
Національний авіаційний університет 

Міністерство освіти і науки України 

 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

Міністерство освіти і науки України 

 

 

Кваліфікаційна наукова 

праця на правах рукопису 

 

Сидорова Ніка Миколаївна 

 

        УДК 004.415.2(043.3) 

 

ДИСЕРТАЦІЯ 

Метод керованого онтологією застосування стилів програмування 

 

 

01.05.03 – математичне і програмне забезпечення обчислювальних машин і 

систем 

 

 

Подається на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук 

 

Дисертація містить результати власних досліджень. Використання ідей, 

результатів і текстів інших авторів мають посилання на відповідне джерело 

____________Н. М. Сидорова 

 

Науковий керівник Кривий С. Л., докт. фіз.-мат. наук, професор 

Київ – 2018 



2 

АНОТАЦІЯ 

Сидорова Н. М. Метод керованого онтологією застосування стилів 

програмування. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за 

спеціальністю 01.05.03 – «Математичне та програмне забезпечення 

обчислювальних машин і систем». – Національний авіаційний університет. –

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Міністерство 

освіти і науки України, Київ, 2018. 

 

Актуальність теми. Нині набули поширення методи та засоби створення і 

супроводження програмного забезпечення, які засновані на багаторазовому та 

повторному використанні. Застосування цих методів і засобів потребує від розробника 

програмного забезпечення читання і розуміння значної кількості вихідних текстів, а 

до програмного забезпечення висувається вимога зрозумілості. Діяльність розробника 

буде більш ефективною, а програмне забезпечення зрозумілим, коли при створенні 

програмного забезпечення застосовуватимуться стилі (стандарти) програмування, які 

забезпечують уніфікованість і зрозумілість програмних текстів. Проблеми 

застосування стилів програмування виникли до появи структурного програмування, 

але вони й на сьогодні залишаються актуальними. За попередні роки було створено 

багато стандартів (стилів) програмування, але їх ефективному застосуванню наразі 

приділяється недостатньо уваги. Існуючі проблеми застосування стандартів, а саме: 

протидія команди розробників застосуванню стандартів через складність їх вивчення 

і дотримання; «забуття» розробниками про застосування стандартів; думки 

менеджменту, що застосування стандартів є занадто коштовним, вирішуються 

розробленням і використанням інструментів, які автоматизують відповідні процеси. У 

зв’язку із тим, що стандарти – це знання-орієнтовані документи, насамперед 

представлені вербально, рівень автоматизації процесів застосування стандартів 

значною мірою залежить від форми подання знань стандарту, обраної під час 

побудови інструментів. Сьогодні найбільш поширеною в інформатиці і, зокрема, в 
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інженерії програмного забезпечення формою представлення знань є онтологія. У 

дисертаційній роботі запропоновано новий метод застосування стилів 

програмування на основі онтології, а також розв’язується завдання реалізації 

засобів керованого онтологією застосування стилів програмування, заснованого 

на запропонованому методі. 

Мета дисертаційного дослідження – застосування стилів програмування 

у створенні, супроводженні і дослідженні програмного забезпечення, 

враховуючи сучасний стан інженерії програмного забезпечення.  

Основні результати, які отримані здобувачем: 

− уперше запропоновано метод керованого онтологією застосування 

стилів програмування, сутність якого полягає у використанні онтології для 

представлення стилів програмування під час конструювання програм, шляхом 

створення онтології, а також асистування програмісту та контролю застосування 

стилю програмування у вихідному тексті програми; 

− уперше, проаналізувавши поняття стилю в різних доменах, 

формулюванням основних характеристик стилю як доменно незалежного 

поняття та застосуванням паттерну Work Product Pattern Application з Unified 

Foundational Ontology, який описує дії, що існують відносно Work product, 

створено шаблони онтології ядра стилю; 

− уперше запропоновано архітектуру засобу керованого онтологією 

застосування стилю програмування. Основу архітектури складає база знань, яка 

за представленням у дескриптивній логіці містить термінологічну складову 

(TBox), що створюється заздалегідь шляхом виконання доменного аналізу, та 

фактичну складову (ABox), яка створюється під час аналізу вихідного тексту 

програми. 

Розроблені метод та засоби впроваджені в навчальний процес та 

практично використовуються при конструюванні програмного забезпечення 
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У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційної роботи, 

сформульовано мету та завдання дослідження, відзначено наукову новизну, 

практичне значення отриманих результатів та галузі їх застосування, зазначено 

особистий внесок здобувача. 

Перший розділ присвячено дослідженню поняття стилю, зокрема стилю в 

контексті інженерії програмного забезпечення, наведено результати 

дослідження літератури за методом Systematic Mapping Study в аспекті онтологій 

стилів програмування та автоматичного логічного виведення. 

У другому розділі дисертації досліджено представлення онтологією стилю 

і, зокрема, стилю програмування. В розділі вперше, поєднуючи терміни «домен», 

«період часу» і «процес» зроблено категоризацію онтологій для інженерії 

програмного забезпечення. Шляхом використання концептів онтології 

верхнього рівня і за результатами доменного аналізу розроблено доменно 

незалежні шаблони онтології ядра для стиля, які застосовано у побудові 

доменної онтології.  

У третьому розділі розглянуто розроблену архітектуру засобу, що 

реалізує запропонований у дисертаційній роботі метод. В розділі зроблено 

порівняльний аналіз засобів статичного аналізу коду, в результаті чого зроблено 

висновок про неефективне представлення стандартів кодування засобами XML, 

HTML, DLL; вперше запропоновано та досліджено архітектуру засобу 

керованого онтологією застосування стилю програмування; розглянуто 

особливості реалізації в Protégé моделі онтології, яка забезпечує вирішення 

задач, що ставляться до програміста в процесах застосування стандартів 

кодування. 

У четвертому розділі наведено результати дослідження методу і засобів 

керованого онтологією застосування стилів програмування. Для перевірки 

результатів роботи були виконані два типи досліджень. По-перше, досліджено 

працездатність методу і засобів, запропонованих у дисертаційній роботі, а по-

друге, перевірено ефективність засобів, розроблених порівняно з ручним 
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використанням стандартів кодування. 

Дослідження виконувались відповідно до плану науково-дослідних робіт 

Національного авіаційного університету на кафедрі інженерії програмного 

забезпечення в рамках держбюджетних тем стосовно державної програми – 

Закон України «Про державну підтримку розвитку індустрії програмної 

продукції» (Відомості Верховної Ради), 2013, № 47. 

Ключові слова: інженерія програмного забезпечення, програмування, 

стиль програмування, стандарт кодування, онтологія, дескріптивна логіка, мова 

програмування. 
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ANNOTATION 
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The thesis for a candidate of technical sciences degree in specialty 01.05.03 – 

“Software engineering”. – National Aviation University. – Taras Shevchenko National 

University of Kyiv, Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2018. 

 

Relevance of the subject. The methods and tools of software development and 

maintenance based on its multiple and repeated use have now become widespread. The 

use of these methods and tools requires software developer to read and understand a 

large number of source texts, and the software requires clarity. The developer's activity 

will be more effective, and the software will be more understandable when software 

development styles (standards) are applied within software development, which 

ensures the commonality and clarity of software texts. Problems with the use of 

programming styles have arisen before the appearance of structural programming, but 

they still remain relevant today. Many standards (programming styles) have been 

created within previous years, but their effective use is currently underestimated. 

Existing problems with the application of standards, namely: development team 

countering to the application of standards due to the complexity of their study and 

compliance; developers’ “forgetfulness” about the application of standards; company 

management thinking that the use of standards is too expensive; can be solved by the 

development and use of tools that automate corresponding processes. Due to the fact 

that standards are knowledge-oriented documents, which are primarily presented 

verbally, the level of automation of standards application depends to a large extent on 

the form of the presentation of knowledge of the standard selected during the 
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development of tools. Today, the most common form of knowledge representation in 

computer science and, in particular, in software engineering is the ontology. In the 

thesis, the new method of application of programming styles on the basis of ontology 

is offered, as well as the problem of realization of means for the ontology-driven 

application of programming styles based on the proposed method is solved. 

The purpose of the study is to solve an important scientific and practical 

problem of applying programming styles in the development, maintenance and 

research of software, given the current state of software engineering. 

The main results obtained by the applicant are as follows: 

− for the first time, a method of ontology-driven application of programming 

styles has been proposed. Its essence is to use an ontology to represent programming 

styles when designing programs by creating ontologies, as well as solving tasks of 

assisting software engineer and controlling the application of programming style in the 

source text of the program; 

− for the first time, by analyzing the concept of style in various domains, 

formulating the main characteristics of the style as a domain-independent concept and 

applying the Work Product Pattern Application with Unified Foundational Ontology, 

which describes the actions existing in relation to Work product, the ontology pattern 

of the style core was developed; 

− for the first time, the architecture of the tool of ontology-driven application 

of programming styles has been proposed. The basis of the architecture is the 

knowledge base, which according to the descriptive logic contains a terminological 

component (TBox), which is created in advance by performing a domain analysis, and 

the actual component (ABox), which is created when analyzing the source text of a 

program. 

The developed method and tools have been implemented in the educational 

process and are practically used in software design. 
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The introduction substantiates the relevance of the thesis subject, formulates 

the purpose and tasks of the research, points out the scientific novelty, the practical 

significance of the results obtained and the area of their application, the personal 

contribution of the applicant is indicated. 

The first section is devoted to the study of the concept of style, particularly the 

style in the context of software engineering, the results of literature research by using 

the Systematic Mapping Study method in the aspect of ontologies of programming 

styles and automatic logic output are given. 

In the second section of the thesis, the representation of the ontology of style 

and particularly the programming style is researched. In the section for the first time, 

by combining the terms “domain”, “period of time” and “process” the categorization 

of ontologies for software engineering was made. With the use of top-level ontology 

concepts and the results of domain analysis, the domain independent core ontologies 

for the style that have been used in building a domain ontology have been developed. 

The third section deals with the developed architecture of a tool that 

implements the method proposed in the thesis. In the section a comparative analysis of 

the methods of static analysis of the code is made, as a result of which the conclusion 

is made about inefficient representation of coding standards by means of XML, RTF, 

DLL. For the first time, the architecture of aт ontology-driven tool of style application 

is proposed and studied; the features of implementation of the ontology model in 

Protégé are considered. This ontology model provides the solution of the problems that 

apply to the programmer within the application of coding standards. 

In the fourth section, the results of the study of the ontology-driven method and 

tools of style application are presented. Two types of research were performed to check 

the results of the thesis. Firstly, the working capacity of the method and tools offered 

in the thesis was investigated, and secondly, the effectiveness of the developed means 

in comparison with the manual use of coding standards was checked. 

The research was carried out in accordance with the plan of research works of 

the National Aviation University at the Department of Software Engineering within the 
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framework of the state budget issues related to the state program – Law of Ukraine “On 

State Support to the Development of Software Industry” (Vedomosti Verkhovnoyi 

Rady), 2013, No. 47. 

Key words: software engineering, programming, programming style, coding 

standard, ontology, descriptive logic, programming language. 
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ВСТУП 

Обґрунтування вибору теми дослідження 

Нині набули поширення методи та засоби створення і супроводження 

програмного забезпечення, які засновані на багаторазовому та повторному 

використанні. Застосування цих методів і засобів потребує від розробника 

програмного забезпечення читання і розуміння значної кількості вихідних 

текстів, а до програмного забезпечення висувається вимога зрозумілості. 

Діяльність розробника буде більш ефективною, а програмне забезпечення 

зрозумілим, коли при створенні програмного забезпечення застосовуватимуться 

стилі (стандарти) програмування, які забезпечують уніфікованість і зрозумілість 

програмних текстів. Проблеми застосування стилів програмування виникли до 

появи структурного програмування, але вони й на сьогодні залишаються 

актуальними. В різний час дослідженням цих проблем займалися E. Dijkstra, 

D. E. Knuth, W. Strunk, B. W. Kernighan, P. J. Plauger, V. T. Rajlich., С. Соколов, 

А. П. Єршов, І. В. Потоссин, М. О. Сидоров. За попередні роки було створено 

багато стандартів (стилів) програмування, але їх ефективному застосуванню 

наразі приділяється недостатньо уваги. Існуючі проблеми застосування 

стандартів, а саме: протидія команди розробників застосуванню стандартів через 

складність їх вивчення і дотримання; «забуття» розробниками про застосування 

стандартів; думки менеджменту, що застосування стандартів є занадто 

коштовним, вирішуються розробленням і використанням інструментів, які 

автоматизують відповідні процеси. У зв’язку із тим, що стандарти – це знання-

орієнтовані документи, насамперед представлені вербально, рівень 

автоматизації процесів застосування стандартів значною мірою залежить від 

форми подання знань стандарту, обраної під час побудови інструментів. 

Сьогодні найбільш поширеною в інформатиці і, зокрема, в інженерії 

програмного забезпечення формою представлення знань є онтологія. 

Застосування онтології в інформатиці досліджують G. Guizzardi, R. Falbo, 
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C. Eschenbach, N. Guarino, П. І. Андон, О. В. Палагін, С. Л. Кривий, 

В. А. Резниченко.  

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

Дослідження виконувались відповідно до плану науково-дослідних робіт 

Національного авіаційного університету на кафедрі інженерії програмного 

забезпечення в рамках держбюджетних тем: 

− науково-дослідної роботи № 98/09.01.02 «Дослідження підвищення 

ефективності підготовки фахівців за спеціальністю «Інженерія програмного 

забезпечення»; 

− науково-дослідної роботи державний номер реєстрації 01124002048 

«Методологія інформатизації супроводження експлуатації авіаційної техніки, в 

тому числі безпілотних літальних апаратів»; 

− науково-дослідної роботи № 29/09.01.02 «Онтології в інженерії 

програмного забезпечення». 

 Мета і завдання дослідження 

 Метою дисертаційного дослідження є розв’язання важливого науково-

практичного завдання застосування стилів програмування у створенні, 

супроводженні і дослідженні програмного забезпечення, враховуючи сучасний 

стан інженерії програмного забезпечення.  

У дисертаційній роботі запропоновано новий метод застосування стилів 

програмування на основі онтології, а також розв’язується завдання реалізації 

засобів керованого онтологією застосування стилів програмування, заснованого 

на запропонованому методі. 

Методи дослідження 

Метод Systematic mapping study застосовано під час аналізу літератури за 

методами і засобами кодування програм, що забезпечують застосування стилів 

програмування та при аналізі літератури за методами і засобами застосування 

онтологій в інженерії програмного забезпечення; 
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Методи доменного аналізу (під час створення шаблонів онтології ядра 

стилю та шаблону OWL-представлення стилів програмування), об’єктно-

орієнтованого аналізу і проектування (при створенні архітектури засобу), 

дескриптивної логіки  (при описі онтології), емпіричної інженерії програмного 

забезпечення (при дослідженні засобу). 

Метод Goal-Question-Metric застосовано для проведення експерименту для 

перевірки ефективністі та зручністі засобу, який розроблено і реалізовано в 

дисертаційній роботі. 

Наукова новизна отриманих результатів 

Основні наукові результати, що отримані здобувачем: 

− проаналізовано завдання застосування стилів у створенні і 

супроводженні програмного забезпечення, зокрема застосування стилів 

програмування в конструюванні (кодуванні) програм. Обґрунтовано 

актуальність розв’язання цього завдання для конструювання програм шляхом 

використання онтологічного представлення стилів програмування. Розглянуто 

стан досліджень за темою дисертаційної роботи, використовуючи 

систематичний огляд літератури за методом Systematic mapping study; 

− уперше запропоновано метод керованого онтологією застосування 

стилів програмування, сутність якого полягає у використанні онтології для 

представлення стилів програмування під час конструювання програм, шляхом 

створення онтології стилю програмування, а також розв’язання задач 

асистування програмісту під час написання тексту програм та контролю 

застосування стилю програмування в похідному тексті програми, що забезпечує 

ефективну діяльність програміста та зрозумілість вихідних текстів, здешевлює 

процес конструювання та процеси супроводження програм. За методом 

реалізовано засіб, який забезпечує створення, налаштування та використання 

онтології стилю програмування, орієнтованої на відповідну мову 

програмування; 

− уперше, проаналізувавши поняття стилю в різних доменах, 
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формулюванням основних характеристик стилю як доменно незалежного 

поняття та застосуванням паттерну Work Product Pattern Application з Unified 

Foundational Ontology, який описує дії, що існують відносно Work product, у 

нашому випадку артефакту Style, створено шаблони онтології ядра стилю, а саме 

шаблони доменно незалежного поняття стилю та процесів створення і 

застосування стилю. Використання шаблонів забезпечує побудову онтології ядра 

для багатьох доменів, наприклад, доменів інженерії програмного забезпечення і, 

зокрема, доменну онтологію конструювання програм, яку було побудовано в 

дисертаційній роботі; 

− уперше запропоновано архітектуру засобу, керованого онтологією 

застосування стилю програмування. Основу архітектури складає база знань, яка 

за представленням у дескриптивній логіці містить термінологічну складову 

(TBox), що створюється заздалегідь шляхом виконання доменного аналізу, та 

фактичну складову (ABox), яка формується під час аналізу похідного тексту 

програми; 

− уперше під час проведення аналізу існуючих представлень стандартів 

кодування визначено вимоги та створено шаблон OWL-представлення стилів 

програмування, що забезпечило побудову онтології для будь-якого стилю 

програмування. Налаштування шаблона може здійснюватися за допомогою 

відомих засобів, наприклад, Protégé; 

− розроблено та реалізовано на мові програмування Java, шляхом 

використання OWL API та Java API, архітектуру засобу керованого онтологією 

застосування стилів програмування, яку запропоновано в дисертаційній роботі. 

Використовуючи Protégé, реалізовано онтологію стандарту кодування мови Java 

(Java convention); 

− на прикладі правил іменування стандарту кодування Java convention, 

доведено працездатність засобів, розроблених в дисертаційній роботі, а шляхом 

застосування методу Goal-Question-Metric проведено емпіричне дослідження 

ефективності застосування цього методу. 
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Структура та обсяг диссертації 

Дисертаційна робота складається зі вступу, чотирьох розділів, що містять 

рисунки і таблиці, списку літературних джерел та додатків. Загальний обсяг 

роботи становить 145 сторінок. 
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РОЗДІЛ 1 

СТИЛЬ В ІНЖЕНЕРІЇ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

На сьогоднішній день набули поширення методи і засоби створення і 

супроводження ліній (еволюцій) продуктів програмного забезпечення, які 

засновані на багаторазовому та повторному використанні. Застосування цих 

методів і засобів потребує від розробника програмного забезпечення читання і 

розуміння значної кількості вихідних текстів, а до програмного забезпечення 

висувається вимога зрозумілості. Діяльність розробника буде більш ефективною, 

програмне забезпечення зрозумілішим, а розробка і супроводження дешевшими, 

коли при створенні програмного забезпечення застосовуватимуться стилі 

(стандарти) програмування, які забезпечуватимуть зрозумілість програмних 

текстів. 

Застосування стилю в інженерії програмного забезпечення пов’язане не 

тільки з кодуванням, а практично зо всіма іншими процесами життєвого циклу 

програмного забезпечення. Цей зв’язок має місце завдяки особливому характеру 

процесів створення і супроводження програмного забезпечення, а саме 

колективній розробці і повторному використанню. Застосовувати стиль означає 

підвищувати ефективність створення і супроводження програмного 

забезпечення. 

Застосування стилю в програмуванні пов’язане з вирішенням задач 

вивчення опису стилю і дотриманням його при написанні текстів програм. Опис 

стилю – це представлення знань про стиль, і від форми цього представлення 

залежить ефективність відповідних засобів. 

В дисертації вперше пропонуються метод і засоби, що спрямовані на 

автоматизацію процесів розв’язання задач застосування стилів програмування 

шляхом використання онтологічної форми представлення знань про стилі 

програмування. 

1.1. Поняття стилю 

Поняття стилю історично складалося в двох наукових дисциплінах, а 
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саме – філології та мистецтвознавстві. З’явився стиль в Греції, далі був Рим, 

Індія, Західна Європа, Росія. У філології стиль досліджувався в лінгвістиці і 

літературі переважно як категорія мови. У мистецтвознавстві стиль розглядався 

як категорія мистецтва. Автори досліджень, засновуючись на тому, що признаки 

стилю як художної закономірності не знаходять виразу в інших областях 

культури і життя людини, вважають, що окрім цих наукових дисциплін, в інших, 

стиль не існує. Стиль також не існує в явищах життя, дійсності і тим більше у 

предметах природи. На думку дослідників, поширення естетичної категорії до 

меж культури в цілому означає збільшення багатозначності цього поняття. Між 

тим допускається розгляд внутрішньої єдності елементів деякого явища, яке 

немає відношення до мистецтва, як стилю для позначення естетичності. В цьому 

контексті стверджується, що добрий стиль, наприклад, роботи, поведінки, 

зачіски має практичне і виховне значення, тому що сприяє проникненню 

естетичних норм і зближенню естетики і життя.  

Незважаючи на це, поняття стилю широко застосовується і досліджується 

в теперішний час в різних галузях людської діяльності [1, 4, 5, 7, 11–13, 20, 21, 

23, 25, 29 – 33]. 

