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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальнiсть теми. Сьогоднi iнформатизацiя увiйшла в усi ланки дi-
яльностi людства, в результатi чого постiйно збiльшується їх ефективнiсть
та продуктивнiсть. Будь-який напрямок дiяльностi людської спiльноти не
можна уявити без аналiзу, обробки та передачi певної iнформацiї. Як ре-
зультат набуло поширене використання комп’ютерних iнформацiйних систем
(IС). В основi кожної IС лежить база даних (БД), яка мiстить iнформа-
цiю для кiнцевого користувача IС. Iснує значна кiлькiсть рiзновидiв БД
та систем їхнього керування, якi рiзняться моделлю даних (МД), що ле-
жить в основi їх функцiонування. На сьогоднiшнiй день набула значного
поширення реляцiйна МД. Поряд з цим, все ж таки залишається нiша для
використання БД з МД, вiдмiнними вiд реляцiйних. Наприклад, об’єктнi,
об’єктно-реляцiйнi, NoSQL, NewSQL БД, тощо.

Побудова формальної моделi семантичних структур БД вирiшує питан-
ня стабiльностi та передбачуваностi її роботи, гарантостiйкостi (resilent).
Для реляцiйних БД вже побудованi формальнi моделi, серед яких треба
видiлити реляцiйну алгебру Е. Кодда 1 (в 70-х роках ХХ ст.), теорiю норма-
лiзацiї реляцiйних БД. Таким чином, питання побудови формальної моделi
роботи реляцiйної БД фактично вирiшено. Як приклад використання такої
МД можна навести композицiйний пiдхiд для побудови формальної моделi
реляцiйних БД академiка НАН України В.Н. Редька2, розвинений в робо-
тах його учнiв Д.Б. Буя, Ю.О. Богатирьової, Ю.Й. Броної, I.М. Глушко,
Н.Д. Кахути, С.А. Полякова.

Останнiм часом набуває значного поширення використання парадигми
об’єктно-орiєнтованого пiдходу. Цьому придiлено багато наукових праць
i результатiв, серед них можна видiлити роботи М. Абадi, Л. Карделi,
С.Д. Кузнєцова, К.М. Лаврiщевої, О.О. Слабоспицької та А.Г. Пiскунова. В
свою чергу, використання БД з МД, вiдмiнних вiд реляцiйних, зокрема, БД
з об’єктною МД, для забезпечення стабiльностi та передбачуваностi роботи
таких БД ставить актуальну задачу побудови формальної теорiї семанти-
чних структур. Зауважимо, що робота з об’єктними БД тiсно пов’язана з
використанням об’єктно-орiєнтованих мов програмування. Тому результа-
ти, отриманi в роботi для об’єктних БД, можна перенести i на об’єктно-
орiєнтованi мови програмування.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Ди-
сертацiйна робота є складовою частиною наукових робiт, якi ведуться на
кафедрi теорiї та технологiї програмування факультету кiбернетики Київ-

1Codd E.F. A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks / E.F. Codd // Comm.
of the ACM. — 1970. — Vol. 13, № 6. — P. 377-387.

2Редько В.Н. Основания композиционного программирования / В.Н. Редько // Программи-
рование. — 1979. — № 3. — С. 3-13.
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ського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка при виконаннi
фундаментальної теми: “Формальнi специфiкацiї та методи розробки надiй-
них програмних систем” (№ 0111U007052, 2011–2015 рр.).

Мета i завдання дослiдження. Метою дисертацiйної роботи є побу-
дова моделi об’єктних та об’єктно-реляцiйних БД з використанням компо-
зицiйного пiдходу. Iз огляду на мету в роботi ставляться такi задачi:

— формально описати поняття об’єкта, класу для об’єктних БД;
— формально описати просте та множинне успадкування класiв при

роботi з об’єктними БД;
— формально описати побудову батькiвського класу по двом заданим;
— розширити об’єктну алгебру до алгебраїчної системи, поповнивши

сигнатуру новими операцiями (перетин
∏

та зчленування
∐

специ-
фiкацiй класiв) та вiдношенням успадкування класiв;

— дослiдити отриману алгебраїчну систему, вивчивши властивостi опе-
рацiй над специфiкацiями класiв та над множинами об’єктiв (екс-
тентами класiв) в БД:

⋃
,
⋂
, \,
⊗
, якi виступають в ролi сигнатурних

операцiй об’єктної алгебраїчної системи;
— практично перевiрити одержанi результати на дiючий IС.
Об’єктом дисертацiйного дослiдження є об’єктнi та об’єктно-реляцiйнi

БД.
Предметом дослiдження є розширення об’єктних алгебр.

Методи дослiдження. У роботi використовуються теоретико-множиннi
та логiко-алгебраїчнi методи.

Наукова новизна одержаних результатiв. В дисертацiйнiй роботi отри-
манi такi новi результати.

Вперше введено до розгляду за допомогою композицiйного пiдходу
об’єктну алгебраїчну систему, яка є розширенням об’єктних алгебр,
сигнатура якої доповнена новими операцiями перетину та зчленування спе-
цифiкацiй класiв.

Вперше формально описано з використанням композицiйного пiдходу по-
няття об’єкта, класу, простого та множинного успадкування для
об’єктних БД, успадкування класiв при роботi з об’єктними БД, побудова
батькiвського класу по двом заданим.

З використанням композицiйного пiдходу розглянуто побудову батькiв-
ського класу по двом заданим з лiвостороннiм та правостороннiм прiори-
тетом; дослiджено властивостi побудованої об’єктної алгебраїчної системи,
формально описанi сигнатурнi операцiї над множинами об’єктiв (екстентами
класiв) в БД:

⋃
,
⋂
, \,
⊗
.

Практичне значення одержаних результатiв. Дисертацiя має тео-
ретико-прикладну спрямованiсть. Розроблена та реалiзована IС “Облiк ро-
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бочого часу працiвникiв ВНЗ”, в основi якої лежить об’єктно-реляцiйна
система управлiння БД (СУБД) postgresql v.9.3. Отриманi результати мо-
жуть бути застосованi в навчальному процесi та при вивченнi об’єктних
та об’єктно-реляцiйних БД, а також об’єктно-орiєнтованого програмування
(ООП).

Отриманi результати були впровадженi у навчальний процес за спецiаль-
нiстю “Iнформатика” на факультетi кiбернетики Київського нацiонального
унiверситету iменi Тараса Шевченка (нормативнi курси “Прикладна логiка”
та “Композицiйна семантика SQL-подiбних мов”) та в Кiровоградському дер-
жавному педагогiчному унiверситетi iменi Володимира Винниченка в курсi
“Композицiйна семантика SQL-подiбних мов”.

