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ПЕРЕЛIК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ ТА СКОРОЧЕНЬ

1НФ Перша нормальна форма

2НФ Друга нормальна форма

3НФ Третя нормальна форма

АТД Абстрактний тип даних

БД База даних

ВНЗ Вищий навчальний заклад

IС Iнформацiйна система

СУБД Система управлiння базами даних

СП Структурний пiдроздiл

НДЛ Науково-дослiдна лабораторiя

НДС Науково-дослiдний сектор

ООП Об’єктно-орiєнтоване програмування

ОРБД Об’єктно-реляцiйна база даних

ООБД Об’єктно-орiєнтована база даних

ОМД Об’єктна модель даних

ОМ Об’єктна модель

ОБД Об’єктна база даних

ОО Органiзацiйна одиниця

РБД Реляцiйна база даних

РСУБД Реляцiйна система керування базами даних

ч.в.м Частково впорядкована множина

ПЗ Програмне забезпечення

ПрО Предметна область

ПС Програмна система

ФЗ Функцiональна залежнiсть

API Application Programming Interface
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BLOB Binary Large Object (Двiйковий великий об’єкт. Призначений для

зберiгання великих неструктурованих даних)

CLOB Character Large Object (Символьний великий об’єкт. Призначений

для збереження великих символьних даних)

CAM Computer Aided Manufacturing (Автоматизоване виробництво)

CAD Computer Aided Design (Автоматизоване проектування)

CORBA Common Object Request Broker Architecture (Загальна архiтектура

брокера (посередника) запитiв до об’єктiв)

CRUD Create, Retrieving, Update, Deleting

DDL Data Definition Language (Мова означення даних)

DML Data Manipulation Language (Мова манiпулювання даними)

IDL Interface Definition Language (Мова визначення iнтерфейсiв)

JPQL Java Persistence Query Language (Об’єктно-орiєнтована мова

програмування, яка є частиною специфiкацiї Java Persistence

API)

NoSQL Not only SQL (Не тiльки SQL)

ODMG Object database management group (Робоча група щодо розробки

та узгодження стандартiв об’єктних баз даних)

ODL Object Definition Language (Мова визначення об’єктiв)

OMD Об’єктна модель даних

OMG Object Management Group (Група управлiння об’єктами)

OMA Object Management Architecture (Архiтектура управлiння

об’єктами)

OODBMS Об’єктно-орiєнтована система керування базами даних

ОRDBMS Об’єктно-реляцiйна система керування базами даних

ORM Object Relation Mapping (Об’єктно-реляцiйне вiдображення)

Oref Об’єктне посилання

OID Унiкальний iдентифiкатор об’єкта

OQL Object Query Language (Мова об’єктних запитiв)

QBE Query by Example (Запит за зразком)
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RDBMS Реляцiйна система керування базами даних

SQL Structured Query Language

S.O.D.A Simple Object Database Access

2𝑋 Булеан множини 𝑋

dom 𝑓 Область означеностi часткової функцiї (предикату) 𝑓 , тобто

проекцiя за першою компонентою 𝑓

rang 𝑓 Область значень функцiї 𝑓 , тобто проекцiя за другою

компонентою 𝑓

𝛼 | 𝑈 Обмеження бiнарного вiдношення 𝛼 на множину 𝑈

D Множина всiх денотатiв

∇ Операцiя накладання

∅ Порожня множина
def
= Дорiвнює за означенням

≃ Узагальнена рiвнiсть

≈ Вiдношення сумiсностi
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ВСТУП

Актуальнiсть теми. Сьогоднi iнформатизацiя увiйшла в усi

ланки дiяльностi 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 результат набуло поширене використання комп’ютерних

iнформацiйних систем (IС). В основi кожної IС лежить база даних (БД),

яка мiстить iнформацiю для кiнцевого користувача IС. Iснує значна

кiлькiсть рiзновидiв БД та систем їхнього керування, якi рiзняться

моделлю даних (МД), що лежить 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

питання стабiльностi та передбачуваностi її роботи, гарантостiйкостi

(resilent). Для реляцiйних БД вже побудованi формальнi моделi, серед

яких можна видiлити реляцiйну алгебру Е. Кодда [22] (в 70-х роках

ХХ ст.), теорiю нормалiзацiї 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. Редька [171], розвинений в роботах його учнiв

Д.Б. Буя, Ю.О. Богатирьової, Ю.Й. Броної, I.М. Глушко, Н.Д. Кахути,

С.А. Полякова [174].

Останнiм часом набуває значного поширення використання парадигми

об’єктно-орiєнтованого пiдходу. Цьому придiлено багато наукових праць
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i результатiв, серед них можна видiлити роботи М. Абадi, Л. Карделi [1],

С.Д. Кузнєцова [148], К.М. Лаврiщевої, О.О. Слабоспицької [155] та

А.Г. Пiскунова [164]. 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 семантичних структур таких БД. Зауважимо, що робота

з об’єктними БД тiсно пов’язана з використанням об’єктно-орiєнтованих

мов програмування. Тому деякi результати, отриманi в роботi для БД,

можна перенести i на об’єктно-орiєнтованi мови програмування.

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

Дисертацiйна робота є складовою частиною наукових робiт, якi ведуться

на кафедрi теорiї та технологiї програмування факультету кiбернетики

Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка при

виконаннi фундаментальної теми: “Формальнi специфiкацiї та методи

розробки надiйних програмних систем” (№ 0111U007052, 2011–2015 рр.).

Мета i завдання дослiдження. Метою дисертацiйної роботи є

побудова моделi об’єктних та об’єктно-реляцiйних БД з використанням

композицiйного 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
∐︀

та

вiдношенням успадкування класiв;

— дослiдити отриману алгебраїчну систему, вивчивши властивостi

операцiй над специфiкацiями класiв та над множинами об’єктiв

(екстентами класiв) в БД:
⋃︀
,
⋂︀
, ∖,

⨂︀
𝐴,𝐵, 𝜎𝑝, якi виступають в ролi
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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

отриманi 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

специфiкацiй класiв.

Вперше формально описано з використанням композицiйного пiдходу

поняття 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

батькiвського класу по двом заданим з лiвостороннiм та правостороннiм

прiоритетом; дослiджено властивостi побудованої об’єктної алгебраїчної

системи, формально описанi сигнатурнi операцiї над множинами об’єктiв

(екстентами класiв) в БД:
⋃︀
,
⋂︀
, ∖,

⨂︀
𝐴,𝐵, 𝜎𝑝.

Практичне значення одержаних результатiв. Дисертацiя має

теоретико-прикладну спрямованiсть. Розроблено та реалiзовано IС “Облiк

робочого часу працiвникiв ВНЗ”, в основi якої лежить об’єктно-реляцiйна

система управлiння Бд (СУБД) postgresql v.9.3. Отриманi результати

можуть бути застосованi в навчальному процесi та при вивченнi

об’єктних та об’єктно-реляцiйних БД, а також об’єктно-орiєнтованого

програмування (ООП).
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Отриманi результати були впровадженi у навчальний процес за

спецiальнiстю “Iнформатика” на факультетi кiбернетики Київського

нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка (нормативнi курси

“Прикладна логiка” та “Композицiйна семантика SQL-подiбних мов”)

та в Кiровоградському державному педагогiчному унiверситетi iменi

Володимира Винниченка в курсi “Композицiйна семантика SQL-подiбних

мов”.

Особистий внесок здобувача. Основнi результати роботи, що

виносяться на захист, отриманi здобувачем самостiйно. Статтi [141–143]

написанi самостiйно, а статтi [88, 89, 93] у спiвавторствi з науковим

керiвником, якому належить постановка задачi та вибiр методiв

дослiдження, а також iнтерпретацiя результатiв. Стаття [108] 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

результати, отриманi особисто здобувачем.

Апробацiя результатiв дисертацiї. Результати дослiдження

доповiдалися на мiжнародних наукових та науково-практичних

конференцiях:

— VII мiжнародна науково-практична конференцiя з програмування

УкрПРОГ’2010, Київ, 25–27 травня 2010 р.;

— First International Workshop “Critical Infrastructure safety and

security” (CrISS-Dessert’11), Кiровоград, 11–13 травня 2011 p.;

— III мiжнародна науково-практична конференцiя “Critical

Infrastructure Safety and Security” (CrISS-DESSERT’13),
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Севастополь, 23–26 травня 2013 р.;

— XVI мiжнародна конференцiя “Проблемы теоретической

кибернетики”, Нижнiй Новгород, РФ, 20–25 червня 2011 p.;

— мiжнароднi науково-практичнi конференцiї з програмування

“Теоретичнi та прикладнi аспекти побудови програмних систем”:

TAAPSD’2010, TAAPSD’2011, TAAPSD’2012, TAAPSD’2013,

TAAPSD’2014;

— IX мiжнародна конференцiя “ICT in Education, Research and

Industrial 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

“Проблемы критических ситуаций в точной механике и

управлении”, Саратов, РФ, 25–27 вересня 2013 p.;

— мiжнародна науково-практична конференцiя “Tools & Methods

of Program Analysis (Инструменты и методы анализа программ,

TMPA–2013)”, Кострома, РФ, 10–12 жовтня 2013 р.;

— XII мiжнародна наукова конференцiя INFORMATICS’2013, Spiska

Nova Ves, Словаччина, 5–7 листопада 2013 р.

Результати дисертацiї доповiдались та обговорювалися на семiнарах:

— IX мiжвузiвський науково-практичний семiнар “Комбiнаторнi

конфiгурацiї 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

конфiгурацiї 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,
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30–31 серпня 2013 р. (керiвник семiнару д. ф.–м. н., професор

Ємець О.О.).

Публiкацiї. Результати дисертацiї опублiкованi у 23 статтях [14,16,

17,83,85,86,88,89,91–93,95,96,98,103,105–108,140–143] у вiтчизняних

та закордонних наукових журналах i збiрниках наукових праць, 2 тезах

конференцiй [94,102]; з них 7 статей опублiкованi у фахових виданнях,

затверджених ВАК України [88,89,93,108,141–143].

Структура та обсяг дисертацiї. Дисертацiйна робота складається

зi вступу, чотирьох роздiлiв, висновкiв, списку використаних джерел (188

найменування) i додаткiв. Загальний обсяг дисертацiї становить 160 с.,

основний змiст викладено на 122 c. Праця мiстить 10 табл. та 18 рис.
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РОЗДIЛ 1

СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ БАЗ ДАНИХ

Одним з найважливiших компонентiв будь-якої сучасної бiльш-менш

складної програмно-апаратної системи є зв’язка база даних (БД) —

система управлiння базами даних (СУБД). Парадигма БД сформувалася

в серединi 60–рокiв XX сторiччя як результат багатьох спроб позбавитися

вiд недолiкiв файлових систем органiзацiї даних. Можна видiлити

наступнi основнi вади органiзацiї даних у виглядi файлових систем [132]:

– Iзольованiсть даних (програмнi додатки, що працюють паралельно,

не можуть одночасно змiнювати записи в одному i тому ж файлi,

а сумiсна обробка файлiв досить важка).

– Залежнiсть програм вiд даних (наявнiсть опису структури даних в

прикладнiй програмi потребує при змiнi структури файлу внесення

вiдповiдних змiн в саму програму).

– Дублювання даних (рiзнi програмнi додатки, якi використовують

однакову iнформацiю про один i той самий об’єкт, що зберiгається

в рiзних файлах, можуть потенцiйно призвести до порушення

цiлiсностi даних).

– Вiдсутнiсть опису даних (в файлах даних, якi обробляються

прикладними програмами, данi зберiгаються без вiдокремленого

опису даних, що, по-перше, ускладнює документування

iнформацiйної системи, а, по-друге, потенцiйно призводить до

появи помилок).

БД можна умовно роздiлити на типи в залежностi вiд моделi даних,

на основi якої вони побудованi. Можна видiлити такi основнi моделi

даних [101,142].
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– Iєрархiчна модель. Була розроблена в [71]. Модель представляє

собою набiр орiєнтованих кореневих дерев. Кожна вершина

дерева вiдповiдає запису (або впорядкованому набору записiв) з

вбудованими вказiвниками безпосередньо до батькiвського запису

(крiм кореня дерева) та нащадкiв вершини (крiм висячих вершин).

Пiдтримує зв’язки “один до одного” та “один до багатьох”.

– Мережева модель. Була розроблена в [2,3]. Модель представляє

собою набiр орiєнтованих зв’язних графiв з перелiком обмежень

на їх структуру. Розширення можливостей даної моделi по

вiдношенню до iєрархiчної полягає в тому, що за рахунок двох

вбудованих зв’язкiв “один до багатьох” пiдтримується зв’язок

“багато до багатьох”.

– Реляцiйна модель. Була розроблена в [22]. В основi

функцiонування моделi лежить поняття “вiдношення” [113,176].

Представляє собою набiр двовимiрних таблиць, строки яких

мають однакову структуру. Модель ефективна при виконаннi

запитiв, якi формуються в термiнах операцiй над вiдношеннями.

– Об’єктно-орiєнтована модель. Виникла в результатi

формування в XX-сторiччi об’єктно-орiєнтованого пiдходу

до програмування [10, 11, 116, 144]. Докладнiше про ООП буде

розглянуто далi.

– Об’єктно-реляцiйна модель. Представляє собою розширення

реляцiйної моделi за рахунок пiдтримки основних концепцiй

об’єктно-орiєнтованого програмування [27]. У цiй моделi знятi

обмеження неподiльностi записiв у таблицях, допускаються поля,

значеннями яких є таблицi. Це надає можливiсть створювати типи

даних довiльного ступеня складностi.

– NoSQL модель. Для такої моделi даних є притаманним

використання неструктурованих або слабо структурованих даних.

Вiдбулася вiдмова вiд жорсткого використання схем в базi
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даних, зокрема табличної органiзацiї даних. Це дало можливiсть

прискорити обробку великих об’ємiв даних, за рахунок того, що

при звертаннi до окремих полiв (атрибутiв) рядка, зчитуються

тiльки цi поля, а не весь рядок.

Аналiз iснуючих БД зробимо, вiдштовхуючись саме вiд моделi даних.

Iсторичний огляд розвитку БД. Зробимо короткий iсторичний

огляд розвитку БД. Основний розвиток СУБД почався в 60-роки ХХ

сторiччя, коли корпорацiя IBM разом з фiрмою NAA (North American

Aviation) розробили першу СУБД — iєрархiчну систему IMS (Information

Management System) (див., наприклад, сучасне керiвництво [49]).

В серединi 60-рокiв поява системи IDS (Integrated Data Store) надала

розвитку СУБД новий iмпульс. Розвиток цiєї СУБД призвiв до появи

нового типу СУБД — мережевого.

У 1970 р. Е. Кодд в статтi [22] (росiйськомовний переклад [138]),

визначив реляцiйну модель даних, яка усувала недолiки попереднiх

моделей. В запропонованiй моделi Кодда можна було видiлити три аспекти:

цiлiсний, структурний i манiпуляцiйний. В основi реляцiйної моделi

лежать структури даних на “плоских” нормалiзованих вiдношеннях,

обмеження цiлiсностi визначаються засобами логiки першого порядку,

а манiпуляцiї над даними вiдбуваються засобами реляцiйної алгебри

(реляцiйних числень на доменах чи кортежах, еквiвалентних цiй

алгебрi). Саме завдяки розвиненому в математицi апарату теорiї множин,

логiки першого порядку та теорiї вiдношень реляцiйна модель набула

широкого розповсюдження. В цiй моделi Е. Кодд запропонував 8 операцiй

реляцiйної алгебри: традицiйнi операцiї над таблицями, якi розумiються

як множини односхемних рядкiв (об’єднання, перетин, рiзниця) та

спецiальнi операцiї над таблицями (проекцiя, декартове з’єднання,

з’єднання (theta–, equi–), дiлення, селекцiя), що використовують

специфiку таблиць i рядкiв [22,138]. Набiр операцiй реляцiйної алгебри,
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запропонований Коддом, з часом був розширений вiдповiдно до потреб

мов запитiв. Крiм вказаних вище операцiй до сигнатури реляцiйної

алгебри зараз також вiдносять операцiї перейменування та активного

доповнення [157,174].

Наступнi типи СУБД, якi з’явилися пiсля реляцiйних, можна вiднести

до так званих “постреляцiйних”. Так, в [72,135] застосовується поняття

“постреляцiйнi” БД для розширених реляцiйних, багатомiрних та об’єктно-

орiєнтованих СУБД.

Основи об’єктно-орiєнтованого програмування (ООП), зокрема,

об’єктна модель даних (ОМД), були закладенi наприкiнцi 60-х рокiв

минулого сторiччя [182]. Поява ОМД пов’язана з поняттям абстрактних

типiв даних (АТД) [13, 25]. Саме ООП дало поштовх до створення в

серединi 80-рокiв минулого сторiччя нового типу СУБД — об’єктних. У

1996 р. з виходом СУБД Informix Universal Server корпорацiї Informix

почалася епоха об’єктно-реляцiйних БД. Наприкiнцi 90-х рокiв з’явився

новий напрямок в розвитку СУБД — так званi NoSQL (Not only SQL)

СУБД, нацiленi на обробку великих об’ємiв слабоструктурованої або

взагалi неструктурованої iнформацiї.

Зауважимо, що iснують багато визначень термiну БД, якi взаємно

доповнюють одне одне. Так в [127, 128] система БД — це по сутi, не

що iнше, як комп’ютеризована система збереження записiв. В [144] БД

визначається, в широкому розумiннi, як набiр логiчно зв’язаних даних

(або опис цих даних), призначений для задоволення iнформацiйних потреб

органiзацiї. На бiльш конкретному рiвнi пiд БД розумiється єдине велике

сховище даних, яке однократно визначається, а потiм використовується

одночасно багатьма користувачами. В [145] БД — це самодокументоване

зiбрання iнтегрованих записiв. БД є самодокументованою (self-describing),

якщо вона мiстить з даними користувача опис власної структури. Цей

опис називається словником даних (data dictionary), каталогом даних (data

directory) або метаданими (metadata). Слiд зауважити, що згiдно [145]
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БД є моделлю моделi. БД не моделює реальнiсть або якусь її частину, а

є моделлю моделi користувача (user model). В [179] пiд БД розумiється

сукупнiсть призначених для машинної обробки даних, яка слугує для

задоволення потреб багатьох користувачiв в рамках однiєї або декiлькох

органiзацiй. В [115] пiд БД розумiється набiр даних, що знаходиться пiд

контролем СУБД. Нарештi, згiдно [28] БД — це органiзована колекцiя

даних, на сьогоднiшнiй день в цифровому форматi.