Так, розвиток архітектури і дизайну зараз розглядається як історія стилів, 

через яку пізнається розвиток архітектури. Пропонується розуміти архітектурні 

стилі як парадигми, новину в архітектурі як прогрес стилів. Наприклад, в 

контексті стилю архітектурного параметризму, нового після модернізму, зараз 

складаються наступні стилі: параметричний урбанізм, морфоекологичний 

дизайн, цифрове бароко, параметричний орнамент. 

Поняття стилю наукового мислення увів в 1935 році Л. Флек, який 

розглядав його як основу, що забезпечувала мислення колективу вчених 

відповідно до деякого стандарту. На його думку, стилю наукового мислення 

можуть відповідати технічні і літературні стилі, що притаманні даній системі 

наукового знання. Незалежно від Флека стиль наукового мислення 

застосовували в той час фізики В. Паулі, М. Борн, В. Гейзенберг. Наприклад, 

М. Борн розглядав стиль як поняття, що позначає комплекс принципів, які є 
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стійкими протягом епохи і визначають її характер. Далі було відпрацьовано три 

стиля і три епохи – класична, некласична і постнекласична. Поняття стилю 

пов’язується з базовою моделлю устрою світу, і розглядаються типології 

способів опису світу. 

У вітчизняній і західній педагогіці і психології уведені і досліджуються 

навчальні стилі. Д. Кольб запропонував теоретичну модель навчання, і 

базуючись на ній, чотири стиля навчання: дієвий, творчий, дослідницький і 

винахідницький. Існує багато тлумачень поняття «стиль», наприклад, стиль – це 

система індивідуальних прийомів розв’язання задачі навчання, які залежать від 

особистості. Стверджується, що стиль навчання має велике значення не тільки 

для організації процесів навчання, але і для подальшої професійної діяльності. 

Застосовується і досліджується поняття «стиль життя» як стала сукупність 

зразків поведінки, соціальних і культурних практик, які є типовими для деяких 

соціальних спільнот. Стиль життя має складний зв’язок з соціальною 

структурою. Досліджуються зовнішні і внутрішні характеристики стилю життя, 

а увага до досліджень стилю життя в соціології постійно зростає, що свідчить 

про зміни на концептуальному рівні в гуманітарних знаннях під впливом 

суб’єктивізації гуманітарних наук. Загальна схема, що демонструє застосування 

стилю в даний час в різних аспектах людської діяльності, наведена в табл. 1.1. 

Стиль в діяльності людини. Табл. 1.1 

Діяльність  Аспект діяльності 

Гуманітарна 

Література 

Музика 

Мистецтво 

Поведінки і мислення  

Управління 

Поведінка 

Мислення 

Наукова Математика 
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Діяльність  Аспект діяльності 

Інженерна 

Проектування 

Будівництво 

Інженерія програмного забезпечення 

Аналіз літератури [1, 4, 5, 7, 11–13, 20, 21, 23, 25, 29 – 33] показує, що немає 

задовільного визначення стиля у відповідних областях діяльності людини, такого 

що б його можна було використовувати в інженерії програмного забезпечення. 

Але спираючись в основному на роботу [30] можна сформулювати деякі загальні 

положення, які будуть базою для розробки поняття стилю в цієї галузі.  

Таким чином, при вивченні стилю незалежно від галузі людської 

діяльності і зокрема стилю програмування доцільно спиратися на 

характеристики стилю, що наведені в табл. 1.2. 

Характеристики стилю. Табл. 1.2 

№ Характеристика Вираження 

1. Властивості стилю Єдність 

Ідейність 

Завдання (творчість) 

Виникнення-розпад 

Цінність (естетична) 

2. Засоби стилю Носії і елементи 

Категорії 

3. Фактори стилю Історичні 

Соціальні 

Стилеві 

Стилеутворюючі 

Розглянемо характеристики, що наведено. Таких характеристик існує три: 

властивості, засоби, фактори. 
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До властивостей стилю віднесено наступні: єдність, ідейність, завдання 

(творчість), виникнення–розпад, цінність (естетична). 

Єдність – забезпечує головні риси стилю, а саме загальність, системність, 

закон або закономірність стилю. Відштовхуючись від художньої єдності і 

розглядаючи стиль як систему, завдяки цій властивості забезпечується системна 

організація стилю, яка відтворюється в узгодженості усіх складових стилю. Це 

співвідноситься з такою властивістю систем як цілісність і членімость. 

Стверджується, що повинен мати місце закон (принцип), який буде 

забезпечувати цю властивість як стилю, так і його похідним проявам. Таким 

чином, виявляється родовий характер стилю і можливість стилізацій. Наприклад, 

до появи структурного програмування, таким принципом було твердження, що 

головну увагу при написанні текстів програм слід приділяти ефективності їх 

виконання [97]. 

Ідейність – забезпечує зв’язок з відповідною епохою або періодом часу, 

коли виник і розвився стиль. Розглядаючи ідею як загальний задум, який виникає 

в контексті епохи, і вивчаючи особливості цієї епохи, можна, з одного боку, 

краще розуміти і стиль цієї епохи, а з іншого боку, користуючись стилем 

правильно, сприймати відповідну епоху. Ідеологія, як підстава для появи стилю 

в деякій діяльності, може з’явитися в цій області або поза нею. Наприклад, 

революційна комуністична ідеологія породила безліч стилів в різних галузях 

людської діяльності; перебудова суспільства призвела до зміни стилів в різних 

галузях діяльності людини від публіцистичного стилю до стилю життя. Ідея, суть 

якої полягає в тому, що найбільш природною для людини формою представлення 

інформації є графічний образ, призвела до створення мов, в яких текст програми 

малюється, а ідея економії обчислювальних ресурсів за відсутністю потужних 

засобів виконання розрахунків у свій час призвела до появи не тільки 

відповідного стилю написання програм, але й архітектурного стилю побудови 

процесорів. 

Завдання (творчість) – забезпечує появу стилю, тому що не кожен період 

часу в діяльності людини може мати стиль. Завдання створення стилю 



24 

висувається з різним ступенем осмислення, і якщо для традиційних галузей 

(філологія, мистецтвознавство) це творча робота, яка не формалізується, тому що 

пов’язана з художніми (естетичними) пошуками, то для інших це технічна 

робота, яка може бути виконана формально. Такий характер розв’язання 

завдання створення стилю впливає і на розв’язання завдання пошуку стилю, яке 

в нехудожніх галузях значно полегшується. 

Виникнення (розпад) – забезпечує появу і зникнення стилю. Значною мірою 

ця властивість пов’язана з властивістю завдання і свідчить про те, що стилі 

з’являються завдяки завданням епохи і зникають, коли термін часу цієї епохи 

закінчується. Існує думка, що в момент зміни епох може бути суміш стилів [31]. 

В програмуванні було запропоновано розглядати чотири епохи [25], а саме «до 

структурного програмування», «структурного програмування», «після 

структурного програмування», «інженерії програмного забезпечення». 

Цінність (естетична) – забезпечує критерій для значущості об’єкту, 

створеного з застосуванням стилю. Для художнього об’єкту ця властивість є 

природньою і забезпечує естетичну цінність. Великою мірою, ця властивість 

забезпечує естетичну цінність будь-якому об’єкту, тому що там де є стиль, є і 

краса, яка може виражатися, наприклад, в наявності системи. 

Для виразу властивостей стилю повинні бути засоби. До засобів стилю 

віднесено наступні: носії і елементи, категорії (див. табл.1.2). 

Носії і елементи – це частини об’єкту, які виражають закономірності 

стилю. При цьому, не всі елементи об’єкту як системи можуть бути носіями 

стилю, але це не свідчить про те, що не носії стилю не є елементами стилю. В той 

чи іншій мірі елементи – не носії стилю, підпадають в залежність від стилю і, 

тому є засобами його виразу. Наприклад, ідентифікатор в мові програмування – 

завжди носій стилю, а позначення операції – ні. Але, як правило, позначення 

операції буде елементом, який приймає участь в створенні стилю в зв’язку з 

вимогою застосовувати пробільні символи навколо них. 

Категорії – це загальні поняття, за допомогою яких забезпечується 

зрозумілість стилю. Категорією в стилістиці позначають співвідношення 
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відповідних елементів стилю [31]. Наприклад, загального і одиничного, 

об’єктивного і суб’єктивного, простоти і складності, статики і динаміки, 

декоративності і конструктивності, строгості і свободи, симетрії і асиметрії. 

Вказується, що при частій заміні елементів стилю, заміни категорій стилю 

відбуваються повільніше. При цьому, риси нового стилю з’являються шляхом 

зміни співвідношення в категорії старого стилю. Наприклад, елементи стилю при 

переході від ренесансу до бароко змінилися, але категорії залишилися, змінивши 

співвідношення між декоративністю і конструктивністю. Також, в інженерії 

програмного забезпечення при переході від епохи «структурного 

програмування» до наступної елементи стилю змінилися зі складових 

операторного рівня до складових модульного і об’єктного, але категорії 

залишилися, змінивши співвідношення між зрозумілістю і конструктивністю 

тексту програм. 

Стиль як складна система елементів виникає під впливом факторів, до яких 

відносяться наступні: історичні, соціальні, стилеві, стилеутворюючі. Тому, щоб 

краще розуміти стиль треба розуміти фактори, під впливом яких з’явився стиль. 

В цілому, фактори поділяють на зовнішні і внутрішні. До зовнішніх відносять 

історичні і соціальні фактори. До внутрішніх, які позначають причини, що 

лежать всередині стилю, відносять стилеві і стилеутворюючі фактори. 

Історичні фактори – пов’язують стиль з тією епохою, в контексті якої він 

виникає. Досліджуючи ці фактори можна побачити несподівані причини появи 

стилю і зв’язки з відповідним історичним періодом. Звичайно, що з цього 

погляду на стиль, який безпосередньо пов’язаний з технікою, наприклад, як на 

стиль програмування, впливає рівень розвитку техніки і технологій. В 

роботі [116] наводиться приклад фрагменту тексту програми на мові Fortran 

(1970 р.).  

WRITE (IOUT,9000) 

READ (45,9010,IOSTAT=IOS) IV,IDONT,ISORT,IASCI,KPRNT,IBIN,FACT, 

* PTSS,PSTT 

WRITE (IOUT,9020) IV,IDONT,ISORT,IASCI,KPRNT,IBIN,FACT,PTSS,PSTT 

9000 FORMAT ('1') 

9020 FORMAT (' IV = ',I5,' IDONT = ',I5,’ ISORT = ',I5, 
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* ' IASCI = ',I5,' KPRNT = ',I5/,' IBIN = ',I5,' FACT = ', 

* F5.1,' PTSS = ',F5.1,' PSTT = ',F5.1) 

Виділено оператор, в якому для вказання формату друку застосовується 

оператор FORMAT з літералом ‘1’. З’ясувалося, що в той час таким чином для 

друку обирався алфавітно-цифровий пристрій. В той час існував такий тип 

пристроїв для друку. 

Соціальні фактори – пов’язують стиль з устроєм соціуму, в контексті 

якого виникає стиль. Звичайно, що на «технічний» стиль устрій соціуму може і 

не впливати, але, наприклад, на створення корпоративного стилю програмування 

фактори командної організації праці без сумніву впливатимуть. 

Стилеві фактори – це фактори, існування яких пов’язане безпосередньо з 

існуванням стилів. Наприклад, на стиль, що складеться, можуть впливати стилеві 

особливості стилю, який зникає, або характер елементів і носіїв нового стилю. 

Наприклад, щодо стилю програмування, стилевими факторами можуть бути тип 

мови програмування, синтаксис ідентифікаторів, рівень інкапсуляції, тип 

застосунків, для написання яких створюється стиль. 

Стилеутворюючі фактори – це стилеві фактори, один або декілька, які 

суттєво впливають на утворення стилю. Наприклад, тип мови програмування і 

рівень інкапсуляції як окремо, так і в купі можуть суттєво впливати на характер 

стилю, який утворюється. 

Окрім вказаних факторів, на стиль впливають, хоча і в меншій мірі, 

внутрішні закони стилю, утворюють деталізації стилю; стилеві традиції, новий 

стиль необов’язково утворюється заново; особистість, наявність особистого, 

мається на увазі якісного, початку в стилі, який утворюється, навіть якщо стиль 

утворюється корпоративно. 

Нарешті, слід зауважити на єдності стилю в різноманітті, тобто проявах 

стилю не тільки на об’єктах одного типу. Наприклад, характерні риси одного 

стилю програмування можуть мати прояви в мовах різних типів або 

поширюватися на немовні об’єкти, наприклад апаратну частину комп’ютерної 

системи.  
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Тому, слідуючи основним положенням роботи [31] щодо поняття стилю в 

цілому та роботи [25] щодо поняття стилю в програмуванні, визначимо стиль як 

засіб вираження деякої ідеології або ідеї в людській діяльності. Практика 

показує, що стиль має широке розповсюдження, якщо його формування 

відбувається в певний час, під впливом об’єктивно складаної ідеології, як 

правило зусиллями багатьох суб’єктів відповідної людської діяльності. Разом з 

тим стиль може мати вузьке розповсюдження і бути, як правило, відображенням 

ідеї одного суб’єкта або групи суб’єктів (часто в межах однієї діяльності), і тоді 

це особистий або корпоративний стиль. Чим масштабніше ідеологія або ідея, тим 

різноманітнішою є людська діяльність, в яку вони проникають за допомогою 

стилю. І навпаки, чим менш масштабною та більш суб’єктивною є ідеологія або 

ідея, тим швидше стиль, що засновано на ній, можна асоціювати з прийомом або 

методом людської діяльності. 

1.2. Поняття стилю в контексті інженерії програмного забезпечення 

Визначаючи стиль, для різних галузей людської діяльності достатньо 

опису характерних рис або ознак відповідної ідеології або ідеї. Тоді цей опис 

буде являти стиль як доменно-незалежне, фундаментальне поняття, наприклад, в 

формі фундаментальної онтології [80]. Таким чином, розглядаючи стиль з 

онтологічних позицій як об’єкт («сутність», «річ»), що має властивості, 

необхідно вказати істотні властивості стилю. Уявімо стиль «сутністю» (класом), 

як систему трьох наступних властивостей (рис. 1.2):  

– виражати деяку ідеологію або ідею; 

– мати період (час) існування; 

– мати зв'язок з людською діяльністю. 

«Назва стиля»: «Стиль»

Ідея (Ідеологія) = «Будь-яка»

Період  існування = «Деякий час»

Діяльність = «Будь-яка»
 

Рис. 1.1. Стиль як доменно-незалежна сутність 
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У зв’язку з розповсюдженням інженерних методів розробки програмного 

забезпечення, яке еволюціонує, моделей життєвого циклу, заснованих на 

компонентній розробці та повторному використанні, agile методології 

(екстремальне програмування), заплутаного (obfuscation) і знеособленого 

(egoless) програмування, ставляться і розв’язуються завдання, що пов’язані з 

читанням текстів програм, написаних різними мовами програмування і в різний 

час [52, 59, 66, 99, 107]. На характер тексту програми впливають не тільки 

алгоритм або мова програмування, але й ідеологічні, культурні, гендерні 

особливості того періоду часу, в який створено програму [116]. Ніжче показано 

текст програми на мові С (взята з Інтернету), яка написана спеціальним 

«заплутаним» способом.  

#include <stdio.h> 

main(t,_,a) 

char *a; 

{return t>1?t<3?main(-79,-13,a+main(-87,1-_, 

main(-86, 0, a+1 )+a)):1,t<_?main(t+1, _, a ):3,main ( -94, -27+t, a 

)&&t == 2 ?_<13 ?main ( 2, _+1, "%s %d %d\n" ):9:16:t<0?t<-72?main(_, 

t,"@n'+,#'/*{}w+/w#cdnr/+,{}r/*de}+,/*{*+,/w{%+,/w#q#n+,/#{l,+,/n{n+\ 

,/+#n+,/#;#q#n+,/+k#;*+,/'r :'d*'3,}{w+K w'K:'+}e#';dq#'l q#'+d'K#!/\ 

+k#;q#'r}eKK#}w'r}eKK{nl]'/#;#q#n'){)#}w'){){nl]'/+#n';d}rw' i;# ){n\ 

l]!/n{n#'; r{#w'r nc{nl]'/#{l,+'K {rw' iK{;[{nl]'/w#q#\ 

n'wk nw' iwk{KK{nl]!/w{%'l##w#' i; :{nl]'/*{q#'ld;r'}{nlwb!/*de}'c \ 

;;{nl'-{}rw]'/+,}##'*}#nc,',#nw]'/+kd'+e}+;\ 

#'rdq#w! nr'/ ') }+}{rl#'{n' ')# }'+}##(!!/") 

:t<-50?_==*a?putchar(a[31]):main(-65,_,a+1):main((*a == '/')+t,_,a\ 

+1 ):0<t?main ( 2, 2 , "%s"):*a=='/'||main(0,main(-61,*a, "!ek;dc \ 

i@bK'(q)-[w]*%n+r3#l,{}:\nuwloca-O;m .vpbks,fxntdCeghiry"),a+1);} 

Якщо не знати ідеї, яку автор поставив в основу способу написання 

програми, потрібно витратити багато часу на її розуміння. Тому, щоб розуміти 

тексти програм, часто потрібно знати або вказані особливості періоду їх 

написання, або господарюючі в цей період ідеології та ідеї авторів. Відповідно, 

підвищується цінність таких програм, які не тільки працюють, але й 

систематично відображають широко поширені в період їх написання ідеологію, 

корпоративну ідею або культурні, гендерні особливості. Це потребує того, що 

програмісту необхідно вміти представити ідею або ідеологію і передавати 
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представлення разом з програмою. В різних галузях цей аспект діяльності 

людини відноситься до стилю, а його дослідження є предметом стилістики [31]. 

Поняття стилю в області програмування зустрічається в роботах І. Б. Кернигана 

і Ф. Плоджера, А. Єршова, Г. Боровина, І. Потоссина. Першими, хто почав 

використовувати стиль, були І. Б. Керниган і Ф. Плоджер. Потім з’явилися різні 

інтерпретації стилів, наприклад, в роботах А. Єршова, Г. Боровина. Стилі, що 

допомагають писати «хороші програми», пізніше стали називати «хорошими 

стилями». В деяких визначеннях стиль дорівнюється синтаксису мови, парадигмі 

програмування або методології та технології кодування [25]. 

А. Єршов в роботі [3], розглядаючи проблему підготовки фахівців з 

програмування, дає поняття стилю як «принципової професійної здатності 

програміста, набутої, перш за все, в його навчально-освітньому періоді, 

збереження або модифікація якої досягається лише ступенем вимогливості 

виробничої обстановки, що не дозволяє програмісту діяти як-небудь інакше». 

Автор визнає роль навчального процесу в набутті програмістом здатності писати 

програми, використовуючи певні стилістичні правила. А. Єршов також 

справедливо стверджує, що набута здатність буде збережена тільки в тому 

випадку, якщо її підтримувати, пред’являючи до продукту праці програміста – 

тексту програми, відповідні стилеві вимоги. Однак, автор вважає, що стилістичні 

особливості програми, отримані на етапі «лінгвінізації» (паскалізація, 

алголізація і т. п.), залежать тільки від робочої алгоритмічної мови [3]. 

Г. Боровин вказує, що стиль пов’язаний з автором програми, а не з певною 

мовою програмування, таким чином це «стиль мислення, що проявляється в 

умінні відобразити алгоритм вирішення задачі на конкретну мову 

програмування». 

І. Потоссин ставив задачу формулювання визначення «хорошої» або 

«добротної» програми, а також виділення набору критеріїв, які б дозволили 

визначити «добротність програми» [23]. 

Застосування стилів програмування, роблячи вихідний текст програми 

зрозумілим, підвищує ефективність створення і супроводу програмного 
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забезпечення. Автоматизація застосування стилів програмування вимагає 

розуміння того, які процеси необхідно виконати.  

Два документи розглядає програміст, коли застосовує стиль 

програмування – технічне представлення (опис) стилю програмування у вигляді 

стандарту кодування для тієї чи іншої мови програмування і вихідний текст 

програми, в якій застосовується стиль. Тому мають місце два процеси – вивчення 

опису стилю програмування і контроль застосування стилю програмування в 

похідному тексті програми. Опис стилю складається з правил і обмежень, 

прийнятих для певної мови програмування. Ніжче наведено приклади правил для 

різних стандартів кодування для мови Java. 

Приклад 1 [90]. 

Rule. The ‘if’ keyword and conditional expression must be 

placed on the same line. 

 The if statements must always use braces {}  

Example: 

 if (expression) {  

     statement; 

    } else { 

     statement; } 

 

 Приклад 2 [91]. 

Rule 22: Use American English for identifiers. Identifiers 

shall correspond to English words or sentences, using the 

American spelling (i.e. “Color”, “initialize”, “Serializable”, 

instead of “Colour”,“initialise” or “Serialisable”.) 

Реалізуючи перший процес, програміст досягає розуміння всіх або деяких 

правил і обмежень певного стандарту програмування. Оригінальний текст 

програми складається з операторів мови програмування, до яких програміст 

застосовує правила і обмеження стандарту програмування. Реалізуючи другий 

процес, програміст домагається обов’язкового застосування правил і обмежень 

стандарту програмування в своїй програмі. Тому другий процес носить 

ітераційний характер. Результат кожної ітерації наближає програміста до 

написання програми, що відповідає всім правилам і обмеженням стандарту 
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програмування. Як правило, перший процес передує другому, проте це не 

виключає, а скоріше припускає, що під час виконання другого процесу, 

програміст буде звертатися до опису стандарту програмування, і тим самим 

необхідним стане виконання першого процесу. Таким чином, на деяких або всіх 

ітераціях виконання другого процесу може знадобитися виконання першого 

процесу. Логічно припустити, що при первісному виконанні першого процесу 

програміст вивчатиме стандарт програмування повністю, а при наступних 

будуть досліджуватися окремі правила і обмеження. При цьому, якщо спочатку 

програміст може виділяти час для вивчення стандарту, то при виконанні другого 

процесу цей час буде обмежено, оскільки час створення похідного тексту 

обмежено. Це, зокрема веде до того, що програміст «забуватиме» застосовувати 

правила і обмеження стандарту і зосереджуватиметься на пошуку дефектів, 

внесених у вихідний текст програми. 

