм, (2) область дії імен (контекст, в якому ім’я має деяке значення), (3) 

видимість імен (для використання іншими елементами), (4) цілісність 

(правильність та узгодженість співвідношення елементів), (5) виконання моделі 

[8]. 

Ефективність та спрощення застосування мови забезпечується 

використанням певних угод, так званих, загальних механізмів: специфікацій 

(Specifications), доповнень (Adornments), прийнятих розподілів (Common 

divisions) та механізмів розширення (Extensibility mechanisms) [8, 77, 171]. 

Кожен елемент нотації UML має унікальне графічне позначення та 

специфікацію – текстове представлення синтаксису та змістовної семантики 

відповідного будівельного блоку. 

Практично усі будівельні блоки характеризуються дихотомією 

"клас/об’єкт" та "інтерфейс/реалізація". Це основні підходи поділу реальності 

при об’єктно-орієнтованому моделюванні систем. 

UML допускає контрольовані розширення (тобто є відкритою мовою) для 

адаптування мови до конкретних потреб. Наявність внутрішніх механізмів 
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розширення принципово відрізняє UML від таких засобів моделювання як 

IDEF0, IDEF1X, IDEF3, DFD та ERM [141], які є замкненими, тобто не 

допускають розширення засобами самої мови. До механізмів розширення UML 

відносяться: (1) стереотип (Stereotype), який розширює словник мови (дозволяє 

створювати із існуючих блоків нові, специфічні для конкретної розв’язуваної 

задачі); (2) теговане значення (Tagged value), яке розширює властивості 

будівельного блоку (дає можливість включати нову інформацію в специфікацію 

елемента; (3) обмеження (Constraint), яке розширює семантику будівельного 

блоку (дозволяє додавати нові або модифікувати існуючі правила за допомогою 

семантичних обмежень текстового вигляду природною мовою або формальною 

мовою OCL). Деякі розширення набули такої популярності, що були визначені 

як стандартні елементи поточної версії UML [8, 77, 171]. 

Графічні конструкції мови 

У рамках мови UML всі подання про моделі складної системи фіксуються 

у вигляді спеціальних графічних конструкцій, що одержали назву діаграм [88]. 

Діаграма в UML – це графічне представлення набору елементів, зображуване, як 

правило, у вигляді зв’язного графу з вершинами (сутностями) і ребрами 

(відношеннями). Теоретично діаграми можуть містити будь-які комбінації 

сутностей і відношень. Однак на практиці застосовується порівняно невелика 

кількість типових комбінацій. У мови UML визначені наступні види діаграм: 

– діаграма варіантів використання (Use case diagram); 

– діаграма класів (Class diagram); 

– діаграми поведінки (Behavior diagrams), до яких відносяться діаграма 

станів (Statechart diagram), діаграма діяльності (Activity diagram), діаграми 

взаємодії (Interaction diagrams); в свою чергу до діаграм взаємодії відносяться 

діаграма послідовності (Sequence diagram) та діаграма кооперації (Collaboration 

diagram); 
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– діаграми реалізації (Implementation diagrams), до яких відносяться 

діаграма компонентів (Component diagram) та діаграма розгортання (Deployment 

diagram). 

Перелік цих діаграм і їхніх назв є канонічними, вони – невід’ємна частина 

графічної нотації мови UML. Більше того, процес ООАП нерозривно пов’язаний 

із процесом побудови цих діаграм. При цьому сукупність побудованих у такий 

спосіб діаграм є самодостатньою в тому розумінні, що в них утримується вся 

інформація, що необхідна для реалізації проекту складної системи. 

Кожна із цих діаграм деталізує й конкретизує різні подання про моделі 

складної системи в термінах мови UML. При цьому діаграма варіантів 

використання є найбільш загальною концептуальною моделлю складної 

системи, вихідною (тобто початковою) для побудови всіх інших діаграм. 

Діаграма класів є, по своїй суті, логічною моделлю, що відбиває статичні аспекти 

структурної побудови складної системи. Діаграми поведінки також є 

різновидами логічної моделі, які відбивають динамічні аспекти функціонування 

складної системи. І, нарешті, діаграми реалізації слугують для подання фізичних 

компонентів складної системи, й тому відносяться до її фізичної моделі. Таким 

чином, інтегрована модель складної системи в нотації UML представляється у 

вигляді сукупності зазначених вище діаграм. 

Слід звернути увагу, що при моделюванні системи часто будують діаграму 

об’єктів (Object diagram), яка представляє множину об’єктів і відношень між 

ними в заданий момент часу (так званий "знімок системи"). Вона не є канонічною 

діаграмою UML, але корисна в деталізації системи. 

Підходи до специфікації семантики мови 

Початковою метою розвитку UML було забезпечення більш точного опису 

мови моделювання – забезпечення формальної основи для розуміння мови 

моделювання. Однак до цього часу формальна семантика не є частиною 

стандарту. Огляд декількох пропозицій щодо визначення такої семантики 

наведено в [46], де розглянуто теоретико-множинний, трансляційний, 
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метамодельний підходи та запропоновано так звану "вільну" семантику. Слід 

зазначити, що і в самій специфікації UML існує багато огріхів та протиріч. Так в 

роботі [29] розглядаються відношення включення та розширення для варіантів 

використання, в [30] аналізуються стандартні стереотипи метамоделі UML. В 

роботі [60] пропонується використати RM-ODP (The Reference Model of Open 

Distributed Processing [75]) для розв’язання проблем мови. Зауважимо, що в 

специфікації UML модель RM-ODP згадується як структура, що безпосередньо 

впливає на архітектуру метамоделі мови (розділ "Preface: Relationships to Other 

Models" [89]). Окрім того RM-ODP використовується в MOF (Meta-Object 

Facility) для управління типами. В [60] ідентифікуються три проблеми 

метамоделі UML та пропонуються їх розв’язки на базі RM-ODP: 

– структурний хаос семантики мови – "висока технічність, 

небагатослівність та складність для розуміння новачками"; розв’язання: 

використання структури RM-ODP та теорії типів Б. Расела; 

– відсутність декларативної семантики, суперечливість семантики мови 

при описі, по-перше, відношень між моделями, побудованими з використанням 

мови, та, по-друге, безпосередньо суб‘єктів моделювання; розв’язання: 

реалізація базової концепції моделювання (Basic Modeling Concept); 

– недостатнє теоретичне обґрунтування використовуваної метамоделі 

мови UML; розв’язання: пропонована в статті концепція моделювання на основі 

RM-ODP, теорії типів Б. Расела та підходу А. Тарського до інтерпретації 

формальних числень вважається повністю обґрунтованою. 

Багато наукових досліджень, присвячених формалізації моделі та 

метамоделі мови UML, розглядають не саму мову в повному об’ємі, а деяку її 

підмову (формальну та строго структуровану). 

Так, в [70] розглядаються BON (Business Object Notation, об’єктно-

орієнтована мова моделювання, що по суті співпадає з підмовою діаграм класів 

UML [85]) та PVS (Prototype Verification System – мова специфікацій, розроблена 

для автоматичного аналізу метамоделей мов моделювання [69]). Результатом 

роботи є повна формальна специфікація метамоделі об’єктно-орієнтованої мови 
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моделювання у формі, придатній до автоматичного аналізу. Однак BON в 

порівнянні з UML більш формалізована та "підігнана" під умови розв’язуваної 

задачі. 

Схожий підхід використаний в роботі [68], де в якості платформи для 

формалізації мов моделювання вибрано формалізм Boom, що складається з 

метамоделі і мови формальних специфікацій Odal – простої строго типізованої 

мови з семантикою, визначеною за допомогою так званого π-числення. 

У роботі [13] розглядається формалізація мови MML (Metamodelling 

Language), що є підмножиною UML і запропонована авторами в якості бази для 

усієї UML 2.0. Формалізація мови MML проводиться за допомогою MML-

числення, основою якого є так зване ψ-числення Cardeli і Abadi [10]. 

Нарешті, в роботі [58] демонструється застосовність алгебраїчного методу 

для формального опису ER-діаграм (Entity-Relationship diagrams), які є 

аналогами діаграм класів UML. 

Підсумовуючи, мова UML є потужним, гнучким засобом моделювання, з 

відкритим до вдосконалення описом стандарту. Неоднозначність як деяких 

конструкцій самої мови, так і поглядів на семантику мови та наявність в її 

специфікації неформальних описів потребує подальшого розвитку формальної 

основи для повної та несуперечливої інтерпретації мови. 

Мова об’єктних обмежень OCL 

Одним із способів усунення неоднозначності конструкцій UML-моделі є 

обмеження цілісності, які повинні підтримуватися в моделі бази даних. 

Формалізований опис обмежень здійснюється засобами мови об’єктних 

обмежень OCL (Object Constraint Language). OCL – набір формальних засобів 

взаємодії розробника з об’єктами створюваної моделі. Мова була створена на 

початку 90-х років корпорацією IBM в рамках розробок методики об’єктно-

орієнтованого аналізу і проектування Syntropy. Створена як математична мова 

текстових описів елементів візуальних моделей. Вона виявилася заскладною для 

масового практичного використання, однак пізніше лягла в основу мови 
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об’єктних обмежень (Object Constraint Language). Формальність, незалежність 

від платформи реалізації і легка адаптованість до різних середовищ 

програмування/моделювання виявилися сильними сторонами мови. Мова 

широко застосовувалася для опису особливостей об’єктних інформаційних 

систем і в 1997 році увійшла в стандарт мови UML. 

Мова призначена для формального означення виразів, що обробляють 

об’єкти. OCL-вираз зазвичай привязаний до певного класу UML-моделі і задає 

множину екземплярів даного класу або описує логічну умову (обмеження) на 

клас чи об’єкт.  

В OCL запозичені наступні концепції UML: клас, атрибут, операція; об'єкт 

(екземпляр класу); асоціація; тип даних (включаючи набір визначених типів 

Boolean, Integer, Real і String); значення (екземпляр типу даних).  

Традиційні для об'єктних моделей даних відмінності, що визначаються в 

UML є істотним для розуміння мови OCL. Це відмінності між об'єктом деякого 

класу і значенням деякого типу. Об'єкт має унікальний ідентифікатор і може 

порівнюватися з іншими об'єктами тільки за значенням ідентифікатора. 

Наслідком цього є можливість визначення операцій над множинами об'єктів в 

термінах їх ідентифікаторів. Об'єкт може бути асоційований через бінарний 

зв'язок з іншими об'єктами. Це дозволяє визначити в OCL операцію переходу від 

даного об'єкта до пов'язаних з ним об'єктів. Разом з тим значення є "чистим 

значенням". Це означає, що при порівнянні двох значень перевіряються самі ці 

значення. Значення не можуть брати участь в зв'язках, оскільки поняття зв'язку 

визначено лише для об'єктів класів. 

Разом з тим до скалярних типів даних, запозичених з UML, в OCL 

визначені структурні типи. Це колекційні типи (collection) – математична 

множина (set), невпорядкована колекція, яка не містить однакових елементів; 

мультимножина (bag), невпорядкована колекція, яка може містити елементи, що 

повторюються (дублікати); послідовність (sequence), впорядкована колекція, яка 

може містити елементи-дублікати. У OCL елементами кожного з трьох типів 

колекцій можуть бути або об'єкти, або значення. 
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OCL застосовується для визначення обмежень, що описують перед- і 

післяумови операцій класів та обмежень, що представляють інваріанти класів. 

Під інваріантом класу в OCL розуміється умова, якій мають задовольняти всі 

об'єкти даного класу. Більш точно, інваріант класу - це логічний вираз, 

обчислення якого має давати true при створенні будь-якого об'єкта даного класу 

і зберігати істинне значення протягом усього часу існування цього об'єкта.  

OCL –  універсальна мова. Тому усі вирази, створені засобами мови – 

типізовані. Природно, що OCL-вираз в інваріанті класу логічного типу. У 

загальному випадку OCL-вираз у визначенні інваріанта грунтується на 

композиції операцій. У специфікації мови ці операції умовно розділені на 

наступні групи: операції над значеннями визначених в UML (скалярних) типів 

даних; операції над об'єктами; операції над множинами; операції над 

мультимножинами; операції над послідовностями. У OCL підтримуються  

скалярні типи даних: Boolean, Integer, Real і String, запозичені з  UML. Семантика 

визначених скалярних типів даних і операцій над ними дана в п.1.3.3. 

У OCL визначено три операції над об'єктами: отримання значення 

атрибута; перехід по з'єднанню, виклик операції класу. Для запису цих трьох 

операцій використовується "точкова нотація". Наприклад, результатом 

вираження виду <об'єкт>. <ім'я атрибута> є поточне значення атрибута з ім'ям 

"ім'я атрибута", якщо об'єкт має такий атрибут. В іншому випадку використання 

подібного виразу призводить до виникнення помилки типу. Результатом 

застосування до об'єкту операції переходу по з'єднанню (екземпляру зв'язку-

асоціації) є колекція, що містить всі об'єкти, які асоційовані з даним об'єктом 

через визначене з'єднання. Це з'єднання ідентифікується ім'ям ролі, протилежної 

по відношенню до даного об'єкту. 

Стандартом OCL  гарантується, що будь-який вираз мови буде обчислено 

без побічних ефектів без впливу на частини моделі (стани, значення чи звязки). 

Середовище, що виконує OCL-вираз визначає результуюче значення, що може і 

не виконуватися в подальшому(необовязково).  
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Формальний синтаксис мови можна задати за допомогою розширеної 

форми Бекуса-Наура [38]. 

 

1.3.2. Формальний синтаксис та семантика об’єктних моделей 

UML/OCL–модель визначатимемо згідно [44]. Фактично, це модель класів 

UML з обмеженнями, заданими виразами OCL. Так визначена об’єктна модель 

має наступні компоненти: задану множину даних (множину класів; множину 

атрибутів для кожного класу); множину операцій для кожного класу; множину 

асоціацій з рольовими іменами і множинністю; ієрархію узагальнень по класах 

та обмежувальні умови (множину виразів для опису обмежень).  

Для опису типу аргументів, операцій та атрибутів доступні базові типи 

(Integer, String, Set(Real) та інші), об’єктні типи та додаткові типи, що 

використовуються при  побудові виразів OCL.  

Формальний синтаксис об’єктних моделей 

Для іменування компонентів моделі приймаємо алфавіт  і множину 

скінченних непустих імен  алфавіту . 

Припускаємо, що існує сигнатура , де  – множина імен типів, і 

 – множина (імен) операцій над типами. Множина  включає Integer, Real, 

Boolean, String, що визначаються як базові типи. Усі домени типів включають 

"невірне" (⊥) та "невизначене" (ε) значення, для роботи з недійсними та 

невизначеними значеннями відповідно. 

Доступні колекційні типи для опису колекцій значень: Set(String), 

Bag(Integer), Sequence(Real) тощо. Структурні значення описуються типами 

кортеж з іменованими компонентами, наприклад, Tuple(name:String, age:Integer) 

(впорядкований список значень). 

Поняття та означення класу, атрибутів, операції, асоціації, рольового імені, 

множинності, ієрархії узагальнення та повний опису класу наведено в Додатку 2 

A

N A+ A

( )T, =  T

 T
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Об’єднавши компоненти, введені в Додатку 2, формально означаємо 

синтаксис об’єктних моделей. 

Означення 1.9 (синтаксис об’єктних моделей (Syntax of object models). 

Синтаксис об’єктної моделі це структура 

де 

 – множина імен класів (Означення 1.1, Додаток 2); 

 – множина сигнатур операцій для функцій, що відображають об’єкт 

кожного класу  в пов’язане з ним значення атрибуту (Означення 1.2, 

Додаток  2); 

 – множина сигнатур для визначуваних користувачем операцій 

кожного класу  (Означення 1.3, Додаток 2); 

 – множина імен асоціацій (Означення 1.4, Додаток 2); 

 – функція, що відображає кожне ім’я асоціації в множину імен 

класів, що приймають участь в даній асоціації (Означення 1.4, Додаток 2); 

roles – функція, що ставить у відповідність кожному кінцю асоціації 

рольове ім’я (Означення 1.5, Додаток 2); 

multiplicities – функція, що ставить у відповідність кожному кінцю 

асоціації множинність (Означення 1.6, Додаток 2); 

 – частковий порядок відносно , що відображає ієрархію 

узагальнення класів (Означення 1.7, 1.8 Додаток 2). □ 

Формальна семантика об’єктних моделей 

Домен класу  – множина об’єктів, що можуть бути створені цим 

класом і усіма його нащадками. 

Об’єкти розрізняються унікальними ідентифікаторами об’єкта. Надалі не 

розрізнятимемо (концептуально) об’єкти та їх ідентифікатори. Кожен об’єкт 

унікально визначений його ідентифікатором і навпаки (тому фактичне 

представлення об’єкта не важливо). 

( )c cCLASS,ATT ,OP ,ASSOC,associates, roles,multiplicities, , =

CLASS

cATT

c

cOP

c

ASSOC

associates

CLASS

c CLASS
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Означення 1.10 (ідентифікатори об’єкта (Object identifiers)). 

Множину об’єктних ідентифікаторів класу  визначатимемо 

нескінченною множиною .□ 

Домен класу визначатимемо як 

 

Надалі опускатимемо індекс для відображення І у випадку, коли контекст 

очевидний. Конкретна схема іменування об’єктів не важлива, поки кожен об’єкт 

може бути однозначно визначений, тобто не існує ніяких різних об’єктів, що 

мають однакове ім’я. 

Узагальнення 

Означення, наведене вище, припускає, що ієрархія узагальнення включає 

підмножину семантичних відношень на домені класів. Множина об’єктних 

ідентифікаторів нащадка – підмножина множини об’єктних ідентифікаторів його 

предків. Іншими словами, маємо 

 

Асоціація описує можливі зв’язки між об’єктами класів, що приймають 

участь в асоціації. В UML-термінології зв’язок називають посиланням. 

Інтерпретація асоціації – відношення, що описує множину усіх можливих 

зв’язків між об’єктами зв’язаних класів та їх нащадками. 

Означення 1.11 (зв’язки (Links)). 

Кожну асоціацію  з =  інтерпретуватимемо 

як декартовий добуток множин об’єктних ідентифікаторів класів, що приймають 

участь у асоціації: . Зв’язок між об’єктами є 

екземпляром асоціації .□ 

Об’єкти, зв’язки та атрибути зі значеннями складають стан системи в 

конкретний момент часу. Система знаходиться в різних станах, оскільки 

c CLASS

( )  1 2oid c c ,c ,...=

c CLASS

( ) ( ) CLASS c
I oid c ' | c ' CLASS c ' c .=  

( ) ( )1 2 1 2 1 2c ,c CLASS: c c I c I c .   

as ASSOC ( )associates as 1 nc ,...,c

( ) ( ) ( )ASSOC CLASS 1 CLASS nI as I c ... I c=  

( )as ASSOCl I as
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дискретно змінюється в часі. Тому системні стани називають знімком 

виконуваної системи. 

Означення 1.12 (системний стан (System state)). 

Системним станом для моделі  називатимемо структуру 

 

Скінченні множини  містять всі об’єкти класу , що 

існують в системному стані: . 

Функція  ставить у відповідність кожному класу значення атрибутів: 

 для кожного . 

Скінченні множини  містять усі зв’язки між об’єктами. Для кожного 

. Множина зв’язків повинна задовольняти всі 

специфікації множинності, визначені для асоціації (функція  проектує і-ту 

компоненту кортежу чи списку l, тоді як функція  проектує все окрім і-тої 

компоненти: 

□ 

 

1.3.3. Синтаксис та семантика ядра мови об’єктних обмежень OCL 

OCL. Типи і операції 

OCL – мова зі строгим контролем типу. Тип призначається на кожен вираз 

OCL; способи, якими ці вирази можуть бути побудовані, визначаються 

правилами обмеження. 

Додатково до типів, представлених в моделі UML, існують типи та 

операції, визначені безпосередньо в OCL та доступні для використання будь-

якою моделлю UML. 

M

( ) ( )CLASS ATT ASSOCM , , . =   

( )CLASS c c CLASS

( ) ( )CLASS c oid c 

ATT

( ) ( ) ( )ATT CLASSa : c I t  → *

c ca : t ATT→

ASSOC

( ) ( )ASSOC ASSOCas ASSOC: as I as  

( )i l

( )i l

  ( )

( ) ( ) ( )( )  ( )( )

ASSOC

i iASSOC i

i 1,...,n , l as :

| l ' | l ' as l l | multiplicities as .

   

   =  
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В даному розділі формально визначено систему типів OCL. Визначено 

типи та їх домени, а також абстрактний синтаксис та семантику операцій. 

Загальний підхід до визначення системи типів наступний: типи пов’язані 

з множиною операцій, які описують функції, що комбінують чи оперують 

значеннями доменів типів. 

Для опису синтаксису типів та операцій використовуватимемо сигнатуру 

. Типи з  і операції з  інтерпретуватимемо деяким відображенням, 

що ставить у відповідність кожному типу деякий домен, кожній операції – деяку 

функцію. Синтаксис та семантика типів та їх операцій описано в Додатку 3. 

Зокрема базові типи, загальні операції на усіх типах, типи перерахування, 

об’єктні типи, колекційні типи та спеціальні типи.  

Ієрархія типів 

Система типів OCL має підтримувати поліморфізм включення. Для цього 

вводиться поняття ієрархії типу. Ієрархія типу використовується для визначення 

поняття відповідності типу. 

Відповідність типу – відношення між двома типами, вираженими 

операцією conformsTo() для абстрактного синтаксису метамоделі. Допустимий 

вираз OCL – вираз, в якому всі типи відповідні. 

Результат відповідності типу може бути описаний як: значення відповідного 

типу B може використовуватися скрізь, де вимагається значення типу A.  

Ієрархія типу відображає відношення підтип/супертип між типами. В OCL 

визначені наступні відношення. 

Integer підтип Real. 

Усі типи, виключаючи типи колекції та кортежу, є підтипами OclAny. 

Set(t), Sequence(t), та Bag(t) – підтипи Collection(t). 

OclVoid – підтип усіх інших колекцій. 

Ієрархія типів, представлених елементами моделі UML, відображає 

ієрархію узагальнення в моделі UML. 

( )T, =  T 
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Відповідність типу – відношення, ідентичне відношенню підтипу, 

представленому ієрархією типу. Відношення рефлексивне і транзитивне. 

Означення°1.23 Спеціальні типи (Special Types) 

Нехай  – множина типів і  – множина об’єктних типів і . 

Відношення  є частковим порядком відносно  і називається ієрархією типу по 

. Ієрархія типу визначається для усіх  і усіх  

наступним чином. 

1.  – (a) рефлексивне, (b) транзитивне, (c) асиметричне. 

(a)  

(b)  

(c) . 

2. UnlimitedNatural < Integer 

3.  

4.  для усіх . 

5. . 

6. OclInvalid ≤ OclVoid. 

7. , ,  

8. Якщо , то , , 

, . 

9. Якщо  для  і  то 

. 

10. Якщо  то . 

Якщо  – підтип іншого типу  (тобто ), говоритимемо, що  відповідає 

. Відповідність типу пов’язана з принципом підстановки (substitutability). Значення 

типу  може використовуватися скрізь, де очікується використання типу . 

Принцип підстановки та інтерпретації типів як множин пропонує, щоб 

ієрархія типу була визначена як відношення підмножини на доменах типу. Звідси, 

T
CT CT T

 T

T t, t , t T 
c c Ct , t T ,n,m N  



t t

t t t t t t       

t t t t t t      =

Integer Real

t OclAny ( )B E Ct T T T  

OclVoid t

( ) ( )Set t Collection t ( ) ( )Sequence t Collection t ( ) ( )Bag t Collection t

t t  ( ) ( )Set t Collection t  ( ) ( )Sequence t Collection t 

( ) ( )Bag t Collection t  ( ) ( )Collection t Collection t 

i it t  i 1,...,n= n m

( ) ( )1 1 n n m m 1 1 n nTuple l : t ,..., l : t ,..., l : t Tuple l : t ,..., l : t   

( ) ( )c cclassOf t classOf t
c ct t 

t t t t  t

t

t t
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для типу  бути підтипом  постулюємо так: інтерпретація  є підмножиною 

інтерпретації . З цього випливає, що кожна операція  прийнятого значень типу 

 має ту ж саму семантику для значень типу , так як  вже є чітко визначеною 

для значень в : якщо  то  для усіх типів . 

Сигнатура даних 

Сигнатура забезпечує базову множину синтаксичних елементів для 

формування виразів. Це визначає синтаксис і семантику типів, ієрархію типу та 

множину операцій, визначених на типах. 

Означення°1.24 Сигнатура даних (Data signature) 

Нехай  – множина неколекційних типів: . 

Синтаксис сигнатури даних по об’єкту моделі  є структура 

, де 

– ; 

–  ієрархія типу по(на) ; 

– . 

Семантика  є структурою  де 

–  визначена для кожного  в інтерпретації ; 

–  уявлювана для усіх типів  таких, що  і ; 

–  визначена для операції  тотальна 

функція .□ 

OCL –вирази: синтаксис і семантика 

Ядро OCL визначається мовою виразів. Далі формально визначаємо 

синтаксис і семантику виразів OCL і даємо точне визначення поняттям 

контексту, інваріанту, перед-/післяумов.  

t t t

t 

t t ( )I 

( )I t t t  ( ) ( )I t I t  t , t T 

T̂ B E C ST̂ T T T T=   

M

( )M M MT , , =  

( )M Expr
ˆT T T=


MT

( )Expr
M B E C SˆT T

 =    

M ( ) ( ) ( ) ( )( )M M MI I T , I , I =  

( )MI T Mt T ( )I t

( )I  Mt , t T  ( ) ( )I t I t  t t 

( )MI 
1 n M: t ... t t   → 

( ) ( ) ( ) ( )1 nI : I t ... I t I t   →
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Синтаксис виразу 

Визначення виразів базується на сигнатурі даних , що 

забезпечує множину типів , відношення  на типах, які відображають 

ієрархію типу і множину операцій . Сигнатура містить початкову множину 

синтаксичних елементів, що формують синтаксис виразу. 

Визначатимемо синтаксис виразів індуктивно так, щоб більш складні 

вирази були рекурсивно сформовані з простих структур. Для кожного виразу 

також визначена множина вільних входжень змінних. Кожен розділ відповідає 

підкласу OCLExpression в абстрактному синтаксисі. 

Означення°1.25 Синтаксис виразів (Syntax of Expressions) 

Нехай  сигнатура даних об’єктної моделі . Нехай 

 сім’я множин змінних, де кожна множина змінних індексована 

типом . Синтаксис виразів на сигнатурі , заданий множиною 

 і функцією , що визначені наступним 

чином: 

Якщо  то  і  

(VariableExp клас в абстрактному синтаксисі). 

(1.1) 

Якщо , ,  то let in  і 

 

(в абстрактному синтаксисі – LetExpression: v=e1 є 

VariableDeclaration передана через змінну асоціації;  – OclExpressional 

переданий від VariableDeclaration initExpression асоціації). 

(1.2) 

Якщо  і  то  і  і 

 і  

(1.3а) 

( )M M MT , , =  

MT 

M

( )M M MT , , =   M

 
M

t t T
Var Var


=

t M

 
M

t t T
Expr Expr


= ( )free : Expr F Var→

tv Var tv Expr ( )  free v : v=

tv Var
11 te Expr

22 te Expr 1v e=
22 te Expr

( ) ( )  1 2 2free let v e in e : free e v= = −

2e

Mt T
M: t →  tExpr OclVoidundefined Expr

( )free : = ( )free undefined :=
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(клас ConstantExp і його підкласи в абстрактному синтаксисі). 

Якщо  і  для  то  

і  

(клас ModelPropertyCallExp і його підкласи в абстрактному синтаксисі, 

де e1 – джерело і e2, …, en – аргументи). 

(1.3а) 

Якщо  і  то if then else endif  і 

 

(IfExpression в абстрактному синтаксисі, e1 – OclExpression переданий 

через умову, e2 відповідає thenExpression асоціації, і e3 відображає 

elseExpression OclExpression). 

