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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

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 похідних 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, C. Eschenbach, N. Guarino, П. І. Андон, О. В. 

Палагін, С. Л. Кривий, В. А. Резниченко.  

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. 

Зв’язок із планами наукових робіт. 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». 
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Наукові положення, розроблені особисто здобувачем, та їх новизна. 

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. 

Усі результати дисертаційної роботи, що винесені на захист, отримано 

автором особисто. 

Основні результати, 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 похідних 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, 

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; 
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− 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. 

Розроблені методи 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). 

Обґрунтованість і достовірність наукових положень, висновків і 

рекомендацій, винесених на захист. Обґрунтованість наукових положень і 

результатів, отриманих у дисертації, забезпечується таким: 

• використанням методу Systematic mapping study 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; 

• використанням 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). 

Достовірність науково-практичних результатів забезпечується тим, що 

емпіричним шляхом підтверджується працездатність створених методу та 

засобів, а шляхом застосування методу Goal-Question-Metric і проведенням 

експерименту продемонстровано ефективність та зручність засобу, який 

розроблено і реалізовано в дисертаційній роботі. 

Про обґрунтованість та достовірність наукових положень, висновків і 

рекомендацій, які винесені на захист, свідчить те, що вони були обговорені на 

таких наукових та науково-практичних заходах:  

− VIII, XI  Міжнародних науково-технічних конференціях «АВІА – 2007, 

2013» (Національний авіаційний університет, м. Київ); 
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− VIII Міжнародній науково-практичній конференції з програмування 

«УкрПРОГ'2012» (Кібернетичний центр ім. В. М. Глушкова Національної 

академії наук України, м. Київ); 

− V, VI, VII Всесвітніх конгресах «Aviation in the XXIst Century» 

(Національний авіаційний університет, Київ 2012, 2014, 2016); 

− ХІV Міжнародній науково-практичній конференції молодих учених і 

студентів «Політ. Сучасні проблеми науки» (Київ, НАУ, 8–9 квітня 2015 року); 

− Міжнародній конференції аспірантів і студентів «Інженерія 

програмного забезпечення 2008, 2009, 2016, 2017» (Національний авіаційний 

університет, Київ); 

− Міжнародній науково-практичній конференції молодих учених та 

студентів «Інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем 

управління організаційно-технічними комплексами» (Луцьк, 2015, Луцький 

Національний технічний університет); 

− Міжнародному науково-практичному семінарі молодих учених і 

аспірантів «Програмовані логічні інтегральні схеми та мікропроцесорна 

техніка в освіті і виробництві» (Луцьк, 2016, Луцький Національний технічний 

університет); 

− наукових семінарах Національного авіаційного університету. 

Наукове та практичне значення результатів роботи. Результати 

дисертації впроваджені у науково-дослідних роботах Національного 

авіаційного університету у формі теоретичних положень щодо застосування 

стилів програмування в конструюванні програмного забезпечення. 

Теоретичні результати дисертаційної роботи забезпечили розширення 

програм навчальних дисциплін «Основи програмування», «Конструювання 

програмного забезпечення» та «Архітектура програмного забезпечення» за 

спеціальністю «Інженерія програмного забезпечення» новими розділами. 

Засоби, створені за запропонованим у дисертації методом, використовуються 

у навчальному процесі, а також під час проведення лабораторних робіт з 

навчальних дисциплін «Основи програмування» та «Конструювання 

програмного забезпечення» за спеціальністю «Інженерія програмного 

забезпечення».  

Крім того, результати дисертаційної роботи використовуються у 

Приватному акціонерному товаристві «Обчислювальна техніка і 

інформатика» під час виконання проектів для підвищення ефективності 

процесів кодування програм шляхом застосування методу, розробленому у 

дисертаційній роботі. 

Повнота викладених матеріалів дисертації та особистий внесок у них 

автора. 