Таким чином, при використанні стилю програмування мають місце два 

процеси, які виконуються, як правило, ітераційно і мають різний характер. Якщо 

в першому процесі увагу програміста направлено на вивчення стандарту 

програмування, то в другому – на вивчення похідного тексту. Вплив обох 

процесів на ефективність програмування вимагає їх автоматизації, при цьому 

особливого значення набуває форма представлення знань як про стандарт 

програмування, так і про вихідний текст програми. Такою формою може бути 

онтологія (база знань), в якій з точки зору дескриптивної логіки, стандарт 

програмування представляється TBox частиною бази знань, а вихідний текст 

програми – ABox частиною. Обидва процеси можуть реалізовуватися засобами 

візуалізації онтологій, наприклад, Protege і різонером. При цьому важливу роль 

відіграє мова запитів різонера, що забезпечує пошук необхідної інформації в базі 

знань. Беручи до уваги те, що результатом другого процесу має бути не тільки 

твердження про наявність відхилень від стандарту в тексті програми, але і місце 

де відбулося відхилення – для реалізації цього процесу необхідно розробляти 

відповідний різонер. 

Таким чином, онтології грають важливу роль при реалізації процесів 
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застосування стилів програмування і на відміну від відомих засобів статичного 

аналізу вихідних текстів забезпечують підвищення ефективності програмування. 

1.3. Стиль програмування, онтології і автоматичне логічне 

виведення – систематичне дослідження літератури 

Представлення стилів програмування є формою знань про узгоджені 

правила конструювання програм. Застосування і обробка цих представлень 

потребують використання автоматизованих і автоматичних засобів. Тому 

застосування онтології бачиться цілком доцільним, як форми представлень знань 

про стиль програмування, а засоби логічного виведення, що засновані на 

дескриптивній логіці – для забезпечення автоматичної обробки цих знань. 

Для використання стиля програмування застосовуються відповідні засоби. 

В цих засобах для зберігання описів стилів програмування застосовуються або 

бази даних, або файли, наприклад XML, що налаштовуються. Але оскільки 

представлення стилю програмування – це знання, такі способи їх зберігання є 

неефективними. Тому в дисертації пропонується метод і засоби, які 

забезпечують онтологічну підтримку представлень стилів програмування, що 

надає таки переваги: 

− представлення стилю програмування у формі онтології за допомогою 

відповідних засобів; 

− застосування засобів логічного виведення для перевірки узгодженості 

представлення стилю програмування; 

− кероване онтологією застосування стилів програмування. 

У запропонованому методі для перевірки тексту програми на узгодженість 

стилю програмування розроблюється засіб, який подібний до різонера.  

Процес систематичного дослідження літератури (Systematic mapping 

study). Суттєві кроки процесу систематичного дослідження літератури наведено 

на рис. 1.2. [114]. 
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Рис. 1.2. Кроки систематичного дослідження літератури 

Формулювання питань дослідження. Щоб почати формулювання питань 

досліджень, необхідно бути знайомим з основою відповідного домену. Тому 

важливо формулювати питання і ключові слова у відповідності до особливостей 

домену дослідження, тоді можуть бути забезпечені релевантні дані з багатьох 

статей. В табл. 1.3. наведено питання досліджень, які були сформульовані для 

пошуку публікацій щодо стилів програмування і різонерів. Оскільки література 

по темі досліджень є англомовною, питання сформульовано англійською. 

Питання досліджень для стилів програмування, онтологій і різонерів. Табл. 1.3 

ДП1 What are the style programming ontology or coding standard ontology? 

ДП2 What is ontology as part of code static analyses toll? 

ДП3 What are methods of ontology reusing? 

ДП4 What are the ontology categorization or ontology engineering? 

ДП5 What are the main characteristics of automated reasoning? 

ДП6 What is the essence of description logic? 

Пошук для первинних досліджень. Наступний крок – це пошук публікацій 

за темою дослідження. Первинні дослідження виконуються шляхом 

застосування пошукових стрічок для пошуку в наукових базах або перегляду 

вручну публікацій на конференціях і в журналах. Електронний пошук було 

виконано у наступних джерелах: IEEE Explore Digital Library, IEEE Journals 
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(Magazines), EI Compendex, The ACM transactions on programming languages and 

systems, інших репозітаріях, які важливі для інженерії програмного 

забезпечення. Для ручного пошуку було задіяно п’ять експертів, які 

досліджували Web–сайти конференцій. Для цього з питань досліджень були 

відокремлені терміни і створено пошукові стрічки. Була застосована наступна 

стратегія [114]: 

− відокремити головні пошукові терміни; 

− перевірити відповідні ключові слова на релевантність для відомих 

публікацій; 

− розглянути альтернативні форми, такі як синоніми і релевантні ключові 

слова; 

− застосовуючи бульовські оператори OR або AND створити пошукові 

стрічки. 

Табл. 1.4. представляє базові форми пошукових стрічок. 

Форми пошукових стрічок. Табл. 1.4 

("automated reasoning" OR "ontology" OR "description logic") 

((“ontology” OR “taxonomy”) AND (“programming style” OR “coding standard” 

OR “coding convention”)) 

Перегляд публікацій. Незважаючи на релевантність, пошукові стрічки 

дають забагато результатів, які потрібно переглядати вручну. Для цього 

необхідні критерії, у відповідності до яких публікації або будуть включені до 

подальшого дослідження, або ні. Релевантність статей перевіряється на 

відповідність питанням досліджень. Для цього були сформульовані критерії 

включення і виключення для стилів програмування і автоматичного логічного 

виведення (табл.1.5, 1.6). 
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Критерії включення. Табл. 1.5 

IC1 Тільки англомовні дослідження 

IC2 Дослідження, що стосуються і посилаються на будь-які теми, пов’язані 

зі стилями програмування, стандартами кодування та онтологіями в їх 

назві або рефераті 

IC3 Магістерські та докторські дисертації 

IC4 Дослідження з необмеженою датою публікації 

Критерії виключення. Табл. 1.6 

EC1 Повторні дослідження, знайдені в різних пошукових системах. У цьому 

випадку було розглянуто лише одне дослідження 

EC2 Дубльовані дослідження, що повідомляють про подібні результати. У 

цьому випадку було розглянуто лише найбільш повне дослідження 

EC3 Недоступні роботи та книги 

Результати пошуку. Нефільтровані результати пошуку наведено 

в табл.1.7. 

Нефільтровані результати пошуку. Табл. 1.7 

Пошукова стрічка Кількість знайдених 

публікацій 

"automated reasoning" AND "ontology" 25 

"automated reasoning" OR "ontologies" 39 

"automated reasoning" OR "description logic" 7 

"reasoning" OR "ontology" 1459 

"ontology reasoning" 2338 

"description logic" 457 

"logic reasoner" 17 

"ontology" 12111 
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Пошукова стрічка Кількість знайдених 

публікацій 

"ontologies" 16716 

"ontological" 1422 

"reasoner" 354 

"description logic" AND "ontologies" 285 

"reasoner" AND "ontologies" 140 

Перевірка на ключові слова застосовується для зменшення часу 

необхідного для створення класифікаційної схеми. Перевірка виконується в два 

етапи. На першому етапі переглядач читає анотацію до публікації і перевіряє на 

відповідність ключовим словам і концепціям дослідження, відокремлюючи нові 

релевантні ключові слова. Множини ключових слів з різних публікацій 

комбінуються разом для отримання високо рівневої категоризації публікацій. 

Відомі категорії публікацій, які можна застосовувати при цьому: оцінювальні, 

результуючі, філософські, персональні (табл.1.8). 

Категорії публікацій. Табл. 1.8 

Категорія Класифікаційний опис 

Evaluation Research  Метод впроваджується на практиці, проводиться оцінка 

методу. Це означає, що показано, як цій метод 

реалізується на практиці (впровадження рішення), і 

якими будуть наслідки впровадження його з точки зору 

переваг та недоліків (оцінка впровадження). Це також 

включає виявлення проблем в індустрії. 

Validation Research Досліджені методи є новими та ще не були впроваджені 

на практиці. Методи можуть бути використані, 

наприклад, для експериментів в лабораторії. 

Solution Proposal  Запропоновано рішення проблеми, яке може бути або 

новим, або являти собою суттєве розширення 



37 

Категорія Класифікаційний опис 

існуючого методу. Потенційні переваги та придатність 

рішення підкріплені невеликим прикладом або доброю 

аргументацією. 

Philosophical Papers  Ці роботи представляють новий спосіб розгляду 

існуючих понять шляхом структурування галузі у формі 

таксономії або концептуальної основи. 

Opinion Papers  Ці роботи виражають особисту думку особи про те, чи є 

певна методика хорошою чи поганою, або як все 

повинно бути зроблено. 

Experience Papers Досвідні роботи пояснюють, що і як було зроблено на 

практиці.  

На другому етапі здійснюється аналіз публікацій за обраною 

категоризацією. Досліджуються анотації, вступ і заключення публікацій. Тому 

таке дослідження не вимагає детального дослідження публікацій. Але в деяких 

випадках потрібно переглядати текст публікації. Після складання переліку 

публікацій виконується їх аналіз та класифікація. Систематичне дослідження 

літератури стосується емпіричних даних, тому недостатньо лише скласти перелік 

публікацій та класифікувати їх; кількісні дані є ключовим моментом усього 

дослідження. Необхідно обчислити кількість публікацій в кожній галузі, щоб 

отримати чітке розуміння всієї картини. Незважаючи на те, що основні 

підрахунки були виконані, необхідно розширити класифікацію для отримання 

більш детальних результатів. Публікації також можна класифікувати за 

галузями, яких вони стосуються. Все це дає можливість побудувати кращу 

візуалізацію систематичного дослідження та зробить його більш різноманітним, 

що в свою чергу дозволить побачити реальні прогалини в певних галузях 

дослідження, які мають відношення до теми онтологій. Класифікація за галузями 

представлена в табл. 1.9. 
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Галузі досліджень онтологій, стилів і стилів програмування. Табл. 1.9 

Назва галузі Опис 

Ontology (foundation 

ontology or formal ontology) 

and descriptive logic 

Публікації, в яких представлено онтології 

основні або онтології формальні   

Ontology template Публікації, в яких представлено шаблони 

онтологій 

Ontology application Публікації, в яких представлено застосування 

онтологій  

Ontology engineering Публікації, в яких представлено інженерію 

онтологій 

Reasoners Публікації, в яких представлено ризонери 

Стиль or style Публікації, в яких представлено поняття стилю   

Programming style & other 

styles 

Публікації, в яких представлено стилі 

програмування  

Сoding standard Публікації, в яких представлено стандарти 

кодування  

Static analysis tools Публікації, в яких представлено засоби 

статичного аналізу коду 

Systematic reviews and 

experiment 

Публікації, в яких представлено методики 

оглядів літератури і експериментів 

Результати категоризаційного пошуку за галузями таблиці 1.9 наведено в 

табл.1.10. 

Галузі досліджень онтологій. Табл. 1.10 

Назва галузі Публікації Загальна 

кількість 

Ontology (foundation 

ontology or formal 

43, 50, 60, 61, 63, 70, 79 - 84, 86, 96, 100, 106 15 
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Назва галузі Публікації Загальна 

кількість 

ontology) and 

descriptive logic 

Ontology template 47, 48, 67, 89, 100, 119, 133, 134 8 

Ontology application 6, 9, 10, 16 – 18, 22, 42, 49, 52, 61, 64, 79, 

109, 113, 146, 148 

17 

Ontology engineering 60, 63, 76, 95, 104, 120, 140 7 

Reasoners 58, 70, 137 3 

Результати категоризаційного пошуку за галузями таблиці 1.9 наведено в 

табл. 1.11. 

Галузі досліджень стилю. Табл. 1.11 

Назва галузі Публікації Загальна 

кількість 

Cтиль or style 1, 4, 5, 12, 20, 21, 23, 30 - 33, 65, 72, 116, 

139 

15 

Programming style & 

other styles  

40, 46, 53, 59, 62, 66, 69, 88, 97 – 99, 101, 

105, 107, 108, 112, 117, 139, 142 

19 

Coding standard 35, 38, 39, 51, 54, 55, 71, 72, 75, 90, 91, 94, 

118, 143, 145 

15 

Static analysis tools 41, 56, 85 3 

Systematic reviews 

and experiment 

44, 78, 114, 132 4 

Частоту публікацій за категоріями та галузями для таблиці 1.9 наведено в 

табл. 1.12. 

Частоту публікацій за категоріями та галузями. Табл. 1.12 

Категорія Галузь 

 Ontology Ontology 

template 

Ontology 

application 

Ontology 

engineering 

Reasoners 

Evaluation 

Research 

4 4 6 0 1 
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Категорія Галузь 

 Ontology Ontology 

template 

Ontology 

application 

Ontology 

engineering 

Reasoners 

Validation 

Research 

2 1 3 1 1 

Solution 

Proposal 

7 3 7 3 1 

Philosophical 

Papers 

1 0 0 3 0 

Opinion Papers 1 0 0 0 0 

Частоту публікацій за категоріями та галузями для таблиці 1.9 наведено в 

табл. 1.13. 

Частота публікацій за категоріями та галузями для 

стилів програмування. Табл. 1.13 

Категорія Галузь 

 Стиль 

or 

style 

Programming 

style 

Coding 

standard  

Static 

analysis tools 

Systematic 

reviews and 

experiment 

Evaluation 

Research 

3 4 4 0 1 

Validation 

Research 

6 6 4 0 1 

Solution 

Proposal 

5 10 7 3 1 

Philosophic

al Papers 

1 0 0 0 1 

Opinion 

Papers 

0 0 0 0 0 

Виділення даних і візуалізація результатів. Аналізуються дані за 

категоризаціями та областю досліджень (табл. 1.10, 1.11). 

Для візуалізації результатів зазвичай застосовують діаграму бульбашок. 

Для створення діаграми використовують MS Excel. Результуючі діаграми 

наведено на рис. 1.3., 1.4. 
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Рис. 1.3. Діаграма для онтологій (за галузями) 

 

Рис. 1.4. Діаграма для стилю програмування (за галузями) 

Уявімо стиль «сутністю», яка взагалі є системою, що має три властивості: 

виражати деяку ідеологію або ідею; мати період (час) існування; мати зв’язок з 

людською діяльністю. Коли програміст вивчає стиль, він набуває властивості 

стилю, також і програма, яку пише програміст відповідно до стилю набуває 

властивості стилю (має стиль). 

Стиль програмування технічно подається у формі стандарту кодування – 

це множина правил, яка будується відповідно до стилю і застосовується при 
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конструюванні програм. Стиль програмування відповідає не тільки існуючому 

технічному, але і культурному досвіду. Дотримання стилю програмування 

допомагає програмісту створювати зрозумілий програмний код. 

Застосування стилю програмування пов’язане з розв’язанням наступних 

задач: створення стандарту кодування, дотримання його при конструюванні 

тексту програми, перевірка тексту на відповідність стилю, перетворення текстів 

програм одного стандарту в інший. Стиль має відношення до багатьох процесів 

життєвого циклу програмного забезпечення. Тому застосування стилю підвищує 

ефективність процесів створення і супроводження програмного забезпечення. 

Слідування стилю програмування протягом написання тексту програми є 

одним з факторів забезпечення якості. Стиль програмування – важлива частина 

засобів супроводження програмного забезпечення, тому що добре 

структурований код допомагає супроводжуючому краще його розуміти. З іншого 

боку, написання коду у відповідності до стилю буде покращувати читабельність, 

спрощувати супроводжування програмного забезпечення. Застосовувати стиль 

програмування можливо шляхом використання стандартів кодування, 

корпоративних домовленостей або стилів особистостей. Незалежно від шляху 

використання стилю, представлення є знання відносно стилю і від форми 

представлення знань залежить ефективність розв’язування задач, що пов’язані з 

застосуванням стилю. В дисертаційній роботі для цього пропонується 

використовувати онтологію. Тому аналіз літератури в цьому аспекті було 

виконано з точок зору існуючих типів онтологій, інженерії онтологій і 

застосування онтологій в інженерії програмного забезпечення. Було виявлено 

декілька категоризацій онтологій [52], але найбільш поширеною є така, що 

надано в роботі [61], яку було уведено на базі двох категорій, а саме – домен і 

період часу програмного процесу. Але ця категоризація, по-перше, не враховує 

реалізаційний і проблемний домени, а по-друге, розглядає програмний процес з 

точки зору створення програмного продукту без зв’язку з доменами інженерії 

програмного забезпечення. В дисертаційній роботі розглядається більш повна 

категоризація, в якій в якості категоризаційних ознак використовуються домени 
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інженерії програмного забезпечення, а сутність програмного процесу 

розглядається як прогрес від ідентифікації вимог деякого прикладного домену до 

створення деякого програмного продукту в реалізаційному домені. З точки зору 

інженерії онтологій, найбільш поширений підхід представлено в роботах [79–

84], коли для домену існує деяка ієрархія або мережа онтологій, а саме від 

онтології верхнього рівня до онтологій застосунків цього домену. Існує також 

три підходи щодо побудови онтологій домену [140]: зверху до низу, знизу до 

верху, – серединний [74]. Таку категоризацію і серединний підхід застосовано в 

дисертаційній роботі для побудови онтології стилю програмування. Побудова 

онтологій верхнього рівня базується на багатократному використанні існуючих, 

так званих основних (foundational) або формальних (formal) онтологій [83]. 

Основні онтології – це теоретично обґрунтовані доменно незалежні системи 

категорій, які успішно застосовуються для моделювання різних доменів (див. 

табл. 1.10). Ці онтології містять категорії і відношення, які є загальними і не 

залежать від будь-якого домену. Використання основних онтологій значно 

прискорює процес побудови онтологічної мережі для доменної онтології. 

Засобом для повторного використання онтології є шаблон [67]. Шаблони знань 

вперше було введено в роботі [54] шляхом застосування поняття шаблону 

проектування з інженерії програмного забезпечення для позначення 

поіменованого, параметрізованого представлення знань. Застосовуючи паттерн з 

UFO (Work Product Pattern Application – WPPA), який описує дії, що існують 

навколо Work product, в відповідності до UFO-A та UFO-B [82], в дисертаційній 

роботі передбачено шаблони для опису трьох концептів, а саме, для поняття 

«стиль» і двох процесів – створення та застосування стилю. Дескриптивна логіка 

є ефективним засібом для формального опису онтологій [100], тому логіку ALC  

з розширенням для представлення UML діаграм - ALCQIkey [53] було застосовано 

в дисертаційній роботі для опису уведених онтологій стилю програмування.  

Стандарт кодування є технічним представленням стилю програмування в 

формі множини вимог, які представляються правилами, що регулюють умови 

створення тексту програм. Зазвичай представлення стилю розробляється для 
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окремої мови програмування, але незалежно від мови програмування існують 

вимоги щодо обов’язкового опису деяких аспектів. Сьогодні існує багато 

стандартів кодування для різних мов програмування. Саме стандарт кодування 

містить знання, які застосовують засоби, що запропоновано в дисертаційній 

роботі для оброблення представлень стилю програмування в похідному тексті 

програми. Тому онтології щодо стилю програмування містять онтологію 

стандарту кодування окрім онтології таксономії прикладного домену, домену 

програмування. Результати, які отримано для представлення стилів 

програмування онтологіями наведено в роботі [117]. Але дослідження, що 

розглядаються, спрямовані на застосування онтологій в процесах навчання 

студентів добрим навичкам програмування і зосереджені на розпізнаванні того 

чи іншого стилів програмування в вихідних текстах програм, слідуванню 

інженерному стилю при створенні програм, забезпеченню процесу колективної 

розробці.  

Контроль застосування стилю програмування відбувається в процесі 

статичного аналізу коду. Сьогодні відомо багато інструментів, які в контексті 

статичного аналізу коду здійснюють контроль застосування стилів 

програмування [41, 56, 85]. Відомі засоби статичного аналізу коду в складі IDE 

перевіряють деякі правіла використання стилю програмування, наприклад, 

NetBeans, Eclipse, IntelliJ IDEA, Xcode or Microsoft Visual Studio. Знання (опис) 

про стиль програмування (стандарт кодування) зазвичай запам’ятовуються в так 

званому конфігураційному файлі в мовах XML або HTML. Але існують засоби, 

які запам’ятовують знання в іншому представленні, наприклад, у вигляді DLL. 

Будь-яке з цих представлень є незручним з точки зору супроводження стандарту 

кодування в проекті, тому в дисертаційній роботі запропоновано застосування 

онтології для представлення знань стандарту. 