(1.4) 

Якщо  і  або  то ( asType ) , 

( isTypeOf ) , ( isKindOf )  і 

, , 

 

(в абстрактному синтаксисі невелика кількість спеціальних екземплярів 

класу OclOperationWithTypeArgument). 

(1.5) 

Якщо , , , і  то 

iterate °і 

 

(в абстрактному синтаксисі IterateExp, де е1 – джерело, v2=e2 – 

VariableDeclaration, що передана на розгляд через результат асоціації в 

абстрактному синтаксисі, v1 відповідає ітератору VariableDeclaration, v1 

– тіло OclExpression; екземпляри IteratorExp визначені в стандартній 

OCL-бібліотеці). 

(1.6) 

1 n M: t ... t t   → 
ii te Expr i 1,...,n= ( )1 n te ,...,e Expr 

( )( ) ( ) ( )1 n 1 nfree e ,...,e : free e ... free e =  

1 Booleane Expr 2 3 te ,e Expr 1e 2e 3e
tExpr

( ) ( ) ( ) ( )1 2 3 1 2 3free if e then e elsee endif : free e free e free e=  

te Expr t t  t t e t
BooleanExpr

e t
BooleanExpr e t

BooleanExpr

( )( ) ( )free easType t : free e = ( )( ) ( )free eisTypeOf t : free e =

( )( ) ( )free eisKindOf t : free e =

( )1
1 Collection t

e Expr
11 tv Var

22 tv Var
22 3 te ,e Expr

1e → ( )
21 2 2 3 tv ;v e | e Expr= 

( )( ) ( ) ( ) ( )( )  1 1 2 2 3 1 2 3 1 2free e iterate v ;v e | e : free e free e free e v , v→ = =   −
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Вираз типу  – вираз більш загального типу . Для усіх  якщо 

 то .□ 

(1.7) 

Змінний вираз (1.1) відноситься до значення змінної. Змінні (включно зі 

спеціальною змінною self) можуть бути представлені контекстом виразу як 

частина ітераційного виразу і є допустимим виразом. Допустимі вирази (1.2) не 

додають виразності OCL, але допомагають уникнути повторів загальних 

підвиразів. Сталі (constant) вирази (1.3а) відносяться до значення домену типу. 

Вирази операцій (1.3b) застосовують операції . Множина операцій включає: 

– визначені операції даних: +, –, *, <, >, size, max; 

– операції атрибутів: self.age, e.salary; 

– побічні операції без ефекту, визначені класом: b.rentalsForDay(…); 

– навігації рольових імен: self.employee. 

Вирази операцій можуть бути описані в OCL шляхом синтаксису 

. Цей стиль нотації звичний для багатьох об’єктно-орієнтованих 

мов. Це підкреслює роль першого аргументу як "отримувача повідомлення". 

Якщо e1 позначає значення колекції, в OCL замість періоду використовується 

символ стрілки: . Колекції можуть бути мультимножинами, 

множинами чи списками. 

if-вираз (1.4) забезпечує альтернативний вибір двох виразів залежно від 

результату умови, даної булевим виразом. 

asType-вираз (1.5) може використовуватися у випадках, коли недостатньо 

інформації статичного типу. Це відповідає oclAsType-операції в OCL і може 

трактуватися як зведення початкового виразу до еквівалентного виразу 

результуючого типу. Результуючий тип повинен бути пов’язаний з початковим 

типом, тобто бути його підтипом. IsTypeOf- та isKindOf-вирази відповідають 

oclTypeOf- та oclKindOf-операціям відповідно. Вираз  може 

використовуватися для перевірки чи має тип значення, що випливає з виразу e, 

t t t t : 

te Expr  te Expr

M

( )1 2 ne . e ,...,e

( )1 2 ne e ,...,e→

( )eisTypeOf t
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тип  даний як параметр. isKindOf-вираз  не настільки строгий для 

виразу, для істинності достатньо щоб  був супертипом типу значення e. 

Зазначимо, що в попередніх версіях OCL ці приведення типу і перевірки 

були визначені як операції з параметрами типу OclType. Тут ми визначаємо їх як 

вирази першого класу, що надає нам змогу відмовитися від метатипу OclType. 

Таким чином, система типу зберігається простою при збереженні сумісності зі 

стандартом синтаксису OCL. 

Ітераційний вираз (1.6) – загальна конструкція циклу, що неодноразово 

оцінює аргумент-вираз е3 для усіх елементів колекції, що задана (початковим) 

виразом е1. Кожен елемент колекції обов’язково повертається змінною v1 для 

кожної оцінки параметра. Вираз е3 аргументу може містити змінну v1 для 

звернення до "біжучого" елемента колекції. Змінна результату v2 ініціалізована 

виразом е2. Після кожної оцінки виразу аргументу е3 результат зв’язаний зі 

змінною v2. Кінцеве значення v2 – результат ітераційного виразу. 

Ітераційна конструкція – найважливіший вид виразу в OCL. Багато інших 

конструкцій OCL (типу select, reject, collect, exists, forAll, isUnique) може 

еквівалентно визначатися в термінах ітераційного виразу. 

Після принципу substitutability синтаксис виразів визначено так, що скрізь 

де вираз  очікується як частина іншого виразу, може використовуватися 

вираз з більш спеціальним типом , . 

Семантика виразів 

Семантика виразів точно визначена наступним означенням. Контекстом 

для оцінювання є середовище , що складається з системного стану  

та змінного призначення (задання) . Системний стан  забезпечує 

доступ до множини в даний момент існуючих об’єктів, їх атрибутів зі 

значеннями, і зв’язків асоціації між об’єктами. Змінне задання  відображає 

імена змінної до значень. 

 

t ( )eisKindOf t

t

e Expr

t t t 

( ), =   

( )t: Var I t → 
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Означення°1.26 Семантика виразів (Semantics of Expressions) 

Нехай Env – множина середовищ . Семантика виразу  є 

функція : Env , яка визначена наступним чином. 

 (1.8) 

 
(1.9) 

 (1.10а) 

 (1.10б) 

 

 

(1.11) 

 

 

 

 

 

 

(1.12) 

, (1.13) 

де  і  – середовища з модифікованими змінними 

призначення   і iterate' 

визначений як: 

Якщо° °то 

( ), =   e Expr

 I e   ( )I t→

  ( ) ( )I v v   = 

  ( )     ( ) ( )1 2 2 1I let v e in e I e , v / I e     =  =        

  ( )   ( )  I undefined and I I      =⊥   =      

( ) ( ) ( )( )   ( )   ( )( )1 n 1 nI e ,...,e I I e ,..., I e       =           

  ( )

  ( )   ( )

  ( )   ( )

2 1

1 2 3 3 1

I e if I e true,

I if e then e else e endif I e if I e false,

otherwise.

      =   


      =   =     


⊥

( ) ( )
  ( )   ( ) ( )I e if I e I t ,

I e asType t
otherwise.

             =    
⊥

( ) ( )
  ( ) ( ) ( )

t t
true if I e I t I t ,

I e isTypeOf t
false otherwise.

 
      −     =    


( ) ( )
  ( ) ( )true if I e I t ,

I e isKindOf t
false otherwise.

         =    


( ) ( ) ( ) ( )1 1 2 2 3 1 1 3I e iterate v ;v e | e I e iterate v | e    → =  = →          

( ),  =   ( ),  =  

  ( ) 2 2: v / I e   =       ( ) 2 3 1 1: v / I e , v / x    =    

( )t
1 Sequence t

e Expr
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Якщо° °то 

 

Якщо° °то 

□ 

Семантика змінного виразу (1.8) – значення, призначене на змінну. 

Допустимий вираз (1.9) приводить до значення підвиразу . Вільні виникнення 

змінної  в  пов’язані з значенням виразу . 

Операційний вираз (1.10) інтерпретується функцією, пов’язаною з 

операцією. Кожен параметр виразу оцінюється окремо. Стан  передається до 

операцій, інтерпретація яких залежить від системного стану. 

Обчислення побічної операції без ефекту може часто описуватися виразом 

OCL. Семантику побічної операції без ефекту можна задати семантикою виразу 

OCL, пов’язаного з операцією. Зазначимо, що об’єктні операції в  оголошені 

в модельній специфікації. Нехай  – часткове функціональне 

відображення об’єктних операцій в OCL-вирази. Визначатимемо семантику 

операції з пов’язаним OCL-виразом як  

( ) ( )

  ( )

  ( )

( ) ( ) ( )

  ( )

1

2

1

1 1 3

t 2 n 1 3

1 1 n

I v

if I e ,
I e iterate v | e

I mkSequence x ,..., x iterate v | e

if I e x ,..., x .

    


   =  
  →  =        →    


   =  

( )t
1 Set t

e Expr

( ) ( )

  ( )

  ( )

( ) ( ) ( )

  ( )  

1

2

1

1 1 3

t 2 n 1 3

1 1 n

I v

if I e ,
I e iterate v | e

I mkSet x ,..., x iterate v | e

if I e x ,..., x .

    


   =  
  →  =        →    


   =  

( )t
1 Bag t

e Expr

( ) ( )

  ( )

  ( )

( ) ( ) ( )

  ( )   
1

2

1

1 1 3

t 2 n 1 3

1 1 n

I v

if I e ,
I e iterate v | e

I mkBag x ,..., x iterate v | e

if I e x ,..., x .

    


   =  
  →  =        →    


   =  

2e

v 2e 1e



cOP

coclexp:OP Expr→
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, 

де  – імена параметрів, і  позначає середовище зі 

змінюваними змінними призначення, описане як  

. 

Аргументи виразу оцінені і назначені на параметри, що пов’язують вільні 

виникнення  у виразі . Для чіткої семантики необхідно 

впевнитися, що не існує ніякої "нескінченної" рекурсії, що випливає з 

розширення запиту операції. Строге рішення, яке може бути статично 

перевірено, в тому, щоб заборонити будь-які виникнення  в . 

Однак, дозвіл рекурсивних запитів операції значно додає до виразності 

OCL. Тому ми дозволятимемо рекурсивні звернення, поки рекурсія "скінченна". 

Нажаль, ця властивість загалом нерозв’язна. 

Результат if-виразу (1.11) подається then-частиною, якщо умова істинна. 

Якщо умова хибна, else-частина – результат виразу. Невизначена умова робить 

весь вираз невизначеним. Звернемо увагу, що коли вираз в одній з 

альтернативних гілок невизначений, весь вираз може все ще мати чіткий 

результат. Наприклад, результат наступного виразу – 1: if true then 1 else 1 div 0 

endif. 

Результат виразу зведення (1.12) використовуючи asType – значення 

виразу, якщо значення знаходиться в межах домену, вказаного цільового типу; 

інакше невизначене. 

Вираз перевірки типу з TypeOf істинний, якщо вираз оцінюється як хибний 

точно в межах домену вказаного цільового типу, не розглядаючи підтипи. 

isKindOf-вираз перевірки типів істинний, якщо вираз оцінений як хибний в 

межах домену вказаного цільового типу чи одного з його підтипів. Зазначимо, 

що зведення типу та перевірочні вирази також працюють з невизначеними 

значеннями, так як кожне значення – включаючи невизначений тип – мають 

чіткий тип. 

( ) ( ) ( ) ( )1 1 n nI p :e ,...,p :e I oclexp      =           

1 np ,...,p ( ),  =  

  ( )   ( ) 1 1 n n: p / I e ,..., p / I e     =      

1 np ,...,p ( )oclexp 

 ( )oclexp 
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Ітераційний вираз (1.13) – цикли по елементам колекції і дозволяють 

застосування функції до кожного елементу колекції. Функціональні результати 

послідовно об’єднані в значення, що є результатом виконання ітераційного 

виразу. Такий вид оцінки також відомий в функціональних мовах програмування 

як операція згину [15]. 

В означенні семантика ітераційного виразу дається у відповідності з 

рекурсивною схемою оцінювання. Інформацію передають між різними рівнями 

рекурсії, змінюючи змінне призначення  відповідно на кожен крок. 

Інтерпретація виконує ітерації запусків з ініціалізацією змінної "суматора". Для 

наступної рекурсивної оцінки відповідно застосовуються спрощена версія 

виконання ітерації, а саме вираз , де ініціалізація змінної-"суматора" не 

врахована, починаючи з цього підвиразу якщо початкова колекція не порожня: 

– елемент колекції пов’язується з ітераційною змінною,  

– аргумент виразу оцінюється, 

– результат зв’язується зі змінною суматора. 

Ці кроки частина призначені для визначення змінної призначення . 

Рекурсія закінчується, коли в колекції більше немає елементів колекції для 

виконання ітерації. 

Операції конструктора mkSequencet, mkBagt, mkSett належать  і 

забезпечують абстрактний синтаксис для колекції констант, подібній, 

наприклад, Set{1,2} в конкретному синтаксисі OCL. 

Результат ітераційного виразу, що виконується стосовно множини чи 

мультимножини, детермінований, лише якщо внутрішній вираз є комутативним 

і асоціативним. 

Похідні вирази, базовані на ітераціях 

Множина важливих OCL-конструкцій типу exists, forAll, select, reject, 

collect, та isUnique визначаються в термінах ітераційних виразів. Подібна 

визначення може бути знайдено в [16, 17]. 



iterate



M
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. 

Контекст виразу. Інваріанти. Перед- та післяумови 

Вираз OCL завжди будується у певному синтаксичному контексті. Так як 

первинна мета OCL – специфікація обмежень на модель UML, очевидно, що сама 

модель забезпечує найзагальніший вид контексту. 

В нашому підході сигнатура  містить типи (наприклад, типи об’єкту) і 

операції (наприклад, операції атрибуту), які імпортовані від моделі. Це 

забезпечуює контекст для формування виразів, що залежать від елементів певної 

моделі. 

Вужчим є також поняття контексту в OCL, який просто вводить змінні 

оголошення. Це поняття тісно пов’язано з синтаксисом для обмежень, написаних 

в OCL. Контекстне речення оголошує змінні в інваріантах, і параметри в перед- 

та післяумовах. 

Контекст інваріанта – оголошення змінних. Оголошення змінної може 

бути явним або неявним. В неявній формі контекст записується як  

сontext C inv: 

( ) ( ) ( ) ( )1 1 3 1 2 3I e exists v | e I e iterate v1;v2 false | v or e   →  = → =          

( ) ( ) ( ) ( )1 1 3 1 2 3I e foAll v | e I e iterate v1;v2 true | v and e   →  = → =          

( ) ( )

( )( ) ( )

1 1 3

1 1 3 2 2 1

I e select v | e

I e iterate v1;v2 e | if e then v else v excluding v endif

 →  =   

  → = →   

( ) ( )

( )( ) ( )

1 1 3

1 1 3 2 1 2

I e reject v | e

I e iterate v1;v2 e | if e then v excluding v else v endif

 →  =   

  → = →   

( ) ( )

( ) ( )( ) ( )
3

1 1 3

1 type of e 2 3

I e collect v | e

I e iterate v1;v2 mkBag |v including e− −

 →  =   

  → = → 
  

( ) ( )

( )( ) ( )

1 1 3

1 2 1 1

I e isUnique v | e

I e iterate v1;v2 true| v and e count v 1

 →  =   

  = → = → =   

M
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<expression> 

В цьому випадку <expression> може використовувати змінну self типу C як 

вільну змінну. В явній формі контекст має вигляд 

сontext  inv: 

<expression> 

<expression> може використовувати змінні  типів  як вільні 

змінні. 

Контекст перед-/післяумов – оголошення змінних. В даному випадку 

контекст має вигляд 

сontext  

pre: P 

post: Q 

Це значить, що змінна self (типу С) і параметри  можуть 

використовуватися як вільні змінні в передумові P і післяумові Q. Додатково, 

передумова може використовувати результат (типу T) як вільну змінну.  

Інваріант – вираз з булевим типом результату і множиною (явно чи неявно 

оголошеною) вільних змінних , де  – типи класифікаторів. 

Варіант  

сontext  inv: 

<expression> 

є еквівалентним наступному виразу без вільних змінних, які повинні бути 

допустимими в усіх системних станах. 

C1.allInstances–>forAll(v1:C1| 

… 

Cn.allInstances–>forAll(vn:Cn| 

<expression> 

) 

1 1 n nv :C ,...,v :C

11 nv ,..., v 1 nC ,...,C

( )1 1 n nC:: op p : T ,...,p : T : T

1 np ,...,p

1 1 n nv :C ,...,v :C 1 nC ,...,C

1 1 n nv :C ,...,v :C
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… 

) 

Системний стан називають допустимим відносно інваріанту, якщо 

інваріант (в цьому стані) оцінюється як істина. Інваріанти з невизначеним 

результатом роблять недійсним системний стан. 

Даних визначень виразів достатньо для інваріантів та запитів, якщо 

інваріант розглядає лише окремі системні стани. Для перед- та післяумов є 

додаткові конструкції мови OCL, які допускають посилання до системного стану 

перед виконанням операції та до системного стану, що випливає з виконання 

операції. Загальний синтаксис специфікації операції з перед- та післяумовами 

визначений як 

сontext  

pre: P 

post: Q 

Спочатку контекст визначається сигнатурою операцією, для якої повинні 

бути визначені перед- і післяумови. Операція op, що визначена як частина 

класифікатора C, має множину типових параметрів . 

Модель UML забезпечує визначення сигнатури операції та вид напрямку 

кожного параметру. Ми використовуємо функціональний вид: 

 для того, щоб відобразити кожен параметр для 

кожного з цих видів. 

Хоча в UML не існує ніякого обмеження на кількість параметрів 

повернення, як правило, в більшості випадків в OCL розглядають лише випадок 

одного параметра повернення, що описується ключовим словом result в 

післяумові. В даному випадку сигнатура також записується як 

, де T є типом параметру результату. 

Всі загальні вирази OCL можуть використовуватися в передумові P. Також 

усі загальні вирази OCL можуть використовуватися в післяумові С. Додатково в 

( )1 1 n nC:: op p : T ,...,p : T

 op 1 nPARAMS p ,...,p=

 opPARAMS in,out,inout, return→

( )1 1 n 1 n 1C:: op p : T ,..., p : T : T− −
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післяумові можуть з’являтися конструкція @pre – спеціальний змінний 

результат та операція oclIsNew. Розширюємо означення синтаксису виразів OCL 

для забезпечення цих додаткових особливостей. 

Означення°1.27 Синтаксис виразів у післяумовах (Syntax of expressions in 

postconditions) 

Нехай op – операція з множиною параметрів . Множина 

параметрів містить максимум один параметр виду "return" (повернення). Базова 

множина виразів у післяумовах визначена, повторюючи Означення°2.27 при 

заміні усіх виникнень  на . Крім того, ми визначаємо: 

– кожен параметр , що не є параметром повернення для 

оголошеного типу , доступний як змінна: ; 

– якщо  містить параметр виду повернення і тип , то result є 

змінною: ; 

– операція  існує в  для усіх типів . 

Синтаксис виразів у післяумовах розширений у відповідності з наступним 

правилом. 

Якщо  і  для усіх , то 

.□ 

Всі загальні OCL-вирази можуть використовуватися у післяумові. Крім 

того, основні правила для створення виразів також можуть застосовуватися в 

післяумові. Параметри операції додаються до множини змінних. 

Для операцій з типом повернення змінна result відноситься до результату 

операції. Множина операції розширена операцією oclIsNew, що визначена для 

усіх типів об’єкту. 

Операції  забезпечують посилання на попередній стан. За цим 

правилом @pre-модифікатор застосовний до усіх операцій, хоча загалом не усі 

opPARAMS

tExpr tPost Expr−

opp PARAMS

t
tp Var

opPARAMS t

tresult Var

oclIsNew : c Boolean→ M
Mc T

1 n M: t ... t   →
i te Post Expr  − i 1,...,n=

( )@pre 1 n te ,...,e Post Expr  −

@pre
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операції дійсно фактично залежать від системного стану (наприклад, операції на 

типах даних). Результат цих операцій однаковий в усіх станах. 

Для визначення семантики післяумов використовуємо середовища, що 

описують попередній стан і стан-результат, який випливає з виконання операції. 

Середовище  – пара , що складається з системного стану  та змінного 

призначення . Необхідність включення змінних призначень в середовища буде 

обгрунтована пізніше. 

Ми називаємо середовище  описом системних станів та 

змінних призначення перед виконанням операції як передсередовище. 

Аналогічно, середовище  після завершення виконання операції 

називатимемо післясередовищем або постсередовище. 

Означення°1.28 Семантика виразів післяумов (Semantics of postconditions 

expressions) 

Нехай Env – множина середовищ. Семантика виразу  є 

функцією . Семантика базової множини виразів в 

післяумовах визначена, повторюючи Означення°1.28 при заміні усіх виникнень 

 на . 

Посилання  замінені на  для того, щоб включити 

підсередовище. Виникнення  замінені на , що задано за замовчуванням 

середовищем у постумові. 

Для усіх . 

– Вхідні параметри не можуть змінюватися операцією: 

kind =in implies . 

– Вихідні параметри невизначені на вході:  

kind =out implies . 

( ), =   



( )pre pre pre, =  

( )post post post, =  

te Post Expr −

  ( )I e : Env Env I t   → 

tExpr tPost Expr−

  ( )I e      ( )pre postI e ,    

 post

  ( ) ( )op pre post postp PARAMS : I p , p    = 

( )p ( ) ( )pre postp p =

( )p ( )pre p =⊥
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. 

.□ 

Стандартні вирази оцінюються як визначено в Означенні 1.19 з 

післясередовищем, що визначає контекст оцінки. Вхідні параметри не 

змінюються під час виконання операції. Тому їх значення рівні в перед- і 

післясередовищах. Значення змінної результату визначено змінним 

призначенням післясередовища. Зазначимо, що параметри операції можуть все 

ж оцінюватися в післясередовищі. Тому у вкладеному виразі, середовище лише 

звертається до поточної операції, тоді як "глибше вкладені" операції можуть 

оцінюватися в різному середовищі. 

Отже, семантика специфікації операції може бути точно визначена 

наступним чином. Ми говоримо, що передумова P задовольняє передсередовище 

 – записуємо як  – якщо вираз P оцінюється як істина відповідно 

означенню 1.19. Точно так постумова Q задовольняє пару перед- і 

постсередовищ, якщо вираз Q оцінюється як істина відповідно Означенню 1.21: 

 

. 

Означення°1.29 Семантика специфікації операції (Semantics of operation 

specifications) 

Семантика специфікації операції є множиною  і визначається як 

context  

pre: P 

post: Q = R, 

  ( ) ( )pre post postI result , result    = 

  ( )( )
( )pre post

pre post

true if c (c) and c c ,
I oclIsNew , c

false otherwise.

  
    =  



( ) ( ) ( )( )   ( )   ( )( )@pre 1 n pre post pre 1 pre post n pre postI e ,...,e , I I e , ,..., I e ,         =           

pre
pre | P =

  ( )pre pre| P iff I P true  =  = 

( )   ( )pre post pre post, | Q iff I Q , true   =   = 

R Env Env 

 ( )1 1 n nC:: op p : T ,...,p : T
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де R – множина усіх перед- і післясередовищ таких, що передсередовище 

 задовольняє передумові P і пара обох середовищ задовольняє постумову Q: 

.□ 

Задоволення відношення для Q визначено в термінах обох середовищ, так 

як постумова може містити посилання до попереднього стану. Множина R 

визначає усі коректні переходи між двома станами, що відповідають ефекту 

операції. Тому це забезпечує структуру для правильного виконання. 

Означення°1.29 Задоволення специфікації операції (Satisfaction of operation 

specifications) 

Скажемо, що програма S задовольняє специфікації з перед- та 

постумовами (програма є правильною відносно специфікації), якщо 

і .□ 

Іншими словами, програма S "приймає" кожне середовище, яке 

задовольняє передумову як вхідне і продукує середовище, котре задовольняє 

постумові. Означення R дозволяє робити деякі висновки про специфікацію. 

Загалом "розумна" специфікація передбачає непорожню множину R – операції 

змістовно кажучи, множину аргументів пограми. 

Якщо , то не існує очевидно ніякого можливого виконання. Ми 

розрізняємо два випадки: (1) не існує ніякого середовища, що задовольняє 

передумову, або (2) є середовища, де істинні передумови, але ніякі середовища 

не задовольняють постумову. Обидва випадки вказують, що специфікація 

суперечить моделі; або обмеження та модель, що забезпечує контекст, повинні 

бути відповідним чином змінені. 

 

1.3.4. Багатозначні логіки мови ОCL 

Як правило, при розробці моделі бази даних виникають типові 

нетривіальні задачі: 

pre

( ) ( ) pre post pre pre postR , | | P , | Q=    =    =

( ) ( )Sf : dom R im R→ ( )Sgraph f R

R =
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Задача_1. Моделювання ситуації, коли значення атрибуту ще не відоме, 

або не застосовується до конкретного екземпляра об'єкта (наприклад, електронна 

пошта клієнта на даний момент невідома, або клієнт її взагалі не має). 

Задача_2. Повідомлення про помилку при оцінюванні виразу. Прикладом 

виразу, який визначається частковою функцією, є поділ цілих чисел. Результат 

ділення на нуль є невизначеним. 

В UML/OCL (OCL, v.2.0) результатом розв’язування таких задач є 

спеціальне невизначене значення ⊥. Його містить кожен домен (множина 

значень) базового типу. Це використання невизначених значень добре відомо в 

моделюванні баз даних і запитах з SQL [Dat90, EN94]), в Extended ER-Model 

[Gog94]  та в мові специфікації об'єкта TROLL light [Her95]. 

Проблеми з частковими функціями можуть бути усунені включенням 

невизначеного значення ⊥ в області типів. Для всіх операцій ми можемо 

поширити їх інтерпретацію на загальні функції. Інтерпретація операцій 

вважається строгою, якщо не буде явного твердження в наступному. Отже, 

невизначене значення аргументу викликає невизначений результат операції. Це 

забезпечує розповсюдження умов помилки. 

Починаючи з версії 2.3 (2012) кожен домен (множина значень) базового 

типу містить два спеціальні значення: ε (null-значення або невизначене) та ⊥ 

(недійсне значення). 

Для розв’язування Задачі1 використовується значення ε, для 

розв’язування Задачі2 – ⊥. Стандартний тип Boolean, поповнений спеціальними 

значеннями, задає множину істиннісних значень тризначної (старіші версії OCL) 

та чотиризначної логіки (версії OCL з 2012 року) UML/OCL. 

Наведемо основні відмінності версій мови OCL: 

в основі - тризначна логіка 

Кожен домен базового типу t містить 

спеціальне значення ⊥: 

I(Integer) = Z∪{⊥} 

в основі -  чотиризначна логіка 

Кожен домен базового типу t містить 

спеціальні значення ⊥ та ε: 

I(Integer) = Z∪{⊥, ε} 
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I(Real) = R∪{⊥} 

I(Boolean) = {true, false}∪{⊥} 

I(String) = A*∪{⊥} 

 

Домен типу перерахування та 

об’єктного типу містить спеціальне 

значення ⊥: 

I(t) = literals(t)∪{⊥} 

I(t) = ICLASS(c) ∪{⊥} 

I(Real) = R∪{⊥, ε} 

I(Boolean) = {true, false}∪{⊥, ε} 

I(String) = A*∪{⊥, ε} 

 

Домен типу перерахування та 

об’єктного типу містить спеціальне 

значення ⊥ та ε: 

I(t) = literals(t)∪{⊥, ε} 

I(t) = ICLASS(c) ∪{⊥, ε} 

Відповідно до введеного другого спеціального значення розширюється і 

множина спеціальних типів. TS = {OclAny, OclVoid, OclInvalid}. 

Тоді I(OclAny)= (⋃ 𝐼(𝑡)𝑡∈�̂� )  ∪{ε,⊥}.  

I(OclVoid) = {ε,⊥}. I(OclInvalid) = {⊥}. 