Основні результати дисертації повно викладено в 15-ти наукових роботах, 

з них 11 – у наукових фахових виданнях (1−11), із них 1-а – індексується в 

Scopus (1), 4-и – індексуються в Google Scholar (3, 4, 7, 11), 4-и індексуються в 

Index Copernicus (3, 7, 10, 11) і 4-и – у збірниках доповідей наукових 
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конференцій. В роботі 1 здобувачем запропоновано врахування впливу 

прагматичних умов на проектування ІТ-інфраструктури; в роботі 2 здобувачем 

запропоновано архітектуру та підхід до реалізації засобів на основі керованого 

онтологією застосування стилю програмування; в роботі 3 здобувачем 

досліджено застосування онтологій в контексті їх доменої категоризації; в 

роботі 4 здобувачем наведено результати дослідження застосування онтологій 

в домені кодування інженерії програмного забезпечення; в роботі 10 

здобувачем запропоновано застосування онтологій при створенні середовища 

ефективного програмування; в роботі 12 здобувачем запропоновано опис 

шаблонів проектування на основі RTP алгебри; в роботі 15 здобувачем 

запропоновано застосування онтології для опису стилю програмування. 

Дисертація та спеціальність, за якою вона подається до захисту. Зміст 

дисертації «Метод керованого онтологією застосування стилів 

програмування» відповідає формулі спеціальності, оскільки розроблені у 

дисертації метод та засоби застосування стилів програмування належать до 

методів, засобів і технологій створення програмного забезпечення 

комп’ютерних систем, як представлено в паспорті спеціальності 01.05.03 –  

математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем. 

Структура та обсяг роботи. Дисертаційна робота складається зі вступу, 

чотирьох розділів, що містять рисунки і таблиці, список літературних джерел 

та додатків. Загальний обсяг роботи становить 145 сторінок, із них 

70 рисунків, 25 таблиць. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

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. 

Нині 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 похідних текстів, а до програмного забезпечення 

висувається вимога зрозумілості. Діяльність розробника буде більш 

ефективною, а програмне забезпечення зрозумілим коли при створенні 

програмного забезпечення застосовуються стилі (стандарти) програмування, 

які забезпечують зрозумілість програмних текстів. 

Але застосування стилю в інженерії програмного забезпечення пов’язане 

не тільки з кодуванням, а майже з усіма іншими процесами життєвого циклу 
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програмного забезпечення. Цей зв’язок наявний завдяки особливому 

характеру процесів створення і супроводження програмного забезпечення, а 

саме колективній розробці, повторному і багатократному використанню. 

Застосовувати стиль – означає підвищувати ефективність створення і 

супроводження програмного забезпечення. 

Застосування стилю в програмуванні пов’язане з вивченням опису стилю 

і дотриманням його при написанні текстів програм. Опис стилю – це уявлення 

знань про стиль і від форми цього уявлення залежить ефективність відповідних 

засобів. 

У дисертації вперше запропоновано метод і засоби, спрямовані на 

автоматизацію процесів розв’язання задач застосування стилів програмування 

шляхом використання онтологічної форми уявлення знань про стилі 

програмування.  

Поняття стилю історично складалося у двох наукових дисциплінах, а саме 

філології та мистецтвознавстві. Попри це, поняття стилю наразі широко 

застосовується і досліджується. Аналіз літератури показує, що немає 

визначення стилю в галузях діяльності людини, яке можна було б 

використовувати в інженерії програмного забезпечення. Але спираючись на 

основні роботи з цих областей, можна сформулювати загальні положення, які 

будуть базою для розроблення такого поняття стилю. Розглянемо 

характеристики стилів, отриманих за даними досліджень літератури. Таких 

характеристик існує три: властивості, засоби, чинники. До властивостей стилю 

належать такі: єдність, ідейність, завдання (творчість), виникнення-розпад, 

цінність (естетична); до засобів стилю: носії і елементи, категорії. Стиль як 

складна система елементів виникає під впливом, чинників до яких належать: 

історичні, соціальні, стильові, стильутворювальні. Загалом, щодо стилю як 

доменно-незалежного поняття, визначимо стиль як засіб вираження деякої 

ідеології або ідеї в людській діяльності. 

