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ВСТУП 

Сучасний розвиток індустрії програмного забезпечення 

характеризується: зростанням об’ємів і кількості програмних продуктів та 

розширенням сфери їх застосування; неузгодженістю та різнобоєм у 

використанні стандартних форматів даних та типів інтерфейсів;  

використанням генерованої нестандартної інформації від зовнішніх систем і 

апаратних пристроїв. 

Ця ситуація значно ускладнює багаторазове сумісне використання вже 

існуючого програмного забезпечення, особливо організацію обміну даними 

між різними програмами і зовнішніми апаратними пристроями. 

Для перших поколінь обчислювальної техніки і програмного 

забезпечення ця проблема легко вирішувалась за рахунок відсутності потреб 

в організації взаємодії програмних продуктів різного походження, обмеженої 

кількості застосовних типів даних та простого застосування зовнішніх 

апаратних пристроїв з нестандартним інтерфейсом. 

Ще у 1980 році академік В.М. Глушков передбачав проблеми, пов’язані 

з сумісним використанням різних програм і запропонував концепцію  

збирального конвеєра для різномовних модулів. Поширені нині технічні 

реалізації обміну даними використовують ручне створення ситуативних 

модулів посередників за допомогою спеціальних мов програмування і тому 

не можуть забезпечити ефективність  розробки та необхідну якість роботи. 

Зазначені проблеми опрацьовувалися Г. Бучем, С. Шлеєр і С. Меллором 

та ін., але їхні підходи не враховували вимог сучасних хмарних обчислень та 

гетерогенних середовищ. Зазначені труднощі можуть наразі бути подолані за 

допомогою побудови специфікацій інтерфейсів між взаємодіючими 

ресурсами в складних програмних системах. Це забезпечує ефективний обмін 

стандартними та генерованими даними в різних сучасних середовищах, 

зокрема MS.Net, Cobra, Java тощо. 

Таким чином, дослідження розвитку методу об'єктного проектування 

програмних систем (ПС) шляхом запровадження функціональних та 
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інтерфейсних об’єктів, які перетворюють фундаментальні, загальні та 

генеровані типи даних, є важливою, сучасною й актуальною проблемою 

програмної інженерії. 

Зв’язок роботи з науковою тематикою.  Дисертація виконувалася в 

рамках тематики наукових досліджень Інституту програмних систем (ІПС) 

НАН України: 

– проект «Розробка теоретичного фундаменту генерувального 

програмування та інструментальних засобів його підтримки» (ДР 

0107U002205, 2007-2011 рр.); 

– проект «Розробка теоретичних основ та прикладних питань побудови 

сервіс-орієнтованих прикладних програмних систем у семантичному Веб-

середовищі» (ДР 0112U004505, 2012–2016 рр.). 

Мета і завдання дослідження.  

Метою дисертаційної роботи є розвиток методу об'єктного 

проектування ПС шляхом використання функціональних та інтерфейсних 

об’єктів для перетворення стандартних та генерованих типів даних (ТД) з 

сучасних глобальних сховищ. 

Для досягнення зазначеної мети поставлено й вирішено такі завдання. 

1. Удосконалити чотирьохрівневий підхід до проектування моделі 

предметної області (ПрО) шляхом декомпозиції об'єктів, розподілу їх по 

різних вузлах гетерогенного середовища та забезпечення їх взаємодії через 

інтерфейсні дані. 

2. Розробити функції інтерфейсу даних, що надаються як неформатні, 

нерелевантні чи неструктуровані дані, за допомогою протоколів або операцій 

виклику взаємодіючих об’єктів для організації обчислень. 

3. Розробити теорію ізоморфного перетворення між загальними і 

фундаментальними типами даних (ТД) та визначити нові функції адекватної 

обробки генерованих ТД, що вибираються з глобальних сховищ або можуть 

автоматично надаватися різними пристроями. 
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4. Програмно реалізувати клас функцій генерації стандартних і 

генерованих ТД (табличних, векторних, матричних тощо) в інструментально-

технологічному комплексі зборки програм ІПС НАН України (ІТКЗП). 

5. Апробувати запропонований метод проектування ПС з об’єктних та 

інтерфейсних ресурсів, які обробляють в динаміці дані спеціального вигляду, 

генеровані пристроями одного з агрохолдингів України. 

Об'єкт дослідження – структури ПС, пакети прикладних програм 

(ППП) і методи змінювання цих структур, що сформувалися на сучасних 

системних і комерційних фабриках програм і масово застосовуються 

користувачами в інформаційному просторі. 

Предмет дослідження – моделі та методи програмної інженерії 

(об’єктний, компонентний, генерувальний, збиральний, сервісний тощо), що 

забезпечують проектування окремих ресурсів у руслі парадигми компонентів 

повторного використання (КПВ). 

Методи дослідження. Використано методології компонентно-

орієнтованого та об’єктно-орієнтованого розроблення ПС, теоретико-

математичні засади побудови моделей програм та фундаментальних, 

загальних і генерованих ТД. 

Наукова новизна отриманих результатів.  

Отримано нові теоретичні результати щодо формального логіко-

математичного об'єктного проектування ПС з використанням 

функціональних та інтерфейсних об’єктів для перетворення стандартних та 

генерованих даних з інформаційних сховищ даних, а саме: 

вперше:  

– адаптовано теоретичний апарат чотирьохрівневого проектування 

об’єктної моделі ПрО, базований на принципах унікальності, 

впорядкованості й інтероперабельності та функціях перетворення об’єктів у 

компоненти, а одних ТД – в інші з перевіркою його правильності;  

– наведено нові сучасні ТД, класи операцій виклику методів обміну 

даними та трансформації даних шляхом перетворення ТД; 
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– надано онтологічний опис стандартних, згенерованих ТД і їх 

ізоморфного відображення до простих ТД, процесів життєвого циклу ПС з 

тестуванням функціональних та інтерфейсних об’єктів ПрО та ПС; 

– розроблено метод проектування складних систем з використанням 

функціональних та інтерфейсних об’єктів із забезпеченням коректності 

системи, утвореної з цих об’єктів; 

удосконалено систему інтерфейсного зв’язку різнорідних об’єктів для 

взаємодії програм і систем між собою в сучасних середовищах; 

набула подальшого розвитку концепція конвеєрної зборки 

функціональних і інтерфейсних об’єктів з перевіркою правильності їх 

взаємозв’язку через обмін різнорідними даними між ними (сайт ІТКЗП за 

адресою http://factory.unicyb.kiev.ua).  

Практичне значення отриманих результатів.  

1. Результати дисертаційних досліджень впроваджені у ряд 

системних компонентів ІТКЗП ІПС та фабрики програм Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка (КНУ) у складі технології 

збирання різномовних компонентів (http://programsfactory.univ.kiev.ua). 

2. На фабриці програм накопичені функції перебудови загальних 

типів даних GDT до фундаментальних, як засіб зборки готових КПВ. 

3. Розроблено набір програмних компонентів для перебудови даних 

з різних пристроїв в агропідприємстві. 

4. Реалізовано збір з агрономічних пристроїв даних для розрахунків 

земельних ділянок функціями перетворення неформатних даних до даних 

операційного середовища агросистеми і занесення інформації з цих 

пристроїв в базу даних для  наступних обчислень. 

Отримані результати роботи сприяють: скороченню часу та людських 

ресурсів на розроблення ПС за рахунок використання готових КПВ; 

підвищенню продуктивності ПС;  зменшенню часу на внесення змін у 

функціональність окремих компонентів і систем.  

http://programsfactory.univ.kiev.ua/
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Окремі програмні засоби автора, а саме набір функцій перебудови типів 

даних і програм підтримки процесу тестування життєвого циклу (ЖЦ), 

належать до складу ІТКЗП ІПС НАНУ, переданого у Державну службу 

інтелектуальної власності України (свідоцтво про реєстрацію авторського 

права на твір № 45292 від 27.08.2012 р.). 

Розроблено моделі, засоби і програмне забезпечення процесу підтримки 

реалізації об’єктної моделі (ОМ) з функціональних й інтерфейсних об’єктів 

та набір функцій перебудови різних типів даних, що передаються між цими 

об’єктами в межах сайту ІТКЗП «Програмна інженерія. Технології і 

навчання» (http://factory.unicyb.kiev.ua). Цей сайт розроблений керівником 

дисертації та аспірантами з метою використання у курсах з програмної 

інженерії на кафедрах інформаційних систем, теорії та технології 

програмування факультету кібернетики КНУ та в Московському фізико-

технічному інституті (МФТІ). 

Особистий внесок здобувача. Основні наукові і прикладні результати, 

викладені в дисертаційній роботі, отримано автором самостійно згідно з 

постановками задач керівника. В працях, виконаних у співавторстві з 

керівником, автором отримано наступні результати: в [56] описано 

формальні основи типів і структур даних, що використовуються у сучасних 

різнорідних компонентах; в [57] розглянуто особливості обробки даних в 

новітніх глобальних середовищах типу Grid; в [58] подано формалізм 

об’єктного проектування і тестування розподілених програмних систем; в 

[59] подано опис теорії і практики об’єктного і компонентного проектування 

ПС із готових програмних ресурсів з реалізацією в ІТКЗП, автором 

розроблено набір функцій трансформації генерованих ТД до простих 

фундаментальних і їх збереження у базі даних (БД) проекту; в [60] написана 

на основі виступу автора на міжнародній конференції, включаючи опис 

основних положень дисертації, в співавторстві з керівником; в [61] 

удосконалено підхід до розробки нових програм з вже готових для виконання 

в гетерогенних середовищах; в [62] запропоновано метод перетворення GDT 

http://sestudy.edu-ua.net/
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до FDT; в [63] дано опис розвитку методу побудови і тестування ПС з 

функціональних та інтерфейсних об’єктів з використанням алгебри об’єктів; 

в [64-66] надано опис частини комплексу ІТКЗП з перебудови даних. 

Апробація результатів дисертації. Основні ідеї, принципи, положення 

і результати дисертації доповідалися та обговорювалися на Міжнародних 

науково-практичних конференціях УкрПрог (Київ, 2012 р.); International 

Conferense PDCS–2012, 2013 р.; «Theoretical and Applied Aspects of Program 

Systems Development» (TAAPSD, Ялта, 2013 р.); наукових семінарах ІПС 

НАН України і факультету кібернетики КНУ. Здійснено практичне 

впровадження окремих результатів дисертації в межах фабрики програм 

КНУ та ІТКЗП, переданого Державній службі інтелектуальної власності 

України (свідоцтво № 45292 від 27.08.2012 р.) , а також в одному з провідних 

агрохолдингів України. 

Публікації. Основні наукові положення, висновки і результати 

дисертації опубліковано в 9 наукових працях, з них 5 – статті у виданнях з 

Переліку наукових фахових видань ДАК України та 3 – тези міжнародних 

наукових конференцій. 

Структура і обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається із 

вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел (100 

найменувань) і додатку. Основний текст роботи викладено на 124 с. 

Дисертація містить 22 рис., 5 табл., акти про впровадження отриманих 

результатів та свідоцтво про право інтелектуальної власності на ІТКЗП. 
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КОРОТКИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, визначено зміст, 

мета і задачі досліджень, сформульовано наукову новизну і практичне 

значення, а також висвітлено сутність публікацій та впровадження 

результатів. 

У першому розділі «Розгляд підходів до побудови ПС з 

використанням готових ресурсів» проведено всебічний аналіз сучасних 

методів розроблення окремих компонентів, їх взаємодії через дані, що 

передаються між ними та потребують перетворення генерованих ТД. Розділ 

присвячено дослідженню та аналізу базових понять ПС – об’єктів та 

інтерфейсів, зокрема, простих об’єктів типу модуль, компонент, сервіс, які 

об’єднуються в більш складні ПС. Для цього: 

– розглянуто традиційні підходи до проектування різних ПС, модульне 

та об’єктне проектування Г. Буча, з об’єктів, які об’єднуються в класи з 

використання наслідування, поліморфізму та інкапсуляції, а також методи С. 

Шлеєра і С. Меллора, UML, Rational Rose тощо; 

– сформульовано, що кожний об'єкт відображає метод ПрО чи її 

функцію і зветься функціональним об'єктом: відношення між 

функціональними об'єктами задаються так званими інтерфейсними 

об'єктами, яких у деяких об'єктів може бути більш ніж один; 

– сформульовані нові принципи та методи логіко-математичного 

проектування ПС з функціональних та інтерфейсних об'єктів, що дає вихід до 

взаємодії цих об'єктів за допомогою фундаментальних ТД, а також з новими 

генерованими ТД, що накопичуються у сховищах Big Data і можуть 

використовуватися на всіх фазах ЖЦ ПС в різних середовищах (Grid, MS.Net, 

IBM, Java, Corba, Cobra тощо); 

– запропонована система збирання різних об’єктів, мов програмування 

(МП), а також збирання стандартних ТД GDT і генерованих ТД, що 

отримуються з пристроїв. 
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У підрозділі 1.1 проведено аналіз робіт С. Шлеєр і С. Меллора щодо 

моделей станів, процесів та інформаційних моделей, методу об’єктно-

орієнтованого аналізу і проектування (OOAD) М. Фаулера, технології 

об’єктного моделювання Дж. Ромбаха для побудови моделей ПС з 

процесами, діями і проходженням моделей станів шляхом одержання, 

породження і завершення подій у побудованій системі.  

У підрозділі 1.2 подано огляд мови UML (Г. Буча, Дж. Рамбо,                  

I. Джекобсона), базованої на поняттях: 

– онтологічних (ієрархія класів об'єктів, атрибути і зв’язки об’єктів, а 

також операції, які можуть виконувати об'єкти класів); 

– моделі поведінки (переходи з одного стану до іншого та 

повідомлення, якими обмінюються об'єкти); 

– моделі процесів, що визначають дії, які виконуються при 

проектуванні об'єктів і інтеграції їх в складні системи. 

Проектування ПС виконується за допомогою CASE засобів Rational 

Rose. 

Підрозділ 1.3 присвячено опису системи CORBA, в Interface Definition 

Language (IDL) реалізовано ОМ, брокер об'єктних запитів (ORB), інтерфейси  

та протоколи виклику об’єктів RPC (Remote Procedure Call) і RMI (Remote 

Method Invocation). Об'єкти описуються в мовах С, С++, Паскаль, Java, Basic, 

Smalltalk і ін., взаємодіють між собою через інтерфейсні елементи stub і 

skeleton у мові IDL, в яких описуються дані для обміну.  

У підрозділі 1.4 подано огляд об’єктно-орієнтованого програмування 

(ООП) для мов С++, С#, Pascal, Java з підтримкою класів об'єктів, операцій 

поліморфізму, наслідування, генерації ТД та доступу до бібліотек класів в 

діючих системах. Основу опису об’єктів містять FDT та GDT з 

перетвореннями між ними. В цих мовах використані FDT, як базові типи МП, 

що їх описують, незалежно від МП і комп’ютерної платформи; структуровані 

та генеровані ТД, які:  

– структуровані і мають два компоненти ТД чи метод доступу; 
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– наполовину структуровані і мають один ТД або метод доступу до 

значень; 

– генеровані і мають  набор даних неоднакової природи. 

Результатом першого розділу є: 

– аналіз функціональних й інтерфейсних об'єктів та ОМ для створення 

ПС з них; 

– опис FDT і GDT та підходів до їх перебудови; 

– підхід до забезпечення коректності об'єктів, інтерфейсів і створених 

ПС. 

У другому розділі “Підхід до формального проектування ПС з 

функціональних та інтерфейсних об’єктів» наведено чотирьохрівневе 

проектування ПС з функціональних та інтерфейсних об’єктів. Будь-яка ПрО 

подається сукупністю понять, пов'язаних між собою, та описом поведінки 

відношеннями та протягом деякого часу.  

У підрозділі 2.1 запропоновано систему операцій обміну даними між 

функціональними та інтерфейсними об’єктами. Кожний функціональний 

об’єкт визначається трійкою: ім'я об’єкту, типи даних та значення. Дані, 

якими обмінюються кожна пара об’єктів Oi і Oj, можуть бути ідентичні, тобто 

мати однакову семантичну структуру і фундаментальний, базовий тип, або 

бути нееквівалентними (тобто різних типів), тоді виконується перетворення 

даних, якими обмінюються об’єкти, за допомогою функцій 

Підрозділ 2.2 присвячений опису теоретичних засобів перебудови 

нееквівалентних даних, переданих через параметри. Основу містять 

твердження що до FDT (простих і складних) і GDT (FDT і генерованих). 

Кожний тип має форму: Types T = X (х1, х2, ..., хn), де Т – ім'я типу; х1, х2, ..., хn 

– імена значень даного типу з множини значень X типу Т (простий, складний 

та генерований) та операції з множини Ω = (Ωt) перебудови ТД.  

Кожний тип даних T подається алгебраїчною системою виду: T= (Хt , Ωt 

), де Хt  – значення ТД,  Ωt – операції та предикати, що виконуються над 

значеннями ТД. Тут T визначає такі види типів. 
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У підрозділі 2.3 описано формальні операції зв’язку функціональних і 

інтерфейсних об’єктів. А це значно спрощує задачу побудови ізоморфного 

відображення між різними даними, якими обмінюються ці об’єкті.  

У розділі 3 «Проектування та тестування функціональних і 

інтерфейсних об'єктів і систем» наведено опис моделі ПрО і ПС та набір 

операцій об'єднання, зборки, взаємодії функціональних і інтерфейсних 

об'єктів в мові IDL, а також операції алгебри перебудови нерелевантних ТД в 

інтерфейсних об'єктах при реалізації їх в ПС. Розроблені засоби перевірки 

коректності та тестування об'єктів ПС. 

Підрозділ 3.1 присвячений опису моделі ПрО, що будується з 

функціональних і інтерфейсних об’єктів в ПС. 

У підрозділі 3.2 об’єкти і генеровані компоненти перевіряються на 

коректність, а після їх збірки тестуються і оформляються стандартизовано 

для збереження у репозиторії комплексу ІТКЗП. Запропонований підхід до 

тестування функціональних і інтерфейсних об'єктів забезпечує правильність 

функцій і інтерфейсів. 

Підрозділ 3.3 «Моделювання і збірка різнорідних об’єктів в ПС» дає 

опис процесу побудови ПС з функціональних, інтерфейсних об’єктів і 

готових компонентів КПВ шляхом їх збирання та необхідного змінювання 

інтерфейсів при реалізації об’єктів або додавання нових об’єктів та КПВ до 

ПС.  

У підрозділі 3.4 обґрунтовані методи опису моделей ПрО засобами 

мови DSL (Domain Specific Language) та трансформації цих описів до 

окремих КПВ і ПС шляхом застосування збирального конвеєра ІТКЗП. 

Побудовано модель збирання функціональних і інтерфейсних об’єктів, яка 

охоплює задачі і функції ПрО, їхні характеристики. й залежності між 

елементами моделі. На основі цієї моделі здійснюється проектування задач 

ПрО і відображення їх до КПВ і ПС  
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Підрозділ 3.5 присвячений формальному алгебраїчному апарату 

подання й оброблення компонентів, що включає додаткові операції 

трансформації і зборки, які входять до складу реалізованої алгебри. 

У четвертому розділі «Застосування моделей та методів перетворення 

різнотипних типів даних для вдосконалення ділових процесів оброблення 

інформації» описано апробацію розроблених теоретичних положень щодо 

моделей, методів і засобів завдання функціональних та інтерфейсних об’єктів 

ПС. Автором проведено практичне відображення окремих наукових 

результатів дисертації у ІТКЗПЗП (веб-сайт http://factory.unicyb.kiev.ua), 

розробленому в ІПС НАНУ під керівництвом зав. відділом «Програмна 

інженерія», професора Лавріщевої К.М. в рамках фундаментального проекту 

НАН України «Розробка теоретичного фундаменту генеруючого 

програмування та інструментальних засобів його підтримки» (ДР 

Д0107U002205, 2006–2011 рр.). 

У підрозділі 4.1 обґрунтовано потребу в конфігураторі, наведено його 

функціональну архітектуру та рішення з програмної реалізації мовою Java у 

середовищі розроблення Eclipse.  

У підрозділі 4.2 наведено відомості про успішну апробацію результатів 

дисертаційного дослідження. 

У п. 4.2.1 описано реалізацію в ІТКЗП ІПС за допомогою створеного 

конфігуратора операцій взаємодії об'єктів, локалізованих у різних 

середовищах, та алгебри операцій перебудови згенерованих ТД. Реалізовані 

операції підтримують технологічні лінії виробництва (в різних середовищах 

розроблення) різномовних КПВ, їх накопичення й обслуговування в 

репозиторій та збирання об’єктів і КПВ у складні структури. 

Схарактеризовано засоби перевірки коректності об'єктів, що опрацьовують 

неформатні дані в різних програмних структурах, які виробляються за 

технологічними лініями ІТКЗП.  

У п. 4.2.2 окреслено рішення та результати щодо вдосконалення 

ділового процесу оброблення інформації в агрохолдингу за допомогою 

http://sestudy.edu-ua.net/
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конфігуратора. Реалізований механізм його інтерфейсу включає ТД, 

елементи яких надсилаються з пристроїв у неформатному вигляді, 

перебудовуються і використовуються для аналі-тичних довідок і 

бухгалтерських розрахунків та формування звітів згідно з рис. 4.1. Завдяки 

конфігуратору, істотно підвищено точність звітів і бухгалтерських 

розрахунків внаслідок усунення помилок, пов’язаних з ручним введенням 

даних та створенням ситуативних модулів-посередників; скорочено середній 

час отримання даних у відповідь на запити їх споживачів; підвищено 

відповідність форматів надаваних даних потребам їх запитувачів; 

забезпечено можливість різноаспектної верифікації аналітичних прогнозів та 

результатів бухгалтерських розрахунків на підставі релевантних даних у 

потрібних форматах. 

У висновках сформульовано основні положення, винесені на захист. 

У додатку подано документи, що підтверджують використання і 

впровадження результатів дисертаційної роботи 
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РОЗДІЛ 1  

РОЗГЛЯД ПІДХОДІВ ДО ПОБУДОВИ ПРОГРАМНИХ СИСТЕМ З 

ВИКОРИСТАННЯМ ГОТОВИХ РЕСУРСІВ 

1.1 Характеристика загальних підходів  об’єктних парадигм  

В останні роки в області програмування інтенсивно проводилися 

роботи з вдосконалення об’єктно-орієнтованого підходу (ООП) [1–4, 9–13, 

37, 96], створення систем його підтримки (Rational Rose, RUP, тощо), 

середовищ функціонування об’єктів (CORBA [30, 31, 34, 35, 41,42, 44], COM 

[43], JAVA [39, 60–64]) та впровадження їх у розробку окремих аспектів 

(наприклад, об’єктних моделей) проектування  ПС.  Наряду з цим розвернуті 

роботи з розвитку  об'єктно-компонентного програмування,  орієнтованого на 

керування складних ПС із готових ресурсів повторного використання. 

Загальне, що  об’єднує  ці  види програмування – це reuses, отримані з 

об’єктів  і програмних  компонентів і  метод  проектування від готового, який 

має назву  висхідний, а подальше збирального програмування. Його сутність 

полягає у декомпозиції початкових задач  ПрО на елементарні і прості  

окремі функції. Відносно сформульованих функцій виконується пошук КПВ 

з репозиторію. Цей КПВ, знайдений з відповідним анотуванням, додається до 

складу об’єктної моделі (ОМ). 

Застосування даного методу в апріорі дає значні переваги за рахунок 

використання готових КПВ та поліпшення організації і керування розробкою 

ПС з них,  при умовах,  що для об’єктів  обов’язково  визначені   інтерфейси і 

розроблені механізми мовного та програмного характеру для вирішення 

проблем взаємозв’язків об’єктів в процесі  їх зборки у складні структури ПС. 

Ця проблема пояснюється наявністю великій кількості мов програмування з 

різноманітними типами і структурами даних, які впливають на згадану 

зборку і потребують поглибленого аналізу цих даних, їх співставлення та 

можливого перетворення. 

Для вирішення цієї проблеми в даної роботі ставиться задача 

формалізації  інтерфейсів об’єктів, розробки механізмів та алгоритмів  

зборки їх для різних середовищ.  Цим питанням присвячується третій розділ 

дисертації.  
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Виходячи з цього потрібно своєчасне  рішення  таких гострих  задач, як 

формалізація діючих моделей, методів та засобів створення ПС із готових 

КПВ та забезпечення їх і ПС засобами верифікації та тестування проміжних 

результатів  на  етапах ЖЦ.  

Усе сказано свідчить про те, що найважливішою і актуальною 

проблемою сьогодення є підвищення рівня   програмування  в теоретичному 

та інженерному плані. 

1.2 Огляд об’єктно-орієнтованого методу  UML 

Проектування та розробка ПС було  складним і слабко формалізованим 

процесом, який ґрунтується на досвіді і знаннях їхніх розробників. На 

теперішній час в світі існує багато  підходів та методологій підтримки 

процесів створення ПС, до яких відносяться  ОМТ, UML CORBA.   

Крім того склалося багато різних підходів, спрямованих на 

обґрунтування окремих різних  процесів проектування ПС: розробка вимог 

до програм і систем;  використання ПВК, що розташовані у вузлах різних 

середовищ; верифікація, тестування як інтерфейсів та самих  об’єктів і 

компонентів, а також і  системи в цілому; оцінки продуктивності, витрат та 

якості ПС. 

Для всіх цих процесів розроблено деякі формальні засади та засоби. 

Однак вони не зв’язані один із другім, не створюють єдину методологію і 

систему формалізмів і інженерних методів цілеспрямованої побудови ПС.  

Головною ідеєю цього розділу дисертації є дослідження та аналіз  

існуючих  об’єктних та компонентних підходів  з метою їх співставлення та 

визначення загальних теоретичних механізмів методологій проектування 

моделей  РПС з використанням  основних положень ООП, компонентного 

підходу та сучасної теорії взаємодії. При дослідженні будуть виявлені 

особливості подання різних ОМ, взаємозв’язків компонентів і об’єктів та 

моделі взаємодії у сучасних середовищах. На базі цих особливостей 

передбачається вдосконалити  усі ці питання.  

Для цього розглянуто ряд відомих підходів, орієнтованих на побудову 

ОМ  ПрО з використанням поняття «об'єкт» чи «компонент». Всі розглянуті 

підходи містять у той чи інший мірі теоретичний апарат для формалізованого 



 

 

19 

аналізу, обґрунтування та побудови моделі ПрО з поданням окремих 

елементів моделі у вигляді діаграм та схем. За тим жоден підхід повного та 

вичерпного формального опису наслідків аналізу та проектування до 

отримання кінцевого програмного продукту не пропонує. 

1.2.1. Підходи до  аналізу та проектуванню моделей ПрО 

Метою розгляду методів і мов об’єктно-компонентного проектування 

моделей ПрО  є  виявлення  діючих елементів теоретичного завдання ОМ для 

співставлення і узагальнення  подання цих моделей, а також   послідовного 

використання в процесі проектування РПС. Для виявлення загальних рис і 

елементів теорії у цьому напрямку розглянуті відомі  об’єктно-орієнтовані 

методології (ООМ): 

– метод Шлеєр та Мелора (Object-Oriented system analysis OOSA–SM) 

[37]; 

– метод Кодда та Йордана (Object-Oriented analysis OOA – CY) [21, 26]; 

– методологія Мартіна та Оделла (Object-oriented analysis and design - 

OOAD – MO) [20, 28]; 

– технологія Ромбаха (Object-modeling Technique – OMT) [25]; 

– стандарт об'єктної моделі CORBA (Common Object Request Broker 

Architecture) [28, 30–35]; 

– UML–метод моделювання вимог і структури ПС [33, 42]. 

Метод OOSA – SM заснований на ER-моделі   для  визначення  усіх 

сутностей ПрО та  встановлення зв’язків між ними. Цей метод  дозволяє  

сконцентруватися на аналізі об'єктів реального світу, виділити їх як сутності  

та визначити їхні властивості і відношення. При цьому  будуються три 

моделі: інформаційна модель, модель станів та процесів. 

Інформаційна модель відбиває сутності реального світу об'єктами і їх 

відношеннями у графі. Зв'язки об'єктів задаються дугами, які з'єднують 

вузли-об'єкти, для яких встановлені характеристики та атрибути.   

Модель станів  відображає поведінку об'єктів, яка визначається  

поточними значеннями окремих атрибутів або шляхом  виконання певних 

подій.  Динамічні аспекти поведінки фіксуються у графічному вигляді з  

відображенням переходів станів і змін станів у табличному виді. Поведінка 
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об'єктів  визначається на множині: станів, інцидентів або подій та правил 

переходів. 