Iсторично першим типом БД по сутi була файлова система, яка, як

було сказано вище, мала ряд принципових недолiкiв, усунення яких

спричинило подальший бурхливий розвиток БД.

1.1. Реляцiйнi БД

В основi функцiонування реляцiйних БД лежить реляцiйна модель

даних. Наведемо одне iз багатьох означень реляцiйної БД.

Реляцiйна БД — це скiнченний набiр вiдношень. Вiдношення

використовуються для представлення сутностей та зв’язкiв мiж

сутностями [111]. В основi реляцiйної моделi лежать такi змiстовнi

складовi [144]:

– вiдношення, фiзичним представленням якого є “плоска” таблиця,

що складається iз стовпцiв та рядкiв; рядки вiдповiдають окремим

записам, а стовпцi — атрибутам;

– атрибут – iменований стовпець вiдношення; атрибути можуть

розташовуватися в таблицi в довiльному порядку;

– домен — множина допустимих значень одного або декiлькох

атрибутiв; кожен атрибут визначається на деякому доменi; домен

може бути системним або створеним користувачем на основi

системних доменiв;

– кортеж (синонiми — рядок, запис) — рядок вiдношення; кортежi

в таблицi можуть бути розташованi в довiльному порядку, при
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цьому вiдношення буде залишатися таким же самим, а отже мати

той же змiст.

Зробимо декiлька зауважень згiдно [174] щодо основного поняття

реляцiйних БД — поняття реляцiї (синонiми — таблицi, вiдношення).

Як всяке iнтуїтивне поняття реляцiя потенцiйно припускає багато

уточнень. Спочатку, як вже згадувалося вище, в якостi такого

уточнення Коддом було вибране класичне логiко-математичне поняття

скiнченномiсного вiдношення як пiдмножини декартова добутку

множин, взятих у деякому порядку (iншими словами, вiдношенням є

множина кортежiв фiксованої довжини). На початковому етапi таке

уточнення обумовило успiшнiсть та популярнiсть реляцiйного пiдходу

в БД. Дiйсно, змiстовнi поняття уточнювались i дослiджувались

за допомогою добре розвиненого формального апарату (теорiя

вiдношень, фрагменти мов логiки предикатiв першого порядку та

iн.) [22,121,122,129,130,133,138,146,156,167,175,181,182].

Разом з тим, традицiйне уточнення реляцiї має ряд недолiкiв.

Наприклад, iнформацiйний змiст реляцiї, не залежить вiд порядку

слiдування компонент, а для вiдношення цей порядок суттєвий.

Використання стандартних iмен 1,2,. . . для доступу до компонент

елементiв реляцiї (кортежам) обтяжливе, що, зокрема, призводить до

появи в метамовi, а не в мовi-об’єктi довiльних (“мнемонiчних”) iмен як

позначень стандартних.

Результатом традицiйного декартова добутку вiдношень є бiнарне

вiдношення, яке складають пари кортежiв вiдношень-аргументiв,

а результатом декартова добутку вiдношень в реляцiйнiй моделi

(розширеного добутку за термiнологiєю [120]) — вiдношення арностi

n+m, де n,m — арностi вiдношень-аргументiв, яке складають кортежi, що

отримуються конкатенацiєю вихiдних кортежiв. Ця, на перший погляд,

невелика рiзниця в означеннях призводить до суттєвих розбiжностей

властивостей цих двох операцiй: наприклад, розширений декартiв
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добуток асоцiативний (що є наслiдком асоцiативностi конкатенацiї

кортежiв), а вихiдний класичний декартiв добуток — нi.

Аналогiчно: стандартна операцiя проектування вiдношення за

компонентою дає множину, а операцiя проектування вiдношення в

реляцiйнiй моделi – вiдношення меншої арностi, нiж вiдношення-

аргумент [174].

Зазначимо, що сучасним адекватним уточненням реляцiї є

таблицi [172, 174]; при цьому таблицi уточнюються як множини або

мультимножини односхемних рядкiв, в свою чергу рядки моделюються в

термiнах iменних множин [170–173].

Наведемо ще кiлька основних понять реляцiйних БД.

Степiнь вiдношення — визначається кiлькiстю атрибутiв, якi

воно мiстить. Вiдношення тiльки з одним атрибутом має степiнь 1

i називається унарним (unary) вiдношенням. Вiдношення з двома

атрибутами називається бiнарним (binary), а для вiдношення з бiльшою

кiлькiстю атрибутiв використовується термiн n-арне (n-ary). Отже,

степiнь вiдношення за традицiйною термiнологiєю — це просто арнiсть

вiдношення.

Кардинальнiсть — кiлькiсть рядкiв, що мiстяться у вiдношеннi.

Отже, за традицiйною термiнологiєю кардинальнiсть — це потужнiсть

вiдношення як множини рядкiв.

Реляцiйна БД — набiр вiдношень, структура яких визначається за

допомогою особливих методiв, що називаються методами нормалiзацiї.

Схема реляцiйного вiдношення — бiнарне вiдношення, що

складається з пар вигляду <атрибут, домен атрибута> для всiх атрибутiв

вiдношення.

Як було вже сказано, в основi реляцiйних БД лежить реляцiйна

алгебра Кодда. Завдяки цьому iснує розвинений математичний апарат,

який дозволяє формально описувати роботу такого типу БД, зокрема,

вирiшувати питання оптимiзацiї виконання запитiв та стабiльного
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функцiонування в цiлому (див. сучасний огляд [101] щодо оптимiзацiї

запитiв в БД).

На сьогоднiшнiй час iснує багато формальних моделей реляцiйних

БД. Особливу увагу слiд звернути на нещодавно виконанi кандидатськi

роботи [117, 168] (науковий керiвник — професор Д.Б. Буй). В основi

цих робiт лежить композицiйний пiдхiд до програмування, який був

запропонований академiком НАН України В.Н. Редьком [170–173].

Наведемо основнi результати цих робiт. В роботi [168] задаються

теоретико-множиннi операцiї на таблицях, якi є аналогами звичайних

теоретико-множинних операцiй об’єднання, перетину та рiзницi.

Таблиця визначається наступним чином. Зафiксуємо наступнi двi

множини: 𝐴, елементи якої назвемо атрибутами, i 𝐷 –– унiверсальний

домен. Далi цi множини гратимуть роль множин iмен та денотатiв

вiдповiдно. Довiльну (скiнченну) множину атрибутiв 𝑅 ⊆ 𝐴 назвемо

схемою.

Рядком схеми 𝑅 називається iменна множина на парi 𝑅, 𝐷 (тобто

множина пар вигляду <атрибут, значення>), проекцiя якої за першою

компонентою рiвна 𝑅. Отже, при традицiйнiй iнтерпретацiї iменна

множина 𝛼 на парi 𝑅,𝐷 — це функцiя вигляду 𝛼 : 𝑅→ 𝐷.

Таблицею схеми 𝑅 називається пара (̂︀𝑡, 𝑅), де ̂︀𝑡 –– (скiнченна)

множина рядкiв схеми 𝑅, яка називається станом таблицi, друга

компонента таблицi схеми 𝑅 називається, природньо, схемою.

Вiдмiтимо, що схема таблицi може бути вiдновлена по непорожньому

стану таблицi. Але для порожнього стану це неможливе, тобто

порожньому стану можна приписати довiльну схему.

Множину всiх рядкiв (таблиць) схеми 𝑅 позначимо 𝑆(𝑅) (вiдповiдно

𝑇 (𝑅)), а множину всiх рядкiв (таблиць) — 𝑆 (вiдповiдно 𝑇 ). Таким

чином, 𝑆 def
=

⋃︀
𝑅⊆𝐴 𝑆(𝑅), 𝑇 def

=
⋃︀

𝑅⊆𝐴 𝑇 (𝑅). Схема може бути порожньою;

при цьому iснує єдиний рядок порожньої схеми, який позначається 𝜀.

Рядки будемо позначати 𝑠, 𝑠1, 𝑠2, . . ., таблицi — 𝑡, 𝑡1, 𝑡2, . . ..
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Далi буде розглянута таблична алгебра < 𝑇,Ω >, де 𝑇 — носiй,

Ω — сигнатура. Пiд носiєм табличної алгебри будемо розумiти множину

всiх таблиць, пiд сигнатурою Ω — множину операцiй на таблицях, що

складається з обмежень стандартних теоретико-множинних операцiй

об’єднання, перетину та рiзницi на множину односхемних таблиць, а

також певних спецiальних операцiй.

Розглянемо формальне означення теоретико-множинних операцiй над

таблицями.

Об’єднання двох таблиць (схеми 𝑅):⋃︀
𝑅 : 𝑇 (𝑅)× 𝑇 (𝑅)→ 𝑇 (𝑅); (̂︀𝑡1, 𝑅)

⋃︀
𝑅(̂︀𝑡2, 𝑅) = (̂︀𝑡1⋃︀̂︀𝑡2, 𝑅).

Перетин двох таблиць (схеми 𝑅):⋂︀
𝑅 : 𝑇 (𝑅)× 𝑇 (𝑅)→ 𝑇 (𝑅); (̂︀𝑡1, 𝑅)

⋂︀
𝑅(̂︀𝑡2, 𝑅) = (̂︀𝑡1⋂︀̂︀𝑡2, 𝑅).

Рiзниця двох таблиць (схеми 𝑅):

∖𝑅 : 𝑇 (𝑅)× 𝑇 (𝑅)→ 𝑇 (𝑅); (̂︀𝑡1, 𝑅) ∖𝑅 (̂︀𝑡2, 𝑅) = (̂︀𝑡1 ∖ ̂︀𝑡2, 𝑅).

Також визначаються операцiї внутрiшнього з’єднання, а саме

декартове з’єднання (Cross join, Cartesian join), внутрiшнє природнє

з’єднання (inner natural join), внутрiшнє з’єднання за атрибутами

𝐴1 . . . 𝐴𝑛 (inner join on 𝐴1 . . . 𝐴𝑛) та внутрiшнє з’єднання за предикатом p

(inner join on p).

Наприклад, пiд декартовим з’єднанням розумiється часткова операцiя

вигляду 𝐶𝑗 : 𝑇 × 𝑇
∼→ 𝑇 , 𝑑𝑜𝑚𝐶𝑗

def
= {(̂︀𝑡1, 𝑅1), (̂︀𝑡2, 𝑅2)

⃒⃒
𝑅1

⋂︀
𝑅2 = ∅}.

Стан результуючої таблицi на таблицях-аргументах (̂︀𝑡1, 𝑅1), (̂︀𝑡2, 𝑅2)

визначається формулою {𝑠
⃒⃒
∃𝑠1∃𝑠2(𝑠1 ∈ ̂︀𝑡1 ∧ 𝑠2 ∈ ̂︀𝑡2 ∧ 𝑠 = 𝑠1

⋃︀
𝑠2}. Схема

результуючої таблицi дорiвнює 𝑅1

⋃︀
𝑅2.

Серед операцiй зовнiшнього з’єднання в роботi задаються зовнiшнє

лiве з’єднання (outer left join), зовнiшнє праве з’єднання (outer right

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

об’єднанням (outer union join).

В роботi [117] вперше введено до розгляду табличну алгебру

нескiнченних таблиць, яка є узагальненням табличної алгебри.
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Узагальнено класичнi результати Кодда-Лакруа-Пiротта щодо

еквiвалентностi реляцiйних алгебр та двох числень на кортежах

або доменах. При цьому числення поповненi предикатними та

функцiональними сигнатурами, у той час у формулюваннях згаданих

класичних результатiв розглядають лише бiнарнi предикати, а

функцiональна сигнатура взагалi порожня. Побудовано мультимножинну

табличну алгебру, сигнатуру якої поповнено новими операцiями:

операцiями внутрiшнiх i зовнiшнiх з’єднань, операцiєю напiвз’єднання,

агрегатними операцiями.

1.1.1. Мова SQL для реляцiйних БД. Реляцiйна модель

тiсно пов’язана з мовою SQL (Structured Query Language — мова

структурованих запитiв). Фактично, коли говориться про мову

програмування для реляцiйних БД, то мається на увазi саме SQL [168].

Дамо одне iз означень мови SQL. SQL — формальна, непроцедурна

мова програмування, що застосовується для створення, модифiкацiї

та керування даними в реляцiйнiй БД та яка керується вiдповiдною

СУБД [158].

Мову SQL можна подiлити на двi частини: мова DDL (Data Definition

Language) та мова DML (Data Manipulation Language). Засобами мови

DDL можна створювати (оператор Create), модифiковувати (оператор Alter

або Modify), знищувати (оператор Delete) елементи БД, а також можна

керувати повноваженнями користувачiв БД (оператори Grant, Revoke).

Засобами мови DML можна здiйснювати додавання (оператор Insert),

знищення (оператор Delete), редагування (оператор Update) даних БД, а

також їх вибiрку (оператор запиту Select). Останнiй оператор розглянемо

бiльш докладно, бо його семантичнi структури найбiльш складнi [174].

Для здiйснення фiльтрування рядкiв таблицi в операторi Select

пiсля службового слова Where використовуються предикати на рядках.

Предикати можуть повертати третє логiчне значення unknown разом
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з стандартними значеннями iстини та хиби (true та false, вiдповiдно).

Це означає, що в SQL використовується трьохзначна логiка замiсть

класичної двозначної (булевої), а саме це так звана сильна тризначна

логiка Клiнi [81,137].

Атомарнi предикати з’єднуються в складнi вирази булевими

операцiями кон’юнкцiї, диз’юнкцiї та заперечення, розширеними на

третє значення unknown. Наведемо таблицi iстинностi для цих операцiй.

Зауважимо, що при заданнi бiнарних операцiй таблицями треба

домовлятися про спiвставлення аргументам рядкiв або стовпцiв таблиць;

але для операцiй кон’юнкцiї та диз’юнкцiї це не суттєве з огляду на

комутативнiсть операцiй.

Таблиця 1.1

Таблиця iстинностi кон’юнкцiї

AND true false unknown

true true false unknown

false false false false

unknown unknown false unknown

Таблиця 1.2

Таблиця iстинностi диз’юнкцiї

OR true false unknown

true true true true

false true false unknown

unknown true unknown unknown

Аналiз цих трьох таблиць показує, що це, насправдi, добре вiдома

так звана сильна тризначна логiка Клiнi, вперше введена Стефаном Клiнi

в терiї рекурсiї [137], перевiдкрита i перенесена на предикати в теорiї

систем алгоритмiчних алгебр Глушкова [118, 119]. Щодо компактного

задання цiєї логiки трьохелементними ланцюгами див. роботи [81,82].
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Таблиця 1.3

Таблиця iстинностi заперечення

NOT

true false

false true

unknown unknown

Треба зазначити, що при застосуваннi в умовi фiльтрацiї рiзних

логiчних операцiй треба враховувати їх прiоритет (табл. 1.4).

Таблиця 1.4

Таблиця прiоритетiв логiчних операцiй

Прiоритет Операцiя

найвищий атомарнi предикати

NOT

AND

найменший OR

1.1.2. Оптимiзацiя обробки запитiв. Одною з основних задач, якi

стоять перед СУБД, є “оптимiзацiя обробки” запитiв. Пiд “оптимiзацiєю

обробки” запитiв СУБД розумiють стратегiї, якi пiдвищують ефективнiсть

процедур обробки запитiв. Такi стратегiї представляють собою евристичнi

методи, доцiльнiсть використання яких обґрунтовується статистичними

методами. Поняття “запит”, є виразом деякої мови i розглядається в

наступних трьох контекстах [101].

1. Як стандартна вимога доступу користувача до даних БД (в цьому

випадку “оптимiзацiя” здiйснюється за рахунок програмування

вiдповiдних процедур пошуку даних i перетворення входу

користувача в результат необхiдного формату).

2. Як транзакцiя, що здiйснює змiну даних БД на пiдставi їх
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поточного значення.

3. Як вираз, який СУБД використовує для авторизацiї

користувача [39], забезпечення цiлiсностi даних [68] i

синхронiзацiї багатокористувацького доступу до БД [63].

Однiєю з характеристик оптимiзацiї запитiв — є “вартiсть” запиту.

Вартiсть запиту має декiлька складових [101].

1. Комунiкацiйна вартiсть, тобто вартiсть передачi даних з їх

мiсцеположення у вторинну пам’ять (тобто пам’ять, з якої

завантажуються данi для власне обчислення), а також вартiсть

перемiщення результату обчислення в його мiсце розташування.

2. Вартiсть доступу до вторинної пам’ятi, тобто вартiсть

завантаження порцiй даних з вторинної пам’ятi в основну

пам’ять, яка використовується при обчисленнi.

3. Вартiсть запам’ятовування, тобто вартiсть часу використання

вторинної пам’ятi i пам’ятi буферiв.

4. Вартiсть обчислення, тобто вартiсть часу, який використовується

безпосередньо для обчислення.

1.1.3. Аномалiї БД та їх усунення. Реляцiйна (таблична) БД

може зберiгати досить великий об’єм iнформацiї, яка розподiлена мiж

таблицями цiєї БД. Через це виникає ситуацiя, коли однi i тi ж данi

можуть знаходитися в декiлькох таблицях. Тодi можна говорити про

надлишковiсть такої iнформацiї в БД, наявнiсть якої в БД вказує на

можливi проблеми пiдтримки цiлiсностi БД. При роботi з таблицями

БД, якi мають надлишковi данi, виникають проблеми, що називаються

“аномалiями”. Можна умовно роздiлити аномалiї на три види:

– Аномалiя включення — проблема, пов’язана з додаванням

iнформацiї в БД.