Таблиця 1.2 

Розширена семантика булевих операцій: 

b1
 b2

 b1 and b2
 b1 or b2

 b1 xor b2
 b1 implies b2

 not b1
 

false false false false false true true 

false true false true true true true 

true false false true true false false 

true true true true false true false 

false ε false ε ε true true 

true ε ε true ε ε false 

false  false   true true 

true   true   false 

ε false false ε ε ε ε 

ε true ε true ε true ε 

ε ε ε ε ε ε ε 

ε      ε 

 false false     

 true  true  true  

  або ε      

 

⊥ ⊥ ⊥
⊥ ⊥ ⊥ ⊥

⊥ ⊥ ⊥ ⊥ ⊥
⊥ ⊥ ⊥ ⊥ ⊥
⊥ ⊥ ⊥ ⊥
⊥ ⊥ ⊥ ⊥ ⊥ ⊥ ⊥
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1.4. Висновки 

Проаналізовано та систематизовано наявні підходи до представлення 

невизначеної інформації в базах даних. Одним з підходів до подання та 

опрацювання такої інформації є застосування багатозначних логік. На сьогодні 

найбільш використовуваними логіками є двозначні та тризначні, зустрічаються 

чотиризначні, однак майже не представлена робота з логіками, основою яких є 

більше чотирьох істиннісних значень. В роботі показано, що використання 

останніх призводить до підвищення рівня адекватності побудови формальних 

моделей деяких класів інформаційних систем предметній області. 

Досліджено та формально описано модель UML/OCL (об’єктну модель у 

нотації UML з обмеженнями цілісності засобами OCL-виразів). Уточнено 

синтаксичні та семантичні структури мови об’єктних обмежень OCL. 

Для типових задач, що виникають при специфікації моделей баз даних і 

природним чином індукують багатозначні логіки, досліджено еволюцію 

використання багатозначної логіки на прикладі версій мови OCL. Досліджено 

основні відмінності синтаксичних та семантичних структур версій мови для 

оптимального вибору представлення невизначеної інформації в моделях баз 

даних. 



 73 

РОЗДІЛ 2. БАГАТОЗНАЧНІ ЛОГІКИ  

Розділ присвячено побудові багатозначних логік. Для побудови нових 

багатозначних логік використано конструкцію повного образу, що дозволяє 

природним чином поширити операції на певній множині елементів на її булеан. 

Продемонстровано виникнення сильної та слабкої тризначних логік Кліні. 

Досліджено відповідні структури алгебри цих логік. Конструкцію повного 

образу застосовано до сильної тризначної логіки Кліні. 

Основні результати розділу опубліковані в [79, 184, 187, 188, 190, 191, 192, 

197, 203, 204]. 

 

2.1. Тризначні логіки Кліні 

У розділі побудовані багатозначні логіки шляхом застосування конструкції 

розповсюдження (в термінах повного образу) операцій з елементів на множини 

елементів в термінах повного образу; саме така конструкція застосовувалася в 

[159], підрозділ 1.3, с. 23-24] при дослідженні операцій табличних алгебр, 

побудованих на основі відомих реляційних алгебр Кодда; загальним 

властивостям повного образу присвячена робота [99].  

Продемонстровано природність саме таких розповсюджень унарних та 

бінарних операцій з елементів на множини елементів (іншими словами з 

множини на булеан множини). Показано природнє виникнення відомої сильної 

тризначної логіки Кліні. Проілюстровано компактне задання бінарних операцій 

алгебри сильної логіки Кліні. Тризначні логіки Кліні використовуються в теорії 

рекурсії [1, с. 296-303]. Сильна логіка використовується в системах 

алгоритмічних алгебр Глушкова [2, с. 117; § 4.2, с. 127], сучасних SQL-подібних 

мовах реляційних баз даних [3, с. 169-170] та сучасних мовах спеціфікацій 

UML/OCL (Розділ 1, підрозділ 1.3) для роботи роботи з булевим типом, 

поповненим третім спеціальним значенням [4, 5]. Зазначимо, що слабка логіка 

Кліні виникає шляхом природнього розширення в розумінні [6] стандартних 

булевих операцій, цей підхід повністю відповідає принципам роботи зв 
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спеціальним значенням (UNDEFINED) стандарту объектних баз даних ODMG, 

зокрема, мові запитів OQL [7, 8]. Надалі під сильною і слабкою логікою Кліні 

розумітимемо сильну та слабку тризначну логіку Кліні. 

 

2.1.1. Сильна тризначна логіка Кліні 

Повний образ дозволяє природно поширювати унарні (бінарні) операції на 

універсумі на булеан універсуму. Через ][ f  позначимо унарну тотальну операцію 

на булеані )(DP  універсуму D , яка індукується частковою операцією f  на 

універсумі і задається рівністю ][)]([ XfXf
def

= ; тут і далі 

))}(~(|{][ xfyXxxyXf
def

−=  – повний образ множини X  відносно операції f

, де, з огляду на частковість функції, −~  – узагальнена рівність. 

Аналогічно, нехай F  – бінарна часткова операція на D; вона також 

породжує бінарну тотальну операцію [F] на булеані універсуму D, яка задається 

рівністю ].[),]([ YXFYXF
def

=  

Застосуємо вказану схему розширення до сигнатурних операцій алгебри 

стандартної логіки  ,,};,{ FT , де },{ FT  – логічні значення істини і 

хибності відповідно. Результат розширення операції кон'юнкції   і заперечення 

  на булеан }),({ FTP  приведені в таблицях 2.1, 2.2 (розширення диз'юнкції 

будується аналогічно). В таблиці 1 першому аргументу відповідають стовпці, 

другому аргументу – рядки. 

Таблиця 2.1 

Операція ][  на булеані }),({ FTP  

   }{T  }{F  },{ FT  

          

}{T    }{T  }{F  },{ FT  

}{F    }{F  }{F  }{F  

},{ FT    },{ FT  }{F  },{ FT  
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Таблиця 2.2. 

Операція ][  на булеані }),({ FTP  

аргумент   }{T  }{F  },{ FT  

значення   }{F  }{T  },{ FT  

Зазначимо, що розширення бінарних операцій комутативні; тому таблиця 

1 "симетрична" (відносно головної діагоналі), і зіставлення аргументам стовпців 

або рядків насправді неістотно. 

Зауважимо також, що властивості комутативності та асоціативності 

розширень кон'юнкції і диз'юнкції успадковуються; цей факт випливає із 

загальних результатів ([159, підрозділ 1.3, твердження 1.3.1, п. 8, с. 24; 99, 

твердження 5]). 

Оскільки декартів добуток та повний образ зберігають порожню множину, 

то і операції ][ , ][ , ][  зберігають порожню множину. Саме тому в таблиці 1, 

наприклад, присутні константні рядок та стовпець, заповнені  . 

Розглянемо відображення }),({},,{: FTPFT → , де   – третє логічне 

значення логік Кліні (змістовно інтерпретується як невизначеність): }{)( TT = , 

}{)( FF = , },{)( FT= . Очевидно, це відображення ін‘єктивно, але не 

сюр‘єктивно (порожня множина не входить в область значень відображення  ). 

За операціями алгебри сильної логіки Кліні залишимо позначення, прийняті 

для операцій алгебри стандартної логіки, вводячи нижній індекс k ; домовимося 

про однойменні операції: операціям k , k  та k  співставляються відповідно 

операції ][ , ][  та ][ . 

Твердження 2.1 (побудова алгебри сильної логіки Кліні). Відображення   

– однозначний гомоморфізм алгебри сильної логіки Кліні 

 kkkFT ,,};,,{   в алгебру  ][],[],[});,({ FTP , тобто це 
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відображення є вкладенням алгебри сильної логіки Кліні в алгебру 

 ][],[],[});,({ FTP . □ 

Доведення. Дійсно, замінюючи в таблицях 1-2 значення },{},{},{ FTFT  на 

,, FT  відповідно (згідно відображення  ) і видаляючи константні стовпець і 

рядок, заповнені значенням  , приходимо до табличного задання операцій 

сильної кон'юнкції і заперечення алгебри сильної логіки Кліні. Випадок сильної 

диз'юнкції розглядається повністю аналогічно. □ 

Таким чином, алгебру сильної логіки Кліні можна отримати шляхом 

застосування до алгебри класичної булевої логіки конструкції розширення (в 

термінах повного образу) її сигнатурних операцій. 

Компактне задання операцій сильної логіки Кліні 

Ідея полягає в переході від алгебри  kkFT ,};,,{   до відповідної 

структури (решітки)1. 

Справді, безпосередньо перевіряється, що ці сигнатурні операції 

комутативні, асоціативні та ідемпотентні; крім того виконуються два закони 

поглинання: xyxx kk = )(  та xyxx kk = )(  для всіх },,{, FTyx  . 

Отже, за стандартною процедурою, поклавши yx k
def

 yxx k=  (або в 

еквівалентній формі yxyyx k

def

k = ), можна перейти до структури, точні 

грані двохелементних множин якої знаходяться за формулами: yxyx k=},inf{ , 

yxyx k=},sup{  (див., наприклад [166, гл. II, § 8, теорема 3, с. 154]). 

Відношення k  в загальному випадку є частковим порядком [166, гл. II, § 

8, теорема 1, с. 151-152]. Для конкретного випадку алгебри сильної логіки Кліні 

воно проілюстровано в таблиці 3 (значенням аргументу x  відповідають рядки, 

                                                 
1 На даний момент більш вживаним є термін “решітка” (“гратка”), однак користуватимемося терміном “структура”, оскільки послуговуємося 
результатами [20], де використовується саме цей термін. 
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значенням аргументу y  – стовпці; в наступних таблицях будемо притримуватися 

цієї ж угоди); знак "+" в комірці означає, що відповідні елементи знаходяться у 

відношенні, знак "-" – що не знаходяться. 

Для випадку структури, яка відповідає алгебрі сильної логіки Кліні, її 

порядок є лінійним (див. рис. 1, побудований на основі таблиці 3), а саме 

TF kk    (для компактності на рис. 2.1 не наведена одна стрілка, що 

відновлюється згідно транзитивності, та три петлі що відповідають 

рефлексивності порядку). 

Таблиця 2.3. 

Порядок  на  

       

  x       y     T F  

T 

+ + - - - - 

+ - - 

F 

+ + + + + + 

+ + + 

 

+ + - - + + 

+ - + 

Таким чином, загальна ситуація суттєво спрощується: структура насправді 

є ланцюгом та yx k  є найменшим ( yx k  – найбільшим) з елементів yx,  для 

всіх },,{, FTyx  . 

 

 

 

 

 

k },,{ FT

yxx k= yxy k= yxx k= yxy k= yxx k= yxy k=

F T ω 

Рис.2.1. Лінійний порядок k  на множині },,{ FT  



 78 

Аналіз процедури побудови структури (нагадаємо, що yx k 

yxx k= yxy k= ), показує, що лінійність, загалом, часткового порядку 

забезпечується такою властивістю сильних кон'юнкції та диз'юнкції – 

},{, yxyxyx kk   для всіх },,{, FTyx  . 

Сформулюємо загальний результат для комутативних ідемпотентних 

півгруп. В формулюванні наступного твердження вважаємо відомим зв‘язок між 

комутативними ідемпотентними півгрупами та нижніми півструктурами. (див., 

наприклад, [166, гл. II, § 8, теорема 1, с. 151-152]). 

Твердження 2.2 (критерій лінійності порядку півструктури, побудованої по 

комутативній ідемнотентній півгрупі). Нехай + ,D  – комутативна 

ідемпотентна півгрупа, а   – частковий порядок відповідної нижньої 

півструктури, тобто yxxyx
def

+= . Порядок   лінійний (тобто  ,D  є 

ланцюгом) тоді і тільки тоді, коли },{ yxyx +  для всіх Dyx , . □ 

Доведення. Необхідність. Нехай порядок   лінійний, встановимо 

належність },{ yxyx +  для всіх Dyx , . 

Нехай yx,  – довільні елементи; оскільки порядок лінійний, то yx   або 

навпаки xy  . В першому випадку yxx += , в другому – xyy += . Оскільки 

операція комутативна, то в обох випадках виконується належність },{ yxyx + . 

Достатність. Нехай виконується належність },{ yxyx +  для всіх yx, ; 

покажемо, що порядок лінійний. 

Нехай yx,  – довільні елементи, тоді за припущенням xyx =+  або 

yyx =+ . В першому випадку yx   за означенням порядку, в другому – xy   

(дійсно, xyyxy +=+= ). □ 

З цього твердження і випливає лінійність порядку структури, асоційованої 

з алгеброю сильної логіки Кліні. 
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Крім того, те, що структура  kFT };,,{   є ланцюгом, можна показати і 

іншим елементарним шляхом. Справді, вказана структура скінченна, тобто вона 

має найменший (нуль) та найбільший (одиницю) елементи, які позначимо через 

kk 1,0  відповідно. Оскільки структура трьохелементна, то, очевидно, що 

kkk 10   та для третього елемента z  (тобто елемента, відмінного від 

найменшого та найбільшого елементів) виконується нерівність kkkk z 10  . 

Отже, структура  kFT };,,{   є ланцюгом. 

Таким чином, можна зробити висновок, що лінійність порядку структури, 

асоційованої з алгеброю сильної логіки Кліні, випливає, з одного боку, з 

властивостей операцій (з належностей },{, yxyxyx kk  ), а, з іншого боку, 

просто з трьохелементності структури. 

Підкреслимо, що саме трьохелементність тут суттєва, бо кожна n -

елементна структура буде ланцюгом при 3,2,1=n ; що не виконується, загалом, 

при 4n  (найпростіший приклад – булеан двохелементної множини з 

стандартним порядком  ). 

В наступному твердженні підсумуємо вищенаведену інформацію про 

компактне задання операцій сильної логіки Кліні. 

Твердження 2.3 (компактне задання бінарних операцій алгебри сильної 

логіки Кліні). Відношення k  перетворює множину },,{ FT  в ланцюг (а, 

значить, і в структуру), причому yx k  є найменшим (відповідно, yx k  – 

найбільшим) з елементів yx,  для всіх },,{, FTyx   згідно цього (лінійного) 

порядку. □ 

Доведення випливає з вказаних загальних результатів теорії структур 

(зокрема, з погляду на структуру як на алгебру, кожна з двох сигнатурних 

операцій якої ідемпотентна, комутативна та асоціативна, а самі ці операції 

пов‘язані законами поглинання) та лінійності відповідного порядку (див. 

рис.1).□ 
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Цікаво відзначити, що по суті саме таке компактне задання операцій 

(алгебри) сильної логіки Кліні використовується в популярній літературі з мови 

SQL: F  інтерпретується як число 0, T  – як 1,   – як 
2

1
; тоді ),min( yxyx k = , 

),max( yxyx k =  при природному порядку – 1
2

1
0  ; більш того, xx −= 1  

(див., наприклад, [42]). 

 

2.1.2. Слабка тризначна логіка Кліні 

Розглянемо слабку логіку Кліні та почнемо з алгебри (групоїда) 

 };,,{ FT , де операція кон‘юнкції відмінна від розглянутої вище сильної 

кон‘юнкції Кліні та задана наступним чином: у випадках, коли хоч один з 

аргументів дорівнює третьому (новому) значенню , результатом буде саме це 

значення, в усіх інших випадках операція веде себе як операція   стандартної 

логіки (таблиця 2.4). Таку операцію   називатимемо слабкою кон‘юнкцією 

Кліні [126]. 

Таблиця 2.4. 

Операція   на },,{ FT (зберігає ) 

  T F  

T T F  

F F F  

    

Отже, мова йде про розширення стандартної кон‘юнкції, яке зберігає третє 

логічне значення. Зауважимо, що операції кон‘юнкції та диз‘юнкції алгебри 

сильної логіки Кліні, на відміну від операції заперечення цієї ж алгебри, третє 

логічне значення  не зберігають (див. таблиці 2.1, 2.2; наприклад, TT = , 

FF = , але  = ). 
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Так введена операція асоціативна, комутативна та ідемпотентна (що 

перевіряється безпосередньо); тобто  };,,{ FT  комутативна ідемпотентна 

півгрупа і можна застосувати загальну процедуру побудови по ній півструктури 

(верхньої чи нижньої). 

Визначимо два бінарних відношення  

yx )( 
def

 yxx =  та yx )( 
def

 yxy = . 

Тоді кожне з цих відношень є порядком, і множина },,{ FT  з порядком )( 

1 (з порядком )(  ) є нижньою (верхньою) півструктурою, причому 

yxyx = },{inf (відповідно yxyx =},{sup ) (див., наприклад, [166, гл. II, 

§ 8, с. 152-152, теорема 1]). 

Очевидно, порядки )(   та )(  ) взаємоінверсні, тобто yx   xy

. Отже, згідно принципу двоїстості, не має значення, який саме порядок з цих 

двох розглядати (див., наприклад, [167, § 1, с. 10]). 

Порядки )(   та )(   проілюстровані в таблиці 5 та на рис. 2 (на 

якому не наведена одна стрілка, що відновлюється згідно транзитивності, та три 

петлі, що відповідають рефлексивності порядку). 

Таблиця 2.5. 

Порядки )(   та )(   на },,{ FT  

 yx   yxx =  yx  yxy =  

x  y T F  T F  

T + - - + + + 

F + + - - + + 

 + + + - - + 

 

                                                 
1 Використовуватимемо позначення вигляду )(  , бажаючи підкреслити, що відношення   індукується операцією 

 , аналогічно, для 

інверсного відношення. Іноді в таких позначеннях операцію явно вказувати не будемо. 
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Аналогічно, групоїд  };,,{ FT , операція якого є розширенням 

стандартної операції диз‘юнкції та зберігає третє логічне значення  (таблиця 6), 

є комутативною ідемпотентною півгрупою (операція   асоціативна, 

комутативна та ідемпотентна, що перевіряється безпосередньо). Знову можна 

застосувати загальну процедуру побудови півструктури. 

Таблиця 2.6. 

Операція   на },,{ FT  (зберігає ) 

  T F  

T T T  

F T F  

    

Визначимо два відношення yx )( 
def

 yxx =  та yx )( 
def



yxy =  (як і для випадку кон‘юнкції ці два відношення взаємоінверсні). 

Тоді кожне з цих відношень є порядком, і множина },,{ FT  з порядком 

)(   (з порядком )(  ) є нижньою (верхньою) півструктурою, причому 

yxyx = },{inf  (відповідно yxyx =},{sup ) [166, гл. II, § 8, с. 151-152, 

теорема 1]. Порядки проілюстровані в таблиці 2.7 та на рис. 2.3 (не наведена одна 

стрілка, що відновлюється згідно транзитивності, та три петлі, що відповідають 

рефлексивності порядку). 

ω F T T ω F 

yx  = },{inf )( yx
  yx  = },{sup )( yx

  

Рис. 2.2. Порядки )(   (зліва) та )(   (справа) на },,{ FT  
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Таблиця 2.7 

Порядки )(   та )(  ) на },,{ FT  

 yx )(   yxx =  yx )(   yxy =  

x  y T F  T F  

T + + - + - + 

F - + - + + + 

 + + + - - + 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналіз процедури побудови півструктур (нагадаємо, що, наприклад, 

yx )(   yxx = ), показує, що лінійність, загалом, часткового порядку 

забезпечується такою властивістю слабкої кон'юнкції та слабкої диз'юнкції – 

},{, yxyxyx    для всіх },,{, FTyx  . 

Отже, ситуація з лінійністю порядків аналогічна сильній логіці Кліні та 

навіть дещо спрощується: належності },{, yxyxyx    у випадку, коли 

хоча б один з аргументів x , y  є  , автоматично випливають зі збереження 

значення   операціями. 

Відмінність полягає у тому, що встановити лінійність порядку як наслідок 

трьохелементності не можна, оскільки працюємо в півструктурах (зауважимо, 

що існує простий приклад трьохелементної півструктури, яка не є ланцюгом; 

разом з тим зрозуміло, що двохелементні півструктури є ланцюгами). 

ω F Т 

 

F ω T 

yx  = },{inf )( yx
  yx  = },{sup )( yx

  

Рис. 2.3. Порядки )(   (зліва) та )(   (справа) на },,{ FT  
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Підсумуємо інформацію про півструктури (насправді, структури, оскільки 

порядок лінійний), індуковані двома розглянутими комутативними 

ідемпотентними півгрупами. 

Твердження 2.4 (структури, індуковані слабкою кон‘юнкцією та слабкою 

диз‘юнкцією). Відношення )(   та )(   перетворюють множину },,{ FT  

в ланцюг (а, значить, і в структуру), причому yx   є найменшим (найбільшим) 

з елементів yx,  згідно порядку )(   (відповідно )(  ) для всіх 

},,{, FTyx  . 

Відношення )(   та )(   також перетворюють множину },,{ FT  в 

ланцюг (а, значить, і в структуру), причому yx   є найменшим (найбільшим) 

з елементів yx,  згідно порядку )(   (відповідно )(  ) для всіх 

},,{, FTyx  . □ 

Доведення випливає з вказаних загальних результатів теорії півструктур (з 

погляду на півструктуру як на комутативну ідемпотентну півгрупу) та лінійності 

відповідних порядків (див. рис. 2.2-2.3). □ 

Очевидно, що вказані в останньому твердженні два (взаємоінверсні) 

порядки для слабкої кон‘юнкції відрізняються від двох (знову ж 

взаємоінверсних) порядків для слабкої диз‘юнкції. Отже, серед вказаних 

чотирьох порядків немає порядку, який би відповідав одночасно слабкої 

кон‘юнкції та слабкої диз‘юнкції (на відміну від випадку сильної логіки Кліні, де 

такий "спільний" порядок існує, див. рис. 2.1). 

Тому для алгебри < },,{ FT ;  ,  > поставимо загальне питання: чи 

існує на множині },,{ FT  порядок (позначимо його  ), що перетворює її в 

структуру, причому для довільних yx,  виконуються рівності yx  = inf {x,y}, 

yx  = sup {x,y} (або, що еквівалентно, двоїсті рівності yx  = sup {x,y}, 

yx  = inf {x,y})? 
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Відповідь негативна. Дійсно, припустимо, що такий порядок існує, тоді 

повинні виконуватися закони поглинання для операцій слабкої кон‘юнкції та 

слабкої диз‘юнкції [166, гл. II § 8, с. 152-153, теорема 2]. Але результати 

безпосередньої перевірки цих законів, наведені в таблиці 2.8, показують, що у 

випадках, коли тільки y  співпадає з , обидва закони поглинання не 

виконуються. Отже, такого порядку не існує. 

 

Таблиця 2.8. 

Виконуваність законів поглинання для операцій   ,  

 xxyx =  )(  xxyx =  )(  

x         y T F  T F  

T + + - + + - 

F + + - + + - 

 + + + + + + 

Невиконання законів поглинання є цілком природним. Дійсно, суть цих 

законів: значення виразів xyx   )( , xyx   )(  не залежать від 

значення елемента y , а визначаються лише значенням елемента x . Зрозуміло, 

що ця вимога не виконується, якщо операції зберігають значення  , y  співпадає 

з ним, а x  навпаки відмінний від  . 

Підсумовуючи, на множині },,{ FT  існує 6=3! можливих лінійних порядків, 

зв‘язок яких з операціями диз‘юнкції та кон‘юнкції двох розглянутих логік 

наведений в таблиці 2.9. 

Порядок 1 (інверсний йому порядок 2) відповідає одночасно диз’юнкції і 

кон’юнкції сильної логіки Кліні. Це порядки структури, асоційованої з алгеброю 

сильної логіки Кліні. 

Порядок 3 (інверсний йому порядок 4) відповідає диз’юнкції, але не 

кон‘юнкції слабкої логіки Кліні. Дуально, порядок 5 (інверсний йому порядок 6) 
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– відповідає кон’юнкції, але не диз‘юнкції слабкої логіки Кліні. Це порядки 

півструктур, асоційованих з двома півгрупами слабкої логіки Кліні1. 

Таблиця 2.9. 

Усі можливі лінійні порядки на },,{ FT та їхній зв‘язок з логіками Кліні 

1. 

 

2. 

3. 

 

 

 

 

4. 

5. 

 

 

 

 

6. 

 

2.1.3. Алгебри часткових предикатів, індуковані тризначними 

логіками Кліні 

Розглядаються операції диз'юнкції і кон'юнкції часткових предикатів, 

індуковані операціями диз'юнкції і кон'юнкції слабкої та сильної тризначної 

логіки Кліні. 

                                                 
1 Сигнатура однієї півгрупи складається з слабкої диз‘юнкції, іншої півгрупи – з слабкої кон‘юнкції. 

F T ω 

),min( yxyx k =  

),max( yxyx k =  

T F ω 

),max( yxyx k =  

),min( yxyx k =  

F ω T 

),max( yxyx =  

T ω F 

),max( yxyx =  

ω T F 

),min( yxyx =  

ω F T 

),min( yxyx =  
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Показаний і уточнений зв'язок між операціями слабкої диз'юнкції 

(кон'юнкції) предикатів і операціями диз'юнкції (кон'юнкції) слабкої тризначної 

логіки Кліні. Продемонстрований підхід застосований до сильної диз'юнкції і 

кон'юнкції. 

Алгебрам часткових предикатів, сигнатури яких містять кон'юнкцію і 

диз'юнкцію будуються на основі тризначних сильної і слабкої логік Кліні, добре 

відомих в класичній теорії алгоритмів [126]. 

Зафіксуємо універсум D  і будемо розглядати часткові предикати виду

 FTDp ,~: → . 

Означення 2.1. Під слабкою диз'юнкція розуміємо операцію, яка 

предикатам qp,  ставить у відповідність предикат qp  , такий, що для всіх 

Dd . 

( )( )

( ) ( )

( ) ( )








−−

−−

−

;,

,~~,

,~~,

~

інакшеоневизначен

FdqFdpякщоF

pdomdTdqqdomdTdpякщоT

dqp 

 

де Dd , а −~  узагальнена нерівність (див. наприклад, [21]). □ 

Основні властивості введеної операції наведені в двох наступних 

пропозиціях. 

Пропозиція 2.1. Для операції слабкої диз'юнкції виконуються наступні 

твердження: 

( ) qdompdomqpdom =  
(2.1) 

( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )FpTqFqTpTqTp

pdomTqqdomTpTqp

111111

111

−−−−−−

−−−

=

==

 

причому множини останнього об'єднання попарно не перетинаються); 

 

(2.2) 
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( ) FqFpFqp 111 −−−
= . □ 

(2.3) 

Пропозиція 2.2. Має місце нерівність 

( )( )qpSqp ,,3
1 = , 

де 
( )3
1S  - оператор (суперпозиції), в традиційному розумінні (див., 

наприклад, [142]). □ 

Далі уточнимо зв'язок між слабкою диз'юнкцією предикатів і диз'юнкцією 

слабкої тризначної логіки Кліні. Для цього розширимо часткові двозначні 

предикати до тотальних тризначних. 

Означення 2.2. Нехай  FTDp ,~: →  частковий (двозначний) предикат. Під 

 nUFTDp ,,:ˆ → , де nU  третє логічне значення, будемо розуміти такий 

тризначний предикат: pdomDnUpp
\

ˆ =
, де  dLdL →:  − константна функція. 

Нехай    nn UFTUFTV ,,,,:
2

0 →  − диз'юнкція слабкої тризначної логіки 

Кліні (див. табл. 2.10). 

Таблиця 2.10. 

Диз'юнкція слабкої тризначної логіки Кліні 

  T  F  nU  

T  T  T  nU  

F  T  F  nU  

nU  nU  nU  nU  

Твердження 2.5. Має місце рівність 

( )( )qpSqp ˆ,ˆ,3
1  =



. □  (2.4) 
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Рівність (2.4) і уточнює зв'язок між слабкою диз'юнкцією предикатів та 

диз'юнкцією слабкої тризначної логіки Кліні. 

Мають місце аналоги вищенаведених розглядів і для слабкої кон'юнкції 

предикатів. 

Означення 2.3. Під слабкою кон'юнкція розуміють операцію, яка 

предикатам qp,  ставить у відповідність предикат qp  , такий, що для всіх 

Dd : 

( )( )

( ) ( )

( ) ( )








−−

−−

−

.,

,~~,

,~~,

~

інакшеоневизначен

TdqTdpякщоT

pdomdFdqqdomdFdpякщоF

dqp 

 

Має місце наступний аналог пропозиції 2.1. 