У зв’язку з поширенням інженерних методів розроблення програмного 

забезпечення, яке еволюціонує, моделей життєвого циклу, заснованих на 

компонентній розробці та повторному використанні, agile методології 

(наприклад, екстремальне програмування), заплутаного (obfuscation) і 

знеособленого (egoless) програмування ставляться і вирішуються завдання, які 

пов’язані з читанням текстів програм, написаних різними програмістами, 

різними мовами програмування і в різний час. Відомо, що на характер тексту 

програми впливають не тільки алгоритм або мова програмування, але й 

ідеологічні, культурні, гендерні особливості програміста і того періоду часу, у 

якому створено програму. Два документи розглядає програміст, коли 

застосовує стиль програмування – опис стилю програмування і похідний текст 

програми, у якій застосовується стиль. Тому існують 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. Вплив обох процесів на 
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ефективність та коштовність програмування вимагає їх автоматизації, при 

цьому особливого значення набуває форма представлення знань як про 

стандарт програмування, так і про похідний текст програми. Такою формою 

може бути онтологія, у якій з погляду дескриптивної логіки стандарт 

програмування є TBox частиною бази знань, а похідний текст програми – ABox 

частиною. Обидва процеси можуть реалізовуватися засобами візуалізації 

онтологій, наприклад, Protégé і різонером (reasoner). Таким чином, онтології 

відіграють важливу роль при реалізації процесів застосування стилів 

програмування і, на відміну від розповсюджених засобів представлення знань 

про стилі, наприклад XML, забезпечують підвищення ефективності 

програмування. 

Представлення стилів програмування є формою знань про узгоджені 

правила щодо конструювання програм. Застосування й оброблення цих 

представлень потребують використання автоматизованих і автоматичних 

засобів. Тому, застосування онтології є цілком доцільним як форма уявлення 

знань про стиль програмування, а засоби логічного виведення засновані на 

дескриптивній логіці для забезпечення автоматичного оброблення цих знань. 

У другому розділі дисертації досліджено представлення онтологією 

стилю і зокрема стилю програмування. Інженерія програмного забезпечення 

має власну структуру, термінологію, продукти, процеси і ресурси. Продукти 

інженерії програмного забезпечення є знання-орієнтованими і вони є 

результатом знання-орієнтованих дій. Отже, знання є головним компонентом 

інженерії програмного забезпечення, а форми представлення, методи і засоби 

оброблення і застосування знань відіграють значну роль в інженерії 

програмного забезпечення. Джерелами знань в інженерії програмного 

забезпечення є три типи доменів – прикладний (application), реалізаційний 

(implementation), проблемний (problem). Знання з цих доменів 

використовуються для опису та під час виконання процесів життєвого циклу 

програмного забезпечення. Сьогодні онтології є найкращими засобами 

представлення й оброблення знань інженерії програмного забезпечення. У 

процесі будування доменної онтології, переважно застосовують таку 

категоризацію онтологій: 

− 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, інженерії програмного забезпечення; 

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

домені або під доменом, наприклад, піддомені конструювання як фази 

життєвого циклу; 

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

наприклад, задача застосування стилів програмування; 
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− онтології застосувань (Application, Domain-specific ontology, A/DsO) – 

описують знання для окремих застосувань, наприклад, для окремого засобу 

або мови програмування. 

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

онтології верхнього рівня до онтологій застосувань домену. Існує також три 

підходи щодо побудови онтологій домену: – згори вниз – від родової онтології 

до онтологій домену; – знизу вгору – від онтології домену до родової 

онтології; – серединний – згори вниз та знизу вгору. Усі три підходи 

реалізуються шляхом виконання процесів концептуального моделювання і 

вивчення онтології. 

Наведену категоризацію і серединний підхід застосовано в дисертаційній 

роботі для побудови онтології стилю програмування. 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, здебільшого верхнього рівня (UO і CO) під час побудови 

онтологічної мережі обраного домену. Побудова онтологій верхнього рівня 

ґрунтується на використанні існуючих, так званих основних (foundational) або 

формальних (formal) онтологій. Таке використання розглядається як 

перспективний підхід до побудови онтологій тому, що значно пришвидшує 

процес побудови. Зазвичай розглядають чотири джерела для використання: 

існуючі доменні онтології, онтології ядра, основні онтології й онтологічні 

шаблони. На жаль, для домену стилів зараз можливе використання тільки 

основної онтології. Але, після побудови мережі онтологій для стилів 

програмування, яку виконано в дисертаційній роботі, застосування підходу 

забезпечить її ефективний розвиток. 