– Аномалiя модифiкування — проблема, пов’язана зi змiнами

iнформацiї в БД.
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– Аномалiї знищення — проблема, пов’язана з видаленням

iнформацiї з БД.

Питання усунення аномалiй БД постає на етапi проектування

БД. Саме пiд час проектування БД за рахунок нормалiзацiї повиннi

вирiшуватися задачi мiнiмiзацiї кiлькостi даних, що дублюються i

спрощення методiв їх оновлення та обробки. Нормалiзацiєю називається

формальна процедура, в ходi якої атрибути даних групуються в таблицi,

а таблицi групуються в БД. Задачами нормалiзацiї є [163]:

– Виключення в таблицях iнформацiї, що повторюється.

– Створення структури, в якiй передбачена можливiсть її майбутнiх

змiн.

– Створення структури, в якiй вплив структурних змiн на додатки,

що використовують данi цiєї БД, зведено до мiнiмуму.

Коротко розглянемо формальнi основи нормалiзацiї реляцiйних

БД [99]. Вперше термiн “нормалiзацiя” був застосований у 1970 р.

Е.Ф. Коддом для назви процедури усунення непростих доменiв [22,138].

Iсторично поняття першої нормальної форми (1НФ) трансформувалося та

уточнювалося. Так, спочатку це поняття уточнювалося наступним чином:

“Вiдношення знаходиться в 1НФ, якщо кожне значення у вiдношеннi

є атомарним елементом даних (таким, що не розкладається)” [127].

Потiм цьому поняттю надавався бiльш уточнений змiст: “Вiдношення

знаходиться в 1НФ, якщо домен кожного атрибута мiстить тiльки

атомарнi значення (простi, неподiльнi) i значення кожного атрибуту

набувають тiльки повних значень з цього домену” [36]. З появою

складних типiв даних в СУБД, поняття 1НФ уточнювалося наступним

чином: “Змiнна-вiдношення знаходиться у 1НФ тодi i тiльки тодi, коли в

кожному її допустимому значеннi кожний кортеж мiстить тiльки одне

значення для кожного атрибуту” [128]. У 1971 р. Кодд у роботi [23]

вказує на надлишковiсть даних та аномалiї, якi виникають при

здiйсненнi операцiй над вiдношеннями, вперше представляє концепцiю
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функцiональної залежностi (ФЗ), демонструє можливiсть її використання

для розв’язання проблем проектування БД, наводить означення другої

нормальної форми (2НФ), транзитивної ФЗ та третьої нормальної форми

(3НФ).

Означення транзитивної ФЗ (див. наприклад, фундаментальну

монографiю Е.Ф. Кодда [24]): “Нехай A, B i C рiзнi атрибути (або рiзнi

множини атрибутiв) у вiдношеннi i нехай вони задовольняють наступним

умовам: виконуються ФЗ 𝐴→ 𝐵, 𝐵 → 𝐶 та не виконується ФЗ 𝐵 → 𝐴.

Тодi ФЗ 𝐴 → 𝐶 називається транзитивною залежнiстю”, на даний час

має два уточнення [99]:

1. атрибут 𝐶 ̸∈ 𝐴
⋃︀

𝐵, де 𝐴 i 𝐵 — множини атрибутiв [157];

дана умова виключає з розгляду тривiальнi ФЗ (ФЗ називається

тривiальною, якщо її права частина є пiдмножиною лiвої);

2. 𝐵 ̸⊆ 𝐴, де 𝐴 i 𝐵 — множини атрибутiв [130]; цим також

виключаються тривiальнi ФЗ в посилцi 𝐴→ 𝐵.

Для приведення вiдношення до 3НФ користуються багатьма

алгоритмами [130]. Так, Хез (Heath) сформулював теорему, яка

обґрунтовувала приведення вiдношення до 3НФ за допомогою

декомпозицiї без втрат вiдношення 𝑅(𝐴,𝐵,𝐶) на проекцiї 𝑅1 = 𝜋𝑅(𝐴,𝐵)

та 𝑅2 = 𝜋𝑅(𝐴,𝐶) за умови виконання ФЗ 𝐴→ 𝐵 [41]. Також на сьогоднi

вiдомими класичними алгоритмами зведення схеми вiдношення до

3НФ є алгоритми Ульмана [181], Делобеля-Гейсi (Delobel-Gasey) [32],

результатами яких не завжди є схема у 3НФ, Берштейна (Bernstein) [9],

Iслура (Isloor) [46], Неклюдової-Цаленка [162], який дає кiлькiсно

оптимальну схему БД; оригiнальний алгоритм зведення схеми вiдношення

до 3НФ через побудову кiльцевих покриттiв запропонував Мейер [157].

Переваги та недолiки бiльшостi з вказаних алгоритмiв, а також їх

вiдповiднiсть рiзним визначенням еквiвалентностi реляцiйних схем

розглянутi у монографiї В.П. Дрiбаса [130]. Пошук ефективних

алгоритмiв розв’язання задачi синтезу оптимальної схеми БД у 3НФ
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продовжується i сьогоднi (див., наприклад, [114, 124, 131]). З приводу

сучасного стану справ в теорiї нормалiзацiї дивись роботи [99,100,104].

1.2. Об’єктно-орiєнтованi БД

Розглянемо такий тип БД, як об’єктнi-орiєнтованi. До такого типу БД

можна вiднести об’єктнi та об’єктно-реляцiйнi. У об’єктно-реляцiйних

БД до реляцiйної МД додана можливiсть використовувати складнi типи

даних та деякi складовi об’єктного пiдходу, зокрема, успадкування.

1.2.1. Об’єктнi БД. Складна будова об’єктивної дiйсностi спонукає

людину використовувати класифiкацiйнi схеми, якi дозволяють цiлiсно

представляти цю реальнiсть у виглядi об’єктiв. Тому абсолютно природнiм

стало впровадження пiдтримки об’єктного пiдходу в мови програмування

та в БД, зокрема. В основi об’єктного пiдходу лежить ОМД. В [144]

ця модель визначається як модель, що враховує семантику об’єктiв —

головного поняття ООП. Основна iдея об’єктного пiдходу полягає в

об’єднаннi даних i операцiй, якi виконуються над цими даними, в

одне концептуально замкнуте поняття — клас. Данi класу не повиннi

змiнюватися ззовнi, а доступ до даних слiд здiйснювати тiльки через

функцiї-члени (методи класу). Програма, яка написана на об’єктнiй мовi,

взаємодiє з сукупностю об’єктiв, кожен з яких належить до певного АТД

(класу) i має iнтерфейс у виглядi сукупностi методiв для взаємодiї з

iншими об’єктами за допомогою повiдомлень.

Зробимо огляд стану справ для об’єктних баз даних (ОБД). Iсторично

розробка систем ОБД розпочалася в 80-х роках минулого столiття в

зв’язку з впровадженням складних програмних додаткiв, пов’язаних

з автоматизованим проектуванням (Computer Aided Design — CAD),

автоматизованим виробництвом (Computer Aided Manufacturing — CAM),

системами, якi основанi на знаннях, тощо. Використання реляцiйного
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пiдходу в таких додатках показало його неефективнiсть. Iншими

словами, поява об’єктно-орiєнтованих БД (ООБД) була зумовлена бiльш

адекватним представленням та моделюванням сутностей реального свiту

в ОБД в порiвняннi з реляцiйними БД.

Об’єктна теорiя побудована з використанням базових понять

об’єктного пiдходу Г. Буча та трикутника Г. Фреге, виходячи з наступних

принципiв [1,154]:

– Загальностi об’єктного визначення: всi сутностi — об’єкти.

– Унiкальностi: кожен об’єкт — унiкальний елемент.

– Об’єктної впорядкованостi: всi об’єкти впорядкованi у

вiдповiдностi з певними вiдношеннями.

– Цiлiсностi об’єктної моделi: об’єкти i вiдношення мiж ними

однозначно визначаються в моделi на певному рiвнi абстракцiї.

– Iнтероперабельностi об’єктiв: об’єкти пов’язуються операцiями

викликiв на множинах вхiдних i вихiдних iнтерфейсiв.

Задамося питанням щодо вiдмiнностей об’єктних БД вiд реляцiйних.

Суттєвою вiдмiннiстю мiж цими двома видами БД є рiзнi моделi даних.

Обов’язковою складовою ООБД є, по-перше, можливiсть манiпулювання

об’єктами, що представляються у виглядi сутностей в адресному просторi

обчислювальної системи, яка з’являється при створенi екземпляра класу,

та, по-друге, використання концепцiй ООП (iнкапсуляцiї, успадкування

та полiморфiзму).

Зазначимо також, що кожна одиниця (об’єкт) iнформацiї в таких

БД володiє двома характеристиками: станом та поведiнкою. Стан

визначається сукупнiстю поточних значень атрибутiв та зв’язкiв, якi має

об’єкт. Значеннями атрибутiв можуть виступати як елементи примiтивних

типiв даних (рядки, цiлi числа), так i iншi об’єкти. Останнiй факт

дає можливiсть визначати об’єкт рекурсивно через iншi об’єкти. Стан

визначає реакцiю об’єкта на подiю, яка в нього поступає. Об’єкт зберiгає

свiй стан на протязi часу мiж двома послiдовними подiями, якi вiн



30

приймає.

Поведiнка визначається можливiстю об’єкта реагувати на дiї ззовнi.

Реагування на дiї ззовнi вiдбувається через методи об’єкта, якi в

нього iнтегрованi (реалiзованi, implemented). Кожен об’єкт в БД володiє

унiкальним iдентифiкатором OID (Object Identifier). Об’єкти, якi мають

однаковий стан та поведiнку, групуються в класи, створюючи при цьому

екстент (extent) класу. Об’єкт може належати як екстенту одного класу,

так i екстенту декiлькох класiв у випадку звичайного та множинного

успадкування [4].

Розглянемо останнiй факт на прикладi простого успадкування. Нехай

є клас “Риби” i вiд нього успадковується новий клас “Оселедець”, який

розширює характеристики батькiвського класу. З урахуванням того, що

кожен оселедець є рибою, а риба не є обов’язково оселедцем, маємо,

що об’єкт класу “Риби” може бути при необхiдностi замiщений об’єктом

класу “Оселедець”.

Що стосується реляцiйної моделi, то вона оперує тiльки станом

сутностi (вiдношення або рядок вiдношення). Як вiдомо, реляцiйна БД

будується на основi вiдношень, якi представляються у виглядi множин

рядкiв, в той же час, об’єктна БД будується на основi набору класiв.

Так, якщо в реляцiйнiй моделi вiзьмемо предметну область “Школа”, то

в нiй можна побудувати вiдношення “Вчитель” з рядками, якi будуть

мiстити iнформацiю про вчителiв школи. В той же час, в об’єктнiй моделi,

реалiзацiєю якої є ОБД, буде мiститись клас “Вчитель”, екземпляри

якого (об’єкти) будуть мiстити iнформацiю про кожного вчителя школи.

Перед вивченням властивостей об’єкта дослiдження потрiбно дати

означення такому об’єкту, в якому ми можемо видiлити характеристики,

якi будемо потiм дослiджувати. Об’єктно-орiєнтованому пiдходу в

програмуваннi та в БД присвячено багато праць. Серед них можна

видiлити [5,12,20,43,48,51,69,74] та вiдповiдно iснує багато визначень

ООП та ОБД. Ми будемо визначати ОБД як БД, в яких об’єктно-
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орiєнтований пiдхiд поєднується з функцiональнiстю БД. Цей пiдхiд

надає можливiсть бiльш точно моделювати предметну область. В свою

чергу, функцiональнiсть об’єктно-орiєнтованих СУБД потрiбна для

забезпечення цiлiсностi даних, а також паралельного доступу до них.

Використання об’єктно-орiєнтованого пiдходу надає суттєвi переваги

ООБД. Спiльним для рiзних ООБД є використання об’єктно-орiєнтованих

мов програмування, основними властивостями яких є iнкапсуляцiя,

полiморфiзм, успадкування. Отже, формалiзацiя успадкування класiв

є кроком у створеннi загального пiдходу до побудови ООБД та їхньої

роботи в цiлому. Як вже було сказано, для табличних (реляцiйних)

баз даних формалiзацiя була виконана побудовою теорiї табличних

алгебр [174], якi суттєво узагальнюють добре вiдому реляцiйну алгебру

Кодда.

Зазначимо, що згiдно ООП предметна область (ПрО) представляється

як множина об’єктiв з властивостями, якi необхiднi для визначення та

iдентифiкацiї об’єктiв, а також описами їх поведiнки в рамках вибраної

системи понять на фiксованому рiвнi абстракцiї. ПрО, яка моделюється

об’єктами, сама є об’єктом i тому може бути окремим об’єктом у

складi другої ПрО. При моделюваннi об’єкт ПрО отримує хоча б одну

властивiсть, яка необхiдна для його iдентифiкацiї в множинi об’єктiв

ПрО [151]. На сьогоднiшнiй день не iснує єдиної думки про те, що

лежить в основi об’єктної моделi (ОМ). ОМ визначають такi принципи:

абстракцiя, iнкапсуляцiя, успадкування та полiморфiзм [38, 159] i цей

пiдхiд пiдтримує бiльшiсть спецiалiстiв. Мова програмування, в якiй

реалiзованi цi принципи, є об’єктно-орiєнтованою i саме вони надають

мовi гнучкiсть при програмнiй реалiзацiї сутностей ПрО.

Поряд з цим, iснує i iнша думка. Зокрема, в основi ОМ лежить

тiльки механiзм успадкування. Цiєї точки зору притримується

Л. Карделлi (Luca Cardelli) [18]. Крiм того, наприклад, на форумi

сайту www.sql.ru можна знайти погляд одного з дописувачiв:
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“Определение того, что делает язык об’єктно-ориентированным, остаётся

спорным. Исследование разницы между Simula, Smalltalk и другими

языками подсказывает мысль, что наследование является единственной

критической идеей, ассоциирующейся с ООП. Сопрограммы, передача

сообщений, статическая/динамическая область видимости, проверка

типов, простые/множественные родительские классы — все эти явно

независимые характеристики могут присутствовать или отсутствовать в

языке, который считается обьектно-ориентированным. Поэтому теория

ООП должна прежде всего сосредоточиться на значении термина

наследование”(!) (www.sql.ru). Автор згоден, що успадкування класiв

надає мiць i гнучкiсть об’єктно-орiєнтованiй мовi програмування,

причому реалiзацiя успадкування, як правило, передбачає використання

полiморфiзму та iнкапсуляцiї, тобто принципи полiморфiзму та

iнкапсуляцiї неявно присутнi в семантицi успадкування. Але поряд з цим

автор дотримується iншої думки з приводу того, що саме робить мову

програмування об’єктно-орiєнтованою. Аргументацiя така: наприклад, в

функцiональнiй мовi програмування Haskell реалiзовано успадкування,

але це зовсiм не говорить про те, що це мова є об’єктно-орiєнтованою.

Вiдповiдно, твердження про те, що тiльки успадкування визначає

ОМ, є неповним i тому є некоректним. Перш за все необхiдно

зауважити, що у зв’язку з популярнiстю ООП як засобу проектування та

розробки програмних систем (ПС) iснує достатня кiлькiсть вiдповiдної

лiтератури [10,11,73,75,116,123,151,153,159,182,188]. Слiд вiдмiтити

ряд робiт професора, провiдного наукового спiвробiтника Iнституту

системного програмування РАН, професора Московського фiзико-

технiчного iнституту К.М. Лаврiщевої [151–153], в яких придiляється

велика увага проектуванню та програмуванню ПС, в основi яких лежить

ООП. Автор пропонує видiляти чотири рiвня абстрактного представлення

ОМ: узагальнюючий, структурно-впорядкований, характеристичний i

поведiнковий. На кожному з цих рiвнiв застосовується свiй математичний



33

апарат. Також можна видiлити класичну працю М. Абадi та Л. Карделi [1],

а також працi А.Г. Пiскунова [164–166].

Вiдмiтимо, що iснує група OMG (Object Management Group), в

основi дiяльностi якої лежить пропагування та стандартизацiя ООП. Ця

група описала набiр стандартiв OMA (Object Management Architecture).

Вiдомим i поширеним у застосуваннi на сьогоднiшнiй день є CORBA

(Common Object Request Broker Architecture) — специфiкацiя взаємодiї

рiзнотипних об’єктiв в розподiленiй системi [26]. В данiй моделi для

опису понять застосовується декларативна мова визначення iнтерфейсiв

IDL (Interface Definition Language).

Зазначимо, що для повної гарантiї того, що iнформацiйна

система, побудована на основi ООП, буде задовольняти вихiдним

специфiкацiям i стабiльно працювати (буде гарантостiйкою (resilent)

за термiнологiєю [76]), необхiдно видiлити компоненти системи,

формально їх описати та верифiкувати. В результатi виникла

необхiднiсть формального визначення понять об’єкта, класу, операцiй

над об’єктами и т.п. Для ООП побудованi формальнi моделi. Наведемо

ряд праць, присвячених побудовi формальних моделей. Наприклад,

в роботах [164, 165] формально наводиться визначення основних

понять ООП: класу, об’єкту, успадкування, iнкапсуляцiї, полiморфiзму

з використанням математичного апарату теорiї множин, функцiй,

абстрактних автоматiв Мiлi та Мура (в цi же роботi наводиться

велика кiлькiсть бiблiографiї по ООП). В роботi [64] автори будують

формальну модель для об’єктних БД, в основi якої лежить теорiя

категорiй. В [88, 89] наведено формальне визначення основних понять

ООП, в основi визначення яких лежить композицiйне програмування,

започатковане академiком НАН України В.Н. Редьком [170,171,173].