Пропозиція 2.3. Для операції слабкою кон'юнкції виконуються наступні 

твердження: 

1. ( ) qdompdomqpdom = ; 

2. ( ) TqTpTqp 111 −−−
= ; 

3. 

( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ).111111

111

FpTqFqFpTqFp

pdomFqqdomFpFqp

−−−−−−

−−−

=

==

 

(причому множини останнього об'єднання попарно не перетинаються). □ 

Нижче наведемо аналог пропозиції 2.2. 

Пропозиція 2.4. Має місце рівність 

( )( )qpSqp ,,3
1 =  

Нарешті, зв'язок між слабкою кон'юнкцією предикатів і кон'юнкцією 

слабкої тризначної логіки Кліні (див.табл. 11.2) уточнює наступна теорема. 
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Таблиця 2.11. 

Кон'юнкція слабкої тризначної логіки Кліні 

  T  F  nU  

T  T  F  nU  

F  F  F  nU  

nU  nU  nU  nU  

Твердження 2.6. Має місце рівність 

( )( )qpSqp ˆ,ˆ,3
1  =



.  (2.5) 

Продемонстрований підхід можна застосувати до сильної диз'юнкції і 

кон'юнкції. Наведемо визначення сильної диз'юнкції часткових предикатів. 

Означення 2.4. Під сильною диз'юнкцією розуміємо операцію, яка 

предикатам qp,  ставить у відповідність предикат qp S  такий, що для всіх 

Dd . 

( )( )












− −−

−−

.,

,,

,,

~ 11

11

інакшеоневизначен

FqFpdякщоF

TqTpdякщоT

dqp S

 

Мають місце аналоги пропозиції 2.1 і твердження 2.5 для сильної 

диз'юнкції, пропозиції 2.3 і твердження 2.6 - для сильної кон'юнкції. 

Підсумовуючи, виявлений зв'язок між операціями слабкої диз'юнкції 

(кон'юнкції) часткових предикатів і операціями диз'юнкції (кон'юнкції) слабкою 

тризначною логіки Кліні - твердження 2.5, рівність 2.4 (відповідно твердження 

2.6, рівність 2.5). 

Наступне завдання полягає у встановленні структури введених алгебр 

часткових предикатів (так, наприклад 
  FTDpp ,~:| →

). Точніше кажучи, 
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мова йде про перенесення результатів, отриманих в [190, 204] для тризначних 

логік Кліні, на зазначені алгебри часткових предикатів. 

 

2.2. Багатозначні логіки, отримані розширенням сигнатурних 

операцій сильної тризначної логіки Кліні 

Застосуємо схему розширення операцій з елементів на множини елементів 

в термінах повного образу (розділ 2, п. 2.1) до сигнатурних операцій алгебри 

сильної логіки Кліні  kkkFT ,,};,,{  , де },,{ FT  – логічні значення 

істини, хиби та невизначеності відповідно.  

Результат розширення операції кон'юнкції k  і заперечення k  на булеан 

}),,({ FTP  приведені в таблицях 2.12, 2.13 (розширення диз'юнкції будується 

аналогічно).  

В таблиці 2.12 першому аргументу відповідають стовпці, другому 

аргументу – рядки. 

 

Таблиця 2.12. 

Операція  k  на булеані }),,({ FTP  

   }{T  }{F  }{  },{ FT  },{ T  },{ F  },,{ FT  

                  

}{T    }{T  }{F  }{  },{ FT  },{ T  },{ F  },,{ FT  

}{F    }{F  }{F  }{F  }{F  }{F  }{F  }{F  

}{    }{  }{F  }{  },{ F  }{  },{ F  },{ F  

},{ FT    },{ FT  }{F  },{ F  },{ FT  },,{ FT  },{ F  },,{ FT  

},{ T    },{ T  }{F  }{  },,{ FT  },{ T  },{ F  },,{ FT  

},{ F    },{ F  }{F  },{ F  },{ F  },{ F  },{ F  },{ F  

},,{ FT    },,{ FT  }{F  },{ F  },,{ FT  },,{ FT  },{ F  },,{ FT  
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Таблиця 2.13.  

Операція ][ k  на булеані }),,({ FTP  

аргумент   }{T  }{F  }{  },{ FT  },{ T  },{ F  },,{ FT  

значення   }{F  }{T  }{  },{ FT  },{ F  },{ T  },,{ FT  

 

Розглянемо відображення }),,({}4,3,2,1,,,{:  FTPuuuuFT → , де 

4,3,2,1,,, uuuuFT   – логічні значення: }{)(: TT → , }{)( FF = , }{)(  = , 

},{)1( FTu = , },{)2(  Tu = , },{)3(  Fu = , },,{)4(  FTu = . Очевидно, це 

відображення ін‘єктивно, але не сюр‘єктивно (порожня множина не входить в 

область значень відображення  ). 

За операціями алгебри   залишимо позначення, прийняті для операцій 

алгебри сильної логіки Кліні, замінивши нижній індекс k на  ; домовимося про 

однойменні операції: операціям  ,   та   співставляються відповідно 

операції ][ k , ][ k  та ][ k . 

Твердження 2.7. Відображення   – однозначний гомоморфізм алгебри 

логіки =   ,,};4,3,2,1,,,{ uuuuFT   в алгебру ( )kkkFTP  ,,};,,{  , 

тобто це відображення є вкладенням алгебри   в алгебру 

( )kkkFTP  ,,};,,{  . 

Замінюючи в таблицях 2.12-2.13 значення }{T , }{F , }{ , },{ FT , },{ T , 

},{ F , },,{ FT  на T , F ,  , 1u , 2u , 3u , 4u  відповідно (згідно відображення 

) і видаляючи константні стовпець і рядок, заповнені значенням , приходимо 

до табличного задання операцій кон’юнкції (  ) та заперечення (  ) алгебри   

(таблиці 2.14, 2.15). Диз’юнкція (  ) задається аналогічно на основі розширення 

операції диз’юнкції ( k ). 
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Таблиця 2.14. 

Операція   алгебри   

 T  F    1u  2u  3u  4u  

T  T  F    1u  2u  3u  4u  

F  F  F  F  F  F  F  F  

    F    3u    3u  3u  

1u  1u  F  3u  1u  4u  3u  4u  

2u  2u  F    4u  2u  3u  4u  

3u  3u  F  3u  3u  3u  3u  3u  

4u  4u  F  3u  4u  4u  3u  4u  

 

Таблиця 2.15. 

Операція   алгебри   

аргумент T  F    1u  2u  3u  4u  

значення F  T    1u  3u  2u  4u  

 

Очевидно, множина істиннісних значень }4,3,2,1,,,{ uuuuFT   замкнена 

відносно   ,, .  

Впорядкування множини істиннісних значень задамо стандартно, 

поклавши yx 
def

 yxx =  (або в еквівалентній формі yxyyx
def

 =

), можна перейти до структури, точні грані двохелементних множин якої 

знаходяться за формулами: yxyx =},inf{ , yxyx =},sup{  (див., 

наприклад [10, гл. II, § 8, теорема 3, с. 154]). 

Часткові порядки на множині }4,3,2,1,,,{ uuuuFT   щодо кон’юнкції та 

диз’юнкції показано на рисунку 2.4. 
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а      б 

Рис. 2.4. Часткові порядки на множині }4,3,2,1,,,{ uuuuFT   

а –щодо кон’юнкції; б – щодо диз’юнкції. 

 

Очевидно, що множина }4,3,2,1,,,{ uuuuFT   не утворює гратку 

істиннісних значень. Причиною цього є специфічна поведінка елементів 1u , 4u  

щодо операцій   , . 

Таблиця 2.16 

Операції   ,  на }4,1{ uu  

  1u  4u     1u  4u  

1u  1u  4u   1u  1u  4u  

4u  4u  4u   4u  4u  4u  

 

Це означає, що операції   ,  на }4,1{ uu  невідмінні. Отже, 

==  )41()41( uuuu  

.41414141 uuuuuuuu  ====  

Зазначимо, що аналогічна алгебра розглядається в [9]. Дослідження 

алгебри   – не є метою даної роботи. Вона використовується, як базова алгебра 

для утворення п’ятизначних алгебр – її підалгебр. 

Розглянемо п’ятизначні підалгебри алгебри  . Необхідною умовою є 

замкненість підмножин множини істиннісних значень }4,3,2,1,,,{ uuuuFT   

відносно операцій   ,, .  



 95 

Замкненість щодо   вимагає для носія алгебри істиннісних значень 

одночасної наявності чи відсутності пари FT ,  та пари 3,2 uu . Тому для 

утворення 5-елементних підалгебр в }4,3,2,1,,,{ uuuuFT   необхідно видаляти: 

два з елементів 4,1, uu ; або пару FT , ; або пару 3,2 uu .  

Отже, маємо п’ять варіантів п’ятиелементних підалгебр.  

Підмножина }3,2,1,,{ uuuFT  незамкнена щодо   ( 421 uuu = ) і   (

421 uuu = ). 

Підмножина }4,1,,,{ uuFT   незамкнена щодо   (

414,31 uuuuu ==   ) і   ( 241 uuu ==   ). 

Залишаються три п’ятиелементні підмножини }4,3,2,1,,,{ uuuuFT  , які 

замкнені щодо   та  : }3,2,,,{ uuFT  , }4,3,2,,{ uuuFT , }4,3,2,1,{ uuuu . 

Часткові порядки на множинах наведено на рисунках 5.2-6.2. 

Зауважимо, що множина }3,2,,,{ uuFT   є множиною істиннісних значень 

сильної логіки Кліні, поповненою двома невизначеними значеннями.  

На множинах }3,2,,,{ uuFT   та }4,3,2,,{ uuuFT  порядки лінійні, до того 

ж збігаються щодо диз’юнкції та кон’юнкції. 

 

 

 

 

а)    б) 

Рис. 2.5. Порядки на множині а) }3,2,,,{ uuFT   та б) }4,3,2,,{ uuuFT  

відносно кон’юнкції та диз’юнкції. 
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а)    б) 

Рис. 2.5. Часткові порядки на множині }4,3,2,1,{ uuuu  

а – відносно кон’юнкції; б – відносно диз’юнкції. 

2.3. Висновки 

Для побудови нових багатозначних логік використано конструкцію повного 

образу, що дозволяє природним чином поширити операції на певній множині 

елементів на її булеан. Продемонстровано виникнення сильної та слабкої 

тризначних логік Кліні. Досліджено відповідні структури алгебри цих логік. 

Конструкцію повного образу застосовано до сильної тризначної логіки Кліні. 

Побудовані п’ятиелементні алгебри. 
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РОЗДІЛ 3. СЕМАНТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ П’ЯТИЗНАЧНИХ ЛОГІК 

Розділ присвячений побудові та дослідженню п’ятизначних логік двох 

рівнів: пропозиційної п’ятизначної логіки та логіки п’ятизначних квазіарних 

предикатів. Наводяться приклади прикладних задач, що природнім чином 

індукують відповідні пятизначні логіки. 

Побудована пропозиційна п’ятизначна логіка на основі алгебри 

істиннісних значень; вивчаються семантичні властивості цієї алгебри.  

Побудована п’ятизначна логіка квазіарних предикатів, вивчено її 

семантичні властивості, еквівалентність формул та відношення логічного 

наслідку, сформулювано принцип дуальності та досліджено різні нормальні 

форми. 

Основні результати розділу опубліковані в роботі [208]. 

Процес уведення нових та розширення традиційних операцій  (див. 

Розділ 2) не вирішує усіх проблем повязаних з неповнотою, нечіткістю 

інформацій в базах даних. Більшість цих проблем виникають на прикладному 

рівні та стосуються конкретних розробок та інтерпретації невизначених 

значень.  

Центральною методологічною проблемою багатозначної логіки є 

питання про сутність висловлювань, які не є ні істинними ні хибними. 

Необхідність введення в класичну логіку хоча б ще одного істиннісного 

значення, відмінного від T та F, мотивовано різноманітними онтологічними 

аргументами: 

1) недостатністю класичних істиннісних значень для побудови логічних 

конструкцій, що моделюють людські міркування;  

2) відсутністю інформації для оцінки висловлювання як істинного чи 

хибного; 
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3) існуванням висловлювання, які можуть не мати чіткого смислу, що, в 

свою чергу, веде до приписування їм істинності чи хиби залежно від 

контексту; 

4) існуванням принципової багатозначності (нечіткості, розмитості), 

органічно пов’язаної з певними множинами і властивостями цих множин. 

Окрім цього, існує багато інших мотивацій, що приводять до ідеї 

побудови багатозначних логік. 

Питання інтерпретації істиннісних значень завжди було складною 

проблемою при дослідженні багатозначних логік. Актуальним воно постає на 

даний момент, коли багатозначні логіки набувають особливої ролі в 

комп’ютерних науках, штучному інтелекті, теорії програмуванні, лінгвістиці  

тощо. 

Швидкий розвиток багатозначних логік підтверджується наявністю 

великої кількості досліджень та публікацій [124]. Поряд із виникненням все 

більшої кількості формальних систем багатозначних логік, гостро постає 

проблема інтуїтивної інтерпретації отриманих за їх допомогою результатів та 

адекватних методів їх дослідження. Зокрема, як відзначено в [51], без 

змістовної інтерпретації істиннісних значень будь-яке n-значне числення 

залишається абстрактною структурою. Як це не дивно, подібні проблеми 

виникають вже для класичних істиннісних значень "істина" та "хиба" ("істина" 

та "хиба" вперше в явному виді зустрічаються у Ч. Пірса в 1885 році). 

Філософський аналіз феномену введення в логіку двох абстрактних об’єктів 

"істина" і "хиба" дається в [210]. 

Дуже швидко універсум двох істиннісних значень – "істина" та "хиба" – 

виявився недостатнім, оскільки окрім наявного стану справ, часто доводиться 

розглядати потенційно можливий стан справ, який може бути чи не бути. Так 

з’являється тризначна логіка Лукасевича. Поява додаткових істиннісних 

значень "випадково", "можливо", "невизначено", "парадоксально" "невідомо" 

тощо говорить про змістовну інтерпретацію і прив’язується до 
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безпосереднього застосування тієї чи іншої з тризначних логік (Лукасевича, 

Бочвара, Кліні, Асеньо-Пріста і т.д.). Основне – це те, що прийнята 

інтерпретація третього значення дозволяє відповідним чином визначити 

логічні зв’язки. 

Поява чотиризначних логік виявилась дуже зручним засобом визначення 

й інтерпретації модальних операторів, а також обґрунтуванням самих 

чотиризначних логік. Множиною істиннісних значень логіки Катона є 

множина чисел {1, 2, 3, 4}, цими числами позначаються відповідно "логічна 

істина", "випадкова істина" "випадкова хиба", "логічна хиба" [4]. 

В чотиризначній логіці Н. Решера інтерпретація істиннісних значень 

наступна: "необхідно істинно"/"істино", "випадково істинно"/"імовірно 

істинно", "випадково хибно"/"імовірно хибно", "необхідно хибно"/"хибно". 

А. Прайор при обґрунтуванні чотиризначних логік використовує ідею 

семантики можливих логік. Елементи множини  {1, 2, 3, 4} відповідно 

інтерпретуються двочленними послідовностями з Т ("істина") та F ("хиба"): 1 

– Т, Т, 2 – Т, F , 3 – F, Т, 4 – F, F. 

Важливою виявилася чотиризначна логіка Белнапа, істиннісні значення 

якої можна по-різному впорядковувати, отримуючи як результат або логічну 

решітку або епістемічну решітку. 

Зазвичай, при кількості логічних значень більше чотирьох, говорять про 

n-значну логіку. Зрозуміло, що кількість логічних систем, що можуть бути 

побудовані, при збільшенні кількості логічних значень, зростає з неймовірною 

швидкістю. Наприклад, при двох істиннісних значеннях є 24=16 бінарних 

зв’язок; трьох – 39= 19686, чотирьох – 416= 4294967296, п’яти – 

525=298023223876953125 (приблизно 3*1017 ) і т.д. 

Особливо цікавими та важливими логічними системами, є ті, що 

виникають природним чином в процесі розв’язання прикладних задач (при 

наявності двох істиннісних значеннях, такою є класична логіка). Шлях 

"інтуїтивна інтерпретація – змістовна інтерпретація – побудова логіки – 
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дослідження логіки", на відміну від "побудова логіки – дослідження логіки – 

змістовна інтерпретація – інтуїтивна інтерпретація" дозволить природним 

чином застосовувати апарат багатозначної математичної логіки, який є одним 

з основних засобів моделювання предметних областей. 

 

3.1. Онтологічне обґрунтування п’ятизначної логіки 

Розглянемо приклади п’ятизначних функцій та предикатів, які фактично 

індукують відповідні п’ятизначні логіки. 

Приклад 3.1. Вчення про першоелементи. 

Вчення про першоелементи (начала, стихії) є спільним для всіх древніх 

культур. Наприклад, за Аристотелем Космос складається з Землі, Води, 

Повітря, Вогню та Ефіру. В філософії Китаю [129, 128] ядром множини 

філософських категорій, починаючи з якого є сенс встановлювати  більш 

складні структурні (логічні та семантичні) зв'язки між поняттями, вважаються 

п'ять фундаментальних понять. Це – дао ("шлях"), тянь ("небо"), жень 

("людина" чи "принцип"), ци ("пневма"). Китайські філософи бачать в них 

також категоріальне ядро всієї китайської культури, яке кількісно відповідає 

основним класифікаційним схемами: п'ять елементів (у-син) і п'ять країн світу 

(у-фан: чотири сторони світу + центр). Зазначимо, що система "у-син" є 

підсистемою "інь-янь", яка, як стверджують філософи, веде до двійкової 

системи числення. Зауважимо також, що в традиційній музично-теоретичній 

системі Китаю важливе місце займає пентатоніка,  тобто набір з п'яти нот. Цей 

набір побудовано за принципом п'яти стихій/елементів. 

П’ятизначні функції (та відповідні логіки) використовуються і в 

повсякденному житті. 

Приклад 3.2. Логіка роботи касира при здійсненні валютно-обмінних 

операції з готівковою іноземною валютою.  
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Касир банку при здійсненні валютно-обмінних операції з готівковою 

іноземною валютою діє згідно Постанови Правління Національного банку 

N502 від 12.12.2002 [122].  

 

 

Рис. 3.1. Логіка роботи касира при здійсненні валютно-обмінних 

операції з готівковою іноземною валютою 

 

Постановою затверджена "Інструкція про порядок організації та 

здійснення валютно-обмінних операцій на території України". Зокрема, пункт 

4.15 фактично описує алгоритм роботи касира, побудований на п'яти 

станах/значеннях купюр іноземної валюти: "вилучено з обігу", "незначна 

зношеність", "значні пошкодження", "сумнівна купюра", "нормальна купюра". 

В залежності від стану купюри касир виконує дію: "приймає купюру для 

обміну", "приймає купюру на інкасо" або "вилучає купюру для перевірки" 

(рис. 1).  
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Приклад 3.3. П’ятизначна логіка в логічному моделюванні 

(схемотехніці). 

В технічних пристроях можливі дві інтерпретації логічних нуля і 

одиниці. Імпульсна логіка: 0 – струму/напруги немає, 1 - струм/напруга є. 

Потенційна логіка: в якості інформації використовують рівень напруги. 0 – 

низький рівень напруги, 1 – високий рівень. Перехід з одного стану в інший 

вважається миттєвим. Однак в реальній роботі пристрою в певні моменти часу 

визначити напругу неможливо. Тоді, разом з логічним 0 (низька напруга) і 

логічною 1 (висока напруга), вводять u, що позначає перехід з одного стану в 

інший або невизначений стан (тризначна логіка). 

У п'ятизначних моделях четверте значення (↑) позначає перехід з 0 в 1 

(зростання напруги), а п'яте значення (↓) – перехід з 1 в 0 (спадання напруги). 

Тобто використовується наступна множина значень: 

– 0 (низький рівень напруга),  

– 1 (високий рівень напруги),  

– u (невизначений стан),  

–  (перехід із стану 0 в стан 1),  

–  (перехід із стану 1 в стан 0.  

Для вказаних значень визначаються операції "" заперечення (НЕ), 

диз’юнкції " " (АБО) та кон’юнкції "" (І) та інші операції [125]. Наприклад, 

операція заперечення задається таблицею 3.1, а операція диз’юнкції – 

таблицею 3.2. 

Таблиця 3.1. 

Таблиця істинності для заперечення 

 0 1 u  ↑ ↓ 

  1 0 u  ↓ ↑ 
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Таблиця 3.2. 

Таблиця істинності для диз’юнкції 

  0 1 u ↑ ↓ 

0 0 1 u ↑ ↓ 

1 1 1 1 1 1 

u u 1 u u u 

↑ ↑ 1 u ↑ u 

↓ ↓ 1 u u ↓ 

Для операцій потенційної логіки вивчаються такі їх властивості, як 

асоціативність, комутативність, ідемпотентність тощо.  

В системотехніці багатозначні моделі дозволяють: 

1) виявити слабкі місця в схемі, де можливі ризики збою і наявність 

критичних станів при синхронному моделюванні; 

2) підвищити інформативність в асинхронному моделюванні – при 

використанні п’ятизначної моделі чітко фіксуються фронти сигналу, що має 

велике значення. 

П’ятизначні функції також природно виникають  при моделюванні 

програмних систем. Існують різні підходи до введення додаткових логічних 

значень, наприклад, в [33] запропоновано розглядати такі ситуації: 

−  незавершуваність, тобто програма не завершується; 

−  помилковість, тобто деякі значення аргументу певної операції є 

незаконними (ділення на нуль; операція pop, застосована до порожнього стеку 

тощо) та призводять до помилки; 

−  неоднозначність, тобто коли результат операції не визначається 

однозначно. 

Ми розглянемо трохи іншу систему з п'яти істиннісних значень, які 

природно виникають в процесі обчислення програм. 
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Приклад 3.4. П’ятизначна логіка при моделюванні програмних систем.  

Розглянемо ситуації, що виникають при обчисленні простого виразу 

x/y  z.  

Операції / та  стандартно визначені на множині дійсних чисел.  

Множиною результатів є істиннісні (логічні) значення.  

Розглянемо усі можливі набори значень x, y, z та результати виразу на 

цих наборах. 

Всі змінні визначені, y0, x/y  z. Тоді вираз приймає значення T 

("істина"). 

Всі змінні визначені, y0, x/y  z. Тоді вираз приймає значення F 

("хиба"). 

Всі змінні визначені, y=0. Оскільки операції ділення на нуль не 

визначена, то і результат виразу невизначений. Будемо цей результат 

позначати спеціальним істиннісним значенням e, яке трактуватимемо як 

"помилка, виняткова ситуація" (error, exeption). 

Хоча б одна змінна невизначена, а якщо змінна y визначена, то y0 . 

Результатом вважатимемо спеціальне значення u. Трактуватимемо його як 

"невизначеність значення змінної, недостатньо інформації" (undefined value).  

Хоча б одна змінна x або y невизначена, а y=0. Результатом вважатимемо 

спеціальне значення eu, яке трактуватимемо як "та/або виняткова ситуація 

і недостатньо інформації". 

 

3.2. Пропозиційна п'ятизначна EU-логіка 

Наведений в п.3.1. приклад 3.4 природним чином задає п’ятизначну 

множину істиннісних значень EU= T, F, e, u, eu. Ми обрали позначення EU, 

тому що саме e та u визначають таку множину. 
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Це дає належну передумову побудови і дослідження п’ятизначних логік, 

які будемо називати п'ятизначними EU-логіками. 

Спочатку визначимо EU-логіку пропозиційного рівня L P, EU 

 

3.2.1. Визначення пропозиційних зв'язок логіки L P, EU 

Введення додаткових істиннісних (логічних) значень вимагає означення 

логічних зв'язок згідно з онтологічними тлумаченнями цих значень. 

Базовими логічними зв’язками вважатимемо диз’юнкцію   та 

заперечення  . 

Спочатку визначимо більш просту зв'язку – заперечення:  

−  беремо класичне визначення для значень істинності T і F, тобто 

T=F   і   F=T; 

−  для значення e, яке означає "помилку", заперечення не може усунути 

помилку, тому e =e; 

−  для значення u, яке означає "невизначеність змінної", заперечення 

не може надати змінній визначеності, тому u=u; 

−  з аналогічних міркувань eu=eu. 

Таким чином, отримуємо таблицю істинності для заперечення (Таблиця 

3.3). 

 

Таблиця 3.3. 

Таблиця істинності для заперечення 

 T F e  u eu 

  F T e u eu 

Диз’юнкцію для п'ятизначної логіки L P, EU визначаємо таким чином:  

−  у випадку, коли аргументи приймають значення із множини  FT ,  

значення диз’юнкції визначаються класично; 
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−  в усіх інших випадках, коли хоча один аргумент приймає значення 

з множини e, u, eu, керуємось пріоритетністю T перед іншими значеннями, 

далі пріоритетність має eu, а значення e та u незалежні і мають пріоритет над 

F. 

Наведені міркування означають, що на множині EU задається частковий 

порядок (Рис. 3.2а), відносно якого диз’юнкція є операцією супремуму, тобто 

множина EU є верхньою напівграткою. 

 

 

 

 

а)        б) 

Рис. 3.2. Часткові порядки на множині T, F, e, u, eu 

а) щодо диз’юнкції; б) щодо кон’юнкції 

Це дозволяє задати таблицю істинності для диз’юнкції (Таблиця 3.4). 

 

Таблиця 3.4. 

Таблиця істинності для диз’юнкції 

  T F u e eu 

T T T T T T 

F T F u e eu 

u T u u eu eu 

e T e eu e eu 

eu T eu eu eu eu 
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Ще раз зазначимо, що для п'ятизначних логік існує багато варіантів 

визначення диз’юнкції – 525, але ми спирались на онтологічні тлумачення 

введених істиннісних значень, які фактично задають лише одну логіку цих 

значень. 

За допомогою базових зв'язок традиційним чином означимо кон’юнкцію за 

формулою )( qpqp =  (Таблиця 3.5).   

Таблиця 3.5. 

Таблиця істинності для кон’юнкції 

  T F u e eu 

T T F u e eu 

F F F F F F 

u u F u eu eu 

e e F eu e eu 

eu eu F eu eu eu 

 

Зазначимо, що введена операція кон’юнкції імплікує інший частковий 

порядок на множині EU (Рис. 3.2б), відносно якого кон’юнкція буде операцією 

інфінімума, тобто у цьому випадку EU буде нижньою напівграткою. 

Перейдемо до вивчення семантичних властивостей введених логічних 

зв'язок. 

 

3.2.2. Алгебра істиннісних значень та її властивості  

Для диз’юнкції та кон’юнкції виконуються наступні властивості. 

1. Ідемпотентність:  

ppp = ; 

ppp = . 
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2. Асоціативність: 

)()( rqprqp = ; 

)()( rqprqp = . 

3. Комутативність: 

pqqp = ; 

pqqp = . 

Виконання цих властивостей випливає з таблиць істинності відповідних 

зв'язок. Це означає наступне. 

Твердження 3.1. Множина EU з бінарними операціями   та   є 

квазіграткою [74].  

Але EU не є граткою, бо аксіоми поглинання  

pqpp = )(  та pqpp = )(  

не виконуються. Дійсно, при значеннях p  та q, рівними відповідно e та u, 

маємо, що 

)( qpp   та )( qpp   

отримують значення eu, яке не рівне значенню змінної p. 

Властивості дистрибутивності  

)()()( rqrprqp = , 

)()()( rqrprqp =  

також не виконуються. Це легко можна перевірити, обчислюючи значення 

першої властивості на значеннях пропозиційних змінних p, q, r, рівними 

відповідно e, T, u. Для другої властивості беремо відповідно значення e, F, u. 

Розглянемо властивості зв’язки заперечення та її взаємодію з іншими 

зв’язками. 



 109 

По-перше, заперечення є інволюцією, тобто pp = . По-друге, 

виконуються закони де Моргана: 

)()()( qpqp = ; 

)()()( qpqp = . 

Сформульовані властивості дозволять ввести наступне визначення: 

довільна множина B з операціями ,   та  , для яких виконуються властивості 

ідемпотентності, асоціативності, комутативності, інволютивності та закони де 

Моргана, називається квазіграткою де Моргана. 