Особистий внесок здобувача. Основнi результати роботи, що винося-
ться на захист, отриманi здобувачем самостiйно. Статтi [4, 5, 6] написанi
самостiйно, а статтi [1, 2, 3] у спiвавторствi з науковим керiвником, якому
належить постановка задачi та вибiр методiв дослiдження, а також iнтер-
претацiя результатiв. Стаття [7] написана групою авторiв, в якiй здобувачем
виконана наступна робота:

– аналiз iснуючої лiтератури по проблемi успадкування в ООП;
– формальний опис монотонностi лiнеаризацiї;
– формальний опис вiдношення передування класiв predC на iєрархiї
класiв H;

– формальне уточнення алгоритму лiнеаризацiї CLOS.
Iз праць, виконаних зi спiвавторами, на захист виносяться лише резуль-

тати, отриманi особисто здобувачем.

Апробацiя результатiв дисертацiї. Результати дослiдження доповiда-
лися на мiжнародних наукових та науково-практичних конференцiях:

— мiжнароднi науково-практичнi конференцiї з програмування “Теоре-
тичнi та прикладнi аспекти побудови програмних систем”:
TAAPSD’2010, TAAPSD’2011, TAAPSD’2012, TAAPSD’2013,
TAAPSD’2014;

— IX мiжнародна конференцiя “ICT in Education, Research and Indust-
rial Applications: Integration, Harmonization and Knowledge Transfer”,
Херсон, 19–22 червня 2013 р.;

— VII мiжнародна науково-практична конференцiя “Интегрированные
модели и мягкие вычисления в искусственном интеллекте”, Коломна,
РФ, 20–22 травня 2013 р.;

— Всеросiйська наукова конференцiя з мiжнародною участю “Пробле-
мы критических ситуаций в точной механике и управлении”, Сара-
тов, РФ, 25–27 вересня 2013 p.;

— мiжнародна науково-практична конференцiя “Tools & Methods of
Program Analysis (Инструменты и методы анализа программ,
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TMPA–2013)”, Кострома, РФ, 10–12 жовтня 2013 р.;
— XII мiжнародна наукова конференцiя INFORMATICS’2013, Spiska

Nova Ves, Словаччина, 5–7 листопада 2013 р.
— IX мiжвузiвський науково-практичний семiнар “Комбiнаторнi кон-

фiгурацiї та їх застосування”, Кiровоград, Україна, 16–17 квiтня
2010 р. (керiвник семiнару д. ф.–м. н. Донець Г.П.);

— XII мiжвузiвський науково-практичний семiнар “Комбiнаторнi кон-
фiгурацiї та їх застосування”, Кiровоград, Україна, 14–15 жовтня
2011 р. (керiвник семiнару д. ф.–м. н. Донець Г.П.);

— III Всеукраїнський науковий семiнар “Комбинаторная оптимизация и
нечеткие множества” (КОНеМ–2013), Полтава, Україна,
30–31 серпня 2013 р. (керiвник семiнару д. ф.–м. н., професор
Ємець О.О.).

Публiкацiї. Результати дисертацiї опублiкованi у фахових статтях [1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12] в наукових журналах i збiрниках науко-
вих праць конференцiй; з них 7 статей опублiкованi у фахових виданнях,
затверджених ВАК України [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7].

Структура дисертацiї. Дисертацiйна робота складається зi вступу, чо-
тирьох роздiлiв, висновкiв, списку використаних джерел (188 найменуван-
ня) i додаткiв. Загальний обсяг дисертацiї становить 160 с., основний змiст
викладено на 122 с. Праця мiстить 18 рис. та 10 табл.

ОСНОВНИЙ ЗМIСТ РОБОТИ

У вступi обґрунтовується актуальнiсть теми дисертацiї, визначається
об’єкт, мета та завдання дисертацiйної роботи, методи дослiдження, нау-
кова новизна одержаних результатiв та їх теоретико-практичне значення,
вiдображається апробацiя (список конференцiй, в яких брав участь дисер-
тант) та публiкацiї результатiв дисертацiйного дослiдження.

У першому роздiлi “Сучасний стан розвитку баз даних” наводиться ана-
лiз сучасного стану розвитку БД. Розглядаються основнi характеристики
МД. Наведено короткi iсторичнi вiдомостi з розвитку БД. Вiдштовхуючись
вiд МД, розглянуто такi основнi типи БД як реляцiйнi, об’єктнi, об’єктно-
реляцiйнi, NoSQL. Для реляцiйних БД наведенi основнi формальнi резуль-
тати, якi базуються на композицiйному пiдходi до програмування, який за-
початкував академiк НАН України В.Н. Редько. Наведенi основнi можли-
востi мови SQL. Зосереджено увагу на використаннi тризначної логiки Клi-
нi у випадку отримання в запитах SQL невизначеного логiчного значення
unknown. Розглянуто аномалiї реляцiйних БД та методи їх усунення. Для
об’єктних БД наведенi iсторичнi вiдомостi з їхнього розвитку, аналiз вiд-
повiдної лiтератури, основнi властивостi об’єктних БД. Звертається увага
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на те, що в основi таких БД лежить об’єктна МД, яка враховує семан-
тику об’єктiв i класiв — головних понять ООП. Наведенi вiдмiнностi вiд
реляцiйних БД. Розглянуто дискусiйнi на сьогоднiшнiй день твердження з
приводу, що саме визначає об’єктну модель. Наводиться аналiз побудованих
формальних моделей об’єктного пiдходу та об’єктних БД, зокрема. Зверта-
ється увага на можливiсть перетворення об’єктної моделi в реляцiйну i
навпаки. Придiляється увага розгляду типiв запитiв для об’єктних БД. Для
об’єктно-реляцiйних БД наведенi розширення в порiвняннi з реляцiйними
та приклади функцiональних можливостей цих БД. Для NoSQL БД наве-
денi iснуючи на сьогоднiшнiй день їхнi типи, а також наведена лiтература,
присвячена побудовi формальних моделей NoSQL БД.

В пiдроздiлi 1.1 “Реляцiйнi БД” розглядаються основнi характеристики
реляцiйних БД.

В пiдроздiлi 1.2 “Об’єктно-орiєнтованi БД” розглядаються iсторичнi вi-
домостi з розвитку об’єктно-орiєнтованих БД, основнi їх характеристики.

В п. 1.2.1 “Об’єктнi БД” розглядаються основнi властивостi таких БД.
Наводяться вiдмiнностi мiж об’єктною та реляцiйною МД. Розглядаються
типи запитiв в об’єктних БД.

В п. 1.2.2 “Об’єктно-реляцiйнi БД” розглядаються основнi властивостi
таких БД. В основi функцiонування об’єктно-реляцiйних БД лежить iнтег-
рацiя елементiв об’єктної МД в реляцiйну модель. Об’єктно-реляцiйнi БД
мiстять розширення функцiональних можливостей реляцiйних БД. Прикла-
дами такого розширення можуть виступати:

– збереження в атрибутi значень складних типiв даних;
– реалiзацiя успадкування таблиць;
– надання рядку таблицi об’єктного iдентифiкатора, який вiдiграє роль
первинного ключа (primary key) таблицi.