Особливу увагу слiд придiлити питанню побудови ОМ для об’єктних

БД, так як в основi бiльш-менш складної iнформацiйної системи

лежить саме БД. Поширене розповсюдження ООП рiзко позначило
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проблему семантичного розриву мiж моделлю мови програмування та

моделлю представлення даних в БД. ОМ дозволяє оперувати складними

структурами даних. В результатi СУБД стали розвиватися в трьох

напрямках.

1. Побудова вiдображення об’єктiв в традицiйну реляцiйну модель

даних.

2. Включення понять ООП в реляцiйнi СУБД шляхом розширення

типiв даних, що використовуються в БД.

3. Створення принципово нових, об’єктно-орiєнтованих СУБД, якi

в своїй роботi слiдують стандарту ODMG (Object Database

Management Group) [59].

В [54] автори формально будують модель даних, в яку входять:

скiнченна множина основних типiв 𝐷, злiченна множина об’єктних

iдентифiкаторiв 𝑂, множина iмен атрибутiв 𝐴, множина iмен методiв

𝑀 , множина iмен класiв 𝐶. Так як об’єкт може мiстити в собi

данi, то розрiзняють примiтивнi значення (atomic values) та складнi

значення (structured values). Автори наводять синтаксичний опис

класу (неформальний). Наводиться формальне визначення методу,

який є функцiєю, що вiдображає сигнатуру в тiло (реалiзацiю)

методу. Сигнатура формально описується наступним чином — 𝑐:

𝑚(𝜏1, 𝜏2, . . . , 𝜏𝑛) → 𝜏𝑟 , де 𝑐 — iм’я класу, якому належить метод, 𝑚 —

им’я методу, 𝜏1, 𝜏2, . . . , 𝜏𝑛 — список типiв параметрiв i 𝜏𝑟 — тип значення,

що повертається. Також у статтi згадується просте успадкування, яке

формально не визначено. Наводиться формальне визначення об’єкта,

який задається трiйкою (𝑜, 𝜈, 𝑐), де 𝑜 ∈ 𝑂 — iдентифiкатор об’єкта, 𝑣 —

значення об’єкта, 𝑐 ∈ 𝐶 — клас, якому належить об’єкт. Також

наводиться формальне визначення об’єктної БД: БД мiстить схему

(Schema) та екземпляри схеми (Instances). Схема описується трiйкою

(𝐶, 𝜎,𝐺), де 𝐶 — як i ранiше множина iмен класiв БД, 𝜎 — функцiя,

яка спiвставляє iменам класiв власне класи, 𝐺 — множина глобальних
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змiнних класiв. Множини 𝐶 та 𝐺 виступають в якостi точки входу в БД.

Екземпляри схеми БД мiстять скiнченну множину об’єктiв i чотири

функцiї: 𝜋𝑑 — призначає об’єктам унiкальнi об’єктнi iдентифiкатори

(𝑜𝑖𝑑), 𝜋 — функцiя, яка по об’єкту визначає iдентифiкатор 𝑜𝑖𝑑, який

присвоюється об’єкту функцiєю 𝜋𝑑, 𝜐 — функцiя, яка спiвставляє

об’єктним iдентифiкаторам значення всiх об’єктiв, що знаходяться в

БД, 𝛾 — функцiя, яка присвоює значення глобальним змiнним об’єктiв.

Обговоримо побудову об’єктної алгебри. За аналогiєю з реляцiйною

моделлю даних, в основi якої лежить реляцiйна алгебра Кодда, для ООП

також розглядають так звану об’єктну алгебру, носiєм якої є множина

об’єктiв [54, 67, 70]. Розрiзняються цi алгебри тiльки сигнатурними

операцiями над об’єктами.

В [90] автори вводять операцiї перетину та зчленування (в роботi

вона називається об’єднанням) над класами. В результатi пропонується

розглядати замiсть об’єктної алгебри об’єктну алгебраїчну систему

< 𝑂,𝐾; Ω𝑜𝑏𝑗; Ω𝑠𝑝𝑒𝑐;6>, де 𝑂 — множина об’єктiв класiв, 𝐾 — множина

класiв (специфiкацiй класiв), Ω𝑜𝑏𝑗 — множина операцiй над об’єктами,

Ω𝑠𝑝𝑒𝑐 — множина операцiй над класами, а вiдношення 6⊆ 𝐾 × 𝐾 —

вiдношення часткового порядку, яке уточнює вiдношення успадкування

класiв.

В статтi Ерiка Пулла (Erik Pool) [61] обговорюються проблеми

видiлення типу (Subtyping) та успадкування (Inheritance) з використанням

алгебр и коалгебр. Також не можна пройти повз монографiї М. Абадi

та Л. Карделлi [1]. В нiй обговорюються такi поняття, як тип, клас,

пiдклас, видiлення типу (Subtyping), успадкування (Inheritance) та їхнi

вiдмiнностi.

Зазначимо, що iснує наступна вiдмiннiсть у використаннi типiв даних

атрибутiв. Так, в реляцiйнiй БД, як правило, атрибути мають простi

(примiтивнi) типи даних, а в ООБД значеннями атрибутiв можуть бути

елементи складних типiв даних. Причому, складнi типи даних можуть
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бути iмплементованi в СУБД, а можуть бути створенi користувачем

(user-defined types) [74].

Слiд вiдмiтити, що iснує принципова можливiсть перетворити ОМ в

реляцiйну. При такому пiдходi кожному класу буде вiдповiдати певне

вiдношення (таблиця). Атрибути класу стануть атрибутами вiдповiдного

вiдношення, а екземпляру класу буде вiдповiдати певний рядок у

вiдношеннi. Цю можливiсть можна реалiзувати за допомогою так званого

вiдображення клас-вiдношення (𝑂𝑅𝑀 — Object Relation Mapping) [7, 42].

Така задача виникає у випадку, коли прикладна програма, що виступає

клiєнтом по вiдношенню до БД, реалiзована на об’єктно-орiєнтованiй

мовi програмування, а данi зберiгаються в реляцiйнiй БД.

Щодо практичної реалiзацiї, то iснує багато програмних продуктiв,

якi надають можливiсть користування 𝑂𝑅𝑀 . Серед таких програм слiд

видiлити Hibernate [42, 52]. Крiм того, можна здiйснювати зворотне

перетворення реляцiйної моделi в об’єктну. Така задача може виникнути,

коли треба в об’єктному стилi переписати програму-клiєнт, створену для

роботи з реляцiйною БД [149,150].

Наведемо порiвняння основних понять об’єктно-орiєнтованих i

реляцiйних СУБД з точки зору моделювання даних (табл. 4.1) [66].

Таблиця 1.5

Порiвняння основних понять ОБД та реляцiйних БД

ОО модель Реляцiйна

модель

Вiдмiнностi

1 2 3

Об’єкт Сутнiсть

Якщо стан об’єкта можна вiднести

до сутностi, то поведiнка визначає

властивiсть виключно об’єкта

Клас об’єктiв

(екземплярiв)

Типи даних

сутностей

Клас визначає загальну поведiнку

його екземплярiв
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Продовж. табл. 1.5

1 2 3

Атрибути Атрибути В об’єктнiй моделi атрибути можуть

мати модифiкатори доступу

Повiдомлення

(Iнтерфейс)

Немає

аналога

Нема чого порiвнювати

Iєрархiя

класiв
Схема БД

Iєрархiя класiв реалiзується за

рахунок успадкування, в то й

же час зв’язки мiж сутностями

один до багатьох здiйснюється

за допомогою посилань (зовнiшнi

ключi, foreign keys), а зв’язки

загального виду — за допомогою

додаткових таблиць

Вiдношення Вiдношення

Вiдмiнностей немає, але в

об’єктних БД успадкування

надає екземплярам класу новий

стан i поведiнку

Iдентифiкатор

об’єкта

(OID)

Ключове

поле

В об’єктних БД OID визначається

СУБД автоматично. СУБД

надає користувачу механiзми

роботи з OID, але в бiльшостi

випадкiв може застерiгати вiд

такої роботи. В реляцiйних

БД ключове поле, як правило,

визначається користувачем i

може використовуватися для

встановлення зв’язкiв мiж

сутностями
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Продовж. табл. 1.5

1 2 3

Успадкування Немає Нема чого порiвнювати

Iнкапсуляцiя Немає

аналога

Нема чого порiвнювати

Запити в об’єктних БД. Для опису та манiпулювання iнформацiєю

в об’єктних БД використовують вiдповiднi мови. За аналогiєю з

реляцiйними СУБД в об’єктних iснує мова опису об’єктiв ODL (Object

Definition Language), що дозволяє описати структуру даних та схему

БД для об’єктної моделi, розробленої консорцiумом ODMG [59], та мова

OQL (Object Query Language), що слугує для пошуку об’єктiв у БД. Про

мову ODL докладно викладено в статтi [147]. З iншого боку, iснують

такi об’єктнi СУБД (NeoDatis [57], db4o [58], objectdb [37], тощо), в

яких створення схеми класу та екземплярiв класу покладається на мову

програмування (Java, C++, тощо). Такi СУБД надають користувачу

бiблiотеки (класи) для взаємодiї з БД.

У кожнiй розвиненiй об’єктнiй СУБД присутнi наступнi операцiї над

об’єктами, якi можна позначити абревiатурою CRUD: створення об’єкту

та помiщення його в БД (Create, Storing), зчитування об’єкту з БД

(Retrieving), змiна об’єкту з подальшим його записом в БД (Update),

знищення об’єкту з БД (Deleting). На вiдмiну вiд реляцiйних СУБД,

в яких iснує єдиний пiдхiд до реалiзацiї вибiрки даних (мова SQL), в

об’єктних СУБД iснує декiлька шляхiв реалiзацiї цiєї можливостi: Java

Persistence Query Language (JPQL), Query by Example (QBE), Native

Queries (NQ), Simple Object Database Access (S.O.D.A), рекурсивнi запити

(Recursive Queries) та iншi [57, 58]. Реалiзацiю вибiрки даних обирає

безпосередньо користувач ООБД в залежностi вiд поставленої задачi.

1.2.2. Об’єктно-реляцiйнi БД. В основi функцiонування об’єктно-

реляцiйних баз даних (ОРБД) лежить iнтеграцiя елементiв ОМД в
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реляцiйну модель. Фактично ОРБД представляє собою розширення

функцiональних можливостей реляцiйних БД. Прикладами такого

розширення можуть виступати.

1. Збереження в атрибутi значень складних типiв даних.

2. Реалiзацiя успадкування таблиць.

3. Надання рядку таблицi об’єктного iдентифiкатора, який вiдiграє

роль первинного ключа (primary key) таблицi.

Зауважимо, що реалiзацiя iдей об’єктного пiдходу для реляцiйних

БД дещо вiдрiзняється вiд реалiзацiї безпосередньо в об’єктному пiдходi.

Покажемо це на прикладi успадкування таблиць в об’єктно-реляцiйнiй

СУБД postgresql v. 9.3 [161]. Нехай маємо двi таблицi vnz (вiдповiдає

деякому ВНЗ) та faculty (вiдповiдає факультету ВНЗ). Створимо схеми

цих таблиць:

Лiстинг 1.1 – Приклад успадкування в Postgresql

CREATE TABLE vnz (

id Serial,

name text,

depts_name Characters(25),

unit unit

);

CREATE TABLE faculty (

pidrozdil ltree

) INHERITS (vnz);

Таблиця faculty успадковує всi атрибути батькiвської таблицi vnz.

Причому, коли додається запис в таблицю faculty, цей же запис додається

в таблицю vnz (без атрибута pidrozdil). Тут ми спостерiгаємо деяку

вiдмiннiсть вiд ООП. Як вiдомо, в ООП при створеннi об’єкта похiдного

класу цей об’єкт не буде створюватися в батькiвському класi.
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1.3. NoSQL БД

Зробимо декiлька зауважень щодо NoSQL БД. З кожним роком

кiлькiсть iнформацiї, яка повинна зберiгатися та оброблятися в БД,

стрiмко зростає. Також сучаснi СУБД стикаються з iнформацiєю, яка не

є структурованою, зростають вимоги до надзвичайно швидкого виконання

запитiв та оновлення фiзично розподiлених даних. Ця тенденцiя вимагає

постiйного пiдвищення функцiональних можливостей як серверiв

(hardware: пiдвищення тактової частоти процесорiв, пам’ятi, зменшення

часу запису-зчитування iнформацiї з накопичувачiв), так i реалiзацiї

механiзмiв пiдвищення швидкодiї роботи з iнформацiєю в самої БД на

логiчному рiвнi (software). В реляцiйних БД для пiдтримки цiлiсностi

та прискорення виконання запитiв на великому об’ємi iнформацiї

були реалiзованi механiзми: нормалiзацiя, денормалiзацiя та шардiнг

(sharding, так зване вертикальне або горизонтальне масштабування, яке

є архiтектурним рiшенням).

Суть шардiнгу полягає в роздiленнi БД на окремi частини з подальшим

перенесенням цих частин на окремi сервера. Шардiнг можна роздiлити

на два типи: вертикальний та горизонтальний. Вертикальний шардiнг —

це спосiб видiлення таблицi або декiлькох таблиць з метою подальшого

перенесення на iнший сервер БД. Горизонтальний шардiнг — це спосiб

роздiлення однiєї таблицi на частини з метою перенесення кожної частини

на окремий сервер. Цi механiзми давали певний час змогу пришвидшити

роботу реляцiйних БД, в яких зберiгається досить велика кiлькiсть

iнформацiї. Але з часом навiть цi механiзми не дозволяли виконувати

покладених на них завдань по обробцi великих об’ємiв iнформацiї.

В результатi перед розробниками програмного забезпечення постало

завдання знайти новi механiзми пришвидшення обробки iнформацiї

в БД. Це i дало поштовх для розвитку нового типу БД — NoSQL.

Зауважимо, що термiн NoSQL визначає скорiше напрямок розвитку БД,
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а нiж технологiю. За моделлю даних БД типу NoSQL можна умовно

подiлити на 5 типiв:

– документо-орiєнтованi БД (OrientDB, MongoDB) [33,56];

– БД типу “ключ-значення” (Redis, Memcached) [55,62];

– стовпцевi БД (Cassandra, HBase) [19,40];

– графовi БД (OrientDB, HyperGraphDB, Infinite Graph) [33,44,45];

– XML-сховища (eXistdb) [29].

Треба зауважити, що iснують такi NoSQL СУБД, якi не можна

однозначно вiднести до якогось одного з перелiчених вище типiв БД. Це

пов’язано з тим, що границi мiж вказаними вище моделями даних дуже

часто розмитi i такi БД не можна однозначно вiднести до одного типу.

Наприклад, базу даних OrientDB можна одночасно вiднести як до типу

документо-орiєнтованих, так i до графових БД.

Незважаючи на те, що NoSQL СУБД мають переваги, в першу чергу

для обробки i збереження великої кiлькостi iнформацiї, вони все ж таки

мають недолiк, а саме повiльну можливiсть агрегувати структури даних.

В цьому контекстi реляцiйнi БД мають перевагу завдяки вiдсутностi

агрегатної структури, яка дозволяє здiйснювати рiзноплановий доступ

до даних. Окрiм цього, вони забезпечують зручний механiзм, який

дозволяє здiйснювати пошук даних незалежно вiд того, як цi данi

зберiгаються [169]. Тому при виборi вiдповiдної моделi даних (СУБД)

потрiбно пiдходити виважено.

Поширене використання NoSQL БД призвело до створення

формальних моделей таких БД. Так, в роботi [15] побудовано двi моделi

даних, що уточнюють структури даних документо-орiєнтованих БД. В

основi побудови першої моделi лежить теорiя множин, в основi другої —

теорiя мультимножин, яка дає можливiсть використовувати дублiкати

записiв в межах одного документа. Введено вiдношення пiддокумента

та пiдзапису, якi уточнюють входження одного документа в iнший.

В статтi [47] розглядаються основнi концепцiї NoSQL баз даних, на
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прикладi СУБД MongoDB показано реалiзацiю документ-орiєнтованої

моделi даних. В статтi [177] розглядається формальне уточнення

вiдображення рiзновидiв NoSQL моделей даних в об’єктну. Розглянутi

проблеми, якi виникають пiд час такого вiдображення.

1.4. Основнi результати роздiлу

Перший роздiл присвячений огляду iснуючої лiтератури по основним

типам баз даних. На основi викладеного матерiалу можна зробити

наступнi висновки.

В основi функцiонування тiєї чи iншої БД лежить модель даних,

яка впливає на те, як СУБД буде оперувати даними. Серед поширених

моделей даних можна видiлити: iєрархiчну, мережеву, реляцiйну, об’єктну,

тощо.

Єдиного визначення термiну БД немає, про що свiдчать рiзнi варiанти

означення цього термiну. Наведенi означення термiну “база даних”, якi

взятi з рiзних джерел.

На сьогоднiшнiй день iснує багато формальних моделей реляцiйних

БД. В основi останнiх робiт лежить композицiйний пiдхiд до

програмування, який був запропонований академiком НАН України

В.Н. Редьком. Для реляцiйних БД сучасним уточненням реляцiї

є таблицi. При цьому, таблицi уточнюються як множини або

мультимножини односхемних рядкiв, в свою чергу, рядки моделюються в

термiнах iменних множин.

Об’єктна теорiя побудована з використанням базових понять

об’єктного пiдходу Г. Буча та трикутника Г. Фреге, виходячи з наступних

принципiв: загальностi об’єктного визначення, об’єктної впорядкованостi,

цiлiсностi об’єктної моделi.

Кожен об’єкт в об’єктних БД володiє двома характеристиками: станом

та поведiнкою. Стан визначається сукупнiстю поточних значень атрибутiв
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та зв’язкiв, якi має об’єкт. Значеннями атрибутiв можуть виступати як

елементи примiтивних типiв даних (наприклад, рядки, цiлi числа), так i

iншi бiльш складнi об’єкти. Поведiнка визначається можливiстю об’єкта

реагувати на дiї ззовнi.