Модель процесів орієнтована на визначення потоків даних між 

об'єктами інформаційній моделі та моделі станів. Кожен стан об’єкту та подія 

обробляються процесом, визначеним у цієї моделі. Усі ці моделі є базисом 

побудови таблиць баз даних. Основною перевагою даного методу є ER-

моделювання та процедурного опису окремих компонентів ПС. 

Методологія OOA – CY базується також на ER-моделі і діаграмах  

видів: потоків даних, процесів перетворення вхідних потоків у вихідні, 

відправників та утримувачів даних. Всі  діаграми задаються разом зі своїми 

атрибутами в ER-моделі і  використовуються   у  словнику даних. 

Цей підхід  відрізняється від попередніх тим, що в ньому будується 

модель програми з використанням ОМ. 

Методологія OOAD – MO орієнтована на побудову інформаційних 

систем за  чотири етапів,  на яких поступово розробляються  підмоделі  

моделі ПрО і інтегруються у загальну модель ОМ. 

 Етап стратегічного планування  слугує для визначення цілей та 

стратегії їх досягнення. Будується модель, що відображає основні функції 

системи, засоби організації даних та порядок розробки системи у вигляді 

діаграми "сутність-зв'язок", структурних діаграм та матриці інформаційного 

планування. 

На етапі аналізу ПрО уточнюються  функції, які визначені на першому  

етапі, і  розподіляються по окремим підзадачам. Визначаються процеси за 

допомогою діаграм залежностей даних та діаграм декомпозиції.  На основі 

діаграми "сутність-зв'язок" створюється не ОМ, а матриця "сутність-процес". 

На етапі проектування  відповідно низхідної функціональної 

декомпозиції проектуються  процедури обробки та логічні структури даних 

за діаграмами, які завдають функції та зв'язки між блоками. Дуги завдають 

набори предметів та ідентифікуються текстами на звичайній мові. Будується  

модель системи із варіантів діаграм, які ідентифікуються, чим створюється 

можливість повертатися до них неодноразово.  

Ця методологія  завершуються побудовою ОМ і готової системи.         
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Технологія ОМТ–R Дж. Ромбаха включає процеси, методи і нотації.  

Процеси аналогічні тим, що розглянуті в методології OOAD – MO. Нотація 

це засіб подання різних моделей, що задають систему з різних точок зору. 

Вони мають загальний характер і використовуються в CASE-системах, як 

засоби автоматизації. До моделей віднесені: об'єктна, динамічна,  

функціональна моделі та модель взаємодії. 

Об'єктна модель – це  засіб  відображення  організаційної структури в 

ОМ. Вона включає прикладні об'єкти, їх атрибути, операції над ними та 

зв'язок з іншими об'єктами. До її розробки притягується потенційний 

користувач для  визначення функцій системи. 

Динамічна модель завдає потоки керування проміж об'єктами та стан 

окремих об'єктів для середовищ функціонування. 

Функціональна модель містить засоби обробки функцій  та їх 

трансформації до програмних об'єктів. 

Модель взаємодії  доповнює ОМ зв'язками об'єктів і завдає 

послідовності дуг – шляхи   виконання об'єктів. 

 Цей метод є розвитком попередніх методів з використанням 

контекстних діаграм, які аналогічні  розглянутим вище. Однак наведені 

моделі  не  призначені для сучасних середовищ, їх треба не тільки 

адаптувати, але вносити деякі зміни, що пов’язані з їхніми умовами.                  

Стандарт  OMG – CORBA. Цей  напрямок є підсумком        

накопичених знань про ОМ, відбиває всі аспекти створення ПС і має 

практичну реалізацію для автоматизованого створення ОМ з використанням 

усіх видів та типів об'єктів ПрО. Розроблено еталонну модель системи 

(архітектури), що містить базовий набір готових системних компонентів 

ОМА, які годяться для використання у різних ПрО та середовищах. 

Об'єктна модель  у стандарті CORBA визначає модель обчислень 

об'єктів у розподіленому середовищі та містить їх ключові характеристики. 

Головним поняттям моделі є об'єкт, що позначає деяку сутність  ПрО. Об'єкт  

іменується та інкапсулює сутність, яка визначає один чи більш сервісів, що 

може запросити клієнт. Об'єкту відповідає одна або декілька операцій. 

Об'єкти групуються у типи, які визначають операції щодо їх екземплярів у 
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відношеннях підтип/супертип. Реалізацією типу є сукупність структур даних, 

що задають подання інформації, методів чи процедур. Об'єкти інкапсулюють 

також метод реалізації, що не видимі у зовнішньому інтерфейсі. 

 До об'єктів застосовуються операції, які викликають відповідний 

метод обробки. Сукупність операцій, що пов'язані з об'єктом, визначають 

його поведінку. Кожен об'єкт має стан, що включає інформацію, необхідну 

для виконання операцій. Стан об'єктів змінюється під впливом операцій. 

Характеристика об'єкту включає: типи, атрибути та відношення.  Тип 

об'єкту – сукупність екземплярів об'єкту з однаковою поведінкою.  

Спеціалізація типу визначається поступово на етапах стратегії, аналізу, 

проектування та реалізації.  

Таким чином, розглянуті основні підходи  проектування ОМ ПрО   

мають багато загальних рис, що стосуються ER-моделювання,   та вносять  

свої особливості. Усі розробники цих підходів на шляху введення нових 

понять, які, як не парадоксально, у багатьох   випадках визначені різними 

авторами однаково.  

Методи проектування моделей і ПС базується на загальних артефактах 

і множині різних понять кожного з них.  Кожний окремий підхід або метод 

має до  десяті ключових концепцій, сотні керуючих проектних нотацій, 

принципів, критеріїв, процесів і ще більш число взаємозв'язків між цими 

артефактами.  І, незважаючи на це, часто набору засобів  одного методу 

недостатньо для відображення деяких особливостей процесу проектування 

специфічних ПрО, тому  виникає необхідність  звертатися до інших методів 

за відсутніми  артефактами. 

1.2.2 UML-метод проектування ПС 

Метод є результатом об'єднання деяких  методів ООП для  розширення 

даного  методу  окремими рисами іншого. UML (Unified Modeling Language) 

є об'єднана  мова моделювання, яка  охоплює мовні можливості методів 

Румбауха, Буча і Джекобсона [21], а також системного підходу до  інтеграції 

будь-яких  методів проектування з існуючої множини  [25]. 

UML  призначений для візуалізації, специфікації, конструювання і 

документування артефактів РПС за допомогою стандартних діаграм (еліпс – 
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для уявлення видів використовуваних діаграм,  прямокутник для завдання 

класів і компонент та ін.) Мова має словник, механізми  розширення, 

графічну нотацію та  три категорії елементів: предмети,  зв'язки  і діаграми.  

Предмети мають такі різновиди: структурні, поведінкові, групові, 

анотаційні.  Зв'язки специфікуються на залежні,  асоціативні і такі, що їх 

узагальнюють. 

До складу діаграм входять дев'ять типів (класів, об’єктів, 

послідовності, діяльності тощо), які використовуються для графічного 

зображення вимог і відповідних  елементів ПрО. 

 Механізми розширення призначені  для уточнення синтаксису і 

семантики мови, використовуваній для специфічних проектів, систем або 

процесів розробки. Графічні нотації – це  структури, що задають уявлення  

предметів, зв'язків і механізмів розширення мови UML. Цей метод включає: 

– формальну мета модель для однакового  опису синтаксису і 

семантики  елементів UML, а також для уніфікації  багатьох аспектів 

проектування на об'єднаному (архітектурному і ітераційному) процесі 

проектування об'єктних РПС;  

– сукупний набір нотацій  графічного подання  об'єктів проектування 

за  діаграмами, у тому числі об'єктів із  рівнобіжними і розподіленими 

функціями; 

– множину різноманітних ідіом для відображення конкретної моделі 

ПЗ  засобами  узагальненої мови UML. 

Системною підтримкою мови UML є універсальний процес RUP 

(Rational Unified Process) із   п'яті основних етапів проектування РПС. 

Розробка вимог. На цьому етапі проводиться збір бізнесових, технічних 

і прикладних вимог до проекту РПС.  Результатом цього етапу є:  

– бізнес-модель або модель ПрО, що задає контекст РПС;  

–  модель схем використання для опису функціональних і загальних 

вимог, форм результатів опиту, наборів діаграм для  опису кожної схеми; 

–  дизайн і прототип  інтерфейсу  користувача для кожного актора; 

– список  вимог до схем використання. 
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Етап аналізу. Сформульовані вимоги до Про аналізуються і 

формулюються на мові розробників. Результатами цього етапу  є: 

– уточнення вимог і моделі сценаріїв використання; 

– аналітична модель ПрО на  мові розробників з   формалізмами 

опису внутрішньої структури системи і   проектних рішень. 

 Проектування містить операції виявлення класів й опису їхнього 

поводження. Класи розподіляються по чотирьох рівнях: стандартний  

інтерфейс користувача, бізнес-рівень, рівень доступу і рівень даних. 

Утворювана проектна модель системи включає  підсистеми,  розподіл між 

рівнями,  інтерфейси  класів і  об'єктів,  зв'язок класів  із вузлами 

розгортання. 

Реалізація базується на спіральній моделі і включає інкрементальний 

підхід до створення прототипів: архітектури, компонентів (класи й об'єкти), 

тестів й  збирання  об’єктів.  

Тестування – це процес співставлення  досягнутих результатів з 

очікуваними, шляхом регресійного тестування і додавання нових тестів до  

майбутнього збирання перевірених компонентів. Кожний тест створюється 

на основі схем використання і орієнтований на  перевірку  функцій з 

необхідними вхідними даними й очікуваними результатами. 

Розглянуті ООМ орієнтовані на  впровадження ПВК і розподілених 

системних компонентів, використовуються в ключових розробках,  важливих 

підсистемах, а також  при  зміні умов до систем, що створюються.  Вони  

базуються на  поєднанні  даних і методів їх обробки.  Але, як правило, ООМ   

впроваджують об'єкти, що реалізовані на одне застосування без  врахування 

діючих ПВК та  потреб інших РПС, тобто проблема ПВК у ООМ є слабко 

розвитою. 

У системі Rational Rose, що реалізує основні принципи OMT-підходу,  

використана UML-нотація, через що при описі сутності є можливість 

переходу  на рівень визначення проблеми  взаємозв’язків  об'єктів з 

середовищем. На відміну від UML-нотації ER-діаграми здебільшого не 

дозволяють відрізнити підлеглу сутність від складеного об’єкта. 
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Таким чином, в результаті проведеного аналізу різних  ООП наведені 

відмінності у об'єктної орієнтації, моделюванні даних,    термінологічному 

апараті, методах   аналізу та проектування ОМ.  В цих ООП виявлені   такі   

спільні поняття:  

– типізація (typing, sybtyping) – абстракція об’єктів; 

– сервіс-функція над атрибутами (automatic attribute operation); 

– інтенсиональні та екстенсиональні рівні подання та визначення 

властивостей  об’єктів в процесі моделювання  конструктів; 

– класифікація, генерація, поліморфізм та успадкування  об’єктів; 

– діаграми та схеми, що  відображають об’єкти та їх відношення у 

різних частинах моделі ПрО. 

Кінцевим результатом досліджень різних підходів ООП  проектування 

різноманітних  моделей ПрО є  виявлення  діючих формалізмів, встановлення 

їхній неповноти, як  у поданні моделей, так і в забезпеченні  їх засобами 

подальшого проектування ПС та  формулювання задачі визначення 

взаємовідношень між об’єктами для поліпшення взаємодії з розподіленим 

середовищем. 

 1.3 Фундаментальні та загальні  типи даних  об’єктів  

Розглянуті системи з об’єктного підходу  реалізують об’єкти  описані 

МП, в яких використовуються  фундаментальні типи даних (FDT). Вони  

визначають ТД, операції над їх значеннями і форми подання їх на 

комп’ютері. Тип – це математичне поняття, що позначає множину значень 

елементів. Базовий тип є елементарним типом (ціле, дійсне та ін.), значення 

якого визначається апаратурою, компіляторами програм з МП та ін. Тип 

присвоюється змінній у програмі з МП, що визначає клас значень, кожне із 

яких належить одному і тільки одному типу. FDT використовуються у всіх 

МП, підрозділяються  на прості, структурні та складні, включають множину  

операцій і значень типів даних, їх властивості та зв'язки з іншими типами 

даних. Прості типи – це перераховані та числові, структурні – це масиви, 

записи тощо; складні – це множини, об’єднання, динамічні об’єкти даних, 

списки, послідовності, стеки та ін. Вони  приймають участь в  опису функцій 

та програм МП і реалізуються системами програмування на різних 



 

 

26 

платформах комп'ютерів у вихідний код, який є джерелом не лише для 

виконання програми на цій МП, але й для забезпечення взаємодії з 

різнорідними програмами з інших сучасних середовищ, коли їх дані можуть 

відрізнятися за типом і значеннями. Кожна реалізована програма відображає 

тип даних конкретної МП, значення якого передається іншій програмі 

шляхом виклику (звернення) до ній з метою  обчислення. 

Прості типи даних FDT мають наступний  вид [1–4]. 

Базовий тип T = X (х1, х2, .... хn), де  Т – ім'я типу, а  ( х1, х2, ...., хп ) – 

імена значень з множини значень X типу Т. 

Булевий тип визначений на множині значень Хb і операцій Ωb:  Хb = 

{false, true},  Ωb = {&, V, ¬, pred, succ, ≤}. 

Символьний тип визначений на множині значень Хс  і множині 

операцій  :Хс = {... , ’А’ ... , ’Х ’  ... , ’0’, ’1’,  . .. , ’9’},  Ωc ={pred, succ, ord, 

chаr,  ≤}. 

Дійсний тип визначається за допомогою операцій співставлення і 

звичайних арифметичних операцій (унарний мінус, +, –,х , /). Аксіоми даного 

типу на відрізку такі:   Хr = {x | Хr.min ≤ x ≤ Хr.max }, 

Ωr  = {+,х, /, – , ≤ }, 

type  Tr = (Хr.min ,… , Хr max). 

Будь-які типи даних приводяться до базового типу і перетворюються до 

необхідного вихідного типу за допомогою  наступних аксіом:  

( x  X)    Т (Т
0
(х)) =  х,                  

 ( x1  X) & ( x2   X)   ( x1  ≤ x2  )  ≡  (T
0
(x1)  ≤. T

0
(x2)) .      

Т0 означає базовий тип для типу Т. Операції Т
0
(х) і Т(х) визначають 

перетворення значення до відповідного типу. У цих позначеннях виконання 

арифметичних операцій для числових типів визначатиметься наступним чином            

( - будь-яка двомісна арифметична операція): 

 ( x1  X) & ( x2   X)  (x1  x2   ) ≡ T (T
0
(x1)    T

0
(x2) ) .               

Далі розглянуті використання цих типів даних у об’єктно-орієнтованих 

мовах  С++, С#, Pascal, Java з підтримкою класів об'єктів,  операцій 

поліморфізму, наслідування, генерації ТД та доступу до  бібліотек класів в 
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діючих системах. Основу опису об’єктів  містять FDT та GDT з 

перетвореннями даних між ними. 

1.3.1 Приклади зв’язку об’єктів в  мовах Pascal,  Java, C++   

У всіх мовах програмування використовуються типи даних FDT, що 

описують їх дані, незалежно від платформи і структурованого та 

генерованого виду, які:  

– мають компоненти  чи метод доступу; 

– наполовину структуровані  ТД або метод доступу до значень; 

–  генеровані  з набором даних неоднакової природи. 

Між двома об’єктами в мовах Pascal і Java (рис.1.1) дані передаються 

через інтерфейсний  об’єкт між двома функціональними об’єктами.  

 

Рис. 1.1 Опис даних  в МП Pascal,  Java та інтерфейсу 

До проблем забезпечення спільного використання даних інтерфейсу 

між  об’єктами відносяться: різне подання загальних ТД (рис. 1.2.),  

невідповідність форматів тощо. 

 

Рис. 1.2 Різне подання ТД в C++ та Java 

1.3.2 Загальні типи даних GDT 

 Стандарт ISO/IEC 11404–2007 встановлює номенклатуру та 

розподілену семантику для набору загальних  типів даних. Він забезпечує 

специфікацію для незалежних від мов типів даних і визначає набір типів 

даних, незалежних від будь-якої конкретної МП або його реалізації. Набір 

С++ 

unsigned 

long x; 

double y; 

short z[10]; 

Java 

long x; 

double y; 

short[10] z; 

x: 4 byte, unsigned, int 

y: 8 byte, signed, float 

z[10]: 2 byte, signed, int 

Pascal 

a: integer; 

b: real; 

c: array 

[1, 10] of 

byte;  

Дані 

a, b, c 

Java 

short a; 

float b; 

byte[10] c;  
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достатньо повний, так що будь-який поширений тип даних, що 

використовується у стандартній МП чи сервісному пакеті, може 

перетворюватися на деякий тип даних з цього набору. Це типи даних, які є  в 

FDT, і доповнені новими типами та засобами. 

Примітивні типи даних (real, integer, char, boolean,…) аналогічно ФДТ; 

Складні типи даних (масив, запис, послідовність, портфель, 

контейнер,…); 

Генеровані типи дані – це типи даних, отримані в результаті 

застосування генератора типів даних. 

Агрегатний тип даних – це генерований тип даних, кожне значення 

якого створене з інших типів даних для компонентів.  

Генератор типів даних – це концептуальна операція на одному або 

декількох типах даних, яка створює новий тип даних. 

Стандарт GDT  включає такі типи даних. 

Раціональний (rational) – це математичний тип даних, що відповідає 

раціональним (дійсним) числам. 

Масштабований (scaled) – це родина типів даних, простором значень 

якого є підмножина простору раціональних чисел і кожний окремий тип 

даних має фіксований знаменник; цей тип  даних  передбачає апроксимацію 

значення. 

Дійсний (real) – це родина типів даних, які є обчислювальними 

апроксимаціями щодо відношення до математичного ТД, що відповідає 

дійсним числам. 

Комплексний (сomplex) – це родина типів даних, кожний з яких задає 

числову апроксимацію математичного типу даних, що подає комплексні 

числа. Кожний  такий ТД становить колекцію математичних комплексних 

величин, які відомі у застосуваннях з деякою кінцевою точністю і повинні 

розрізнятися принаймні з цією точністю в цих застосуваннях. 

  Пустий (void) – це тип даних, що подає об’єкт з необхідними 

синтаксичними і семантичними вимогами, але не несе жодної інформації у 

цьому конкретному випадку. 

Крім того він включає нові складні ТД, а саме. 
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Набір (set) завдає ТД, простір значень якого становить набір всіх 

піднаборів простору значень типу даних Елемент з операціями, властивими 

математичній множині set. 

Портфель (bag) завдає ТД, значення якого становлять колекції зразків 

значень типу даних Елемент. Численні зразки того ж значення можуть 

подаватися у цій колекції; а порядок, у якому вони присутні в колекції, 

несуттєвий. 

У стандарті завдається  простір значень ТД, як сукупність (колекцію) 

значень типу даних, яка визначається одним з наступних способів: 

 переліченням; 

 аксіоматичним визначенням згідно основних положень; 

  підмножиною вже визначеного простору значень, яка має той же 

набір властивостей; 

 комбінацією будь-яких значень деякого, вже визначеного простору 

значень за допомогою специфікованої процедури конструювання нових 

значень. 

Кожне окреме значення належить тільки одному типу даних, хоча воно 

може належати і декільком підтипам цього типу даних. 

У кожному просторі значень існує поняття рівності (equality) за такими 

правилами: 

 для будь-яких двох значень (a, b) з простору значень виконується 

умова значення a дорівнює b (a = b), або a не дорівнює b (a  b); 

 не існує пари таких значень (a, b) з простору значень, для яких 

одночасно виконуються умови a = b і a  b; 

 для кожного значення а з простору значень виконується умова а = а; 

 для будь-яких двох елементів значень (a, b) з простору значень  a = b 

тоді і тільки тоді, коли b = а; 

 якщо для довільних трьох елементів значень (a, b, с) з простору 

значень виконуються умови a = b і b = с, то виконується умова а = с. 

 Для кожного типу даних операція рівності Equal визначається як 

властивість рівності простору значень. Для будь-яких значень a і b з 

простору значень Equal (a, b) є true (істина), якщо a = b, і false  у 
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протилежному випадку. 

Простір значень впорядкований, якщо для нього встановлено 

відношення порядку (order), яке позначається як  знак   і задовольняє 

наступним умовам: 

 для кожної пари значень (a, b) з простору значень виконується 

умова a  b або b  a,  чи обидві ці умови; 

 для будь-яких двох значень (a, b), якщо a   b і b  a, то a = b; 

 для будь-яких трьох значень (a, b, с), якщо a  b і b  с, то a  c.  

Запис a < b визначає нотації відношень: b  a і  a  b. 

Даний ТД визначається на його просторі значень. Операція InOrder 

визначається так. Для довільних двох значень a і b з простору значень 

InOrder (a, b) є true, якщо b  a, і false у протилежному випадку. 

Простір значень ґрунтується на математичній концепції з численності 

або кардинальності (cardinality), тобто  він може бути скінченим, зчисленним 

нескінченним (зліченим) або незчисленним нескінченним. Тип даних 

повинен мати кардинальність (потужність) свого простору значень за  

категоріями ТД, простір значень яких: 

 є скінченним; 

 є точним (exact), тобто кожне значення у просторі значень 

концептуального типу даних можна відрізнити від іншого значення у 

просторі цієї моделі, та зліченним; 

 має скінчену або зліченну модель, хоча концептуальний простір 

значень може бути незліченним. 

Кожний концептуальний тип даних обов’язково точний. 

Необчислюваний ТД є незліченним. 

Математичні типи даних, що мають значення, які не мають певного 

подання, звуться наближеними (approximate) та формуються наступним 

чином. Нехай М – математичний тип даних, а С – відповідний обчислюваний 

ТД, Р – перетворення простору значень М на простір значень С. Тоді для 

кожного значення v’ з С існує відповідне значення ТД v з М і таке дійсне 

значення h, що P(x) = v’ для усіх x з М та |v – x| < h. 

 Таким чином, v’ – це наближення у С для усіх значень з М, які 
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знаходяться у h-околі значення v’’. Крім того, принаймні для одного 

значення v’ з С існує більш ніж одне таке значення y з М, що Р(y) = v’. Таким 

чином, С – це неточна модель М. 

1.4 Підходи до перетворення  даних об’єктів для збереження  в БД 

Проблема перетворення даних має місце при використанні різних 

СКБД, оскільки  дані мають різні способи їх подання і зберігання. Серед 

даних можуть опинитися несумісні ТД або доступ до них здійснюється 

різними мовами маніпулювання і засобами [27].  

Перетворення даних  БД. Перетворення даних в БД пов'язане з 

різницею логічних структур даних (ієрархічні, мережні, реляційні) у різних 

БД і СКБД, в довідниках, класифікаторах і в системах кодування інформації, 

а також  різних мов для подання  інформації тощо. 

Перехід до реляційної моделі даних і СКБД ґрунтується на теорії 

множин,  математичній логіці та опису програм в SQL-мові. При переході від 

одної БД до БД нового типу зіставляються дані старої і нової БД і змінюється 

довідкова інформація і класифікатори. В нових БД може бути декілька мов, 

тому для зберігання даних з простим доступом до текстових даних 

встановлюється відповідність текстових даних, записаних у різних мовах. 

Наявність явної несумісності типів і структур різних  моделей даних 

забезпечується  різними мовами шляхом внесення змін у БД та 

концептуальну модель даних. Внесені зміни  відображаються  у довідниках і 

класифікаторах, що забезпечує перенесення даних із старої БД до  нової з 

урахуванням поточних змін. 

Перетворення даних БД може проводитися кілька разів шляхом 

створення спеціальних скриптів і DBF-файлів з урахуванням раніше 

введених даних, без їхнього дублювання і коректного зведення несумісних 

типів даних. Це перетворення з перенесенням даних у різні СКБД 

розв'язується через спеціальний драйвер або транзитні файли, в які 

копіюються дані із старої БД для перенесення  їх у нову БД. 

У  випадку коли дані із старої БД переносяться до  транзитних файлів, 

SGL-скриптів, DBF-файлів з заданими форматами даних, вони  

пересилаються до нової транзитної БД засобами  мережі. Якщо друга СКБД 
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реляційного типа, то дані в транзитних файлах перетворяться до табличного 

вигляду. При не реляційна СКБД дані приводяться  до табличного вигляду і 

першої нормальної форми. Подальша нормалізація даних і зведення їх до 

структури нової БД здійснюється в транзитній БД з використанням 3– або 4– 

нормальної форми. Кожна вища форма нормалізації містить у собі як 

підмножину нижчу форму, наприклад, першу нормальну форму у вигляді 

скалярних значень.  

Іншими словами, відношення знаходяться в першій нормальній формі, 

якщо вони зберігаються в табличному вигляді (всі чарунки в рядку таблиці 

розташовані в строго певній послідовності) і кожний елемент таблиці містить 

у собі  тільки атомарні значення (елемент не є множиною). 

Відношення знаходиться в третій нормальній формі тоді і тільки тоді, 

коли кожний кортеж складається із значення первинного ключа, що 

ідентифікує деяку суть, і набору пустих значень або значень незалежних 

атрибутів цієї суті. Тобто відношення знаходиться в третій нормальній 

формі, коли не ключові атрибути – взаємно незалежні, але залежать від 

первинного ключа.  

Два або декілька атрибутів – взаємно незалежні, якщо жодний з них 

функціонально не залежить від комбінації решти атрибутів. Ця незалежність 

припускає, що кожен атрибут можна оновлювати незалежно від інших. 

Процес нормалізації відношень дозволяє позбавитися проблем, які 

можуть виникнути при оновленні, внесенні або видаленні даних, а також при 

забезпеченні цілісності даних. Структури старих БД не завжди можна 

привести до третьої нормальної форми, тому потрібно, щоб дані, що 

знаходяться в транзитних файлах, існували хоч би в першій нормальній 

формі і належали до реляційної моделі. 

1.4.1 Підходи до  перебудови даних  в БД 

В якості прикладу розглянемо підхід до перетворення ТД, а саме 

строкових, двійкових, символьних тощо стосовно сучасної MSDN (Microsoft 

Developer Network) [27].  

Ці дані мають різний опис (char, varchar, nchar, nvarchar, binary,   

varbinary тощо) та  представлення у БД. Перетворення їх до єдиного виду 
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створює сервер. Коли ТД binary або varbinary подаються  нерівної довжини, 

то SQL Server перетворює ці дані шляхом їх усікання праворуч. При 

перетворенні цих типів даних у тип binary або varbinary вони доповнюються  

ліворуч шістнадцятирічними нулями. Перетворення цих ТД будь-якого 

досить великого значення у двійкове й обернено  до  первісного значення, 

виконуються в одній і тій же версії сервера. Залежно від версії SQL Server 

двійкове подання значень може мінятися.  

Перетворення даних цілого типу int, smallint до типу binary або  

varbinary приводиться тільки до значення binary і  обернено до 

цілочисельного шляхом  усікання вихідного подання. Наприклад, SELECT 

CAST(123456 AS BINARY(4)) представляє  цілочисельне значення 123456 у 

вигляді двійкового  0x0001e240. Якщо цільовий тип binary SELECT 

CAST(123456 AS BINARY(2))  розміру 2, то  для зберігання цільового  

значення початкові цифри  усікаються й те ж саме число зберігається як 

0xe240. Перетворення будь-якого типу даних до типу  binary  завжди 

залежить від версії SQL Server. 

Перетворення  символьних даних БД. При перетворенні символьного 

вираження в символьний тип  довгі дані так само  усікаються при  одержанні 

нового типу даних. Якщо символьне вираження перетвориться в символьне 

вираження іншого типу даних або розміру, наприклад з char(5) в varchar(5) 

або з char(20) в char(15), то перетвореному значенню привласнюються 

параметри сортування вхідного значення. Якщо несимвольний вираз 

перетвориться в символьний тип даних, то перетвореному значенню 

надаються параметри сортування, задані за замовчуванням у поточній БД. 

Перетворення кодових сторінок виконується  для типів даних char і 

varchar. Символьні вираження, які перетворяться в наближений тип даних 

numeric, можуть містити необов'язкову експонентну нотацію (символ Е 

нижнього регістра або E верхнього регістра, за яким ідуть необов'язковий 

знак плюс (+) або мінус (–) і число). Символьні вираження, перетворені в 

точний тип даних numeric,  складатися із цифр, десяткового роздільника й 

необов'язкового знака плюс (+) або мінус (–). Перетворення типу integer у 

дані типу character, SQL Server вставляє символ з кодом ASCII 42 – зірочку 
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(*). Цілочисельні константи, що  перевищують 2 147 483 647, перетворяться в 

тип даних decimal. 