Таким чином, згори вниз будемо реалізовувати виконання таких кроків: 

− з’ясуємо основну (foundational) онтологію; 

− використовуючи, концепції основної онтології та досліджуючи і 

узагальнюючи родові концепції домену стилю, побудуємо онтологію ядра (CO); 

− побудуємо онтологію домену шляхом спеціалізації (уточнення) 

концепцій онтології ядра. 

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. Використання основних онтологій значно 

пришвидшує процес побудови онтологічної мережі для доменної онтології. 

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

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

складним завданням і пов’язаний із ризиками. Він залежить від цілій побудови 

онтології, характеру домену і користувача, то що. В дисертаційної роботі, в 
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результаті дослідження існуючих основних онтологій, для використання було 

обрано Unified Foundational Ontology (UFO). 

Основна уніфікована онтологія – UFO створена для підтримання 

концептуального і організаційного моделювання. UFO забезпечує побудову 

онтологій шляхом використання родових категорій: category, kind, subkind, 

relator, role, role mixin тощо. Тому доменному експерту не потрібно будувати 

заново ці категорії в онтології ядра і доменній онтології. 

Беручи до уваги те, що доменів, які можуть застосовувати поняття стилю, 

багато, але загальне поняття стилю від домену не залежить, застосуванням 

паттерну Work Product Pattern Application з UFO, який описує дії, що існують 

відносно Work product, у нашому випадку артефакту Style створено шаблони 

онтології ядра стилю – доменно незалежного поняття стилю та процесів 

створення і застосування стилю. Використовуючи шаблони, можна 

побудувати онтологію ядра для будь-якого домену з багатьох відповідних 

доменів, наприклад, для домену інженерії програмного забезпечення, що 

містить домен кодування, застосування стилів у якому досліджується в 

дисертаційній роботі (рис. 1). 

 

Unified Foundation Ontology

Core ontology patterns

Software engineering core ontology 

Coding  domain ontology

Core ontology 2

Do1 Do2 DoN...

Core ontology m

...... ...

...

 
Рис. 1. Мережа онтологій інженерії програмного забезпечення 

 

Отже, для побудови онтології ядра, в дисертаційній роботі, шляхом 

застосування результатів вивчення домену стилю та Work Product Pattern 

Application було створено три шаблони онтології ядра. Один шаблон 

спрямовано на опис поняття стилю, а два інших – на опис основних процесів, 

пов’язаних зі стилем у доменах, тобто процесів створення і застосування 

стилю. Формальне представлення шаблону онтологій таке: 

Ƭ(p1, …, pn) :: QƬ, тут Ƭ(p1, …, pn) – «голова» і містить позначення шаблона 

Ƭ та список формальних параметрів шаблона p1, …, pn; QƬ – «тіло» і є базою 

знань. 

При застосуванні шаблона створюється екземпляр «голови» - Ƭ(f1, …, fn), 

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

заміщують позначення формальних параметрів (p1, …, pn) у «тілі» шаблону для 

1 ≤ i ≤ n, під час оброблення екземпляру з позначенням Ƭ. 
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У шаблонах було використано такі родові категорії (стереотипи, концепти) 

з основної онтології (UFO-ELDM): – Kind, Event, Category, Dependent and 

Associative. Приклад онтології шаблона стилю наведено на рис. 2. Шаблони 

можуть застосовуватися для побудови онтології ядра будь-якого домену. 

Концептом Style_Standard у шаблоні поняття стилю позначено опис стилю. 

Таким чином, опис «голови» шаблону для стилю набуде такого  вигляду: 

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

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

шаблона TStyle. 

 

contains<<kind>>
Style

<<dependent>>
Attributes

hasAttributes
0 1

1

<<kind>>
Business area

*

* hasStyle

<<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. Онтологія шаблона поняття стилю 

 

«Тіло» шаблона TBoxTStyle (база знань) описується таким TBox: 

{ 

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

Style_Standard, string}, RN = {hasStyle, hasAttributes, Contains}, 

BusinessArea ⊑ Kind, Style ⊑ Kind, Attributes ⊑ Dependent, Style_Standard 

⊑ Dependent, Property ⊑ Dependent, Factors ⊑ Dependent, Means ⊑ Dependent, 

⊤ ⊑ hasStyle.Style  hasStyle--. BusinessArea, hasStyle.⊤ ⊑ BusinessArea, 

⊤ ⊑ hasStyle. Style, BusinessArea ⊑  0 hasStyle.Style, Style ⊑  0 

hasStyle¯.BusinessArea, hasAttributes.⊤ ⊑ Style, ⊤ ⊑ hasAttributes. Attributes, 

Style ⊑ ≤1 hasAttributes.Attributes, Attributes ⊑ =1 hasAttributes¯.Style, ⊤ ⊑ 

Contains.Style_Standard  Contains.Style, Contains.⊤ ⊑ Style, ⊤ ⊑ 
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Contains. Style_Standard, Style ⊑ 0 Contains. Style_Standard, Style_Standard 