Якщо для реляцiйних БД мовою запитiв є мова SQL, яка може

вiдрiзнятися своїми дiалектами, то для об’єктних БД iснують багато

рiзновидiв мов запитiв, серед яких можна видiлити безпосередньо мову

програмування, за допомогою якої, можна здiйснювати роботу з таким

типом БД.

Немає спiльної думки з приводу того, що саме лежить в основi ОМ.

Згiдно одного пiдходу, в основi ОМ лежать такi принципи: абстракцiя,

iнкапсуляцiя, успадкування та полiморфiзм, згiдно iншого — тiльки

механiзм успадкування. Дисертант вважає бiльш адекватним перший

пiдхiд, який повнiстю розкриває суть ОМ.

З появою нової МД виникає питання про вiдображення її на вже

iснуючу МД. Так, наприклад, поширеною в реалiзацiї є вiдображення

об’єктної МД в реляцiйну, яка вiдбувається за допомогою використання

об’єктно-реляцiйного вiдображення (𝑂𝑅𝑀).
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РОЗДIЛ 2

ДIАГРАМИ КЛАСIВ ООП: ФОРМАЛIЗАЦIЯ ТА АНАЛIЗ

2.1. Постановка задачи

Побудова нової складної програмної системи (ПС), як правило,

пов’язана з нетривiальними зусиллями. В результатi для вирiшення

цiєї задачи можна пiти щонайменше двома шляхами. Перший шлях

передбачає реалiзацiю системи “з нуля”. При такому пiдходi одним з

важливих критерiїв вдалого виконання проекту є час його реалiзацiї.

Як правило, обмеження колективу розробникiв в часi призводить до

того, що для проведення валiдацiї та верифiкацiї вибирається тестування

замiсть побудови формальної моделi та доведення правильностi її побудови.

Другий шлях передбачає вивчення вже реалiзованих подiбних систем

з метою переносу частини функцiоналу в нову систему. При такому

пiдходi, якщо вiн доцiльний, можна ефективно використовувати вже

працюючи компоненти iнших систем. При цьому можна зiткнутися з

ситуацiєю, при якiй в нову систему можуть потрапити “однаковi” (в тому

чи iншому сенсi), частини коду (атрибути та методи, якщо мова йде

про об’єктно-орiєнтований пiдхiд) — так званi клони. Для зменшення

надмiрностi коду (усунення клонiв) в програмi пропонується виносити

спiльнi частини програми (атрибути та методи) в новi класи, сукупнiсть

яких буде виступати на зразок Framework.

Наведемо репрезентативний приклад. Зауважимо, що при моделюваннi

предметної областi (ПрО) автор не бере смiливiсть стверджувати, що ПрО

змодельована в повнiй мiрi. Головна мета прикладу — продемонструвати

реалiзацiю другого шляху. В прикладi буде використовуватися нотацiя

мови програмування Java.
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Рисунок 2.1 – Дiаграма класiв ПрО “Школа”

Нехай необхiдно написати програму “Учбовий заклад”, яка може

використовуватися як в школi, так i в вищому навчальному закладi

(ВНЗ). Наприклад, нехай проведений аналiз створеного програмного

забезпечення (ПЗ) з даної ПрО показав, що iснують готовi рiшення для

школи (рис. 2.1) та для ВНЗ (рис. 2.2), але цi рiшення реалiзовують

тiльки частину нашої ПрО. Для реалiзацiї поставленої задачi можна

об’єднати (зчленувати) функцiональнi частини вихiдних програм в

одну. В результатi отримаємо нову дiаграму класiв (рис. 2.3), в якiй

в клас “human_people” можна винести однаковi атрибути (code, Name,

sex, age, degree, kurator) з класiв “human” i “people”. Таким чином,

ми позбулися явного дублювання атрибутiв (клонiв) у дiаграмi класiв,

вiдносно якої зробимо декiлька зауважень. Клони можуть бути знищенi з

використанням операцiй “видiлення методу” (Extract Method) i “пiдняття

методу” (Pull Up Method), результати яких викладенi у монографiї [175].

Видiлення методу (в росiйськомовнiй лiтературi вживається термiн

“процедурна абстракцiя”) полягає в видiленнi спiльного коду в нову
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Рисунок 2.2 – Дiаграма класiв ПрО “ВНЗ”

функцiю (або метод класу, якщо мова йде про ООП). “пiдняття методу”

полягає в перемiщеннi спiльного методу двох класiв у їх базовий

(батькiвський) клас. Якщо два класи не є нащадками одного базового

класу, то перед операцiєю пiдняття методу можна створити новий

базовий клас за допомогою операцiї видiлення базового класу (Extract

Superclass) [110]. В нашому пiдходi можуть бути також видiленi i спiльнi

атрибути. Фактично своїми перетвореннями над класами ми змiнюємо

внутрiшню структуру програм, не порушуючи їх поведiнку i якоюсь мiрою

покращуємо розумiння коду.

Аналогiчнi пiдходи щодо об’єднання iснують i для БД. Так, в [150]
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Рисунок 2.3 – Дiаграма класiв ПрО “Учбовий заклад”

автори розглядають створення об’єктного словника з метою ефективної

iнтеграцiї локальних БД. Так, наприклад, нехай потрiбно об’єднати БД

двох фiлiалiв деякої корпорацiї. Перший фiлiал займається виробництвом

деяких вузлiв автомобiлiв, а другий — складанням автомобiлiв. Вiдповiднi

БД представляють рiзнi ПрО, якi, однак, мають спiльнi сутностi. Iснує

декiлька пiдходiв вирiшення поставленої задачi:

— фiзична iнтеграцiя двох БД в одну;

— створення деякого прикладного ПЗ, яке буде використовувати двi

БД.

В першому пiдходi будується спiльна БД, в якiй будуть зберiгатися

безпосередньо всi таблицi БД, якi iнтегруються. Розмiр об’єднаної БД
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буде рiвний сумi розмiрiв складових БД. Крiм цього, таке рiшення

потребує модифiкацiї iснуючого прикладного ПЗ не тiльки для

використання об’єднаної БД, але i для рiшення локальних задач.

Недолiком другого пiдходу є:

— необхiднiсть вивчення структури кожної БД;

— великi часовi та матерiальнi затрати на розробку ПЗ;

— ПЗ, яке об’єднує двi БД, може бути складним i не

унiверсальним [150].

Метою роботи є розробка фрагмента теорiї ООП при мiнiмальних

припущеннях про цю ПрО. Ми роздiляємо атрибути та методи i

розглядаємо функцiї, якi присвоюють атрибутам i методам семантику.

Формальнi результати, якi представленi в наступних роздiлах,

обґрунтовують право на iснування обраного нами рiвня абстракцiї. По

сутi, у роботi реалiзований принцип “роздiляй i володарюй”.

Всюди далi символ � позначає кiнець формулювання означення або

твердження, а також кiнець доведення; символ � позначає кiнець логiчної

частини доведення твердження.

2.2. Основнi визначення

Наведемо деякi визначення, якi будуть нам потрiбнi при подальшому

викладеннi матерiалу, слiдуючи [178].

Означення 2.1. Частково впорядкованою множиною (ч. в. м)

називається множина, на якiй визначено бiнарне вiдношення 6, яке

задовольняє для всiх 𝑥, 𝑦, 𝑧 наступним вимогам:

1. 𝑥 6 𝑥 (рефлексiвнiсть),

2. якщо 𝑥 6 𝑦 i 𝑦 6 𝑥, то 𝑥 = 𝑦 (антисиметричнiсть),

3. якщо 𝑥 6 𝑦 i 𝑦 6 𝑧, то 𝑥 6 𝑧 (транзитивнiсть). �

Якщо для ч. в. м (𝑃,6) вiрно, що ∀𝑥, 𝑦 ∈ 𝑃 : 𝑥 6 𝑦 або 𝑦 6 𝑥, то така

множина називається лiнiйно впорядкованою множиною або ланцюгом.
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Нехай 𝐻 ⊆ 𝑃 i 𝑎 ∈ 𝑃 . Тодi елемент 𝑎 називається верхньою границею

пiдмножини 𝐻, якщо ℎ 6 𝑎 для ∀ℎ ∈ 𝐻. Верхня границя 𝑎 пiдмножини

𝐻 називається її точною верхньою границею або супремумом, якщо

𝑎 6 𝑏 для будь-якої верхньої границi 𝑏 пiдмножини 𝐻. Будемо записувати

𝑎 = 𝑠𝑢𝑝𝐻 або 𝑎 = ∨𝐻.

Поняття нижньої границi та точної нижньої границi (або iнфiнума)

вводяться аналогiчно з використанням дуальних понять. Iнфiнум

позначається 𝑖𝑛𝑓𝐻 або ∧𝐻.

Означення 2.2. Ч. в. м. (𝑃,6) називається решiткою, якщо ∀𝑥, 𝑦 ∈ 𝑃

iснують 𝑠𝑢𝑝{𝑥, 𝑦} i 𝑖𝑛𝑓{𝑥, 𝑦}. �

Зафiксуємо деякий унiверсум i будемо розглядати на ньому

функцiональнi бiнарнi вiдношення (або функцiї).

Будемо позначати 𝑎 ∧ 𝑏 = 𝑖𝑛𝑓{𝑎, 𝑏} та 𝑎 ∨ 𝑏 = 𝑠𝑢𝑝{𝑎, 𝑏}. ∨ будемо

називати об’єднанням, а ∧ — перетином.

Означення 2.3 (означення операцiї накладання). Нехай 𝛼, 𝛽 —

функцiї, 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).

�

Графiчна iнтерпретацiя операцiї накладання наведена на рис. 2.4.

Рисунок 2.4 – Графiчна iнтерпретацiя операцiї накладання 𝛼O𝛽

Змiстовна iнтерпретацiя: функцiя 𝛽 поповнюється парами з функцiї 𝛼,

першi компоненти яких не належать областi означення функцiї 𝛽. Або



50

iншими словами: функцiї 𝛼 i 𝛽 об’єднуються як бiнарнi вiдношення, при

цьому при розв’язаннi конфлiкту на спiльних аргументах прiоритет має

функцiя 𝛽 (що забезпечує функцiональнiсть 𝛼O𝛽).

Означення 2.4 (означення вiдношення сумiсностi). Нехай 𝛼,𝛽 —

функцiональнi бiнарнi вiдношення. Тодi бiнарне вiдношення сумiсностi ≈
вводиться 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.

2.3. Формальне уточнення класу

Наведемо формальне уточнення класу (синонiм, який будемо

використовувати в роботi, специфiкацiя класу). Пiд класом будемо

розумiти пару 𝐾 = ⟨𝑠, 𝜇⟩, де 𝑠 — функцiональне 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 реалiзацiю (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. Очевидно, що екземпляр класу має ту

ж саму специфiкацiю, що i сам клас1.

В множинi методiв можна видiлити спецiалiзованi i звичайнi методи.

Спецiалiзованими методами можуть виступати конструктори, в яких

описана логiка створення екземпляру класу або логiка перетворення

атрибутiв об’єкту з одного типу в iнший. Такi методи не попадають в

об’єкт при його створеннi (при iнстанцiюваннi класу). Покажемо останнє

на прикладi. Нехай маємо клас А.

1При умовi, що в специфiкацiї класу при описi атрибутiв i методiв не використовується модифiкатор

доступу static.
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public class A {

int x;

public A (){ this.x=4; }

public A (int x){ this.x=x; }

}

Опишемо специфiкацiю класу B, який успадковується з класу A та

клас Main, який мiстить метод main(String[] args).

public class B extends A {

float x, y;

public B() {

this.y=5;

this.x=7;

}

public B(int x, int y) {

this.x=x;

this.y=y;

}

public B(A aa) {

this.x = (float)aa.x;

} }

public class Main {

public static void main(String[] args) {

A a = new A(); B b= new B(); B b2 = new B(a);

} }

Як видно з прикладу, коли в конструктор класу B в якостi параметру

передаємо об’єкт класу A, у якого атрибут x має цiлочисельне значення,

то атрибуту x нового об’єкту класу B буде надаватися значення атрибута

x класу A, яке буде завдяки приведенню типу дiйсним (float) числом.

Звернемо увагу на те, що маючи об’єкт, можна однозначно визначити
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клас, до якого вiн належить. В мовi програмування Java iснує механiзм

визначення класу, до якого належить об’єкт. Так, визначити, до якого

класу належить об’єкт b2, можна наступним чином (з урахуванням

попереднього прикладу):

public static void main(String[] args) {

B b2 = new B(a);

System.out.println(b2.getClass().getName());

}

Будемо ототожнювати множину екземплярiв класу (екстент) з самим

класом.

Вiдношення успадкування 6 мiж класами, з урахуванням формальних

означень класiв, уточнюється наступним чином:

⟨𝑠, 𝜇⟩ 6 ⟨𝑠′, 𝜇′⟩ ⇔ 𝑠 ⊆ 𝑠′ i 𝜇 ⊆ 𝜇′.

Оскiльки вiдношення 6 вводиться покомпонентно, виходячи з

часткового порядку ⊆ (включення графiкiв функцiй), то, очевидно, воно

саме є частковим порядком. Структура частково впорядкованої множини

класiв буде з’ясована далi.

Зробимо зауваження, у випадку, якщо у специфiкацiї класу

ми розглядаємо тiльки першу компоненту 𝑠, або друга компонента

специфiкацiї класу 𝜇 = ∅, то тодi можна цей клас формально ототожнити

зi схемою таблицi в об’єктно-реляцiйнiй БД. Даний пiдхiд може бути

використаний для формального уточнення 𝑂𝑅𝑀 .

2.4. Побудова об’єктної алгебраїчної системи

Клас можна розглядати як множину об’єктiв одного типу. Тобто,

можна зробити висновок, що об’єкт належить класу, в той же час

об’єкт має тип [166]. Отже, носiй об’єктної алгебри повинен мати

дуальну природу. З одного боку носiєм алгебри виступає екстент класу,

а з iншого — множина специфiкацiй класiв. В загальному розумiннi
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специфiкацiя складається з набору операцiй, властивостей або атрибутiв

i виняткiв, до яких може отримати доступ користувач об’єкта [160].

Тодi в загальному випадку можна розглядати багатосортну алгебраїчну

систему [119].

Формально таку алгебраїчну систему можна описати так:

⟨𝑂,K; Ω𝑜𝑏𝑗; Ω𝑠𝑝𝑒𝑐;6⟩ , де 𝑂 — множина об’єктiв класiв, K — множина

специфiкацiй класiв, Ω𝑜𝑏𝑗 — множини операцiй над об’єктами класiв,

Ω𝑠𝑝𝑒𝑐 — множини операцiй над специфiкацiями класiв, а вiдношення

6⊆ K×K — вiдношення часткового порядку, яке уточнює вiдношення

успадкування i було введене в пiдроздiлi 2.3, стор. 50.

2.4.1. Операцiї над множинами об’єктiв. Серед операцiй над

множинами об’єктiв можна видiлити наступнi: об’єднання, перетин,

рiзниця, селекцiя, декартове з’єднання.

Розглянемо ситуацiю, коли людина має декiлька захоплень серед

яких є гiрськолижний спорт та авто перегони. Для кожного з наведених

видiв спорту може iснувати БД, яка мiстить iнформацiю про рейтинг

спортсменiв. Тому, природньо постає питання про загальну чисельнiсть

спортсменiв в обох видах спорту (об’єднання), визначення спортсменiв,

якi займаються двома видами спорту (перетин), визначення спортсменiв,

якi займаються гiрськолижним спортом i не займаються автоперегонами

або навпаки (рiзниця). Для практичної демонстрацiї наведених операцiй

розглянемо два класи 2 Pilot та Skiing (рис. 2.5).

На рис. 2.5 зображенi також класи Decart2class та Decartobjoneclass,

якi нам будуть необхiднi далi.

Для бiльш чiткого розумiння iнтерпретацiї запитiв у об’єктних СУБД

наведемо специфiкацiї класiв Pilot, Skiing, Dekart2class, Dekartobjoneclass

(тiльки з атрибутами та конструкторами) на мовi програмування Java v.8.0

(вiдповiдно, Лiстинг В. 1, Лiстинг В. 2, Лiстинг В. 3 та Лiстинг В. 4,

2Цi класи можуть належати рiзним БД.
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Рисунок 2.5 – UML–дiаграма класiв Pilot, Skiing, Decart2class та

Decartobjoneclass

якi знаходяться в Додатках).

Зробимо принципове уточнення. Як вже ранiше було сказано, об’єкт

в БД однозначно iдентифiкує унiкальний iдентифiкатор (OID), тому

не можна говорити про однаковi об’єкти з точки зору розмiщення їх в

БД, але можна говорити про iдентичнi об’єкти, у яких OID рiзний, але

однаковий набiр всiх або частини атрибутiв i вiдповiднi їх значення. Тому

при розглядi операцiй над множинами об’єктiв ми не будемо брати до

уваги OID об’єкта. До речi, в об’єктнiй СУБД db4o не рекомендується

користувачевi працювати з OID. Причиною такої рекомендацiї може бути

запобiгання порушення цiлiсностi БД.

Виконаємо формальне уточнення операцiй над екстентами класiв.

Для цього позначимо через 𝑂(𝐾) — множину об’єктiв класу 𝐾, через

𝑜(𝐾) — об’єкт класу 𝐾, а через 𝑂(𝐾) 𝑅 — множину об’єктiв деякого

класу K, якi мають схему R. На етапi створення специфiкацiї класу його

екстента не iснує. Тому можна говорити про порожнiй екстент класу,

який позначимо через 𝑂∅(𝐾).
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Операцiя об’єднання множин об’єктiв двох класiв. . Позначимо

через 𝑂(𝐾1) — екстент класу 𝐾1, 𝑂(𝐾2) — екстент класу 𝐾2. Вiзьмемо

пiдмножину об’єктiв з кожного екстенту класiв 𝐾1, 𝐾2 зi схемами,

вiдповiдно, 𝑅1 i 𝑅2:

𝑂1 ⊆ 𝑂(𝐾1) 𝑅1 — пiдмножина об’єктiв класу 𝐾1 зi схемою 𝑅1,

𝑂2 ⊆ 𝑂(𝐾2) 𝑅2 — пiдмножина об’єктiв класу 𝐾2 зi схемою 𝑅2.