Таким чином, дана стисла характеристика основних принципів 

перетворення даних в системі SQL Server 2008. 

1.4.2 Використання даних в індустрії продуктів 

Відповідно коментарію (http://lenta.ru/articles/2010/12/webservice) ринок 

сервісів для збереження даних он-лайн через п’ять років стане прозорішим, 

буде вбудований в продукти Microsofts з можливістю синхронізації даних за 

допомогою Windows Live Mech і передачі даних на віддаленні сервери. 

Сервіси SkyDriven і Mech взаємодіють зі хмарою в цілях вибору необхідного 

сервісу. Хмарне сховище  є базисом при роботі сервісів. Користувачі 

зможуть мати різні обсяги даних з сховищ, а також створювати резервні копії 

даних. Поряд з таким механізмом доступу до хмарних даних з’являються  

нові безпровідної  технології типу WiMAX подібно безпровідному Інтернету. 

Значні можливості дають веб-технології щодо збереження та доступу даних 

(Amazon, Flash, HTMLS, тощо). 

Сервіс даних наведених он-лайн сховищ включає:  

– величезну кількість накопичених даних з новим видом доступу до 

них засобами Amazon, Flash, HTML5) з деякого місця планети,  

– синхронізацію даних засобами Windows Live Mech,  SkyDriven тощо,  

– передачу даних на віддаленні сервери  і  резервування різних копій 

даних (Office WebApps),  

– використання нових веб-технологій (Flash, Silverlight, Amazon),  

– компоузер завдань, робота з БД   (Windows Azure, MS SQL,  Services, 

Live Services), 

– бібліотеки примітивів з перетворення типів даних   GDT<=>FDT із  

бібліотек. 

Бібліотека примітивів для перетворення типів даних GDT 

(примітивних, агрегатних і генерованих) до FDT типів даних (простих, 

структурних і складних) МП використовується при передачі даних між 

різномовними компонентами, підсистемами і  проектами. Бібліотека 

http://lenta.ru/articles/2010/12/webservice
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складних типів даних GDT (контракт, портфель тощо) використовується для  

генерації простих типів даних FDT і накопичення у базі даних. 

Бібліотека функцій для перебудови  форматів  не релевантних даних 

інтерфейсних  посередників  (stub, skeleton), що передають їх  на  інші 

платформи взаємодіючим  компонентам і зворотно.  Бібліотека  перетворення 

даних з оn-line сховищ містить  

1.4.3 Застосування об’єктного підходу у сучасних  середовищах 

Як було сказано вище, на зміну основних базових елементів  

програмування складних РПС  (модулі, підпрограми, програми) поступово  

прийшли  об’єкти,  компоненти, каркаси, контейнери тощо. Були розроблені 

різні методи їх об’єднання у  програмні комплекси, які постійно змінювалися 

разом  зі зміною можливостей комп’ютерів, середовищ, мов програмування 

та потреб замовників. Першим засобом зв’язування  компонентів є механізм 

RPC (Remote Procedure Call), розроблений  для взаємодії процесів клієнта та 

сервера у вигляді виклику   процедури, яка розташовується  у середовищі 

сервера [30, 31]. Він практично реалізований програмно в системах DCE [ 34] 

і  OSF [35].   

В даний час проектування  РПС  за компонентами практично   

забезпечується   розподіленими системами  CORBA, COM, JAVA тощо. 

Система CORBA    базується на ОМ, а СОМ – на компонентної моделі 

об'єктів (двійкові компоненти, документи і їхні об'єднання, програми на мові 

Сі й ін.).  Системи підтримки цих моделей включають  потужний набір 

системних засобів для створення РПС. Розглянемо їх. 

Засоби CORBA використовуються в багатьох галузях промисловості:  

аерокосмічна індустрія, банківська справа, фінанси,  хімічна промисловість, 

охорона здоров’я,  видавничі компанії, торгівля, телекомунікація, реклама, 

маркетинг, урядові і наукові організації. СОМ пройшов тривалий   шлях від    

складових   документів  до розподілених об'єктів. Проте відсутність 

формалізованої архітектури,  загальних типових рішень  і орієнтація на 

окремі мови – не на користь цієї моделі. Водночас новий варіант СОМ+, 

засоби інтеграції МTS із службою асинхронної взаємодії MSMQ, а також 
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можливість успадкування готових застосувань на майнфреймах, що 

спираються на Windows,   зробили DCOM базовою технологією.  

У порівнянні із СОМ модель  CORBA  має повну і чітку об'єктну 

орієнтацію, призначену для гетерогенних середовищ. Проведений  

порівняний аналіз можливостей цих двох систем  (Додаток 1) щодо 

призначення, мов, взаємодії та перспектив розвитку показують, що системи 

мають схожі базові принципи і розходження, які пов’язані з підходами до 

реалізації інтерфейсів компонентів.  

Особливості композиції в цих  системах. Практичним  аспектом 

композиції компонент, створених різними  методами для функціонування в  

мережі,  є  визначення   інтегруючої конфігурації РПС стосовно до деякої  

платформи. Системну функцію «інтегратора» виконує загальносистемний  

брокер об'єктних запитів, а в системі JAVA механізм віддаленого виклику  

компонентів RMI (Remove Method Invocation) [30]. 

Брокер – це системний  засіб забезпечення взаємодії компонентів у 

розподіленому середовищі. Його створено міжнародною групою OMG 

(Object Managment Group) у  межах загальної архітектури керування 

об'єктами  OMA (Object Managment Architecture) [30, 34].  Ця архітектура  

визначає поняття об'єктної  й еталонної моделей для проектування нових 

розподілених застосувань.  

Основними компонентами цієї моделі ОМА є:  

– мова IDL і транслятор інтерфейсу компонент застосувань (Application 

Interface); загальний об'єктний сервіс (Common Object Services), що 

забезпечує керування подіями, транзакціями, інтерфейсами, запитами й ін.; 

–  загальні засоби  (Common facilities), необхідні  для груп компонентів 

і застосувань (електронна пошта, телекомунікація,  емуляція програм  і ін.); 

брокер об'єктних запитів ( брокер ORB). 

В той же час використання IDL для визначення всіх інтерфейсних 

елементів  архітектури ОМА  робить цю модель узгодженій, чітко 

організованій і розширюваній. Метамодель ОМА підтримується великою 

низкою сучасних   платформ,  у тому числі майнфрейми, мінікомп’ютери і 

Unix-системи. 
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Таким чином, брокер ORB став головним «посередником», або 

інтегратором, різних компонентів, застосувань у різних середовищах.  

Іншим перспективним засобом композиції компонентів для 

розподілених середовищ є система програмування JAVA [39, 40], що  втілила 

в собі всі новітні досягнення по проектуванню ПС з власним стандартним 

методом виклику RMI віддалених  компонент ПС. По своїх функціях цей 

метод близький функціям брокера ORB і забезпечує передачу повідомлень, їх 

синхронізацію і звільнення пам'яті після виконання компоненти, а також 

складання сміття. У системі реалізоване  середовище виконання компонентів   

у вигляді віртуальної машини (virtual machine), що працює з byte-кодами 

компонентів для їхньої інтерпретації в код тієї машини, де компонент буде 

працювати. 

Розглянуті  методи  об'єднання компонентів   природно ускладнилися і 

розширилися новими проблемами, що викликані особливостями 

функціонування компонентів у розподілених середовищах. Для них   

формами об'єднання (інтеграції, композиції) компонентів стали не готові 

програмні комплекси, як цільні системи, а такі структури, як профілі, 

конфігурації, каркаси  компонентів, що розташовані у середовищі в різних її 

вузлах. При цьому виконується  лише зв’язок  різномовних об'єктів і 

компонентів з цими структурами для забезпечення їх  взаємодії  у  

середовищах [29, 30]. Вирішенню цих питань присвячено другій розділ 

дисертації. 

1.4.4  Загальні та системні  засоби обробки даних  

Інтегроване середовище Visual Studio.NET (VS.NET) забезпечує 

створення складних ПС,  побудову і виконання будь-яких застосувань. В її 

склад входять: загальномовне середовище CLR і бібліотека класів FCL 

(Framework Class Library), що складається з наборів класів для роботи зі 

списком, числовими даними і паралельного обчислення, а також для 

створення застосувань в середовищі стандартного графічного інтерфейсу і 

Web Services. Ця підсистема включає засоби управління пам'яттю, ТД, 

міжмовною взаємодією, розгортанням (deployment) застосувань в МП [32].  
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Будь-який компонент в МП трансформується до узагальненої 

специфікації типів CTS (Common Type System), яка містить все ТД МП, 

визначає їх взаємозв'язки і зберігає їх відображення. Компілятор програм в 

МП створює файл на мові CIL, яка асемблюється (assembly) в збірний і 

переносний (Portable Executable) код. CIL–код використовується для 

перекладу на проміжну мову і машинний (native). 

Система типів в .NET подана на рис 1.1.  

В цій системі виділено дві групи типів: типи–значень (value type) і 

типи–посилань (reference type).  

Встроенные 

типы-значения

Объектные 

типы

Интерфейсные 

типы

Типы 

указателей

Типы-значения Ссылочные типы

Общая система типов 

Common Type System (CTS)

Типы-значения и ссылочные типы, заданные пользователем 
 

Рис. 1.1 Структура системи типів MS.NET 

Також існує механізм відображення типів CTS в типи конкретних МП і 

навпаки. 

Типи–значення – це статичні типи, вбудовані в СТS, їх значення можуть 

займати пам'ять від 8 до 128 байтів. Вони не беруть участі в спадкоємстві і 

копіюються при привласненні ним значень. 

Типи–посилання, або посилальні типи, використовують покажчики на 

об'єкти, які вони типізують, та механізми зберігання і вивільнення пам'яті.  

Компонентна модель MS.Net реалізує підхід до проектування 

застосувань шляхом збірки об'єктів на основі інтерфейсів (або фрагментів 

програм), що представляють собою незалежні компоненти. Програми 

створюються як інсталяційні комплекти у формі зборок. 

Кожний тип зборки має унікальний ідентифікатор – номер версії зборки, 

а кожний програмний проект формується у вигляді зборки, як самодостатній 

компонент для розгортання, тиражування і повторного використовування.  
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Між складками і просторами імен існує наступне співвідношення. 

Зборка може включати декілька просторів імен і в той же час, простір імен 

може займати декілька зборок. Зборка може мати в своєму складі як один, 

так і декілька файлів, які об'єднуються в маніфест зборки, аналогічно змісту 

книги. Маніфест містить метадані про компоненти зборки, ідентифікатор 

автора і версії, відомості про типи і залежність, а також режим і політику 

використовування зборки. Метадані типу маніфест описують всі типи, які 

уявлені в зборки. 

Об'єкти посилального типу – динамічні, пам'ять під них виділяється з 

"купи" і звільняється після знищення, "прибирання сміття". Посилочні типи 

включають: об'єктні типи (object type); інтерфейсні типи (interface type); 

типи–покажчики (pointer type). Перелік цих типів приведені в таблиці 1.1.  

Таблиця  1.1  

Вбудовані типи даних CTS 

CTS тип даних VS.NET C# C++/CLI 

System.Byte Byte Byte unsigned char 

System.Sbyte Sbyte Sbyte signed char 

System.Int16 Short Short Short 

System.Int32 Integer Int int or long 

System.Int64 Long Long int64 

System.Uint16 Ushort Ushort unsigned short 

System.Uint32 Uinteger Uint unsigned int or unsigned long 

System.Uint64 Ulong Ulong unsigned _int64 

System.Single Single Float Float 

System.Double Double Double Double 

System.Object Object Object Object 

System.Char Char Char wchar t 

System.String String String String 

System.Decimal Decimal Decimal Decimal 

System.Boolean Boolean Bool Bool 

CTS включає все ТД, які підтримуються середовищем виконання і 

подаються у формі метаданих .NET. Під час  зборки програми в МП .NET 

використовуються правила, прийняті в CLS. В ній використовуються інші 
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бібліотеки: CLR (Common Language Runtime), CLS (Common Language 

Specification), CIIL. Функція CLR полягає у виявленні і завантаженні ТД в 

.NET і виконанні.  

Все МП оперують з цілочисельними даними або даними з плаваючою 

крапкою з форматом і єдиною довжиною, а представлення рядків теж будуть 

єдиними для всіх МП. За рахунок цієї системи типів досягається більш 

проста інтеграція компонентів і кодів, написаних на різних МП. На відміну 

від COM–технології, заснованої на наборі стандартних типів, уявлених в 

бінарному вигляді, CLR дозволяє виконувати інтеграцію будь-яких кодів. 

Сервіси в CLR надані бібліотекою класів (більше 1000) і моделлю ASP.NET.  

Двійкові або бінарні файли представляються в платформо–незалежній 

"проміжній мові" Microsoft Intermediate Language (MIIL або IL), яка задає 

проміжний рівень роботи з будь-якими мовами в системі .NET. MIIL 

конвертує дані в код CPU під час виконання (just–іn–time –JIT). Якщо 

програма написана на мові системи Effil, то вона буде конвертована в мову 

IL. Програми, розташовані на різних комп'ютерах сіті, передають від одного 

іншому дані через інтерфейсні протоколи. Ці дані перетворяться до формату 

даних .NET.  

1.5 Постановка задач дослідження 

Головними задачами дослідження у даної дисертації є: 

1) Розробка нового підходу, що базується на об'єктно-орієнтованому 

багатоаспектному  проектуванні моделі ПрО, створення  відповідного 

математичного апарату формального опису наслідків проектування кожного 

з аспектів проектування. 

2) Визначення особливостей функціонування об'єктів та компонентів в 

сучасних мережних середовищах з метою  розвитку ОМ до  моделі  взаємодії 

компонентів. 

3) Побудова теорії компонентного програмування. 

4) Визначення формальних моделей компонентного програмування. 

5) Розгляд властивостей і можливостей  ПВК та розробка методів 

еволюції ре використання (еволюційного розвитку) компонентів. 
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6)  Розробка методології та інженерних засад по регулюванню і 

контролю строків та ресурсів на  етапах  ЖЦ компонентного  проектування 

якісних РПС. 

7) Побудова прикладних ПС  на основі запропонованої теорії, 

методології та методів інженерії  програмування. 

Висновки. У розділі 1 здійснено: 

– аналіз функціональних і інтерфейсних об'єктів та ОМ для створення  

ПС з них, кожний об'єкт відображає  метод чи  функцію ПрО 

(функціональний об'єкт), а відношення між об'єктами  задаються  

інтерфейсними об'єктами; 

– опис типів даних FDT і GDT та підходів до їх перебудови; 

– теоретичний підхід до  перебудови типів даних  об'єктів, інтерфейсів 

та створених з них ПС, включаючи методи  ізоморфного відображення  

переданих через інтерфейс даних між різнорідними об’єктами. 

Основні результати проведених досліджень опубліковано в роботах 

[56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65]. 
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РОЗДІЛ 2. 

ПІДХІД ДО ФОРМАЛЬНОГО ПРОЕКТУВАННЯ ПС З 

ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ТА ІНТЕРФЕЙСНИХ ОБ’ЄКТІВ 

В межах даного підходу до формального проектування ПС із з  

функціональних і інтерфейсних об’єктів» показано особливості 

чотирьохрівневого проектування ПС з цих об’єктів. Будь яка ПрО подається 

сукупністю понять, пов'язаних між собою множиною відношень та поведінки 

на протязі деякого часу.  

Кожне поняття ПрО, разом з його властивостями та особливостями 

поведінки, є окремий об'єкт, а уся ПрО – це сукупність об'єктів зі зв'язками, 

які встановлюються на базі відношень між цими ними. У ролі об'єкту 

виступають як абстрактні образи, так і конкретні фізичні предмети або групи 

предметів з зазначеними характеристиками та функцій.  Базові поняття ПрО 

визначаються на рівнях логіко-математичного проектування (рис. 2.1). 

 O0  O1  On...I. Узагальнюючий рівень
Визначення  множини об’єктів

 O1  O2  On

II. Структурний рівень
Визначення  іерархії об’єктів

 O0  O3  O3

 O1  On

       III. Характеристичний рівень
          Визначення  множини предікатів 

об’єктів 

 

 O0

I11,I12

I01

In1,In2,In3

...

 O1  On

IV. Поведінковий рівень
Визначення  поведінки  об’єктів

 O0

I11,I12

I01

In1,In2,In3

...  

Рис. 2.1. Рівні проектування графу моделі 

Проектування  моделі ПрО виконується за  чотирма рівнями: 

узагальнюючий для  визначення базових понять – об’єктів  ПрО без 

урахування їх сутності та властивостей; структурний для  впорядкування 

об'єктів в моделі ПрО з відношеннями між ними;  характеристичний для 

формування концептів об'єктів на базі їх властивостей та характеристик;  

поведінковий для визначення поведінки об'єктів в залежності від подій. На 
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рис. 2.1 подані рівні проектування та  елементи використані у вершинах і 

дугах графу моделі: 

O – множина об’єктів O={O1, O2,…Ok}; 

Int – множина інтерфейсів  об’єктів і вхідних параметрів In, вихідних 

параметрів інтерфейсів Out  та предикатів на дугах відношень [14, 44, 52].  

Для переходу від ОМ до вихідного коду ПС визначено скінченне  число 

операцій  алгебри  проектування з об’єктів. 

2.1. Система операцій обміну даними між функціональними та 

інтерфейсними об’єктами 

Запропоновано систему обміну даними між  функціональними і 

інтерфейсними об’єктами. Кожний функціональний об’єкт визначається 

трійкою: ім'я об’єкту,  тип  даних та значення. Дані, якими обмінюються 

кожна пара об’єктів  Oi і Oj,  можуть бути еквівалентними, тобто  мати 

однакову семантичну структуру і фундаментальний, базовий тип, або бути 

нееквівалентними (тобто різних типів),  тоді виконується  перетворення 

даних, якими обмінюються,  за допомогою функцій:    

FNij: N i –> Nj
 
,  FTij: Ti –> Tj

 
,  FVij: Vi  –> Vj , 

де FNij встановлює відповідність між іменами об’єктів, FTij описують 

еквівалентні відображення з вхідних і вихідних типів даних In, Out; FVij 

реалізують необхідні перетворення  інтерфейсних  даних до відповідного 

значення.  

У загальному випадку елементу множини F може відповідати кілька 

елементів множини V і навпаки, що пояснюється різницею в типах даних для 

фактичних і формальних параметрів. Тому відображення для окремих 

елементів множин V={v
l
, v

2
, ..., v

k
) і F = {f

1
, f

2
,..., f

k
} може виявитися 

неоднозначним. Для побудови відображення проведено розбивку множин 

таким чином, щоб кожній підмножині даних з інтерфейсу V відповідав тільки 

одна підмножина з F.  Для кожного f
i 
 F є  прообраз V

i 
 V . Різні прообрази 

V
i
 і V

j
 можуть мати або не мати однакові елементи.  

Якщо V
i
 ∩ V

j
 ≠ Ө,  то V

1
 і V

j
  об'єднуються в  одну підмножину елементів 

F
i
 і F

j
. Дана процедура застосовується доти, доки не буде вичерпана множина 
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параметрів V. В результаті запропоновано  два сімейства підмножин   П = {V
1
,   

V
2
 . . . ,V

m
} і Ф = {F

1
, F

2
, . . . , F

m
} таких, що  


m

t 1

V
t 
=  V,      V

t   V
t1
 = Ө       при     t ≠ t1                                    (2.1) 


m

t 1

F
t 
=  F,       F

t   F
t1
 = Ө     при     t ≠ t1                                    (2.2) 

для яких існує однозначне відображення, що записується у вигляді 

А: П → Ф.                                                                                              (2.3) 

В  залежності від кількості елементів у   множинах   V
t
 і F

t 
мають місце 

наступні випадки: 

1) |Vt
|
 
= |F

t
| = 1. Відображення А для даних підмножин включає операції 

перетворення типів даних. 

2) |Ft
|> 1 і |V

t
| = 1. Це означає, що одному фактичному параметру 

структурного типу даних відповідає кілька формальних параметрів простих  

або структурних типів  з меншим рівнем структурування. Відображення А 

включає операції селектора окремих об’єктів  і перетворення типів даних. 

3) |V
t
|
 

> 1 і |F
t
| =1.  Це означає відповідність декількох фактичних 

параметрів одному формальному. Відображення А містить операції 

перетворення типів з більш високим рівнем структурування, ніж у переданих 

параметрів. 

4) |V
t
|
 

> 1 і |F
t
| > 1. Це свідчить про існування глибокого зв'язку 

викликаючого та  об’єкту, що викликається,  в залежності від внутрішньої 

логіки виконання цих об’єктів.  На основі проведеного аналізу властивостей 

відображення А дано  класи операцій зв’язування різнорідних елементів та 

перетворення нерелевантних ТД. 

2.1.1 Теоретичні засоби перебудови ТД    

 Основу перебудови нееквівалентних даних, переданих через  

параметри. Інтерфейсу містить аксіоматика FDT (простих і складних) і GDT 

(FDT і генерованих)  ТД. 

 Кожний тип має форму: type T = X (х1, х2, .... хn), де  Т – ім'я типу;  х1, х2, 

..., хn – імена значень даного типу з множини значень X типу Т (простий. 

складний та генерований) та операції Ω = (Ωt) перебудови ТД.  

Кожний тип даних T подається алгебраїчною системою виду:  
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T= (Хt , Ωt ), де  Хt    – значення ТД,   Ωt – операції, що виконуються над  

ТД. Тут T визначає такі види типів. 

Прості  фундаментальні ТД, що є  в кожної МП,  розглянуті у розділі 1, 

а тут розглядаються  складні ТД (масив) та загальні ТД.  

Tип масив  Та = аrrаy Т(I (х)) of T(Y  ), де Та – тип даних масив; I(х) –  

множина індексів  х для масиву, Y(x) – множина значень елементів масиву, 

Y (Х
α
) – множина значень елементів для будь-яких типів масиву,  Т(I) – тип 

даних індексів масиву; T(Y  ) – тип даних для множини значень елементів 

масивів типу Та. 

Тип запис  type T 
z
 = record Sv1:

1vT ,  : Svn: 
nv

T end; type T = powerset T
0
, 

де Т – тип множини; Т
0
 – базовий тип для  його елементів. 

Тип об'єднання type T = union ( 1vT  , ..., nv
T ), 

де Т  – тип об'єднання; 1vT , ..., nv
T – базові типи.  

Тип послідовність type T = sequence T
0
, де Т – тип послідовності, а T

0
 – 

базовий тип.  

Загальні типи даних це ТД стандарту ISO/IEC 11404 –1996, 2007, що  

описують дані незалежно від МП та комп’ютерної платформи, схемо подані 

на рис.2.2. Ці ТД включають примітивні, агрегатні та генеровані.  

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.2 Стандартні типи даних 

Відображення типів даних в МП. Формально перетворення 

нееквівалентних типів даних в МП виконується наступними етапами. 

Етап 1. Побудова операцій перетворення типів даних  T = <Tt>  для 

множини мов програмування L = ( L )=1, n. 
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Етап 2. Побудова відображення простих типів даних для кожної пари 

взаємодіючих компонентів в мовах  L1  і L2, а також  застосування операцій 

для відображення складних структур даних в цих мовах.  

Один зі способів формалізованого перетворення типів  даних є 

створення алгебраїчних  систем для   кожного  типу  даних T
t
: 

                        G = <X
t
, 

t
 >,   

де t – тип даних,  X
t
 – множина значень, які  можуть  приймати  змінні  цього  

типу даних, 
t
 
 
– множина операцій над цими типами даних. 

Для простих і складних  типів  даних сучасних  МП розроблені  

наступні класи 1  ,  2  і 3 алгебраїчних систем: 

1 = <G 
b
 , G

c
 ,  G

i
 , G

r
>,                                    (2.4) 

2 = <G
a
 , G

z 
, G 

u
 , G

e
>, 

3 = <Gsk , Gsk
 
, Gg>,  

де 1  включає набори   простих  типів даних  (t = b (bool), c (char),  і (int),  r 

(real)) і  2  – складні (структурні)  ТД (t = a(array), z (record), u (union), e 

(enum).),  як комбінацій простих типів даних;  3 –  складні і генеровані типи 

даних (портфель, контейнер, протокол тощо) та  генеровані ТД.  

Кожен елемент  класу простих і складних типів даних визначається  на 

множині значень  цих типів даних та операцій над ними: 

G
t
 = <X

t
  , 

t
 >,  де t = b, c, i, r, a, z, u, e. 

Операціям перетворення кожного t типу даних відповідає ізоморфне 

відображення двох алгебраїчних систем з сумісними типами даних двох 

різних мов. У класі  систем   1  та 2  перетворення типів даних t  q  для 

пари мов Lt і  Lq  розроблено  такі аксіоми з ізоморфізму відображень: 

Твердження 2.1. Системи G
t
 та G

q
  для мов Lt та  Lq – ізоморфні, якщо 

їх типи даних  q, t визначені на одній  й тій же множині простих та складних 

типів даних; 

Твердження 2.2. Між значеннями   X
t
 та X

q
  типів даних   t,  q існує 

ізоморфізм, якщо множини операцій 
t
 та 

q
 вживаних для цих типів даних  

різні.   Якщо   множина   = 
t
  

q
 не порожня, має місце ізоморфізм  

двох систем G 
t
 = < X

t
 ,>  и   G

q
 = < X

q
 ,   >.  Якщо тип даних  t є 
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список, а тип q  –  речовинне,  то між множинами X
t
 и  X

q
   не існує 

ізоморфної відповідності;  

Твердження 2.3. Алгебраїчні системи G
t
  = G

q
 за потужністю 

повинні бути рівні, оскільки вони представлені на множині типів даних  мов 

Lt и  Lq. 

Відображення за аксіомами 1, 2 зберігають лінійний порядок елементів, 

оскільки алгебраїчні системи є лінійно  впорядкованими.  

Передбачається, що множина ТД кожної МП впорядкована й індекси t і 

q  визначають конкретні елементи цієї множини.  Кожна МП має певну 

множину  типів даних і базових операцій, що визначають основу всієї 

множини типів. Новий тип буде мати індекс, що функціонально залежить від 

індексів визначених типів і конкретних операцій перебудови. Перетворення чи 

відображення ТД повинні бути  взаємо однозначними і ізоморфними. Це 

доводиться наступними твердженнями для простих Та
t
 і  Т

q
β  і складних ТД. 

Лема 2.1. Для будь-якого ізоморфного відображення  φ між   

системами  Та
t
 і  Т

q
β   виконується    рівність  φ ( X

t
a min.

) = X
q

min.
,  φ ( X

t
a max. ) = X

q
max.    

Доказ даної леми простий. Для всіх побудованих систем алгебри, що 

описують прості типи даних, множина значень обмежені (числові типи 

розглядаються як відрізки). Згідно твердженням  множин ТД мають 

мінімальні і максимальні елементи. Структурні типи цих даних будуються з 

простих за допомогою кінцевого числа операцій, а їх множина значень також 

кінцева. Тому, існують X
t
a min.

, X
t
a max. , X q

min. ,  X
q

max.
 X

t
a  і  належать множинам X

t
  і 

X
t
  відповідно. Ураховуючи лінійну впорядкованість цих множин, необхідно, 

щоб виконувалася умова леми. Якби воно не виконувалося, то ізоморфне 

відображення не зберігало б лінійний порядок, що суперечить зробленому 

раніше висновку. Лему доведено. 

Теорема 2.1. Нехай φ  є відображенням  системи Та
t
   в  Т

q
β . Для того 

щоб відображення φ було ізоморфним, необхідно і достатньо, щоб φ  

ізоморфно відображало   X
c
  і X

c
     із збереженням лінійного порядку. 
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Необх ідність .  Нехай φ – ізоморфізм. Тоді при відображенні 

зберігаються всі операції множини Ω = 
c
 = c

 , у тому числі і операція 

відношення, яка визначає лінійний порядок на множинах X
c
  і X

c
 . 

 Д о с т а т н і с т ь .  Нехай φ ізоморфно відображає X
c
   із збереженням 

лінійного порядку. Необхідно перевірити збереження операцій, вказаних 

вище. Операція відношення виконується згідно впорядкованості на прикладі   

операції   succ.     

Згідно лемі 2.1  φ ( X
c

min. ) = X
c

min.
. Послідовно застосовуючи операцію succ 

до даної рівності і ураховуючи лінійну впорядкованість множини X
c
  на X

c

, 

отримаємо, що для будь-кого x
c
   X

c
  і   x

c
   ≠ X

c
max.    з рівності φ ( x

c
 ) = x

c
b  слідує 

рівність φ (succ( x
c
 )) = succ ( x

c
 ). 