Отримуємо наступне твердження. 

Твердження 3.2. Множина EU з раніше введеними бінарними операціями 

  та   і унарною операцією заперечення   є квазіграткою де Моргана. □ 

Таким чином, семантичною основою пропозиційної логіки L P, EU є алгебра  

AP = < EU; , ,  >. 

 Зазначимо, що операції (зв'язки) цієї алгебри є С-розширюючими, тобто 

при звуженні на істиннісні значення T та F, отримуємо класичні операції [124]. 

 

3.2.3. Мова пропозиційної EU-логіки 

Наступним питанням, яке слід розглянути для розбудови логіки L P, EU, є 

питання про мову цієї логіки. В якості такої мови оберемо мову класичної 

пропозиційної логіки, яка задається множиною формул, побудованих з 

пропозиційних змінних (пропозиційних символів) з множини Ps за допомогою 

зв'язок  ,   та  . Зазначимо, що для п'ятизначних логік тлумачення формул 

відрізняється від класичного, так, формула  з похідною зв'язкою  зовсім 

не говорить про традиційну еквівалентність формул  та . 
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3.2.4. Відношення еквівалентності формул та логічного 

наслідку. Принцип дуальності 

Ввівши мову, можна перейти до визначення еквівалентності формул та 

логічної істинності (тавтологічності) і логічного наслідку. 

Інтерпретацією (оцінкою, розподілом) пропозиційних змінних є тотальна 

функція I: Ps →EU. Значення формули  в інтерпретації I позначається I.  

Еквівалентність вводиться звичайним чином: формули  та  

еквівалентні, якщо для будь-якої якої інтерпретації  пропозиційних змінних I  

значення  та  співпадають (тобто I =I). 

Рівності, які задають властивості алгебри AP, породжують еквівалентні 

формули, наприклад ідемпотентність визначає, що для довільної формули , 

маємо 

 ~ . 

Сформулюємо тепер принцип дуальності для еквівалентних формул. 

Для заданої формули  її дуальною є формула, яка отримується з  

заміною  на  , та навпаки,   на . Отриману формулу позначаємо *. □ 

Запис (P1,…,Pn) означає, що  залежить від пропозиційних змінних 

P1,…,Pn.  

Твердження 3.3. Формули *(P1,…,Pn) та  (P1,…, Pn) еквівалентні, 

тобто *(P1,…, Pn) ~  (P1,…,Pn). □ 

Доведення проводиться індукцією за структурою (P1,…, Pn). Дійсно, 

твердження є очевидним, якщо (P1,…, Pn) є пропозиційною змінною. Якщо 

(P1,…, Pn) = 1(P1,…, Pn)2(P1,…, Pn), 

то за індуктивним припущенням  

1*(P1,…, Pn) ~ 1 (P1,…, Pn) та 2*(P1,…, Pn) ~ 2(P1,…,Pn). 
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Оскільки  

*(P1,…,Pn)=1*(P1,…, Pn)2*(P1,…, Pn), 

 то отримуємо, що  

*(P1,…,Pn)=1*(P1,…,Pn)2*(P1,…,Pn). 

Звідси випливає, що  

*(P1,…, Pn) ~ (P1,…,Pn).  

Аналогічним чином твердження доводиться, коли  

(P1,…, Pn) = 1(P1,…, Pn)2(P1,…, Pn). □ 

На основі твердження 3 доводиться наступний принцип дуальності. 

Твердження 3.4. Для довільних формул  та  маємо: 

 ~  тоді і тільки тоді, коли *~ *.□ 

В логіці L P, EU питання про поняття тавтології та логічного наслідку є більш 

складним. Класичне визначення тавтології полягає в тому, що формула  є 

тавтологією, якщо для будь якої інтерпретації пропозиційних змінних, формула 

набуває значення T (позначаємо |=). Формула  є логічним наслідком формули 

  (позначаємо  |= ), якщо → є тавтологією. 

Має місце наступне твердження. 

Твердження 3.5. Логіка L P, EU не є тавтологічною, тобто множина 

тавтологій порожня; класичне відношення логічного наслідку також є 

порожнім.□ 

Дійсно, візьмемо довільні формули  і  та задамо значення усіх 

пропозиційних змінних рівними e (або u чи eu). Тоді значення формул ,  та 

→ буде e (або u чи eu), тобто воно не дорівнює T. □ 
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Це означає, що жоден закон класичної пропозиційної логіки не 

виконується в EU-логіці. 

Звідси випливає, що EU-логіки, щоб бути застосовними, мають 

використовувати інші відношення логічного наслідку. 

Серед різних відношень логічного наслідку виокремимо відношення 

логічного наслідку за істиною |=T, за хибою |=F та за істиною-хибою |=TF [152], які 

мають практичне застосування у програмних логіках [56]. А саме,  

–  |=T , якщо для будь-якої якої інтерпретації I, з того, що  I = T, 

випливає, що  I = T;   

–  |=F , якщо для будь-якої якої інтерпретації I, з того, що  I = F, 

випливає, що I  = F; 

–  |=TF  означає, що виконуються  |=T  та  |=F .  

Приклад 3.5. Розглянемо, чи є формула     логічним наслідком 

формули ? В класичній логіці  |=  , тому що формула  →    є 

тавтологією. В EU-логіці, як уже відзначалось,  →    не є тавтологією, тому 

   не буде логічним наслідком . Проте маємо, що  

 |=T   , 

  |= F   , 

 |=TF   . 

Таким чином, введені відношення логічного наслідку є нетривіальними, та 

можуть застосовуватись в EU-логіках, зокрема, доведемо, що принцип 

дуальності виконується в логіці L P, EU  для логічного наслідку |=TF, який є 

слабкішим ніж принцип дуальності для еквівалентних формул.  

Твердження 3.6. Для довільних формул  та  маємо: 

|=TF тоді і тільки тоді, коли *|=TF *. 
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Нехай  та  залежать від пропозиційних змінних P1,…, Pn, тоді  

(P1,…, Pn ) |=TF (P1,…, Pn). □ 

Спочатку доведемо, що  

(P1,…, Pn) |=TF (P1,…, Pn) 

тоді і тільки тоді, коли 

(P1,…, Pn ) |=TF (P1,…, Pn). 

Дійсно, припускаємо супротивне, тобто що є така інтерпретація I 

пропозиційних змінних, що  (P1,…,Pn) I = T, але (  P1, …, Pn) I   T. 

Розглянемо дуальну інтерпретацію I  (інтерпретація дуальна, коли в ній наявні 

значення пропозиційних змінних замінюються на їх заперечення). Тоді (P1,…, 

Pn) в I  дорівнює T, але (P1,…, Pn) не дорівнює T, що суперечить припущенню. 

Маючи  

(P1,…, Pn ) |=TF (P1,…,Pn), 

отримуємо (за твердженням 3.6), що  

*(P1,…, Pn ) |=TF *(P1,…, Pn), 

а це означає, що  

* (P1,…, Pn) |=TF * (P1,…, Pn), 

тобто 

*|=TF *.□ 

Аналогічним чином розглядаються інші випадки в доведенні. 

 

3.3. EU-логіка п'ятизначних квазіарних предикатів 

Рівень пропозиційної логіки є експресивно бідним, бо не дозволяє 

адекватно моделювати складні системи з нетривіальними частинами. Така 
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можливість виникає на рівні логіки предикатів, в якій з’являються предметні 

змінні. Якщо арність предикатів не фіксована, то отримуємо логіку квазіарних 

предикатів [151, 152]. Перейдемо до формальних визначень EU-логіки 

п’ятизначних квазіарних предикатів LQ, EU (використовуємо визначення та 

позначення [152]). 

 

3.3.1. Алгебра п'ятизначних квазіарних предикатів та її властивості 

Нехай V позначає множину предметних змінних (імен), A – множину 

предметних значень (атомів). Множина VA – це множина наборів іменованих 

значень (оцінок, розподілів предметних змінних). Елементи з VA називатимемо 

номінативними множинами, або просто даними. Такі елементи (дані) подаємо у 

вигляді d= ],...,[ 11 nn avav  . Зауважимо, що множину VA можна тлумачити 

як множину часткових функцій з V в A. 

Основними операціями на VA є параметрична операція перейменування 

n

n

vv
xx

r
,...,
...,,

1

1
 та операція накладання . Інтуїтивний смисл операції перейменування 

наступний: для d з VA значенням )(
,...,

...,,
1

1
dr n

n

vv

xx
 є нове дане, в якому верхні змінні 

v1, …, vn отримують відповідно значення нижніх змінних x1, …, xn. Якщо якесь 

значення відсутнє, то компонента з таким іменем не включається в результат. 

Щодо накладання, то тут розглядаємо його обмежений параметричний варіант: 

накладання за однією змінною. Інтуїтивний смисл цієї операції накладання 

axd  наступний: з d будується нове дане, в якому значення змінної x буде 

рівним a. 

Множину всюдивизначених п’ятизначних предикатів позначимо 

PrEU(V, A)= VA→EU. 

Перейдемо до визначення логічних операцій (композицій) першого 

порядку на множині предикатів PrEU(V, A). Ці визначення отримуємо на підставі 
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визначень зв’язок на EU. Будемо використовувати для композицій предикатів ті 

ж символи зв’язок, що і на пропозиційному рівні, але у разі потреби зв’язки на 

EU позначаємо символами EU та EU. 

Спочатку визначаємо композиції диз’юнкції  , заперечення   та 

реномінації n

n

vv
xx

R
,...,
...,,

1

1
 наступними формулами (тут і далі p, q  PrEU(V, A), d VA): 

(pq)(d) = p(d) EU q(d); 

(p)(d) = EU (p(d)); 

n

n

vv

xx
R

,...,

...,,
1

1
(p) = p( n

n

vv

xx
r

,...,

...,,
1

1
(d)). 

Для композиції перейменування будемо також використовувати 

позначення v
xR . 

Для визначення квантора існування попередньо введемо множину даних 

d x, яка використовуються для обчислення значення композицій квантифікації за 

змінною x, та повний образ p[d x] предиката p на множині d x наступними 

формулами: 

– d x = { axd   | aA }; 

– p[d x] = { p(d’) | d’ d x }. 

Тоді композиція існування x задається формулою 

(x (p))(d)= EU p[d x], 

де EU p[d x] є диз’юнкцією всіх елементів з p[d x]. 

Похідні композиції – кон’юнкцію  предикатів та універсальну 

квантифікацію –  визначаємо у традиційний спосіб: 

)( qpqp = ; 

x p = x(p). 
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Таким чином, семантичною основою логіки LQ, EU є алгебра п’ятизначних 

квазіарних предикатів  

APrEU(V,A)=<PrEU(V,A);,,,
 

v
xR ,x,x>. 

Основні властивості пропозиційних композицій цієї алгебри наступні: 

−  композиції  та  ідемпотентні, асоціативні, комутативні; 

− композиція  є інволюцією; 

−  виконуються закони де Моргана. 

Звідси отримуємо 

Твердження 3.7. Множина PrEU(V,A) з раніше введеними бінарними 

композиціями   та   і унарною композицією заперечення   є квазіграткою де 

Моргана. □ 

Перейдемо до вивчення властивостей композиції реномінації:  

R) ( ) ( ) ( )qRpRqpR v
x

v
x

v
x = ; 

R) ( ) ( )pRpR v
x

v
x = ; 

RR) ( )( ) ( )pRpRR w
y

v
x

w
y

v
x = ; 

R) ( ) ppR = ; 

RI) ( ) ( )pRpR v
x

vz
xz =,

, ; 

RR) ( ) ( )xpRxpR u
v

xu
yv =,

, . 

Тут RR) задає згортку реномінацій [151]. 

Доведемо, наприклад, властивість R. За визначеннями композицій 

реномінації та диз’юнкції, отримуємо, що 
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( )( )( ) ( ) ( )( ) ( )( ) ( )( )
( )( )( ) ( )( )( ) ( ) ( )( )( )dqRpRdqRdpR
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Оскільки рівність значень лівої та правої частин R доведено для 

довільного d , то це означає, що  

( ) ( ) ( )v v v

x x xR p q R p R q =  .□ 

Для класу квазіарних предикатів багато традиційних властивостей 

композицій квантифікації не виконуються. Щоб зробити такі властивості 

виконуваними, потрібно введення поняття неістотної змінної, а саме змінна x 

неістотна для предиката p, якщо для довільного даного d значення p(d) співпадає 

із значенням  p(d’), де d’ відрізняється від лише d лише значенням предметної 

змінної x або його відсутністю. У цьому випадку додатково отримуємо такі 

властивості: 

RU) ( ) ( )pRpR v
x

vz
xy =,

, , якщо z неістотна для p. 

Ren) ( )pzRpy y
z= , якщо z неістотна для p. 

Доведемо, наприклад, властивість Ren. Спочатку обчислюємо ліву частину 

на довільному даному d: 

( )  y
EU dpdpy = )(  

Далі обчислюємо праву частину: 
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Оскільки ліва та права частини співпадають для довільного d, то рівність 

має місце. □ 
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Зазначимо, що при наявності неістотних змінних можна виносити 

квантори на початок формули:  

1) pxxppxxp == , ; 

2) )( qpxqpx =  )( qpqpx = , якщо x неістотна для q; 

3) ( )qpxqxp = , ( )qpxqxp = , якщо x неістотна для p. 

Доведемо тільки третю властивість, демонструючи співпадіння значень 

лівої та правої частини рівностей на довільному даному d. Для першої рівності 

отримуємо, що 

( ) ( )  
    ( )  ))(()()(

)()()()()(

dqpxdqpdqdp

dqdpdqxdpdqxp

x
EU

x
EUEU

x
EU

x
EUEUEU

===

===
 

Тут заміна p(d) на  x
EU dp  коректна, тому що x неістотна для p. □ 

Аналогічно доводиться друга рівність. 

Наведені властивості використовуються для побудови пренексної форми 

формули. 

Таким чином, було досліджені властивості алгебр виду APrEU(V, A), які 

слугують семантичною основою логіки LQ, EU. 

 

3.3.2. Мова п'ятизначних квазіарних предикатів та її властивості 

Перейдемо до визначення мови логіки LQ, EU. Кортеж =(Ps,V,U), де Ps – 

множина предикатних імен, V – множина предметних змінних (імен), U – 

множина неістотних змінних, називається сигнатурою.  

Множина формул (мова логіки LQ,EU) сигнатури  визначається індуктивно: 

атомарні формули мають вигляд P (PPs); якщо  та  – формули, то , , 

, v

xR (), x, x – складені формули. 



 119 

Для LQ, EU  поняття інтерпретації ускладнюється. А саме, інтерпретація I – 

це кортеж  I = ( APrEU(V, A), IPs, d), де IPs: Ps → PrEU(V, A) – відображення 

інтерпретації предикатних символів, d VA – інтерпретація предметних 

змінних.  

Формули інтерпретуються в алгебрах виду APrEU(VU, A) традиційним 

чином, треба тільки брати до уваги, що предметні змінні з U мають бути 

неістотними [64]. 

При таких позначеннях визначення еквівалентних формул та логічного 

наслідку залишаються такими же, як і для пропозиційного рівня.  

 

3.3.3. Принцип дуальності та нормальні форми 

Для заданої формули  логіки LQ, EU її дуальною є формула, яка 

отримується з  заміною  на ,  на , x на x, x на x. Отриману формулу 

позначаємо *.  

Твердження 3.8. Для довільної формули  логіки LQ,EU  з предикатними 

змінними P1,…,Pn  маємо,  

*(P1,…,Pn) ~  (P1,…, Pn). □ 

Доведення проводиться індукцією за структурою . 

На основі твердження 3.8 доводять наступні принципи дуальності. 

Твердження 3.9. Для довільних формул  та  логіки LQ,EU маємо: 

−  ~  тоді і тільки тоді, коли *~ *; 

− |=TF  тоді і тільки тоді, коли *|=TF *.□ 

Спираючись на доведені раніше еквівалентні перетворення, отримуємо 

наступне твердження. 
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Твердження 3.10. За довільною формулою  логіки LQ, EU можна 

конструктивно побудувати її пренексну форму. □ 

Різні нормальні форми для формул логіки квазіарних предикатів введено в 

[151, 62]. 

Формула  логіки LQ, EU називається реномінативно-атомарною, якщо всі 

реномінації у  застосовуються лише до атомарних формул, тобто до 

предикатних змінних.  

Твердження 3.11. За довільною формулою  логіки LQ, EU можна 

конструктивно побудувати її реномінативно-атомарну форму. □ 

Формула  логіки LQ, EU називається квазікласичною, якщо вона є 

реномінативно-атомарною, та всі її реномінації мають однаковий список верхніх 

змінних. 

Твердження 3.12. За довільною формулою  логіки LQ, EU можна 

конструктивно побудувати її квазікласичну форму. □ 

Мета введених форм полягає у тому, що вони дозволяють спростити 

перевірку виконуваності та спростовності формул логіки LQ, EU, звівши спочатку 

проблему виконуваності та спростовності до логіки n-арних п’ятизначних 

предикатів, а далі – до класичної (бівалентної) логіки предикатів.  Доведення 

спирається на методи, розроблені в [151, 62]. 

Наведені твердження дозволяють будувати програмні системи для роботи 

з логікою квазіарних п’ятизначних предикатів. 

Наостанок зазначимо, що описані нами п’ятизначні логіки відрізняються 

від п’ятизначних логік, введених в [125, 153]. Цей факт перевіряється при 

аналізі таблиць істинності пропозиційних  зв’язок. 
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3.4. Висновки 

Запропоновано та досліджено новий клас програмно-орієнтованих 

логічних формалізмів – пропозиційні п’ятизначні логіки та логіки п’ятизначних 

квазіарних предикатів. Особливістю цих логік є використання спеціальних 

істиннісних значень, які вказують на помилки чи невизначеності в різних 

системах, зокрема, програмних.   

Описано передумови побудови та дослідження п’ятизначних логік (EU-

логік). Розглянуто приклади п’ятизначних функцій та предикатів, які фактично 

індукують відповідні п’ятизначні логіки. 

Побудовано і досліджено п’ятизначні логіки – EU-логіку пропозиційного 

рівня LP, EU та EU-логіку квазіарних предикатів LQ, EU. Побудовано алгебру 

істинністних значень LP, EU, описано та доведено її властивості. Описано мову 

логіки LP, EU. Визначено еквівалентність формул, логічну істинність 

(тавтологічність) та відношення логічного наслідку. Побудовано семантичну 

основу логіки LQ, EU – алгебру п’ятизначних квазіарних предикатів. На множині 

тотальних п’ятизначних квазіарних предикатів визначено композиції 

диз’юнкції, заперечення та реномінації, існування, кон’юнкції та універсальної 

квантифікації. Описані їх основні властивості. Визначено мову логіки LQ, EU та 

описано її властивості. Конструктивно побудовано нормальні форми (пренексну, 

реномінативно-атомарну та квазікласичну) для довільної формули, застосування 

яких дозволяє ефективно проводити перевірку виконуваності та спростовності 

формул логіки LQ, EU, звівши спочатку проблему виконуваності та спростовності 

до логіки n-арних п’ятизначних предикатів, а далі – до класичної (бівалентної) 

логіки предикатів. 
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РОЗДІЛ 4. РОЗШИРЕННЯ МОДЕЛІ UML/OCL ДО П’ЯТИЗНАЧНОЇ    

EU-ЛОГІКИ 

 

На основі побудованих логічних формалізмів (розділ 3) розширено логіку 

моделі UML/OCL до п’ятизначної EU-логіки. 

Побудовано розширену граматику мови OCL. Побудовано семантичні 

процедури окремих конструкцій мови OCL для включення в програму 

граматичного розбору. Створено прототип синтаксичного аналізатора мови 

OCL. Інструментом розробки обрані генератор синтаксичних аналізаторів CUP 

0.11b (реалізує LALR(1)-розбір – модифікацію одного з основних методів 

висхідного розбору – LR(k)-розбору) та генератор лексичних аналізаторів JFlex. 

 

Генератор JFlex [36] будує лексичний аналізатор, завдання якого - 

розпізнати з вхідного потоку символів чергову лексему. За вмістом вхідного 

файлу, генератор Fllex будує детермінований кінцевий автомат у вигляді 

програми на мові Java. 

Генератор лексичних аналізаторів застосовується для побудови 

різноманітних перетворювачів текстової інформації (конверторів), створення 

пакетних редакторів, реалізації розпізнавання директив в діалогової програмі 

тощо. 

Регулярний вираз є шаблоном, що визначає деяку множину послідовностей 

символів. 

Регулярний вираз застосовується як шаблон до послідовності символів 

текстового файлу або до вхідного потоку символів. Фрагмент тексту вважається 

відповідним регулярному виразу, якщо він входить в множину послідовностей 

символів, що визначаються цим виразом. 

Платформа Java використовує шаблони, реалізовані в стандартному пакеті 

java.util.regex. 
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Вхідний файл генератора JFlex має такий вигляд: секції (код користувача, 

опції і визначення, лексичні правила, вбудовані змінні і методи. 

Нижче наведено фрагмент файлу генератора OCLJFlex, що містить опис 

системи типів мови. Повний код наведено в додатку 4. 

 

137     "true"             { printString(); return symbol(OCLSymbol.TRUE); } 

138     "false"             { printString(); return symbol(OCLSymbol.FALSE); } 

139   

140   

141     "Tuple"                  { printString(); return symbol(OCLSymbol.TUPLE); } 

142     "Set"                    { printString(); return symbol(OCLSymbol.SET); } 

143     "Bag"                    { printString(); return symbol(OCLSymbol.BAG); } 

144     "Sequence"               { printString(); return symbol(OCLSymbol.SEQUENCE); } 

145     "Collection"             { printString(); return symbol(OCLSymbol.COLLECTION); } 

146     "OrderedSet"             { printString(); return 

symbol(OCLSymbol.ORDERED_SET); } 
147   

148   

149     "OclAny"                 { printString(); return symbol(OCLSymbol.OCL_ANY); } 

150     "OclInvalid"             { printString(); return symbol(OCLSymbol.OCL_INVALID); 

} 
151     "OclMessage"             { printString(); return 

symbol(OCLSymbol.OCL_MESSAGE); } 
152     "OclVoid"                { printString(); return symbol(OCLSymbol.OCL_VOID); } 

153     "OclExp"                { printString(); return symbol(OCLSymbol.OCL_EXP); } 

154  

155   

156     "Boolean"                { printString(); return symbol(OCLSymbol.BOOLEAN); } 

157     "Integer"                { printString(); return symbol(OCLSymbol.INTEGER); } 

158     "Real"                   { printString(); return symbol(OCLSymbol.REAL); } 

159     "String"                 { printString(); return symbol(OCLSymbol.STRING); } 

160     "UnlimitedNatural"       { printString(); return 

symbol(OCLSymbol.UNLIMITED_NATURAL); }  
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Генератор синтаксичних аналізаторів CUP [43] по опису вхідної граматики 

мови будує кінцевий автомат з магазинної пам'яттю у вигляді програми на мові 

Java. 

Генератор CUP працьовує широкий клас контекстно-вільних граматик – 

LALR (1)-граматики. 

Синтаксичні аналізатори, що створюються за допомогою CUP, реалізують 

так званий LALR (1)-разбір, що є модифікацією одного з основних методів 

розбору "знизу вгору" - LR (k)-розбору. Розбір за принципом "знизу вгору" (або 

висхідний розбір) складається з приведення всієї сукупності вхідних даних 

(вхідного ланцюжка) до так званого "початкового символу граматики". 

У кожен момент граматичного розбору аналізатор знаходиться в деякому 

стані, що визначається передісторією розбору, і в залежності від чергової 

лексеми робить ту чи іншу дію для переходу до нового стану. Розрізняють два 

типи дій: зсув, тобто читання наступної вхідної лексеми, і згортку, тобто 

застосування одного з правил підстановки для заміщення нетерміналом 

послідовності символів, що відповідає правій частині правила. Робота CUP по 

генерації процедури граматичного аналізу полягає в побудові таблиць, які для 

кожного з станів визначають тип дій аналізатора і номер наступного стану 

відповідно до кожної з вхідних лексем. 

Структура вхідної інформації (граматика) описана як набір правил. 

Граматичні правила описуються в термінах деяких вихідних конструкцій, які 

називаються лексичними одиницями, або лексемами. Лексемою називається 

ланцюжок (послідовність) символів, яку зручно розглядати як єдиний 

синтаксичний об'єкт.  Для синтаксичного аналізатора усі лексеми вважаються 

термінальними символами граматики. 

Генератор CUP забезпечує автоматичну побудову лише процедури 

граматичного аналізу. Однак, дії по обробці вхідної інформації зазвичай повинні 

виконуватися в міру розпізнавання на вході тих чи інших допустимих 

граматичних конструкцій. Тому поряд із заданням граматики вхідних текстів 
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CUP передбачає можливість опису для окремих конструкцій семантичних 

процедур (дій) з тим, щоб вони були включені в програму граматичного розбору. 

 

В додатку 5 наведено файл генератора CUP для розширеної мови OCL, 

який містить задання пакета і специфікації import; код користувача; список 

термінальних і нетермінальних символів; опис пріоритетів; граматика. 

Наведемо фрагменти коду, зокрема, що стосується розширеної логіки. 

Фрагмент опису терміналів OCL: 

 

53 terminal OCL_ANY,OCL_INVALID,OCL_MESSAGE,OCL_VOID, OCL EXP; 

54 terminal BOOLEAN,INTEGER,REAL,STRING,UNLIMITED_NATURAL; 

 

56 terminal NULL, INVALID, EXP; 

 

62 terminal TRUE, FALSE; 

 

Фрагмент опису граматики OCL. 

 

177 // Level 4 

178 initOrDerValueCS             ::= INIT COLON OclExpressionCS 

179                                  | 

180                                  INIT COLON OclExpressionCS initOrDerValueCS 

181                                  | 

182                                  DERIVE COLON OclExpressionCS 

183                                  | 

184                                  DERIVE COLON OclExpressionCS initOrDerValueCS; 

185   

186   

187 typeCS                       ::= pathNameCS 

188                                  | 

189                                  collectionTypeCS 
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190                                  | 

191                                  tupleTypeCS 

192                                  | 

192                                  primitiveTypeCS 

194                                  | 

195                                  oclTypeCS; 

196   

197 // cahnged: invOrDefCSList added 

198 invOrDefCS                   ::= INV COLON OclExpressionCS 

199                                  | 

200                                  INV simpleNameCS COLON OclExpressionCS 

201                                  | 

202                                  DEF COLON defExpressionCS 

203                                  | 

204                                  DEF simpleNameCS COLON defExpressionCS 

205                                  | 

206                                  STATIC DEF COLON defExpressionCS 

207                                  | 

208                                  STATIC DEF simpleNameCS COLON defExpressionCS 

209                                  ; 

210   

211   

212 operationCS                  ::= pathNameCS DOUBLECOLON simpleNameCS LPAREN 

RPAREN 
213                                  | 

214                                  pathNameCS DOUBLECOLON simpleNameCS LPAREN 

RPAREN COLON typeCS 
215                                  | 

216                                  pathNameCS DOUBLECOLON simpleNameCS LPAREN 

parametersCS RPAREN 
217                                  | 

218                                  pathNameCS DOUBLECOLON simpleNameCS LPAREN 

parametersCS RPAREN COLON typeCS 
219                                  | 

220                                  simpleNameCS LPAREN RPAREN 

221                                  | 

222                                  simpleNameCS LPAREN RPAREN COLON typeCS 

223                                  | 
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224                                  simpleNameCS LPAREN parametersCS RPAREN 

225                                  | 

226                                  simpleNameCS LPAREN parametersCS RPAREN COLON 

typeCS; 
227   

228 prePostOrBodyDeclCSList      ::= prePostOrBodyDeclCS prePostOrBodyDeclCSList 

229                                  | 

230                                  prePostOrBodyDeclCS 

231                                  ; 

232   

233 prePostOrBodyDeclCS          ::= PRE COLON OclExpressionCS 

234                                  | 

235                                  PRE simpleNameCS COLON OclExpressionCS 

236                                  | 

237                                  POST COLON OclExpressionCS 

238                                  | 

239                                  POST simpleNameCS COLON OclExpressionCS 

240                                  | 

241                                  BODY COLON OclExpressionCS 

242                                  | 

243                                  BODY simpleNameCS COLON OclExpressionCS 

244                                  ; 

245   

246   

247 oclTypeCS                    ::= OCL_ANY 

248                                  | 

249                                  OCL_INVALID 

250                                  | 

251                                  OCL_MESSAGE 

252                                  | 

253                                  OCL_VOID; 

254                                  | 

255                                  OCL_EXP; 

256   

257   
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258 CollectionTypeIdentifierCS   ::= SET 

259                                  | 

260                                  BAG 

261                                  | 

262                                  SEQUENCE 

263                                  | 

264                                  COLLECTION 

265                                  | 

266                                  ORDERED_SET; 

267   

268   

269 primitiveTypeCS              ::= BOOLEAN 

270                                  | 

271                                  INTEGER 

272                                  | 

273                                  REAL 

274                                  | 

275                                  STRING 

276                                  | 

277                                  UNLIMITED_NATURAL; 

 

 

4.3. Висновки 

Побудовано граматику мови OCL. Описано термінальні та нетермінальні 

символи та продукційні правила граматики мови. Створено синтаксичний 

аналізатор мови OCL. Інструментом обрано генератор парсерів CUP 0.11b 

спільно з генератором лексичних аналізаторів JFlex. Генератор JFlex приймає в 

якості вхідних даних специфікації з набором регулярних виразів і відповідних 

дій. Генерує програму ( lexer ), яка читає вхідні дані, перевіряє їх відповідність 

заданим регулярним виразам у файлі spec, і, у разі співпадіння, виконує 

відповідну дію. Lexers, як правило, є першим інтерфейсом у компіляторах, 
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відповідним ключовим словам, коментарям, операторам і т.д., і генерує потік 

вхідного маркера для парсерів. 