Тодi при дiї на вказану пару пiдмножин об’єктiв операцiєю об’єднання

отримаємо: ⟨𝑂1, 𝑂2⟩
⋃︀
↦→ 𝑂1

⋃︀
𝑂2, де

⋃︀
— стандартне теоретико-множинне

об’єднання. Формально операцiю об’єднання екстентiв двох класiв можна

записати наступним чином:⋃︀
:2𝑂(𝐾1) × 2𝑂(𝐾2) → 2𝑂(𝐾1)

⋃︀
𝑂(𝐾2).

Практична реалiзацiя операцiї об’єднання екстентiв двох класiв

(аналог операцiї Union для реляцiйних БД) наведена в Лiстинг Д. 1

(див. Додатки, стор. 155).

Суттєвим в данiй реалiзацiї є те, що ми описуємо масив, призначений

для збереження результату, з типом даних Object, в який помiщаємо

об’єкти класiв Pilot та Skiing. Це ми можемо зробити, так як класи Pilot

i Skiing в мовi програмування Java можна завжди привести до базового

типу даних Object.

Перетин двох множин об’єктiв класiв. Розглянемо формальне

уточнення перетину множин об’єктiв двох класiв. Вiзьмемо пiдмножину

об’єктiв з кожного екстенту класiв 𝐾1, 𝐾2, якi мають схеми, вiдповiдно,

𝑅1 i 𝑅2.

𝑂1 ⊆ 𝑂(𝐾1) 𝑅1,

𝑂2 ⊆ 𝑂(𝐾2) 𝑅2.

Тодi при дiї на вказану пару пiдмножин об’єктiв операцiєю об’єднання

отримаємо:

⟨𝑂1, 𝑂2⟩
⋂︀

𝑂𝑏𝑗↦→ {𝑜
⃒⃒
𝑜 ∈ 𝑂1 ∧ ∃𝑜2(𝑜2 ∈ 𝑂2 ∧ 𝑜 ≈ 𝑜2)∨

∨ 𝑜 ∈ 𝑂2 ∧ ∃𝑜1(𝑜1 ∈ 𝑂1 ∧ 𝑜 ≈ 𝑜1)},
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де ≈ — як i ранiше, вiдношення сумiсностi (Означення 2.4). Формально

операцiю перетину множин об’єктiв двох класiв можна записати

наступним чином:
⋂︀

:2𝑂(𝐾1) × 2𝑂(𝐾2) → 2𝑂(𝐾1)
⋂︀

𝑂(𝐾2).

Зауважимо, що у випадку 𝑅1

⋂︀
𝑅2 = ∅, введена операцiя

⋂︀
𝑂𝑏𝑗

переходить в стандартне об’єднання
⋃︀

.

Практична реалiзацiя операцiї перетину екстентiв двох класiв (аналог

операцiї Intersect для реляцiйних БД) наведена в Лiстинг Д. 2 (див.

Додатки, стор. 155).

Рiзниця двох множин об’єктiв класiв. Розглянемо формальне

уточнення рiзницi множин об’єктiв двох класiв. Для цього вiзьмемо

пiдмножину об’єктiв з кожного екстенту класiв 𝐾1, 𝐾2, якi мають схеми,

вiдповiдно, 𝑅1 i 𝑅2:

𝑂1 ⊆ 𝑂(𝐾1) 𝑅1,

𝑂2 ⊆ 𝑂(𝐾2) 𝑅2.

Тодi при дiї на вказану пару пiдмножин об’єктiв операцiєю рiзницi

отримаємо: ⟨𝑂1 ∖𝑂2⟩ =
∖𝑂𝑏𝑗↦→ {𝑜1

⃒⃒
𝑜1 ∈ 𝑂1 ∧ ∀𝑜2(𝑜2 ∈ 𝑂2 ⇒ 𝑜1 ̸≈ 𝑜2)} ⊆ 𝑂1.

Очевидно, що 𝑂1 ∖∅ = 𝑂1, ∅ ∖𝑂1 = ∅.

Практична реалiзацiя операцiї рiзницi екстентiв двох класiв (аналог

операцiї Except або Minus для реляцiйних БД) наведена в Лiстинг Д. 3

(див. Додатки, стор. 155). В наведенiй реалiзацiї для уникнення

потрапляння в результуючий масив об’єктiв з однаковими значеннями

атрибутiв, ми використовуємо тип даних мови Java HashSet.

Можна перевiрити, що для випадку однакових схем екстентiв класiв

(тобто, 𝑅1 = 𝑅2), операцiї
⋂︀

𝑜𝑗 та ∖𝑂𝑏𝑗 переходять в стандартнi теоретико-

множиннi операцiї перетину та рiзницi вiдповiдно.

Селекцiя множини об’єктiв за предикатом. Розглянемо наступну

операцiю селекцiї 𝜎 за предикатом 𝑝. Розглянемо частковий двозначний

предикат 𝑝 вигляду 𝑝 : 𝑂(𝐾)→ {false,true}, де 𝑂(𝐾) — екстент класу 𝐾.

Означення 2.5. Пiд операцiєю селекцiї за предикатом 𝑝 розумiємо
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унарну операцiю вигляду:

𝜎𝑝 : 2
𝑂(𝐾) → 2𝑂(𝐾),

𝜎𝑝(𝑂) = {𝑜
⃒⃒
𝑜 ∈ 𝑂 ∧ 𝑝(𝑜) ≃ 𝑡𝑟𝑢𝑒}.

Повний прообраз 𝑝−1(true) = {𝑜
⃒⃒
𝑜 ∈ 𝑂(𝐾) ∧ 𝑝(𝑜) ≃ 𝑡𝑟𝑢𝑒} вводиться

стандартно.

Розглянемо властивостi селекцiї:

1. 𝜎𝑝(𝑂1

⋃︀
𝑂2) = 𝜎𝑝(𝑂1)

⋃︀
𝜎𝑝(𝑂2) (дистрибутивнiсть селекцiї вiдносно

об’єднання);

2. 𝜎𝑝(𝜎𝑞(𝑂)) = 𝜎𝑝∧𝑞(𝑂), де 𝑝 ∧ 𝑞 — кон’юнкцiя предикатiв;

3. 𝜎𝑝(𝜎𝑝(𝑂)) = 𝜎𝑝(𝑂) (iдемпотентнiсть селекцiї);

4. 𝜎𝑝(𝑂) = ∅⇔ 𝑂
⋂︀
𝑝−1(true) = ∅, зокрема 𝜎𝑝(∅) = ∅ (збереження

порожнього екстенту);

5. 𝜎𝑝(𝑂) ⊆ 𝑂 (спаднiсть вiдносно теоретико-множинного включення);

6. 𝑂1 ⊆ 𝑂2 ⇒ 𝜎𝑝𝑂1 ⊆ 𝜎𝑝𝑂2 (монотоннiсть);

7.
𝑛⋂︀

𝑖=1

𝜎𝑝𝑖(𝑂𝑖) = 𝜎𝑝(
𝑛⋂︀

𝑖=1

𝑂𝑖), де 𝑝 = 𝑝1 ∧ 𝑝2 ∧ . . . ∧ 𝑝𝑛.

Наведенi властивостi селекцiї екстентiв класiв є аналогами

властивостей селекцiї табличних алгебр вiдносно теоретико-множинного

включення [174, c. 39].

Операцiя декартового з’єднання множин об’єктiв (екстентiв)

двох класiв. Вiзьмемо пiдмножину об’єктiв з кожного екстенту класiв

𝐾1, 𝐾2 зi схемами, вiдповiдно, 𝑅1 i 𝑅2:

𝑂1 ⊆ 𝑂(𝐾1) 𝑅1,

𝑂2 ⊆ 𝑂(𝐾2) 𝑅2.

Зафiксуємо два рiзних атрибута 𝐴, 𝐵. Операцiя декартового з’єднання

двох множин об’єктiв класiв (екстентiв) є операцiя виду:

⊗𝐴,𝐵: 2𝑂(𝐾1) × 2𝑂(𝐾2) → 2𝑂(𝐾), де схема класу 𝐾 складається з двох

атрибутiв 𝐴,𝐵; щодо значень, то виконується:

⟨𝑂1, 𝑂2⟩
⊗𝐴,𝐵↦→ {{⟨𝐴,𝑂1⟩, ⟨𝐵,𝑂2⟩}

⃒⃒
𝑜1 ∈ 𝑂1 ∧ 𝑜2 ∈ 𝑂2}.

Проiнтерпретуємо останнiй вираз. При декартовому з’єднаннi двох
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множин об’єктiв, якi мають схеми, вiдповiдно 𝑅1 i 𝑅2, отримаємо новий

об’єкт (згiдно Лiстингу В. 3 (див. Додатки, стор. 154)), який буде в

собi мiстити об’єкти екстентiв 𝑂1 та 𝑂2, як значення атрибутiв 𝐴, 𝐵

вiдповiдно.

Практична реалiзацiя операцiї декартового з’єднання екстентiв двох

класiв наведена в Лiстинг Д. 4 (див. Додатки, стор. 156). Випадок

декартова з’єднання екстенту класу з собою можна при реалiзацiї

розглядати окремо Лiстинг Д. 5 (див. Додатки, стор. 156).

2.4.2. Операцiї над специфiкацiями класiв. Розглянемо операцiю

зчленування
∐︀

на множинi специфiкацiй класiв, яка виступає одним з

носiїв алгебраїчної системи. Позначимо 𝐾 ∈ K — специфiкацiя класу.

Операцiя зчленування специфiкацiй класiв є операцiєю вигляду:∐︀
: K×K→ K.

Формально зчленування двох специфiкацiй класiв може бути записано

наступним чином: ⟨𝑠1, 𝜇1⟩
∐︀
⟨𝑠2, 𝜇2⟩ = ⟨𝑠1O𝑠2, 𝜇1O𝜇2⟩, де O — операцiя

накладання (означення 2.3, стор. 49): наприклад, для перших компонент

специфiкацiй класiв 𝑠1O𝑠2 = 𝑠2
⋃︀

𝑠1
⃒⃒
(𝜋2

1𝑠1 ∖ 𝜋2
1𝑠2). Вище 𝜋2

1𝑠𝑖 — проекцiя

𝑠𝑖 за першою компонентою, а 𝑠𝑖
⃒⃒
𝑋 — обмеження 𝑠𝑖 за множиною 𝑋 [78].

Операцiя зчленування специфiкацiй класiв
∐︀

уточнює множинне

успадкування класiв. При зчленуваннi специфiкацiй класiв 𝐾1 i 𝐾2

отримаємо специфiкацiю нового класу 𝐾3, для якого класи 𝐾1 i 𝐾2

будуть базовими (батькiвськими) класами, а клас 𝐾3 буде вiдiгравати

роль похiдного. В похiдному класi 𝐾3 класи 𝐾1 i 𝐾2 є доповненням

(розширенням) одного до iншого.

Розглянемо спецiальнi випадки:

1. 𝑑𝑜𝑚𝑠1
⋂︀
𝑑𝑜𝑚𝑠2 = ∅ i 𝑑𝑜𝑚𝜇1

⋂︀
𝑑𝑜𝑚𝜇2 = ∅ — тобто в класах-

аргументах немає однакових атрибутiв i методiв. Тодi отримаємо

похiдний клас 𝐾3 = ⟨𝑠1
⋃︀

𝑠2, 𝜇1

⋃︀
𝜇2⟩;

2. 𝑑𝑜𝑚𝑠1
⋂︀
𝑑𝑜𝑚𝑠2 ̸= ∅ або (i) 𝑑𝑜𝑚𝜇1

⋂︀
𝑑𝑜𝑚𝜇2 ̸= ∅. Тодi виникає
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конфлiкт iмен i потрiбно визначити по певному критерiю (правилу),

який саме атрибут (метод) буде успадковуватися в похiдному класi.

Конфлiкт усувається за допомогою операцiї накладання.

В якостi правила може бути запропоновано реалiзацiя успадкування

класiв з однаковими атрибутами i/або методами в постреляцiйнiй СУБД

Cache [135].

Розглянемо операцiю перетину
∏︀

на множинi специфiкацiй класiв,

яка виступає одним з носiїв алгебраїчної системи. 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 класи 𝐾1 та 𝐾2 будуть похiдними, а клас 𝐾3

буде вiдiгравати роль базового (батькiвського, суперкласу). Класи 𝐾1 та

𝐾2 є доповненням (розширенням) суперкласу.

Зробимо декiлька зауважень з приводу введеного визначення класу.

Якщо перша компонента класу ⟨𝑠, 𝜇⟩ порожня (тобто 𝑠 = ∅ — порожнє

бiнарне вiдношення), то отримаємо визначення бiблiотеки. Якщо ж

проекцiя по другiй компонентi вiдношення 𝜇 (тобто 𝑟𝑎𝑛𝑔 𝜇) є множиною

множин, якi iнтерпретуються, як областi значень функцiй-семантик

методiв, то отримаємо тип класу iнтерфейс.

2.5. Структура сiмейства класiв, впорядкованої успадкуванням

При доведеннi властивостей операцiй над класами та встановлення

структури сiмейства класiв будуть використовуватися наступнi загальнi

властивостi обмеження з твердження 2.1 [78]. Нижче 𝑈1,𝑈2,. . . —

довiльнi бiнарнi вiдношення, 𝑋,𝑋1,. . . — довiльнi множини, 𝛼, 𝛽, . . . —

як i ранiше, довiльнi функцiональнi бiнарнi вiдношення. Параметричний

оператор 𝑈 ↦→ 𝑈
⃒⃒
𝑋 позначається через ↑ 𝑋, ∘ — в традицiйному
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розумiннi композицiя бiнарних вiдношень, 𝜋2
𝑖𝛼 — проекцiя бiнарного

вiдношення по i-тiй компонентi, при цьому 𝜋2
1𝛼 = 𝑑𝑜𝑚 𝛼 i 𝜋2

2𝛼 = 𝑟𝑎𝑛𝑔 𝛼,

а 𝜀 — порожнє бiнарне вiдношення (всюди невизначена функцiя),

семантично 𝜀 = ∅.

Твердження 2.1 (властивостi обмеження). Обмеження має

властивостi:

1. 𝑈1 ⊆ 𝑈2 ∧𝑋1 ⊆ 𝑋2 ⇒ 𝑈1

⃒⃒
𝑋1 ⊆ 𝑈2

⃒⃒
𝑋2 (монотоннiсть обмеження,

монотоннiсть оператора ↑ 𝑋);

2. 𝜋2
1(𝑈

⃒⃒
𝑋) = 𝜋2

1𝑈
⋂︀
𝑋 (проекцiя по першiй компонентi обмеження);

3. 𝑈
⃒⃒
𝑋 = 𝜀⇔ 𝜋2

1𝑈
⋂︀

𝑋 = ∅ (критерiй порожностi обмеження);

зокрема, 𝜀
⃒⃒
𝑋 = 𝑈

⃒⃒
∅ = 𝜀 (збереження обмеженням порожнього

вiдношення та порожньої множини);

4. 𝑈
⃒⃒
𝑋 = 𝑈

⃒⃒
(𝑋

⋂︀
𝜋2
1𝑈), 𝑈 = 𝑈

⃒⃒
𝜋2
1𝑈 ;

зокрема, 𝜋2
1𝑈 ⊆ 𝑋 ⇒ 𝑈

⃒⃒
𝑋 = 𝑈 ;

5. (𝑈
⃒⃒
𝑋)

⃒⃒
𝑌 = 𝑈

⃒⃒
(𝑋

⋂︀
𝑌 ) або в операторному виглядi

↑ 𝑌 ∘ ↑ 𝑋 =↑ (𝑋
⋂︀
𝑌 ) (композицiя обмежень); зокрема,

↑ 𝑋∘ ↑ 𝑋 =↑ 𝑋 (iдемпотентнiсть оператора ↑ 𝑋);

6. 𝑈
⃒⃒
𝑋 ⊆ 𝑈 (оператор ↑ 𝑋 спадаючий вiдносно теоретико-

множинного включення);

7. оператор ↑ 𝑋 є оператором замикання (тобто монотонним,

спадаючим i iдемпотентним оператором) вiдносно теоретико-

множинного включення ⊆;

8. (
⋃︀
𝑖

𝑈𝑖)
⃒⃒
𝑋 =

⋃︀
𝑖

(𝑈𝑖

⃒⃒
𝑋), 𝑈

⃒⃒ ⋃︀
𝑖

𝑋𝑖 =
⋃︀
𝑖

(𝑈
⃒⃒
𝑋𝑖) (дистрибутивнiсть

обмеження вiдносно об’єднань по обом аргументам);

9. (
⋂︀
𝑖

𝑈𝑖)
⃒⃒
𝑋 =

⋂︀
𝑖

(𝑈𝑖

⃒⃒
𝑋), 𝑈

⃒⃒ ⋂︀
𝑖

𝑋𝑖 =
⋂︀
𝑖

(𝑈
⃒⃒
𝑋𝑖) (дистрибутивнiсть

обмеження вiдносно перетинiв по обом аргументам);

10. 𝛼 ⊆ 𝛽 ∧𝑋 ⊆ 𝑑𝑜𝑚𝛼⇒ 𝛼
⃒⃒
𝑋 = 𝛽

⃒⃒
𝑋; зокрема,

𝛼 ⊆ 𝛽 ⇒ 𝛼 = 𝛽
⃒⃒
𝑑𝑜𝑚𝛼, 𝛼 ⊆ 𝛽 ∧ 𝑑𝑜𝑚𝛼 = 𝑑𝑜𝑚𝛽 ⇒ 𝛼 = 𝛽. �

Очевидно, що операцiя накладання, взагалi кажучи, некомутативна.
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Таким чином, виникає питання про вiдповiднi критерiї. Вiдповiдь наведена

в наступному твердженнi.