В пiдроздiлi 1.3 “NoSQL БД” розглядаються NoSQL БД. Наводяться
вiдмiнностi таких видiв БД вiд iнших типiв.

В пiдроздiлi 1.4 наводяться результати першого роздiлу.
У другому роздiлi “Дiаграми класiв ООП: формалiзацiя та аналiз”

розглядається формалiзацiя та аналiз дiаграми класiв.
В пiдроздiлi 2.1 “Постановка задачi” наводиться репрезантивний прик-

лад, який розкриває проблематику, i наводиться спосiб її вирiшення. Вказа-
ний спосiб полягає в об’єднаннi класiв двох предметних областей. Причому
при такому об’єднаннi можна стикнутися з ситуацiєю, коли класи мають
однаковi атрибути i методи. Тодi можна реалiзувати побудову батькiвсько-
го класу по двом заданим або побудову похiдного класу по двом заданим.
Вводиться формальне уточнення класу (специфiкацiї класу). При роботi зi
специфiкацiями класiв модифiкатори доступу не розглядаються.

В пiдроздiлi 2.2 “Основнi визначення” наводяться основнi означення, якi
використовуються в роботi.
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В пiдроздiлi 2.3 “Формальне уточнення класу” наводиться математичне
уточнення класу. Пiд класом будемо розумiти пару K = 〈s, µ〉, де s — функ-
цiональне бiнарне вiдношення, яке атрибутам ставить у вiдповiднiсть їх
типи (множини значень з унiверсального домену D), а µ — функцiональне
бiнарне вiдношення, яке сигнатурам методiв ставить у вiдповiднiсть їх реа-
лiзацiю (семантику, логiку). Можна розглядати µ як функцiональне бiнарне
вiдношення, яке сигнатурам методiв ставить у вiдповiднiсть їх типи, тодi
отримаємо означення iнтерфейсу. Функцiональнi бiнарнi вiдношення s та µ
визначають специфiкацiю класу. Вiдношення успадкування 6 мiж класами
з урахуванням формальних означень класiв, уточнюється наступним чином:
〈s, µ〉 6 〈s′, µ′〉 ⇔ s ⊆ s′ i µ ⊆ µ′.

В пiдроздiлi 2.4 “Побудова об’єктної алгебраїчної системи” розглядає-
ться об’єктна алгебраїчна система 〈O,K; Ωobj ; Ωspec;6〉 , де O — множина
об’єктiв класiв, K — множина специфiкацiй класiв, Ωobj — множина опе-
рацiй над об’єктами класiв, Ωspec — множина операцiй над специфiкацiями
класiв, а вiдношення 6⊆ K × K — вiдношення часткового порядку, яке
уточнює вiдношення успадкування

Розглядаються операцiї над множинами об’єктiв.
В п. 2.4.1 “Операцiї над множинами об’єктiв” будується алгебра над

множинами об’єктiв (точнiше говорячи, над екстентами класiв), сигнатурнi
операцiї якої побудованi на основi класичних теоретико-множинних опера-
цiй (

⋃
,
⋂
, \). При побудовi цих операцiй роль рiвностi вiдiграє бiнарне вiд-

ношення сумiсностi двох об’єктiв. У зв’язку з цим вказана алгебра множин
об’єктiв суттєво вiдмiнна вiд класичної алгебри множин.

В п. 2.4.2 “Операцiї над специфiкацiями класiв” будується алгебра над
специфiкацiями класiв та розглядаються операцiї зчленування та перети-
ну.

Наведемо означення операцiї накладання, яку будемо використовувати
далi.

Означення 1.1 (означення операцiї накладання). Нехай α, β — функ-
цiї, тодi операцiя накладання визначається так:
αOβ = β

⋃
(α
∣∣ (domα\domβ)), де domα та domβ областi означення функцiй

α та β, а γ
∣∣ X — стандартне обмеження функцiї γ на множину X, тобто

γ
∣∣ X = γ

⋂
(X × rang γ) (rang γ — область значень функцiї γ). �

Розглянемо операцiї.
Операцiя зчленування

∐
специфiкацiй класiв є операцiєю вигляду∐

: K × K → K. Формально зчленування двох специфiкацiй класiв за-
писується так: 〈s1, µ1〉

∐
〈s2, µ2〉 = 〈s1Os2, µ1Oµ2〉.

Операцiя зчленування специфiкацiй класiв
∐

уточнює множинне успад-
кування класiв. При зчленуваннi специфiкацiй класiв K1 i K2 отримаємо
специфiкацiю нового класу K3, для якого класи K1 i K2 будуть базовими



7

(батькiвськими) класами, а клас K3 буде вiдiгравати роль похiдного. В по-
хiдному класi K3 класи K1 i K2 є доповненням (розширенням) одного до
iншого.

Розглянемо спецiальнi випадки:
1. doms1

⋂
doms2 = ∅ i domµ1

⋂
domµ2 = ∅ — тобто в класах-аргумен-

тах немає однакових атрибутiв i методiв. Тодi отримаємо похiдний
клас K3 = 〈s1

⋃
s2, µ1

⋃
µ2〉;

2. doms1

⋂
doms2 6= ∅ або (i) domµ1

⋂
domµ2 6= ∅. Тодi виникає кон-

флiкт iмен i потрiбно визначити по певному критерiю (правилу),
який саме атрибут (метод) буде успадковуватися в похiдному кла-
сi. Конфлiкт усувається за допомогою операцiї накладання.

Операцiя перетину специфiкацiй класiв є операцiєю вигляду∏
: K × K → K. Формально перетин двох специфiкацiй класiв записується

так: 〈s1, µ1〉
∏
〈s2, µ2〉 = 〈s1

⋂
s2, µ1

⋂
µ2〉, де

⋂
— стандартна теоретико-

множинна операцiя перетину.
При перетинi класiв K1 та K2 отримаємо новий клас K3, для якого кла-

си K1 та K2 будуть похiдними, а клас K3 буде вiдiгравати роль базового
(батькiвського, суперкласу). Класи K1 та K2 є доповненням (розширенням)
суперкласу. В загальному випадку накладання не є комутативним. Вiдпо-
вiдний критерiй наводиться нижче.

Твердження 1.1 (критерiй комутативностi операцiї накладання). Для
довiльних функцiональних бiнарних вiдношень α и β виконується еквiва-
лентнiсть α ≈ β ⇔ αOβ = βOα. �

В твердженнi 1.1 ≈ — вiдношення сумiсностi.