Для операції pred розгляд аналогічний.  Послідовно застосовуючи 

операцію pred, отримаємо, що для будь-кого   x
c
   X

c
  и  x

c
   ≠ X

c
min.    з рівності  φ 

( x
c
 ) = x

c
 , де x

c
  X

c
  слідує рівність φ (pred( x

c
 )) = pred ( x

c
 ).  Теорема доведена.  

Вона дозволяє використовувати як операції перетворення між 

перерахованими типами будь-яке ізоморфне відображення, що задовольняє 

умовам теореми, незалежно від природи елементів множин X
c
  і X

c

.  

Теорема 2.2. Нехай T
a
  і T

a
 – дві системи, що відповідають типам даних 

масив φi, φy – їх ізоморфні відображення, які зберігають  лінійний порядок. 

Тоді ізоморфізм φ  між T
a
 , T

a
  і  T

a
   повністю визначається  

відображенням φi  і φy. Це значить, що аналіз відображення  φ може бути  

зведене  к аналізу φi і  φy . А це значно спрощує  задачу побудови  ізоморфного 

відображення. 

Д о к а з .  Нехай є відображення   φi і φy.  Відображення   φi  зберігає  

лінійний   порядок,   і,   отже, зберігається взаємна впорядкованість окремих 

елементів масивів щодо одного до іншого. Розглянемо вираз ( x
a

1
 X

a
  ) & 

( x
a

2
 X

a
 )& ( x

a

1
≤ x

a

2
)    φ ( x

a

1
)≤ φ( x

a

2
). З урахуванням результату 

виконання цього виразу достатньо перевірити тільки для одного елемента 

масиву. Нехай k I
a
 . Йому буде відповідати  φi (k) I

a
 . Нехай   виконується    
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нерівність   x
a

1
(k) ≤ x

a

2
(k). Застосуємо  до  обох  частин   нерівності   

відображення  φу | Y( x
a

1
) ≤ φ у | Y( x

a

2
).  

Тому незалежно від типу даних для множин  Y ( X
a
 ),Y ( X

a
  ) 

відображення φу також зберігає лінійний порядок. Отже, справедливо 

нерівність φ у | Y( x
a

1
)(k)) ≤ φ у | Y( x

a

2
)(k)), при цьому кожному значенню            

φi (k) відповідає  φ у | Y( x
a
 )(k)).  Теорему доказано. 

2.1.2 Формалізація зв’язку функціональних та інтерфейсних 

об’єктів 

Твердження 2.4. Операція зв’язку Ok, Ol дає об’єкт, у якого множина 

інтерфейсів In співпадає з множиною інтерфейсів Out, а множина вихідних 

Out інтерфейсів — з множиною In інтерфейсів:   

 

Твердження 2.5. Взаємодія об’єктів  є коректною, якщо об’єкт-сервер 

повністю забезпечує сервіс, необхідний об’єкту-клієнту: 

 

Проекція об’єкту на інтерфейс – об’єкт, у якого множина інтерфейсів In 

містить один  інтерфейс, а множина інтерфейсів Out –  тільки ті інтерфейси, 

які необхідні для надання сервісу:  

  . 

Проекція об’єкту на множину інтерфейсів  це  інтерфейс  породжений 

вхідними In і вихідними Out інтерфейсами: 

 

 

Проекція об’єкту на об’єкт є об’єкт на множині вхідних інтерфейсів   

 

Проекція  взаємодіючих об’єктів за  рівністю 

 

Операція паралельного  виконання ПС  Po ||, …, || Pr   у середовищі  дає 

об’єкт, у якого множина інтерфейсів In співпадає з множиною інтерфейсів In 

об’єкта-сервера, а множина  інтерфейсів Out  – об’єднання множин  

інтерфейсів Out  об’єктів середовища.  

    lklk OInOOutOO ,

    nmlnkm IIOOutIOInI 

    kkk OInOOutO ,

        












M

m
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M

m
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     lmkmlk OIOIOO 
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 Твердження 2.6. Взаємодія об’єкту і середовища  є коректною, якщо 

виконується умова: середовище повністю забезпечує сервіс, необхідний 

об’єкту-клієнту  

 

  

Операція успадкування  об’єктом інтерфейсів від ПС є об’єкт, що 

успадковує інтерфейси всіх об’єктів середовища. Успадкований об’єкт 

делегує усі  інтерфейси відповідно властивостей: 

транзитивності   3132213,2,1 ,: OOOOOOOO 
      

рефлективності kkk OOOO   . 

Результатом відображення об’єкту на об’єкт є інтерфейс з множини 

вхідних інтерфейсів     lklk OInOOO    та вихідних інтерфейсів Ok [O1] = Ok 

[Out(Oi)].                    

З загальної точки зору і у відповідності з узагальнюючим аспектом 

об’єкт розглядається як математичне поняття класу  O=(O0, O1, … On), де O0 

відповідає сама ПрО, а іншим  елементам  відповідає  відношення 

ij[(i>0)&( j≥0)& (i? j)& (Oi Oj)].                                               (2.5) 

У відповідності зі структурним аспектом кожен  об’єкт як підмножина  

O'=(O1, O2, … On) застосовуються операції теоретико-множинної алгебри з  

вигляду:  

ij[(i>0)&( j>0)& ?( i j)& (Oi Oj)].                                               (2.6) 

Для об’єктів визначаються інтерфейси, властивості і характеристики. У 

відповідності з характеристичним аспектом для кожного з об’єктів 

формується його концепт. Якщо O'=(O1, O2, … On) – сукупність об’єктів ПрО, 

а P'=(P1, P2, … Pr) – множина унарних предикатів, які визначені на 

характеристиках даних  об’єктів ПрО то концепт об’єкту Oi є множиною 

тверджень, які побудовані на основі предикатів з P', що приймають значення 

істини для відповідного об’єкту. Тобто Pk(Oi) = true   і  між об’єктами діють  

відношення типу “рід–вид”. 

Взаємозв’язки між об’єктами формуються на основі бінарних 

предикатів, які пов’язані із властивостями об’єктів ПрО, і деталізуються до 

рівня взаємозв’язків між станами об’єктів Залежність від параметру часу 
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досягається внесенням у ОМ спеціального об’єкту Timer, основне 

призначення якого полягає у розсилці спеціальних повідомлень поточного 

часу з певним рівнем дискретності. Кожен об’єкт має відповідний метод, 

який аналізує отримане значення і виконує перехід до іншого стану або 

залишає його без змін.  

2.1.3. Теорія структурної організації даних. Трансформація типів 

даних 

Теорія структурної організації даних базується на формалізованому 

підході до визначення структур і типів даних за допомогою теорії 

аксіоматизації з правилами виконання операцій над їх значеннями. Основу 

теорії структурної організації даних складають типи, операції над ними і 

форма подання на машині. Тип – це математичне поняття, що позначає безліч 

значень елементів. Базовий тип – це елементарний тип (наприклад, ціле, 

дійсне та ін.), значення якого визначається апаратурою, компіляторами 

програм з МП та ін. Тип присвоюється змінній, що визначає клас значень, 

кожне із яких належить одному і тільки одному типу. Операції над 

значеннями типу – це аксіоми. Кожне значення типу "будується" за 

допомогою кінцевого числа операцій (наприклад, операція «+» має різну 

семантику для змінної, матриць і т.п.) і в пам'яті машини це значення – 

кінцеве [1–4].  

Операції над типом – це операції перетворення для відображення 

значень одного типу в значення іншого типу. Зворотною для функції 

перетворення є селектор, тобто функція, яка забезпечує вибір компонентів із 

структурного або складного типу.  

Аксіоматична система включає фундаментальні типи даних (прості, 

структурні і складні), безліч операцій і значень типів даних, їх властивості і 

зв'язки з іншими типами даних. Прості типи – це перечислимі і числові, 

структурні – це масиви і записи, складні – це множини, об’єднання, динамічні 

об’єкти даних, списки, послідовності, стеки, дерева та ін. 

Типи даних призначені для опису функцій і програм в МП. Вони 

реалізуються системами програмування на різних платформах комп'ютерів у 

вихідному коді, який служить джерелом не лише для виконання програми на 
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цій МП, але і для забезпечення інтероперабельності (взаємодії) в 

різноманітних сучасних середовищах, що відрізняються між собою. Кожна 

реалізована програма відображає використовуваний тип даних конкретної 

МП, значення якого передається іншій програмі за допомогою виклику 

(звернення) і використовується при обчисленні програми. 

Прості типи – це зліченні, а також "цілий – integer (i) ", "дійсний – 

real (r) ", "булевий – boolean (b)" і "символьний – character (с)".  

Вони мають вигляд: 

type T = X (х1, х2, .... хn), 

де Т – ім'я типу, а (х1, х2, .... хn) – імена значень з множини значень X типу Т. 

Операції над перечіслімими типами включають бінарні операції 

зіставлення та унарні операції pred і succ, які визначають відповідно 

попередній і подальший елементи в множині Х. Операції зіставлення (<, ≤,>, 

≥, =, ≠), далі (≤), визначають лінійний порядок елементів множини X. 

Булевий тип визначений на множині значень Х
b
 та операцій Ω

b
: 

Х
b
 = {false, true},  

 Ω
b
 = {&, V, ¬, pred, succ, ≤}. 

Символьний тип визначений на множині значень Х
с
 і множині операцій Ω

c
: 

Х
с
 = {... , ’А’ ... , ’Х ’  . . .  , ’0’, ’1’,  . .. , ’9’}, 

Ω
c
 ={pred, succ, ord, chаr,  ≤}. 

Операція ord надає кожному символу його порядковий номер, а chаr 

для  цього номера – значення. Аксіоми даних типів мають такий вигляд: 

X . min  X,    X . max  X, 

( x  X) & ( x ≠ X . max)    succ (x) X. 

 ( x  X) & ( x ≠ X . max)    succ (x)  ≠  X . min,  

де X.min і X.max – мінімальний і максимальний елементи множини X. 

Числові типи (integer та real) мають обмеження, пов'язані з 

архітектурою  або з явним описом параметрів компонентів. Їм відповідають 

базові типи, що визначаються як відрізки виду: 

type T = (X.min,  …, X.max), 

де X.min і X.max мінімальний і максимальний елементи цього відрізка.  
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Для  будь-якого x  X виконується умова х.min < х < х.max. Значення x 

залежить від реалізації цього типу конкретним транслятором з урахуванням 

архітектури комп'ютера. 

Над змінними цілого типу виконуються аналогічні операції, до них 

додаються операції цілочисельної арифметики: унарний мінус, +, –, , div і 

mod.  

Цілий тип даних на заданому відрізку визначається наступними 

аксіомами: 

X
i
 = {Х

i
.min, X

i
.max + 1, … Х

i 
.max}, 

Ω
i 
 = {+,   , div, –, ≤}, 

type T
i
 = (X

i
.min ,…, X

i 
.max). 

Дійсний тип визначається за допомогою операцій зіставлення та 

звичайних арифметичних операцій (унарний мінус, +, –,, /). Аксіоми дійсного 

типу на відрізку такі: 

Х
r
 = {x | Х

r
.min ≤ x ≤ Х

r
.max }, 

Ω
r 
 = {+,   , /, – , ≤ }, 

type  T
r
 = (Х

r
.min ,…, Х

r
 max). 

Будь-які типи даних зводяться до базового типу, перетворюються до 

необхідного виду, заданому в програмі, і після отримання в ній результату 

базовий тип приводиться до вихідного типу за допомогою наступних аксіом 

загального типу: 

( x  X)   Т(Т
0
(х)) = х, 

( x1  X) & ( x2  X)   ( x1  ≤ x2 )  ≡  (T
0
(x1)  ≤. T

0
(x2)) . 

У них Т
0
 позначає базовий тип для типу Т. Операції перетворення 

значення Т
0
 (x) до Т (x) визначають відповідний базовий тип при виконанні 

арифметичних операцій : 

( x1  X) & ( x2   X)  (x1  x2 ) ≡ T(T
0
(x1)   T

0
(x2)). 

2.1.4. Аксіоматика структурних та складних типів даних 

Структурний тип даних – це масив і запис, що будуються з базових і 

не структурних типів даних і таких, що містять набір впорядкованих 

елементів, кожен з яких обробляється як самостійний тип. 
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   Масив конструюється з базових перечіслімих типів і представляється 

механізмом відображення множини індексів I масиву на множині значень Y 

елементів масиву: 

M: I  →  Y .  

Над даним типом – масив – можуть виконуватися операції: 

– упорядкування елементів масивів; 

– додавання і віднімання елементів однотипних масивів, 

– множення двовимірних масивів за правилами множення матриць. 

Операція множення накладає обмеження на область значень індексів 

масивів, що визначаються математичними правилами множення матриць. 

Операції додавання і віднімання виконуються для числових масивів, входять 

до складу множини спільних операцій над масивами і мають вигляд: 

X
α
  = { x |( x1  X

α
) & ( x2   X

α
)  I( x1) = 

I( x2 ))&  (Y (x1) Y(x2)    Y (Х
α
) )},  Ω

α 
 = { ≤ }, 

type Т
а
 = аrrаy Т(I) of T(Y ), 

де I(х) – множина індексів х для масиву, Y(x) – множина значень 

елементів масиву, Y (Х
α
)– множина значень елементів для будь-яких типів 

масиву, Т
а
 – тип даних масив; Т(I) – тип даних індексів масиву; T(Y ) – тип 

даних для множини значень елементів масивів типу Т
а
. 

Виходячи з другого виразу наведеного визначення до даного типу 

належать лише ті масиви, у яких множини індексів збігаються, а множини 

значень їх елементів належать одній і тій же числовій множині, що 

характеризує даний тип. Операції виконуються над масивами як над єдиним 

значенням, відповідним типу даних масиву. Дані типу Т(Y) в описі масиву Т
а
 

у свою чергу можуть визначатися рекурсивно, тобто через масив за 

наступною схемою: 

type Т
а
   = array T(I

1
) оf T(Y

1
), 

type T(Y
1
) = array Т(I

2
) оf Т(Y

2
), що еквівалентно наступному запису: 

type Т
а
   = array Т(I

1 
  I

2
) оf Т(Y

2
). 

Запис, як і масив, представляє собою конкатенацію окремих 

компонентів, які можуть мати різні типи. Множина значень типу запис – 

прямий добуток множини значень її компонентів. До множини операцій, що 
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виконуються над записами, відносяться тільки операції зіставлення, які 

використовуються для порівняння однотипних структур (типи компонентів 

порівнюваних записів та їх порядок слідування однакові): 

X
z  

= {x | (x=x
v1

   . . .   x
vn

) & (x
v1 
 X

 v1
)  & . . . & (x

vn
  X

 vn
 )},  Ω

z 
 = { ≤ }. 

Загальна форма представлення типу для запису має вигляд 

type Т
z
 = (Sv1:T 

v1
; ... Svn : T

 vn
 ). 

де
1v

S , ..., 
nvS  – селектори, а 1vT , ..., nv

T  – типи даних компонентів запису. 

У МП запис (
1v

S , ..., 
nvS )  описується наступним чином: 

type T 
z
 = record 

1v
S : 1vT ,  : 

nvS : nv
T end. 

Операції виконуються над записом як над єдиним структурним 

значенням. Обробка окремих компонентів запису виконується за допомогою 

операцій селектора, аналогічно відповідній операції для обробки масиву. 

Складні типи даних. До них відносяться: множини, об'єднання, 

списки, послідовності, дерева та ін. Деякі з цих типів - стандартні в 

конкретних МП, інші реалізуються шляхом моделювання через відповідні 

структури і операції над ними. При цьому подання даних операцій у МП 

менш формалізоване. 

Множини. Загальна форма представлення цього типу даних має 

вигляд: 

type T = powerset T
0
, 

де Т – тип множини; Т
0
 – базовий тип для його елементів.  

         Тип Т включає операції над множинами як над математичними типами 

– об'єднання, перетин, різниця, включення, тотожність і ін.. За допомогою 

операцій селектора проводиться вибір типу Т
0
 з об'єкта типу Т, а за рахунок 

операції конструювання – формування з одного або з декількох елементів Т
0 
 

об’єкту типу Т. 

Об'єднання. Загальна форма для типу – об'єднання має вигляд: 

type T = union ( 1vT , ..., nv
T ), 

де Т – тип об'єднання;, 1vT , ..., nv
T , – базові типи. 

Будь-який об'єкт типу Т має значення і ознаку, за яким визначається 

один з типів, 1vT , ..., nv
T  для даного значення. Механізм реалізації об'єднання 
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подібний механізму реалізації варіантних записів. Відмінність полягає в 

тому, що сама ознака прихована на відміну від ознаки варіантної записи, в 

яку вона входить окремо. 

Списки. Це конструктивний елемент МП ЛІСП. Елемент списку 

описується як запис з однією або декількома компонентами посилального 

типу, над якими виконуються операції, аналогічні операціям над 

фіксованими записами. Існують також операції, що застосовуються до цілого 

списку: вибір початкового елемента, отримання залишку списку, 

підключення списків, їх порівняння, інвертування, пошук елементів у списку 

та ін. Ці операції належать до засобів мови Лісп. 

Послідовність. Загальна форма має вигляд: type T = sequence T
0
, де Т – 

тип послідовності, а T
0
 – базовий тип. Послідовність – один з варіантів типу 

списку, у якого кожен елемент містить тільки одне посилання для 

забезпечення однобічного зв'язку. Операції над послідовностями аналогічні 

операціям над списками. Один з різновидів послідовності – рядок. Для рядка 

кожний елемент, крім посилальної змінної, містить елемент символьного 

типу.  

          Дерева. Це спискові структури, які використовуються для 

представлення графів або інших аналогічних об'єктів. Множина операцій над 

деревами аналогічно множині операцій над списками. Реалізація цих 

операцій залежить від конкретних програм. 

Крім розглянутих типів, в програмуванні використовуються 

різноманітні комбінації перерахованих вище ТД. 

2.2.  Фундаментальні  типи даних МП 

2.2.1. Основні типи С++ 

Основні типи в С++ поділяються на дві групи: цілочисельні типи і типи 

с плаваючою крапкою. Це арифметичні типи.  В С++ немає жорсткого 

стандарту на діапазони значень арифметичних типів (в стандарті мови 

говориться лише про мінімально допустимі значення). В принципі, ці 

діапазони визначаються конкретною реалізацією.  Загалом вибір цих 

характеристик диктується ефективністю використання …. здібностей 
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комп’ютера Залежність мови від реалізації створює певні проблеми 

переносимості. C++ залишається машинно-залежною мовою. 

До цілочисельних типів відносяться типи, представлені наступними 

іменами основних типів:  

• char  

• short  

• int  

• long 

Імена цілочисельних типів можуть використовуватися з парою 

модифікаторів типу:  

• signed  

• unsigned 

Ці модифікатори змінюють формат представлення даних, але не 

впливають на розміри ділянок пам’яті,  що виділяється. 

Модифікатор типу signed вказує, що змінна може приймати як додатні, 

так і від’ємні значення. Можливо, що при цьому самий лівий біт ділянки 

пам’яті, що виділяється для збереження значення, використовується для 

представлення знаку. Якщо цей біт встановлено в 0, то значення змінної 

вважається додатнім. Якщо біт встановлено в 1, то значення змінної 

вважається від’ємним. 

Модифікатор типу unsigned вказує, що змінна приймає невід’ємне 

значення. При цьому самий лівий біт ділянки пам’яті, що виділяється для 

збереження значення, використовується так же, як і всі інші біти ділянки 

пам’яті – для представлення значення. 

До плаваючих типів відносяться три типи, представлені наступними 

іменами типів, модифікаторів і їх поєднань: float, double, long double 

Плаваючі типи використовуються для роботи з дійсними числами, які 

представляються у формі запису з десятковою точкою, так і в "науковій 

нотації". Різниця між нотаціями стає очевидною з простого прикладу, який 

демонструє запис одного і того ж дійсного числа в різних нотаціях: 

297.7           2.977*10**2           2.977Е2 

Таблиця 2.1 
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Основні типи даних С++ 

Тип даних Біти Min Max Значення 

Bool - - - Логічний тип (boolean) 

signed char 8 -128 127 Символ 

unsigned char 
8 0 255 

Символ (невід’ємне 

значення) 

signed short 16 -32768 32767 Коротке ціле число 

unsigned short 16 0 65535 
Коротке ціле число 

(невід’ємне значення) 

signed int 16 -32768 32767 Ціле число 

unsigned int 
16 0 65535 

Ціле число (невід’ємне 

значення) 

signed long 32 -2147483648 2147483648 Довге ціле число 

unsigned long 32 0 4294967295 
Довге ціле число 

(невід’ємне значення) 

Float 32 3.4Е-38 3.4Е+38 

Число з плаваючою 

крапкою одинарної 

точності 

Double 64 1.7Е-308 1.7Е+308 
Число з плаваючою 

крапкою подвійної точності 

long double 80 3.4Е-4932 3.4Е-4932 

Число з плаваючою 

крапкою підвищеної 

точності 

Таблиця 2.2  

Відповідность ТД  GDT до типів даних С++ 

Тип Синтаксис Значення Властивості Операції 

Логічний 

(boolean) 

Boolean-type = 

"boolean" 

“true”, “false”, 

такі, що true  

false 

невпорядкова

ний, точний, 

нечисловий. 

Equal, Not, And, Or 

 

Equal(x,y:boolean): 

boolean визначається 

таблицею 1.1 

Not(x,y:boolean): 

boolean визначається 

таблицею 1.2 

Or(x, y: boolean): 

boolean визначається 

таблицею 1.3 

And(x, y: boolean): 

boolean = 

Not(Or(Not(x), 

Not(y))). 

Символьн

ий 

(character 

character-type = 

"character", 

[ "(", repertoire-

list, ")" ] ; 

repertoire-list = 

repertoire-

identifier, 

{ ",", repertoire-

Простір значень 

включає явно 

визначені 

елементи наборів 

символів, задані 

списком 

repertoire-list. В 

тих випадках, 

невпорядкова

ний, точний, 

нечисловий. 

 

Equal. 

Equal(x, y: 

character(repetoire-

list)): boolean є true, 

якщо х і у означають 

один і той самий 

елемент набору 

символів, заданого 
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identifier } ; 

repertoire-

identifier = value-

expression ; 

коли набори 

символів, задані 

окремими 

repertoire-

identifier, мають 

спільні елементи, 

простір значень – 

об’єднання цих 

наборів символів 

(без дублювання). 

списком repertoire-list, 

і false – в 

протилежному 

випадку. 

  Табліця 2.3  

 

Типи даних  МП і С++ 

Назва Опис Розмір Діапазон 

Char Символ, або найменше ціле 1 байт signed: від -128 до 127 

unsigned: від 0 до 255 

short int (short) Найменше ціле 2 байта signed:  від-32768 до 

32767 

unsigned: від 0 до 65535 

Int Ціле 4 байти signed: від -2147483648 

до 2147483647 

unsigned: від 0 до 

4294967295 

long int (long) Велике ціле 4 байти signed: від -2147483648 

до 2147483647 

unsigned: від 0 до 

4294967295 

Bool Логічне 1 байт true або false 

Float Дійсне з плаваючою комою 4 байти від 1,2×10
−45

 до 3,4×10
+38

  

Double Дійсне з плаваючою комою 

подвійної точності 

8 байтів від 2,3×10
−308

 до 

1,7×10
+308

 

long double Велике дійсне з плаваючою 

комою подвійної точності 

8 байтів від 2,3×10
−308

 до 

1,7×10
+308

 

Wchar_t Розширений символьний 2 байти Одим символ 

 2.2.2. Співставлення  ТД  GDT ISO/IEC 11404-2007 З ТД МП JAVA 

Java є мовою, що строго типізується. Це означає, що будь-яка змінна і 

будь-яке вираження мають відомий тип ще на момент компіляції. Таке 
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суворе правило дозволяє виявляти багато помилок вже під час компіляції. 

Компілятор, знайшовши помилку, вказує точний рядок і причину її 

виникнення, а динамічні "баги" (від англійського bugs) необхідно спочатку 

виявити тестуванням, а потім знайти місце в коді, яке їх породило. Тому 

чітке розуміння моделі типів даних в Java сильно допомагає в написанні 

якісних програм. 

Усі типи даних розділяються на дві групи. Першу складають 8 простих 

або примітивних типів даних. Вони підрозділяються на три підгрупи: 

 цілочисельні 

  – byte 

  – short 

  – int 

  – long 

  – char (також являється цілочисельним типом) 

 дробові 

   – float 

   – double 

 булевий 

    – boolean 

Другу групу складають об'єктні або посилальні типи даних. Це усі 

класи, інтерфейси і масиви. У стандартних бібліотеках перших версій Java 

знаходилося декілька сотень класів і інтерфейсів, зараз їх вже тисячі. Окрім 

стандартних, написано багато класів і багато інтерфейсів, що складають 

будь-яку Java програму. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Типи даних Java 

Примітивні типи Посилальні типи 

boolean Числові типи Масиви Класи Інтерфейси 

Цілі типи Дійсні 
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Рис. 2.3. Типи даних  в Java 

Відмінність між примітивними і посилальними типами даних на 

прикладі змінних. Примітивні змінні є дійсними сховищами даних. Кожна 

змінна має значення, не залежне від інших. Посилальні ж змінні зберігають 

лише посилання на об'єкти, причому різні змінні можуть посилатися на один 

і той же об'єкт. В цьому випадку їх можна порівняти із спостерігачами, які з 

різних позицій дивляться на один і той же об'єкт і однаково бачать усі зміни, 

що відбуваються з ним. Якщо ж один спостерігач змінить об'єкт 

спостереження, то він перестає бачити і зміни, що відбуваються з колишнім 

об'єктом. 

Таблиця 2.4 

Фундаментальні типи даних МП Java 

Назва Опис Розмір Діапазон 

Byte Найменше ціле 1 байт від –128 до 127 

Short Маленьке ціле 2 байта від–32768 до 32767 

Int Ціле 4 байти від –2147483648 до 

2147483647 

Long Велике ціле 8 байти від –

922372036854775808 

до 922372036854775807 

Char Символьне 2 байт Символи UNICODE 

Float Дійсне з плаваючою комою 4 байти від 1,2×10
−45

 до 3,4×10
+38

  

Double Дійсне з плаваючою комою 

подвійної точності 

8 байтів від 2,3×10
−308

 до 

1,7×10
+308

 

Boolean Логічне – true або false 

Цілочисельні типи – це byte, short, int, long, також до них відносять і 

char. Перші чотири типи мають довжину 1, 2, 4 і 8 байт відповідно, довжина 

char – 2 байти, що безпосередньо виходить з того, що усі символи Java 

описуються стандартом Unicode. Довжини типів приведені тільки для оцінки 

byte short int long char float double 
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областей значення. Як вже говорилося, пам'ять в Java представляється 

віртуальною, і вичислити, скільки фізичних ресурсів займе та або інша 

змінна так прямолінійно не вийде. 4 основні типи є знаковими. char доданий 

до цілочисельних типів даних, так як з точки зору JVM символ і його код – 

взаємно-однозначні поняття. Звичайно, код символу завжди додатний, тому 

char – єдиний беззнаковий тип. Ініціалізувати його можна як символьним, так 

і цілочисельним літералом. В усьому іншому char – повноцінний числовий 

тип даних, який може брати участь, наприклад, в арифметичних діях, 

операціях порівняння і тому подібне. 

Тип int вміщує приблизно 2 мільярди, а тому підходить у багатьох 

випадках, коли не потрібно надвеликі числа. Щоб уявити собі розміри типу 

long, вкажемо, що саме він використовується в Java для відліку часу. Як і в 

багатьох мовах, час відлічується від 1 січня 1970 року в мілісекундах. Так от, 

місткість long дозволяє відлічувати час упродовж мільйонів віків(!), причому 

як в майбутнє, так і в минуле. 

Дробові типи – це float і double. Їх довжини – 4 і 8 байт відповідно. Для 

цілочисельних типів область значень задавалася верхньою і нижньою 

межами, дуже близькими по модулю. Для дробових типів додається ще одне 

обмеження – наскільки можна наблизитися до нуля, іншими словами – як 

найменше позитивне ненульове значення. Таким чином, не можна задати 

літерал свідомо більшим, ніж дозволяє відповідний тип даних, це призведе до 

помилки overflow. І не можна задати літерал, значення якого по модулю 

занадто мале для цього типу, компілятор згенерує помилку underflow. 

Змінні булевого типу (логічні змінні) можуть приймати одне з двох 

значень: "істина" або "брехня" і використовуються в МП в операціях 

відношення (порівняння) і логічних операціях. 

X y Equal(x,y) 
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 Таблиця 2.5   

Пари елементів 

 

На відміну від C, де результату 

"брехня" зіставлено ціле значення типу 

int, рівне 0, а результату "істина" – 

ненульове значення типу int, і, відповідно, результатам порівняння 

присвоюється ціле значення (зазвичай 0 або 1), в Java для булевих змінних 

введений свій, окремий тип даних.Наприклад: boolean switch = true (таблиця 

2.1). 