В дисертаційній роботі для обробки онтологій застосовуються два типи 

засобів. Перший тип, в якості якого використовується найбільш поширений 

продукт Protégé, призначено для виконання процесів інженерії онтологій, тобто 
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створення, супроводження і подання онтологій [76]. Другий тип, відомий як 

різонери призначений, по-перше, для перевірки онтологій (баз знань), 

наприклад, на здійсненість, а по-друге, для маніпулювання знаннями, що 

представлені онтологією, наприклад, в формі відповідей на запити або при 

аналізі похідного тексту програми. Остання функція не притаманна «штатному» 

різонеру, але потрібна при застосуванні онтології для представлення стандарту 

кодування, тому в дисертаційній роботі розроблено засіб, який є подібним до 

«штатного» різонера, але до нього додано деякі функції, наприклад, діагностика 

стилістичних помилок. Онтологічні різонери зазвичай створюються шляхом 

застосування дескриптивної логіки. Різонер забезпечує відповідний сервіс, 

застосовуючи базу знань (TBox і ABox). Базування на булевських концепціях і 

загальних обмеженнях забезпечує використання математичних методів для 

автоматизації логічного виведення і використання різонерів в комп’ютерних 

застосунках. Зазвичай це логіка предикатів першого порядку. Більшість 

різонерів, що створюються таким чином, забезпечують підтримку OWL і 

застосування з онтологічними платформами, наприклад, Protégé. У табл. 1.14. 

наведено загальну інформацію відносно широко відомих різонерів [58]. 

Типи виведення у ризонерах. Табл. 1.14 

Типи 

виведення 

Опис Характеристика 

Прямий  

Відповідно до цієї 

стратегії, різонер 

починає з відомих 

фактів і отримує 

висновки. 

Дуже зручно використовувати для 

планування, проектування та моніторингу 

процесу. 

Потребує складання правил для управління 

підцілями. 

Необхідно використовувати, якщо кількість 

способів досягнення висновку є великою, але 

кількість висновків, які можуть бути 

досягнуті фактами, невелика.  
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Типи 

виведення 

Опис Характеристика 

Намагається уникати вивчення непотрібних 

шляхів міркування. 

Зворотній  

Відповідно до цієї 

стратегії, різонер 

починає з певного 

запиту та працює 

над перевіркою 

його або пошуком 

всіх можливих 

рішень. 

Найчастіше використовується для задач 

класифікації та діагностики. 

Керує підцілями автоматично. 

Необхідно використовувати, якщо факти, що 

мають бути встановлені, призводять до 

великої кількості висновків, але кількість 

способів досягнення цього висновку 

невелика. 

Сьогодні існує багато ризонерів, наприклад, Pellet, FaCT++, HermiT. 

Сутність їх роботи полягає у виконанні операцій над аксіомами бази знань. З 

точки зору розробника, більшість операцій – це вивід класифікації для класів, які 

описано в онтології. У табл. 1.15 наведено порівняльну інформацію відносно 

широко відомих ризонерів [58]. 

Порівняння відомих ризонерів. Табл. 1.15 

 Pellet Racer Pro FACT++ HermiT SWRL-

IQ 

Native Profile DL, EL DL DL DL _ 

Platforms всі всі всі  всі  всі  

ABOX 

Reasoning 

Yes Yes Yes Yes Yes 

OWL API Так Так  Так  Так  Ні 

Protégé 

Support 

Yes Yes Yes Yes Yes 
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 Pellet Racer Pro FACT++ HermiT SWRL-

IQ 

Implementation 

Language 

Java LISP C++ Java Prolog 

Availability Open 

Source 

Commercial Open 

Source 

Open 

Source 

_ 

Різонер, що розроблено в дисертаційній роботі, містить дві головних 

складових – OWL Parser і Source Code Parser. Перша складова реалізується 

шляхом використання OWL API і спрямована на виконання функцій створення 

шаблону онтології і отримання правил онтології для створення TBox для 

перевірки стилю програмування. Друга складова реалізується шляхом 

застосування Java Parser API і виконує функції аналізу похідного коду для 

створення ABox і забезпечення зворотного зв’язку з програмістом.  

1.4.  Висновки 

На сьогоднішній день набули поширення методи і засоби створення і 

супроводження ліній (еволюцій) програмного забезпечення, які засновані на 

багаторазовому та повторному використанні. Застосування цих методів і засобів 

потребує від розробника програмного забезпечення читання і розуміння значної 

кількості вихідних текстів, а до програмного забезпечення висувається вимога 

зрозумілості. Діяльність розробника буде більш ефективною, а програмне 

забезпечення зрозумілішим, коли при створенні програмного забезпечення 

застосовуватимуться стилі (стандарти) програмування, які забезпечують 

зрозумілість програмних текстів. В даному розділі отримано наступні 

результати: 

1. Виконано доменний аналіз та вперше отримано загальні 

характеристики поняття стилю, як невід’ємної складової різноманітних 

об’єктів – результатів людської діяльності, в тому числі в інженерії програмного 

забезпечення.  
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2. Показано важливість застосування стилю в інженерії програмного 

забезпечення і зокрема в фазі кодування, виявлені процеси, які пов’язані із 

застосуванням стилю програмування та обґрунтовано використання онтологій 

для реалізації процесів. 

3. Шляхом застосування методу огляду літератури Systematic mapping 

study виконано огляд літератури за темою дисертаційної роботи. 

 

Результати розділу опубліковано в наступних роботах: 

1. Сидорова Н. М. Формування готовності бакалаврів з інженерії 

програмного забезпечення до професійної комунікації / Н. М. Сидорова // Вісник 

НАУ. – 2012. – Том 52. – № 3. – С. 94-100. 

2. Sidorova N. Programming style ontologies and automated reasoning – 

systematic mapping study. Інженерія Програмного забезпечення. – 2015. – № 3 

(23). –  С. 38-44. 

3. Sidorova N. Programming style utilizing processes: Міжнародна 

конференція аспірантів і студентів [«Інженерія програмного забезпечення 

2017»], (Київ, 2017). – Київ, 2017. – С. 24, 25. 

 



49 

РОЗДІЛ 2 

ОНТОЛОГІЇ СТИЛЮ ПРОГРАМУВАННЯ 

Інженерія програмного забезпечення має власну структуру, термінологію, 

продукти, процеси і ресурси. Продукти інженерії програмного забезпечення є 

знання-орієнтованими продуктами, і вони є результатом знання-орієнтованих 

дій. Таким чином, знання є головним компонентом інженерії програмного 

забезпечення, а форми представлення, методи і засоби обробки і застосування 

знань відіграють значну роль в інженерії програмного забезпечення. Джерелами 

знань в інженерії програмного забезпечення є три типи доменів – прикладний 

(application), реалізаційний (implementation) та проблемний (problem). Знання з 

цих доменів використовуються при виконанні процесів життєвого циклу 

програмного забезпечення. Сьогодні онтології є найкращими засобами 

представлення і обробки знань інженерії програмного забезпечення.  

2.1. Категоризація онтологій 

В роботі [73] було уведено категоризацію онтологій на базі двох категорій, 

а саме – домен і період часу програмного процесу. В дисертаційній роботі також 

застосовуються ці категорії, але категоризація будується на поєднанні категорій 

«період часу», «домен» і «програмний процес» так, як це наведено в роботі [50]. 

Тобто сутність програмного процесу розглядається як прогрес від ідентифікації 

вимог деякого прикладного домену до створення деякого програмного продукту 

в реалізаційному домені. Таким чином, програмний процес застосовує два 

домена – прикладний домен, де завдання повинно бути розв’язане, та 

реалізаційний домен, де програмно-орієнтоване розв’язання для позначеного 

завдання повинно бути виконане, тобто створено відповідний застосунок. В 

дисертаційній роботі застосовується третій домен – проблемний, в якому 

розв’язуються завдання власно інженерії програмного забезпечення. Наприклад, 

коли потрібні новий метод або технологія для розв’язання завдань з прикладного 

або реалізаційного доменів. Приймаючи до уваги часову розмірність і додавши 

часову розмірність до розробки програмного продукту, в категоризації 
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застосовується три часових розмірності – час до розробки, час розробки і час 

виконання програмного продукту. Головні дії протягом часу до розробки 

складають дії доменного аналізу. Для прикладного і реалізаційного доменів ці дії 

виконуються на успадкованому програмному забезпеченні [116]. Нарешті в 

категоризації застосовано категорію структурної розмірності, коли онтологія 

може бути частиною середовища програмного забезпечення або частиною 

програмного продукту (програмний артефакт або інформаційний ресурс). 

Приймаючи до уваги підходи застосування онтологій в інженерії програмного 

забезпечення [52] і процеси життєвого циклу, в дисертаційній роботі 

розглядається наступна категоризація онтологій (рис. 2.1). 
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Рис. 2.1 Категоризація онтологій інженерії програмного забезпечення 

Таким чином, в категоризації застосовано три категорії – програмний 

процес (в періоді часу), домен інженерії програмного забезпечення і структура 

програмного забезпечення, а онтології інженерії програмного забезпечення 

поділяються на онтології процесів інженерії програмного забезпечення (періоду 

часу до розробки, розробки і виконання програмного продукту), онтології 

доменів інженерії програмного забезпечення (онтології прикладного, 

реалізаційного та проблемного доменів) і онтології структури програмного 

забезпечення (онтології середовища і онтології програмного продукту). Якщо 

онтології доменів були створені протягом періоду часу до розробки, то вони 

називаються онтологіями часу до розробки і є компонентами, що повторно 
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використовуються, але вони можуть бути застосовані протягом періодів часу 

розробки або виконання. Підходи до розробки програмного забезпечення з 

застосуванням онтологій було уведено в роботі [52].  

Сьогодні, коли будують доменну онтологію, переважно застосовують 

наступну категоризацію онтологій [140]: 

− родові або онтології верхнього рівня (Upper ontology, UO) – описують 

родові концепції незалежно від домену або проблеми; 

− онтології ядра (Core ontology, CO) – описують базові концепції, які 

належать до домену, наприклад, домени стилю; 

− онтології домена (Domain ontology, DO) – описують родові концепції в 

домені або під доменом, наприклад, під доменом стилю програмування; 

− онтології задач (Task ontology, TO) – описують родові задачі і діяльності; 

− онтології застосунків (Application, Domain-specific ontology, A/DsO) – 

описують знання для окремих застосунків. 

Таким чином, для домену існує деяка ієрархія або мережа онтологій, а саме 

від онтології верхнього рівня до онтологій застосунків цього домену. Існує також 

три підходи щодо побудови онтологій домену [73]: 

− зверху до низу – від родової онтології до онтологій домену; 

− знизу до верху – від домену до родової онтології; 

− серединний – зверху до низу та знизу до верху. 

Всі підходи реалізуються шляхом виконання процесів концептуального 

моделювання і вивчення онтології. 

Наведену категоризацію і серединний підхід застосовано в дисертаційній 

роботі для побудови онтології стилю програмування (Рис. 2.2). Обрана 

категоризація є найбільш поширеною, а серединний підхід забезпечує ефективне 

поєднання різних типів онтологій в єдину мережу та застосування доменних 

знань, здобутих шляхом реалізації процесу вивчення домену (Domain learning). 

Крім цього, цей підхід забезпечує багатократне використання концепцій 

існуючих онтологій, головним чином верхнього рівня (UO і CO), при побудові 

онтологичної мережі обраного домену.  
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Рис. 2.2 Серединний підхід для побудови онтології 

2.2. Онтології верхнього рівня і ядра. Шаблони 

Побудова онтологій верхнього рівня базується на багатократному 

використанні існуючих, так званих основних (foundational) або формальних 

(formal) онтологій [82]. Багатократне використання розглядається як 

перспективний підхід до побудови онтологій, тому що значно прискорює процес 

побудови. Зазвичай розглядають чотири джерела для повторного використання: 

існуючі доменні онтології, онтології ядра, основні онтології. На жаль, для домену 

стилістики зараз можливе повторне використання тільки основної онтології. Але 

після побудови мережі онтологій стилів програмування, застосування підходу 

забезпечить її ефективний розвиток. 

 Таким чином, підхід зверху до низу будемо реалізовувати шляхом 

виконання наступних кроків: 

1. З’ясуємо основну (foundational) онтологію. 

2. Повторно використовуючи концепції основної онтології та шляхом 

вивчення і узагальнення родових концепцій домену стиля, побудуємо онтологію 

ядра (CO). 

3. Побудуємо онтологію домену, шляхом спеціалізації (уточнення) 

концепцій онтології ядра. 
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Основні онтології – це теоретично обґрунтовані доменно незалежні 

системи категорій, які успішно застосовуються для моделювання різних доменів. 

Ці онтології містять категорії і відношення, які є загальними і не залежать від 

будь-якого домену. А використання основних онтологій значно прискорює 

процес побудови онтологічної мережі для доменної онтології. Засобом для 

повторного використання онтології є шаблон. 

Сьогодні відомо декілька основних онтологій, наприклад, DOLCE, UFO, 

BFO, Cyc, GFO, PROTON, Sowa’s ontology, SUMO. Вибір онтології для 

повторного використання є складною задачею і пов’язане з ризиками. Він 

залежить від цілої побудови онтології, характеру домену і користувача, тощо. В 

дисертаційній роботі в результаті дослідження існуючих основних онтологій для 

повторного використання було обрано UFO. 

Універсальна основна онтологія (unified foundational ontology - UFO) 

створена для підтримки концептуального і організаційного моделювання. UFO 

забезпечує побудову онтологій шляхом повторного використання родових 

категорій: category, kind, subkind, relator, role, role mixin. Тому доменному 

експерту не потрібно будувати заново ці категорії в онтології ядра і доменній 

онтології. UFO містить три множини категорій і відношень:  

− UFO–A – онтологія об’єктів, яка описує терміни, що пов’язані з 

об’єктами, або endurants, або continuants, такими як universal, relator, role, intrinsic 

moment; 

− UFO–B – онтологія подій, яка описує терміни, що пов’язані з подіями, 

або perdurants, або occurrents, тобто такими, які дійсно мають місце в часі, 

наприклад, event, state, atomic, event, complex event; 

− UFO–C – соціальна онтологія, яка описує терміни, що пов’язані з 

навмисними і соціальними сутностями, включаючи лінгвістичні аспекти, 

наприклад, social agent, social object, social role, normative description. 

В дисертаційній роботі онтології UFO–B і UFO–C потрібні для ґрунтовної 

побудови онтології стилю програмування. 
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Для моделювання за допомогою UFO було запропоновано мову 

моделювання OntoUML і модель-орієнтовне середовище OLED (OntoUML 

Lightweight Editor) [77]. Примітиви мови OntoUML засновані на мові UML 2.0. 

Але в дисертаційній роботі для побудови онтології стилю програмування 

шляхом повторного використання онтології UFO застосовуються наступні 

засоби: Enterprise Logical Data Model (ELDM) від DOD [57] та UML. Пов’язано 

це з тим, що ELDM побудована на основі UFO, але супроводжується 

докладнішим довідником [57], що значно спрощує застосування основної 

онтології.  

Приймаючи до уваги те, що доменів, які можуть застосовувати поняття 

стилю багато (Рис. 2.3), але загальне поняття стилю від домену не залежить, для 

побудови онтології ядра відповідного домену створимо декілька шаблонів 

онтології ядра, що описують основні поняття відносно стилю.  

Style core ontology patterns

Literature Art Architecture Software engineering

 

Рис. 2.3. Деякі домени, що застосовують поняття стилю 

Повторно використовуючи шаблони, можна буде побудувати онтологію 

ядра для множини відповідних доменів (Рис. 2.4), наприклад, домену інженерії 

програмного забезпечення. 
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Рис. 2.4. Мережа онтологій 

Шаблони знань вперше було введено в роботі [54] шляхом застосування 

поняття шаблону проектування з інженерії програмного забезпечення для 

позначення поіменованого, параметрізованого представлення знань. Шаблони 

пропонувалося застосовувати для збереження кращих практик щодо 

моделювання знань.  

Пізніше в роботі [133] було надано формальне представлення шаблону 

онтологій як наступне: 

Ƭ(p1, …, pn) :: QƬ, 

тут Ƭ(p1, …, pn) – називається головою і містить позначення шаблону Ƭ та 

список формальних параметрів шаблону; 

QƬ – називається тілом і є базою знань.  

При застосуванні шаблону створюється екземпляр голови - Ƭ(f1, …, fn), який 

містить список фактичних параметрів – (f1, …, fn), значення яких заміщують 

позначення формальних параметрів (p1, …, pn) в тілі шаблону для 1 ≤ i ≤ n, при 

обробці екземпляру з позначенням Ƭ. 

Наприклад [133], є шаблон PartOf(part, whole) :: {(whole ⊑ hasPart.part)}, 

база знань якого містить єдину аксіому whole ⊑ hasPart.part, де hasPart – це ім’я 

ролі, а part і whole – це формальні параметри, PartOf(SteeringWheel, Car) – це 

екземпляр голови шаблону с фактичними параметрами. Після обробки 

екземпляру (заміни параметрів на фактичні) тіло шаблону буде мати наступний 

вигляд: {(Car ⊑ hasPart.SteeringWheel)}, де Car і SteeringWheel – це позначення 

фактичних параметрів. 
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Застосовуючи паттерн з UFO (Work Product Pattern Application – WPPA), 

який описує дії, що існують навколо Work product, в нашому випадку навколо 

артефакту Style у відповідності до UFO-A та UFO-B [83] передбачимо шаблони 

для опису трьох концептів, а саме, для поняття стиль, і двох процесів – створення 

та застосування стилю. За паттерном WPPA, відповідні процеси для артефакту 

Style описуються онтологією (Рис. 2.5). 

<<event>>
Activity occurence

uses

produces

<<event>>
Activity participation

<<event>>
Style usage

<<event>>
Style change

<<category>>
Style

<<event>>
Style creation

participiation of

 

Рис. 2.5. Style product participation паттерн 

Виходячи с цього, участь артефакту Style в події може бути трьох типів. 

По-перше, створення стилю, по-друге, застосування стилю, по-третє, зміни 

стилю. Але останнє будемо розглядати як створення стилю.  

Таким чином, для побудови онтології ядра в дисертаційній роботі шляхом 

застосування результатів вивчення домену стилю (Розд. 1) і паттерну WPPA було 

створено три шаблону онтології ядра. Один шаблон спрямовано на опис поняття 

стилю (Рис. 2.6), а два інших – на опис основних процесів, пов’язаних зі стилем 

в доменах (Рис. 2.8, 2.9).  

В шаблонах було повторно використано наступні стереотипи з основної 

онтології (ELDM): Kind, Event, Category, Dependent, та Associative. Крім цього, 

було використано поняття Business area для позначення домену та поняття Party 

для позначення соціальної групи або індивідуала. Цим пояснюється те, що Party 

має стереотип Category [57]. Для позначення стилю в шаблоні поняття стилю 
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(Рис. 2.6) застосовується концепт Style. Шаблони процесів (Рис. 2.7, 2.8.) будуть 

застосовуватися для побудови онтології ядра будь-якого домену (Рис. 2.3.), тому 

стиль доменів в шаблонах процесів позначається як Business area style. Терміном 

Standard в шаблоні поняття стилю позначено опис стилю, в інженерії 

програмного забезпечення – стандарт. Терміном Artifact позначається будь-який 

об’єкт, який створюється в домені (Рис. 2.8.). 

Для кожного шаблону було створено тіло, тобто відповідну базу знань, і 

визначено формальні параметри, а для застосування шаблонів при побудові 

онтлогії стилів програмування були визначені значення відповідних фактичних 

параметрів. 

contains<<kind>>
Style

<<dependent>>
Attributes

has_Attributes
0 1

1

<<kind>>
Business_Area

*

* has_Style

<<dependent>>
Property

static string Principle = "P";
static string Idea = "I";
static string Time = "T";

<<dependent>>
Factors

static string Sociale = "S";
static string Hystory = "H";
static string Style = "Y";

<<dependent>>
Means

static string Elements = "E";

<<dependent>>
Style_Standard

static string StyleName = "SN";

1

*

 

Рис. 2.6. Онтологія шаблону поняття стилю 

В шаблоні існує асоціація типу композиція до одного з концептів, а саме 

Style_Standard (Рис. 2.6). Індивіди, що належать до цього концепту, є описами 

стилю або його модифікацій. Ці описи представляються або вербально, в 
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відповідних керівництвах щодо стандарту, або формально, наприклад, в 

дескриптивній логіці, коли автоматизуються відповідні процеси застосування 

стилю, як пропонується в дисертаційній роботі. 