Означення 1.2 (означення вiдношення сумiсностi). Нехай α,β — функ-
цiональнi бiнарнi вiдношення. Тодi бiнарне вiдношення сумiсностi ≈ вводить-
ся так: α ≈ β ⇔ α

∣∣ X = β
∣∣ X, де X = domα

⋂
domβ. �

Змiстовна iнтерпретацiя: функцiональнi бiнарнi вiдношення сумiснi, якщо
вони приймають однаковi значення на спiльних аргументах. Доводяться нас-
тупнi наслiдки.

Наслiдок 1.1. Нехай α, β — довiльнi функцiональнi бiнарнi вiдношен-
ня. Тодi має мiсце наступна еквiвалентнiсть:
αOβ = βOα⇔ αOβ = α

⋃
β. �

Наслiдок 1.2 (критерiї сумiсностi функцiй). Нехай α, β — довiль-
нi функцiональнi бiнарнi вiдношення. Тодi наступнi твердження еквiва-
лентнi.

1. α
⋃
β — функцiональне бiнарне вiдношення;

2. αOβ = βOα;
3. αOβ = α

⋃
β;

4. α ≈ β. �
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α ≈ β dom(α
⋂
β) = domα

⋂
domβ

α
⋂
β = β

∣∣ (domα⋂ domβ) α
⋂
β = α

∣∣ (domα⋂ domβ)

Наслiдок 1.3

Наслiдок 1.4

Наслiдок 1.4

Рис. 1.1. Логiчна структура доведення наслiдку 1.5

Наслiдок 1.3. Для довiльних функцiональних бiнарних вiдношень α, β
виконуються двi еквiвалентностi
α ≈ β ⇔ dom(α

⋂
β) = domα

⋂
domβ,

α 6≈ β ⇔ dom(α
⋂
β) ⊂ domα

⋂
domβ. �

Наслiдок 1.4. Для довiльних функцiональних бiнарних вiдношень α, β
виконуються двi еквiвалентностi
α ≈ β ⇔ α

⋂
β = α

∣∣ (domα
⋂
domβ),

α ≈ β ⇔ α
⋂
β = β

∣∣ (domα
⋂
domβ). �

Наслiдок 1.5 (критерiї сумiсностi функцiй). Нехай α, β — довiль-
нi функцiональнi бiнарнi вiдношення. Тодi наступнi твердження еквiва-
лентнi:

1. α ≈ β;
2. dom(α

⋂
β) = domα

⋂
domβ;

3. α
⋂
β = α

∣∣ (domα
⋂
domβ);

4. α
⋂
β = β

∣∣ (domα
⋂
domβ). �

Логiчнi зв’язки мiж наведеними наслiдками показанi на рис. 1.1.
Доводяться також наступнi властивостi операцiї накладання.

Твердження 1.2 (властивостi накладання). Нехай α, β — довiльнi
функцiональнi бiнарнi вiдношення. Тодi мають мiсце наступнi твердження.

1. αOα = α (iдемпотентнiсть);
2. αOβ 6= βOα, взагалi кажучи;
3. αOβ = βOα⇔ α ≈ β (критерiй комутативностi);
4. (αOβ)Oγ = αO(βOγ) (асоцiативнiсть). �

Пiдроздiл 2.5 “Структура сiмейства класiв, впорядкованої успадкуван-
ням” присвячений встановленню структури вiдповiдної частково впорядко-
ваної множини (ч.в.м.). Спочатку встановлена структура множини функцiй,
частково впорядкованої по включенню. Нехай F — клас всiх функцiональ-
них бiнарних вiдношень (на унiверсумi D). Очевидно, що 〈F,⊆〉 — ч.в.м.
Мають мiсце два наступних твердження.

Твердження 1.3. Ч. в. м. 〈F,⊆〉 є нижня напiвструктура, причому
inf{f, g} = f

⋂
g. �
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Твердження 1.4 (структура ч. в. м. 〈F,⊆〉). Виконуються наступнi твер-
дження.

1. Всюду невизначена функцiя f∅ — найменший елемент (“дно”) ч. в. м.
〈F,⊆〉.

2. Найбiльший елемент в ч. в. м. 〈F,⊆〉 iснує тодi i тiльки тодi, коли
унiверсум D не бiльше нiж одноелементний.

3. Точна нижня границя (iнфiмум) iснує для будь-якої непорожньої
множини F , причому inf F =

⋂
f∈F f ; iнфiмум порожньої множи-

ни iснує тодi i тiльки тодi, коли унiверсум не бiльше нiж одноеле-
ментний.

4. Точна верхня границя множини F (супремум) iснує тодi i тiльки то-
дi, коли множина F обмежена зверху, причому у випадку iснування
sup F =

⋃
f∈F f ; зокрема, sup∅ = f∅.

5. Супремум множини F iснує тодi i тiльки тодi, коли всi функцiї
множини F попарно сумiснi.

6. Елемент f є атомом тодi i тiльки тодi, коли графiк f — одноеле-
ментний, тобто f є функцiєю виду f : {x} → {y}.

7. Ч. в. м. 〈F,⊆〉 є умовно повною ч. в. м. i повною (верхньою) напiв-
структурою (complete semilattice). �

Оскiльки ч.в.м. класiв 〈K,6〉 отримується прямим добутком ч.в.м. виг-
ляду 〈F,⊆〉 (по сутi порядок на класах вводиться покомпонентно), то вла-
стивостi останньої ч.в.м. переносяться на ч.в.м. класiв.

В пiдроздiлi 2.6 “Побудова батькiвського класу по двом заданим” фор-
мально уточнюється побудова батькiвського класу (суперкласу) по двом
заданим класам. Розглядається три способи побудови вiдношення γ, яке
вiдповiдає батькiвському класу.

Нехай маємо функцiональне бiнарне вiдношення γ, яке вiдповiдає вiдно-
шенням s або µ батькiвського класу. Вiдповiдно нехай α, β — функцiональнi
бiнарнi вiдношення, якi вiдповiдають першим або другим компонентам по-
хiдних класiв. Нехай X = domα

⋂
domβ — множина спiльних iмен класiв.