Зазначимо, що лексери JFlex засновані на детермінованих скінченних 

автоматах (DFA). 
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ВИСНОВКИ 

Головним результатом дисертаційної роботи є побудова нового класу 

програмно-орієнтованих логічних формалізмів – пропозиційних п’ятизначних 

логік та логік п’ятизначних квазіарних предикатів, які дозволяють адекватно 

формалізувати специфікації моделей баз даних. 

У роботі отримано наступні результати: 

1. Проаналізовано та систематизовано наявні підходи до представлення 

невизначеної інформації в базах даних. Одним з підходів до подання та 

опрацювання такої інформації є застосування багатозначних логік. На сьогодні 

найбільш використовуваними логіками є двозначні та тризначні, зустрічаються 

чотиризначні, однак майже не представлена робота з логіками, основою яких є 

більше чотирьох істиннісних значень. В роботі показано, що використання 

останніх призводить до підвищення рівня адекватності побудови формальних 

моделей деяких класів інформаційних систем предметній області. 

2. Досліджено та формально описано модель UML/OCL (об’єктну модель 

у нотації UML з обмеженнями цілісності засобами OCL-виразів). Уточнено 

синтаксичні та семантичні структури мови об’єктних обмежень OCL. 

3. Для типових задач, що виникають при специфікації моделей баз даних і 

природним чином індукують багатозначні логіки, досліджено еволюцію 

використання багатозначної логіки на прикладі версій мови OCL. Досліджено 

основні відмінності синтаксичних та семантичних структур версій мови для 

оптимального вибору представлення невизначеної інформації в моделях баз даних. 

4. Для побудови нових багатозначних логік використано конструкцію 

повного образу, що дозволяє природним чином поширити операції на певній 

множині елементів на її булеан. Продемонстровано виникнення сильної та слабкої 

тризначних логік Кліні. Досліджено відповідні структури алгебри цих логік. 

Конструкцію повного образу застосовано до сильної тризначної логіки Кліні. 
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5. Визначено передумови побудови п’ятизначних логік (EU-логік), які 

дозволяють адекватно моделювати предметну область при формальній розробці 

інформаційних систем. Наведено приклади п’ятизначних функцій та предикатів, 

які індукують відповідні п’ятизначні логіки. 

6. Побудовано і досліджено п’ятизначні логіки: логіку пропозиційного 

рівня та логіку квазіарних предикатів. Визначено та доведено їх основні 

властивості. Конструктивно побудовано нормальні форми (пренексну, 

реномінативно-атомарну та квазікласичну) для довільної формули п’ятизначної 

логіки квазіарних предикатів, застосування яких дозволяє ефективно проводити 

перевірку виконуваності та спростовності цих формул, звівши спочатку 

проблему виконуваності та спростовності формул до логіки n-арних 

п’ятизначних предикатів, а далі – до класичної (бівалентної) логіки предикатів. 

7. На основі побудованих логічних формалізмів розширено логіку моделі 

UML/OCL до п’ятизначної логіки. Отримані результати застосовані та 

апробовані при програмній реалізації прототипу синтаксичного аналізатора 

розширеної мови OCL. 
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Додадок 1. Форми некласичних даних та їхні характеристики 

№ 

з/п 

Форма некласичних 

даних 

Прояв у даних Найхарактерніші ознаки Причини виникнення 

1 Неповні дані Неповнота Відсутність або недостача 

значення 

· Дані отримано невчасно 

· Втрачене оновлення 

· Відсутність значення у джерелі 

даних 

2 Нецілісні дані Нецілісність Одне і те саме дане має різне 

значення в одному й тому 

самому, або в різних 

джерелах даних  

· Об’єднання інформації зрізних 

джерел 

· Помилковість занесених 

значень 

3 Невизначені (сумнівні) 

дані 

Невизначеність Ймовірність істинності 

(хибності) даного є 

невідомою  

· Суб’єктивність думки, оцінки 

тощо 

· Статистичні похибки або похибки 

вимірювань 

4 Неоднозначні (дво- та 

багатозначні) дані 

Неоднозначність Певна кількість можливих 

інтерпретацій 

· Використання абревіатур 

· Відсутність деякої інформації у 

контексті 

· Різне слідування слів  

5 Нечіткі (розмиті) дані Нечіткість Смисл, значення даних є 

неясним, розмитим 

· Певні суб’єктивні представлення 

та оцінки того чи іншого факту, 

явища тощо 

6 Неточні дані Неточність Значення не можна виміряти 

із певною точністю 

· Наявність вибору із певної 

рівноймовірної або ймовірнісної 

(нерівноймовірної) множини 

значень 

· Значення представлене інтервалом 

· Наявність похибки  



Додаток 2. Означення компонентів об’єктної моделі 

 

Клас - центральне поняття UML для моделювання проблемної прикладної 

області. Клас описує деяку концепцію в модельованій системі та забезпечує 

загальний опис для множини об’єктів, що сумісно використовують одні і ті ж 

властивості (структуру та поведінку). 

Означення 1.1 (класи (Classes)) 

Множина класів визначається скінченою множиною імен 𝐶𝐿𝐴𝑆𝑆 ⊆ 𝑁. 

Кожен клас 𝑐 ∈ 𝐶𝐿𝐴𝑆𝑆 породжує об’єктний тип  𝑡𝑐 ∈ 𝑇 з іменем ідентичним імені 

класу. Значення об’єктного типу відноситься до об’єкта відповідного класу. 

Основна відмінність між класами і об’єктними типами – інтерпретація 

останнього включає спеціальні невизначені значення. 

Атрибути – частина опису класу в UML-моделі. Об’єкти пов’язані зі 

значеннями атрибутів, що описують властивості об’єкта. Атрибут має ім’я і тип, 

що визначають домен значень атрибута. 

Означення 1.2 (атрибути (Attributes)) 

Нехай . Атрибути класу з іменем  визначатимемо як 

множину  сигнатур1 , де атрибутні імена  – елементи множини   

, і  є об’єктним типом класу . 

 

Операція – частина опису класу, поведінкових властивостей об’єктів. 

Ефект операції може бути визначений декларативним способом за допомогою 

OCL перед- та післяумовами. Крім того в OCL можуть бути визначені операції, 

що виконують обчислення без побічних ефектів. В цьому випадку обчислення 

визначено явним виразом OCL.  

                                                 
1 Сигнатура – ім’я та параметри поведінкової риси (ім’я та впорядкований список аргументів) 

t T c CLASS

cATT ca : t t→ a

N ct T c

( ) ( )( )c c c ct, t ' T : a : t t ATT a : t t ' ATT t t '.  →   →   =
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Означення 1.3 (операції (Operations)) 

Нехай . Операції класу з іменем  для типу імені 

 визначатимемо як множину  сигнатур , де символ 

операції  є елементом . 

Структурні відношення між класами описують асоціації.  

Означення 1.4 (асоціації (Associations)) 

Множиною асоціацій є скінчена множина імен , 

функція . 

Функція  відображає кожне ім’я асоціації  в 

скінчений список імен  класів, що приймають участь в асоціації. 

Кількість  класів, що приймають участь в асоціації, називають ступенем 

асоціації; асоціації зі ступенем  називають -арними асоціаціями. 

Самоасоціація (або рекурсивна асоціація)  є бінарною асоціацією, де 

обидва кінці асоціації приєднані до одного і того ж класу  так, що 

. Функція  ін'єктивна. Можливі множинні асоціації 

на тій же множині класів. 

Класи можуть з’являтися в асоціаціях декілька разів, кожного разу 

виконуючи іншу роль. У такому випадку кожному класу, що приймає участь в 

асоціації, призначають унікальне рольове ім’я. Рольові імена також важливі для 

OCL-навігаційних виразів, де використовуються для визначення навігаційного 

шляху. 

Означення 1.5 (рольові імена (Role names)) 

Нехай  є асоціацією = . Рольові імена для 

асоціації визначатимемо функцією  

1 nt, t ,..., t T c CLASS

ct T
cOP

c 1 n: t t ... t t    →

 N

ASSOC N

( )1 n

ASSOC CLASS
associates :

as c ,...,c , n 2

+ →




associates as ASSOC

1 nc ,...,c

n

n n

sa

c

( )associates sa c,c= associates

as ASSOC ( )associates as 1 nc ,...,c
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, де . 

У випадку, коли клас – частина багатьох асоціацій, для гарантії 

унікальності рольових імен необхідні додаткові синтаксичні обмеження. Для 

цього спочатку визначимо функцію , результатом якої є множина 

імен усіх асоціацій, в яких бере участь клас. 

. 

Функція  повертає множину усіх доступних (чи навігаційних) імен 

від класу по даній асоціації. 

. 

Тоді множина рольових імен, що доступні від класу по усіх асоціаціях до 

класів учасників може бути визначена наступною функцією. 

. 

Асоціація визначає можливе існування зв’язків між об’єктами зв’язаних 

класів. Можлива кількість об’єктів, яку можна зв’язати з іншим об’єктом, 

визначається множинністю. Специфікація множинності в UML представлена 

множиною натуральних чисел . 

 

 

 

 

( )1 n

ASSOC N
roles :

as r ,..., r , n 2

+ →



  i ji, j 1,...,n : i j r r    

participating

( )

 ( )

  

1 n

i

CLASS P ASSOC

c as | as ASSOC assotiates as c ,..., cparticipating :

i 1,.., n : c c

 →


  =


  =

navends

( )

( ) ( ) ( )

  ( ) 

1 n 1 n

i j

CLASS ASSOC P N

c,as {r | associates as c ,..., c roles as r ,..., rnavends :

i, j 1,..., n : i j c c r r

 →
 =  =


    =  =

( )
( )

( )
( )as participating c

CLASS P N
navends c :

c navends c,as


→



0
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Означення 1.6 (множинність (Multiplicities)) 

Нехай  є асоціацією = . Функція 

 ставить у відповідність кожному імені класу , що 

бере участь в асоціації, непорожню множину ,  для усіх . 

Спеціальними формами асоціацій є агрегація та композиція. Загалом, 

агрегація та композиція накладають додаткові обмеження на відношення. 

Агрегація – спеціальний вид бінарної асоціації, що представляє відношення 

"частина – ціле". На діаграмах класів агрегат відмічений незафарбованим ромбом 

в кінці асоціації. Агрегація частин має на увазі обмеження, що об’єкт не може 

бути частиною себе. Тому зв’язок агрегації частин не може підключити той же 

самий об’єкт. У випадку ланцюгових зв’язків частин ланцюжок не може містити 

цикли. 

Сильніша форма з’єднання частин – композиція. Складений об’єкт 

відмічено зафарбованим ромбом в кінці асоціації на діаграмі класів. Додатково 

до вимог для з’єднання частин додається вимога, що частина може належати 

лише одному складеному об’єкту. 

Синтаксис агрегації та композиції дуже схожий з асоціацією. Тому ми не 

вводимо додаткового формального поняття. Домовимося завжди описувати 

відношення між класами як асоціацію, накладаючи додаткові семантичні 

обмеження для агрегації чи композиції, виражені як явне обмеження формату OCL. 

Узагальнення – таксономічне відношення між двома класами (загальним і 

спеціалізованим). Спеціалізація і узагальнення – різні точки зору на одне і те ж 

поняття. Відношення узагальнення формує ієрархію на множині класів. 

Означення 1.7 (ієрархія узагальнення (Generalization hierarchy)). 

Ієрархія узагальнення –  частковий порядок на множині класів . 

as ASSOC ( )associates as 1 nc ,...,c

( ) 1 nmultiplici ties as M ,...,M=
ic

i 0M    iM 0 1 i n 

CLASS
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Пари в  описують відношення узагальнення між двома класами. Для 

класів , , клас  називають класом-нащадком (нащадком) 

класу , а клас  називають класом-предком (предком) класу . Відношення 

 транзитивне і антисиметричне, тобто, змістовно кажучи, не допускає 

циклічності. 

Нащадок неявно успадковує атрибути, операції і асоціації свого предка. 

Набір визначених в класі та успадкованих властивостей називають повним 

описом класу в UML-моделі. Формалізуємо повний опис в нашій структурі 

наступним чином. Спочатку (для зручності) визначаємо функцію, що формує 

множину (імен) усіх предків даного класу: 

. 

Повний набір (імен) атрибутів класу імені  – множина , що містить 

усі успадковані атрибути і ті, які визначені безпосередньо в класі. 

. 

Аналогічно визначаємо множину (імен) успадкованих і описаних 

безпосередньо користувачем операцій. 

. 

Нарешті, множина навігаційних рольових імен для класу і усіх його 

предків визначається наступним чином. 

 

Означення 1.8 (повний опис класу (Full descriptor of a class)). 

1 2c ,c CLASS 1 2c c 1c

2c 2c 1c

( )

 

CLASS P CLASS
parents :

c c ' | c ' CLASS c c '

→


 

c *

cATT

*

c c c'

c ' parents(c)

ATT ATT ATT


= 

*

c c c'

c ' parents(c)

OP OP OP


= 

( ) ( ) ( )*

c' parents(c)

navends c navends c navends c ' .


= 
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Повним описом класу  є структура , 

що включає всі імена атрибутів, імена визначених користувачем операцій та 

навігаційні рольові імена, визначені для класу та усіх його предків. 

UML-стандарт вимагає унікальності властивостей повного опису класу. 

Наприклад, клас не може визначати атрибут, який уже визначений в одному з 

його предків. 

Ці обмеження описані більш точно наступними правилами визначеності в 

нашій структурі (кожне обмеження накладається на кожен клас ) і 

складають множину А обмежувальних умов UML-моделі: 

1. Атрибути визначені (описані) точно в одному класі: 

 

2. В повному описі класу операція може бути визначена лише один раз 

(перший параметр сигнатури вказує клас, в якому операція визначена):  

 

3. Рольові імена визначені точно в одному класі: 

 

 

  

c CLASS ( )( )* * *

c c cFD ATT ,OP ,navends c=

c CLASS

( ) ( )*

c c' c c c'a : t t,a ' : t t ' ATT : a a ' t t t t ' . → →  =  =  =

( ) ( )*

c 1 n c' 1 n c c c': t t ... t t, : t t ...t t ' OP : t t .     →    →  =

( )   ( ) ( )( )1 2 1 2 1 2c ,c parents c c : c c navends c navends c .      =
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Додаток 3.Синтаксис базових типів та їх операцій 

Синтаксис базових типів та їх операцій визначається сигнатурою 

, де  – множина імен базових типів,  – множина сигнатур, що 

описують операції на базових типах. 

Множину імен базових типів  визначатимемо як 

. 

Нехай  – множина скінченних послідовностей символів скінченого 

алфавіту . Інтерпретуватимемо базовий тип  функцією , що відображає 

кожен тип в множину: ; ; 

; .  

Кожен домен базового типу  містить спеціальнІ значення  та ε. 

На базових типах визначена множина напередвизначених операцій. 

Множина  містить сигнатури (символ операції, список параметрів і тип 

результату операції) цих операцій. 

Синтаксис операції визначатимемо сигнатурою , де  – 

символ операції,  – список параметрів типів,  – результуючий 

тип. 

В Таблиці 1.1 наведена схема, що визначає найбільш використовувані 

операції на основних типах. Лівий стовпчик містить частково параметризовані 

сигнатури в . Правий – визначає різновиди операційних символів для 

екземплярів типів з лівого стовпця. 

( )B B BT , = 
BT B

BT

 BT Integer,Real,Boolean,String=

*A

A
Bt T I

( )  I Integer =  ⊥ ( )  I R ear R=  ⊥

( )    I Boolean true,false=  ⊥ ( )  *I String A=  ⊥

t ⊥

B

1 n: t ... t t   → 

1 nt ... t T   t T

B
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Таблиця 1.1. 

Схема для операцій на базових типах 
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Множина наперед визначених операцій містить звичні арифметичні 

операції +, –, *, / і т. д. для цілих і дійсних чисел, ділення (div) та модуль (mod) 

для цілих, унарний мінус та модуль (відповідно –, abs), перетворення дійсних 

значень до цілочислових значень (floor, round) та операції порівняння (<, >, , 

). Операції для рівності і нерівності описані пізніше, оскільки застосовні до усіх 

типів. Булеві значення можуть бути комбіновані різними способами (and, or, xor, 

implies) і інвертовані запереченням (not). Для рядків: може бути визначена 

довжина рядка (size), проекція рядка в підрядок (substring), конкатенація двох 

рядків (concat). Нарешті, приймаючи стандартний алфавіт типу ASCII чи 

Unicode, можливі зміни регістру (верхнього toUpper і нижнього toLower). 

Існує імножина операцій в  – операції, що не мають параметра. Ці 

операції використовуються для генерування константних значень базових типів. 

Інтерпретацією операції для сигнатури  є тотальна функція 

. 

Якщо повна сигнатура операції може бути отримана з контексту, 

використовуємо символ операції, як правило, опускаючи специфікацію 

параметрів і типу результату. 

Наступний приклад показує інтерпретацію операції + для додавання двох 

цілих чисел. Операція має два параметра . Цей приклад також 

демонструє строгу семантику оцінки для невизначених параметрів. 

  . 

Семантика інших операцій з таблиці 1.1 визначається аналогічно. Тут 

використовується звична семантика булевих операцій and, or, xor, implies та not, 

розширена для оперування невизначеними значеннями параметра. Таблиця 1.2 

показує інтерпретацію булевих операцій, базовану на чотиризначній логіці. 

 

B

1 n: t ... t t   →

( ) ( ) ( ) ( )1 n 1 nI : t ... t t : I t ... I t I t   →   →

1 2i ,i I(Integer)

( )( ) 1 2

1 2

i i
I i , i

+
+ = 

⊥

1 2if i and i ,

otherwise.

⊥ ⊥
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Таблиця 1.2.  

Семантика булевих операцій 

b1
 b2

 
b1 and b2

 b1 or b2
 

b1 xor b2
 

b1 implies b2
 

not b1
 

false false false false false true true 

false true false true true true true 

true false false true true false false 

true true true true false true false 

false ε false ε ε true true 

true ε ε true ε ε false 

false  false   true true 

true   true   false 

 false false     

 true  true  true  

  або ε      

 

Семантика інших основних операцій для типів Integer, Real, String 

очевидна. 

Загальні операції на усіх типах 

Рівність значень однакового типу перевіряється операцією 

. Семантика  строго визначена. Для двох значень , 

маємо 

   

Семантика операції нерівності  визначається аналогічно. 

Також корисно мати операцію, що дозволяє визначати, чи є довільне значення 

визначеним чи невизначеним. Це може бути зроблено за допомогою операцій 

 і  для будь-якого типу . 

Семантика даних операцій дається для будь-якого : 

⊥ ⊥ ⊥

⊥ ⊥ ⊥ ⊥

⊥ ⊥ ⊥ ⊥ ⊥

⊥ ⊥ ⊥ ⊥

⊥ ⊥ ⊥ ⊥ ⊥ ⊥ ⊥

t: t t Boolean=  → t= ( )1 2v , v I t

( )( )t 1 2

true

I v , v

false




= = ⊥



1 2 1 2

1 2

if v v , and v and v ,

if v or v ,

otherwise.

= ⊥ ⊥

=⊥ =⊥

t: t t Boolean  →

tisDefined : t Boolean→ tisUndefined : t Boolean→ t T

( )v I t
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Типи перерахування та операції на них. Інтерпретація 

Типи перерахування – типи, що визначаються користувачем. Тип 

перерахування визначається іменем та множиною констант. Значення 

перерахування – одна з констант, використовуваних для визначення його типу. 

Синтаксис типів перерахування визначатимемо сигнатурою , 

де  – множина імен типів перерахування,  – множина сигнатур, що 

описують операції на типах перерахування. 

Означення°1.13 Синтаксис типів перерахування (Syntax of enumeration 

types) 

Тип перерахування  пов’язаний з непорожньою множиною 

перераховуваних констант функцією . 

Тип перерахування інтерпретується множиною констант, 

використовуваних для його оголошення. 

Означення°1.14 Семантика типів перерахування (Semantics of enumeration 

types) 

Семантика типу перерахування  є функцією . 

Існує лише невелика кількість операцій, визначених на типах 

перерахування: порівняння (рівність чи нерівність) двох значень перерахування. 

Крім того, операція  визначена для довільного , 

повертає множину всіх констант перерахування: 

. 

Об’єктні типи, операції на них. Інтерпретація 

( )( ) ( )tI isDefined v v= ⊥

( )( ) ( )tI isUndefined v v= =⊥

( )E E ET , = 

ET E

Et T

( )  
t t1 nliterals t e ,...,e=

Et T ( ) ( )  I t literals t=  ⊥

( )tallInsances : Set t→
Et T

( )( ) ( )E tt T : I allInstances literals t  =



 163 

Центральною частиною моделі UML є класи, що описують структуру 

об’єктів в системі. Кожен клас визначає відповідний тип об’єкта, що описує 

множину можливих об’єктних екземплярів. Синтаксис об’єктного типу і його 

операцій визначатимемо сигнатурою , де  – множина імен 

об’єктних типів,  – множина сигнатур, що описують операції на об’єктних 

типах. 

Означення°1.15 Синтаксис об’єктних типів (Syntax of object types) 

Нехай  – модель з множиною імен класів . Множину об’єктних 

типів  визначатимемо як таку, що кожен клас  є типом  такого 

ж імені як і клас . 

Визначимо наступні функції для відображення класу до його типу і 

навпаки. 

, 

. 

Інтерпретація класів використовується для визначення семантики 

об’єктних типів. 

Означення°1.16 Семантика об’єктних типів (Semantics of object types)). 

Семантику об’єктного типу  визначатимемо як . 

Існує чотири різні види операцій, визначених на об’єктних типах.  

Напередвизначені (Predefined) операції – неявно визначені в OCL операції 

для усіх об’єктних типів. 

Атрибутні (Attribute) операції – операції, що здійснюють доступ до 

значення атрибуту об’єкта в даному системному стані. 

Об’єктні (Object) операції – операції класу без побічних ефектів. Такі 

операції в моделі UML відмічені "тегом" (англ. teg) isQuery. Загалом, вирази OCL 

( )C C CT , = 
CT

C

M CLASS

CT c CLASS
Ct T

c

CtypeOf :CLASS T→

CclassOf :T CLASS→

Ct T ( ) ( )  CLASSI t I c=  ⊥
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можуть використовуватися для визначення об’єктних операцій. Тому семантика 

об’єктної операції визначається семантикою виразів OCL. 

Навігаційні (Navigation) операції – об’єкт може бути пов’язаний з іншими 

об’єктами через зв’язки асоціації. Навігаційний вираз дозволяє прослідковувати 

ці зв’язки і знаходити пов’язані об’єкти. 

 

Напередвизначені операції 

Для усіх класів  об’єктного типу  операції 

 належать . 

Семантику визначатимемо як 

. 

Така інтерпретація безпечна у розумінні, що результат завжди 

обмежується скінченною множиною. Розширення класу – завжди скінченна 

множина об’єктів. 

Атрибутні операції 

Атрибутні операції оголошені в модельній специфікації множиною  

для кожного класу . Множина містить сигнатури , де  – ім’я атрибута, 

визначеного в класі ,  – тип атрибута. Всі атрибутні операції в  є 

елементами множини . Семантика атрибутних операцій є функцією, що 

відображає ідентифікатор об’єкта до значення домену атрибута. Значення 

атрибута залежить від поточного системного стану системи. 

 

 

c CLASS ( )ct typeOf c=

( )
ct callInstances : Set t→

C

( )( ) ( )
ct c CLASSI allInstances : Set t c→ =

CATT

c ca : t t→ a

c t CATT

C
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Означення°1.17 Семантика атрибутних операцій (Semantics of attribute 

operations) 

Сигнатура атрибута  в  інтерпретується для значення атрибута 

функцією . 

 

Зазначимо, що атрибутні функції визначені для усіх можливих об’єктів. 

Спроба звернення до атрибута неіснуючого об’єкта приводить до невизначеного 

значення. 

 

Об’єктні операції 

Об’єктні операції оголошені в моделі специфікації. Для побічних операцій 

без ефекту обчислення часто описується виразом OCL. Семантика об’єктних 

операцій без ефекту може бути подана семантикою виразу OCL, пов’язаного з 

операцією. Семантику для об’єктних операцій подано в розділі 3, де введено 

OCL-вирази. 

Навігаційні операції 

Фундаментальним поняттям UML – є пересування по асоціаціях. Суть 

навігаційної операції: починаючи з об’єкта початкового (вихідного класу) 

відшукати всі пов’язані об’єкти цільового класу. Загалом, кожна n-арна асоціація 

індукує загальну кількість  направлених навігаційних операцій, тому що 

навігаційні операції одночасно розглядають лише два класи асоціації. Для 

визначення множини навігаційних операцій даного класу необхідно розглядати 

усі асоціації, в яких приймає участь даний клас.  

 

ca : t t→
C

( ) ( ) ( )ATT c cI a : t t : I t I t→ →

( )( )
( )( ) ( )ATT CLASS c

ATT c

a c if c
I a : t t c

otherwise.

 
→ = 

⊥

( )n n 1 −
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Означення°1.18 Синтаксис навігаційних операцій (Syntax of navigation 

operations) 

Нехай  – модель 

. 

Множину навігаційних операцій  для довільного класу  

визначатимемо як таку, що для кожної асоціації , для якої 

,  і , 

наступні сигнатури в . 

Для усіх ,  та  

якщо  і  то , 

якщо  і  то . 

Всі навігаційні операції є елементами з . 

Означення°1.19 Семантика навігаційних операцій (Semantics of navigation 

operations) 

Множину об’єктів класу , пов’язаних з об’єктом  асоціацією , 

визначатимемо як 

. 

Тоді семантику операцій в  визначатимемо як 

 

 

M

( )c cM CLASS,ATT ,OP ,ASSOC,associates, roles,multiplicitiies,=

( )nav c c CLASS

( )as participating c

( ) 1 nassociates as c ,...,c= ( ) 1 nroles as r ,..., r= ( ) 1 nmultiplicities as M ,...,M=

( )nav c

 i, j 1,..., n ( )
ii c ii j, c c, t typeOf c , = = ( )

jc jt typeOf c=

n 2=  jM 0,1− =
( )

( )
i jas,ri

j c c navr : t t c→ 

n 2  jM 0,1− 
( )

( ) ( )
i jas,ri

j c c navr : t Set t c→ 

C

jc ic as

( )( ) ( )  ( )i j 1 i j n ASSOCL as c c | c ,...,c ,...,c ,...,c as= 

( )nav c

( )( )( )
( )( )

i jas,ri

j j i

ij c c

c if c L as c ,
I r : t t c

otherwise.