Змінні булевого типу в Java задаються за допомогою ключового слова 

boolean і можуть мати лише одне з двох значень : true або false. 

2.3 Перебудова загальних ТД до  фундаментальних 

Сутність проблеми. Поняття «тип даних» виник ще в 70-роках 20 

сторіччя, як формальний механізм опису і  тлумачення даних, з якими 

працює кожна програма. Сформувалась аксіоматика фундаментальних типів 

даних, яка використовується і зараз. Програмування  в МП   пов’язано  з  

типами даних, які  необхідні для  вирішення задач  і отримання результатів. 

Тип – це математичне поняття, що позначає множину значень елементів. Тип 

даних – це набір різних значень з певними властивостями та виконуваними 

над цими значеннями операціями.  Базовий тип даних є елементарним типом 

(ціле, дійсне, символьне та ін.), значення якого визначається апаратурою, 

компіляторами з МП та ін. Тип присвоюється змінній у програмі в МП для 

завдання класу значень, кожне з яких належить одному і тільки одному типу. 

Операції над значеннями типу є аксіоми, що виконують функції  

відображення значень одного типу в значення іншого типу [3, 6].  

Кожне значення типу будується за допомогою кінцевого числа операцій 

(наприклад, операція «+» має різну семантику для змінної, матриць і т.п.) і в 

True true true 

True false false 

False true false 

False false True 
X y Or(x,y) 

True true True 

True false True 

False true true 

False false false 
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пам'яті машини це значення – кінцеве. Типи призначені для опису функцій і 

програм в МП, реалізуються системами програмування на різних платформах 

комп'ютерів у вихідному коді, який служить джерелом не лише для 

виконання програми на цій МП, але і для забезпечення інтераперабельності в 

різноманітних сучасних середовищах, що відрізняються між собою. Кожна 

реалізована програма відображає використовуваний тип даних конкретної 

МП, значення якого може передаватися іншій програмі за допомогою 

апарату виклику (звернень, повідомлень) і використовується при обчисленні 

програми. 

Операції над типом – це операції перетворення чи відображення значень 

одного типу в значення іншого типу за допомогою функцій селектора, яка 

забезпечує вибір елементів даних із структурного або складного типу.  

Головним питанням даної проблеми є теоретичні і прикладні аспекти 

використання даних у МП і необхідного перетворення  фундаментальних 

типів даних (Fundamentals data types – FDT) нееквівалентних між собою 

даних в МП (вирішених міжмовним і між модульним інтерфейсом у  [1–3]) та   

генерації   загальних типів  даних (General Data Types – GDT) нового  

стандарту ISO/IEC 11404 –2007 до типів даних  FDT в МП, а саме: 

– аналіз властивостей FDT, що широко використовуються  у всіх мовах 

програмування (МП) для їх оброблення у відповідному середовищі; 

– розгляд особливостей загальних типів даних  GDT  стандарту ISO/IEC 

11404 та механізмів генерації примітивних і складних типів даних (портфель,  

контейнер тощо);  

– розроблення підходу  до  перебудови GDT <=>  FDT,  

– співставлення загальних типів даних з ФДТ МП  С++, Java  і побудови  

примітивів чи функцій  перетворення  несумісних типів даних цих мов  для 

сучасних середовищ; 

– розробка  посередника на прикладі програм в  С++ та Java для  

перебудови не релевантних типів даних, що можуть передаватися  між цими 

програмами.  
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Поряд з теорією FDT виникло поняття загальних типів даних для опис  

даних у різних сферах інформаційній обробки. Розроблено стандарт ISO/IEC 

11404 –2007 (перша версія 1996), який запропонував не тільки нові загальні 

типи даних, але і засоби генерації їх до фундаментальних і  зовсім нових. З 

практичної точки зору загальні типи даних GDT можливо генерувати до 

фундаментальних типів даних FDT за допомогою спеціального набору 

процедур (функцій), який специфічний  для різних комп’ютерних систем. 

Запропонована схема генерації GDT<=>FDT (рис.2.1). 

 

 

Рис. 2.1 Загальна схема перебудови ФДТ <=> GDT 

2.3.1 Основні функції  генерації  типів даних GDT 

 Відповідно спроектованої нами схеми генерації  необхідно  розробити  

набір бібліотек функцій (процедур)  у загально прийнятій мові Java, XML для 

застосування  їх  при відображенні  різних типів даних у програмах  в 

сучасних або  в майбутніх МП. Це такі функції: 

– перебудови типів даних МП1, …, МП n; 

–  подання типів даних  FDT; 

– представлення  GDT для оброблення з апробованої схеми ФДТ; 

 відображення GDT<=>FDT.    
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Теорія подання ФДТ була нами розроблена і реалізована у вигляді   

бібліотеки функцій перебудови між собою типів даних FDT для класу МП 

4GL [4, 5]. Для реалізації даного набору функцій для  ФДТ <=> GDT і  

GDT<=>FDT необхідно провести:  

1) створення бібліотеки функцій для перетворення типів даних GDT 

(примітивних, агрегатних і генерованих) до FDT типів даних (простим, 

структурним і складним) МП, як необхідних елементів середовища взаємодії 

різномовних компонентів, підсистем і   системи Grid; 

2) специфікацію зовнішніх  типів даних компонентів,  підсистем і 

систем  в МП засобами мови  GDT  із накопиченням їх   в одному з 

репозиторій середовища розроблення програмних продуктів (наприклад, на 

деякої фабрики);  

3) розробка  формату нових посередників  подібно   stub з операціями  

звертання до відповідних функцій GDT<=>FDT з метою передачі даних 

взаємодіючому компонентові й зворотно перебудованих типів даних до 

висхідного вигляду..    

Таким чином, проблема збирання  різнорідних компонентів у нових 

МП з урахуванням архітектур платформ і середовищ  в майбутньому, на наш 

погляд,  буде  вирішуватися на знову розроблених  інструментах і засобах  із  

перебудови типів даних  GDT<=>FDT.  

Проведена апробація набору примітивних функцій трансформації 

складних типів даних (масив, черга, стек, комплексне число, вектор) до 

простих FDT  на технологічної лінії інструментально-технологічного 

комплексу (ІТКЗП) веб-сайта (http://factory.unicyb.kiev.ua).  та на 

студентської фабрики програм КНУ (http://programsfactory.univ.kiev.ua), що 

підтримує концепцію зборочного конвеєра академіка Глушкова і  сучасних 

фахівців  (Дж.Грінфілда, Г.Ленца, І.Бейю, М.Фаулера і др.).  

Таким образом,  реалізовані основні задачі обробки даних за  

процесами: 

http://sestudy.edu-ua.net/
http://programsfactory.univ.kiev.ua/
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– специфікація зовнішніх типів даних компонентів, підсистем і 

систем засобами мови GDT і їх накопичення в одному з репозиторіїв;  

– створення ряду функцій  бібліотек для перетворення типів 

даних GDT (примітивних, агрегатних та генерованих) до ФТД типів 

даних (простим, структурним і складним) мов програмування, за 

допомогою яких буде генеруватися необхідна проміжна середа 

взаємодії різномовних компонентів; 

– аналіз та розробка системи управління автоматизованою 

генерацією для кожної взаємодіючої пари елементів проекту, нового 

елемент типу stub, що містить звернення до відповідних функцій 

перетворення типу даного до необхідного увазі при передачі 

інформації взаємодіючих компонентів і назад. 

2.3.2. Взаємодія компонентів в середовищі Java 

У системі JAVA реалізований новий підхід до забезпечення взаємодії 

різних типів компонентів, заснований на механізмі віддаленого виклику 

методів RMI. Цей підхід доповнює мова JAVA стандартною моделлю EJB 

(Enterprise Java Beans) компанії SUN. До неї підключені класи мови JAVA, 

визначення їх атрибутів, параметрів середовища і властивостей групування 

компонентів в прикладну програму для виконання на віртуальній машині 

JVM. Механізм розгортання JAVA-компонентів типу beans на сервері 

реалізований для програм у вихідній мові в середовищі моделі EJB.  

Для реалізації та повторного використання компонентів типу beans в 

системі розроблені такі шаблони в мові Java for Forte:  

 Beans для створення нового компонента і формування каркаса 

компонента з простими властивостями і можливістю автоматичної зміни цих 

властивостей; 

  BeanInfo для інтеграції beans компонентів і забезпечення 

взаємодії;  
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  Customizer для створення панелі, на якій розміщуються 

елементи, які з часом можна використовувати для управління конфігурацією 

beans компонентів;  

  Property Editor для створення класу, що використовується під час 

проектування і редагування властивостей beans компонентів.  

Система забезпечує зв'язок мов Java і C + +, оснований на перетворенні 

Java класів, бібліотеці класів С++ і мові опису інтерфейсу Java Native 

Interface. Основа взаємодії компонентів у цих мовах – апарат встановлення 

відповідності класу інтерфейсу в С++ з Java-класом інтерфейсу. Транслятор 

С + + продукує Java-проксі в С++ клас, результат якого – код Java-С++ є 

інтероперабельним.  

 Реалізація системи конвертування релевантних типів даних між 

різномовними компонентами (Java ↔ С++, С++ ↔ Java та ін.) ґрунтується на 

додаткових описах компонентів, відповідних доробках компіляторів з 

урахуванням цих МП та особливостей платформ розташування компонентів. 

2.4. Генератор типів даних стандарту GDT ISO/IEC 11404 

Генератор ТД (datatype generator) – це концептуальна операція над 

одним або декількома типами даних, яка створює новий тип даних. 

Генератор типів даних оперує з типом даних для його генерації, а не зі 

значеннями для генерації одного значення. Генератор типів даних – це 

сполучення: 

 колекції критеріїв для кількості та характеристик типів даних, над 

якими будуть виконані операції; 

 процедури конструювання, яка, допускаючи колекції типів даних і 

задовольняючи цьому критерію, створює новий простір значень з просторів 

значень цих типів даних; 

 колекції характеристичних операцій, які застосовуються на 

підсумковому просторі значень для завершення визначення нового типу 

даних. 
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Структуровані та генеровані  ТД: 

– концептуально структуровані, маючи обидва компоненти ТД і метод 

доступу вказано; 

– концептуально наполовину структуровані і мають одну компоненту 

типу даних або метод доступу зазначений; 

– концептуально генеровані. 

Під час застосування генератора типів даних до деякої колекції типів 

даних і задоволенні цього критерію формується генерований тип даних, який 

інколи зветься підсумковим типом даних, а колекція типів, до якої генератор 

застосовувався, – його параметричними типами даних.            

Набір характеристичних операцій типу даних виконується для 

заданого типу даних або створює значення типу даних і відрізняє цей тип від 

інших, що мають ідентичний простір значень, за винятком, можливо, заміни 

символів. Набір характеристичних операцій генератора типів охоплює 

операції, які (через які) створюють значення будь-якого типу даних у резуль-

таті застосування генератора типів даних. Набір відрізняє цей генератор від 

інших генераторів, що створюють ідентичні простори значень з ідентичних 

параметричних типів даних. 

Родини типів даних. Якщо існує посимвольна заміна, яка перетворює 

весь простір значень одного типу даних (домен, domain) у підмножину 

простору значень іншого типу даних (діапазон, range) таким чином, що 

значення відношень і характеристичних операцій з домену типу даних 

зберігаються у відповідних значеннях відношень і характеристичних 

операцій діапазону типу даних і, якщо додаткові характеристичні операції 

відсутні в діапазоні даних, то два типи даних належать одній родині типів 

даних. Окремі члени родини розрізняються набором символів, одержуючи 

свої простори значень. У Стандарті набір символів для окремих членів 

родини типу даних описується одним або декількома значеннями, що звуться 

параметричними значеннями родини типу даних. 

Агрегатний тип даних (aggregate datatype) – це генерований тип 
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даних, кожне значення якого отримано зі значень параметричних типів 

даних. Параметричні типи даних агрегатного типу даних або його генератор 

також мають назву компонента ТД. Генератор агрегатного типу даних 

генерує тип даних шляхом: 

 застосування алгоритмічної процедури до простору значень його 

компонента типу даних для побудови простору значень агрегатного типу 

даних; 

 забезпечення набору характеристичних операцій, специфічних для 

генератора. 

На відміну від інших генерованих типів даних особливість агрегатного 

типу даних полягає у тому, що компоненти значень агрегатного значення 

доступні через характеристичні операції. Агрегатні значення різних типів 

відрізняються між собою властивостями, які характеризують відношення між 

компонентами типів даних і відношення між кожним компонентом і 

агрегатним значенням. У цьому розділі визначаються такі властивості. 

Для агрегатних типів даних характерна незалежність властивостей 

компонентів типів даних. (Основні властивості множин, наприклад, не 

залежать від їх елементів). Довільною комбінацією властивостей, 

специфікованих у цьому розділі, визначається конкретна форма агрегатного 

типу даних, хоча більшість становлять вираз для однорідних агрегатних 

типів даних (8.1) із залученням деяких методів прямого доступу (8.5). 

Розмір (size) агрегатного значення – це кількість компонентів значень, 

які в ньому містяться. Розмір агрегатного типу даних фіксований тоді і 

тільки тоді, коли усі значення його простору значень містять однакову 

кількість компонентів значень. Розмір змінний, якщо різні значення 

агрегатного типу даних можуть мати різну кількість компонентів значень. 

Змінний розмір – більш загальний випадок; фіксований розмір – частковий 

випадок змінного. 

Унікальність. Агрегатне значення має властивість унікальності тоді і 

тільки тоді, коли жодне значення елемента типу даних не зустрічається 
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більше одного разу в агрегатному значенні. Агрегатний тип даних має 

властивість унікальності тоді і тільки тоді, коли всі значення унікальні в його 

просторі значень. 

Впорядкування (агрегатно-підтримане).Агрегатний тип даних має 

властивість впорядкування тоді і тільки тоді, коли існує канонічний перший 

елемент кожного непустого значення з його простору значень. Це 

впорядкування (зовнішньо) підтримується агрегатним значенням на відміну 

від простору значень елемента типу даних, який сам (внутрішньо) 

впорядкований (3.2). Це також відрізняє його від впорядкованого простору 

значень агрегатного типу даних. 

Метод доступу (access method) для агрегатного типу даних – це 

властивість, що визначає, як компоненти значень можуть бути отримані з 

цього агрегатного значення. 

Агрегатний тип даних має метод прямого доступу тоді і тільки тоді, 

коли існує агрегатно-підтримане перетворення між значеннями принаймні 

одного “індексу” (ключа) типу даних і компонентами значень кожного 

агрегатного значення. Таке перетворення потрібне для однозначності, коли 

існує не більше одного елемента кожного агрегатного значення, яке 

відповідає кожному (складовому) значенню індексу типу(ів) даних. 

Розмірність агрегатного типу даних – це номер індексу або ключа, який має 

цей тип даних. Агрегатний ТД індексований тоді і тільки тоді, коли він має 

метод прямого доступу, кожний індексований тип даних впорядкований і 

елемент агрегатного значення дійсно подається та визначається для кожного 

(складового) значення у просторі значень типу(ів) даних індексу. Кожний 

індексований агрегатний тип даних має фіксований розмір у зв’язку із 

взаємнооднозначним перетворенням із простору значень індексу. Крім того, 

індексований тип даних має “часткове впорядкування” у кожній розмірності, 

що підтримується відношенням порядку на індексному типі даних для цієї 

розмірності; зокрема, агрегатний тип даних з одним упорядкованим 
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індексним типом даних непрямо має впорядкування, забезпечене 

послідовним індексуванням. 

Цей тип має ключ тоді і тільки тоді, коли він має прямий метод 

доступу, але індексні типи даних або перетворення не задовольняють 

потребам індексування. Тобто “ключовий” (індексний) тип даних не 

обов’язково повинен бути впорядкованим і значення агрегатного типу даних 

необов’язково повинно мати елементи, що відповідають всім значенням 

ключа. 

Агрегатний тип даних має тільки методи непрямого доступу, якщо не 

існує агрегатно-підтримане індексне перетворення. Непрямий доступ може 

виконуватись за розташуванням (якщо агрегатний тип даних має 

впорядкування), за значенням елемента (якщо агрегатний тип даних має 

властивість унікальності) або за деяким механізмом вибору, що залежить від 

реалізації і моделюється як випадковий вибір. 

Рекурсивна структура. Тип даних рекурсивний (recursive), якщо 

значення типу даних містить (або посилається на) інше значення цього типу 

даних. У Стандарті рекурсивність підтримується за допомогою оголошення 

типу і рекурсивні типи даних описуються за допомогою оголошення типу в 

поєднанні з вибором типу даних або покажчиком типу. Таким чином, сама 

рекурсивна структура не вважається властивістю агрегатних типів даних. 

 Висновок до розділу 2. В даному розділі розглянуто підхід до 

побудови ПС із функціональних та інтерфейсних об’єктів, загальну 

аксіоматику ТД, що використовуються у сучасних МП. Результатом 

дослідження є  опис  фундаментальних типів даних у МП і їх використання 

при рішенні задач взаємодії різномовних програм у межах сучасних 

середовищ. Наведено формальне подання  простих, структурних і складних 

типів даних МП. Обґрунтовано місце цього напряму дослідження при 

інтеграції різномовних програм і забезпеченні їх взаємодії у сучасних 

середовищах. Деяка частина розділу займає аналіз  сучасних підходів до 

опису даних БД і методів їх перетворення  при поданні або переносі даних з 
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однієї БД в іншу.  Ці результати  будуть  корисні  в інфраструктурах  

середовищ виконання програм, а також  при   обчислюванні задач в сучасних 

розподілених   системах,  типу Grid. 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 3. 

ПРОЕКТУВАННЯ ТА ТЕСТУВАННЯ  ФУНКІОНАЛЬНИХ І 

ІНТЕРФЕЙСНИХ ОБ'ЄКТІВ І СИСТЕМ 

В даном розділі  дано опис підходів до проектування чи моделювання 

моделі ПрО і самої системи за  набором  операцій моделювання, об'єднання 

чи зборки,  взаємодії функціональних і  інтерфейсних об'єктів   в IDL,  а 

также операцій  алгебри перебудови не релевантних типів даних в 

інтерфейсних об'єктах  при  реалізації їх в ПС.  Розроблені  засоби перевірки 

правильності,  тестування об'єктів цих двох типів ПС. 

3.1. Проектування ПС з функціональних і інтерфейсних об'єктів 

Розробники сучасних програмних і інформаційних систем постійно 

стикаються із зростанням їх складності. Це пов'язано, зокрема, з 

підвищенням числа вимог до систем і як наслідок із збільшенням обсягів 

програмного коду. У цих умовах розробка системи шляхом прямого 

переходу від вимог до програмування призводить до величезної кількості 

помилок, внаслідок чого такі проекти зазвичай залишаються незавершеними. 

Сьогодні  створення сучасних ПС неможливо без моделювання. 

Моделі дозволяють звести високу складність ПС до рівня, що 

розуміється людиною. Досягається це за рахунок графічної нотації. 

У процесі побудови моделі ПС приймаються найбільш відповідальні 

архітектурні рішення, оскільки для цього не потрібно детальне кодування. 
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Побудовані моделі можуть модифікуватися протягом всього ЖЦ. Причин 

тому може бути багато – зміни вимог до системи, усунення помилок, 

розвиток системи, знаходження більш вдалих рішень і т. д. При цьому 

обов'язково дотримання відповідності між моделями та перебудовою їх до 

програмних кодів. 

Проектування ПС починається з побудови моделі ПрО, що 

проектується і яка описує систему з різних точок зору, що відображають різні 

аспекти системи. Вибір проекцій моделі залежить від підходу до проблеми і 

прийнятих рішень. Ключем до побудови проекцій є абстрагування, коли 

зосереджуються на найбільш істотних деталях, ігноруючи при цьому менш 

важливі. Надалі для стислості кожну проекцію будемо називати моделлю, 

вказуючи її тип.  Модель специфікується з  необхідною повнотою, точністю і 

зрозумілістю [49, 50, 66]. 

Специфікації  використовуються: 

• для уточнення вимог, узгоджень їх із замовником; 

• при проектуванні моделі ПрО; 

• при реалізації  завдань до системи і  створенні документації; 

• при тестуванні – для перевірки виконання завдань замовника до 

ПС; 

• при супроводженні – для уточнення змін, підтримки 

узгодженості документації із системою тощо. 

Модель ПрО може описуватися в термінах, вхідних і вихідних даних,  

стану системи,  потоків даних і керування ними тощо. Для відображення 

різних аспектів системи застосовуються різні набори понять. Для опису 

характеристик системи можна скористатися кількома моделями в межах 

певних формалізмів.  

Одна з основних переваг моделей – представлення інформації в  

графічній формі. Саме такою мовою і є Unified Modeling Language (UML) та 

опис  моделей ПрО  формально засобами ООП,  інтерфейс котрих  

описується в мові  IDL (Interface Definition Language). 



 

 

75 

Модель ПрО з функціональних і інтерфейсних об’єктів  має вигляд:   

MПрО =  Mo, Mint, Мсх, МПС, P, D , 

де  Mo – множина об’єктів і відношень між ними; 

Mint – множина вхідних і вихідних параметрів інтерфейсів; 

Мсх – множина загальних характеристик об’єктів ПрО; 

МПС – множина  реалізації  моделі,  завдань та методів ПрО; 

Р – предикат з порядку виконання об’єктів; 

D – множина даних ПрО, 

МПС = (Mf, MInt, Md),  

де Mf – множина функцій моделі ПрО, яким відповідають об’єкти 

множини  О = (O1, O2,…, Or);  

MInt, – множина описів вхідних і вихідних параметрів інтерфейсів In, 

Out  для кожної пари зв’язаних між собою об’єктів. Вони  специфікуються у  

паспорті КПВ як зовнішні із класу загальних типів даних об’єктів і  ПС, як 

внутрішні  об’єктів ПрО;  

Md – множина даних  ПрО, які відносятся до класу примітивних чи 

складних  ТД, що є в кожної МП опису методів об’єктів, що 

трансформуються до програмних компонентів.  

Модель програмної системи – МПС  

Програмна система – сукупність окремих компонентів, які реалізовані 

з об’єктів ПрО, з установленими інтерфейсами, взаємопов’язаними з 

функціями деякої ПрО у заданому середовищі. Програмний компонент з 

загальної точки зору – це самостійний продукт (код) методу чи функції, що 

підтримує об'єктну модель, реалізує частину або усю окрему предметну 

область і уміє взаємодіяти з іншими компонентами системи через 

інтерфейси.  

Модель ПС дамо у такому визначенні: 

МПС = {L, Mf, Ms, Mi, Md}, 
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де L = {L1, L2, …, Lk} – мовні засоби опису функцій чи задач предметної 

області, одна з мов якої включає набір операцій (actions) алгебри, щодо дій з 

реалізації і виконання відповідних програмних компонентів; 

Mf – множина функцій чи методов моделі ПрО,  тобто  Mf = {O1, O2,…, 

Or}, кожний об’єкт якої трансформується до компонентного коду цієї 

функції відповідної ПС ПрО;  

Ms = {Ms
in
, Ms

out
, …, Ms

inout
} – множина сервісів, що базується на моделі 

зв’язку і включає моделі передачі вхідних даних Ms
in

, вихідних даних Ms
out

 та 

серверних даних Ms
inout

 ПС на сервері Application, базованих на множині 

системних сервісах (Common Facility Services) операційного середовища, які 

виконуються спеціальним брокером чи монітором сервісів тощо; 

Mi – множина інтерфейсів в мові IDL з описом вхідних (in) і вихідних 

параметрів (out) та (inout) КПВ об’єднаного типу для пари зв’язних 

компонентів в структурі ПС. З практичної точки зору усі загальні типи даних 

специфікуються як зовнішні дані в паспорті моделі ПС з об’єктів ПрО; 

Md – множина даних та метаданих предметної області ПС, які 

специфіковані в КПВ, як примітивні чи складні фундаментальні типи даних, 

що є в кожної МП ПС , а також в модулях посередниках (stub, skeleton) в мові 

IDL. 

Множини Minc, Ms та Mi пов’язані з інтерфейсними та загальними 

даними і мають перетин за даними, що віднесені до in, out, inout, і входять до 

складу зовнішніх типів даних, якими обмінюються по мережі один 

компонентний об’єкт з іншим, що розташованій на сервері Application. За 

переданими даними виконуються компоненти і відправлять результати 

компоненту, що звернувся з запитом чи протоколом до серверного 

компонента.  

3.2. Математичне моделювання предметної області ПрО  

Об’єктну теорію моделювання побудовано  з використанням базових 

понять об’єктного підходу  Г.Буча,  трикутника Фреге та  об’єктної моделі 

CORBA, виходячи з  принципів: 
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 – всі сутності  ПрО – суть об'єкти;  

– кожний об'єкт – унікальний елемент; 

– всі об'єкти  визначаються  на певному рівні абстракції і 

впорядковуються відповідно їх відношень; 

– інтероперабельності  об'єктів  через  множини  вхідних і вихідних  

інтерфейсів. 

Об’єкт виділяється на рівнях об'єктного аналізу із залученням 

математичних формалізмів для опису та уточнення функцій об’єктів у ОМ, 

що створюється. 

Об’єктна модель: «об’єктна  орієнтація = об’єкти + наслідування, 

поліморфізм, інкапсуляція»; класи об’єктів і відношення (агрегації, асоціації. 

спеціалізації, екземплярізації та інші.) та їх поведінка.  

Об’єкт ПрО – іменована частина дійсної реальності з певним рівнем 

абстракції відносно неї  є понятійною структурою за трикутником Фреге  

(денотат, знак, концепт). Кожний об’єкт О належить  множині 

O=(O1, O2, … On),  

де   Oi = Oi(Namei, Deni, Coni),   Namei – знак,  Deni   – денотат, Coni  – 

концепт об’єкта й Coni = (Pi1, Pi2, …, Pis) визначається на множині 

предикатів  Pi [23, 24, 60, 61].  

Твердження 1. Предметна область, що моделюється з об’єктів, сама є 

об’єктом. 

Твердження 2. Предметна область, що моделюється, може бути 

окремим об’єктом у складі іншої предметної області. 

При моделюванні  об’єкт ПрО  принаймні отримує  хоча б одну 

властивість або характеристику,  семантику та  унікальну ідентифікацію в 

множині об’єктів ПрО та множині предикатів властивостей і відношень між  

об’єктами. 

 Властивість об'єкту  визначається на множині об'єктів  ПрО  унарним 

предикатом, що приймає значення істини за його зовнішніми і внутрішніми 

властивостями. Характеристика – це  сукупність властивостей  (як унарних 



 

 

78 

предикатів) за  умовою приймання значень істини не більш,  ніж одним  

предикатом з сукупності характеристик зовнішнього і внутрішнього типу із 

області значень  властивості, що  має  істину. Відношення – це  бінарний 

предикат, що  приймає значення істини на кожній  пари об'єктів множини. 

Цим відношенням відповідають  операції: узагальнення, спеціалізації, 

агрегації, асоціації, деталізації,  класифікації та екземплярізації.  

3.2.1. Рівні проектування ПрО  

Сутність цих рівнів при проектування  наведено нижче; 

 – узагальнюючий для  визначення базових понять ПрО без урахування 

їх сутності та властивостей;  

– структурний для  впорядкування об'єктів в   моделі ОМ  з 

урахуванням відношень між ними;   

– характеристичний для формування концептів об'єктів на базі їх 

властивостей та характеристик;  

– поведінковий для визначення поведінки об'єктів в залежності від 

подій об’єктів.  

У відповідності з узагальнюючим рівнем об’єкт розглядається як 

математичне поняття, як клас, який в деякому випадку розглядається з точки 

зору аксіоматичної теорії множин Геделя-Бернайса:  О=(О0, О1, …,Оn), де  О0 

– об’єкт ПрО. На цьому рівні формується множина базових функцій ПрО, яка 

пов’язана з декомпозиційними або композиційними змінами денотатів та 

концептів об’єктів шляхом  збільшення або зменшення кількості об’єктів та 

розширення або звужування концептів об’єктів. Ці зміни підпорядковуються 

певними правилами та умовами і забезпечують коректність виконання 

функцій.  

За структурним рівнем визначаються такі поняття, як клас, екземпляр 

класу, абстрактний клас та ін. Множина об’єктів упорядковується і кожен з 

об’єктів може подаватися  як множина або елемент певної множини.  