Очевидно, що X = X
′ ⋃

X
′′
, де X

′
= {x

∣∣ x ∈ X,α(x) = β(x) } — множина
iмен з множини X, на яких функцiональнi бiнарнi вiдношення α, β ведуть
себе однаково; X

′′
= {x

∣∣ x ∈ X,α(x) 6= β(x) } — множина iмен з множини
X, на яких функцiональнi бiнарнi вiдношення α, β ведуть себе по-рiзному.
Очевидно, що X

′ ⋂
X

′′
= ∅. Неважко перевiрити, що виконується еквiва-

лентнiсть α ≈ β ⇔ X
′′

= ∅, де ≈ — як i ранiше, вiдношення сумiсностi.
Розглянемо три природних способи побудови вiдношення γ.
1. γ = α

⋂
β. Можна перевiрити, що тодi γ = α

∣∣ X ′
= β

∣∣ X ′
, вiдноше-

ння α та β вiдновлюються по вiдношенню γ в такий спосiб:
α = γ

⋃
(α
∣∣ X ′′

)
⋃
α
∣∣ (domα \ domβ),

β = γ
⋃

(β
∣∣ X ′′

)
⋃
β
∣∣ (domβ \ domα).
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Дамо змiстовну iнтерпретацiю. Очевидно, що вiдношення α i β повнiстю
симетричнi i їх вiдновлення по вiдношенню γ, що вiдiграє роль батькiвсько-
го класу, вiдбувається за схемою розширення.

2. Цей спосiб побудови батькiвського класу вiдповiдає ситуацiї коли
вiдношення α (назвемо його “лiвим”) має прiоритет.

Уточнення таке: γ = α5l β
def
= α

∣∣ X; тобто, змiстовно кажучи, на спiль-
них iменах прiоритет має вiдношення α. Вiдношення α, β вiдновлюється за
вiдношенням γ так:
α = γ

⋃
α
∣∣ (domα \ domβ),

β = γ
∣∣ X ′ ⋃

β
∣∣ X ′′ ⋃

β
∣∣ (domβ \ domα).

Iнтерпретацiя: α вiдновлюється за схемою поповнення множини iмен
вiдношення γ iменами множини domα \ domβ; таким чином, мова йде про
схему розширення. Що стосується вiдношення β, то тут ситуацiя бiльш
складна:

a) на множинi X
′
вiдношення γ i β спiвпадають;

б) на множинi X
′′
вiдношення β перевизначається;

в) вiдношення β розширюється на множину iмен domβ \ domα.
3. Вiдношення α та β мiняються ролями, тобто цей спосiб побудови бать-
кiвського класу вiдповiдає ситуацiї, коли вiдношення β (“праве”) має прi-

оритет. Уточнення таке: γ = α 5r β
def
= β

∣∣ X; тобто, змiстовно кажучи,
на спiльних iменах прiоритет має вiдношення β. Вiдношення α, β вiднов-
люється за вiдношенням γ так:
β = γ

⋃
β
∣∣ (domβ \ domα),

α = γ
∣∣ X ′ ⋃

α
∣∣ X ′′ ⋃

α
∣∣ (domα \ domβ) (тут вже α перевизначається на

множинi iмен X
′′
).

Iнтерпретацiя: β вiдновлюється за схемою поповнення множини iмен
вiдношення γ iменами множини domβ \domα; що стосується вiдношення α,
то тут ситуацiя, як i в попередньому випадку, бiльш складна:

a) на множинi X
′
вiдношення γ i α спiвпадають;

б) на множинi X
′′
вiдношення α перевизначається;

в) вiдношення α розширюється на множину iмен domα \ domβ.
В пiдроздiлi 2.7 наводяться основнi результати другого роздiлу.
Третiй роздiл “Об’єктно-орiєнтованi бази даних. Композицiйна семанти-

ка ядра об’єктних баз даних” присвячений формальному уточненню
об’єктно-орiєнтованих БД.

В пiдроздiлi 3.1 “Формалiзацiя поняття об’єкта” наводиться формальне
уточнення семантики об’єкта i об’єкта БД з використанням композицiйного
пiдходу.

Будемо розглядати схему об’єкта з атрибутами {A1, A2, ..., An} як фун-
кцiю α:{A1, A2, ..., An}

∼→ D, а множину методiв об’єкта {g1, g2, ..., gm} як
функцiю β:{g1, g2, ..., gm}

∼→ Θ. Тодi структура специфiкацiї об’єкта класу
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буде мати вигляд 〈{A1, A2, ..., An}, {g1, g2, ..., gm}〉. Враховуючи вищесказа-
не, формально об’єкт пiсля його створення можна записати як: 〈α, β〉, а
об’єкт пiсля створення та запису в БД вiдповiдно: 〈oid, α, β〉, де oid (object
identifier) — унiкальний iдентифiкатор об’єкта в БД.

Об’єкт, у якого атрибути мають значення при iнстанцiюваннi (створення
екземпляру об’єкта класу та надання йому значення) класу можна формаль-
но записати наступним чином:

〈{〈A1, d1〉, 〈A2, d2〉, . . . , 〈As, ds〉}, {g1, g2, ..., gp}〉,

де {〈Ai, di〉
∣∣ i = 1, s} представляє собою функцiональне вiдношення, таке,

що f : R→ D i d1, d2, . . . , ds ∈ D, R = {A1, . . . , As}, s 6 n i p 6 m.
При формальному описi функцiї α використовуємо часткове функцiо-

нальне вiдображення, щоб показати, що атрибуту явно може не надаватися
значення при iнстанцiюваннi класу, а в функцiї β використовуємо часткове
функцiональне вiдображення, щоб показати, що метод може не мати реалi-
зацiї.

В пiдроздiлi 3.2 “Формалiзацiя поняття “життєвий цикл об’єкта” фор-
мально уточнюється життєвий цикл об’єкта. Пiд формалiзацiєю життєвого
циклу будемо розумiти побудову множини станiв та визначення логiки пе-
реходiв з одного стану в iнший. Протягом життя об’єкт змiнює свiй стан за
допомогою такої характеристики, як поведiнка, що визначається методами
(функцiями) G = {g1, g2, . . . , gp}, заданими у класi K.

Позначимо множину всiх станiв об’єкта схеми R через
Ψ(R) = {f

∣∣ f : R
∼→ D}, де f — функцiя, яка описує стан об’єкту (в рiзнi

часовi промiжки його життя). Метод (функцiя) класа є алгебраїчна операцiя
вигляду Fm : Ψ(R)× . . .×Ψ(R)︸ ︷︷ ︸

m –раз

→ Ψ(R). При дiї методу на поточнi стани

f1, . . . , fm об’єктiв отримується новий стан цього об’єкту: g(f1, . . . , fm) (в
припущеннi, що новий стан об’єкту залежить вiд m попереднiх станiв).

В пiдроздiлi 3.3 “Формалiзацiя успадкування” формально уточнюється
успадкування класiв.