Таким чином, опис шаблону для стилю буде мати наступний вигляд 

(використано логіку ALCQ, а точніше ALCQIkey, тому що концептуальна модель 

описується в UML [53]): 

Голова шаблону: 

TStyle(Business_Area, Style, SN, P, I, T, S, H, Y, E) :: TBoxTStyle,  

де Business_Area, Style, SN, P, I, T, S, H, Y, E – список формальних 

параметрів шаблону TStyle, а тіло шаблону TBoxTStyle (база знань) описується 

наступним TBox: 

{ 

CN = {Kind, Dependent, Business_Area, Style, Attributes, Property, Factors, Means, 

Style_Standard}, 

RN = {has_Style, has_Attributes, contains}, 

Business_Area ⊑ Kind,  

Style ⊑ Kind,  

Attributes ⊑ Dependent,  

Style_Standard ⊑ Dependent,  

Property ⊑ Dependent,  

Factors ⊑ Dependent,  

Means ⊑ Dependent,  

∃has_Style.⊤ ⊑ Business_Area, 

⊤ ⊑ ∀ has_Style. Style, 

Business_Area ⊑  0 has_Style.Style, 

Style ⊑  0 has_Style¯.Business_Area, 

∃has_Attributes.⊤ ⊑ Style, 

⊤ ⊑ ∀ has_Attributes. Attributes, 

Style ⊑ ≤1 has_Attributes.Attributes, 
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Attributes ⊑ = 1 has_Attributes¯. Style, 

∃ contains.⊤ ⊑ Style, 

⊤ ⊑ ∀ contains. Style_Standard, 

Style ⊑ 0 contains. Style_Standard, 

Style_Standard ⊑ = 1 contains¯. Style, 

Property ⊑ Attributes,  

Factors ⊑ Attributes,  

Means ⊑ Attributes,  

Property ⊑  Factors,  

Factors ⊑  Means,  

Property ⊑  Means, 

Attributes ⊑ Property ⊔ Factors ⊔ Means, 

Style_Standard ⊑ = 1 StyleName.string ⊓ ∃StyleName. {SN},  

Property ⊑ =1Principle.string ⊓ ∃Principle. {P},  

Property ⊑ =1Idea.string ⊓ ∃Idea. {I},  

Property ⊑ =1Time.string ⊓ ∃Time. {T},  

Factors ⊑ =1Sociale.string ⊓ ∃Sociale. {S},  

Factors ⊑ =1Hystory.string ⊓ ∃Hystory. {H},  

Factors ⊑ =1Style.string ⊓∃Style. {Y},  

Means ⊑ =1Elements.string ⊓ ∃Elements. {E}, 

} 

Коли створюється онтологія стилю ядра для відповідного домену, тоді 

шляхом параметризації значеннями фактичних параметрів з домену 

добудовується тіло шаблону TBoxTStyle для відповідної Business area. При цьому 

параметризація шаблону виконується відповідно до поняття стилю в той Business 

area, яка розглядається в цей час. Зараз не уточуються типи значень, які можуть 

приймати формальні параметри тому, що в дисертаційній роботі не розглядалося 

завдання побудови програмних засобів обчислення шаблонів. Але розв’язання 

цього завдання можна здійснити шляхом реалізації відповідного 
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макропроцесору для мови, яка буде застосована для опису знань (наприклад, 

OWL або RDF). 

Для застосування стилю в будь-якій Business area, його треба створити. 

Тому розроблено шаблон онтології процесу створення стилю (Рис. 2.7). 

has_Knowledge_in

<< category>>
Party

<< associative>>
Created_Style_Guide 

governs

<<kind>>
Business_area

*

1

*

<<event>>
Created_style

1

1

1

1

*

uses

is_Created_to

<<kind>>
Style

1

1

is_Part_of1

*

 

Рис. 2.7. Шаблон онтології процесу створення стилю 

Під створенням стилю розуміємо, по-перше, процес визначення значень 

атрибутів поняття стилю щодо конкретного домену (наприклад, індивід 

концепту Business_Area), а по-друге, створення опису (стандарту) стиля (індивід 

концепту Style_standard, рис. 2.6) для індивіду концепту Style (рис. 2.7). Деталі 

процесу створення стилю наводяться у відповідному індивіді, що належить 

концепту Created_Style_Guide (рис. 2.7). Таким чином, в описі шаблону онтології 

для процесу створення стилю використано виклик шаблону TStyle, який був 

описаний раніше. 

Шаблон онтології процесу створення стилю буде мати наступний вигляд: 

Голова шаблону: 

CreateStyle(Business_area, Style) :: TBoxCreateStyle  
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Шаблон CreateStyle описується наступним TBox.  

CN = {Kind, Category, Event, Associative, Business_Area, Party, Style, Created_style, 

Created_style_Guide}, 

RN = {has_Knowledge_In, Governs, Uses, is_created_to, is_part_of} 

Business_Area ⊑ Kind,  

Party ⊑ Category,  

Created_style ⊑ Event,  

Style ⊑ Kind,  

Created_style_Guide ⊑ Associative. 

Party ⊑ has_Knowledge_In.Business_area,  

Party ⊑ uses. Created_style_Guide,  

Style ⊑ is_Part_Of.Business_area,  

Style ⊑  is_Сreated_to.Created_style_Guide, 

Created_style_Guide ⊑ governs.Created_style,  

∃has_Knowledge_in.⊤ ⊑ Party, 

∃is_part_of.⊤ ⊑ Style,  

⊤ ⊑ ∀is_part_of.Busines_sarea,  

∃is_created_to.⊤ ⊑ Style,  

⊤ ⊑ ∀is_created_to.Created_style_Guide,  

∃uses.⊤ ⊑ Party,  

⊤ ⊑ ∀uses.Created_style_Guide, 

∃governs.⊤ ⊑ Created_style_Guide,  

⊤ ⊑ ∀governs.Created_style_Guide, 

Business_Area ⊑ ( 0 has_Knowledge_In),  

Party ⊑ ( 1 has_Knowledge_In¯),  

Style ⊑ (= 1 is_part_of),  

Business_Area ⊑ ( 0 is_part_of¯),  

Created_style_Guide ⊑ (= 1 Governs),  
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Created_style ⊑ (= 1 Governs¯),  

Style ⊑ (= 1 is_created_to),  

Created_style_Guide ⊑ (= 1 is_created_to¯). 

Створений Business_area_style (рис. 2.7) застосовується при побудові 

артефакту (індивід концепту Artifact, рис. 2.8) відповідного домена. При цьому, 

об’єкт набуває властивість мати відповідний Style. Для опису процесу 

застосування стилю створюється шаблон відповідної онтології (рис. 2.9). 
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Рис. 2.8. Шаблон онтології процесу застосування стилю 

Опис шаблону онтології для процесу застосування стилю буде мати 

наступний вигляд: 

UsingStyle(Business_area, Style) :: TBoxUsingStyle  

Шаблон UsingStyle описується наступним TBox (в TBox застосовується 

виклик шаблону TStyle, який був описаний раніше): 
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CN = {Kind, Dependent, Category, Event, Associative, Business_Area, Party, 

Business_area_style, Artifact, Using_business_area_style, Style_Party_Using_guide}, 

RN = {has_Knowledge_In, Governs, uses, for, is_Created_According_to, 

is_Part_of}. 

Business_Area ⊑ Kind, 

Party ⊑ Category, 

Using_business_area_style ⊑ Event, 

Business_area_style ⊑ Kind, 

Style_Party_Using_guide ⊑ Associative, 

Artifact ⊑ Kind, 

Business Area ⊑ Kind, 

Party ⊑  has_Knowledge_In.Business_area,  

Party ⊑ uses.Style_Party_Using_guide,  

Artifact ⊑  is_Part_of.Business_area, 

Artifact ⊑  is_Created_According_to.Style_Party_Using_guide, 

Style_Party_Using_guide ⊑  For.Business_area_Style, 

Style_Party_Using_guide ⊑  Governs.Using_business_area_style,  

∃ has_Knowledge_In.⊤ ⊑ Party, 

∃is_Part_of.⊤ ⊑Artifact,  

⊤ ⊑ ∀is-Part-of.Business area,  

∃is-Created-According-to.⊤ ⊑ Business area style,  

⊤ ⊑ ∀is-Created-According-to.Style-party-using-guide, 

∃uses.⊤ ⊑ Party, 

⊤ ⊑ ∀uses.Style_party_using_guide, 

∃for.⊤ ⊑ Style_party_using_guide, 

⊤ ⊑ ∀for.Business_area_style, 

∃governs.⊤ ⊑ Style_party_using_guide, 

⊤ ⊑ ∀governs.Using_business_area_style, 

Business_Area ⊑ ( 0 has_Knowledge_In), 
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Party ⊑ ( 1 has_Knowledge_In¯),  

Artifact ⊑ (= 1 is_part_of),  

Business_Area ⊑ ( 0 is_part_of¯),  

Using_business_area_style ⊑ (= 1 governs), 

Style_Party_Using_guide ⊑ (= 1 governs¯),  

Artifact ⊑ (= 1 is_Created_According_to), 

Style_Party_Using_guide  ⊑ (= 1 is_Created_According_to¯). 

Застосовуючи шаблони ядра, створюємо онтологію ядра для Business area, 

з концептом Software_engineering в аспекті використання стилю в інженерії 

програмного забезпечення (рис. 2.9).  
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Рис. 2.9. Частина онтології ядра щодо поняття стилю для інженерії програмного 

забезпечення 
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При цьому, значення для відповідних параметрів Property, Factors, Means 

шаблону поняття стилю TStyle (рис.2.6) в аспекті програмування можна 

використовувати з Табл.2.1, яку побудовано на основі таблиці 1 з роботи [25]. 

Епохи і характеристики стилів Таблиця 2.1 

 

 

Епоха 

 

Характеристика 

Властивості 

(Property) 

Фактори 

(Factors) 

Засоби 

(Means) 

Термін Ідея Принцип 

важливості 

Історичні Соціальні Стилеві Елементи 

«до структурного 

програмування» 

1951 - 

1975 

Ефективність Техніки 

виконання 

програм 

Процесор, 

виконувач 

програм 

Програміст-

однак, все «з 

нуля»  

Програмування 

низького рівня  

Оператор GO 

TO 

«структурного 

програмування» 

1975 - 

1990 

Зрозумілість Техніки 

програмування 

Людина-

програміст, 
читач 

програм 

Декілька 

програмістів, 

все «з нуля» 

Структурне 

програмування 

Структурний 

оператор 

«після структурного 

програмування» 

1990 - 

1996 

Багатократне 
і повторне 

використання 

Техніки 
застосування 

досвіду 

Людина- 
розробник 

програм 

Команда 
програмістів, 

є досвід 

Модульне і 
обьектно-

оріентоване 

програмування  

Модуль 

«інженерії 

програмного 

забезпечення» 

1996 Створення 

програмного 
забезпечення 

в заданих 

умовах 

Техніки 

доказового 
створення 

програмного 

забезпечення 

Інженер з 

програмного 

забезпечення 

Команда 

програмістів, 

є вимоги 

Емпіричне 

програмування 

Документація 

В онтології ядра інженерії програмного забезпечення, в її частині щодо 

процесу створення стилю (Рис. 2.10), концепт Party розглядається як такий, що 

складається з концептів Team та Person, тому що стиль може створюватися як 

колективом, так і окремим актором процесу створення програмного 

забезпечення. Припускається, що стиль створюється для відповідного типу 

робочого продукту (концепт Work_product_style, рис. 2.10), тобто результату 

будь-якої фази життєвого циклу програмного забезпечення, наприклад, вимог, 

архітектури, тесту або тексту програм. При цьому, онтологія стилю відповідного 

робочого продукту, наприклад, стилю програми, створюється шляхом 

застосування онтології стилю і зокрема індивіду концепту Style_standard для 

відповідної мови програмування (рис. 2.9) і описом потрібного TBox. Звичайно, 

що при цьому створюється онтологія тієї частини робочого продукту, що 

представляє концепт Work_product_style, яка описується індивідом концепту 

Style_standard (рис. 2.9). 
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Рис. 2.10. Частина онтології ядра, щодо процесу створення стилю 

В частині онтології ядра щодо процесу застосування стилю (рис.2.11) 

описується те, що стиль робочого продукту застосовується при створенні 

відповідного робочого продукту, наприклад, програми, шляхом безпосереднього 

використання опису стилю, що створено, концепт Work_product_Style (рис. 2.11). 

Наприклад, створений стиль програмування застосовується при програмуванні в 

фазі кодування, життєвого циклу програмного забезпечення, шляхом 

використання опису стилю в документі, який називається стандартом кодування 

і був створений в процесі створення стилю (рис. 2.10). Стиль, таким чином, стане 

притаманним відповідному робочому продукту (програмі) і буде представлений 

частиною TBox, що описує робочий продукт, і ABox, який відповідає 

конкретному робочому продукту (конкретній програмі). 
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Рис. 2.11. Частина онтології ядра, щодо процесу застосування стилю 

2.3. Онтологія домена 

Створення і застосування стилю програмування здійснюється в домені 

програмування. Застосовуючи онтологію ядра, яку побудовано в аспекті стилю, 

для доменів інженерії програмного забезпечення побудуємо онтологію домену 

програмування, який відповідає фазі конструювання в життєвому циклі 

програмного забезпечення (рис. 2.12). Таким чином, доменом (programming 

domain) є частина інженерії програмного забезпечення, а саме фаза 

конструювання в життєвому циклі і її складові (процеси, продукти і ресурси).  

Unified Foundation Ontology

Core ontology patterns

Software engineering core 

ontology 

Programming domain

Core ontology 1

DO DO DO...

Core ontology 1

DO DO DO...

 

Рис. 2.12. Мережа онтологій 
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Загальну інфраструктуру доменного аналізу, який виконувався для 

створення онтології домену, наведено на рис. 2.13. 

 

Рис. 2.13. Інфраструктура доменного аналізу 

В результаті було отримано доменну мову в формі таксономії домену, 

класифікації щодо домену, та функціональної моделі домену у формі UML 

діаграм. Отримана UML модель онтології розташовувалася в Protégé.  

Професійна діяльність програміста в домені полягає в створенні програм 

шляхом застосування мови програмування (рис. 2.14). 

<<kind>>
Мова програмування

<<kind>>
Програміст

<<kind>>
Програма

1

*

1

1

*

вивчає належить

пише

 

Рис. 2.14. Онтологія діяльності в домені кодування 

Онтологія описується наступним TBox: 
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CN = {Kind, Мова_програмування, Програміст, Програма}. 

RN = {вивчає, пише, належить}. 

Мова_програмування ⊑ Kind, Програміст ⊑ Kind, Програма ⊑ Kind. 

Програміст ⊑ вивчає.Мова_програмування,  

Програміст ⊑ пише.Програма,  

Програма ⊑ належить.Мова_програмування, 

вивчає. ⊤ ⊑ Програміст, ⊤ ⊑ ∀ вивчає.Мова_програмування,  

пише.⊤ ⊑ Програміст, ⊤ ⊑ ∀ пише. Програма, 

належить.⊤ ⊑ Програма, ⊤ ⊑ ∀належить.Мова_програмування. 

Програміст ⊑ (1 вивчає), Програма ⊑ (1 належить)(1 належить) 

Програміст ⊑ (1 пише). 

Сутність діяльності в домені з урахуванням стилю полягає в створенні 

(процес) тексту програми (робочий продукт фази кодування) на відповідній мові 

програмування (ресурс) (рис. 2.15), який має стиль, що регламентується стилем 

мови програмування (стандарт кодування, стиль робочого продукту), яку 

програміст застосовує як ресурс при виконанні процесу. Діаграму діяльності 

програміста щодо створення програми, яка відповідає стилю програмування, 

наведено на рис. 2.15.  

Програміст
Стиль мови 

програмування
Програма

Вивчає стиль

Набуває стилю

Пише програму

Набуває стилю

 

Рис. 2.15. Діаграма послідовностей в домені 
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Програміст, знаючи мову програмування, застосуючи опис стилю, вивчає 

відповідний стиль мови програмування, набуваючи цей стиль як професійну 

властивість, пише текст програми, який набуває стиль програми. Дотримання 

стилю програми відповідному стилю мови програмування здійснюється шляхом 

застосування засобу контролю стилю, який відповідним чином налаштовано 

(засіб має стиль засобу контролю).  

Таким чином, стиль в домені програмування може бути представлений 

чотирма складовими (рис. 2.16). Це стиль мови програмування (стандарт 

кодування), який представляється відповідним стандартом, в дисертаційній 

роботі в формі онтології; стиль програміста, який є його професійною 

властивістю після вивчення стандарту кодування мови програмування, 

представляється компетенціями, навичками та вміннями; стиль програми, який 

вона набуває в процесі кодування, представляється в контексті онтології 

відповідним ABox; стиль засобу контролю, який надається засобу шляхом 

налаштування його на відповідний стандарт кодування мови програмування, 

представляється онтологією, згідно методу, що запропоновано в дисертаційній 

роботі. 

<<kind>>
Мова програмування

<<kind>>
Стиль мови 

програмування

<<kind>>
Стиль

<<role>>
Стиль програми

<<role>>
Стиль програмиста

<<role>>
Стиль засобів контролю

 

Рис. 2.16. Складові стилю в домені програмування 
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Таким чином, справедливе наступне: 

Стиль ⊑ Мова програмування, 

Стиль мови програмування ⊑ Стиль, 

Стиль програміста ⊑ Стиль мови програмування, 

Стиль програми ⊑ Стиль мови програмування, 

Стиль засобу контролю ⊑ Стиль мови програмування. 

При цьому, якщо C1  Стиль програміста, C2  Стиль програми, C3  

Стиль засобу контролю, то, як правило, справедливе наступне: 

Ci ⊑  Cj, де 1  i < j  3. 

Також, якщо узагальнення повне, то справедливе наступне: 

Стиль мови програмування ⊑ C1 ⊔  C2 ⊔  C3. 

При побудові онтології поняття стилю на основі шаблону (рис. 2.17) для 

домену кодування будемо застосовувати відповідні значення з табл. 2.2., яку 

сформульовано для домену програмування епохи «Інженерії програмного 

забезпечення».  

Характеристики стилю домену програмування. Табл. 2.2 

 

 

Епоха 

 

Характеристика 

Властивості 

(Property) 

Фактори 

(Factors) 

Засоби 

(Means) 

Термін Ідея Принцип 

важливості 

Історичні Соціальні Стилеві Елементи 

«застосування 

стандартів 

кодування» 

2000 Читабельність, 

якість, безпека 

Продуктивність 

та 

супроводження  

Стандартизація Команда 

програмістів, 

є вимоги 

Модульне та 

мега модульне 

програмування 

Композиції та 

класифікації 

мов 

програмування 

 

Відповідним чином будуємо онтологію створення стилю в домені 

(рис. 2.16).  
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Рис. 2.17. Онтологія створення стилю програмування 

Таким чином, онтологія застосування стилю програмування має вигляд 

(Рис. 2.18).  
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Рис. 2.18. Онтологія застосування стилю програмування 
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Ключову роль в цих процесах грає опис стилю мови програмування, який 

звичайно представлено стандартом кодування (концепт Standard в описі 

онтологій). Стандарт кодування представляється множиною правил, які 

регламентують стиль мови програмування [85] (рис. 2.19). 

<<kind>>
Мова програмування

<<kind>>
Стиль

<<kind>>
Стиль мови програмування

<<kind>>
Правила стиля мови 

програмування

<<kind>>
Текст програми

Consist ofApplied to

 

Рис. 2.19. Застосування стандарту кодування 

Правила, які застосовуються в стандарті, бувають трьох типів (рис. 2.20). 

<<category>>
Правила стилю

<<kind>>
Семантичні правила

<<kind>>
Прагматичні правила

<<kind>>
Синтаксичні правила

 

Рис. 2.20. Типи правил стандарту кодування 

Наприклад, розглянемо правила кожного типу зі стандарту для мови 

програмування C# [41]: 

Синтаксичне правило: 

Synopsis: Do not use an underscore in identifiers 

Language: C# 

Level: 8 
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Category: Naming 

Семантичне правило: 

Synopsis: Do not change a loop variable inside a for loop block 

Language: C# 

Level: 2 

Category: Control flow 

Description: 

Updating the variable loop within the loop body is generally considered to be 

confusing, even more so if the variable loop is modified in more than one location. 

This rule also applies to for each loops. 

Прагматичне правило: 

Synopsis: Name an identifier according to its meaning and not its type 

Language: C# 

Level: 6 

Category: Naming 

Частини програмного тексту можуть бути двох типів – які визначені 

(зумовлені) заздалегідь синтаксисом мови програмування (середовищем мови 

програмування [56]), або визначаються програмістом під час кодування 

(рис. 2.21). 

<<category>>
Type of program text parts

<<kind>>
Defined

<<kind>>
PreDefined

<<kind>>
Syntax rules

<<kind>>
Style rules

byby byby

 

Рис. 2.21. Типи складових текстів програм 

Програмні конструкції, до яких застосовується стиль, можуть належати до 

п’яти рівнів інкапсуляції (рис. 2.22). 
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Statment

<<kind>>
Subroutine
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<<kind>>
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Program text

 

Рис. 2.22. Рівні інкапсуляції 

Типи правил в стандарті кодування пов’язуються з носіями стилю в мові 

програмування (рис. 2.23). 

<<kind>>
Rules of lexems

<<kind>>
Rules of statments

<<kind>>
Rules of subroutines

<<kind>>
Rules of classes

<<kind>>
Rules of modules

<<category>>
Style rules

 

Рис. 2.23. Типи правил 
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Але існують так звані «звичайні» правіла, які або «засмічують» стандарт, 

або ускладнюють його застосування через відсутність пояснень відносно 

доцільності застосування правила (рис. 2.24) [118].  

Загально корисні правила (general useful) – наприклад, кожне застосування 

ідентифікатора повинне співпадати з його описом в декларації, або позначення 

модуля (підпрограми) повинне буте повтореним після end в кінці його опису. 

Тривіальні правила (trivial) – наприклад, правила, які вже традиційно 

завжди виконуються, такі як «не застосовуйте оператор go to». 

Зайві правила (redundant) – це правила, які повторюють інші правила, 

наприклад, при описі іменованого типу вимагає розташовувати опис одного поля 

на строку, чого вимагає інше правило – писати оператор на строку. 