Він визначає відношення “частина–ціле”, екземпляризація і агрегація.  
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У відповідності з характеристичним рівнем для кожного з об’єктів 

формується відповідний концепт. Якщо О'=(О1, О2, … Оn) – множина 

об’єктів ПрО, а P'=(P1, P2, … Pr) – множина унарних предикатів, що пов’язані 

із властивостями об’єктів ПрО, то концепт об’єкту Оi є множиною 

тверджень, побудованих на основі предикатів з P', що приймають значення 

істини для об’єкту. Тобто концепт Coni = {Pik} за умови Pk( Оi) = true, де Pik є 

твердженням для об’єкту Оi відповідно предикату Pk. Згідно цих правил  

визначаються властивості об’єктів  з  відношенням типу “рід–вид”. Вираз А = 

(O’, P’) визначає систему концептів об’єктів O’ і предикатів P’, що  містять 

операції: 

унарні операції, що відповідають константам; 

унарні операції, що відповідають властивостям об’єктів; 

бінарні операції, що відповідають взаємозв’язкам між парами об’єктів. 

Предикатам відповідають умови: 

– кількості предикатів достатньо для концептуального  моделювання 

Про із множини об'єктів ПрО; 

– кожен предикат, його тип та  сигнатура повинні відображати  сутність 

об'єкту. 

Твердження 3.1. Кожний об’єкт ПрО принаймні має хоча б одну 

властивість або характеристику,  котра має  унікальну ідентифікацію в 

множині об’єктів ПрО. 

Згідно  поведінкового рівня визначається послідовність станів об’єктів 

та  їхні процеси  з відображенням переходів станів. Взаємозв’язки між 

об’єктами формуються на основі бінарних предикатів, які пов’язані з 

властивостями об’єктів ПрО, і деталізуються до рівня взаємозв’язків між 

станами об’єктів. 

У даній концепції: 

 клас – це об'єкт,  який подає собою  деяку множину;  

екземпляр класу –  об'єкт, що є  елементом певної множини, яка сама є 

класом;  
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об'єднаний клас – множина, що є прямою сумою декількох інших 

множин;  

клас–перехрещення  – це множина,  яка є загальною частиною інших 

множин;  

агрегований  клас –  це  множина, яка є підмножиною певного  

декартового добутку декількох інших множин.  

Якщо об'єкт є елементом іншого об'єкту, то він визначається 

множиною. При цьому не кожен об'єкт є  елементом будь якого іншого класу 

об'єкту. Наприклад,  об'єкт, що відповідає усій ПрО  для певної ОМ,   не є 

елементом будь якого іншого об'єкту у ОМ. Визначення об'єкту 

формулюється за умовою:  кожен об'єкт обов'язково є множиною або 

елементом деякої  множини. Впорядкування  об'єкту виконується з 

урахуванням відношення належності  через числову множини природних  

чисел.  

3.2.2. Алгебра об’єктного аналізу ПрО  

Ця алгебра має вигляд: 

 = (О', I,  A, Р),                                                                           (3.3) 

де О'=(О1, О2, … Оn) – множина об’єктів;  

I= (I1, I2, …, In) – множина інтерфейсів О';   

A =(A1, A2, …, An)  – множина (Action – A) операцій  над елементами 

множини О;   

P=(P1, P2,  …, Pr) – множина предикатів для  концептів об'єктів.  

Кожна з операцій A має певний пріоритет та арність, а також пов’язана 

з відповідними допустимими описами концептів об’єктів та операцій 

множини A = {decds, decdn, comds, comdn, conexp, connar}. Тобто   decds, 

decdn – операції декомпозиції,  comds, comdn – композиції  та conexp, connar 

–  звуження [1–4]. 

Теорема 3.1. Множина операцій A алгебри об’єктів О' є системою дій 

щодо функцій об’єктного чотирьох рівневого подання моделі ОМ.  

Операціями  об’єктного аналізу є: 
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– конкретизація об'єкту, як класу, екземпляру класу тощо; 

– операції над сутностями: 0–арні, унарні, бінарні; 

– взаємовідношення узагальнення, спеціалізація, агрегація, деталізація, 

класифікація, екземплярізація; 

– операції поведінки об'єктів з урахуванням зв’язків між 

характеристиками та часу їх існування в ОМ.  

Модель ПрО подається об'єктним графом G ={О, I, R}, визначеним на 

множині об'єктів О, інтерфейсів I та відношень R (relations) між об'єктами: 

 – множина вершин О подає взаємно однозначність відображення  

об'єктів ПрО;  

– кожної вершині відповідає хоча б один інтерфейс Ik  I та 

відношення, що належать множині R відповідно правил: 

– існує хоча б одна вершина, що має статус множина–об'єкт і 

відображає ПрО в цілому. 

Множина об'єктів–функцій  О  пов’язана з  методами реалізації об'єктів 

ПрО, які мають зв'язки між собою через інтерфейсні  об’єкти з  множини   I.   

Тобто вершинами  графу G є об’єкти двох типів – функціональні О та 

інтерфейсні I (рис.3.1).  

 

         

O1

O2 O3 O4

O25

O5 O6 O7 O8

O26 O47 O48

функціональні 

об'єкти

інтерфейсні об'єкти

        розроблені  об'єкти з 

репозиторію

            

Рис. 3.1 Об’єктно–інтерфейсний граф ОМ 

Інтерфейсні об'єкти  містять  опис даних, що  передаються запитами 

RPC чи  RMI з   можливими операціями перетворення цих даних до 

відповідних  форматів  середовища виконання методів об’єкту. Результатом 
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зв’язку пари об’єктів  графу (наприклад, O25 , O47) є  інтерфейсний об’єкт з 

описом вхідних  in  і вихідних out  параметрів запиту чи протоколу зв’язку. 

Твердження 3.2. Побудований граф G доповнений інтерфейсними 

об'єктами структурно впорядкований  (нагору) щодо контролю повноти, 

надмірності  і  усунення   дублюючих елементів.  

Об’єкти можуть мати  декілька інтерфейсів, які можуть  успадковувати 

інтерфейси інших об’єктів, коли вони  надають  сервіс всієї множини 

вихідних інтерфейсів. 

Множина  об'єктів і інтерфейсів графу подається загальними чи 

індивідуальними властивостями та характеристиками об'єктної моделі. 

Перевірка властивостей об'єктів проводиться  операціями (екземпляризація, 

класифікація, спеціалізація, агрегація та ін.). Кожна з них  це  попарне  

порівняння  внутрішніх характеристик об'єкту з їх зовнішніми характер-

ритиками. Вони э достовірними при виконанні  умови: кожна внутрішня 

властивість еквівалентна зовнішній властивості об'єкту. Якщо ця умова  не 

виконана, то такий елемент віддалиться з   множини O і з графа відповідно. 

3.2.3. Реалізація інтерфейсів об’єктів 

 

Інтерфейс  об'єктів містять опис  вхідних (In) і вихідних (Out) 

параметрів. Множина  інтерфейсів I = {In (Ok)} корисна іншим взаємодіючим 

з ним  об’єктом, а множина вихідних інтерфейсів Out (Ok) – відповідає 

отриманим результатам.  Опис параметрів In, Out  інтерфейсних об’єктів 

виконується мовою IDL CORBA групи ОMG.   

Об’єкти ОМ  визначаются  наступними множинами:  

 kk OInOO ,  – множина вхідних (In) інтерфейсних об’єктів;                                 

 jj OOutOO ,  – множина вихідних (Out) інтерфейсних об’єктів. 

Результатом взаємодії двох об’єктів з графу G (рис.3.1) буде  

проміжний об’єкт, у якого множина вхідних інтерфейсів співпадає з 

множиною вхідних інтерфейсів об’єкта-приймальника, а множина вихідних 

інтерфейсів  з множиною вихідних інтерфейсів об’єкта-передавача:         
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    kkk OInOOutO , , 

    lll OInOOutO ,  , 

    lklk OInOOutOO ,                                                          (3.4) 

Твердження 3.3. Композиція  об’єктів lk OO   є коректною, якщо 

об’єкт-передавач забезпечує необхідний  сервіс об’єкту-приймальнику: 

    nmlnkm IIOOutIOInI  . 

Об’єкти можуть мати  декілька інтерфейсів, які можуть  успадковувати 

інтерфейси інших об’єктів ( lk OO  ), тоді   останні  надають  сервіс всієї 

множини вихідних інтерфейсів:     lklk OOutOOutOO  .  

У випадку, коли  об’єкт успадковує інший об’єкт, у якого множина 

вихідних інтерфейсів містить всі його інтерфейси, а множина вхідних 

інтерфейсів містить тільки  інтерфейси, необхідні для надання сервісу. 

Успадкований об’єкт   делегує  усі  інтерфейси іншому об’єкту  і має   

властивості: 

– 
транзитивності   3132213,2,1 ,: OOOOOOOO 

       

– рефлективність   і kkk OOOO   . 

       Результатом відображення об’єкту на об’єкт є інтерфейс з множини 

вхідних інтерфейсів     lklk OInOOO    та вихідних інтерфейсів Ok [O1] = Ok 

[Out(Oi)].                    

Приклад опису параметрів інтерфейсів в програмах  посередників типа  

stub F1  і skeleton F2  наведений нижче  в схемі (рис.3. 2, 3.3) [60]. 

 

 

interface F1 { 

void f (in float s [l]); 

   } 

interface F2 { 

const long l=3 } 

interface P3: F1 ( ), F2( ).   

 Рис.3.3.  Опис схеми в IDL  

Рис. 3.2 Схема виклику функцій 
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Вхідні та вихідні інтерфейси мають різну семантику, але  однаковий 

синтаксичний опис. На формальному рівні  інтерфейс може визивати 

перебудову  типів даних переданих через  in   параметри до out і зворотно. 

Класи об’єктів.  Об’єкти об’єднуються відповідно загальних 

характеристик. Тобто ОМ має такий  вигляд:   OM = (Oclass, GK),  

де  Oclass = {Oclass
i
} – множина класів об’єктів функцій чи методів з 

загальними властивостями; 

GK – об’єктний граф, що відбиває зв’язки і відношення між класами й 

її екземплярами. 

Кожен клас представляється у вигляді:  

Oclass
i
 = (ClassName

i
, Meth

i
, Field

i
},                                                     ( 3.5) 

де ClassName
i
 – ім’я класу; Meth

i  
= {Methj

i
} – множина методів;

  
Field

i
 = 

{Fieldn
i
} – множина змінних, що визначають стан екземплярів класу. 

Нехай Pfield
i
  Field

i
 – множина зовнішніх перемінних (public), що 

доступні поза. Кожному Pfieldn
i
  Pfield

i
  відповідає метод get <Pfieldn

i
> і 

set<Pfieldn
i
> для завдання  і вибірки значень відповідних змінних, як 

атрибутів об’єктів і інтерфейсів ОМ і  компонентних моделей, в яких методи 

об’єктів відображаються програмними компонентами.  

Множина методів має вигляд: 

Imeth
i
 = Meth

i   {get <Pfieldn
i
>}  {se <Pfieldn

i
>}. 

Йому зіставляється інтерфейс Ifunc
i
, який  складається з  методів, що 

входять у Imeth
i
.  

Клас – клієнт містить механізми комунікації між програмами, які 

генеруються для передачі даних до серверу,  як  екземпляри класу   

int  func (int param): 

int param; 

… 

ClientInterface ci = new ClientInterface(); 

int result = ci.func(param); … 

Клас-сервер генерирує екземпляр класу для  зворотній передачі даних 

клієнту: 
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       class ServerInterface { 

       public int func (int param){ 

        …// 

       void main(){ 

        … 

        ServerInterface si = new ServerInterface(); 

        si.work(); 

         …} 

Опис програми   взаємодії ClientInterface і ServerInterface і її реалізація 

наведена в інструментальному комплексі ІТКЗП http://factory.unicyb.kiev.ua. 

 

 3.3. Моделювання та зборка різнорідних об'єктів у ПС 

 

Компоненту алгебру будемо звати зовнішньою, якщо вона визначає 

операції над компонентами і компонентними середовищами як над цільними 

об'єктами.  

Позначимо через CSet = {Compn} – множину компонентів, а через 

CESet = {CEn} – множину компонентних середовищ. Усі компоненти 

відповідають умовам компонентної моделі, а середовища – умовам моделі 

компонентного середовища.    До базових операцій над компонентами в 

умовах середовища будимо відносити наступні:  інсталяція, об'єднання, 

видалення, заміщення. Визначимо їх.       

Операція інсталяції (розгорнення) компонента в компонентному 

середовищі  

                   CE2 = Comp  CE1   має  наступну семантику: 

CE2.NameSpace = {Comp.CName}   CE1.NameSpace, 

CE2. IntRep = {Comp.(CInt
i
, CName)}   CE1.IntRep, 

CE2. ImpRep = {Comp.( CImp
j
, CName)}   CE1.ImpRep. 

Операція об'єднання компонентних середовищ CE3 = CE1  CE2  має 

аналогічну семантику: 

CE3.NameSpace = CE1.NameSpace  CE2.NameSpace, 

http://sestudy.edu-ua.net/
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CE3.IntRep = CE1. IntRep  CE2. IntRep, 

CE3.ImpRep = CE1. ImpRep  CE2. ImpRep. 

Операція  має більш високий пріоритет, ніж операція . Цей факт 

легко пояснюється тим, що перш, ніж працювати з компонентними 

середовищами,  спочатку необхідно інсталювати їхні компоненти. 

Відзначимо очевидні властивості операцій: 

CE1, CE2  FW = CE; 

CE1, CE2  CE1  CE2 = CE2  CE1; 

CE1, CE2, CE3  (CE1  CE2)  CE3 = CE1  (CE2  CE3); 

Comp, CE1, CE2  (Comp  CE1)  CE2 = (Comp  CE2)  CE1; 

Comp1,Comp2,CE Comp1(Comp2CE)=Comp2(Comp1 CE). 

Операція видалення компонента з компонентного середовища  

CE2 = CE1 \ Comp має  наступну семантику: 

 CName
m
  NameSpace&(CName

m
=Comp.CName)  

CE2.NameSpace = CE1.NameSpace \ {Comp.CName}& 

CE2. IntRep = CE1.IntRep \ {(iIntRep
i
.CName=Comp.CName) IntRep

i
}& 

CE2. ImpRep=CE1.ImpRep \{(jIntRep
j
.CName=Comp.CName) IntRep

j
}. 

Для цієї операції має місце  наступна рівність доводиться на основі 

відповідних операцій над множинами, що входять у визначенні компонента і 

середовища (Comp  CE) \ Comp = CE.  При іншому порядку дужок рівність 

не завжди виконується. Це означає, що ця операція має більш високий 

пріоритет, ніж операція. 

Операцію заміщення компонента Comp1 компонентом Comp2  виразимо 

через операції   і \ 

CE2 =  Comp2  (CE1 \ Comp1). 

Нехай  позначає множину операцій над компонентами середовища 

 = {, \, }, розташованих у порядку зменшення пріоритетів.  
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Тоді  = { CSet, CESet, } визначає зовнішню компонентну алгебру, 

що включає множини компонентів, компонентних середовищ і операції над 

їх елементами. 

3.3.1. Визначення компонентної алгебри 

Як було відзначено раніше, у зовнішній компонентній алгебрі 

компоненти представляють цільні об'єкти. Але відповідно до моделі 

компонента він має власну структуру. Тому доцільно розглянути операції над 

окремими елементами такої структури, що (за аналогією з відповідними 

операціями для інших методів програмування, наприклад, об'єктно-

орієнованого [37]) називаються операціями еволюції. Суть цих операцій – 

зміни в іменах, множинах інтерфейсів, множинах реалізацій, 

співвідношеннях і зв'язках між цими множинами, а також у перетворенні 

структури і функцій.. Особливий інтерес представляє множина таких 

операцій еволюції, що залишають цілісність поняття компонента, тобто 

умови визначення й існування компонента в результаті еволюції  не 

змінюються. Прикладом таких операцій можуть служити: 

1) додавання нової реалізації для існуючого інтерфейсу; 

2) додавання нового інтерфейсу і нової реалізації для нього (цей 

приклад характерний для програмування в моделі COM); 

3) об'єднання існуючих інтерфейсів у один і, якщо необхідно, то й 

об'єднання їхніх реалізацій у загальну. 

Теоретичний аспект побудови  алгебри 

Перш, ніж починати опис процесу побудови цієї  алгебри, розглянемо 

істотне зауваження відносно компонента. Сучасні мови і моделі для 

практичного застосування компонентного підходу (наприклад, Java [17, 63, 

89, 98], CORBA [41–44, 54, 64]), як правило, вимагають, щоб кожна 

реалізація компонента явно вказувала інтерфейс, для якого вона створена. Це 

необхідно для перевірки сигнатур методів і відповідності типів даних, 

підтримки моделі безпеки і т.п. Це зауваження показує, що компонент може 

містити реалізації з більшою функціональністю, чим того вимагають явно 
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описані інтерфейси. А це, у свою чергу, означає, що реалізації компонента 

можуть носити надлишковий характер, тобто до компонента може 

додаватися нова функціональність з наступним визначенням для неї 

інтерфейсу. Зворотне зауваження не вірне. Якщо до компонента додається 

новий інтерфейс, то для нього вже зобов'язана бути реалізація. У цьому і 

складається суть обмеження цілісності. 

Серед множини компонентів існує особливий компонент, для якого 

CInt =  і CImp = , тобто множини інтерфейсів і реалізацій – суть порожні 

множини. Назовемо його нульовим  компонентом або шаблоном компонента 

і  позначимо 

TComp = (Template, ,CFact, ,CServ). 

Умова цілісності компонента  виконується для шаблона, тому що 

множина вхідних інтерфейсів є порожня множина, незалежно від наявності 

чи відсутності реалізацій,  це вираження  має істинне значення.  

Варто відзначити, що цей компонент фактично є основою засобів 

автоматизації створення компонентів, де розроблювач може, в основному, 

зосередитися на інтерфейсах і функціональності майбутнього компонента, а 

засобу керування екземплярами, взаємодії із системними сервісами, 

оформлення компонента як цілісної структури включаються автоматично 

інструментальним середовищем. 

Нехай OldComp позначає базовий компонент до застосування операцій, 

а NewComp відповідає отриманому компоненту після виконання операцій       

OldComp = (OldCName, OldCInt, CFact, OldCImp, CServ), 

NewComp = (NewCName, NewCInt, CFact, NewCImp, CServ). 

Визначимо операцію додавання нової реалізації. Особливість цієї 

операції полягає в тому, що в результаті множина інтерфейсів компонента 

може розширитися за рахунок додавання нових вихідних інтерфейсів, якщо 

реалізація, що додається, вимагає додаткової функціональності, наданої 

іншими компонентами. 
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Позначимо додаткову множину вихідних інтерфейсів через NewCIntO
s
 

= {NewCIntO
sq

}. В окремому випадку NewCIntO
s
 = , якщо додаткова 

функціональність для реалізації, що додається, не потрібно. 

 Як раніше відзначалося, що існує два різновиди цієї операції: 

додавання операції для існуючого інтерфейсу і нового. Позначимо першу як 

AddOImp з формою запису 

NewComp = AddOImp(OldComp, NewCImp
s
,NewCIntO

s
), 

і семантикою NewCInt = OldCInt   NewCIntO
s
. 

Виходячи з визначення семантики, операція AddOImp є асоціативною і 

комутативною операцією. Доказ цих фактів випливає з аналізу множин 

інтерфейсів і реалізацій, що входять до складу відповідних компонентів. 

Використовуються асоціативні і комутативні властивості операцій над 

множинами. 

Другий різновид операції додавання реалізації будимо позначати як 

AddNImp з формою запису 

NewComp = AddNImp(OldComp,NewCImp
s
,NewCIntO

s
), 

і семантикою 

NewCInt = OldCInt   NewCIntO
s
, 

NewCImp = OldCImp  { NewCImp
s
}. 

(OldCInt
tOldCInt)&(Provide(OldCInt

t
)OldCImp

r
)=> 

(Provide(OldCInt
t
)NewCImp

s
)V((OldCImp

j(OldCImp\{OldCImp
r
}))& 

Provide(OldCInt
t
) OldCImp

j
), 

те NewCInt=OldCInt  NewCIntO
s 
\ OldCIntO

r
,  

Розглянемо операції додавання інтерфейсів. Як уже було відзначено, 

що вихідний інтерфейс може додаватися, тільки якщо заміщається існуюча 

або додається нова реалізація. У противному випадку поняття додавання 

нового вихідного інтерфейсу не має змісту (немає тієї реалізації, у якій 

міститься звертання щодо нових додаткових компонентів). Отже операція 
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додавання вихідного інтерфейсу завжди є складової операції додавання 

реалізації і як самостійна операція не існує. 

Визначимо операцію додавання нового вхідного інтерфейсу AddInt з 

формою: 

NewComp = AddInt(OldComp, NewCIntIq),  

і з наступною семантикою. Якщо справедливо, що 

(OldCImp
s
  OldCImp) & (Provide(NewCIntI

q
) OldCImp

s
) , 

Те NewCInt = OldCInt   {NewCIntI
q
},  

NewCImp = OldCImp, 

Лема 3.2. Операція додавання інтерфейсу  із заданою семантикою  

зберігає умову цілісності компонента.  

Нехай виконується умова цілісності для базового компонента, тобто 

для кожного з вхідних інтерфейсів існує відповідна реалізація. Останя 

передумова  вимагає існування реалізації і для нового інтерфейсу. Тому в 

результаті розширення множини вхідних інтерфейсів цілісності компонента  

теж істинно для отриманого компонента і таким чином цілісність 

зберігається. 

Розглянемо операцію розширення існуючого інтерфейсу. У відмінності 

від операції розширення існуючої реалізації, для якого немає обов'язкової 

вимоги її схоронності в структурі компонента, всі існуючі вхідні інтерфейси 

повинні зберігатися.          

Операція розширення інтерфейсу CFact носить комплексний характер, 

тому що додаткові методи, що входять у цей інтерфейс вимагають реалізації 

з боку контейнера. 

 Вище була відзначена важливість побудови  моделі сервісу  для 

визначення сумісності компонентних середовищ. Ця модель деталізує CServ 

із зазначенням сервісів, які необхідні для підтримки функціонування 

компонентів і компонентних середовищ у рамках задач компонентного 

програмування, що забезпечує формальне визначення додаткових статичних і 

динамічних властивостей компонентних середовищ. 
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Узагальнена компонентна алгебра. Ця алгебра на єдиній формальній 

платформі поєднує зовнішню і внутрішню компонентні алгебри, а також 

модель системних сервісів. Крім безпосереднього об'єднання можливостей 

зазначених алгебр, вона дозволить формалізувати додаткові задачі, такі як: 

для обраної множини  компонентів визначити послідовність операцій 

рефакторінга, що забезпечать побудова компонентного додатка (чи довести, 

що для обраної множини  ця задача не розв'язна); 2)3) забезпечити реалізацію 

комбінованих операцій, наприклад, перейменування компонентів і/чи є 

існуючу компонентне середовище. 

3.3.2. Зв'язок між об'єктним і компонентним проектуванням. 

Між об'єктним і компонентним уявленнями ПС встановлюється 

однозначність, яка породжується тим, що певний компонент може мати 

реалізації декількох інтерфейсів. У випадку, якщо один з інтерфейсів 

реалізується окремим компонентом, то здійснюється  єдине еквівалентне 

відображення між об'єктами   О1,О2 ,О3 ,О4 і компонентами ПС. (рис. 3.3). 

IO2
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O2 O3

O4
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Comp2

OC2
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IC2 OC12

IC4 IC3

OC3

IO3
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Рис. 3.3 ПС  з об’єктів, Comp і інтерфейсів IО2,IО3 ,IО4  

В інтерфейсних компонентах  IC2, IC3,, IC4, що отримають вхідні 

інтерфейси   OC11, OC12, OC2,  OC3 , встановлено  однозначне відображення їх 

типів  в програмні компоненти.  

Інтерфейси  компонентних об’єктів  

До наступного часу розроблені інтерфейси різного призначення, які є 

головним елементом при  збиранні складних програм із готових програм 
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типу КПВ [5, 6, 7]. Нині використовуються  інтерфейси програм, мов, даних, 

сервісів,  процесів: 

– інтерфейс модульний, програмний (RPC, RMI, IDL, API, ISO тощо); 

– міжмовний інтерфейс  (Java Native Interface, SIDL– Scientifical  IDL,  

Fundamental Data Types,  GDT – General Data Types); 

– сервісний інтерфейс (Icontract, web, ISO); 

– проміжний інтерфейс (Middleware, Virtualware, ISO, міжсистемний, 

між– середовищний, між клієнтом і сервером тощо); 

– технічний інтерфейс (стандарт SEI на інтерфейсну карту МПО–16Е–

2). 

В залежності від  видів сучасних  середовищ в таблиці 3.1 приведено їх 

перелік.  

Таблиця 3.1 

Типи інтерфейсів 

Середовище 

виготовлення 

Інтерфейс 

взаємодії 

Програмні елементи 

IBM Sphere RPC Модуль, програма 

MS.Net, VSTS.Net MSIL Програма 

CОRBA (Skeleton) ORB Об’єкт (stub) 

JAVA RMI Розподілені ПС, програма 

COM API Компонент 

WCF Icontact Програма, система, розподілене 

ПС 

GRID Transport 

Connectivity 

Компонент, 

система, модуль, пакет 

Eclipse Plug-in Системи і інструменти 

Наведені інтерфейси застосовуються у  середовищах обчислення 

розроблених для спеціально доменів та  готових  елементів – КПВ, assets, 

reuses, які можуть об’єднуватися  віртуальним композіром  і виконуватися  за 

допомогою  нових  хмарних  засобів (WCloud, Azure, Amazon, Mech, Wаpps), 

побудованих фірмами IBM–VSphere та Microsoft.  

3.4. Засоби  перетворення ТД у середовищах DCOM і CORBA 

Модель об'єктних компонент COM фірми Microsoft задає зв'язок 

розподілених об'єктів і документів, а архітектура керування об'єктами  ОМА 
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задає взаємозв'язок об'єктів  через брокера  ORB, що задається за допомогою 

мови опису інтерфейсів і  запитів.                   

 Оператор запиту і його параметрів формально описуються   в 

інтерфейсах stub-клієнта і  stub / skeleton сервера.  Функції  посилки запитів і 

взаємодія об'єктів  виконує брокер ORB системи CORBA.    

   3.4.1. Формалізми інтеграції у системі CORBA     

  Формалізми включають:  

   – механізми передачі запитів віддаленим об'єктам через інтерфейсні 

об'єкти stub і skeleton; мережовий обмін даними і їхнє перетворення  шляхом 

кодування і декодування, викликане розходженням архітектури і платформ 

функціонування програмних систем; 

 – систему перетворення типів даних МП опису програмних об'єктів, що  

обмінюються даними між собою  у розподіленому середовищі, для кожній 

пари МП: 

Си <––– > Смолток, 

Смолток <–– > Ада, 

Ада <–– > Кобол, 

Кобол <–– > Java. 

Кобол < –– > Ада 

Алгебраїчні системи будуються для простих і складних типів даних 

усіх зазначених мов, а також для класів і їхніх об'єктів у кожній парі 

об'єктно-орієнтованих мов програмування.      

 3.4.2. Формалізми в системі СОМ  

 Вони включають:  

 – механізми передачі даних (типу RPC–виклик);  

  – мережевий обмін даними; 

 – системи передачі даних  і перетворення нерелевантних типів даних, а 

також кодування і декодування даних із різних архітектур комп’ютерів. 

 Алгебраїчні системи СОМ включають типи даних мов С і С++ (у тому 

числі і класи).      
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 Процедури перетворення даних для мови RPC, яка широко 

використовується у середовищах ONC і DCE, а також мови IDL середовища 

ORB CORBA  розглянути  нижче. Вважається, що програми клієнта і серверу 

реалізовані на мові С++.   

 Всі типи даних мови IDL підрозділяються на дві групи: базові і 

складні.  До базових типів відносяться: цілій тип (signed і unsigned integer), 32 

і 64-розрядне число з плаваючою точкою IEEE, символи ISO Latin / 1, 

логічний тип boolean і деякі інші. Octet – спеціальний 8-розрядний базовий 

тип даних, що не потребує перетворення при переносі з однієї платформи на 

іншу.  

 Складні типи – це типи більш високого рівня, до яких відносяться тип 

interface, struct, union, sequence і array. Тип struct аналогічний мові С++; 

sequence і array – масиви, що містять елементи однакового типу перемінної і 

фіксованої довжини відповідно. Тип union семантично відповідає union у 

мові С++ із доповненням дескриптора варіантів. 

 Для кожного типу даних мови IDL параметри специфікуються так: IN 

(вхідні), OUT (вихідні), INOUT результат. У таблиці 3.2. наведені ці угоди.   