В п. 3.3.1 “Просте успадкування” формально уточнюється просте успад-
кування. Уточнення виконується як розширення батькiвського класу
γ 7→

γ′
γ
⋃
γ

′
, причому domγ

⋂
domγ

′
= ∅. Тодi ми можемо побудувати па-

раметричну функцiю Q̃γ′ (γ) = γ
⋃
γ

′
, яка додає елементи γ

′
до функцiо-

нального бiнарного вiдношення γ.
Розглянемо випадок, коли похiдний клас успадковує тiльки один батькiв-

ський клас та похiдний клас має методи, iмена яких спiвпадають з iменами
методiв батькiвського класу. У цьому випадку в похiдному класi методи,
якi належать йому, перекривають (перевизначають (overriding)) методи з
такими самими iменами батькiвського класу.
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Нехай Y — пiдмножина множини iмен атрибутiв (iмен сигнатур методiв)
батькiвського класу, якi ми хочемо перевизначити, а ∆ — операцiя, яка i
буде перевизначати iмена з множини Y . Тодi у випадку, коли ми хочемо ви-
конати успадкування з перевизначенням деякої пiдмножини iмен атрибутiв
(методiв), то маємо (за умови domγ

⋂
domγ

′
= ∅):

γ 7→
Y,∆,γ′ ,domγ

⋂
domγ′=∅

∆ | Y
⋃
γ | (domγ \ Y ), причому,

Y ⊆ domγ, Y ⊆ dom∆.
Для такого випадку введена параметрична функцiя, яка прийме вигляд

Q̃Y,∆,γ′ (γ) = ∆ | Y
⋃
γ | (domγ \ Y )

⋃
γ

′
.

Отриману параметричну функцiю можна використовувати при побудо-
вi батькiвського класу по двом заданим. Поведiнка цiєї функцiї буде за-
лежати вiд прiоритету. Так, у випадку лiвостороннього прiоритету маємо:
Q̃α\(α

⋂
β)(α

⋂
β) = α, Q̃β\(α⋂

β)(α
⋂
β) = β — у випадку правостороннього

прiоритету.
В п. 3.3.2 “Множинне успадкування” формально уточнюється множин-

не успадкування класiв за допомогою операцiї накладання O. Операцiя на-
кладання O дає можливiсть використовувати left-to-right (злiва-направо)
та right-to-left (справа-налiво) успадкування. Формально цi види успад-

кування можна записати наступним чином:
−−−−−−−−→
(α1, α2, α3) = α3Oα2Oα1 та

←−−−−−−−−
(α1, α2, α3) = α1Oα2Oα3 (операцiя накладання є асоцiативною операцiєю,
тому дужки можна опустити).

В п. 3.3.3 “Алгоритми лiнеаризацiї класiв в мовах програмування CLOS
и LOOPS: формальна будова” для мов програмування CLOS та LOOPS роз-
глядається формальне уточнення алгоритмiв лiнеаризацiї.

Означення 1.3. Клас Y , вiд якого безпосередньо успадковується клас
X будемо називати прямим предком (батьком) класу X, а X вiдповiдно,
прямим нащадком класу Y (рис. 1.2). �

Y

X

Рис. 1.2. Пряме успадкування

Таке успадкування будемо записувати у виглядi пари (X,Y ), тобто па-
ри виду (нащадок, батько). Для класа у випадку множинного успадкуван-
ня може бути кiлька прямих предкiв, наприклад, пара (X,(Y ,Z)) означає,
що клас X успадковується вiд класiв Y i Z, при цьому сукупнiсть пред-
кiв лiнiйно впорядкована. Графiчно множинне успадкування зображено на
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рис. 1.3. В свою чергу, класи Y та Z можуть успадковуватися вiд iнших

Y Z

X

Рис. 1.3. Множинне успадкування

класiв i т.д. Таким чином, отримуємо iєрархiю класiв. Двi пари прямих
успадкувань (X0, (X1, . . . , Xn)) та (Y0, (Y1, . . . , Ym)) будемо називати зв’яза-
ними, якщо iснує таке i = 1 . . . n, що Xi = Y0. Якщо Xi = X0, то успад-
кування називається самозв’язним. На рис. 1.4 графiчно показано зв’язанi
пари прямих успадкувань (X0, (X1, . . . , Xn)), (Y0, (Y1, . . . , Ym)). Самозв’яза-
не пряме успадкування (X0, (X1, . . . , Xi−1, X0, Xi+1, . . . , Xn)) представлено
на рис. 1.5.

Y1 Yi Ym

X1 Xi = Y0 Xn

X0

Рис. 1.4. Зв’язанi пари прямих успадкувань

X1 Xi−1 Xi+1 Xn

X0

Рис. 1.5. Самозв’язне пряме успадкування

Означення 1.4. Послiдовнiсть прямих успадкувань r1, r2, . . . , rk назива-
ється циклом, якщо кожний i-й елемент пов’язаний з i + 1 для
i = 1, . . . , k − 1, а k-й (останнiй) елемент пов’язаний з першим. �
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Iєрархiя класiв задає орiєнтований ациклiчний простий граф, вершинами
якого виступають класи, а ребра задаються наступним чином. Для кожного
прямого успадкування (X0, (X1, . . . , Xn)) з iєрархiї класiв множина ребер,
якi виходять з X0 буде визначатися як множина пар
(X0, X1), (X0, X2), . . . . . . , (X0, Xn). Об’єднання всiх цих множин i буде мно-
жиною ребер графа. Такi графи будемо називати графами прямого успадку-
вання. Кожнiй iєрархiї класiв вiдповiдає один граф прямого успадкування,
але кожному графу прямого успадкування вiдповiдає, взагалi кажучи, де-
кiлька iєрархiй класiв, якi вiдмiннi порядком слiдування елементiв в корте-
жах.

Множина всiх ребер задає антисиметричне и антирефлексивне бiнар-
не вiдношення. Його транзитивне замикання буде вiдношенням строгого
часткового порядку, яке позначимо через <H . Вiдношення x <H y означає,
що в графi успадкування iснує шлях з x в y. В цьому випадку будемо
казати, що y є предком x, а x, вiдповiдно, нащадком y.

Алгоритм лiнеаризацiї LOOPS. Для iєрархiї класiв H побудуємо граф
прямого успадкування H = (C, I) i задамо вiдношення передування predC .
Алгоритм визначений на трiйцi (C, I, predC), яка називається представлен-
ням графа прямого успадкування та позначається R(H). Вiн будує лiнеари-
зацiю графа прямого успадкування, використовуючи вiдношення передува-
ння для вирiшення неоднозначностi.

Позначимо таку лiнеаризацiю як L(R(H)). Для класа X i представлення
графа успадкування R(HX) алгоритм працює наступним чином.

1. В якостi початкової лiнеаризацiї вiзьмемо послiдовнiсть, яка склада-
ється з одного елемента LX = [X].

2. Переглядаємо LX справа-налiво та шукаємо клас X, у якого iснує
хоча б один прямий батько, всi нащадки якого вже вибранi, а сам вiн
ще не вибраний. Якщо таких прямих батькiв у X декiлька, то беремо
перший вiдносно вiдношення predC . Додаємо його в послiдовнiсть
LX .