<<kind>>
General useful rules

<<kind>>
Trivial rules

<<category>>
common rules

<<kind>>
Reduntant rules

<<kind>>
Controversial rules

<<kind>>
Insufficient  rules

<<kind>>
Inappropriate  rules

<<kind>>
Not chackable rules

 

Рис. 2.24. «Звичайні» правила 

Спірні правила (controversial) – наприклад, правила, які потребують 

систематичної ініціалізації змінних, або окремого від стандарту кодування 

позначення об’єктів. Найчастіше це пов’язують з вимогами безпеки, прийнятими 

в окремому проекті. 

Неповні правіла (insufficient) – наприклад, правила, які сформулювали або 

пояснюють неповно, наприклад, в мові Ada правило, яке вимагає не описувати 
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пакет в підпрограмі, хоча це можливо, але ускладнює текст підпрограми. 

Недоречні правіла (inappropriate) – правила, які введено в стандарт з інших 

мов програмування, наприклад, вимога описувати спочатку константи, потім 

типи, а далі змінні вочевидь застосована з мови Pascal. 

Правила, що не контролюються (not checkable) – правила, виконання яких 

неможливо контролювати по природі, наприклад, позначення повинні мати сенс. 

Знання про ці правила забезпечують зменшення опору програмістів щодо 

застосування стандартів кодування. 

На теперішний час існує багато стандартів кодування для різних мов 

програмування, наприклад, (рис.2.25). 

 

<<kind>>
Subroutine languages

<<kind>>
Module languages

<<category>>
Programming languages

<<kind>>
Object languages

<<kind>>

C
<<kind>>

Pascal
<<kind>>

Modula 2
<<kind>>

Ada
<<kind>>

C#
<<kind>>

Ada 95

 

Рис. 2.25. Стандарти кодування за типами мов 

В стандарті, незалежно від типу мови, для кожного правила 

специфікується наступне: 

− формула правила; 

− мотивація правила; 

− приклад того, де правило повинне застосовуватися; 

− приклад того, де правило не повинне застосовуватися; 

− випадки, в яких правило застосовувати неможливо; 
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− якщо можливо, то як правило може бути перевірено шляхом 

застосування відповідного засобу. 

Нижче наведено приклади фрагментів вихідних текстів у відповідності до 

двох стандартів кодування. 

Фрагмент 1. 

if (hours < 24 && minutes < 60 && seconds < 60) { 
    return true; 
} else { 
    return false; 
} 

Фрагмент 2. 

public String toString() 
 { 
  String Dummy; 
  if (Owner == null) 
   Dummy = (CarBrand + ";" + Number + ";" + Integer.toString(Year)); 
  else 
   Dummy = (CarBrand + ";" + Number + ";" + Integer.toString(Year) + 
";" + Owner.toString()); 
   
  return Dummy; 
 } 

 

Модель, яку було отримано в доменному аналізі, розміщено в Protégé 

(див. розділ 3).  

2.4. Висновки 

Інженерія програмного забезпечення має власну структуру, термінологію, 

продукти, процеси і ресурси. Продукти інженерії програмного забезпечення є 

знання-орієнтованими продуктами і вони є результатом знання-орієнтованих дій. 

Джерелами знань в інженерії програмного забезпечення є три типи доменів – 

прикладний (application), реалізаційний (implementation), проблемний (problem). 

Знання з цих доменів використовуються при виконанні процесів життєвого 

циклу програмного забезпечення. Сьогодні онтології є найкращими засобами 

представлення і обробки знань інженерії програмного забезпечення.  
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В розділі отримано наступні результати: 

1. Вперше, поєднуючи терміни «домен», «період часу» і «процес» 

зроблено категоризацію онтологій для інженерії програмного забезпечення. 

2. Вперше, шляхом використання концептів онтології верхнього рівня і за 

результатами доменного аналізу розроблено доменно незалежні шаблони 

онтології ядра для стиля, які в роботі застосовано у побудові доменної онтології. 

3. Вперше, застосовуючи шаблони онтології для стиля, побудовано 

онтологію ядра для застосування стилю в інженерії програмного забезпечення та 

доменну онтологію фази конструювання програм. 

 

Основні результати розділу опубліковані в наступних роботах: 

1. Сидорова Н. М. Programming styles taxonomy / Н. М. Сидорова // 

Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво. – 2015. – 

№ 19. – С. 79–85. 

2. Sidorova N. Ontology-Drived Method Using Programming Styles / 

N. Sidorova // Інженерія програмного забезпечення. – 2015. – № 2 (22). – С. 19–

28. 

3. Sydorov N. Software engineering ontologies categorization / Sydorov N., 

Sydorova N., Mendzebrovsky I. // Проблеми програмування. – 2018. – № 1. – С. 55–

64 (запропоновано застосування онтології для опису стилю програмування). 
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РОЗДІЛ 3 

ЗАСІБ КЕРОВАНОГО ОНТОЛОГІЄЮ ЗАСТОСУВАННЯ СТИЛІВ 

ПРОГРАМУВАННЯ 

Стиль (стандарт) програмування (кодування) є множиною вимог, які 

представляються правилами, що регулюють умови створення тексту програм. 

Звичайно, представлення стилю в формі стандарту розробляється для 

окремої мови програмування, але незалежно від мови програмування існують 

вимоги щодо обов’язкового опису наступних чотирьох аспектів: 

1. Форматування – вимоги щодо загального устрою строк коду; 

2. Іменування – вимоги щодо позначень імен (літералів, змінних, методів, 

модулів, класів) в тексті програми; 

3. Кодування – вимоги щодо застосування в тексті програми програмних 

об’єктів і операторного базису мови програмування; 

4. Коментування – вимоги щодо коментування тексту програми. 

Також множина правил, яка застосовується для опису вимог містить 

правила трьох типів: синтаксичні, семантичні та прагматичні. Наведемо 

приклади цих правил зі стандарту для мови C#. 

Syntax rule: 

Synopsis: Do not use an underscore in identifiers 

Language: C# 

Level: 8 

Category: Naming 

 

Semantic rule: 

Synopsis: Do not change a loop variable inside a for loop block 

Language: C# 

Level: 2 

Category: Control flow 

Description: 
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Updating the variable loop within the loop body is generally considered to be confusing, 

even more so if the variable loop is modified in more than one location. This rule also applies 

to for each loops. 

Pragmatic rule: 

Synopsis: Name an identifier according to its meaning and not its type 

Language: C# 

Level: 6 

Category: Naming 

Майже всі мови програмування мають від одного до декількох стандартів 

кодування. Стандарти можуть бути створені індивідуалами, окремими 

командами програмістів або організаціями, які займаються стандартизацією 

діяльності програмістів.  

Для того щоб застосувати стандарт, команда програмістів повинна 

виконувати наступні кроки [55]: 

− домовитися, який стандарт будуть застосовувати; 

− якщо потрібно, то модифікувати стандарт, а потім вивчити стандарт; 

− застосовувати стандарт протягом процесу програмування; 

− здійснити моніторинг, знайти і виправити помилки, які припущено при 

застосуванні стандарту. 

Застосування стилів програмування, робить вихідний текст програми 

зрозумілим, що підвищує ефективність процесів створення і супроводження 

програмного забезпечення. Але застосування стилю програмування потребує 

виконання відповідних процесів, які повинні бути автоматизовані (див. 

розділ 1.2). Автоматизація процесів вивчення, застосування і контролю 

застосування (виявлення і виправлення помилок) роблять використання стилю 

дружнім, дешевим і надійним. Виходячи з цього, побудовано засоби, які 

автоматизують деякі з цих процесів [56]. Але, наприклад, процес вивчення стилю 

програмування не автоматизовано. Для цього застосовуються паперові або 

електронні описи, які містять наступну інформацію: 

− опис правила; 
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− мотивацію для використання правила; 

− приклад застосування правила; 

− приклад, як не потрібно застосовувати правило; 

− приклад, як правило може бути перевірено. 

Засоби статичного аналізу коду, зазвичай, як побічний ефект, 

автоматизують процес перевірки стилю програмування [105]. 

3.1. Засоби статичного аналізу коду 

Контроль застосування стилю програмування відбувається в процесі 

статичного аналізу коду. Сьогодні відомо багато інструментів, які в контексті 

статичного аналізу коду здійснюють контроль застосування стилів 

програмування [46, 102]. Статичний аналіз коду спрямовано переважно на 

виявлення наступних проблем в програмному тексті: 

− деякі семантичні помилки, наприклад, пусті try/catch/finally/switch 

оператори; 

− «мертвий» код, наприклад, невикористані змінні, параметри, приватні 

методи; 

− копійованій або дубльованій код, який містить помилки; 

− надускладнені конструкції, наприклад, застосування оператору 

повторення, тіло якого використовується один раз заміст застосування 

оператору вибору; 

− затратне використання пам’яті, наприклад, розташування об’яв 

змінних далеко від місця використання.  

Відомі засоби статичного аналізу коду в складі IDE перевіряють деякі 

правила використання стилю програмування, наприклад, NetBeans, Eclipse, 

IntelliJ IDEA, Xcode or Microsoft Visual Studio,за схемою, що надано на рис. 3.1. 
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Рис. 3.1. Схема засобу статичного аналізу коду 

Такий засіб, застосовуючи опис стилю програмування або деяких правил, 

коментує вихідний код, позначаючи порушення правил стилю програмування. 

Аналіз похідного коду може виконуватися за різними методами, але найчастіше 

це методи, які застосовують абстрактні синтаксичні дерева (Abstract syntax tree 

AST). Коментарі можуть бути додані в вихідний код, візуалізовані за допомогою 

інтерфейсу або розташовані в Log файлі. Коментарі пояснюють порушення у 

використанні правил стилю і пропонують виправлення. Знання (опис) про стиль 

програмування звичайно запам’ятовуються в так званому конфігураційному 

файлі в мовах XML або HTML. Але існують засоби, які запам’ятовують знання 

в іншому представленні, наприклад, у вигляді DLL. Розглянемо деякі засоби 

статичного аналізу похідного коду, які виконують аналіз застосування 

стандарту кодування. 

PMD – це засіб статичного аналізу Java коду. Для додавання нових правил 

потрібне написання нового коду в мові XML. Таким чином, потребується не 

тільки знання XML, але і уміння програмувати. Нові правила представляються 

як підклас класу AbstractJavaRule. Новий клас повинен перевизначити методи 

класу AbstractJavaRule для іншого аналізу AST. На рис. 3.2. наведено такий 

простий клас. 
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Рис. 3.2. Простий клас правила щодо PMD 

Після того як нові правила описані, можна додати опис до одного з 

існуючих множин правил (рис. 3.3). 

 

Рис. 3.3. Множина правил для PMD 

Можливо додати не тільки одне правило, але повністю замінити існуючу 

множину (рис. 3.4). 

 

Рис. 3.4. Включення нової множини правил 

Можливо не тільки включення, але й виключення правил (рис. 3.5). 
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Рис. 3.5. Виключення правил 

FindBugs – це засіб статичного аналізу похідного коду також для мови 

Java. FindBugs аналізує Java байт код. Застосовуючи конфігураційні фільтри 

можливо настроювати засіб. Але фільтри мають обмежені можливості, тому 

додатково потребують програмування.  

Оскільки FindBugs аналізує байт код, опис нових правил потребує знання 

цього представлення. Також необхідно створити JAR файл, який FindBugs буде 

розпізнавати як plug-in JAR. На рис. 3.6 показано target для побудови скрипта 

для створення JAR файлу. 

 

Рис. 3.6. Target для побудови скрипта для FindBugs 

NDepend – це засіб статичного аналізу .NET коду. Нові правила можуть 

бути описані в вигляді запитів в LINQ. Ця функціональність називається 

CQLinq. Засіб має значну кількість передбачених описів в CQLinq. Виконання 

правил може бути перевірене автоматично в Visual Studio. Для написання 

CQLinq запитів, NDepend має редактор CQLinq текстів. На рис. 3.7.–3.9. 

показано прості запити для правил іменування. На рис. 3.7 показано запит для 

правила в .NET, відносно того, що позначення Dispose має використовуватися 

тільки для реалізації System.IDisposable. Це правило попереджає, якщо метод 

має позначення Dispose(), але батьківський тип не реалізує System.IDisposable. 



86 

 

Рис. 3.7. Запит – методи не повинні назватися Dispose 

На рис. 3.8. показано запит, який перевіряє правило про те, що позначення 

методу повинно починатися з великої літери. Це є загальна практика –

застосовувати для позначення методів в .NET так званого Pascal Casing Style. 

Кожне позначення повинно починатися з великої літери так, як і позначення, 

яке є першою літерою слова, яке є в складі позначення. Наприклад, ComputeSize. 

 

Рис. 3.8. Запит – позначення методу повинне починатися з великої літери 

На рис. 3.9. наведено запит для перевірки правила: в .NET позначення 

інтерфейсів повинно починатися з великої літери “I”.  
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Рис. 3.9. Запит – позначення інтерфейсу повинне починатися з літери ‘I’ 

В табл. 3.1 наведено співставлення засобів статичного аналізу вихідного 

коду. Засоби порівнюються за трьома критеріями. Простота конфігурування і 

додавання правил, наявність вмінь для додавання правил, збереження правил. 

Співставлення засобів статичного аналізу вихідного коду. Табл. 3.1 

# Засіб Простота 

налаштування та 

додавання нових 

правил 

Необхідні 

навички для 

додавання 

нових правил 

Зберігання 

правил 

1 PMD Конфігурація наборів 

правил є такою ж 

простою, як і написання 

користувацького коду 

правила 

Навички 

програмування 

на Java, 

розуміння АST та 

XML 

Набори 

правил XML 

 

2 FindBugs Фільтри можна легко 

налаштувати, а 

додавання нових правил 

вимагає глибоких знань 

у кількох областях 

 

Навички 

програмування 

на Java, 

розуміння HTML, 

XML та байт-код 

представлення 

java-коду 

Конфігурація 

файлів JAR 

3 NDepend Складне налаштування 

шляхом виконання 

Розуміння LINQ CQLinq 

бібліотека 
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# Засіб Простота 

налаштування та 

додавання нових 

правил 

Необхідні 

навички для 

додавання 

нових правил 

Зберігання 

правил 

лише необхідних 

запитів CQLinq вручну, 

отже, недостатня 

автоматизація 

 

 Як бачимо, конфігурування і додавання правил потребує не тільки знання 

мови представлення, але і навичок програмування. Це ускладнює і робить 

коштовним процеси налаштування засобів. Таким чином, потрібен новий шлях 

для реалізації засобів аналізу застосування стандартів кодування. Тому далі 

розглянемо архітектуру засобу із застосуванням онтологій для представлення 

знань про стиль програмування. 

3.2. Архітектура засобу керованого онтологією застосування стилю 

програмування 

Застосовуючи стиль програмування, програміст повинен вирішувати дві 

задачі: 

− ознайомитися з відповідним стилем програмування; 

− застосовувати і перевіряти застосування відповідного стандарту 

кодування під час кодування. 

Таким чином, потрібні два засоби – один для ознайомлення зі стилем, а 

другий – для перевірки застосування стилю. Обидва засоби засновуються на 

представленні стандарту кодування. Тому форма представлення стандарту 

кодування суттєво впливає на ефективність процесів, які виконує як програміст, 

так і засіб. В дисертаційній роботі пропонується застосовувати онтологію для 

представлення знань про стиль програмування та стандарт кодування (рис. 3.10). 
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Рис. 3.10. Застосування онтології 

Таким чином, програміст кодуючи програму застосовує онтологію стилю 

програмування. Тому, потрібні два засоби – один для створення відповідної 

онтології, а другий – для асистування програмісту протягом кодування з метою 

контролю застосування стилю програмування (рис. 3.11).  

 

Рис. 3.11. Схема застосування засобів 

 Перший засіб (Protégé) створює шаблон онтології, який описує загальні 

властивості стилю програмування. Експерт домену, застосовуючи Protégé, 

налаштовує шаблон на відповідний стиль програмування. Після налаштування 

програміст, використовуючи онтологію за допомогою Protégé, знайомиться зі 

стилем програмування (стандартом).  

Другий засіб – це різонер. В термінах дескриптивної логіки різонер 

розв’язує одну з головних проблем – веріфікує сумісність онтології (рис. 3.12).  
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Рис. 3.12. База знань стилю програмування 

Protégé використовується для створення TBox, частини онтології, яка 

містить терміни, що описують стиль програмування. Твердження відносно 

похідного коду (ABox), який написано програмістом, створюються відповідним 

засобом. Різонер забезпечує відповідний сервіс, застосовуючи базу знань (TBox і 

ABox). Цей сервіс включає, по-перше,  веріфікування сумісності онтології, а по-

друге, пошук стилістичних помилок в похідному тексті програми. Саме через 

необхідність реалізації другої функціональності, застосування «регулярного» 

різонера стає неможливим.  

Онтологічний різонинг – це процес створення логічних заключень, 

виходячи з множини аксіом і фактів онтології. Правила створення описуються за 

допомогою Web Ontology Language і дескриптивної логіки.  

Онтологічний різонинг виконується засобами, які називаються різонерами. 

Сьогодні існує багато різонерів, наприклад, Pellet, FaCT++, HermiT. Сутність їх 

роботи полягає у виконанні операцій над аксіомами бази знань. З точки зору 

розробника, більшість операцій – це вивід класифікації для класів, описаних в 

онтології. 

Онтологія може бути створена різними шляхами, за допомогою інтерфейсу 

або програмування у відповідній мові, але найчастіше застосовують Protégé. Цей 

засіб має ефективний інтерфейс для створення онтології і представлення її в 
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OWL. Для перевірки онтологій Protégé має можливість підключення різонерів, 

наприклад, таких як HermiT, FaCT++, Pellet та інших (див. розділ 3.3).  

Protégé може бути використаний для побудови онтологій, але, як вже було 

зазначено, «регулярні» різонери не підходять для перевірки застосування стилю 

програмування. Тому в дисертаційній роботі розроблено різонер, який виконує 

цю функцію – це Style Ontology Reasoner (SOReasoner) (рис. 3.13). Крім цього, 

різонер буде забезпечувати створення шаблону онтології для гнучкої побудови 

онтологій різних стилів програмування та для різних мов програмування. 

 

 

Рис. 3.13. Схема SOReasoner 

Для розробки відповідного програмного забезпечення необхідно створити 

вимоги до SOReasoner, який повинен виконувати наступне (рис. 3.14): 

− створювати шаблон онтології з гнучкою структурою; 

− обробляти скануючу онтологію для створення множини правил стилю 

програмування; 

− перевіряти вихідний код (на прикладі мови Java) і перевіряти його на 

відповідність правилам стилю програмування; 

− забезпечувати зрозумілий і детальний зворотній зв’язок з 

програмістом. 
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Рис. 3.14. SOReasoner діаграма діяльності 

Для задоволення наведеним функціональним вимогам було обрано 

наступну структуру SOReasoner (рис. 3.15). 

 

Рис. 3.15. Схема SOReasoner 

SOReasoner містить дві головні складові – OWL Parser і Source Code Parser. 

Перша складова реалізується шляхом використання OWL API і спрямована на 

виконання функцій створення шаблону онтології і отримання правил онтології 

для створення TBox для перевірки стилю програмування. Друга складова 

реалізується шляхом застосування Java Parser API і виконує функції аналізу 

похідного коду для створення ABox і забезпечення зворотнього зв’язку з 
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програмістом. Реалізовано SOReasoner як Java програму. Розглянемо основні 

складові SOReasoner детальніше. 

OWL API – це Java API з відкритим кодом, який спрямовано на створення 

застосування і серіалізацію OWL онтологій. API містить наступні компоненти: 

− an API для OWL 2; 

− RDF/XML parser and writer; 

− OWL/XML parser and writer; 

− OWL Functional Syntax parser and writer; 

− Turtle parser and writer; 

− KRSS parser; 

− OBO Flat file format parser; 

− reasoner interfaces для FaCT++, HermiT, Pellet і Racer. 

Головним місцем доступу є OWLOntologyManager, який застосовується 

для завантаження, створення і доступу до онтологій. Онтологія представляється 

як екземпляр OWL Ontology класу. Для створення інших класів, які 

репрезентують OWL структури, наприклад, класи, індивідуали, дані і об’єкти, 

аксіоми застосовується OWLDataFactory. Окремо буде застосовано клас 

OWLPrefixManager.  

Java Parser API – це множина засобів, які забезпечують сканування, аналіз 

і перетворення Java коду. Існує декілька інтерфейсів, які забезпечують всі методи 

для частин похідного коду. Клас повинен виконати один з інтерфейсів і 

відмінити всі інші методи щодо виконання специфічний дій. Таким чином, 

можна переглядати, змінювати, створювати і видаляти не тільки файли, але і 

деякі частини коду. 

Застосування SOReasoner. На рис. 3.16 представлено діаграму 

послідовностей, яка відображає всю функціональність SOReasoner. 
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Рис. 3.16 Діаграма послідовностей SOReasoner 

По-перше, аналітик стилю виконує SOReasoner для отримання шаблону 

онтології. Для цього OWL Parser створює шаблон і повертає користувачу. По-

друге, аналітик стилю виконує Protégé і додає до шаблону правила з стандарту 

стилю. Після такої побудови онтології аналітик стилю передає її програмісту, 

який виконує SOReasoner для перевірки похідного коду. Цей процес може бути 

розподіллено на два: протягом першого виконується OWL Parser,  який аналізує 

онтологію і повертає список правил; протягом другого процесу виконується 

SCParser, який перевіряє вихідний код і повертає результат. Нарешті SOReasoner 

дає зворотній зв’язок програмісту.  