Таблиця 3.2   

Відображення типів параметрів і результатів у системі CORBA 

Тип даних  In  Inout  Out  Return 

 Simple  Simple  Simple  Simple  Simple 

 object ref. Ptr  object _ptr  object _ptr  object_ptr  Object_ptr 

 struct, fixed  Const struct &  Struct &  struct &  struct  

Struct, variable  Const struct &  Struct &  struct &  struct * 

 union, fixed  const union &  Union &   union &  Union 

 union, variable  Const union &  Union &  union &  union * 

 String  Const char*  char*&  Char*  char* 

 Sequence  Const 

sequence& 

 sequence&  Sequence&  sequence* 

 Array, fixed  Const array  Array  Array  array slice* 
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 Array variable  Const array  Array  array slice  array slice* 

 Any  any &  any &  any*&  any* 

Загальна схема передачі параметрів розподілені на прості типи даних 

(short, long, unsigned short, unsigned long, float, double, boolean, char, octet, 

enum), що у цій таблиці позначені simple. На основі цієї  схеми враховуються 

розходження типів при написанні сигнатур методів серверних об'єктів, при 

організації повернення даних із цих методів, а також при  викликів  об'єктів.                                                                                                                                                                                             

При зміні типу поля деякої структури, можуть змінюватися типи «fixed 

або variable» у цієї структури, тоді переписується текст програми у багатьох 

місцях, як для клієнта, так і для серверу. Визначення типу змінної довжини є 

рекурсивним і спричиняє за собою зміну «fixed або variable» для всіх 

складових типів, елементом яких вони є. У зв'язку з цим у клієнта й у 

серверу, де використовуються  OUT і RESULT параметри будь-якого з цих 

типів, потребують перепису в тексті програми.                                                           

Для будь-якого складового типу даних Т в відображення вводиться 

спеціальний тип покажчиків на дані цього типу – Т_var. Схема роботи з 

параметрами з боку клієнта  у інтерфейсному посереднику однакова для всіх 

таких типів. Оскільки використання T_var для передачі параметрів не є 

обов'язковим, то клієнту простіше передати або одержати дані при виклику 

методу без використання посередника. 

Всі параметри для методу серверного об'єкта передаються за 

допомогою типу T_var. Для всіх параметрів виду INOUT (вхідні-вихідні) 

відображення складається у видаленні пам'яті при поверненні через такий 

параметр інших даних . 

В усіх таких типах використовується  конструктор виду T_var (T) і 

оператор присвоювання виду T_var & operator = (T). Пам'ять, що вказується 

параметром Т, використовується об'єктом T_var для динамічного виділення 

пам'яті, що буде віддалена або при присвоюванні в цей об'єкт іншого 

значення, або в деструкторі об'єкта. Дана схема потребує явного копіювання 

даних перед заповненням їх у T_var. Наприклад, заповнення типу String_ var 
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var виду: CORBA::String_var var = «some string», копіювання рядків робиться 

за допомогою функції string_dup: 

CORBA::String_var var = CORBA::string_dup («some string»). 

Для всіх інших типів даних функція string_dup відображення не 

передбачає, тому виділення динамічної пам'яті й її заповнення покладається 

на користувача. 

При заповненні T_var на підставі покажчика на дані типу Т, у T_var 

запам'ятовується значення покажчика без копіювання даних. 

Заповнений по умовчанню T_var не може використовуватися для 

доступу до даних типу Т, оскільки у ньому до першого явного присвоювання 

значення Т зберігається нульове посилання, тому не заповнений T_var не 

може використовуватися для параметрів повернення OUT результату методу. 

Для занесення масиву деякого типу А в об'єкт типу Any визначено тип 

об'єктів – деструктор A_forany, що не має аналогів серед інших типів даних і 

відрізняється від A_var, тим, що він не знищує масив, на котрий цей об'єкт 

посилається. Причина появи такого спеціального типу складається в тому, 

що, якщо елементи масиву типу А мають деякий тип В и В* – не масив, то у 

відображення вже передбачена операція заповнення Any з В*. У мові С++ 

змінна типу В (тобто А) використовується також, як якби вона була типу В*. 

Таким чином, при передачі параметра, компілятор не відрізняє масив від 

покажчика. При спробі реалізувати операцію заповнення Any з А може 

виникати конфлікт із такою же операцією для В*. 

3.4.3. Формальні засоби перетворення ТД у Java  

 

Мова високого рівня Java і її  виклики віддалених методів RPC і – RMI 

[98, 99] орієнтовані на проектування розподілених застосувань, що 

взаємодіють між собою за допомогою цього механізму RMI. Інструментом 

інтеграції є віртуальна машина (virtual machine), що працює з byte-кодами 

компонент в інших мовах програмування. На основі можливостей цієї 

системи забезпечується взаємодія компонент на мовах JAVA і С++.  При 
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цьому перетворення типів даних цих двох мов стосуються двійкових кодів 

трансльованих програм, що використовують інтерпретацію кодів і їхніх 

параметрів. 

Формалізми в системі Java включають:  

– механізм виклику віддалених методів RMI;  

 – мережевий обмін даними між віддаленими компонентами; 

– віртуальну машину для інтерпретації байтних кодів компонент 

компілятора С++  у середовищі Java-компонентів. 

У останні роки одержала поширення  мова IP (Intentional Programming), 

схожа на мову Lava, що координує взаємодію абстрактних об'єктів (Intention) 

і є інтегрованим середовищем розробки програм. Програма створюється з 

примірників понять (Intention) за планом складних механізмів з об'єктів. 

Методи понять викликаються під час виконання. 

3.4.4. Підхід до перетворення форматів даних 

На кожній платформі комп'ютера використовуються угоди про 

кодування символів (наприклад, ASCII, EBCDIC), про формати цілих чисел і 

чисел із плаваючою точкою (наприклад IEEE, VAX, IBM і ін.).  Для 

представлення цілих типів ( short, long) використовується додатковий код, 

для типів float і double – стандарт ANSI / IEEE , а для char – множина значень 

ISO Latin / 1 [65, 70, 72, 73]. 

Порядок розташування байтів залежить від структури процесора 

платформи (Big Endian або Little Endian), зокрема  від старшого до 

молодшого байта і від молодшого до старшого (наприклад, у мережах 

Ethernet байти кодуються, починаючи з молодшого за значенням бита). При 

цьому існують процесори, що підтримують обидві можливості (UltraSPARC, 

PowerPC) у залежності від вимог використовуваного програмного 

забезпечення. Природно, що при передачі даних з однієї платформи на іншу 

враховується можлива розбіжність порядку байтів.  

Одним із формалізмів форматування даних є XDR-стандарт із мовою 

опису структур даних довільної складності, що забезпечує перетворення 
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даних, переданих на інші платформи (Sun, VAX, IBM, Cray). На одній 

платформі програми, написані на різних МП, можуть використовувати ті самі 

дані в XDR- форматі, хоча компілятори їх вирівнюють по-різному. 

Якщо один із комп'ютерів має структуру «від молодшого» і 

обмінюються цілими числами з комп'ютером «від старшого», то відповідно 

до XDR-стандарту,  цей комп'ютер перетворює ці числа   до виду  «від 

старшого». При цьому  комп'ютер, що приймає ці дані, робить обернені 

перетворення.  При перетворенні форматів даних велика частина часу, 

необхідного для підготування форматів даних до передачі, витрачається не 

на перетворення, а на самий аналіз елементів структури.  Прийнятий 4-

байтний розмір XDR-блока передачі даних дозволяє максимізувати 

продуктивність майже для всіх архітектур без великої витрати пам'яті або 

збільшення обсягу переданих даних. 

У цілому на перетворення даних витрачається багато часу. У зв'язку з 

цим до складу бібліотек включаються процедури, що сприяють зменшенню 

цього часу і скороченню розміру переданих по мережі даних і т.п. Найбільш 

загальним підходом до оптимізації процедур перетворення форматів даних є 

методи інтерпретації і компіляції. При інтерпретації переданий код формату 

даного більш компактний, а процедура перетворення працює повільніше. У 

процесі компіляції формати і структури даних істотно збільшуються, хоча 

відповідні процедури працюють набагато швидше. 

Таким чином, перетворення форматів даних для передачі по мережі 

включає дві взаємно обернені процедури: кодування і декодування. 

Алгоритми цих процедур достатньо симетричні і відповідають базовим 

операціям (put і get). 

3.5. Тестування функціональних і інтерфейсних об'єктів 

Об’єкти і генеровані компоненти перевіряються на  правильність, а після  

їх збірки тестуються і оформляються стандартизовано  для збереження  у 

репозиторії комплексу ІТКЗП. 
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3.5.1. Тестовність об'єктів    

Пропонується  підхід до тестування функціональних  і інтерфейсних  

об'єктів для  перевірці їх функцій і  інтерфейсів спочатку у локальному 

режимі, а потім в мережі. Дані, що  передані через інтерфейсні  параметри,   

тестуються, а також   шлях проходження запиту від клієнта до серверу й 

зворотно. При тестуванні визначається ступень контрольованості  (КТ) 

деякого   об'єкту ПС [ 28]:  

Під перевіркою правильності  інтерфейсів віддалених об'єктів 

розуміється  визначення  коректності  завдання операцій виклику в stub-

об'єкта  і динамічної перевірки проходження протоколу повідомлення від 

локального об'єкта до  віддаленого й обернено.     

Результатом досліджень  взаємодії об'єктів є  розроблений 

оригінальний підхід для перевірки коректності  уявлення об'єктів і засобів 

передачі параметрів віддаленого виклику  через мережне середовище. Суть 

підходу полягає у вбудовуванні механізмів спостереження того,  в що 

перевіряється об'єкт, у stub-об'єкт та  у повідомлення для виконання методу  

об'єкта. Нижче розглядаються основні  його положення. 

РПС складається з об'єктів 1–, 2 і 3-го типів. Об'єкти 1-го типу 

відображують прикладні функції застосування  і забезпечують рішення задач 

кінцевого користувача.          До об'єктів 2-го типу ставляться об'єкти –

інтерфейси, що включають опис зовнішніх змінних і операції віддаленого 

виклику, що реалізують взаємодії об'єктів 1-го типу, коли ці операції у виді 

запитів потрапляють у розподілене середовище.  Об'єкти 3-го типу – це 

повідомлення від одного об'єкта до іншого.  

Підхід до тестування орієнтований на  перевірку об'єктів 1–го – 3–го 

типів РПС окремо, їхніх взаємодій між собою і роботи об'єктів у комплексі. 

Об'єкти 1-го типу можна тестувати і традиційними методами, вставляючи 

заглушки на місцях обертання до  посередників. 

Тестування об'єктів 2-го типу полягає в перевірці  правильності і 

описів інтерфейсів взаємодіючих об'єктів 1-го типу та операцій викликів 
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методів у локальному режимі без виходу в мережу. При мережному варіанті 

об’єктів РПС перевіряються   наявності або відсутності посередників у 

репозиторії, а також тестуються передані параметри, маршалінг даних і шлях 

проходження запиту від клієнта до серверу й зворотно.  

Тестування об'єктів 1-го типу 

Кожний об'єкт 1-го типу включає базові структури управління (БСУ) 

обчисленнями: умови, ітерацію і послідовне виконання. Ці структури 

визначають шлях обчислень об'єктів 1-го типу в залежності від значень  

виражень, що утримуються в них , і умов, які впливають на керування.  До 

БСУ об'єктів 1-го типу саме і застосовується метод вбудовування механізмів 

тестування для перевірки правильності  їхнього виконання. 

 Об'єкт 1-го типу тестуються   з вмонтованим механізмом тестування, 

що дозволяє переходити в режим тестування для перевірки правильності 

виконання БСУ. 

Кероване тестування об'єктів 1-го типу – це спроможність механізму 

управляти (контролювати) поводженням об'єкта під час тестування за 

допомогою вибору шляху виконання в його керуючих структурах (гілках 

програми) для виявлення структурних і семантичних помилок. 

Спостереженність тестування об'єктів 1-го типу – це спроможність 

механізму переглядати значення будь-яких змінних програмного об'єкта, 

одержуваних під час обчислень. 

Метрики тестування об'єктів 1-го типу 

Метод тестування  об'єктів 1-го типу включає метрики, засновані на 

двох основних властивостях установлення ступеня тестування: 

контрольованістю (КТ) тестування БСУ і спостережністю за тестуванням 

(НТ). 

Контрольованість БСУ - це властивість незалежного присвоєння 

керуючим змінним  або вираженням цих структур таких значень, щоб будь-

який шлях обчислень об'єктів 1-го типу був контролюємо  доступний. КТ 

будь-якої БСУ кількісно визначимо у такий спосіб: 
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КТбсу = 1, якщо БСУ - незалежні друг від друга, 

КТбсу = 0, якщо БСУ залежить від шляху виконання або 

взаємозалежностей виражень. 

Контрольованість тестування КТ окремого об'єкта опишемо формулою: 
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де 
iБСУКТ – контрольованість усіх БСУ об'єкта. Область визначення КT – 

[0; 1]. Дана властивість інформує про ступінь перевірки слушності об'єкта, 

якщо  

КT =1, то об'єкт цілком проконтрольований; 

КT =0, то об'єкт не проконтрольований. 

КТ <0 < 1, то об'єкт частково проконтрольований. 

Під спостережністю  тестування (НТ) об'єкта 1-го типу будемо 

розуміти властивість перегляду значень, прийнятих для будь-якої змінної 

усередині шляху тестування. 

Область визначення НT збігається з областю КT. Якщо у об'єкта НT=1 

або НТ=0, то це означає, що об'єкт 1-го типу  досліджено або ні. Одним із 

засобів реалізації дослідження об'єкта є, наприклад, додавання в програму 

таких операторів, як write або print, тоді можна досягти НT1. 

Очевидно, що чим більше значення КT і НТ, тим більше ступінь 

повноти тестування.              

Тестовність об'єкта 1-го типу (ТО1) можна визначити як функцію від 

конрольованості КТ і спостеженості НТ за тестуванням:  

ТО1 = f (КТ, НТ) = КТ*НТ ,                                                                   (3.6) 

Тут:ТO1 = 1, якщо КТ і НТ рівні 1. 

ТO1 = 0, якщо хоча б один або обидва рівні 0. 

Область значень ТO1  [0;1], при КT  [0;1] і НT  [0;1].  

У зв'язку з тим, що одержати НT1 просто, маємо формулу: 
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Очевидно, ТO1 значно менше 1, що припускає повну тестовність 

об'єкта 1-го типу.  

Таким чином, замінюючи БСУ об'єктів 1-го типу відповідними БСУ з 

вмонтованим механізмом тестування, одержуємо повну керовність 

тестуванням об'єктів.  

 

Тестування об'єктів 2-го типу 

Об'єкти 2-го типу є посередниками stub/skeleton і генеруються у виді 

самостійних об'єктів-інтерфейсів для об'єктів 1-го типу. Таким чином, 

існують об'єкти 1-го типу, що використовують об'єкти 2-го типу при їх 

взаємодії. 

Під тестуванням об'єктів 2-го типу розуміється тестування 

інтерфейсів взаємодіючих об'єктів і є самостійною процедурою, що не 

включає питання передачі повідомлень, які спеціально підтримуються 

мережними  засобами (IPX, IP, TCP і інші).  

Перевірка коректності проводиться  за допомогою  спеціальної 

системної компоненти, названої Контролер інтерфейсів. Ця компонента є 

елемент РПС, що розташовується в мережному середовищі, як віддалений 

системний об'єкт.   Для проходження через  Контролер інтерфейсу  у 

вихідний опис stub-об'єкта  включаються спеціальні вмонтовані властивості 

спостереження за процесом обертання до віддаленого методу об'єкта і його 

перевірки до серверу і після його виконання.          

Фактично зазначені дії аналізованого  підходу забезпечують  перевірку 

правильності інтерпретації переданих і/або одержуваних даних від 

взаємодіючих  об'єктів мережі. 

Для проведення тестування у вихідний опис об'єкта 2-го типу 

включаються спеціальні механізми, створюючи по своїй суті вмонтовані 

властивості.  

Метрики тестування об'єктів 2-го типу 
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Розглянимо метрики тестування об'єктів 2-го типу для систематичного 

і кількісного оцінювання результатів тестування за допомогою 

запропонованих моделей метрик для них. Основою тестування тут є 

інтерфейс. 

 Керування тестуванням інтерфейсів об'єкта 2-го типу - це контроль 

над поводженням об'єкта 1-го типу при взаємодії через заданий інтерфейс. 

Результатом керованого тестування інтерфейсу може бути: втрата запиту з 

віддаленим викликом (переданого або одержуваного), відсутність об'єкта для 

взаємодії, перевірка поводження об'єкта на різноманітних етапах його 

життєвого циклу та ін.  

Таким чином, керування інтерфейсами об'єкта розподіленого 

середовища (УИ) - це властивість керування об'єктом при його взаємодії з 

іншими об'єктами середовища        умикання механізмів тестування в процесі 

виконання.  

 Тестовність об'єктів 2-го типу – це властивість незалежного 

керування всіма інтерфейсами об'єкта. Фізичний зміст УТО – це властивість 

примушувати об'єкт виконувати визначені інтерфейси в режимі тестування, 

спонукати об'єкт до визначеного поводження при взаємодії з іншими 

об'єктами 1-го типу. УТО опишемо за формулою: 





n

i

ИО i
У

n
УТ

1

1
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де 
iИУ – керування j-інтерфейсом об'єкта 2-го типу  РПС. 

Область визначення УТО – [0; 1]. Якщо в об'єкта УТО=1 то він цілком 

управляємо; якщо УТ=0 об'єкт – не управляючий. У інших випадках – об'єкт 

частково управляючий. 

Спостереженість за тестуванням інтерфейсу об'єкта 2-го типу (НІ) – 

це властивість перегляду значень стимулювання запиту або відповіді після 

взаємодії об'єктів. Спостереження тестування об'єкта 2-го типу (НТО) – це 

властивість незалежного спостереження за всіма інтерфейсами об'єкта 1-го 

типу за допомогою вмонтованих механізмів: 



 

 

104 





n

i

ИО i
Н

n
НТ

1

1
                                                                                   (3.9) 

де 
iИН – можливість спостереження за j-інтерфейсом об'єкта. 

Кількісні значення НІ і НТО : 

НІ=1, якщо значення стимулювання або відповіді інтерфейсу можна 

спостерігати;  

 НІ =0, якщо в інтерфейсу значення не можна спостерегати. 

Область визначення НТО збігається з областю НІ. Якщо в об'єкта 

НТО=1 або НТО=0, то він являє собою цілком досліджуваний або цілком не 

досліджуваний об'єкт. Реалізувати повну спостерігаємість не так просто, як 

це можна зробити в нерозподіленому застосуванні, оскільки на тестовність 

ресурсів не накладається обмежень, пов'язаних із точками виконання. 

Очевидно, що чим більше значення УТО і НТО, тим легше провести 

повне тестування об'єкта 2-го типу РПС. Базуючись на визначеннях УТО і 

НТО, одержимо, що тестовність об'єкта 2-го типу (ТО2) – це функція від 

тестовності  і спостерігаємості  даного об'єкта: 

  ОООО НТУТНТУТfТО *,2                                                               (3.10)              

Дана формула дає уявлення про значення ОТ2, якщо: 

ТО2=1, якщо й УТО і НТО рівні 1. 

ТО2=0, якщо хоча б УТО або НТО рівні 0. 

Областю значень ТО2  [0;1], при УТО  [0;1] і НТО  [0;1]. 

Розкриваючи дану формулу, одержуємо:    
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Відзначимо, що при тестуванні об'єктів 2-го типу важливу роль грає 

тестовність об'єкта 1-го типу, в яких відбувається взаємодія, тобто для 

повного тестування інтерфейсу необхідно одержати тестовність двох об'єктів 

1-го типу, що дає можливість провести порівняльний аналіз інтепретацій 

інтерфейсів системним Контролером. 

Тестування  РПС 
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Після  тестування об'єктів 1-го і 2-го типу та встановленння ступеня їх 

тестовності, починається тестування РПС у комплексі з використанням усіх 

механізмів тестування об'єктів.  Тестовність РПС (Тоорп) визначимо через 

тестовність об'єктів 1-го і 2-го типу: 

 



m

j

jjООРП ТОТО
m

Т
1

21
1

                                                 (3.12) 

де ТО1m- тестовність об'єкта 1-го типу,  

ТО2m – відповідного йому об'єкта 2-го типу, 

m – кількість розподілених об'єктів у об’єктно-орієнтованих РПС. 

Підставимо замість цих розмірів відповідні формули , одержимо: 
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де    nj – кількість БСУ j–го об'єкта 1-го типу об’єктно-орієнтованих 

РПС, 

kj – кількість інтерфейсів j–го об'єкта 2-го типу. 

Дана формула показує, що якщо для всіх об'єктів РПС змінна ТО1=1 і 

ТО2=1, тестовність РПС приймає значення 1 і  РПС є цілком тестованні. У 

противному випадку тестовність системи повинна бути поліпшена за 

допомогою аналізованих методів.   Базуючись на метричних моделях 

тестовність  РПС на рівні керуючих структур БСУ і спостережність за 

тестуванням об'єктів 1-го типу або прикладної частини додатка зробимо 

такий висновок. 

Твердження. РПС розподіленє застосування  є цілком тестовним, 

якщо: 

а) Тоопр =1 або 

б) ТО1j=1 і ТО2j=1, j=1, 2, ... , m 

Дане твердження  і формули для ТО1 і ТО2, показують, що поліпшення 

тестовності РПС можна досягти на рівні БСУ об'єктів 1-го типу і керуючих 

змінних об'єктів 2-го типу. 
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Таким чином, тестування РПС  запропоновано провадити  в чотирьох  

етапах: 

1)  тестування об'єктів 1-го типу (можливо традиційними методами 

тестування) незалежно від їхніх інтерфейсів;  

2)  тестування об'єктів 2-го типу на момент побудови як мінімум двох 

об'єктів РПС для перевірки їхньої взаємодії через інтерфейс;  

3)  тестування об'єктів 3-го типу, для проходження повідомлень по 

мережі; 

4)  тестування РПС у комплексі з усіх об’єктів, коли перевірені  функції 

об'єктів, їхні інтерфейси і треба  перевірити протоколи в динаміки іх 

виконання. 

3.5.2. Концептуальна модель тестування ПС 

Концептуальна модель процесу тестування ПС має вигляд [67]: 

AS = TM; TD, TA, Env,       (3.14) 

де        TM – підпроцес керування тестуванням; 

TD і TA – підпроцеси тестування відповідно ПрО та застосунків; 

Env – єдине концептуальне й інформаційне середовище процесу 

тестування ПС. 

При цьому усі три підпроцеси мають уніфіковане формальне подання: 

TM =  Task(TM), En(TM), CM(TM) , 

TD =  Task(TD), En(TD), CM(TD) ,                         (3.15) 

TA=  Task(TA), En(TA), CM(TA) ,  

En(TM)  En(TD)  En(TA) = Env, 

де Task – задачі, вирішувані при виконанні відповідного підпроцесу; 

Env – власне концептуальне й інформаційне середовище відповідного 

під процесу; 

CM – під модель координації операцій відповідного підпроцесу. 
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У свою чергу, склад концептуального середовища Env визначається 

виразом 

Env = TG  SG  T  P  RG  RP,                          (3.16) 

де        TG і SG– тестові активи  і програмні ГОР; 

T і P – тести і тестовувані застосунки; 

RG і RP – звіти про виконання тестових ГОР і тестів. 

Стадія тестування ПрО охоплює розроблення тестових КПВ, автономне 

тестування програмних КПВ ПС, а стадія тестування застосунків – вибір і 

адаптацію тестових КПВ, розроблення додаткових тестів, специфічних для 

продукту,  інтеграційне, системне і приймальне тестування продукту.  

На стадіях тестування ПрО і тестування за стосунків підтримується 

синхронізація і трасовність артефактів тестування, оскільки 

відповідальність за тестування розподіляється по командах, які працюють 

паралельно, що ускладнює процес організації й керування тестуванням. Один 

із засобів забезпечення трасовності між реалізаціями продукту і тестовими 

ГОР – утворення подібних структур для обох елементів.  

Реалізація процесу тестування поділяється на три  підпроцеси: 

тестування  тестування застосунків (TA) і керування тестуванням (TM), для 

кожного з яких пропонується множина задач і дій з їх вирішення, необхідних 

для здійснення тестування відповідно до концептуальної моделі. 

Задачі тестування застосунків. Тестування застосунків в інженерії 

ПС засновується на адаптації КПВ, використанні методик регресійного 

тестування для прискорення тестування інших продуктів, і насамкінець, 

доповнення тестування продукту необхідним обсягом специфічного для 

продукту тестування.  

У підпроцесі тестування за стосунків вирішуються такі задачі Task(TA): 

1. Виділення підмножини нових функційних можливостей – 

інкрементів – у ПС, які тестуватимуться в рамках продукту. Сімейства 

продуктів включають застосунки, які є варіантами один одного, вміщуючи 

розділені характеристики і функції. Якщо функціональність не є 
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специфічною для продукту, вона вже протестована в попередніх продуктах і 

може не бути причин для її повторного тестування. Треба проаналізувати 

результати минулого тестування для визначення функціональності, яка 

потребує тестування. 

2. Виділення тестових КПВ для тестування структури і 

функціональності продукту. Треба вибрати потрібні повторно 

використовувані ГОР для тестування функціональності, проаналізованої на 

попередньому кроці. 

3. Аналіз адекватності, проектування і реалізація додаткових тестових 

КПВ. Засновуючись на планах тестування, історії тестування, вимірах 

покриття, отриманих під час виконання тесту (наступна задача), треба 

вирішити, чи є тестування продукту адекватним як структурно, так і 

функціонально. Якщо тестування оцінене як неадекватне, треба розробити 

додаткові специфічні для продукту тестові КПВ для того, щоб досягти 

специфічних для застосування цілей тестування. 

4. Виконання тестування продукту. Треба виконати відібрані тести. В 

контексті СПС  планування тестування і визначення адекватності є реально 

більш важким, ніж при розробленні одиничних продуктів. Тому повторення 

кроків 3 і 4 є має сенс. 

Головним параметром тестування за стосунків є час тестування (test 

time). Новими поняттями, що поповнюють прості поняття часу, визначені 

UML 2.0, є: 

– таймери (Timers) – для маніпулювання і контролювання тестової 

поведінки і гарантування закінчення тестових ситуацій, 

– зони часу (Time zones) – для групування компонентів в межах 

розподіленої системи, дозволяючи, таким чином, порівнювати  події в межах 

тієї ж зони часу. 

 Приклад  опису варіанту програми тестування (рис.3.4) на мові, яке 

наведено в інструментально-технологічному комплексі ІТКЗП. 
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3.6. Операції  зборки пар різнорідних програмних об’єктів  

Аналіз опису програм з використанням різних ТД показує, що головною 

проблемою взаємодії програм є інтерфейс, в якому дається набір параметрів  з 

описом їх типів даних [70, 67] . Для забезпечення інформаційного зв’язування 

пари різномовних модулів склалися  три класи операцій: 

1). Р – операції перетворення ТД модулів, що зв’язуються між собою;  

2). S – операції селектора компонентів складного ТД; 

3). С – операції конструювання структурних типів. 

Операції класу 1 дозволяють здійснювати безпосереднє перетворення 

типу даних Та
t
 у Тβ

t
  без додаткових операцій зміни рівня структурування [70]. 

Операцію  перетворення ТД запишемо у вигляді:  P
tq

а β = (Та
t
, Т

q
β) 

 

Рис. 3.4 Програма для тестування різних програм 

Тут дані ТД  Та
t
 перетворяться в Т

q
β , а і β  відповідають мовам lа і lβ.  

Множина ТД кожної МП впорядкована й індекси t і q  визначають конкретні 

елементи цієї множини. Для  деяких МП t і q  будуть функціями від інших 

індексів і упорядкованість їх типів може визначатися конструюванням нового 

типу t з типів у яких індекси не більше t. Новий тип буде мати індекс, що 

функціонально залежить від індексів визначених типів і конкретних операцій 

конструювання. 



 

 

110 

 Операції класу 2  слугують  вибору зі структурного типу його окремих 

компонентів з меншим рівнем структурування. Механізми реалізації цих 

операцій відмінні від аналогічних, наявних у МП, тому що вони не повинні 

змінювати структури даних, тих, що безпосередньо обробляються в модулях. 

Операції класу 3  є   зворотними стосовно операцій селектора. Їхні 

механізми конструювання відмінні від аналогічних операцій, що є в МП. 

Множина розглянутих операцій класу 1, 2, 3 охоплює  перетворення ТД 

для МП,  функції конструювання структурних типів і вибору окремих 

компонентів. Детальний розгляд показує, що для даної множини операцій 

повнота відсутня. Причини цього розглядаються нижче. 