3. Повторюємо крок 2, поки не будуть вибранi всi класи iєрархiї.
Алгоритм CLOS.

1. В якостi початкової лiнеаризацiї, як i ранiше, вiзьмемо послiдовнiсть,
яка складається з одного елемента LX = [X].

2. Переглядаємо LX справа-налiво та шукаємо перший клас X, у яко-
го iснує прямий батько, всi нащадки якого i всi передуючи щодо
predC класи вже вибранi, а сам вiн ще не вибраний. Додаємо його в
послiдовнiсть LX .

3. Повторюємо крок 2, поки не будуть вибранi всi класи iєрархiї.
В пiдроздiлi 3.4 наводяться основнi результати третього роздiлу.

В роздiлi 4 “Проектування та програмна реалiзацiя iнформацiйної сис-
теми “Облiк робочого часу працiвникiв ВНЗ” розглядається побудова IС
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“Облiк робочого часу працiвникiв ВНЗ”.
В пiдроздiлi 4.1 “Постановка задачi” наводиться постановка задачi, а

також наступнi функцiональнi можливостi IС.
Ведення штатних розписiв структурних пiдроздiлiв (“деканат”, “ка-

федри”, тощо). IС повинна мiстити iнформацiю про штатний розпис ВНЗ.
Штатний розпис повинен мiстити найменування посад, надбавки та допла-
ти, посадовi оклади.

Ведення кадрового складу. IС повинна мiстити iнформацiю про спiвро-
бiтникiв (штатних та сумiсникiв), якi прикрiпленi до органiзацiйної одиницi
(ОО), та можливiсть виведення такої iнформацiї в звiтах.

Такою iнформацiєю є: прiзвище, iм’я, по батьковi, ОО, до якої прик-
рiплений спiвробiтник, посада (згiдно штатного розпису), ставка, науковий
ступiнь, вчене звання, тощо.

Ведення графiкiв вiдпусток. IС повинна мiстити графiк щорiчних вiд-
пусток кожного працiвника ВНЗ, який може бути використаний для гене-
рацiї звiтiв.

Облiк робочого часу. IС повинна мати можливiсть надавати працiвнику
фiксувати час початку та закiнчення робочого дня з вказанням причин неви-
ходу на роботу. Також IС повинна мiстити iнформацiю про обiдню перерву
працiвника.

Генерацiя табелiв облiку робочого часу та рiзних звiтiв. На основi
iнформацiї, яка мiститься в IС, повинна надаватися можливiсть генерацiї
звiтiв про фактично вiдпрацьований робочий час працiвникiв за рiзнома-
нiтними критерiями.

Наступнi пiдроздiли присвяченi проектуванню IС.
Етап концептуального проектування — це створення концептуальної МД,

виходячи з представлення користувачiв про предметну область. Для вико-
нання цього етапу потрiбно виконати ряд послiдовних крокiв.

В пiдроздiлi 4.2 “Аналiз предметної областi” розглядається аналiз пред-
метної областi IС.

В пiдроздiлi 4.3 “Визначення зв’язкiв мiж сутностями та їх документуван-
ня” описуються зв’язки мiж сутностями IС, обмеження, якi накладаються
на атрибути таблиць в БД, вимоги до iнтерфейсу користувача.

В пiдроздiлi 4.4 “Програмна реалiзацiя iнформацiйної системи” розгля-
дається програмна реалiзацiя IС. При реалiзацiї IС було використано нестан-
дартний тип даних. Як зазначалося вище, такi сутностi предметної областi
як ОО можна описати за допомогою деревоподiбної структури. Тодi до-
цiльно використати тип даних ltree, який дозволяє зберiгати деревоподiбнi
структури в виглядi мiток, а також надає широкi можливостi пошуку по
них.

Дамо обґрунтування переваги використання саме такого типу даних.
Предметна область, як було сказано вище, має такi сутностi(ОО): ВНЗ,
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факультет (iнститут), кафедра, НДЛ (НДС). Кожнiй ОО вiдповiдає рядок
вiдповiдної таблицi БД. Елемент однiєї сутностi може мати декiлька еле-
ментiв iншої (пiдпорядкованої) сутностi. Наприклад, в ВНЗ є факультети
(iнститути), кожен факультет мiстить принаймнi три кафедри (якi в свою
чергу можуть мiстити декiлька лабораторiй та секторiв).

Для реалiзацiї цiєї можливостi в БД таблицi, якi вiдповiдають вказаним
сутностям, повиннi бути з’єднанi за допомогою зовнiшнiх ключiв. При тако-
му пiдходi в SQL-запитi для визначення, наприклад, всiх лабораторiй (се-
кторiв) деякої кафедри, яка знаходиться на вказаному факультетi певного
ВНЗ, треба застосувати з’єднання чотирьох таблиць. Як вiдомо, викорис-
тання з’єднання суттєво впливає на швидкодiю виконання запитiв; саме то-
му був обраний саме тип даних ltree. В результатi замiсть чотирьох таблиць
буде використовуватися тiльки одна, в якiй в одному з атрибутiв буде зна-
ходитися мiтка у точковiй нотацiї, що буде визначати приналежнiсть даної
ОО до iнших.

В пiдроздiлi 4.5 наводяться основнi результати четвертого роздiлу.
В роздiлi Висновки наводяться основнi результати дисертацiї.
В роздiлi Список використаних джерел наводиться список лiтератури,

яка була використана в дисертацiї.
В роздiлi Додатки наводяться зв’язки мiж класами для IС, приклади

перевизначення методiв, опис специфiкацiї класiв, реалiзацiя запитiв, якi
демонструють операцiї над об’єктами в об’єктнiй БД.

ВИСНОВКИ

Проведенi дослiдження виконувалися для фiзико-математичної галузi
наук та присвяченi теорiї об’єктних БД. Головним результатом дисертацiї
є побудова об’єктної алгебраїчної системи для об’єктних БД.
Це включає в себе такi результати:

1. Для об’єктних БД за допомогою композицiйного пiдходу формально
уточненi поняття специфiкацiї класу та об’єкта класу, простого та
множинного успадкування класiв, побудови батькiвського класу по
двом заданим з прiоритетом, що має iстотне значення для проекту-
вання об’єктних БД.

2. Дослiдженi властивостi операцiї накладання, яка використовується
для побудови формальної моделi успадкування класiв, виконано фор-
мальне уточнення сигнатурних операцiй об’єктної алгебраїчної сис-
теми над множинами об’єктiв (екстентами класiв):

⋃
,
⋂
, \,
⊗
, за до-

помогою яких можна будувати формальнi моделi запитiв в об’єктних
та об’єктно-реляцiйних БД.