Створення template ontology. Шаблон онтології створюється для зручної 

побудови онтології для будь-якого стилю програмування. Шаблон містить всі 

необхідні структури для поповнення і конфігурування правил в будь-які 

конфігурації. Діаграма діяльності (рис.3.17) показує процес створення шаблону.  
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Рис. 3.17. Діаграма діяльності щодо створення шаблону 

По-перше, створюється пуста онтологія. По-друге, до неї додаються всі 

типи класів, включаючи підтримуючі класи і індивідуали. По-третє, 

встановлюються всі властивості і обмеження. В заключенні до шаблону 

додаються необхідні на цьому етапі правила. 

Застосовуючи інтерфейс Protégé шаблон онтології можна презентувати 

(рис. 3. 18–3.21). На рис. 3.18, 3.19 представлено ієрархію OWL класів. 

 

Рис. 3.18. Ієрархія класів шаблону 
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Рис. 3.19. RulePart class 

На рис. 3.20, 3.21 надано більш детальний опис OWL класів.  

 

 

Рис. 3.20. Опис ClassIdentifierRule 
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Рис. 3.21. Опис NameType 

Додавання правил до шаблону онтології. Процес додавання правил дуже 

спрощено, тому що в шаблоні вже створено необхідні для цього класи, об’єкти, 

дані, індивідуали і структури. На рис. 3.22 показано діаграму активності цього 

процесу. 

 

Рис. 3.22. Діаграма активності процесу додавання правил 
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По-перше, отримується стандарт кодування і з нього вибираються правила 

за правилом. Створюється індивідуал для правила, тип правила і додаються 

відповідні оцінки для точного конфігурування правила. Якщо потрібно, 

виконується конфігурування існуючих індивідуалів. Нарешті виконується один 

з різонерів, підключених до Protégé для перевірки сумісності онтології, що 

побудовано. 

Отримання правил з онтології. На рис. 3.23 наведено діаграму діяльності 

процесу отримання правил з онтології. 

  

Рис. 3.23. Діаграма активності процесу отримання правил 

OWL Parser шляхом застосування OWL API завантажує онтологію і, 

ітеруючи індивідуалів, якщо індивідуал може бути інтерпретований як правило, 

додає їх до списку правил. 

Перевірка вихідного коду. На рис. 3.24 наведено діаграму активності 

процесу перевірки вихідного коду.  



99 

  

Рис. 3.24. Діаграма активності процесу перевірки вихідного коду 

SourceCodeParser, застосовуючи Java Parser API, створює проміжний код 

в формі абстрактного синтаксичного дерева (Abstract Syntax Tree – AST). 

SourceCodeParser, ітеруючи всі вузли AST, перевіряє вузли на відповідність типу 

правила, формуючи повідомлення в журнал помилок, і додаючи відповідний 

коментар до вихідного тексту програми.  

3.3. Створення і візуалізація онтології домену кодування 

Засіб працює на OWL моделі онтології домену кодування, яку побудовано 

на основі моделі, що отримано в процесі доменного аналізу (розділ 2) та 

розташовано в Protégé. 

Фрагмент ієрархії класів онтології для стандартів кодування наведено на 

рис. 3.25. 
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Рис. 3.25. Фрагмент ієрархії класів 

На рис. 3.26 наведено розширення для класу Programming languages, 

отримане шляхом застосування Class view, яке представляє членів класу, в 

даному випадку членів класу Programming languages. Такою опцією можна 

представити всі види властивостей і відношень, що пов’язані з даним класом. 

Структура опцій однакова для всіх класів, але користувач може змінювати її для 

відповідного класу.  

 

Рис. 3.26. Клас Programming languages 

Шляхом застосування опції Individuals можна представляти індивідуалів, 

які складають відповідний концепт, їх опис та властивості (рис. 3.27). 
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Рис. 3.27. Індивідуали класу Projects 

Важливою опцією Protégé є анотація, яка забезпечує можливість вербально 

коментувати підкласи та наводити приклади. Ця опція корисна для опису правил 

стандарту кодування (рис. 3.28). 

 

Рис. 3.28. Приклад анотації 

Другою корисною опцією Protégé є можливість показувати застосування 

окремих концептів в різних класах онтології (рис. 3.29) і показувати тип 

застосування для членів онтології (рис. 3.30). 
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Рис. 3.29. Фрагмент роботи опції “usage view” для класу Programming languages 

 

Рис. 3.30. Застосування для Coding style_and_File_Structure 

Для перевірки онтології, що створено в Protégé, було застосовано різонер 

HermiT, тому що він є найбільш швидким та надійним. На рис. 3.31 показано 

різонер меню Protégé. В результаті виконання різонер будує виведену іерархію 

класів. Якщо онтологія некоректна або несумісна, різонер діагностує помилки. 

  

Рис. 3.31. Різонер меню 
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Приклад такої помилки наведено на рис. 3.32. Прикладом несумісності, що 

допущено в процесі розробки онтології стилів програмування, є спроба 

об’єднати декілька членів у класі Style Rules. Наприклад, логічно припустити, що 

конвенції імен щодо подій можуть також бути прив’язані до класу ‘Delegates and 

Events’ так само, як вони пов’язані з класом "Naming". Включення такого члена 

в клас ‘Delegates and Events’ не створює проблеми для онтології до того моменту, 

коли різонер починає працювати. Оскільки всі підкласи класу Style Rules пізніше 

встановлюються як незмінні один з одним, щоб у класах не було дублікатів, 

різонер ловить нелогічне вираження і негайно видає отриману онтологію як 

несумісну. 

 

Рис. 3.32. Помилка невідповідності в онтології 

Тому ризонер інформує експерта про несумісність (рис. 3.33). 

 

 

Рис. 3.33. Повідомлення різонера 

Protégé також створює метричний опис онтології стосовно кількісті аксіом, 

класів, індивідуалів, властивостей та анотацій (табл. 3.2). 
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Метрики онтології стилю програмування. Табл. 3.2. 

Metric Type Metrics 

Metrics 

 

Class Axioms 

 

Individual 

Axioms 

 

Annotation 

Axioms 

 

3.4. Висновки 

Застосовуючи стандарт кодування, програміст повинен вирішувати дві 

задачі: 

− ознайомитися з відповідним стилем програмування; 

− застосовувати і перевіряти застосування стандарту під час кодування. 

Таким чином, потрібні два засоби – один для ознайомлення зі стандартом, 

а другий – для перевірки його застосування. Обидва засоби засновуються на 

представленні стандарту. Тому форма представлення стандарту кодування 

суттєво впливає на ефективність процесів, які виконують програміст і засіб. В 
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дисертаційній роботі пропонується застосовувати онтологію для представлення 

знань про стиль програмування. В розділі отримано наступне: 

1. Зроблено порівняльний аналіз засобів статичного аналізу коду, в 

результаті чого зроблено висновок про неефективне представлення стандартів 

кодування засобами XML, RDF, DLL; 

2. Вперше, запропоновано та досліджено архітектуру засобу керованого 

онтологією застосування стилю програмування; 

3. Розглянуто особливості реалізації в Protégé моделі онтології, яка 

забезпечує вирішення задач, що ставляться до програміста в процесах 

застосування стандартів кодування; 

 

Результати розділу опубліковані в наступних роботах: 

1. Гученко І. В. Метод проектування програмного забезпечення: 

матеріали ХІ міжнародної науково-технічної конференції [«Авіа-2013»], (Київ, 

21-23 трав. 2013 р.) / І. В. Гученко, Н. М. Сидорова. – Київ, 2013. – Т. 4. – С. 18–

21 (запропоновано опис шаблонів проектування на основі RTP алгебри). 

2. Костів М. М. Створення бібліотеки ефективного програмування / 

М. М. Костів, Н. М. Сидорова // Інженерія програмного забезпечення. – 2014. – 

№ 2. – С. 27–32 (здобувачем запропоновано застосування онтологій при 

створенні середовища ефективного програмування). 

3. Проектирование ИТ-инфраструктуры / Крывый С. Л., 

Погорелый С. Д., Глибовец Н. Н., Бойко Ю. В., Сидорова Н. Н. // Кибернетика и 

системный анализ. – 2018. – т.54. – №6. – С. 34–50 (здобувачем запропоновано 

врахування впливу прагматичних умов на проектування ІТ-інфраструктури). 

4. Sidorova N. Ontology-Driven Programming Style Assistant / 

N. Sidorova // Інженерія програмного забезпечення. – 2015. – № 4 (24). – С. 10–

19. 

5. Sidorova N. Instrumental software for aviation safety. “Safety in Aviation 

and Space Technologies”: Proceedings the Seventh World Congress [«Aviation in the 

XXI Century»], (Kyiv, 19-21 September, 2016). – Kyiv, 2016. – P 1.13.8–1.13.13. 
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6. Sidorova N. Ontology of Programming Style. “Safety in Aviation and 

Space Technologies”: Proceedings the Sixth World Congress [«Aviation in the XXI-st 

Century»] / N. Sidorova, Y. Kramar, (23-25 September 2014). – Kyiv, 2014. – 

P. – 1.13.28–1.13.35 (запропоновано застосування онтології для опису стилю 

програмування). 

7. Sidorov N. Ontology-driven tool for utilizing programming styles / 

Sidorov N., Sidorova N., Pirog A. // Вісник НАУ. – 2017. – Том 71. – № 2. – С. 84–

93 (запропоновано архітектуру та підхід до реалізації засобів на основі 

керованого онтологією застосування стилю програмування). 
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РОЗДІЛ 4 

ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДУ І ЗАСОБІВ КЕРОВАНОГО ОНТОЛОГІЄЮ 

ЗАСТОСУВАННЯ СТИЛІВ ПРОГРАМУВАННЯ  

Для перевірки результатів дисертаційної роботи були виконані два типи 

досліджень. По-перше, досліджено працездатність засобів, які були розроблені 

на основі методу, що запропоновано в дисертаційній роботі, а по-друге, 

перевірено ефективність застосування онтології, в порівнянні з ручним 

використанням стандартів кодування. 

4.1. Дослідження працездатності методу і засобів 

Для перевірки працездатності методу і розробленого SOReasoner 

розглянуто приклад його застосування для використання і контролю правил 

іменування, які наведено в стандарті кодування Java Convention [90]. Як описано 

раніше (розд. 3), було створено шаблон онтології і шляхом застосування Protégé 

додано всі правіла, що описують вимоги до іменування в стандарті. Потім було 

перевірено приклад похідного коду і отримано зворотній зв’язок як через 

графічний інтерфейс SOReasoner, так і коментарі в похідному тексті.  

Діаграма класів частини SOReasoner, що реалізує функціональність засобу, 

яка потрібна в даному прикладі наведено на рис. 4.1. 

  

Рис. 4.1. Діаграма класів SOReasoner 
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Головний клас SOReasoner використовує два API, а саме OWLParser і 

SourceCodeParser. OWLParser завантажує онтологію і перевіряє правила, у 

даному випадку правила іменування. SourceCodeParser застосовує 

IdentifierVisitor для збору всіх ідентифікаторів з Java похідного коду перевіряючи 

їх на відповідність правил стандарту. Після цього SOReasoner повертає 

результат. В похідному коді всі ідентифікатори представляються як екземпляри 

класу Identifier. Цей клас запам’ятовує значення ідентифікатору (ім’я) і його тип 

(ім’я класу, змінної, підпрограми, тощо), місце в похідному коді (стрічка і 

колонка) і список помилок (якщо є). Правила іменування представлено як 

екземпляри класу IdentifierRule. Цей клас має метод для перевірки символів 

ідентифікатору (першого та інших), приналежності ідентифікатору до 

прикметника чи дієслова і може поділяти складні слова на їх складові слова, 

наприклад, MyFirstClass = My + First + Class. 

Додавання правил іменування в шаблон онтології. Розглянемо 

додавання до шаблону наступного правила іменування з Java convention: 

Class names should be nouns, in mixed case with the first letter of each internal word 

capitalized. Try to keep your class names simple and descriptive. Use whole words–

avoid acronyms and abbreviations (unless the abbreviation is much more widely used 

than the long form, such as URL or HTML). 

Після додавання правила до шаблону, воно в Protégé буде представлене 

відповідним чином (рис. 4.2, 4.3). Тип правила відповідає типу класу 

ClassIdentifierRule (рис. 4.2). 

 

Рис. 4.2. Вікно Protégé для класу ClassIdentifierRule 

Існує п’ять тверджень про властивості об’єктів класу ClassIdentifierRule та 

два твердження про виключення для правил (рис. 4.3). 
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Рис. 4.3. Вікно Protégé властивостей для класу ClassIdentifierRule 

В графічному інтерфейсі Protégé відповідні структури можуть бути 

візуалізовані в представленні OntoGraf (рис.4.4).  

  

Рис. 4.4. OntoGraf представлення правіл іменування в Protégé 

Таким чином, можна бачити всі відношення для OWL класів щодо правил 

іменування програмних об’єктів і зокрема між NamingRule та NamingRulePart.  

 В OntoGraf представленні також можна бачити індивідуалів, наприклад, 

для правил, що стосуються ідентифікаторів (рис. 4.5). 
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Рис. 4.5. OntoGraf представлення NamingRulePart в Protégé 

З рис. 4.5 зрозуміло, що індівідуал TemplateRuleForClassIdentifier є 

екземпляром класу ClassIdentifierRule, і згідно цього відповідний ідентифікатор 

повинен бути іменником, починатися та поділятися (якщо складовий) великою 

літерою, містити малі літери або літеру підкреслення. 

Перевірка вихідного файлу на відповідність правилам іменування. 

Після створення онтологія і Java вихідний текст передаються SOReasoner 

(рис. 4.6).  

Рис. 4.6. Вихідний текст до перевірки 

В результаті опрацювання тексту SOReasoner повертає журнал помилок 

(рис. 4.7). 
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Рис. 4.7. Фрагмент журналу помилок від SOReasoner 

Журнал показує відсоток коректних ідентифікаторів та помилкові місця в 

тексті, поділяючи їх на групи за типами правил. Повідомлення про помилки 

також розташовуються в похідному тексті в формі коментарів (рис. 4.8). 

 

Рис. 4.8. Вихідний текст з коментарями 

Таким чином, на прикладі реалізації правил іменування показано 

працездатність засобів, які побудовано згідно методу, що запропоновано в 

дисертаційній роботі. В подальшому необхідно вдосконалювати інтерфейс 

засобів, підтримуючи зворотний зв’язок з користувачем. 

4.2. Дослідження ефективності засобів, що розроблено 

Для того щоб перевірити ефективність застосування онтології для 

представлення стандартів кодування за методом, який розроблено в 

дисертаційній роботі, було проведено експеримент. Для експерименту було 

обрано стандарт кодування Phillips Healthcare – C# [115], а для проведення 

дослідження використовувався метод Goal Question Metric (GQM) (рис.4. 9) [44].  
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План
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Питання
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мети 

Определення Реалізація

 

Рис. 4.9. Процеси GQM методу 

За методом GQM здійснюється виявлення метрик, які потрібні для 

виконання вимірювань адекватних цілям дослідження, що виконується. Для 

дослідження формулюють модель GQM. Модель GQM розробляється шляхом 

виявлення набору цілей щодо властивостей об’єкту дослідження, наприклад, 

якості або продуктивності. З них формулюють питання, які всеосяжно 

визначають вказані цілі. Наприклад, якщо потрібно дослідити програмне 

забезпечення з точки зору повторного використання, то питання можуть бути 

такими: який відсоток коду написано «з нуля», який відсоток коду повторно 

використано, тощо. Наступний крок полягає у визначенні метрик, вимірювання 

згідно яких необхідно виконати, щоб відповісти на ці питання. Після визначення 

заходів розроблюють механізми збору даних, включаючи механізми валідації та 

аналізу. Процес встановлення цілей має вирішальне значення для успішного 

застосування методу GQM.  

Застосовуючи GQM метод, в дисертаційній роботі для проведення 

експерименту було розроблено GQM модель (табл. 4.1).  

GQM модель. Табл. 4.1 

Мета Мета 

Аспект 

Об’єкт (процес) 

 

 

Точка зору 

Знизити 

витрати (часу) 

на кодування програми 

шляхом використання онтології 

стандарту кодування 

Менеджера проекту 

Питання Q1 Витрати на кодування? 
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Мета Мета 

Аспект 

Об’єкт (процес) 

 

 

Точка зору 

Знизити 

витрати (часу) 

на кодування програми 

шляхом використання онтології 

стандарту кодування 

Менеджера проекту 

Метрика M1 

 

 

M2 

Витрати з застосуванням стандарту в 

вербальному представленні (прями 

виміри) 

Витрати з застосуванням стандарту за 

допомогою засобу (прямі виміри) 

Питання Q2 Чи є зниження витрат? 

Метрика M3 M3 = ((M1-M2)/M1) * 100 

Питання Q3 Якими є витрати на вивчення стандарту 

вручну? 

Метрика M4 

 

 

M5 

Витрати з застосуванням стандарту в 

вербальному представленні (прямі 

виміри) 

Витрати з застосуванням стандарту за 

допомогою засобу (прямі виміри) 

Питання Q4 Чи є зниження витрат? 

Метрика М6 М6 = ((M4-M5)/M4)*100 

Питання Q5 За рахунок чого відбувається зниження 

витрат? 

Метрика M7 

 

 

M8 

Витрати на виправлення дефектів з 

застосуванням стандарту в вербальному 

представленні (прямі виміри) 

Витрати на виправлення дефектів за 

допомогою засобу (прямі виміри) 

Питання Q6 Чи є зниження витрат? 

Метрика М9 М9 = ((M7-M8)/M7)*100 

Для проведення експерименту виконано наступне: 

1. Обрано дві команди програмістів (студенти 5го курсу). 

2. Визначено завдання з програмування (в аспекті іменування), однакове 

для кожного студента (лабораторна робота відповідно до програми за рік). 
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3. Одній групі програмістів надано стандарт Philips Healthcare Coding 

Standards для ознайомлення. 

4. Другій групі програмістів надано засіб, що розроблено. 

5. Обидві групи виконують завдання відповідно до моделі GQM. 

Метрики ефективності, які використовуються: 

1. Час, необхідний для вивчення стилю програмування Philips Healthcare. 

2. Час, необхідний для розробки програми відповідно до завдання з ручним 

застосуванням стандарту кодування. 

3. Час, необхідний для розробки програми відповідно до завдання з 

використанням стандартів кодування за допомогою засобу. 

4. Час, необхідний для виявлення дефектів коду в програмі з ручним 

застосуванням стандарту кодування. 

 5. Час, необхідний для виявлення дефектів коду в програмі з 

використанням стандартів кодування за допомогою засобу. 

6. Час, необхідний для вилучення дефектів у програмі з ручним 

застосуванням стандарту кодування. 

7. Час, необхідний для виправлення дефектів у програмі з використанням 

стандартів кодування за допомогою засобу. 

Завдання було обрано з програми другого курсу кафедри інженерії 

програмного забезпечення з дисципліни об’єктно-орієнтованого програмування. 

(табл. 4.2). 

Завдання з програмування. Табл. 4.2. 

Завдання Вирішення 

Лижник спускався зі схилу довжиною s1 за 

час t1, а потім проїжджав довжину s2 на 

горизонтальній поверхні до його зупинки. 

Розрахуйте швидкість лижника v1 в кінці 

спуску та прискорення a2 на 

горизонтальній поверхні. 

v1 = 2s1/t1 

t2 = 2s2/v1 

a2 = -v1/t2 
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Правила, що були обрані для проведення експерименту наведені в 

табл. 4.3. (копії екрану інтерфейсу Protege) 

Деякі правила іменування. Табл. 4.3. 

Style Rule Type Description 

Comments 

 

 

Control Flow 

 

Exceptions 

 

Coding Style and File 

Structure 

 



116 

Style Rule Type Description 

Data Types 

 

Результати експерименту. Код, який було отримано з ручним 

застосуванням стандарту кодування, наведено в Додатку А. 

Код, який було отримано з використанням стандартів кодування за 

допомогою засобу, наведено в Додатку А. 

Якщо подивитися на перший та другий код, то можна побачити 

відмінності. Цей код не настільки великий, але навіть ці тексти програм 

показують, що код з другої частини виглядає більш зрозумілим. Результати 

прямих вимірювань, проведених за моделлю приведено в табл. 4.4. 

Результати експерименту. Табл. 4.4 

Студент Час на весь 

процес зі 

стандартом 

вручну/ за 

допомогою 

засобу 

(min) 

Час на 

ознайомлення зі 

стандартом 

вручну/ за 

допомогою 

засобу 

(min) 

Час на 

кодування з 

ручним 

використанням 

стандарту/ за 

допомогою 

засобу 

 (min) 

Час ідентифікації 

дефектів в 

програмі з 

ручним 

використанням 

стандарту/ за 

допомогою засобу 

 (min) 

Час усунення 

дефектів в 

програмі з ручним 

використанням 

стандарту/за 

допомогою засобу 

 (min) 

#1 29/27  14/15  10 /10 1/1 4/1  

#2 30/32  13/15  12/15  3/1  2/1  

#3 33/35  14/13  15/19  2/2  2/1  

#4 40/32  16/12  14/16  4/2  5/2  
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Студент Час на весь 

процес зі 

стандартом 

вручну/ за 

допомогою 

засобу 

(min) 

Час на 

ознайомлення зі 

стандартом 

вручну/ за 

допомогою 

засобу 

(min) 

Час на 

кодування з 

ручним 

використанням 

стандарту/ за 

допомогою 

засобу 

 (min) 

Час ідентифікації 

дефектів в 

програмі з 

ручним 

використанням 

стандарту/ за 

допомогою засобу 

 (min) 

Час усунення 

дефектів в 

програмі з ручним 

використанням 

стандарту/за 

допомогою засобу 

 (min) 

#5 35/32  14/14  13/14  4/2  4/2  

#6 40/35  18/16  14/16  5/2  3/1  

#7 41/30  15/12  18/13  5/3  3/2  

#8 28/29  15/17  10/10  1/1  2/1  

#9 25/26  12/12  9/9  1/2  4/3  

#10 32/31  17/16  10/11  2/2  3/2  

#11 34/33  15/12  12/16  3/2  4/3  

#12 34/33  13/10  15/19  3/2  3/2  

#13 42/28  17/15  15/20  5/1  5/1  

#14 35/38  17/18  11/15  3/2  4/3  

У табл. 4.5, 4.6 наведено розрахункові результати, зокрема середнє 

значення за кожним прямим виміром та значення непрямих метрик.  