⊑ =1 Contains¯.Style, Property ⊑ Factors, Property ⊑  Means, Factors ⊑  

Means, Attributes ≡ Property ⊔ Factors ⊔ Means, Style_Standard ⊑ 

StyleName.string  StyleName.{SN}, Property ⊑ Principle.string  

Principle.{P}, Property ⊑ Idea.string  Idea.{I}, Property ⊑ Time.string  

Time.{T}, Factors ⊑ Sociale.string  Sociale.{S}, Factors ⊑ Hystory.string 

 Hystory.{H}, Factors ⊑ Style.string  Style.{Y}, Means ⊑ Elements.string 

 Elements.{E}, 

} 

Коли створюється онтологія ядра стилю для відповідного домену, тоді 

шляхом параметризації значеннями фактичних параметрів з домену 

добудовується «тіло» шаблона TBoxTStyle для відповідної Business area. При 

цьому параметризація шаблона виконується відповідно до поняття стилю в тій 

Business area, яка розглядається в цей час. Зараз не уточнюються типи значень, 

які можуть приймати формальні параметри, оскільки в дисертаційній роботі 

не розглядалося завдання побудови програмних засобів оброблення шаблонів. 

Але розв’язати це завдання можна шляхом реалізації відповідного 

макропроцесора для мови, яка буде застосована для опису знань (наприклад, 

OWL або RDF). 

У дисертаційній роботі наведено шаблони щодо створення і застосування 

стилю. За допомогою цих шаблонів створено онтологію ядра домену інженерії 

програмного забезпечення. 

В онтології ядра домену інженерії програмного забезпечення, в її частини 

щодо процесу створення стилю 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), тобто результату будь-деякої 

фази життєвого циклу програмного забезпечення, наприклад, вимог, 

архітектури, похідного тексту програм або тесту. Під створенням стилю 

мається на увазі два альтернативні процеси. По-перше, стиль може 

створюватися «заново», з використанням основних характеристик з онтології 

стилю, або змінами опису стилю (Style_Standard), що представлено як стандарт 

в онтології стилю. При цьому, онтологія стилю відповідного типу робочого 

продукту, наприклад стилю похідного тексту програм, створюється шляхом 

застосування онтології стилю і зокрема концепту Style_Standard для 

відповідної мови програмування, а також шляхом опису потрібного TBox. В 
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частині онтології ядра щодо процесу застосування стилю описується, як стиль 

робочого продукту застосовується при створенні робочого продукту 

відповідного типу, наприклад програми, шляхом безпосереднього 

використання опису стилю, що створено, концепт Work product Style. 

Наприклад, створений стиль програмування застосовується при 

програмуванні у фазі конструювання, життєвого циклу програмного 

забезпечення шляхом використання опису стилю в документі, який 

називається стандартом кодування і був створений у процесі створення стилю. 

Стиль таким чином стане притаманним відповідному робочому продукту 

(програмі) і буде представлено частиною TBox, що описує відповідний тип 

робочого продукту і ABox, який відповідає конкретному робочому продукту 

(похідному тексту конкретної програми). Отже, TBox і ABox сформують базу 

знань, яку буде використано засобами для контролю застосування стилю 

програмування програмістом під час створення похідного тексту програми. 

Застосовуючи онтологію ядра для домену інженерії програмного 

забезпечення, побудуємо онтологію домену кодування, який відповідає фазі 

конструювання в життєвому циклі програмного забезпечення (рис.3). 