Виходячи з наведених визначень постановка задачі перетворення ТД за 

заданим набором операцій класів 1–3 має такий вигляд. 

Нехай дано клас L =  {l1,l2, ..., ln} і для кожної з окремої мови  відомі 

множини ТД і операції конструювання нових  типів. 

Необхідно: побудувати для структурних типів операції перетворення ТД 

P = { P
tq
 }, операції селектора S і конструювання C. 

Для рішення поставленої задачі проводимо розбивку множин фактичних 

і формальних параметрів і будування відображень ТД за допомогою  операцій  

Р, S і С. Якщо відображення одного типу до  релевантного типу іншого не 

вдається, то це означає, зв’язування  пари модулів не можливо або воно може 

бути реалізоване з порушенням деяких властивостей, що розглядалися.  

Визначимо апарат опису ТД МП. Кожен ТД характеризується 

множиною значень, що можуть приймати змінні цього типу, і множини 

операцій над цими змінними.  

Тому найбільш підходящим методом є опис ТД як алгебраїчних 

систем. 

Операції перетворення типів P
tq
  повинні забезпечувати не тільки 

однозначну відповідність множини значень перетворюваних типів даних у 

модулях, які викликають, та  тих модулях що викликаються, але й однакову 

інтерпретацію операцій над даними в цих модулях. При цьому повинно 
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здійснюватися як пряме перетворення даних викликаючого до викликуваного 

модуля, так і зворотне. При такому підході операції перетворення P
tq
   

відповідають ізоморфним відображенням однієї алгебраїчної системи в іншу. 

Тобто мі маємо діло з ізоморфним відображенням множин фактичних і 

формальних параметрів. 

Алгебра еволюції об’єктів. Повторне використання КПВ  є базисом 

еволюції компонентів.   

Методи трансформації поділяються на два види: методи, що змінюють 

функціональність та поведінку компонентів, і методи, які пов’язані з 

нефункціональними змінами. До перших належать зміни в інтерфейсах 

(зміна сигнатур інтерфейсів, додавання інтерфейсів) та  реалізації (зміна 

алгоритмів та логіки, заміщення та додавання реалізацій) та ін. До другого 

виду належать зміни, що пов’язані з нефункціональними характеристиками 

ПС  (надійності, ефективності, мобільності), мовами та платформами 

виконання. 

Внутрішня  алгебра еволюції:  

 = {CSet, CESet,  2}, 

де 2 = {Оref, ORei, ORev } – сукупність операцій еволюції 

компонентів.  

На основі семантики, умов та вимог виконання функцій рефакторінгу  

побудовано внутрішню  алгебра рефакторінгу компонентів 
rf
 = (CSet, Ref), 

де CSet = {Cn} – множина компонентів, модель кожного з яких наведена 

виразом (7), а Ref = {AdOIm, AdNIm, RelIm, AdIn} – сукупність операцій 

рефакторінгу,  

де AdOIm – додавання нової реалізації для існуючого інтерфейсу. 

NewC = AdOIm(OldC, NewCIm
s
, NewCInO

s
)  має семантику, де NewCIn 

= OldCInNewCInO
s 

– операція додавання вихідних інтерфейсів для нової 

реалізації,  NewCIm = OldCIm{NewCIm
s
} – додавання  нової реалізації.  
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Твердження 7. Для OldCIn
t
  OldCInI  існує операція додавання 

вхідних інтерфейсів і відповідної функціональності.  

Ця операція є асоціативною та комутативною і є  умовою цілісності 

компонента.  

Операція AdNIm є додаванням нової реалізації, вхідний інтерфейс, якої 

не входить до складу множини інтерфейсів компонента: 

NewC = AdNIm(OldC, NewCIm
s
, NewCInO

s
). 

Ці операції є асоціативними та комутативними. Цілісність компоненту  

зберігається.  

Означення 2.5. Програмна система – множина КПВ, функцій (методів), 

інтерфейсів та даних. 

Означення 2.7. Предметна область – це сукупність точних визначень 

понять, концептів об’єктів з їхніми характеристиками, а також множини 

синонімів і класифікаційних логічних взаємозв’язків між цими поняттями. 

Внутрішня компонентна алгебра визначає операції над внутрішньою 

частиною компонента, наприклад, додавання нових та розширення існуючих 

реалізації, та інтерфейсу, операції рефакторингу і реінжинірингу. 

Твердження 3.4. Множини об’єктів структури знань усіх рівнів у 

запропонованому середовищі КПВ та ПС разом із визначеними на них 

операціями композиції та декомпозиції являють собою алгебри. 

 3.7.  Реалізація  моделей ПС і доменів 

Методи опису моделей ПрО засобами мови DSL (Domain Specific 

Language) та трансформації цих описів до окремих КПВ і ПС відносяться до 

збирання компонентів із застосуванням зборочного конвеєра ІТКЗП. 

Побудовано модель збирання функціональних і інтерфейсних об’єктів, яка 

охоплює задачі і функції ПрО, їхні характеристики та  узгоджені за 

умовчанням параметри й залежності між елементами моделі. На основі цієї 

моделі здійснюється проектування задач ПрО і відображення базових понять 

моделі до КПВ і ПС (рис. 3.5). 
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Даний розділ присвячений формальному алгебраїчному апарату 

подання й оброблення компонентів, що включає додаткові операції 

накопичення повторних компонентів, підбору їх функцій,   трансформації і 

конфігурування, що входять до складу внутрішньої алгебри:  

= CSet, CEnv, 2, 2 = {Оref, Orei, Orev }, 

де Оref – операції рефакторингу, Orei – операції реінженерії, Orev – 

операції реверсної інженерії. 

Операції зовнішній алгебри подані в ІТКЗП операторами: 

link PS (CompА, CompВ, CompС) – збирання компонентів CompА, CompВ, 

CompС;  

Модельний підхід до 
розроблення

C1C2

C3C4

Трансформація 
моделей до рівня МП

Компонентний підхід

C1

C2 C4

C6

C2

C4

C6

Моделювання 
архітектури (MDA)

Моделювання  
архітектури  СПС 

Генерація систем 
сімейства

Конфігураційний підхід Трансформаційний підхід

f1

f2 f3

Розроблення СПС з КПВ 

Методи специфікації 
компонентів МП, інтерфейсів 

в IDL, архітектури в ADL, 
інтеграції,  зборки СПС  

           ІТК

       Технології
- зборки різних  КПВ;     - 
- опису КПВ в   DSL;      - 
- розробка КПВ у МП  
   ,Net, Corba;  
-  конфігурації КПВ у  
    СПС;
- обчислення КПВ.

        Взаємодія 
- Basic – C++’;
- MS.Net – Eclipse; 
- Corba – Eclipse. 

  Фабрика програм
- лінія розробки КПВ;
-  лінія служби КПВ;
- лінія СПС.
      
     Оцінки продуктів  
 - показників   якості; 
 - витрат; 
 - вартості.
    
         Навчання
- технології КПВ;
- Програмна інженерія.
- виробництва СПС.

Об’єктно-компонентний 
метод

Методи зборки КПВ 

Побудова різномовних КПВ,  їх 
специфікація і зборка   в СПС  для 

середовищ 

КПВФункції репозиторію 
СПС 

Конструювання  моделей 
взаємодії, варіабельності, 

життєздатності  для  КПВ  і 
СПС 

ОКМ: (Ci, Ik, Oj)

Опис ПрО в DSL

s1

s2 s3

PIM

PSM PSM

 

Рис. 3.5 Загальна структура засобів автоматизації ІТКЗП 

redoing x, y  BD – передача даних x, y BD за прийнятим форматом; 

redo TD (x,y) – передача даних з перетворенням значень;  

interconect PS (CompА, CompВ, CompС, CIntA, CIntB, CIntC) – взаємодія A, 

B, C за їх інтерфейсами; 

redevelop PS (CIntA, CIntB) – модифікація правил взаємодії CompА, 

CompB. 

Конкретизація операцій зміни здійснена в ІТКЗП операторами: 

makeaway PS (CompА) – видалити з PS компонент CompА; 

add PS (CompА, CompC) – додати CompА, CompC до PS;  
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insert F  PS – вставити F в PS;  

CompА.CName  CNameʹ – змінити ім’я компонента CompA на CName; 

redact CompА (PS) – редагувати компонент CompА в PS. 

Деякі операції конкретизовано у технологічні лінії побудови ПС і СПС 

з готових КПВ в ІТКЗП ІПС. 

3.7.1. Апробація  трансформації типів даних  і онтології ЖЦ  в 

ІТКЗП 

Трансформація нових типів даних. На  сайті  ІТКЗП  є такій  розділ. 

Він відображає реалізацію задач перебудови нових типів даних:  

– вектор,   

– черга,       

–  стек,  

–  комплексне число. 

Сутність  трансформації обраних типів даних полягає у наступному: 

Тип даних,  наприклад,  вектор,  елементи котрого int, необхідно 

перебудувати до типу даних  comlex. Для цього розробляється  спочатку 

відповідна примітивна функція,  що   перебудовує ці типи даних і зворотне з 

урахуванням форматів даних архітектури  комп’ютерів.  

Створені функції (нижче наведено  фрагмент опису цієї функції у мові 

Java) тестуються  в ІТКЗП, а потім записуються с бібліотеку примітивів 

GDTFDT. 

// create the zero vector of length N 

    public Vector(int N) { 

        this.N = N; 

        this.data = new double[N]; 

    } 

    // create a vector from an array 

    public Vector(double[] data) { 

        N = data.length; 

        // defensive copy so that client can't alter our copy 

of data[] 

        this.data = new double[N]; 

        for (int i = 0; i < N; i++) 

            this.data[i] = data[i]; 

    } 

    public int length() { 
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        return N; 

    } 

    // return the inner product of this Vector a and b 

    public double dot(Vector that) { 

        if (this.N != that.N) throw new 

RuntimeException("Dimensions don't agree"); 

        double sum = 0.0; 

        for (int i = 0; i < N; i++) 

            sum = sum + (this.data[i] * that.data[i]); 

        return sum; 

    } 

 

Інші програми знаходяться на сайті і виконують свої функції.  

* Testing complex numbers 

* a = 5.0 + 6.0i 

* b = –2.0000000000000004 + 2.9999999999999996i 

* c = –27.999999999999996 + 2.9999999999999876i 

* Testing composites 

* Some doc 

* Some doc 

* Some doc 2 

* Some doc 2 

* Testing maps 

* You asked about O'Reilly. 

* They are located in: Sebastopol, CA 

* Key Adobe; Value Mountain View, CA 

* Key IBM; Value White Plains, NY 

* Key Learning Tree; Value Los Angeles, CA 

* Key Microsoft; Value Redmond, WA 

* Key Netscape; Value Mountain View, CA 

* Key O'Reilly; Value Sebastopol, CA 

* Key Sun; Value Mountain View, CA 

* entrySet() returns 7 Map.Entry's 

* Testing queues 

3.7.2. Онтологія об’єктів тестування 

 Розроблення онтології тестування проводилося за наступною схемою: 

1) виділення концептів –  базових понять тестування;  
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2) визначення «висоти дерева онтологій» –  кількість рівнів абстракції;  

3) розподіл концептів за рівнями;  

4) побудова зв'язків між концептами – визначення відношень і 

взаємодій базових понять. 

Виділено 6 типів простих понять тестування: 

Тестер (Tester),  

Контекст (Context), 

Метод (Method),  

Артефакт (Artefact) і Середовище (Environment). 

Серед цих понять далі розглядається  «метод» і його атрибути:  

–  ім'я (назва методу),  

–  тип методу, 

–  підхід, базований на коді, на специфікаціях. 

Онтологія методу та артефактів наведено в  XML системі DSL VS.Net: 

Спеціфикація методу  

<!–- METHOD --> 

<xs:element name="METHOD"> 

  <xs:complexType> 

      <xs:attribute name="METHOD_NAME" use="required">       

        <xs:simpleType> 

           <xs:restriction base="xs:token"> 

               <xs:enumeration 

value="CONTROL_FLOW_TESTING"/> 

               <xs:enumeration value="DATA_FLOW_TESTING"/> 

               <xs:enumeration 

value="STATEMENT_COVERAGE_TESTING"/> 

               <xs:enumeration 

value="BRANCH_COVERAGE_TESTING"/> 

                 </xs:restriction> 

         </xs:simpleType> 

       </xs:attribute> 

     <xs:attribute name="METHOD_TECHNIQUE"> 

      <xs:simpleType> 

        <xs:restriction base="xs:token"> 

            <xs:enumeration value="STRUCTUAL_TESTING"/> 

            <xs:enumeration value="FAULT_BASED_TESTING"/> 

            </xs:restriction> 

     </xs:simpleType> 

    </xs:attribute> 

  <xs:attribute name="METHOD_APPROACH"> 
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    <xs:simpleType> 

        <xs:restriction base="xs:token"> 

             <xs:enumeration value="PROGRAM_BASED_TESTING"/> 

             <xs:enumeration 

value="SPECIFICATION_BASED_APPROACH"/> 

            <xs:enumeration value="RANDOM_TESTING"/> 

        </xs:restriction> 

    </xs:simpleType> 

  </xs:attribute> 

</xs:complexType> 

</xs:element> 

Специфікація Артефакт. Кожна дія з тестування може включати 

декілька артефактів, таких, як об'єкт тестування, проміжні дані, результати 

тестування, плани, набори тестів, скрипти тощо. Ці артефакти часто 

називають «тестовими активами». Об'єкти тестування можуть бути різних 

типів: початковий код, HTML файли, XML файли, вбудовані зображення, 

звук, відео, документи тощо. Результати тестування включають: звіти про 

помилки, вимірювання тестового покриття тощо. 

Кожний артефакт також асоціюється з місцем свого зберігання, 

даними, історією створення і перегляду, наприклад, творця, час оновлення, 

номер версії тощо. 

Таким чином, з цим поняттям ми можемо зв'язувати наступні атрибути: 

Тип, Формат, Розміщення, Дані.  

Фрагмент XML-схеми для опису поняття: 

<!-- ARTEFACT --> 

<xs:complexType name="ARTEFACT"> 

  <xs:sequence> 

     <xs:element ref="ARTEFACT"/> 

  </xs:sequence> 

  </xs:complexType> 

    <xs:element name="ARTEFACT"> 

      <xs:complexType> 

        <xs:sequence> 

          <xs:element minOccurs="0" ref="TESTER"/> 

          <xs:element minOccurs="0" ref="ARTEFACT_DATA"/> 

            </xs:sequence> 

      <xs:attribute name="ARTEFACT_TYPE" use="required"> 

        <xs:simpleType> 

            <xs:restriction base="xs:token"> 

                <xs:enumeration value="OBJECT_UNDER_TEST"/> 

                <xs:enumeration value="TEST_PLAN"/> 

                <xs:enumeration value="TEST_SCRIPT"/> 

                <xs:enumeration value="TEST_RESULT"/> 
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                <xs:enumeration value="TEST_SUITE"/> 

               <xs:enumeration value="ERROR_REPORT"/> 

                <xs:enumeration value="SPECIFICATION"/> 

           </xs:restriction> 

       </xs:simpleType> 

    </xs:attribute> 

        <xs:simpleType> 

       <xs:restriction base="xs:token"> 

         <xs:enumeration value="PROGRAM"/> 

         <xs:enumeration value="HTML"/> 

         <xs:enumeration value="XML"/> 

         <xs:enumeration value="TEXT_FILE"/> 

         <xs:enumeration value="WORD_FILE"/> 

         <xs:enumeration value="PDF_FILE"/> 

         <xs:enumeration value="POSTSCRIPT_FILE"/> 

         <xs:enumeration value="BMP_IMAGE"/> 

         <xs:element name="ARTEFACT_DATA" type="any"/> 

<xs:element name="ARTEFACT_LOCATION" type="any"/> 

Введені поняття надають можливості для побудови специфікацій тестів 

для процесу тестування, використовуючи UML 2.0. Профіль тестування 

включає як структурні, так і динамічні елементи і надає ключові поняття 

процесу тестування, що робить тестову специфікацію ефективною і дієвою. 

       Інши  специфікації елементів процесу тестування в ЖЦ мають 

аналогічний вид. Вони використовувалися при реалізації  стандарту ISO/IEC 

Life Sycle 12207 керівником дисертації Лавршщевої К.М., яка доповідала на  

про це на міжнародної конференції «Science and Infofmation-2015”[100]. 

Висновок до розділу 3. У розділі 3 розглянуто загальні твердження ТД, 

що використовуються у сучасних МП. Результатом дослідження є  

проектування ПС є модель ПС  з   використання функціональних і 

інтерфейсних об’єктів та даних   фундаментального і загального  типів даних 

у МП, котрі  взаємодіють між собою  у межах сучасних середовищ. Подано 

методи тестування функціональних і інтерфейсних об’єктів і інтеграції 

протестованих різномовних ПС для  їх взаємодії у сучасних середовищах. 

Розглянуті методи перетворення ТД в сучасних системних середовищах.  

Результати роботи будуть  корисні  в інфраструктурах   при   обчислюванні 

ПС в  системах типу Grid. 

 

 



 

 

119 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 4 

ЗАСТОСУВАННЯ МОДЕЛЕЙ ТА МЕТОДІВ ПЕРЕТВОРЕННЯ 

РІЗНОТИПНИХ ТИПІВ ДАНИХ ДЛЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ ДІЛОВИХ 

ПРОЦЕСІВ ОБРОБЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ 

 

4.1 Конфігуратор різнотипних і неформатних даних 

Моделі та методи побудови й використання функціональних та 

інтерфейсних об’єктів, запропоновані в дисертаційному дослідженні, 

реалізовані у формі макетного зразку спеціального програмного засобу – 

конфігуратора різнотипних і неформатних даних. Він призначений для 

накопичення таких даних, отримуваних від програмно-апаратних пристроїв, 

програмних застосунків і користувачів – фізичних осіб, у спільній БД та 

підтримки багаторазового обміну ними між цими застосунками і 

користувачами.  

До складу функціональної архітектури конфігуратора пропонується 

включити дві групи функцій: 

1) автоматичні: 

– тестування елементів даних згідно з п. 3.5, тобто перевірку 

припустимості типу елемента даних, наданого програмно-апаратним 

пристроєм, програмним застосуванням або людиною-користувачем, для 

запису в БД (AF1); 
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– запис в БД елемента даних з його первинним типом у разі 

припустимості цього типу (AF2); 

– перетворення первинного типу елемента даних у тип, припустимий 

для запису в БД (AF3); 

– надання елемента даних з БД у відповідь на запит програмного 

застосування з необхідним перетворенням поточного типу і формату згідно з 

мовою і структурою застосування (AF4); 

2) інтерактивні: 

– запис в БД елемента даних, наданого людиною-користувачем (з 

середовища клієнт-сервера, Веб-застосування або безпосередньо в інтерфейсі 

конфігуратора (IF1); 

– надання елемента даних з БД на клієнт-сервер, Beб-застосунок або 

безпосередньо в інтерфейсі у відповідь на запит користувача з додатковим 

запитаним перетворенням поточного типу і формату цього елемента (IF2); 

– надання аналітичних довідок щодо кількісних характеристик 

процесу перетворення типів даних (IF3). 

Конфігуратор підтримує взаємне перетворення таких типів даних 

поширених МП:  

– Java/Visual С
++

(масив, протокол, портфель – у прості типи даних);
 

– Delphi/VBasic (масив – у прості типи даних). 

Функціональна архітектура конфігуратора подана на рис. 4.1. 
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Рис. 4.1. Функціональна архітектура конфігуратора 

За допомогою інтерфейсу конфігуратора (див. рис. 4.2) обробляються 

нестандартні типи даних, елементи яких надсилаються з пристроїв у 

неформатному вигляді. Надалі ці дані переформатуються, заносяться в 

централізовані БД зазначених ТОВ і використовуються для розв’язання задач 

ділових процесів агрохолдингу та формування звітів . 

 

Рис. 4.2. Екранна форма оброблення даних конфігуратором. 

4.1.  Апробація результатів дослідження 
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4.2.1. Удосконалення операцій оброблення даних в ІТКЗП за 

допомогою конфігуратора 

Методи, моделі і засоби перетворення стандартних та генерованих типів 

даних, запропоновані в дисертаційному дослідженні, знайшли практичне 

відображення в системі операцій збирання ПС з різномовних програмних 

ресурсів, реалізованій в середовищі ІТКЗП (веб-сайт 

http://factory.unicyb.kiev.ua), розробленого під керівництвом зав.відділом 

«Програмна інженерія», професора Лавріщевої К.М. у проекті ІПС НАН 

України «Розробка теоретичного фундаменту генеруючого програмування та 

інструментальних засобів його підтримки” (ДР Д0107U002205, 2006-2011). 

Автор як аспірант приймав безпосередню участь в розробці теорії і практики 

зборки ПС у середовищах MS.Net, Corba, Java, Eclipse.  

ІТКЗП є першим експериментальним варіантом фабрики програм в 

Україні на наукової основі, який демонструє розвиток технології збирального 

виробництва програм. Зокрема, в ньому апробовано індустріальний спосіб 

збирання програм за методом конвеєрної зборки, запроваджений академіком 

В.М. Глушковим.  

На головній сторінці ІТКЗП (див. рис. 4.3) подано спектр спрощених 

технологій виробництва ПС з готових і поточно створюваних КПВ із 

забезпеченням їх взаємодії у сучасних операційних середовищах (VS.Net, 

Corba, J2EE, Eclipse). Формальні операції, описані в розд. 3, програмно 

реалізовані в межах технології “Трансформація ТД” і застосовані в 

технологіях “Зборка КПВ” та “Конфігурація”, виділених на рис. 4.3 

позначками. 

ü

ü
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Рис. 4.3. Застосування операцій перетворення типів даних в ІТКЗП 

Технологіїя трансформації TД поєднує операції взаємного 

перетворення: 

a) Eclipse-MS VS.Net, Java-Visuaд C
++

: масивціле; 

комплекснемасив;  

б) Eclipse-Сorba, Java-Visual Basic: черга, стек, комплексне число, 

векторстандартні типи. 

Перелік припустимих операцій пертворення проілюстровано 

прикладами (див. рис. 4.4).  

 

Рис. 4.4. Подання операцій перетворення типів даних в ІТКЗП 

4.2.2. Використання конфігуратора для вдосконалення ділового 

процесу оброблення інформації в агрохолдингу 

Створений макет конфігуратора було успішно апробовано для 

вдосконалення процесів обробки різнорідних даних у структурних одиницях 

одного з провідних агрохолдингів України – Agrogeneration (офіційний сайт – 

аgrogeneration.сom), а саме ТОВ “AГРО НОВАНИВА” та “АГРОФЬЮЛ 

Україна”. 

Нагальна потреба вдосконалення зумовлена: 

– зростаючою різноманітністю поточного програмно-апаратного 

забезпечення ділових процесів; 

– значними обсягами неструктурованих і/або різнотипних даних, як 

генерованих програмно-апартними пристроями, так і продукованих 

суб’эктами дылових процесів. 
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– зростаючою різноманітністю типів даних. 

Ситуацію запровадження конфігуратора схарактеризовано у табл. 4.1. 

Таблиця 4.1  

Параметри вдосконалення обробки інформації в агрохолдингу за 

допомогою конфігуратора 

Параметр  Опис 

Цілі 

вдосконалення 

Підвищити інтероперабельність програмного забезпечення 

агрохолдингу за рахунок усунення ручного обміну даними між 

різномовними програмами  

Автоматизувати оброблення генерованих даних різномовними 

програмними застосуваннями 

Дата 

запровадження 

15.05.2013 

Кординаційна 

група  

Менеджери проектів та автор  

Склад 

керованих 

проектів 

Розроблення планів бюджетування агрохолдинга  

Контролювання агрооперацій (план/факт) 

 

Оброблювані 

дани 

Фактичні параметри контрольованих виробничих процесів (з пристроїв) 

Прогнозні аналітичні, фактичні, результати бухгалтерських розрахунків  

Програмно-

апаратне 

оточення 

конфігуратора 

Програмний комплекс ControlAGRO 

За допомогою конфігуратора дані, елементи яких генеруються 

пристроями у неформатному вигляді або надаються програмними 

застосунками чи користувачами і мають нестандартні типиі 

переформатуються, заносяться в централізовані БД зазначених ТОВ і 

використовуються для розв’язання задач ділових процесів агрохолдингу та 

формування звітів (див. рис. 4.5). 
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Рис. 4.5. Результати впаровадження конфігуратора в агрохолдингу  

В результаті використання розробленого макету конфігуратора в ТОВ 

“AГРО НОВАНИВА” та “АГРОФЬЮЛ Україна” частково опрацьовано 

зазначені критичні обмеження ділового процесу оброблення інформації та 

досягнуто низку його вдосконалень: 

1) істотно підвищилась точність звітів і бухгалтерських розрахунків 

внаслідок усунення помилок, пов’язаних з ручним введенням даних та 

створенням ситуативних модулів-посередників; 

2) скоротився середній час отримання даних у відповідь на запити їх 

споживачів; 

3) підвищилась відповідність форматів надаваних даних потребам їх 

запитувачів; 

4) з’явилась можливість різноаспектної верифікації результатів 

бухгалтерських розрахунків на підставі релевантних даних у потрібних 

форматах. 

Висновки до розділу 4. 

Запропоновано функціональну архітектуру макетного зразку 

програмного засобу, який реалізує розроблені методи й моделі перетворення 

типів різнорідних і/або неструктурованих даних і тому названий 

конфігуратором даних. Підтримується накопичення таких даних, 
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отримуваних від програмно-апаратних пристроїв, програмних застосувань і 

користувачів – фізичних осіб, у спільній базі даних, а також підтримка 

багаторазового обміну ними між застосуваннями й користувачами з 

перевіркою й необхідним перетворенням їх типів.  

Описано апробацію створеного формального інструментарію 

перетворення типів даних та конфігуратора. Зокрема, окреслено реалізацію 

функціонально повної підмножини операцій перетворення типів даних мов 

Java, Visual C++, С#, Delphi і Visual Basic у середовищах розроблення MS 

VS.Net, J2EE, Corba, Eclipse в складі трьох технологічних ліній збирання 

програмних систем з різномовних програмних ресурсів у середовищі 

Інструментально-технологічного комплексу збирання програм ІПС НАНУ 

(http://factory.unicyb.kiev.ua). Наведено відомості щодо успішного 

вдосконалення за допомогою макету конфігуратора ділових процесів 

оброблення різнорідних і/або неструктурованих даних в одному з провідних 

агрохолдингів України – Agrogeneration (офіційний сайт – 

аgrogeneration.сom). 

Основні результати за розділом опубліковано в роботах [57, 59, 60, 62 ]. 
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ВИСНОВКИ 

Основним результатом дисертаційного дослідження є створення, 

обґрунтування та апробація нового формального апарату автоматизованого 

одержання та перетворення різнорідних типів даних, який вдосконалює 

процес взаємодії різнорідних програм і є важливим для розвитку галузі 

програмної інженерії. 

Основний результат дисертаційного дослідження включає в себе 

наступне. 

1. Запропоновано і обґрунтовано чотирьохрівневу концепцію 

логіко-математичного узагальнення властивостей об’єктів предметної 

області, структурування їх при моделюванні об’єктної моделі в упорядковану 

графову структуру, виділення об’єктів в компонентній моделі та поступову 

трансформацію елементів моделей до програмних компонентів. 

2. Формально визначено нові сучасні види обміну даними, операцію 

виклику методів обміну даними, розроблені функції перетворення 

фундаментальних типів даних FDT і загальних типів даних GDT в  

інтерфейсних об'єктах. 

3. Програмно реалізовано ізоморфне відображення стандартних та 

генерованих ТД до простих ТД, а також їх тестування в процесі життєвого 

циклу. 

4. Розроблено і математично обґрунтовано метод проектування 

складних ПС за допомогою функціональних і інтерфейсних об’єктів із 

забезпеченням коректності їх роботи, а також метод програмної реалізації 

для цих систем інтерфейсного зв’язку різнорідних об’єктів в сучасних 

інформаційних середовищах. 

5. Реалізовано програмно-апаратну обробку генерованих типів 

даних з декількох пристроїв та від користувачів для аналітичної підтримки 

моніторингу процесів сільськогосподарської діяльності в агрохолдингу з 

функціями перетворення неформатних даних у дані операційного 
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середовища агрохолдингу і занесення їх до БД для подальшого 

використання.  

6. Запропоновано та програмно реалізовано концепцію конвеєрної 

зборки функціональних і інтерфейсних об’єктів з перевіркою правильності їх 

взаємозв’язку при обміні різнорідними даними. Ця концепція використана 

для створення фабрики програм, яка поєднує розроблені функції перебудови 

типів даних, що використовуються при збірці готових КПВ 

(http://programsfactory.univ.kiev.ua). 
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