Твердження 2.2 (критерiй комутативностi операцiї накладання).

Для довiльних функцiональних бiнарних вiдношень 𝛼 и 𝛽 виконується

еквiвалентнiсть 𝛼 ≈ 𝛽 ⇔ 𝛼O𝛽 = 𝛽O𝛼. �

Доведення. Необхiднiсть. Нехай 𝛼 ≈ 𝛽; покажемо, що тодi

𝛼O𝛽 = 𝛽O𝛼. Позначимо 𝑋 = 𝑑𝑜𝑚𝛼
⋂︀

𝑑𝑜𝑚𝛽, 𝑋𝛼𝛽 = 𝑑𝑜𝑚𝛼 ∖ 𝑑𝑜𝑚𝛽,

𝑋𝛽𝛼 = 𝑑𝑜𝑚𝛽 ∖ 𝑑𝑜𝑚𝛼. За припущенням 𝛼
⃒⃒
𝑋 = 𝛽

⃒⃒
𝑋. Маємо ланцюг

рiвностей:

𝛼O𝛽 = 𝛽
⋃︀
𝛼
⃒⃒
𝑋𝛼𝛽 = 𝛽

⃒⃒
𝑑𝑜𝑚𝛽

⋃︀
𝛼
⃒⃒
𝑋𝛼𝛽 = 𝛽

⃒⃒
(𝑋𝛽𝛼

⋃︀
𝑋)

⋃︀
𝛼
⃒⃒
𝑋𝛼𝛽 =

= 𝛽
⃒⃒
𝑋𝛽𝛼

⋃︀
𝛽
⃒⃒
𝑋

⋃︀
𝛼
⃒⃒
𝑋𝛼𝛽 = 𝛽

⃒⃒
𝑋𝛽𝛼

⋃︀
𝛼
⃒⃒
𝑋

⋃︀
𝛼
⃒⃒
𝑋𝛼𝛽 = 𝛽

⃒⃒
𝑋𝛽𝛼

⋃︀⋃︀
𝛼
⃒⃒
(𝑋

⋃︀
𝑋𝛼𝛽) = 𝛽

⃒⃒
𝑋𝛽𝛼

⋃︀
𝛼
⃒⃒
𝑑𝑜𝑚𝛼 = 𝛼

⋃︀
𝛽
⃒⃒
𝑋𝛽𝛼 = 𝛽O𝛼.

В переходах 2, 4, 6 та 8 скористалися вiдповiдними властивостями

обмеження (п. 4 та п. 8 твердження 2.1, стор. 60). �

Достатнiсть. Нехай 𝛼O𝛽 = 𝛽O𝛼. В попереднiх позначеннях маємо

розбиття функцiї 𝛼O𝛽 та функцiї 𝛽O𝛼:

𝛼O𝛽 = 𝛽
⃒⃒
𝑋𝛽𝛼

⋃︀
𝛽
⃒⃒
𝑋

⋃︀
𝛼
⃒⃒
𝑋𝛼𝛽

𝛽O𝛼 = 𝛽
⃒⃒
𝑋𝛽𝛼

⋃︀
𝛼
⃒⃒
𝑋

⋃︀
𝛼
⃒⃒
𝑋𝛼𝛽

(при побудовi цих розбиттiв скористалися розбиттям

𝑑𝑜𝑚𝛼
⋃︀
𝑑𝑜𝑚𝛽 = 𝑋𝛼𝛽

⋃︀
𝑋

⋃︀
𝑋𝛽𝛼, дистрибутивнiстю обмеження вiдносно

об’єднань (п.8 твердження 2.1, стор. 60) та очевидним фактом, що

функцiї не перетинаються у випадку неперетинання їхнiх областей

означення).

В цих двох розбиттях однiєї функцiї (𝛼O𝛽 або 𝛽O𝛼) фiгурують

однаковi множини 𝛽
⃒⃒
𝑋𝛽𝛼 та 𝛼

⃒⃒
𝑋𝛼𝛽; значить, за загальними теоретико-

множинними спiввiдношеннями отримуємо рiвнiсть 𝛽
⃒⃒
𝑋 = 𝛼

⃒⃒
𝑋, звiдки

𝛽 ≈ 𝛼. �

Наслiдок 2.1. Нехай 𝛼, 𝛽 — довiльнi функцiональнi бiнарнi

вiдношення. Тодi має мiсце наступна еквiвалентнiсть:
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𝛼O𝛽 = 𝛽O𝛼⇔ 𝛼O𝛽 = 𝛼
⋃︀

𝛽. �

Доведення. Необхiднiсть. Нехай 𝛼O𝛽 = 𝛽O𝛼; покажемо, що тодi

𝛼O𝛽 = 𝛼
⋃︀
𝛽. В позначеннях твердження 2.2, стор. 61 маємо ланцюжок

рiвностей:

𝛼O𝛽 = 𝛽
⋃︀
𝛼
⃒⃒
𝑋𝛼𝛽 = 𝛽

⃒⃒
(𝑋𝛽𝛼

⋃︀
𝛽
⃒⃒
𝑋

⋃︀
𝛼
⃒⃒
𝑋𝛼𝛽 = 𝛽

⃒⃒
𝑋𝛽𝛼

⋃︀
𝛽
⃒⃒
𝑋

⋃︀
𝛼
⃒⃒⃒⃒

𝑋
⋃︀

𝛼
⃒⃒
𝑋𝛼𝛽 = 𝛽

⃒⃒
(𝑋𝛽𝛼

⋃︀
𝑋)

⋃︀
𝛼
⃒⃒
(𝑋𝛼𝛽

⋃︀
𝑋) = 𝛼

⋃︀
𝛽.

В переходах скористалися властивостями обмеження (твердження 2.1,

стор. 60) та iдемпотентнiстю теоретико-множинного об’єднання (а саме

𝛽
⃒⃒
𝑋 = 𝛽

⃒⃒
𝑋

⋃︀
𝛽

⃒⃒
𝑋 = 𝛽

⃒⃒
𝑋

⋃︀
𝛼

⃒⃒
𝑋, бо 𝛼

⃒⃒
𝑋 = 𝛽

⃒⃒
𝑋, згiдно з

припущенням та твердженням 2.2, стор. 61).

Достатнiсть. Нехай 𝛼O𝛽 = 𝛼
⋃︀

𝛽. Тодi маємо такi розбиття:

𝛼O𝛽 = 𝛽
⃒⃒
𝑋𝛽𝛼

⋃︀
𝛽
⃒⃒
𝑋

⋃︀
𝛼
⃒⃒
𝑋𝛼𝛽,

𝛼
⋃︀

𝛽 = 𝛽
⃒⃒
𝑋𝛽𝛼

⋃︀
(𝛽

⃒⃒
𝑋

⋃︀
𝛼
⃒⃒
𝑋)

⋃︀
𝛼
⃒⃒
𝑋𝛼𝛽

(об’єднання вважається одним елементом розбиття).

Але 𝛼O𝛽 = 𝛼
⋃︀
𝛽; значить, 𝛽

⃒⃒
𝑋 = 𝛽

⃒⃒
𝑋

⋃︀
𝛼
⃒⃒
𝑋, тобто 𝛼

⃒⃒
𝑋 ⊆ 𝛽

⃒⃒
𝑋.

В цiй нерiвностi справа i злiва функцiї, причому з однаковою областю

означення (𝑋) згiдно з п. 10 твердження 2.1, стор. 60 𝛼
⃒⃒
𝑋 = 𝛽

⃒⃒
𝑋,

тобто 𝛼 ≈ 𝛽. Звiдки згiдно твердження 2.2, стор. 61, 𝛼O𝛽 = 𝛽O𝛼. �

Наслiдок 2.2 (критерiї сумiсностi функцiй). Нехай 𝛼, 𝛽 —

довiльнi функцiональнi бiнарнi вiдношення. Тодi наступнi твердження

еквiвалентнi.

1. 𝛼
⋃︀

𝛽 — функцiональне бiнарне вiдношення; (1)

2. 𝛼O𝛽 = 𝛽O𝛼; (2)

3. 𝛼O𝛽 = 𝛼
⋃︀
𝛽; (3)

4. 𝛼 ≈ 𝛽. (4)

Доведення. Розглянемо доведення твердження двома способами.

Спосiб 1. Встановимо ланцюжок iмплiкацiй (1)⇒ (2)⇒ (3)⇒ (4)⇒
⇒ (1). Iмплiкацiя (1) ⇒ (2) випливає з твердження 2.2, стор. 61 та

наступної властивостi вiдношення сумiсностi: 𝛼
⋃︀

𝛽 — функцiя ⇔ 𝛼 ≈ 𝛽,
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встановленої в [79]. �

Iмплiкацiя (2)⇒ (3) випливає з наслiдку 2.1, стор. 61. �

Iмплiкацiя (3) ⇒ (4) випливає з наслiдку 2.1, стор. 61 та

твердження 2.2, стор. 61. �

Нарештi, iмплiкацiя (4)⇒ (1) випливає з згаданого результату з [79]. �

Спосiб 2. Для наочностi доведення скористаємося рис. 2.6.

Еквiвалентнiсть твердження (1) i (4) випливає з вже згаданого результату

про те, що об’єднання двох функцiональних бiнарних вiдношень

𝛼 i 𝛽 буде функцiональним тодi i тiльки тодi, коли 𝛼 ≈ 𝛽 [78].

Еквiвалентнiсть твердження (2) i (4) випливає з твердження 2.2,

стор. 61. Еквiвалентнiсть тверджень (3) i (2) випливає з наслiдку 2.1,

стор. 61. �

Рисунок 2.6 – Еквiвалентнiсть тверджень (1)–(4) наслiдку 2.3

Для проведення доведення подальших тверджень важлива наступна

лема та наслiдки.

Лема 2.1. Нехай 𝛼, 𝛽 — довiльнi функцiональнi бiнарнi вiдношення.

Тодi 𝛼
⋂︀

𝛽 = (𝛼
⋂︀
𝛽)

⃒⃒
(𝑑𝑜𝑚𝛼

⋂︀
𝑑𝑜𝑚𝛽). �

Доведення. За властивiстю дистрибутивности обмеження вiдносно

перетинiв маємо ланцюжок рiвностей:

(𝛼
⋂︀

𝛽)
⃒⃒
(𝑑𝑜𝑚𝛼

⋂︀
𝑑𝑜𝑚𝛽) = 𝛼

⃒⃒
𝑑𝑜𝑚𝛼

⋂︀
𝛼
⃒⃒
𝑑𝑜𝑚𝛽

⋂︀
𝛽
⃒⃒
𝑑𝑜𝑚𝛼

⋂︀
𝛽
⃒⃒
𝑑𝑜𝑚𝛽 =

= (𝛼
⋂︀
𝛼)

⃒⃒
𝑑𝑜𝑚𝛽

⋂︀
(𝛽

⋂︀
𝛽)

⃒⃒
𝑑𝑜𝑚𝛼 = 𝛼

⋂︀
𝛽.

В останньому переходi скористалися включеннями 𝛼
⃒⃒
𝑑𝑜𝑚𝛽 ⊆ 𝛼, та
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𝛽
⃒⃒

𝑑𝑜𝑚𝛼 ⊆ 𝛽, що випливають з спадностi обмеження (п. 6

твердження 2.1, стор. 60). �

Наслiдок 2.3. Для довiльних функцiональних бiнарних вiдношень

𝛼, 𝛽 виконуються двi еквiвалентностi

𝛼 ≈ 𝛽 ⇔ 𝑑𝑜𝑚(𝛼
⋂︀

𝛽) = 𝑑𝑜𝑚𝛼
⋂︀

𝑑𝑜𝑚𝛽,

𝛼 ̸≈ 𝛽 ⇔ 𝑑𝑜𝑚(𝛼
⋂︀

𝛽) ⊂ 𝑑𝑜𝑚𝛼
⋂︀

𝑑𝑜𝑚𝛽. �

Доведення. Почнемо з необхiдностi першої еквiвалентностi. Нехай

𝛼 ≈ 𝛽, тобто за означенням 𝛼
⃒⃒
𝑋 = 𝛽

⃒⃒
𝑋, де 𝑋 = 𝑑𝑜𝑚𝛼

⋂︀
𝑑𝑜𝑚𝛽. За

лемою 2.1, стор. 63 маємо 𝛼
⋂︀

𝛽 = (𝛼
⋂︀

𝛽)
⃒⃒
𝑋 = 𝛼

⃒⃒
𝑋

⋂︀
𝛽
⃒⃒
𝑋 =

= 𝛼
⃒⃒
𝑋 = 𝛽

⃒⃒
𝑋. В другому переходi скористалися дистрибутивнiстю

обмеження вiдносно перетинiв (п. 9 твердження 2.1, стор. 60). Таким

чином, 𝑑𝑜𝑚(𝛼
⋂︀
𝛽) = 𝑑𝑜𝑚(𝛼

⃒⃒
𝑋) = (𝑑𝑜𝑚𝛼)

⋂︀
𝑋 = 𝑋. В другому

переходi скористалися п.2 твердження 2.1, стор. 60 (проекцiя по

першiй компонентi обмеження), а в останньому очевидним включенням

𝑋 ⊆ 𝑑𝑜𝑚𝛼. �

Переходимо до достатностi першої еквiвалентностi. Нехай

𝑑𝑜𝑚(𝛼
⋂︀

𝛽) = 𝑋, покажемо, що тодi 𝛼
⃒⃒
𝑋 = 𝛽

⃒⃒
𝑋. З леми 2.1,

стор. 63 випливає, що 𝛼
⋂︀

𝛽 = (𝛼
⋂︀

𝛽)
⃒⃒
𝑋 = 𝛼

⃒⃒
𝑋

⋂︀
𝛽

⃒⃒
𝑋 (знову

скористалися вiдповiдною дистрибутивнiстю обмеження). Значить, маємо

два включення:

𝛼
⋂︁

𝛽 ⊆ 𝛼
⃒⃒
𝑋, (2.1a)

𝛼
⋂︁

𝛽 ⊆ 𝛽
⃒⃒
𝑋. (2.1b)

Розглянемо вираз (2.1a). Функцiя 𝛼
⋂︀

𝛽 за припущенням має область

означення 𝑋, а обмеження 𝛼
⃒⃒
𝑋 — очевидно, також 𝑋. Отже, за п. 10

твердження 2.1, стор. 60 цi двi функцiї спiвпадають: 𝛼
⋂︀

𝛽 = 𝛼
⃒⃒
𝑋.

Повнiстю аналогiчно розглядаючи нерiвнiсть (2.1b), маємо рiвнiсть

𝛼
⋂︀

𝛽 = 𝛽
⃒⃒
𝑋, тобто 𝛼

⃒⃒
𝑋 = 𝛽

⃒⃒
𝑋, звiдки за означенням 2.4, стор. 50

𝛼 ≈ 𝛽. �
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Перша еквiвалентнiсть доведена, переходимо до другої. Застосуємо

заперечення до доведеної еквiвалентностi i отримаємо iстинну

еквiвалентнiсть:

𝛼 ̸≈ 𝛽 ⇔ 𝑑𝑜𝑚(𝛼
⋂︁

𝛽) ̸= 𝑑𝑜𝑚𝛼
⋂︁

𝑑𝑜𝑚𝛽. (2.2)

Але за загальними властивостями проекцiї маємо нерiвнiсть

𝑑𝑜𝑚(𝛼
⋂︀

𝛽) ⊆ 𝑑𝑜𝑚𝛼
⋂︀
𝑑𝑜𝑚𝛽. Звiдси права частина еквiвалентностi (2.2)

еквiвалентна строгому включенню 𝑑𝑜𝑚(𝛼
⋂︀

𝛽) ⊂ 𝑑𝑜𝑚𝛼
⋂︀

𝑑𝑜𝑚𝛽, яке

i записане в правiй частинi другої еквiвалентностi наслiдку 2.3,

стор. 64.�

Прокоментуємо доведений наслiдок 2.3. Як було зазначено

в його доведеннi, завжди виконується нестроге включення

𝑑𝑜𝑚(𝛼
⋂︀

𝛽) ⊆ 𝑑𝑜𝑚𝛼
⋂︀
𝑑𝑜𝑚𝛽. Наслiдок 2.3 говорить, що рiвнiсть

частин цього включення еквiвалентна сумiсностi 𝛼 та 𝛽, а строге

включення — несумiсностi 𝛼 та 𝛽.

Наслiдок 2.4. Для довiльних функцiональних бiнарних вiдношень

𝛼, 𝛽 виконуються двi еквiвалентностi

𝛼 ≈ 𝛽 ⇔ 𝛼
⋂︀

𝛽 = 𝛼
⃒⃒
(𝑑𝑜𝑚𝛼

⋂︀
𝑑𝑜𝑚𝛽),

𝛼 ≈ 𝛽 ⇔ 𝛼
⋂︀

𝛽 = 𝛽
⃒⃒
(𝑑𝑜𝑚𝛼

⋂︀
𝑑𝑜𝑚𝛽).

Доведення. В силу симетричностi вiдношення сумiсностi та

комутативностi перетину очевидно, що друга еквiвалентнiсть випливає з

першої, тому доведемо першу еквiвалентнiсть. Почнемо з необхiдностi.