 
→ = 

⊥

( )
( )( )( ) ( )( )

i jas,ri
i ij c cI r : t Set t c L as c .→ =
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Колекції та типи кортеж. Множини. Синтаксис та семантика. 

Операції 

Називатимемо тип, що дозволяє з’єднання частин декількох значень в 

єдиному значенні, складеним типом. OCL забезпечує складені типи Set(t), 

Sequence(t), та Bag(t) для опису колекцій значень типу . Існує також супертип 

Collection(t) для опису загальних властивостей цих типів. OCL-типи колекцій 

гомогенні в тому сенсі, що всі елементи колекцій повинні мати один і той же тип 

. Це обмеження дещо послаблено у відповідності з правилом заміни для 

підтипів в OCL. Правило говорить, що фактично усі елементи колекцій повинні 

мати тип, що є підтипом оголошеного типу елемента. 

Так як складені типи параметризуються типами, визначатимемо їх 

синтаксис рекурсивно за допомогою виразів типу. 

Означення°1.20 Вирази типу (Type expressions) 

Нехай  множина типів і  множина імен, що не перетинаються. 

Множина виразів типу  по  визначатимемо наступним чином. 

Якщо  то . 

Якщо  то . 

Якщо  то . 

Якщо  то . 

Визначення говорить, що кожен тип  може використовуватися як тип 

елемента для створення множини, послідовності, мультимножини чи колекції 

типів. Компоненти типу кортеж помічаються мітками . Складені типи 

можуть знову використовуватися як типи елемента для створення інших 

складних типів. Рекурсивне означення дозволяє необмежену вкладеність виразів 

типу. 

t

t

T̂ 1 nl ,..., l N

( )Expr
ˆT T T̂

ˆt T ( )Expr
ˆt T T

( )Expr
ˆt T T ( )Expr

ˆSet(t),Seguence(t),Bag(t) T T

( )Expr
ˆt T T ( )Expr

ˆCollection(t) T T

( )1 n Expr
ˆt ,..., t T T ( ) ( )1 1 n n Expr

ˆTuple l : t ,...l : t T T

ˆt T

1 nl ,..., l
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Для визначення семантики виразів типу домовимося про наступне. 

Позначатимемо  множину усіх скінченних підмножин даної множини ,  

– множина усіх скінченних послідовностей елементів з , і  – множина усіх 

скінченних мультимножин з . 

Означення°1.21 Семантика виразів типів (Semantics of type expressions) 

Нехай  множина типів де доменом для кожного  є . Семантику 

виразів типу  по  для усіх  визначатимемо наступним чином. 

 визначається очевидно. 

 

      

      

 

 

В даному означенні інтерпретація типу Collection(t) включає в себе 

семантику типи множина, послідовність та мультимножина. В OCL тип колекція 

описано як супертип Set(t), Sequence(t) та Bag(t). 

Така конструкція значно спрощує визначення операцій, що мають подібну 

семантику для кожного з конкретних типів колекції. Замість явного повтору цих 

операцій для кожного типу колекції, вони означаються один раз для Collection(t). 

Конструктори 

Найочевидніший спосіб задання значення колекції – перерахування 

значень її елементів. Тому визначаємо універсальний набір операцій, що 

( )F S S *S

S ( )B S

S

T̂ ˆt T ( )I t

( )Expr
ˆT T T̂ ˆt T

( )I t

( )( ) ( )( )  I Set t F I t ,=  ⊥

( )( ) ( )( )  
*

I Seguence t I t ,=  ⊥

( )( ) ( )( )  I Bag t B I t .=  ⊥

( )( ) ( )( ) ( )( ) ( )( )I Collection t I Set t I Sequence t I Bag t .=  

( )( ) ( ) ( )  1 1 n n 1 nI Tuple l : t ,..., l : t I t ... I t .=    ⊥



 169 

дозволяють створювати множини, послідовності та мультимножини 

перерахуванням значень елементів. 

Для колекцій, що містять цілочисленні інтервали, можна використовувати 

запис, визначаючи нижні та верхні межі інтервалу. 

Операції для створення значень колекції перерахуванням значень їх 

елементів називають конструкторами. Для типу  конструктори в 

 означено нижче. Список параметрів  позначає  параметрів 

того ж типу . Означатимемо конструктори ,  та  не 

лише для довільного типу , а й для довільного скінченного номера  

параметрів. 

 

 

 

Семантика конструкторів визначена для значень  функціями. 

 

 

 

Конструктор кортежу в OCL визначає значення і мітки для усіх 

компонентів, наприклад, . Конструктор 

для кортежу з компонентами типів   в абстрактному 

синтаксисі задається наступною операцією. 

 

( )Expr
ˆt T T

( )Expr
ˆT T

 t ... t  ( )n n 0

t tmkSet tmkSequence
tmkBag

t n

( )tmkSet : t ... t Set t  →

( )tmkSequence : t ... t Sequence t  →

( )tmkBag : t ... t Bag t  →

( )1 nv ,..., v I t

( )( )  t 1 n 1 nI mkSet v ,..., v v ,..., v=

( )( )t 1 n 1 nI mkSequence v ,..., v v ,..., v=

( )( )   t 1 n 1 nI mkBag v ,..., v v ,..., v=

 
1

Tuple number :3,fruit : 'apple ', flag : true
2

( )1 n Expr
ˆt ,..., t T T ( )n 1

( )1 1 n n 1 1 n nmkTuple : l : t ... l : t Tuple l : t ,...l : t  →
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Семантика конструкторів кортежів визначена для змінних , 

 є функцією. 

 

Зауважимо, що конструктори, які мають значення елемента як параметри 

навмисно визначені нестрого. Тому значення колекції, будучи строго описані, 

можуть містити невизначені значення. 

Операції колекцій 

Визначення операцій типу колекцій включає множину усіх наперед 

визначених операцій колекцій. Операції типів Set(t), Sequence(t), та Bag(t) 

визначені для типу Collection(t). В таблиці°1.3 приведено схему для цих 

операцій. Для усіх  сигнатури, що випливають з ілюстрації схеми, 

включені в . Права колонка таблиці ілюструє інтерпретацію в термінах 

теорії множин. Для цієї мети  – значення типу Collection(t) і  – змінна 

типу . 

Таблиця 1.3. 

Операції для типу Collection(t) 

Сигнатура Семантика 

size:   

count:   

includes:   

excludes:   

includesAll:   

excludesAll:   

isEmpty:   

notEmpty:   

sum:   

 

( )iv I t

i 1,...,n=

( )( ) ( )1 1 n n 1 nI mkTuple v : t ... v : t v ,..., v  =

( )Expr
ˆt T T

( )Expr
ˆT T



1 2C,C ,C v

t

( )Collection t Integer→ C

( )Collection t t Integer →  C v

( )Collection t t Boolean → v C

( )Collection t t Boolean → v C

( ) ( )Collection t Collection t Boolean →
2 1C C

( ) ( )Collection t Collection t Boolean →
2 1C C =

( )Collection t Boolean→ C = 

( )Collection t Boolean→ C  

( )Collection t t→ C

ii 1
c

=
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Схема операцій в таблиці°1.3 може бути застосована до множин 

(послідовностей, мультимножин), замінюючи Set(t) (Sequence(t), Bag(t)) для усіх 

випадків типу Collection(t). 

Семантика для операцій в таблиці 1.3 може бути легко визначена для 

кожної конкретної множини типів Set(t), Sequence(t) та Bag(t). Семантика 

операцій Collection(t) може бути тоді звужена до одного з трьох випадків 

конкретних типів, так як кожен тип колекції є або множина, або послідовність 

або мультимножина. 

Розглянемо, наприклад, операцію , що підраховує 

кількість входжень елемента  в множину  (нуль або один). Семантика операції 

: 

 

Зазначимо, що  не строга операція. Множина може містити 

невизначене значення, так щоб результат  був 1 якщо невизначене 

значення передається як другий параметр, наприклад,  і 

. 

Для мультимножин (і дуже схоже для послідовностей), значення  є 

 

Як пояснено вище, семантика  для значення типу Collection(t) може 

тепер бути визначена в термінах семантики  для множин, послідовностей 

та множин. 

( )count :Set t t Integer →

v s

count

( )( )( )

1 if v s,

I count :Set t t Integer s, v 0 if v s,

if s .




 → = 
⊥ =⊥

count

count

 ( )count , 1⊥ ⊥ =

 ( )count 1 , 0⊥ =

count

( )( )   ( )

( )   ( )

( )   ( )

1 n

2 n 1

2 n 1

I count : Bag t t Integer v ,..., v , v

0 if n 0,

I count v ,...v , v if n 0 and v v

I count v ,..., v , v 1 if n 0 and v v.

 →

 =



=  


+  =

count

count
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Операції множин 

Операції множин включають операції перераховані в таблиці 1.4 Вони 

успадковані від Collection(t),  змінні типу Set(t),  – змінна типу Bag(t) і 

 – змінна типу . 

Таблиця 1.4. 

Операції для типу множина 

Сигнатура Семантика 

union: 
  

union: 
  

intersection: 
  

intersection: 
  

–: 
  

symmetricDifference

: 
  

including: 
  

excluding: 
  

asSequence: 
 

 

asBag: 
 

 

 

Зазначимо, що семантика операції asSequence недетермінована. Будь-яка 

послідовність, що містить лише елементи початкового набору (в довільному 

порядку), задовольняє специфікацію операції в OCL. 

( )( )( )

( )( )( ) ( )( )
( )( )( ) ( )( )

( )( )( ) ( )( )

I count : Collection t t Integer c, v

I count :Set t t Integer c, v if c I Set t ,

I count :Sequence t t Integer c, v if c I Sequence t ,

I count : Bag t t Integer c, v if c I Bag t ,

otherwise.

 →

  → 


 → 
= 

 → 

⊥

1 2S,S ,S B

v t

( ) ( ) ( )Set t Set t Set t → 1 2S S

( ) ( ) ( )Set t Bag t Bag t → S B

( ) ( ) ( )Set t Set t Set t → 1 2S S

( ) ( ) ( )Set t Bag t Set t → S B

( ) ( ) ( )Set t Set t Set t → 1 2S S−

( ) ( ) ( )Set t Set t Set t → ( ) ( )1 2 1 2S S S S − 

( ) ( )Set t t Set t →  S v

( ) ( )Set t t Set t →  S v−

( ) ( )Set t Sequence t→

( ) ( )Set t Bag t→
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Операції мультимножин 

Операції для мультимножин наведено в таблиці°1.5. Операція asSequence 

недетермінована також і для мультимножин. 

Таблиця 1.5. 

Операції для типу мультимножина 

Сигнатура Семантика 

union:   

union:   

intersection:   

intersection:   

including:   

excluding:   

asSequence:   

asBag:   

 

Операції послідовності 

Операції послідовності наведено в таблиці°1.6. Задана семантика показана 

в правому стовпці таблиці.  – послідовності, що виступають в якості 

аргументу змінних,  змінна типу , і  аргументи типу Integer. Довжина 

послідовності  – . Оператор  позначає конкатенацію списків,  проектує 

-тий елемент послідовності , і  – приводить до підпослідовності , що 

починається з -того елементу і закінчується -тим елементом.  

Якщо індекс поза діапазоном – результатом буде .  приводить до 

послідовності, рівної , але усі елементи, що рівні  вилучаються. Зазначимо, 

що операції append і including також визначені природним чином в OCL-

стандарті. 

 

 

( ) ( ) ( )Bag t Bag t Bag t → 1 2B B

( ) ( ) ( )Bag t Set t Bag t → B S

( ) ( ) ( )Bag t Bag t Bag t → 1 2B B

( ) ( ) ( )Bag t Set t Set t → B S

( ) ( )Bag t t Bag t →   B v

( ) ( )Bag t t Bag t →   B v−

( ) ( )Bag t Sequence t→

( ) ( )Bag t Set t→

1 2S,S ,S

v t i, j

S n  ( )i S

i S ( )i, j S S

i j

⊥ S v−

S v
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Таблиця 1.6. 

Операції для типу послідовність 

Сигнатура Семантика 

union:   

append:   

prepend:   

subSequence:   

at:   

first:   

last:   

including:   

excluding:   

asSet:   

asBag:   

 

Згладжування колекцій 

Вирази типів, дозволяють довільно глибоко вкладені типи колекцій. 

Використовуватимемо наступний підхід для того, щоб дати точне означення 

згладжувальної колекції. Спочатку зберігатимемо вкладені типи колекцій, бо 

вони не лише роблять систему типів більш ортогональною, а й необхідні для 

опису введення згладжувального процесу. Визначаємо згладжування за 

допомогою явної функції, що забезпечує ефект ясності згладжувального 

процесу. Можливий запис, що опускає згладжувальну функцію в конкретному 

синтаксисі і розширюється у абстрактному синтаксисі до виразу з явною 

згладжувальною функцією. 

Згладжування в OCL застосовується до усіх типів колекцій. Ми повинні 

спочатку розглянути всі можливі комбінації. В таблиці 1.7 наведено всі 

можливості для комбінування Set, Sequence, Bag у складений тип колекцій. Для 

( ) ( ) ( )Sequence t Sequence t Sequence t → 1 2S S

( ) ( )Sequence t t Sequence t → S e

( ) ( )Sequence t t Sequence t → e S

( ) ( )Sequence t Integer Integer Sequence t  → ( )i, j S

( )Sequence t Integer t → ( )i S

( )Sequence t t→ ( )1 S

( )Sequence t t→ ( )n S

( ) ( )Sequence t t Sequence t → S e

( ) ( )Sequence t t Sequence t → S e−

( ) ( )Sequence t Set t→

( ) ( )Sequence t Bag t→
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кожного з типів колекції результат згладжування показано в правому стовпчику. 

Елемент типу  може бути будь-якого типу. Зокрема, якщо  – також тип 

колекції визначені правила для згладжування можуть застосовуватися 

рекурсивно до тих пір, поки тип елемента результату не буде типом колекції. 

 

Таблиця 1.7 – Згладжування складеної колекції 

Складений тип колекції Тип після згладжування 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Схему сигнатури для операції згладжування, що вилучає один рівень 

вкладення, визначатимемо як 

 

де  будь-які колекції типу імені Set, Sequence, Bag. Значення операції 

згладжування може бути визначено наступним універсальним ітераційним 

виразом. 

<collection-of-type-C1(C2(t))>–>iterate(e1:C2(t); 

    acc1:C1(t)=C1{ } | 

    e1–>iterate(v:t; 

         acc2:C1(t)=acc1 | 

t t

( )( )Set Sequence t ( )Set t

( )( )Set Set t ( )Set t

( )( )Set Bag t ( )Set t

( )( )Bag Sequence t ( )Bag t

( )( )Bag Set t ( )Bag t

( )( )Bag Bag t ( )Bag t

( )( )Sequence Sequence t ( )Sequence t

( )( )Sequence Set t ( )Sequence t

( )( )Sequence Bag t ( )Sequence t

( )( ) ( )1 2 1flatten : C C t C t→

1 2C ,C
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         acc2–>including(v))). 

Важливо зазначити, що згладжування послідовностей множин і 

мультимножин потенційно недетерміновані. Для цих двох випадків 

згладжувальна операція повинна була б відобразити кожен елемент (мульти-) 

множини до відмінної позиції в результуючій послідовності, таким чином 

накладаючи порядок відносно елементів, що не існував в початкових колекціях. 

Так як деякі типи (наприклад, об’єктний тип), що визначають порядок відносно 

їх елементів домену, не мають ніякого очевидного відображення для цих типів. 

На щастя, ці проблематичні випадки не зустрічаються в стандартних 

навігаційних виразах. Крім того, ці види колекцій можуть бути згладжені, якщо 

явно визначені критерії для впорядкування елементів. 

Операції кортежу 

Основна операція, необхідна для типів кортежу, – проектування значення 

кортежу на один з його компонентів. До елементу кортежу (відмічених 

компонентів кортежу) можна звернутися визначаючи його мітку (відповідно їхні 

мітки). 

 

 

Спеціальні типи 

Спеціальними типами OCL, що не вписуються в категорії, обговорені 

вище, є , , . 

 – супертип усіх інших типів, окрім типу Collection(t). Виключення 

було введено в UML 1.3 для значного спрощення системи. Проста семантика 

включення множини для відношення підтипу як показано в наступному розділі 

була б неможливою через циклічні визначення домену, якби були 

супертипом . 

( )
il 1 1 i i n n ielement : Tuple l : t ,..., l : t ,..., l : t t→

( )( )( )
il 1 1 i i n n i 1 i n iI element :Tuple l : t ,..., l : t ,..., l : t t v ,..., v ,..., v v→ =

OclAny OclState OclVoid

OclAny

OclAny

( )Set OclAny
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 – тип, подібний типу перерахування. Використовується лише в 

операції oclInState для оголошення імені стану в скінченному автоматі. Ніяких 

операцій, визначених на даному типі не існує, тому не розглядатимемо його 

спеціально. 

 – підтип усіх інших типів. Єдине значення цього типу – 

невизначене значення. Зазначимо, що ніяких проблем з циклічними 

визначеннями домену, коли  є елементом кожного типу, не існує. 

Означення°1.22 Спеціальні типи (Special Types) 

Множиною імен спеціальних типів є .  

Нехай  – зчисленна базова множина і об’єктний тип . 

Домен  визначається як . Доменом  є 

. 

Операції на  включають рівність (=) нерівність (<>). Операції 

oclIsKindOf, oclTypeOf, і oclAsType визначають тип аргумента. Вони будуть 

визначені як частина синтаксису виразу OCL в наступному розділі. Операція 

oclIsNew дозволяється лише у вихідних умовах і буде обговорена пізніше. 

Для  постійна невизначена операція   приводить до 

невизначеного значення . Семантика визначається як . 

 

OclState

OclVoid

⊥

 ST OclAny,OclVoid=

T̂ B E CT̂ T T T=  

OclAny ( ) ( )( )  ˆt T
I OclAny I t


=  ⊥ OclVoid

( )  I OclVoid = ⊥

OclAny

OclVoid :→ OclVoid

⊥ ( )I undefined =⊥



Додаток 4. Вхідний файл (OCLjflex) генератора JFlex для OCL/ 

 

1 /* --------------------------Usercode Section------------------------ */ 

2 package com.ocl.scanner; 

3 import java_cup.runtime.*; 

4 import com.ocl.parser.OCLSymbol; 

5   

6 /* -----------------Options and Declarations Section----------------- */ 

7 %% 

8 %class OCLScanner 

9 %line 

10 %column 

11 %cupsym OCLSymbol 

12 %cup 

13 %public 

14   

15   

16 %{ 

17     StringBuffer string = new StringBuffer(); 

18     private Symbol symbol(int type) { 

19         return new Symbol(type, yyline, yycolumn); 

20     } 

21     private Symbol symbol(int type, Object value) { 

22         return new Symbol(type, yyline, yycolumn, value); 

23     } 

24     private void printString() { 

25         System.out.print(yytext()); 

26     } 

27 %} 

28   

29 LineTerminator = \r|\n|\r\n 

30 InputCharacter = [^\r\n] 

31 WhiteSpace     = {LineTerminator} | [ \t\f] 

32   

33 Comment        = "--" {InputCharacter}* {LineTerminator}? 

34   

35 /*identifier*/ 

36 identifier = [A-Za-z_][A-Za-z_0-9]* 

37   

38 /*number literal*/ 

39 /*integer_literal = ([+-]?[1-9]\d*|0)*/ 

40 integer_literal = ([1-9]\d*|0) 

41   

42 /*real number*/ 

43 real_literal = [0-9]+(\\.[0-9]+)? 
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44   

45   

46 %state STRING_LITERAL 

47   

48 /* ------------------------Lexical Rules Section---------------------- */ 

49 %% 

50   

51 <YYINITIAL> { 

52   

53     ","                { printString(); return symbol(OCLSymbol.COMA); } 

54     ";"                { printString(); return symbol(OCLSymbol.SEMICOLON); } 

55     ":"                { printString(); return symbol(OCLSymbol.COLON); } 

56     "("                { printString(); return symbol(OCLSymbol.LPAREN); } 

57     ")"                { printString(); return symbol(OCLSymbol.RPAREN); } 

58     "{"                { printString(); return symbol(OCLSymbol.LCURLY_BRACE); } 

59     "}"                { printString(); return symbol(OCLSymbol.RCURLY_BRACE); } 

60     "["                { printString(); return symbol(OCLSymbol.LSQUARE_BRACKET); } 

61     "]"                { printString(); return symbol(OCLSymbol.RSQUARE_BRACKET); } 

62   

63     "_"                { printString(); return symbol(OCLSymbol.UNDERSCORE); } 

64   

65     "+"                { printString(); return symbol(OCLSymbol.PLUS); } 

66     "-"                { printString(); return symbol(OCLSymbol.MINUS); } 

67     "*"                { printString(); return symbol(OCLSymbol.STAR); } 

68     "/"                { printString(); return symbol(OCLSymbol.DIVISION); } 

69   

70     ">"                { printString(); return symbol(OCLSymbol.GR); } 

71     ">="               { printString(); return symbol(OCLSymbol.GREQ); } 

72     "<"                { printString(); return symbol(OCLSymbol.LE); } 

73     "<="               { printString(); return symbol(OCLSymbol.LEQ); } 

74     "="                { printString(); return symbol(OCLSymbol.EQ); } 

75     "<>"               { printString(); return symbol(OCLSymbol.NEQ); } 

76   

77     "and"              { printString(); return symbol(OCLSymbol.AND); } 

78     "or"               { printString(); return symbol(OCLSymbol.OR); } 

79     "not"              { printString(); return symbol(OCLSymbol.NOT); } 

80     "xor"              { printString(); return symbol(OCLSymbol.XOR); } 

81   

82     "|"                { printString(); return symbol(OCLSymbol.OR_SYMBOL); } 

83   

84     "."                { printString(); return symbol(OCLSymbol.DOT); } 

85     "->"               { printString(); return symbol(OCLSymbol.ARROW); } 

86     "::"               { printString(); return symbol(OCLSymbol.DOUBLECOLON); } 

87     ".."               { printString(); return symbol(OCLSymbol.DOUBLEDOT); } 

88     "@"                { printString(); return symbol(OCLSymbol.AT); } 

89   

90     "^"                { printString(); return symbol(OCLSymbol.CUP); } 
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91     "^^"               { printString(); return symbol(OCLSymbol.DOUBLE_CUP); } 

92   

93     "?"               { printString(); return symbol(OCLSymbol.QUESTION_SIGN); } 

94   

95     "implies"          { printString(); return symbol(OCLSymbol.IMPLIES); } 

96   

97     "iterate"          { printString(); return symbol(OCLSymbol.ITERATE); } 

98     "forAll"          { printString(); return symbol(OCLSymbol.FORALL); } 

99     "exists"          { printString(); return symbol(OCLSymbol.EXISTS); } 

100     "select"          { printString(); return symbol(OCLSymbol.SELECT); } 

101     "reject"          { printString(); return symbol(OCLSymbol.REJECT); } 

102     "collect"          { printString(); return symbol(OCLSymbol.COLLECT); } 

103     "isUnique"          { printString(); return symbol(OCLSymbol.ISUNIQUE); } 

104     "any"          { printString(); return symbol(OCLSymbol.ANY); } 

105     "one"          { printString(); return symbol(OCLSymbol.ONE); } 

106     "sortedBy"          { printString(); return symbol(OCLSymbol.SORTEDBY); } 

107   

108     "mod"              { printString(); return symbol(OCLSymbol.MOD); } 

109     "div"              { printString(); return symbol(OCLSymbol.DIV); } 

110   

111   

112     "context"          { printString(); return symbol(OCLSymbol.CONTEXT); } 

113     "inv"              { printString(); return symbol(OCLSymbol.INV); } 

114     "pre"              { printString(); return symbol(OCLSymbol.PRE); } 

115     "post"             { printString(); return symbol(OCLSymbol.POST); } 

116   

117     "body"             { printString(); return symbol(OCLSymbol.BODY); } 

118   

119     "def"              { printString(); return symbol(OCLSymbol.DEF); } 

120     "let"              { printString(); return symbol(OCLSymbol.LET); } 

121   

122     "if"               { printString(); return symbol(OCLSymbol.IF); } 

123     "then"             { printString(); return symbol(OCLSymbol.THEN); } 

124     "else"             { printString(); return symbol(OCLSymbol.ELSE); } 

125     "endif"            { printString(); return symbol(OCLSymbol.ENDIF); } 

126   

127     "package"          { printString(); return symbol(OCLSymbol.PACKAGE); } 

128     "endpackage"       { printString(); return symbol(OCLSymbol.ENDPACKAGE); } 

129   

130     "in"               { printString(); return symbol(OCLSymbol.IN); } 

131   

132     "init"             { printString(); return symbol(OCLSymbol.INIT); } 

133     "derive"             { printString(); return symbol(OCLSymbol.DERIVE); } 

134   

135     "static"             { printString(); return symbol(OCLSymbol.STATIC); } 

136   

137     "true"             { printString(); return symbol(OCLSymbol.TRUE); } 
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138     "false"             { printString(); return symbol(OCLSymbol.FALSE); } 

139   

140   

141     "Tuple"                  { printString(); return symbol(OCLSymbol.TUPLE); } 

142     "Set"                    { printString(); return symbol(OCLSymbol.SET); } 

143     "Bag"                    { printString(); return symbol(OCLSymbol.BAG); } 

144     "Sequence"               { printString(); return symbol(OCLSymbol.SEQUENCE); } 

145     "Collection"             { printString(); return symbol(OCLSymbol.COLLECTION); } 

146     "OrderedSet"             { printString(); return symbol(OCLSymbol.ORDERED_SET); } 

147   

148   

149     "OclAny"                 { printString(); return symbol(OCLSymbol.OCL_ANY); } 

150     "OclInvalid"             { printString(); return symbol(OCLSymbol.OCL_INVALID); } 

151     "OclMessage"             { printString(); return symbol(OCLSymbol.OCL_MESSAGE); } 

152     "OclVoid"                { printString(); return symbol(OCLSymbol.OCL_VOID); } 

153     "OclExp"                { printString(); return symbol(OCLSymbol.OCL_EXP); } 

154  

155   

156     "Boolean"                { printString(); return symbol(OCLSymbol.BOOLEAN); } 

157     "Integer"                { printString(); return symbol(OCLSymbol.INTEGER); } 

158     "Real"                   { printString(); return symbol(OCLSymbol.REAL); } 

159     "String"                 { printString(); return symbol(OCLSymbol.STRING); } 

160     "UnlimitedNatural"       { printString(); return symbol(OCLSymbol.UNLIMITED_NATURAL); } 

161   

162     "self"                   { printString(); return symbol(OCLSymbol.SELF); } 

163   

164     "null"                   { printString(); return symbol(OCLSymbol.NULL); } 

165     "invalid"                { printString(); return symbol(OCLSymbol.INVALID); } 

166   

167     {identifier}             { printString(); return symbol(OCLSymbol.IDENTIFIER, yytext()); } 

168   

169     {integer_literal}          { printString(); return symbol(OCLSymbol.INTEGER_LITERAL, 

Integer.valueOf(yytext()));} 170   

171     {real_literal}             { printString(); return symbol(OCLSymbol.REAL_LITERAL, 

Double.valueOf(yytext()));} 172   

173     {Comment}          { printString();  } 

174   

175     {WhiteSpace}       { printString();  } 

176   

177     \'                 { printString(); string.setLength(0); yybegin(STRING_LITERAL); } 

178 } 

179   

180 <STRING_LITERAL> { 

181       \'                             { yybegin(YYINITIAL); 

182                                        return symbol(OCLSymbol.STRING_LITERAL, 

183                                        string.toString()); } 

184       [^\n\r\'\\]+                   { string.append( yytext() ); } 
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185       \\t                            { string.append('\t'); } 

186       \\n                            { string.append('\n'); } 

187   

188       \\r                            { string.append('\r'); } 

189       \\\'                           { string.append('\''); } 

190       \\                             { string.append('\\'); } 

191 } 

192   

 [^]                    { throw new Error("Illegal character <"+yytext()+">"); } 

 



Додаток 5. Вхідний файл (OCL.cup) генератора CUP для розширеної 

граматики OCL. 