3. Встановлена структура частково впорядкованої за включенням мно-
жини функцiй, дослiдженi властивостi цiєї ч.в.м..
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4. Визначенi та дослiдженi операцiї зчленування (на основi операцiї
накладання) та перетину специфiкацiй класiв (на основi теоретико-
множинного перетину). Вказанi операцiї можуть використовуватися
для:
– аналiзу та модифiкацiї дiаграм класiв;
– пошуку однакових частин специфiкацiй класiв з метою їх елiмi-
нацiї;

– модифiкацiї дiаграм за допомогою введених операцiй перетину i
зчленування з метою оптимiзацiї за вiдповiдним критерiєм.

5. Визначений i дослiджений перенос властивостей вiдомих операцiй
накладання та перетину на операцiї перетину та зчленування класiв
〈F,O,

⋂
〉  〈K,

∐
,
∏
〉, перенос структури ч.в.м. функцiй за вклю-

ченням на специфiкацiї класiв: 〈F,⊆〉 〈K,6〉.
6. Отриманi результати застосованi та апробованi при програмнiй реа-

лiзацiї IС “Облiк робочого часу працiвникiв ВНЗ” (була використа-
на об’єктно-орiєнтована мова програмування Python v. 2.7, об’єктно-
реляцiйна СУБД postgresql v. 9.3, фреймворк Django 1.6.5).
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АНОТАЦIЯ

Компан С. В. Композицiйна семантика ядра об’єктних баз даних.—
Рукопис.

Дисертацiя на здобуття наукового ступеня кандидата фiзико-мате-
матичних наук за спецiальнiстю 01.05.03—математичне та програмне
забезпечення обчислювальних машин i систем. —Київський нацiональ-
ний унiверситет iменi Тараса Шевченка, Мiнiстерство освiти i науки
України, Київ, 2015.

Дисертацiя присвячена дослiдженню об’єктного пiдходу в базах даних.
За допомогою композицiйного методу уточнюються наступнi поняття:
об’єкт, клас, просте та множинне успадкування класiв, життєвий цикл
об’єкта. Розглядаються типи запитiв в об’єктних базах даних. Будується
об’єктна алгебраїчна система. Формально уточнюються сигнатурнi опера-
цiї: операцiї над множинами об’єктiв та операцiї над специфiкацiями кла-
сiв. Дослiджена структура сiмейства класiв, впорядкованих успадкуванням.
Формально уточнюється побудова батькiвського класу по двом заданим кла-
сам. Формально уточнюються алгоритми лiнеаризацiї класiв на прикладi
мов програмування CLOS та LOOPS. На прикладi iнформацiйної системи
“Облiк робочого часу працiвникiв ВНЗ” перевiряються теоретичнi результа-
ти побудови батькiвського класу по двом заданим. Даним результатом автор
скористувався на етапi проектування iнформацiйної системи.

Ключовi слова: клас, об’єкт, успадкування класiв, алгоритм лiнеаризацiї,
об’єктнi бази даних, об’єктно-орiєнтований пiдхiд, об’єктна алгебра.
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мное обеспечение вычислительный машин и систем. —Киевский нацио-
нальный университет имени Тараса Шевченка, Министерство образова-
ния и науки Украины, Киев, 2015.

Целью диссертационной работы является исследование объектного под-
хода в объектно-ориентированных базах данных.

Сегодня информатизация вошла во все сферы человеческой деятель-
ности, в результате чего постоянно увеличивается ее эффективность и произ-
водительность. Любое направление деятельности человеческого сообщества
нельзя представить без анализа, обработки и передачи определённой инфор-
мации. Как результат приобрело распространение использование компью-
терных информационных систем (ИС). В основе каждой ИС лежит база
данных (БД), которая содержит информацию для конечного пользователя
ИС. Существуют различные типы БД, которые отличаются моделью дан-
ных, которые лежат в основе их функционирования. На сегодняшний день
получила широкое распространение реляционная МД. Наряду с этим, все
же остаётся ниша для использования БД с МД, которые отличаются от ре-
ляционных. Например, объектные, объектно-реляционные, NoSQL, NewSQL
БД, и тому подобные. Как результат, возникает необходимость в построении
формальной модели семантических структур БД, которая позволяет решать
вопрос стабильности и предсказуемости работы БД (resilent). Отметим, что
для реляционных БД уже построены формальные модели, среди которых
необходимо выделить реляционную алгебру Е. Кодда, теорию нормализации
реляционных БД. Таким образом, вопрос построения формальной модели
работы реляционной БД фактически решен. В качестве примера использо-
вания такой МД можна привести композиционный подход для построения
модели реляционных БД академика НАН Украины В.Н. Редька.

В диссертационной работе с помощью композиционного подхода уточ-
няются следующие понятия, которые необходимы для работы объектно-
ориентированных БД: спецификация класса, объект, простое и множествен-
ное наследование классов, жизненный цикл объекта. Рассматриваются типы
запросов к объектным базам данных. Автором строится объектная алгеб-
раическая система, для которой формально уточняются сигнатурные опера-
ции: операции над множествами объектов и операции над спецификациями
классов. Изучается структура семейства классов, упорядоченных наследо-
ванием. Формально уточняется построение родительского класса по двум
заданным классам, отдельно уделяется внимание построение родительского
класса по двум заданным с правосторонним и левосторонним приоритетом,
уточняются алгоритмы линеаризации классов на примере языков програм-
мирования CLOS и LOOPS. На примере информационной системы “Учет
рабочего времени работников ВУЗа” проверяются теоретические результаты
построения родительского класса по двум заданным. Данным результатом
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автор воспользовался на этапе проектирования информационной системы.

Ключевые слова: класс, объект, наследование классов, алгоритм ли-
неаризации, объектные базы данных, объектно-ориентированный подход,
объектная алгебра.

ABSTRACT

Kompan S. V. Compositional semantics of the core of object data-
bases. — Manuscript.

Thesis for a Candidate Degree in Physics and Mathematics: Speciality
01.05.03 — Mathematical and Software Use of Computers and Systems. —
Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of education and
science of Ukraine, Kyiv, 2015.

The thesis focuses on the study of object-oriented approach in databases.
The analysis of major database types has been carried out, depending on the
database model. By way of compositional method, the following notions have
been specified: object, class, simple and multiple inheritance of classes, the life
cycle of the object. The types of queries in object databases have been explored.
Object algebraic system has been built. Signature operations, namely operations
performed on sets of objects and operations on classes specifications, have
been formally specified. The family class structure sorted out by inheritance
has been studied. The parent class building according to two given classes
has been formally specified. Algorithms of classes linearization have been
mathematically specified on the example of CLOS and LOOPS programming
languages. Theoretical results of the parent class building according to two
classes have been tested, using the information system “University Faculty and
Staff Record of Hours Worked”. The said result has been used by the author at
the design phase of the information system.

Key words: class, object, inheritance of classes linearization algorithm,
object databases, object-oriented approach, object algebra.
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