Has-Knowledge-in

<<kind>>

Coding phase

<<category>>

Party

<<kind>>

Program

<<kind>>

Programming 

language style

<<event>>

Using work product 

style

<<associative>>

Style party using guide

11

11

11

1

1

Is-part-of

 Use

<<kind>>

Team
<<kind>>

Person

1 1

1 1
1

1

1

*

1uses

Is- created-according-to

1

1

1*

1

1

Governs

aquire

<<kind>>
Program style

aquire

<<kind>>

Party style

aquire

 

Рис. 3. Частина онтології домену кодування щодо процесу застосування стилю  

Таким чином, доменом кодування (coding domain) є частина домену 
(субдомен) інженерії програмного забезпечення, а саме фази конструювання 
життєвого циклу і її складові (процеси, продукти і ресурси). Сутність 
діяльності програміста (ресурс) в домені полягає у створенні (процес) 
похідного тексту програм (робочий продукт фази конструювання) 
відповідною мовою програмування (ресурс), який набуває стилю, що 
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регламентується стилем мови програмування (стандарт кодування, стиль 
робочого продукту), яку застосовують як ресурс під час цього процесу. 

Також у розділі досліджено створення TBox бази знань для домену 
кодування шляхом використання Protégé. 

У третьому розділі розглянуто розроблену архітектуру засобу, що 
реалізує запропонований у дисертаційній роботі метод. Відомі засоби 
статичного аналізу коду в складі IDE, наприклад NetBeans, Eclipse, IntelliJ 
IDEA, Xcode, Microsoft Visual Studio перевіряють деякі правила використання 
стилю програмування. При цьому, знання про стиль програмування 
(стандарт кодування) подаються описом, в так званому, конфігураційному 
файлі в мовах XML або HTML, але існують засоби, які подають знання в 
іншому представленні, наприклад у вигляді DLL. Як відомо, таке подання є 
незручним з погляду налаштування засобу на відповідний стандарт 
кодування. В дисертаційної роботі пропонується застосовувати онтологію 
для представлення знань про стиль програмування. Таким чином, 
програміст, кодуючи програму застосовує онтологію стилю програмування, 
як для вивчення стилю, так і для перевірки дотримання стилю в програмі. 
Тому, потрібні два засоби – один для створення відповідної онтології і 
асистування програмісту протягом кодування, а другий – для контролю за 
застосуванням стилю програмування в похідному тексті програми (рис. 4).  

 

 
Рис. 4. Схема застосування засобів 

 

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

властивості стилю програмування. Аналітик стилю, застосовуючи Protégé, 

налаштовує шаблон на відповідний стиль програмування, створюючи TBox. 

Після налаштування, програміст використовуючи онтологію за допомогою 

Protégé знайомиться зі стилем програмування. Другий засіб за виконуючими 

функціями схожий на різонер. У термінах дескриптивної логіки різонер 

верифікує сумісність онтології (рис. 5). У засобі, що створено, до цієї функції 

додається функція ідентифікації помилок дотримання стилю ( Style Errors). 
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Рис. 5. 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 

відповідною частиною засобу, названого різонером, оскільки він забезпечує 

відповідний сервіс, застосовуючи базу знань (TBox і ABox). Сервіс включає, по 

перше, верифікацію сумісності онтології (пряма функція різонера), а по друге, 

пошук стилістичних помилок у похідному тексті програми. Саме через 

необхідність реалізації другої функції застосування «регулярного» різонера 

стає неможливим. Тому, в дисертаційній роботі розроблено різонер, який 

виконує цю функцію – Style Ontology Reasoner (SOReasoner). Крім цього, 

різонер забезпечує створення шаблона онтології для гнучкої побудови 

онтологій різних стилів та мов програмування. Шаблон онтології створюється 

для зручної побудови онтології будь-якого стилю програмування. Шаблон 

містить усі необхідні структури для поповнення і конфігурування правил. 

Діаграма діяльності показує процес створення шаблону і складається з 

чотирьох дій. По-перше, створюється порожня онтологія. По-друге, до неї 

додаються всі типи класів, включаючи підтримуючі класи й індивідуали. По-

третє, встановлюються всі властивості і обмеження. Останньої дією до 

шаблону додаються необхідні на цьому етапі створення онтології правила. 

Застосовуючи інтерфейс Protégé, фрагмент шаблону онтології презентовано 

на рис. 6. 