 

1 import java_cup.runtime.*; 

2   

3 /* -----------------Parser Code Section----------------- */ 

4   

5 parser code {: 

6     public void report_error(String message, Object info) { 

7   

8         StringBuilder m = new StringBuilder("Error"); 

9   

10         if (info instanceof java_cup.runtime.Symbol) { 

11             java_cup.runtime.Symbol s = ((java_cup.runtime.Symbol) info); 

12   

13             if (s.left >= 0) { 

14                 m.append(" in line "+(s.left+1)); 

15                 if (s.right >= 0) 

16                     m.append(", column "+(s.right+1)); 

17             } 

18         } 

19   

20         m.append(" : "+message); 

21   

22         System.err.println(m); 

23     } 

24   

25     public void report_fatal_error(String message, Object info) { 

26         report_error(message, info); 

27         System.exit(1); 

28     } 

29 :}; 

30   

31   

32   

33 /* ------------Declaration of Terminals and Non Terminals Section----------- */ 

34   

35 terminal COMA, SEMICOLON, COLON, LPAREN, RPAREN, LCURLY_BRACE, 

RCURLY_BRACE, LSQUARE_BRACKET, RSQUARE_BRACKET; 36 terminal UNDERSCORE; 

37 terminal PLUS, MINUS, STAR, DIVISION; 

38 terminal GR, GREQ, LE, LEQ, EQ, NEQ; 

39 terminal AND, OR, NOT, XOR; 

40 terminal OR_SYMBOL; 

41 terminal DOUBLEDOT, AT; 

42 terminal DOT, ARROW, DOUBLECOLON; 
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43 terminal IMPLIES; 

44 terminal CONTEXT, INV,PRE,POST; 

45 terminal BODY; 

46 terminal DEF, LET; 

47 terminal IF, THEN,ELSE,ENDIF; 

48 terminal PACKAGE, ENDPACKAGE; 

49 terminal IN; 

50 terminal TUPLE,SET,BAG,SEQUENCE,COLLECTION,ORDERED_SET; 

51 terminal INIT, DERIVE; 

52 terminal STATIC; 

53 terminal OCL_ANY,OCL_INVALID,OCL_MESSAGE,OCL_VOID, OCL EXP; 

54 terminal BOOLEAN,INTEGER,REAL,STRING,UNLIMITED_NATURAL; 

55 terminal SELF; 

56 terminal NULL, INVALID, EXP; 

57 terminal CUP, DOUBLE_CUP; 

58 terminal QUESTION_SIGN; 

59 terminal ITERATE; 

60 terminal DIV; 

61 terminal MOD; 

62 terminal TRUE, FALSE; 

63 terminal IDENTIFIER; 

64 terminal FORALL, EXISTS, SELECT, REJECT, COLLECT, ISUNIQUE, ANY, ONE, SORTEDBY; 

65   

66 terminal Integer    INTEGER_LITERAL; 

67 terminal Double     REAL_LITERAL; 

68 terminal String     STRING_LITERAL; 

69 terminal Boolean    BOOLEAN_LITERAL; 

70   

71   

72 // declarations 

73 non terminal packageDeclarationCS, contextDeclarationCS_list, contextDeclarationCS; 

74 // decl 

75 non terminal propertyContextDeclCS, classifierContextDeclCS, operationContextDeclCS, 

prePostOrBodyDeclCS, prePostOrBodyDeclCSList; 76 // or 

77 non terminal initOrDerValueCS, invOrDefCS, invOrDefCSList; 

78 non terminal IterationTypeCS; 

79 // expression 

80 non terminal defExpressionCS, OclExpressionCS, ExpressionInOclCS; 

81 non terminal PrimaryOclExpressionCS, UnaryOclExpression, MultiplyOclExpressionCS, 

AddOclExpressionCS; 82 non terminal LeafLogicalOclExpressionCS, AndLogicalOclExpressionCS, OrLogicalOclExpressionCS, 

XorLogicalOclExpressionCS, ImpliesLogicalOclExpressionCS; 83 // type 

84 non terminal typeCS, tupleTypeCS, oclTypeCS, primitiveTypeCS, collectionTypeCS, 

CollectionTypeIdentifierCS; 85 // literals groups 

86 non terminal LiteralExpCS, EnumLiteralExpCS, CollectionLiteralExpCS, CollectionLiteralPartsCS, 

CollectionLiteralPartCS, TupleLiteralExpCS, PrimitiveLiteralExpCS; 87 // primitives literals 

88 non terminal BooleanLiteralExpCS, UnlimitedNaturalLiteralExpCS, 

NullLiteralExpCS,InvalidLiteralExpCS, TypeLiteralExpCS, IntegerLiteralExpCS, RealLiteralExpCS, 

StringLiteralExpCS; 

89 // call exp CS 
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90 non terminal CallExpCS, FeatureCallExpCS, OperationCallExpCS, PropertyCallExpCS, 

NavigationCallExpCS, AssociationClassCallExpCS; 91 // flow controll operators 

92 non terminal LetExpCS,  OclMessageExpCS, IfExpCS, LoopExpCS, IteratorExpCS, IterateExpCS, 

LetExpSubCS; 93 // variable 

94 non terminal VariableDeclarationCS, variableDeclarationListCS, VariableExpCS; 

95 // name 

96 non terminal pathNameCS, simpleNameCS; 

97 // othres 

98 non terminal operationCS; 

99 non terminal parametersCS; 

100 non terminal OclMessageArgumentsCS; 

101 non terminal OclMessageArgCS; 

102 non terminal restrictedKeywordCS; 

103 non terminal CollectionRangeCS; 

104 non terminal argumentsCS; 

105 non terminal isMarkedPreCS; 

106   

107 start with packageDeclarationCS; 

108 //start with PrimaryOclExpressionCS; 

109   

110   

111 // Level 0 

112 packageDeclarationCS         ::= PACKAGE pathNameCS contextDeclarationCS_list ENDPACKAGE 

113                                  | 

114                                  PACKAGE pathNameCS ENDPACKAGE 

115                                  | 

116                                  contextDeclarationCS_list; 

117   

118   

119 // Level 1 

120 contextDeclarationCS_list    ::= contextDeclarationCS contextDeclarationCS_list 

121                                  | 

122                                  contextDeclarationCS 

123                                  ; 

124   

125   

126 pathNameCS                   ::= simpleNameCS 

127                                  | 

128                                  pathNameCS DOUBLECOLON restrictedKeywordCS 

129                                  | 

130                                  pathNameCS DOUBLECOLON simpleNameCS 

131                                  ; 

132   

133   

134 // Level 2 

135 contextDeclarationCS         ::= propertyContextDeclCS 

136                                  | 



 186 

137                                  classifierContextDeclCS 

138                                  | 

139                                  operationContextDeclCS; 

140   

141   

142 simpleNameCS                 ::= IDENTIFIER 

143                                  | 

144                                  UNDERSCORE STRING_LITERAL 

145                                  | 

146                                  simpleNameCS STRING_LITERAL; 

147   

148   

149 // Level 3 

150 // cahnged: simpleName to simpleNameCS 

151 propertyContextDeclCS        ::= CONTEXT pathNameCS DOUBLECOLON simpleNameCS COLON 

typeCS initOrDerValueCS; 152   

153 //changed: added 

154 invOrDefCSList               ::= invOrDefCS 

155                                  | 

156                                  invOrDefCSList invOrDefCS; 

157   

158 classifierContextDeclCS      ::= CONTEXT pathNameCS invOrDefCSList 

159                                  | 

160                                  CONTEXT simpleNameCS COLON pathNameCS invOrDefCSList; 

161   

162   

163 operationContextDeclCS       ::= CONTEXT operationCS prePostOrBodyDeclCSList; 

164   

165   

166 restrictedKeywordCS          ::= CollectionTypeIdentifierCS 

167                                  | 

168                                  primitiveTypeCS 

169                                  | 

170                                  oclTypeCS 

171                                  | 

172                                  IterationTypeCS 

173                                  | 

174                                  TUPLE; 

175   

176   

177 // Level 4 

178 initOrDerValueCS             ::= INIT COLON OclExpressionCS 

179                                  | 

180                                  INIT COLON OclExpressionCS initOrDerValueCS 

181                                  | 

182                                  DERIVE COLON OclExpressionCS 

183                                  | 
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184                                  DERIVE COLON OclExpressionCS initOrDerValueCS; 

185   

186   

187 typeCS                       ::= pathNameCS 

188                                  | 

189                                  collectionTypeCS 

190                                  | 

191                                  tupleTypeCS 

192                                  | 

192                                  primitiveTypeCS 

194                                  | 

195                                  oclTypeCS; 

196   

197 // cahnged: invOrDefCSList added 

198 invOrDefCS                   ::= INV COLON OclExpressionCS 

199                                  | 

200                                  INV simpleNameCS COLON OclExpressionCS 

201                                  | 

202                                  DEF COLON defExpressionCS 

203                                  | 

204                                  DEF simpleNameCS COLON defExpressionCS 

205                                  | 

206                                  STATIC DEF COLON defExpressionCS 

207                                  | 

208                                  STATIC DEF simpleNameCS COLON defExpressionCS 

209                                  ; 

210   

211   

212 operationCS                  ::= pathNameCS DOUBLECOLON simpleNameCS LPAREN RPAREN 

213                                  | 

214                                  pathNameCS DOUBLECOLON simpleNameCS LPAREN RPAREN COLON 

typeCS 215                                  | 

216                                  pathNameCS DOUBLECOLON simpleNameCS LPAREN parametersCS RPAREN 

217                                  | 

218                                  pathNameCS DOUBLECOLON simpleNameCS LPAREN parametersCS RPAREN 

COLON typeCS 219                                  | 

220                                  simpleNameCS LPAREN RPAREN 

221                                  | 

222                                  simpleNameCS LPAREN RPAREN COLON typeCS 

223                                  | 

224                                  simpleNameCS LPAREN parametersCS RPAREN 

225                                  | 

226                                  simpleNameCS LPAREN parametersCS RPAREN COLON typeCS; 

227   

228 prePostOrBodyDeclCSList      ::= prePostOrBodyDeclCS prePostOrBodyDeclCSList 

229                                  | 

230                                  prePostOrBodyDeclCS 
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231                                  ; 

232   

233 prePostOrBodyDeclCS          ::= PRE COLON OclExpressionCS 

234                                  | 

235                                  PRE simpleNameCS COLON OclExpressionCS 

236                                  | 

237                                  POST COLON OclExpressionCS 

238                                  | 

239                                  POST simpleNameCS COLON OclExpressionCS 

240                                  | 

241                                  BODY COLON OclExpressionCS 

242                                  | 

243                                  BODY simpleNameCS COLON OclExpressionCS 

244                                  ; 

245   

246   

247 oclTypeCS                    ::= OCL_ANY 

248                                  | 

249                                  OCL_INVALID 

250                                  | 

251                                  OCL_MESSAGE 

252                                  | 

253                                  OCL_VOID; 

254                                  | 

255                                  OCL_EXP; 

256   

257   

258 CollectionTypeIdentifierCS   ::= SET 

259                                  | 

260                                  BAG 

261                                  | 

262                                  SEQUENCE 

263                                  | 

264                                  COLLECTION 

265                                  | 

266                                  ORDERED_SET; 

267   

268   

269 primitiveTypeCS              ::= BOOLEAN 

270                                  | 

271                                  INTEGER 

272                                  | 

273                                  REAL 

274                                  | 

275                                  STRING 

276                                  | 

277                                  UNLIMITED_NATURAL; 
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278   

279   

280 // Level 5 

281 tupleTypeCS                  ::= TUPLE LPAREN RPAREN 

282                                  | 

283                                  TUPLE LPAREN variableDeclarationListCS RPAREN; 

284   

285   

286 collectionTypeCS             ::= CollectionTypeIdentifierCS LPAREN typeCS RPAREN; 

287   

288   

289 // changed: added 

290 PrimaryOclExpressionCS       ::= VariableExpCS 

291                                  | 

292                                  LiteralExpCS 

293                                  | 

294                                  CallExpCS 

295                                  | 

296                                  LPAREN OclExpressionCS RPAREN 

297                                  ; 

298   

299 UnaryOclExpression          ::=  PrimaryOclExpressionCS 

300                                  | 

301                                  NOT UnaryOclExpression 

302                                  | 

303                                  MINUS PrimaryOclExpressionCS 

304                                  | 

305                                  PLUS PrimaryOclExpressionCS 

306                                  ; 

307   

308 // changed: added 

309 MultiplyOclExpressionCS     ::=  UnaryOclExpression 

310                                  | 

311                                  MultiplyOclExpressionCS STAR UnaryOclExpression 

312                                  | 

313                                  MultiplyOclExpressionCS DIVISION UnaryOclExpression 

314                                  | 

315                                  MultiplyOclExpressionCS DIV UnaryOclExpression 

316                                  | 

317                                  MultiplyOclExpressionCS MOD UnaryOclExpression 

318                                  ; 

319   

320 // changed: added 

321 AddOclExpressionCS           ::= MultiplyOclExpressionCS 

322                                  | 

323                                  AddOclExpressionCS PLUS MultiplyOclExpressionCS 

324                                  | 
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325                                  AddOclExpressionCS MINUS MultiplyOclExpressionCS 

326                                  ; 

327   

328 LeafLogicalOclExpressionCS  ::=  AddOclExpressionCS LE AddOclExpressionCS 

329                                  | 

330                                  AddOclExpressionCS GR AddOclExpressionCS 

331                                  | 

332                                  AddOclExpressionCS LEQ AddOclExpressionCS 

333                                  | 

334                                  AddOclExpressionCS GREQ AddOclExpressionCS 

335                                  | 

336                                  AddOclExpressionCS NEQ AddOclExpressionCS 

337                                  | 

338                                  AddOclExpressionCS EQ AddOclExpressionCS 

339                                  | 

340                                  AddOclExpressionCS 

341                                  ; 

342   

343 ImpliesLogicalOclExpressionCS::= LeafLogicalOclExpressionCS IMPLIES 

ImpliesLogicalOclExpressionCS 344                                  | 

345                                  LeafLogicalOclExpressionCS 

346                                  ; 

347   

348 AndLogicalOclExpressionCS    ::= ImpliesLogicalOclExpressionCS AND AndLogicalOclExpressionCS 

349                                  | 

350                                  ImpliesLogicalOclExpressionCS 

351                                  ; 

352   

353 OrLogicalOclExpressionCS     ::= AndLogicalOclExpressionCS OR OrLogicalOclExpressionCS 

354                                  | 

355                                  AndLogicalOclExpressionCS 

356                                  ; 

357   

358 XorLogicalOclExpressionCS    ::= OrLogicalOclExpressionCS XOR XorLogicalOclExpressionCS 

359                                  | 

360                                  OrLogicalOclExpressionCS 

361                                  ; 

362   

363 // changed: a lot 

364 OclExpressionCS              ::= XorLogicalOclExpressionCS 

365                                  | 

366                                  LetExpCS 

367                                  | 

368                                  OclMessageExpCS 

369                                  | 

370                                  IfExpCS; 

371   



 191 

372 // changed: conflict with VariableDeclarationCS 

373 defExpressionCS              ::= simpleNameCS EQ OclExpressionCS 

374                                  | 

375                                  simpleNameCS COLON typeCS EQ OclExpressionCS 

376                                  | 

377                                  operationCS EQ OclExpressionCS 

378                                  ; 

379   

380   

381 parametersCS                 ::= VariableDeclarationCS 

382                                  | 

383                                  VariableDeclarationCS COMA parametersCS; 

384   

385   

386 // Level 6 

387 variableDeclarationListCS    ::= VariableDeclarationCS 

388                                  | 

389                                  VariableDeclarationCS COMA variableDeclarationListCS; 

390   

391   

392 // cahnged: added PrimaryOclExpressionCS 

393 OclMessageExpCS              ::= PrimaryOclExpressionCS DOUBLE_CUP simpleNameCS LPAREN 

RPAREN 394                                  | 

395                                  PrimaryOclExpressionCS DOUBLE_CUP simpleNameCS LPAREN 

OclMessageArgumentsCS RPAREN 396                                  | 

397                                  PrimaryOclExpressionCS CUP simpleNameCS LPAREN RPAREN 

398                                  | 

399                                  PrimaryOclExpressionCS CUP simpleNameCS LPAREN OclMessageArgumentsCS 

RPAREN; 400   

401   

402 IfExpCS                      ::= IF OclExpressionCS THEN OclExpressionCS ELSE OclExpressionCS ENDIF; 

403   

404 // changed: simplified 

405 LetExpCS                     ::= LET variableDeclarationListCS IN OclExpressionCS; 

406   

407   

408 VariableExpCS                ::= simpleNameCS 

409                                  | 

410                                  SELF 

411                                  ; 

412   

413   

414 CallExpCS                    ::= FeatureCallExpCS 

415                                  | 

416                                  LoopExpCS 

417                                  ; 

418   
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419   

420 LiteralExpCS                 ::= EnumLiteralExpCS 

421                                  | 

422                                  CollectionLiteralExpCS 

423                                  | 

424                                  TupleLiteralExpCS 

425                                  | 

426                                  PrimitiveLiteralExpCS 

427                                  //| cahnged: no such rule in ocl.js 

428                                  //TypeLiteralExpCS 

429                                  ; 

430   

431   

432 VariableDeclarationCS        ::= simpleNameCS 

433                                  | 

434                                  simpleNameCS EQ OclExpressionCS 

435                                  | 

436                                  simpleNameCS COLON typeCS // changed: added rule 

437                                  | 

438                                  simpleNameCS COLON typeCS EQ OclExpressionCS 

439                                  ; 

440   

441   

442 // Level 7 

443 OclMessageArgumentsCS        ::= OclMessageArgCS 

444                                  | 

445                                  OclMessageArgCS COMA OclMessageArgumentsCS; 

446   

447 // changed: IteratorExpCS strange rule 

448 LoopExpCS                    ::= IteratorExpCS 

449                                  | 

450                                  IterateExpCS; 

451   

452   

453 FeatureCallExpCS             ::= OperationCallExpCS 

454                                  | 

455                                  PropertyCallExpCS 

456                                  | 

457                                  AssociationClassCallExpCS // changed: moved from NavigationCallExpCS 

458                                  ; 

459   

460   

461 EnumLiteralExpCS             ::= pathNameCS DOUBLECOLON simpleNameCS; 

462   

463   

464 CollectionLiteralExpCS       ::= CollectionTypeIdentifierCS LCURLY_BRACE RCURLY_BRACE 

465                                  | 
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466                                  CollectionTypeIdentifierCS LCURLY_BRACE CollectionLiteralPartsCS 

RCURLY_BRACE; 467   

468   

469 PrimitiveLiteralExpCS        ::= IntegerLiteralExpCS 

470                                  | 

471                                  RealLiteralExpCS 

472                                  | 

473                                  StringLiteralExpCS 

474                                  | 

475                                  BooleanLiteralExpCS 

476                                  | 

477                                  STAR // cahnged: replace of UnlimitedNaturalLiteralExpCS 

478                                  | 

479                                  NullLiteralExpCS 

480                                  | 

481                                  InvalidLiteralExpCS; 

482                                  | 

483                                  ExpLiteralExpCS; 

484  

485   

486 TupleLiteralExpCS            ::= TUPLE LCURLY_BRACE variableDeclarationListCS 

RCURLY_BRACE; 487   

488   

489 TypeLiteralExpCS             ::= typeCS; 

490   

491   

492 // Level 8 

493 OclMessageArgCS              ::= QUESTION_SIGN 

494                                  | 

495                                  QUESTION_SIGN COLON typeCS 

496                                  | 

497                                  OclExpressionCS; 

498   

499   

500 IterationTypeCS              ::= FORALL | EXISTS | SELECT | REJECT | COLLECT | ISUNIQUE | ANY | 

ONE | SORTEDBY; 501   

502 // changed: very strange rule 

503 IteratorExpCS                ::= PrimaryOclExpressionCS ARROW simpleNameCS 

504                                  LPAREN 

505                                  RPAREN 

506                                  | 

507                                  PrimaryOclExpressionCS ARROW simpleNameCS 

508                                  LPAREN 

509                                  argumentsCS 

510                                  RPAREN 

511                                  | 

512                                  PrimaryOclExpressionCS ARROW IterationTypeCS 
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513                                  LPAREN 

514                                  VariableDeclarationCS OR_SYMBOL OclExpressionCS 

515                                  RPAREN 

516                                  | 

517                                  PrimaryOclExpressionCS ARROW IterationTypeCS 

518                                  LPAREN 

519                                  VariableDeclarationCS COMA VariableDeclarationCS OR_SYMBOL 

OclExpressionCS 520                                  RPAREN 

521                                  //| 

522                                  //OclExpressionCS DOT LPAREN simpleNameCS LPAREN RPAREN 

523                                  //| 

524                                  //OclExpressionCS DOT LPAREN simpleNameCS LPAREN argumentsCS 

RPAREN 525                                  //| 

526                                  //OclExpressionCS DOT simpleNameCS 

527                                  //| 

528                                  //OclExpressionCS DOT simpleNameCS LSQUARE_BRACKET argumentsCS 

RSQUARE_BRACKET 529                                  ; 

530   

531 // changed: added PrimaryOclExpressionCS 

532 IterateExpCS                 ::= PrimaryOclExpressionCS ARROW ITERATE 

533                                  LPAREN 

534                                  VariableDeclarationCS OR_SYMBOL OclExpressionCS 

535                                  RPAREN 

536                                  | 

537                                  PrimaryOclExpressionCS ARROW ITERATE 

538                                  LPAREN 

539                                  VariableDeclarationCS SEMICOLON VariableDeclarationCS OR_SYMBOL 

OclExpressionCS 540                                  RPAREN; 

541   

542   

543   

544 OperationCallExpCS           ::= //PrimaryOclExpressionCS simpleNameCS PrimaryOclExpressionCS // 

changed: strange rule 545                                  //| // changed: covered by iterators 

546                                  // PrimaryOclExpressionCS ARROW simpleNameCS LPAREN RPAREN 

547                                  //| // changed: covered by iterators 

548                                  //PrimaryOclExpressionCS ARROW simpleNameCS LPAREN argumentsCS 

RPAREN 549                                  //| 

550                                  PrimaryOclExpressionCS DOT simpleNameCS LPAREN RPAREN 

551                                  | 

552                                  PrimaryOclExpressionCS DOT simpleNameCS LPAREN argumentsCS RPAREN 

553                                  //| 

554                                  //simpleNameCS LPAREN RPAREN // changed: covered by pathNameCS LPAREN 

RPAREN 555                                  //| 

556                                  //simpleNameCS LPAREN argumentsCS RPAREN // changed: same as above 

557                                  | 

558                                  PrimaryOclExpressionCS DOT simpleNameCS isMarkedPreCS LPAREN RPAREN 

559                                  | 
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560                                  PrimaryOclExpressionCS DOT simpleNameCS isMarkedPreCS LPAREN 

argumentsCS RPAREN 561                                  | 

562                                  simpleNameCS isMarkedPreCS LPAREN RPAREN 

563                                  | 

564                                  simpleNameCS isMarkedPreCS LPAREN argumentsCS RPAREN 

565                                  | 

566                                  pathNameCS LPAREN RPAREN 

567                                  | 

568                                  pathNameCS LPAREN argumentsCS RPAREN 

569                                  //| 

570                                  //simpleNameCS OclExpressionCS // changed: strange rule 

571                                  | 

572                                  PrimaryOclExpressionCS DOT pathNameCS DOUBLECOLON simpleNameCS 

LPAREN RPAREN 573                                  | 

574                                  PrimaryOclExpressionCS DOT pathNameCS DOUBLECOLON simpleNameCS 

LPAREN argumentsCS RPAREN 575                                  | 

576                                  PrimaryOclExpressionCS DOT pathNameCS DOUBLECOLON simpleNameCS 

isMarkedPreCS LPAREN RPAREN 577                                  | 

578                                  PrimaryOclExpressionCS DOT pathNameCS DOUBLECOLON simpleNameCS 

isMarkedPreCS LPAREN argumentsCS RPAREN 579                                  ; 

580   

581 // changed: removed, now part of FeatureCallExpCS 

582 //NavigationCallExpCS          ::= PropertyCallExpCS 

583 //                                 | 

584 //                                 AssociationClassCallExpCS; 

585   

586 // changed: added PrimaryOclExpressionCS 

587 PropertyCallExpCS            ::= PrimaryOclExpressionCS DOT simpleNameCS 

588                                  | 

589                                  PrimaryOclExpressionCS DOT simpleNameCS isMarkedPreCS 

590                                  | 

591                                  PrimaryOclExpressionCS DOT pathNameCS DOUBLECOLON simpleNameCS 

592                                  | 

593                                  PrimaryOclExpressionCS DOT pathNameCS DOUBLECOLON simpleNameCS 

isMarkedPreCS 594                                  ; 

595   

596   

597 CollectionLiteralPartsCS     ::= CollectionLiteralPartCS 

598                                  | 

599                                  CollectionLiteralPartCS COMA CollectionLiteralPartsCS; 

600   

601   

602 InvalidLiteralExpCS          ::= INVALID; 

603  

604  

605 ExpLiteralExpCS          ::= EXP; 

606   
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607   

608 BooleanLiteralExpCS          ::= TRUE | FALSE; 

609   

610   

611 RealLiteralExpCS             ::= REAL_LITERAL; 

612   

613   

614 NullLiteralExpCS             ::= NULL; 

615   

616   

617 IntegerLiteralExpCS          ::= INTEGER_LITERAL; 

618   

619   

620 UnlimitedNaturalLiteralExpCS ::= IntegerLiteralExpCS 

621                                  | 

622                                  STAR; 

623   

624   

625 StringLiteralExpCS           ::= STRING_LITERAL 

626                                  | 

627                                  StringLiteralExpCS STRING_LITERAL; 

628   

629   

630 // Level 9 

631 argumentsCS                  ::= OclExpressionCS 

632                                  | 

633                                  OclExpressionCS COMA argumentsCS; 

634   

635   

636 isMarkedPreCS                ::= AT PRE; 

637   

638 // changed: conflicts with PropertyCallExpCS 

639 AssociationClassCallExpCS    ::= PrimaryOclExpressionCS LSQUARE_BRACKET argumentsCS 

RSQUARE_BRACKET 640                                  | 

641                                  PrimaryOclExpressionCS LSQUARE_BRACKET argumentsCS 

RSQUARE_BRACKET isMarkedPreCS 642                                  //OclExpressionCS DOT simpleNameCS 

643                                  //| 

644                                  //OclExpressionCS DOT simpleNameCS isMarkedPreCS 

645                                  //| 

646                                  //OclExpressionCS DOT simpleNameCS LSQUARE_BRACKET argumentsCS 

RSQUARE_BRACKET 647                                  //| 

648                                  //OclExpressionCS DOT simpleNameCS LSQUARE_BRACKET argumentsCS 

RSQUARE_BRACKET isMarkedPreCS 649                                  //| 

650                                  //simpleNameCS 

651                                  //| 

652                                  //simpleNameCS isMarkedPreCS 

653                                  //| 
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654                                  //simpleNameCS LSQUARE_BRACKET argumentsCS RSQUARE_BRACKET 

655                                  //| 

656                                  //simpleNameCS LSQUARE_BRACKET argumentsCS RSQUARE_BRACKET 

isMarkedPreCS 657                                  ; 

658   

659   

660 CollectionLiteralPartCS      ::= CollectionRangeCS 

661                                  | 

662                                  OclExpressionCS; 

663   

664   

665 // Level 10 

666 CollectionRangeCS            ::= OclExpressionCS DOUBLEDOT OclExpressionCS; 

667   

668 ExpressionInOclCS            ::= OclExpressionCS; 
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