Середнє значення прямих вимірів. Табл. 4.5 

№ Метрика Середнє значення 

1 Час на весь процес зі стандартом вручну/ за допомогою 

засобу (min) 

34,2/31,5 хв 

2 Час на ознайомлення зі стандартом вручну/ за 

допомогою засобу (min) 

15/14,1 хв 
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3 Час на кодування з ручним використанням стандарту/ за 

допомогою засобу (min) 

12,8/14,5 хв 

4 Час ідентифікації дефектів в програмі з ручним 

використанням стандарту/ за допомогою засобу (min) 

3/1,8 хв 

5 Час усунення дефектів в програмі з ручним 

використанням стандарту/ за допомогою засобу (min) 

3,4/1,8 хв 

Значення непрямих метрик. Табл. 4.6 

Метрика Значення 

M3  -13.3 

М6  6 

М6  47 

Виходячи з результатів експерименту бачимо, що витрати на вивчення 

стандарту знижуються, якщо застосовується засіб, що розроблено в 

дисертаційній роботі. Незначне зниження, на нашу думку, свідчить про 

необхідність студентів витрачати деякий час на користування інтерфейсом 

засобу і незначну кількість правил потрібних для застосування стандарту, з якою 

можна без значних проблем ознайомитися вручну. Звичайно, цей час буде 

зменшуватися, коли буде набиратися відповідний попит, кількість правил 

стандарту, які необхідно впроваджувати буде зростати. 

4.3. Впровадження результатів дисертацийної роботи 

Приватне акціонерне товариство «ОTІ» здійснює повний комплекс робіт – 

від проектування до впровадження і супроводу автоматизованих інформаційних 

систем різного типу і архітектури програмно-апаратних комплексів, а також 

надає методичні рекомендації для формування елементів інфраструктури 

інформаційної системи. 

Компанія задіяна у створенні ряду реєстраційних інформаційних систем, 

таких, як Державна інформаційна система реєстрації фізичних осіб та їх 

документування України. У рамках цієї системи забезпечено випуск сучасних 



119 

паспортів громадянина України для виїзду за кордон, а також реалізацію інших 

найбільших державних програм з випуску документів (у тому числі – 

електронних), ID-карт, створення національних реєстрів населення, в тому 

числі – з використанням біометричних технологій.  

Одним зі знакових закордонних проектів Компанії став проект з 

постачання, інсталяції і введення в експлуатацію Інтегрованої Системи 

Реєстрації Населення Республіки Кенії (IPRS) з використанням біометричних 

технологій. У реєстрі накопичується персональна інформація про громадян 

Кенії: основні дані (персональний ідентифікаційний номер, прізвище, ім'я, дата і 

місце народження, місце проживання), фото, підпис і відбитки пальців. 

Розроблена і впроваджена в Кенії автоматизована система реєстрації народження 

і смерті. Інформація про народження і смерть з цієї системи автоматично 

передається і накопичується в IPRS.  

Програмне забезпечення інтегрованої системи складають декілька сотен 

тисяч строк коду, написаних мовами С# та C++. Термін супроводження системи 

вже складає декілька років, тому висуваються окремі вимоги, щодо зручності 

супроводження програмного забезпечення. Таким чином, значна кількість коду і 

значний термін супроводження були підставами для застосування засобів, що 

розроблені в дисертацийній роботі. При застосуванні засобів було використано 

онтологію стандатру кодування Philips Healthcare Coding Standards на основі 

Protégé. Досвід експлуатації системи показав, що ефективність програмування і 

супроводжуваність програмного забезпечення суттєво полипшились після 

впровадження застосування стандартів кодування. 

4.4. Висновки 

Для перевірки результатів дисертаційної роботи були виконані два типи 

досліджень. По-перше, досліджено працездатність засобів, які були розроблені 

на основі методу, що запропоновано в дисертаційній роботі, а по-друге, 

перевірено ефективність застосування онтології, в порівнянні з ручним 

використанням стандартів кодування.  
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В даному розділі отримано наступні результати: 

1. Для перевірки працездатності методу і розробленого SOReasoner 

розглянуто приклад його застосування для використання і контролю правил 

іменування, які наведено в стандарті кодування Java Convention. 

2. Для того щоб перевірити ефективність застосування онтології для 

представлення стандартів кодування за методом, який розроблено в 

дисертаційній роботі було проведено експеримент, який було засновано на 

використанні методу Goal Question Metric. 

3. Результати перевірки та експерименту показали працездатність та 

ефективність засобів, що розроблені в дисертаційній роботі; 

 

Результати розділу опубліковані в наступних роботах: 

1. Сидоров М. Ontologies in software engineering / Сидоров М., 

Мендзебровскій І., Сидорова Н. // Наукові записки НаУКМА. – Т. 198. 

Комп’ютерні науки. – К.: Національний університет «Києво-Могилянська 

академія». – 2017. – С. 68–71.( наведено результати дослідження застосування 

онтологій в домені кодування інженерії програмного забезпечення) 

2. Sidorova N. Ontology-Driven Programming Style Assistant / N. Sidorova // 

Інженерія програмного забезпечення. – 2015. – № 4 (24). – С. 10–19. 
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ВИСНОВКИ 

Мета дисертаційного дослідження – розв’язання важливого науково-

практичного завдання застосування стилів програмування у створенні і 

дослідженні програмного забезпечення, враховуючи сучасний стан інженерії 

програмного забезпечення. 

Усі результати дисертаційної роботи, винесені на захист отримано автором 

особисто. 

Основні результати, отримані дисертантом, такі: 

− проаналізовано застосування стилів у створенні і супроводженні 

програмного забезпечення, зокрема застосування стилів програмування в 

конструюванні програм. Обґрунтовано актуальність розв’язання цього завдання 

для конструювання програм шляхом використання онтологічного представлення 

стилів програмування. Розглянуто стан досліджень за темою дисертаційної 

роботи за допомогою виконання систематичного огляду літератури за методом 

Systematic mapping study; 

− уперше запропоновано метод керованого онтологією застосування стилів 

програмування, сутність якого полягає у використанні онтології для представлення 

стилів програмування під час конструювання програм, шляхом створення онтології 

стилю програмування, а також асистування програмісту під час написання тексту 

програм та контролю застосування стилю програмування в похідному тексті, що 

забезпечує ефективну діяльність програміста та зрозумілість вихідних текстів. За 

методом реалізовано засіб, який забезпечує створення, налаштування та 

використання онтології стилю програмування, орієнтованої на відповідну мову 

програмування; 

− уперше проаналізувавши поняття стилю в різних доменах, 

формулювання основних характеристик стилю як доменне незалежне поняття, 

на основі Work Product Pattern Application створено шаблони онтології ядра 

стилю – поняття стилю та процесів створення і застосування стилю. 

Використання шаблонів забезпечує побудову онтології ядра для багатьох 

відповідних доменів, наприклад, домену інженерії програмного забезпечення і 
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зокрема онтології домену (субдомену) конструювання програм, яку було 

побудовано в дисертаційній роботі; 

− уперше запропоновано архітектуру засобу керованого онтологією 

застосування стилю програмування. Основу архітектури складає база знань, яка 

за представленням у дескриптивної логіці містить термінологічну складову 

(TBox), що створюється заздалегідь, шляхом виконання доменного аналізу та 

фактичної складової (ABox), яка створюється під час аналізу похідного тексту 

програми; 

− уперше проаналізувавши існуючі представлення стандартів кодування, 

визначено вимоги та створено шаблон OWL-представлення стилів 

програмування, що забезпечило зручну побудову онтології для будь-якого стилю 

програмування. Налаштування шаблону може здійснюватися за допомогою 

відомих засобів, наприклад, Protégé; 

− розроблено та мовою програмування Java, використовуючи OWL API та 

Java API, реалізовано архітектуру засобу керованого онтологією застосування 

стилів програмування. Застосовуючи Protégé, реалізовано онтологію стандарту 

кодування мови Java (Java convention) та фрагменти стандарту кодування мови 

C# (Phillips Healthcare); 

− на прикладі правил іменування стандарту кодування Java convention 

доведено працездатність засобів, розроблених в дисертаційній роботі, а шляхом 

застосування методу Goal-Question-Metric проведено емпіричне дослідження 

ефективності застосування методу та засобу, яке показало їх ефективність. 

Розроблені метод та засоби впроваджено в навчальний процес у 

Національному авіаційному університеті під час викладання дисциплін «Основи 

програмування», «Конструювання програмного забезпечення»  та «Архітектура 

програмного забезпечення» (акт упровадження від 06.07.2016) та практично 

використовуються при конструюванні програмного забезпечення в Приватному 

акціонерному товаристві «Обчислювальна техніка та інформатика» (акт 

упровадження від 25.09.2017). 
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Розроблені метод та засоби в подальшому можуть бути використані при 

застосуванні стилю в інших фазах життєвого циклу програмного забезпечення, 

наприклад в проектуванні програмного забезпечення для опису архітектурних 

стилів. 
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ДОДАТОК А 

Тексти програм 

Текст програми з ручним застосуванням стандарту: 

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Diagnostics.Contracts; 
using System.Text; 
 
namespace Experiment 
{public class Evaluation 
{ 
 const float G = 9.81f; 
 float fHillSize; 
  float fHillTime; 
  float fHorizontalLength; 
  float fSpeed; 
 float fAcceleration; 
 
 public Evaluation(float f_HillSize, float f_HillTime, float f_HorizontalLength) { 
   Contract.Requires(f_HillSize > 0, "Hill size must be greater than zero"); 
   Contract.Requires(f_HillTime > 0, "Hill time must be greater than zero"); 
   Contract.Requires(f_HorizontalLength > 0, "Horizontal length must be 
greater than zero"); 
   fHillSize = f_HillSize; 
  fHillTime = f_HillTime; 
   fHorizontalLength = f_HorizontalLength; 
   fSpeed = (2 * fHillSize) / fHillTime; 
   fAcceleration = -fSpeed / ((2 * fHorizontalLength) / fSpeed); } 
 
  [ContractInvariantMethod] 
  private void Invariant() { 
   Contract.Invariant((2 * fHorizontalLength) / fSpeed != 0, "Division by 
zero is not acceptable"); 
   Contract.Invariant(fHillSize > 0, "Hill size must be greater than zero"); 
   Contract.Invariant(fHillTime > 0, "Hill time must be greater than zero"); 
   Contract.Invariant(fHorizontalLength > 0, "Horizontal length must be 
greater than zero"); 
   Contract.Invariant(fSpeed < 70, "Speed limit is 70 m/s"); 
 Contract.Invariant(Math.Abs(fAcceleration) < 10 * G, "Human can't survive acceleration 
more than 10G"); 
   Contract.Invariant(fSpeed > 0.2, "It's impossible to slide properly on 
speed less than 0.2 m/s"); 
   Contract.Invariant(Math.Abs(fAcceleration) > 0.88, "The acceleration 
during sliding can't be less than 0.88 m/s^2");} 
 
  public override String ToString(){ 
   return String.Format("HS={0,4:#0.0}m, HT={1,3:0.0}s, HL={2,4:#0.0}m, 
Speed={3,3:0.0}m/s, Acceleration={4,4:#0.0}m/s^2", fHillSize, fHillTime, fHorizontalLength, 
fSpeed, fAcceleration);} 
 } 
} 
 
using System;using System.Collections.Generic;using System.Diagnostics.Contracts; 
using System.Collections; 
using System.Text; 
 
namespace Experiment 
{ 
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 public class EvalCollection 
 { 
  public List<Evaluation> leCollection; 
  public EvalCollection(){leCollection = new List<Evaluation>();} 
 
  public void FillCollection(){ 
   bool bHasToExit = false; 
 
   while (!bHasToExit){ 
   Console.Write("Input Hill Size (meters) or \"quit\" to terminate: "); 
    String sBuffer = Console.ReadLine(); 
    if (sBuffer == "quit"){ 
     bHasToExit = true;} 
    else{ 
     try{ 
      float fSize = float.Parse(sBuffer); 
      Console.Write("Input Hill Time (seconds): "); 
     sBuffer = Console.ReadLine(); 
     float fTime = float.Parse(sBuffer); 
      Console.Write("Input Horizontal Length (meters): "); 
      sBuffer = Console.ReadLine(); 
      float fLength = float.Parse(sBuffer); 
 
    leCollection.Add(new Evaluation(fSize, fTime, fLength));} 
     catch (Exception e){Console.WriteLine(e.Message);}}} 
  } 
  public override String ToString() { 
   String sResult = ""; 
   foreach (Evaluation line in leCollection) 
    sResult = sResult + line.ToString() + "\n"; 
   return sResult; } 
 } 
} 

 

Текст програми з інструментальним застосуванням стандарту: 

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Diagnostics.Contracts; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
 
namespace Experiment 
{ 
    class Evaluation 
    { 
        //Implementation of one parameters set evaluation 
        const float G = 9.81f; 
        float HillSize; 
        float HillTime; 
        float HorizontalLength; 
        float Speed; 
        float Acceleration; 
 
        //Implement constructor with prerequisite requirements 
        public Evaluation(float _HillSize, float _HillTime, float _HorizontalLength) 
        { 
            Contract.Requires(_HillSize > 0, "Hill size must be greater than zero"); 
            Contract.Requires(_HillTime > 0, "Hill time must be greater than zero"); 
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            Contract.Requires(_HorizontalLength > 0, "Horizontal length must be greater than 
zero"); 
            HillSize = _HillSize; 
            HillTime = _HillTime; 
            HorizontalLength = _HorizontalLength; 
            Speed = (2 * HillSize) / HillTime; 
            Acceleration = -Speed / ((2 * HorizontalLength) / Speed); 
        } 
        [ContractInvariantMethod] 
        //Implement contracts that describe normal conditions 
        private void Invariant() 
        { 
            Contract.Invariant((2 * HorizontalLength) / Speed != 0, "Division by zero is not 
acceptable"); 
            Contract.Invariant(HillSize > 0, "Hill size must be greater than zero"); 
            Contract.Invariant(HillTime > 0, "Hill time must be greater than zero"); 
            Contract.Invariant(HorizontalLength > 0, "Horizontal length must be greater than 
zero"); 
            Contract.Invariant(Speed < 70, "Speed limit is 70 m/s"); 
            Contract.Invariant(Math.Abs(Acceleration) < 10 * G, "Human can't survive 
acceleration more than 10G"); 
            Contract.Invariant(Speed > 0.2, "It's impossible to slide properly on speed less 
than 0.2 m/s"); 
            Contract.Invariant(Math.Abs(Acceleration) > 0.88, "The acceleration during 
sliding can't be less than 0.88 m/s^2"); 
        } 
        public override String ToString() 
        { 
            return String.Format("HS={0,4:#0.0}m, HT={1,3:0.0}s, HL={2,4:#0.0}m, 
Speed={3,3:0.0}m/s, Acceleration={4,4:#0.0}m/s^2", HillSize, HillTime, HorizontalLength, 
Speed, Acceleration); 
        } 
    } 
} 
 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Diagnostics.Contracts; 
using System.Collections; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
 
namespace Experiment 
{ 
    //Implement set of evaluations 
    class EvalCollection 
    { 
        public List<Evaluation> Collection; 
        public EvalCollection() 
        { 
            Collection = new List<Evaluation>(); 
        } 
 
        //Implements method to read user input from console, parse it and create evaluations 
set 
        public void FillCollection() 
        { 
            bool HasToExit = false; 
 
            while (!HasToExit) 
            { 
                Console.Write("Input Hill Size (meters) or \"quit\" to terminate: "); 
                String Buffer = Console.ReadLine(); 
                if (Buffer == "quit") 
                { 
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                    // User input "quit" indicates end of input data. 
                    HasToExit = true; 
                } 
                else 
                { 
                    try  
                        //Creating evaluation may cause exception in case input data violate 
contract condition. 
                        //Place it inside try/catch block allows to input other data set if 
one cause exception. 
   
                    { 
                        float Size = float.Parse(Buffer); 
                        Console.Write("Input Hill Time (seconds): "); 
                        Buffer = Console.ReadLine(); 
                        float Time = float.Parse(Buffer); 
                        Console.Write("Input Horizontal Length (meters): "); 
                        Buffer = Console.ReadLine(); 
                        float Length = float.Parse(Buffer); 
 
                        Collection.Add(new Evaluation(Size, Time, Length)); 
                    } 
                    catch (Exception e) 
                    { 
                        Console.WriteLine(e.Message); 
                    } 
                }  
            } 
        } 
        public override String ToString() 
        { 
            String Result = ""; 
            foreach (Evaluation line in Collection) 
            { 
                Result = Result + line.ToString() + "\n"; 
            } 
            return Result; 
        } 
    } 
} 

 

  



143 

ДОДАТОК Б 

Список публікацій здобувача 

1. Гученко І. В. Метод проектування програмного забезпечення: 

матеріали ХІ міжнародної науково-технічної конференції [«Авіа-2013»], (Київ, 

21-23 трав. 2013 р.) / І. В. Гученко, Н. М. Сидорова. – Київ, 2013. – Т. 4. – С. 18–

21. 

2. Костів М. М. Створення бібліотеки ефективного програмування / М. 

М. Костів, Н. М. Сидорова // Інженерія програмного забезпечення. – 2014. – 

№ 2. – С. 27–32. 

3. Проектирование ИТ-инфраструктуры / Крывый С. Л., 

Погорелый С. Д., Глибовец Н. Н., Бойко Ю. В., Сидорова Н. Н. // Кибернетика и 

системный анализ. – 2018. – т.54. – №6. – С. 34–50. 

4. Сидоров М. Ontologies in software engineering / Сидоров М., 

Мендзебровскій І., Сидорова Н. // Наукові записки НаУКМА. – Т. 198. 

Комп’ютерні науки. – К.: Національний університет «Києво-Могилянська 

академія». – 2017. – С. 68–71. 

5. Сидорова Н. М. Формування готовності бакалаврів з інженерії 

програмного забезпечення до професійної комунікації / Н. М. Сидорова // Вісник 

НАУ. – 2012. – Том 52. – № 3. – С. 94-100. 

6. Сидорова Н. М. Формування готовності майбутніх бакалаврів з 

інженерії програмного забезпечення до професійної комунікації: Матеріали VIII 

міжнародної науково-практичної конференції з програмування 

[«УкрПРОГ'2012»], (Київ, 22–24 трав. 2012 р.). – Київ, 2012. – С. 308–314. 

7. Сидорова Н.М. Programming styles taxonomy / Н. М. Сидорова // 

Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво. – 2015. – 

№ 19. – С. 79–85. 

8. Sidorov N. Ontology-driven tool for utilizing programming styles / 

Sidorov N., Sidorova N., Pirog A. // Вісник НАУ. – 2017. – Том 71. – № 2. – С. 84–

93. 



144 

9. Sidorova N. Instrumental software for aviation safety. “Safety in Aviation 

and Space Technologies”: Proceedings the Seventh World Congress [«Aviation in the 

XXI Century»], (Kyiv, 19-21 September, 2016). – Kyiv, 2016. – P 1.13.8–1.13.13. 

10. Sidorova N. Ontology of Programming Style. “Safety in Aviation and 

Space Technologies”: Proceedings the Sixth World Congress [«Aviation in the XXI-st 

Century»] / N. Sidorova, Y. Kramar, (23-25 September 2014). – Kyiv, 2014. – 

P. – 1.13.28–1.13.35. 

11. Sidorova N. Ontology-Drived Method Using Programming Styles / 

N. Sidorova // Інженерія програмного забезпечення. – 2015. – № 2 (22). – С. 19–

28. 

12. Sidorova N. Ontology-Driven Programming Style Assistant / N. Sidorova // 

Інженерія програмного забезпечення. – 2015. – № 4 (24). – С. 10–19. 

13. Sidorova N. Programming style ontologies and automated reasoning – 

systematic mapping study. Інженерія Програмного забезпечення. – 2015. – № 3 

(23). –  С. 38-44. 

14. Sidorova N. Programming style utilizing processes: Міжнародна 

конференція аспірантів і студентів [«Інженерія програмного забезпечення 

2017»], (Київ, 2017). – Київ, 2017. – С. 24, 25. 

15. Sydorov N. Software engineering ontologies categorization / Sydorov N., 

Sydorova N., Mendzebrovsky I. // Проблеми програмування. – 2018. – № 1. – С. 55–

64. 

  



145 

ДОДАТОК В 

Акти впровадження результатів  