 
Рис. 6. Фрагмент ієрархії класів шаблону онтології 
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У четвертому розділі наведено дослідження методу і засобів керованого 

онтологією застосування стилів програмування. Для перевірки результатів 

дисертаційної 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 використанням стандартів кодування. Для перевірки працездатності 

методу і розробленого SOReasoner розглянуто приклад його застосування 

задля використання і контролю правил іменування Java Convention. Як уже 

зазначалося, було створено шаблон онтології і додано всі правила, що 

описують іменування в стандарті. Потім було перевірено приклади похідного 

коду й отримано зворотний зв’язок як через графічний інтерфейс SOReasoner, 

так і коментарі в похідному коді. Необхідну діаграму класів SOReasoner 

наведено в роботі. У графічному інтерфейсі Protégé відповідні структури 

можуть бути візуалізовані у вигляді OntoGraf. Після створення похідного 

тексту онтологія і Java похідний текст передаються SOReasonerз (рис. 7).  

  

Рис. 7. Приклад фрагменту похідного тексту до перевірки  

 

У результаті опрацювання тексту SOReasoner повертає журнал помилок 

(рис. 8). 

  

Рис. 8. 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 у формі коментарів (рис. 9). 
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Рис. 9. Похідний текст із коментарями  

 
Для того щоб перевірити ефективність засобів, розроблених у 

дисертаційній роботі, було проведено експеримент. Для цього експерименту 
було обрано стандарт кодування Phillips Healthcare – C#, а для дослідження 
результатів за методом Goal Question Metric (GQM) – створено відповідні 
метрики. Дослідження показало, що всі показники, пов’язані із застосуванням 
стилю програмування відповідно до розробленого в дисертації методу були 
кращими. 

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 
похідних текстів. За методом реалізовано засіб, який забезпечує створення, 
налаштування та використання онтології стилю програмування, орієнтованої на 
відповідну мову програмування; 
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− 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 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). 

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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АНОТАЦІЯ 

Сидорова Н. М. Метод керованого онтологією застосування стилів 
програмування. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за 
спеціальністю 01.05.03 – «Математичне та програмне забезпечення 
обчислювальних машин і систем». – Київський національний університет 
імені Тараса Шевченка, Київ, 2018. 

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 в похідному 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 
похідного тексту програми. 

Ключові слова: інженерія програмного забезпечення, програмування, 
стиль програмування, онтологія, дескриптивна логіка, мова програмування 

АННОТАЦИЯ 

Сидорова Н. Н. Метод управляемого онтологией применения стилей 
программирования. – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по 
специальности 01.05.03 – «Математическое и программное обеспечение 
вычислительных машин и систем». – Киевский национальный университет 
имени Тараса Шевченко, Киев, 2018. 

Целью исследования является применение стилей программирования в 
создании, сопровождении и исследовании программного обеспечения, 
учитывая современное состояние инженерии программного обеспечения. 
Основные результаты, полученные соискателем: 

– впервые предложен метод управляемого онтологией применения стилей 
программирования, сущность которого заключается в использовании 
онтологии для представления стилей программирования при конструиро-
вании программ путем создания онтологии, а также решении задач 



22 
ассистирования программисту и контроля применения стиля программиро-
вания в исходном тексте программы; 

− впервые путем анализа понятия стиля в различных доменах, 
формулированием основных характеристик стиля как доменно независимого 
понятия и применением паттерна Work Product Pattern Application с Unified 
Foundational Ontology, который описывает действия, существующие 
относительно Work product, созданы шаблоны онтологии ядра стиля. 

− впервые предложена архитектура средства, управляемого онтологией 
применения стиля программирования. Основу архитектуры составляет база 
знаний, которая по представлению в дескриптивной логике содержит 
терминологическую составляющую (TBox), которая создается заранее путем 
выполнения доменного анализа, и фактическую составляющую (ABox), 
которая создается при анализе исходного текста программы. 

Ключевые слова: инженерия программного обеспечения, 
программирование, стиль программирования, онтология, дескриптивная 
логика, язык программирования. 

ABSTRACT 

Sydorova N. M. The ontology-driven method of using programming 
styles. – Manuscript. 

Thesis for the degree of candidate of technical sciences in the specialty 
01.05.03 – “Software engineering”. – Taras Shevchenko National University of 
Kyiv, Kyiv, 2018. 

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. 

Keywords: software engineering, programming, programming style, ontology, 
descriptive logic, programming language. 
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