Нехай 𝛼 ≈ 𝛽, тодi згiдно наслiдку 2.3, стор. 64 виконується рiвнiсть

𝑑𝑜𝑚(𝛼
⋂︀

𝛽) = 𝑑𝑜𝑚𝛼
⋂︀
𝑑𝑜𝑚𝛽 = 𝑋. За властивостями обмеження (пп. 4, 9

твердження 2.1, стор. 60) маємо рiвностi 𝛼
⋂︀

𝛽 = (𝛼
⋂︀

𝛽)
⃒⃒
𝑑𝑜𝑚(𝛼

⋂︀
𝛽) =

(𝛼
⋂︀

𝛽)
⃒⃒
(𝑑𝑜𝑚𝛼

⋂︀
𝑑𝑜𝑚𝛽) = (𝛼

⋂︀
𝛽)

⃒⃒
𝑋 = 𝛼

⃒⃒
𝑋

⋂︀
𝛽
⃒⃒
𝑋 = 𝛼

⃒⃒
𝑋 = 𝛽

⃒⃒
𝑋

(в останнiх переходах скористалися рiвнiстю 𝛼
⃒⃒
𝑋 = 𝛽

⃒⃒
𝑋, що випливає

з сумiсностi 𝛼, 𝛽). �

Достатнiсть. Нехай 𝛼
⋂︀

𝛽 = 𝛼
⃒⃒

𝑋 (𝑋 розумiється як

i ранiше). З леми 2.1, стор. 63 згiдно дистрибутивностi
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обмеження (п. 9 твердження 2.1, стор. 60) випливають рiвностi

𝛼
⋂︀

𝛽 = (𝛼
⋂︀
𝛽)

⃒⃒
𝑋 = 𝛼

⃒⃒
𝑋

⋂︀
𝛽

⃒⃒
𝑋. Отже, 𝛼

⃒⃒
𝑋 = 𝛼

⃒⃒
𝑋

⋂︀
𝛽

⃒⃒
𝑋,

звiдки 𝛼
⃒⃒
𝑋 ⊆ 𝛽

⃒⃒
𝑋 (скористалися стандартною теоретико-множинною

еквiвалентнiстю 𝐴 ⊆ 𝐵 ⇔ 𝐴
⋂︀

𝐵 = 𝐴). Функцiї в правiй i лiвiй частинi

останньої нерiвностi мають однакову область означення (а саме 𝑋),

звiдки за п. 10 твердження 2.1, стор. 60 цi функцiї спiвпадають. Таким

чином, 𝛼
⃒⃒
𝑋 = 𝛽

⃒⃒
𝑋, тобто 𝛼 ≈ 𝛽. �

𝛼 ≈ 𝛽(*) 𝑑𝑜𝑚(𝛼
⋂︀
𝛽) = 𝑑𝑜𝑚𝛼

⋂︀
𝑑𝑜𝑚𝛽(**)

𝛼
⋂︀
𝛽 = 𝛽

⃒⃒
(𝑑𝑜𝑚𝛼

⋂︀
𝑑𝑜𝑚𝛽)(***) 𝛼

⋂︀
𝛽 = 𝛼

⃒⃒
(𝑑𝑜𝑚𝛼

⋂︀
𝑑𝑜𝑚𝛽)(****)

Наслiдок 2.3

Наслiдок 2.4

Наслiдок 2.4

Рисунок 2.7 – До доведення наслiдку 2.5

Наступний наслiдок доповнює наслiдок 2.2.

Наслiдок 2.5 (критерiї сумiсностi функцiй). Нехай 𝛼, 𝛽 —

довiльнi функцiональнi бiнарнi вiдношення. Тодi наступнi твердження

еквiвалентнi:

1. 𝛼 ≈ 𝛽; (*)

2. 𝑑𝑜𝑚(𝛼
⋂︀
𝛽) = 𝑑𝑜𝑚𝛼

⋂︀
𝑑𝑜𝑚𝛽; (**)

3. 𝛼
⋂︀

𝛽 = 𝛼
⃒⃒
(𝑑𝑜𝑚𝛼

⋂︀
𝑑𝑜𝑚𝛽); (***)

4. 𝛼
⋂︀

𝛽 = 𝛽
⃒⃒
(𝑑𝑜𝑚𝛼

⋂︀
𝑑𝑜𝑚𝛽). (****)

Доведення. Дiйсно, наслiдок 2.3 стверджує iстиннiсть

еквiвалентностi (*)⇔(**), наслiдок 2.4 — двох еквiвалентностей:

(*)⇔(***) та (*)⇔(****) (див. рис. 2.7).

Прокоментуємо критерiї сумiсностi функцiй, наведенi в наслiдках 2.2

та 2.5. Наслiдок 2.2 стверджує, що сумiснiсть функцiй еквiвалентна

функцiональностi їхнього об’єднання (п. 1) та комутативностi накладання

(п. 2). Наслiдок 2.5 — еквiвалентнiсть сумiсностi дистрибутивностi

проекцiї (за першою компонентою) вiдносно перетинiв (п. 2), а
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також специфiчному устрою перетину функцiй (перетин спiвпадає з

обмеженнями функцiй на перетин їхнiх областей означення (пп. 3, 4).

Що стосується самої операцiї накладання (означення 2.3), то її

властивостi наведенi в наступному твердженнi.

Твердження 2.3 (властивостi накладання). Нехай 𝛼, 𝛽 — довiльнi

функцiональнi бiнарнi вiдношення. Тодi мають мiсце наступнi

твердження.

1. 𝛼O𝛼 = 𝛼 (iдемпотентнiсть);

2. 𝛼O𝛽 ̸= 𝛽O𝛼, взагалi кажучи;

3. 𝛼O𝛽 = 𝛽O𝛼⇔ 𝛼 ≈ 𝛽 (критерiй комутативностi);

4. (𝛼O𝛽)O𝛾 = 𝛼O(𝛽O𝛾) (асоцiативнiсть). �

Доведення. Почнемо з п. 1. Маємо:

𝛼O𝛼 = 𝛼
⋃︀
𝛼
⃒⃒
(𝑑𝑜𝑚𝛼 ∖ 𝑑𝑜𝑚𝛼) = 𝛼

⋃︀
𝛼
⃒⃒
∅ = 𝛼

⋃︀
𝜀 = 𝛼.

В передостанньому переходi скористалися властивостями обмеження (п. 3

твердження 2.1, стор. 60). �

Для доведення п. 2 достатньо побудувати контрприклад (вказати

несумiснi функцiї згiдно з наслiдком 2.2, стор. 61. �

Третiй пункт безпосередньо випливає з наслiдку 2.2. �

Перейдемо до п. 4. Будемо використовувати очевидну рiвнiсть

𝑑𝑜𝑚(𝛼O𝛽) = 𝑑𝑜𝑚𝛼
⋃︀
𝑑𝑜𝑚𝛽. Використовуючи означення операцiї

накладання i властивостi обмеження (твердження 2.1, стор. 60) маємо

ланцюжок рiвностей:

(𝛼O𝛽)O𝛾 = (𝛽
⋃︀
𝛼
⃒⃒
(𝑑𝑜𝑚𝛼 ∖ 𝑑𝑜𝑚𝛽))O𝛾 =

= 𝛾
⋃︀
(𝛽

⋃︀
𝛼
⃒⃒
(𝑑𝑜𝑚𝛼 ∖ 𝑑𝑜𝑚𝛽))

⃒⃒
(𝑑𝑜𝑚𝛼

⋃︀
𝑑𝑜𝑚𝛽) ∖ 𝑑𝑜𝑚𝛾 =

= 𝛾
⋃︀
(𝛽

⋃︀
𝛼
⃒⃒
(𝑑𝑜𝑚𝛼 ∖ 𝑑𝑜𝑚𝛽))

⃒⃒
((𝑑𝑜𝑚𝛼 ∖ 𝑑𝑜𝑚𝛾)

⋃︀
(𝑑𝑜𝑚𝛽 ∖ 𝑑𝑜𝑚𝛾)) =

= 𝛾
⋃︀

𝛽
⃒⃒
(𝑑𝑜𝑚𝛼 ∖ 𝑑𝑜𝑚𝛾)

⋃︀
𝛽
⃒⃒
(𝑑𝑜𝑚𝛽 ∖ 𝑑𝑜𝑚𝛾)

⋃︀
𝛼
⃒⃒
(𝑑𝑜𝑚𝛼 ∖ 𝑑𝑜𝑚𝛽)

⃒⃒⃒⃒
(𝑑𝑜𝑚𝛼 ∖ 𝑑𝑜𝑚𝛾)

⋃︀
(𝛼

⃒⃒
(𝑑𝑜𝑚𝛼 ∖ 𝑑𝑜𝑚𝛽))

⃒⃒
(𝑑𝑜𝑚𝛽 ∖ 𝑑𝑜𝑚𝛾) =

= 𝛾
⋃︀

𝛽
⃒⃒
(𝑑𝑜𝑚𝛼 ∖ 𝑑𝑜𝑚𝛾)

⋃︀
𝛽
⃒⃒
(𝑑𝑜𝑚𝛽 ∖ 𝑑𝑜𝑚𝛾)

⋃︀
𝛼
⃒⃒
(𝑑𝑜𝑚𝛼 ∖ 𝑑𝑜𝑚𝛽)

⋂︀
(2.3)
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⋂︀
(𝑑𝑜𝑚𝛼 ∖ 𝑑𝑜𝑚𝛾)

⋃︀
𝛼
⃒⃒
(𝑑𝑜𝑚𝛼 ∖ 𝑑𝑜𝑚𝛽)

⋂︀
(𝑑𝑜𝑚𝛽 ∖ 𝑑𝑜𝑚𝛾) =

= 𝛾
⋃︀
𝛽
⃒⃒
(𝑑𝑜𝑚𝛼 ∖ 𝑑𝑜𝑚𝛾)

⋃︀
𝛽
⃒⃒
(𝑑𝑜𝑚𝛽 ∖ 𝑑𝑜𝑚𝛾)

⋃︀
𝛼
⃒⃒
𝑑𝑜𝑚𝛼∖

∖(𝑑𝑜𝑚𝛽
⋃︀
𝑑𝑜𝑚𝛾)

⋃︀
𝜀 = 𝛾

⋃︀
𝛽
⃒⃒
(𝑑𝑜𝑚𝛽 ∖ 𝑑𝑜𝑚𝛾)

⋃︀
𝛼
⃒⃒
(𝑑𝑜𝑚𝛼∖

∖(𝑑𝑜𝑚𝛽
⋃︀
𝑑𝑜𝑚𝛾))

⋃︀
𝛽
⃒⃒
(𝑑𝑜𝑚𝛼 ∖ 𝑑𝑜𝑚𝛾) = 𝛾

⋃︀
𝛽
⃒⃒
(𝑑𝑜𝑚𝛽 ∖ 𝑑𝑜𝑚𝛾)

⋃︀
𝛼
⃒⃒⃒⃒

(𝑑𝑜𝑚𝛼 ∖ (𝑑𝑜𝑚𝛽
⋃︀
𝑑𝑜𝑚𝛾)).

Прокоментуємо неочевиднi переходи: перехiд вiд першого виразу до

другого i вiд другого до третього виконаний згiдно означення операцiї

накладання; при переходi вiд третього до четвертого виразу використано

стандартну теоретико-множинну властивiсть

(A
⋃︀

B) ∖ C = (A ∖ C )
⋃︀
(B ∖ C );

при переходi вiд четвертого до п’ятого виразу — скористалися

дистрибутивнiстю обмеження вiдносно об’єднань (твердження 2.1,

стор. 60); при переходi вiд п’ятого до шостого — властивiстю обмеження

(𝛼
⃒⃒

X )
⃒⃒

Y = 𝛼
⃒⃒

(X
⋂︀

Y ) (твердження 2.1, стор. 60); при

переходi вiд шостого до сьомого — теоретико-множинною рiвнiстю

(A∖B)
⋂︀
(A∖C ) = A∖ (B

⋃︀
C ) i властивiстю обмеження (твердження 2.1,

стор. 60) 𝛼
⃒⃒
((𝑑𝑜𝑚𝛼 ∖ 𝑑𝑜𝑚𝛽)

⋂︀
(𝑑𝑜𝑚𝛽 ∖ 𝑑𝑜𝑚𝛾)) = 𝛼

⃒⃒
∅ = 𝜀; при переходi

вiд восьмого до дев’ятого — властивiстю обмеження (твердження 2.1,

стор. 60)

𝛼
⃒⃒
X = 𝛼

⃒⃒
(dom𝛼

⋂︀
X ), X ⊆ Y ⇒ 𝛼

⃒⃒
X ⊆ 𝛼

⃒⃒
Y ,

𝛽
⃒⃒
(𝑑𝑜𝑚𝛼 ∖ 𝑑𝑜𝑚𝛾) = 𝛽

⃒⃒
(𝑑𝑜𝑚𝛽

⋂︀
(𝑑𝑜𝑚𝛼 ∖ 𝑑𝑜𝑚𝛾)) ⊆ 𝛽

⃒⃒
(𝑑𝑜𝑚𝛽 ∖ 𝑑𝑜𝑚𝛾).

Перейдемо до правої частини рiвностi:

𝛼O(𝛽O𝛾) = 𝛼O(𝛾
⋃︀
𝛽
⃒⃒
(𝑑𝑜𝑚𝛽 ∖ 𝑑𝑜𝑚𝛾)) =

= 𝛾
⋃︀
𝛽
⃒⃒
(𝑑𝑜𝑚𝛽 ∖ 𝑑𝑜𝑚𝛾)

⋃︀
𝛼
⃒⃒
(𝑑𝑜𝑚𝛼 ∖ (𝑑𝑜𝑚𝛽

⋃︀
𝑑𝑜𝑚𝛾)).

(2.4)

З (2.3), (2.4) i випливає рiвнiсть, що доводиться.

Перейдемо до встановлення структури множини класiв, частково

впорядкованої успадкуванням. Почнемо з встановлення структури

множини функцiй, частково впорядкованої по включенню.

Нехай 𝐹 — клас всiх функцiональних бiнарних вiдношень (на
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унiверсумi 𝐷). Очевидно, що ⟨𝐹,⊆⟩ — частково впорядкована множина.

Встановимо її структуру. Тут мають мiсце два наступних твердження

(для ч. в. м. використана термiнологiя [178]).

Твердження 2.4. Ч. в. м. ⟨𝐹,⊆⟩ є нижня напiвструктура, причому

inf{𝑓, 𝑔} = 𝑓
⋂︀
𝑔. �

Доведення. Доведення випливає з того, що ⟨𝐹,
⋂︀
⟩ є комутативна

iдемпотентна напiвгрупа, i добре вiдомого зв’язку мiж такими

напiвгрупами та нижнiми напiвструктурами(див., наприклад, [178, §4,

c. 60, Теорема 2]).

Таким чином, в термiнах класiв найбiльша спiльна частина двух класiв

iснує завжди, але вона може бути порожньою.

На вiдмiну вiд [178] будемо розглядати верхнi та нижнi конуси i

порожньої множини, вкладаючи в них такий смисл:

∅M = {𝑦
⃒⃒
∀𝑥(𝑥 ∈ ∅⇒ 𝑦 > 𝑥)} = 𝐷,

∅O = {𝑦
⃒⃒
∀𝑥(𝑥 ∈ ∅⇒ 𝑦 6 𝑥)} = 𝐷,

(тобто iмплiкацiї з означень конусiв тривiально виконуються).

Конуси множини визначаються стандартно (див., наприклад, [178]):

𝐻M = {𝑦
⃒⃒
∀𝑥(𝑥 ∈ 𝐻 ⇒ 𝑦 > 𝑥},

𝐻O = {𝑦
⃒⃒
∀𝑥(𝑥 ∈ 𝐻 ⇒ 𝑦 6 𝑥}.

Розгляд конусiв порожньої множини дозволяє розглядати точнi

границi порожньої множини; дiйсно,

sup ∅ ≃ найменший елемент ∅M ≃ найменший елемент 𝐷 ≃⊥;

inf ∅ ≃ найбiльший елемент ∅O ≃ найбiльший елемент 𝐷 ≃ 1;

де через ⊥ та 1 позначенi вiдповiдно найменший елемент (або “дно”) та

найбiльший елемент (“одиниця”).

Тут i далi ≃ — узагальнена рiвнiсть (або сильна рiвнiсть Клiнi), яка

визначається стандартно (див., наприклад, [134]): Ψ ≃ Φ покладається

iстинним тодi i тiльки тодi, коли Ψ, Φ одночасно або невизначенi, або

визначенi i рiвнi.
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Зрозумiло, що узагальнена рiвнiсть є розширенням стандартної

рiвностi на випадок виразiв, якi можуть бути невизначеними.

Лема 2.2 (зв’язок мiж точними границями). Для довiльної

множини 𝐻, зокрема, порожньої, виконується узагальненi рiвностi

sup𝐻 ≃ inf𝐻M, inf𝐻 ≃ sup𝐻O. �

Доведення. Будемо доводити першу узагальнену рiвнiсть, бо

друга випливає з першої за допомогою принципа двоїстостi (див.,

наприклад, [178, §1, c. 10]. �

Перед доведенням першої рiвностi в загальному випадку розглянемо

два особливих випадки: 𝐻 = ∅, 𝐻M = ∅ (тобто множина 𝐻 необмежена

зверху i її супремум не iснує).

Для 𝐻 = ∅ рiвнiсть приймає вигляд sup∅ ≃ inf ∅M; вона виконується

з огляду на двi узагальненi рiвностi sup∅ ≃⊥, inf ∅M ≃ inf𝐷 ≃⊥. �

Для другого особливого випадку рiвнiсть приймає вигляд sup𝐻 ≃
inf ∅, причому лiва частина невизначена.

З огляду на рiвнiсть inf ∅ ≃ 1 i права частина невизначена, бо її

визначенiсть еквiвалентна iснуванню одиницi, а в цьому випадку 𝐻M ̸= ∅

(1 ∈ 𝐻M), що суперечить порожностi верхнього конуса множини 𝐻. �

Тепер розглянемо загальний випадок. Покажемо, що з означеностi

лiвої частини випливає означенiсть правої частини i її рiвнiсть лiвiй.

Отже, нехай d = sup𝐻, треба показати, що d = inf𝐻M. Спочатку

встановимо належнiсть d ∈ (𝐻M)O. Вона випливає з того, що d є

найменшим елементом верхнього конуса 𝐻M.

Залишається показати, що елемент d є найбiльшим елементом конуса

(𝐻M)O. Нехай d
′ ∈ (𝐻M)O, тодi оскiльки d ∈ 𝐻M, маємо шукану нерiвнiсть

d
′
6 d. �

Тепер покажемо, що з означеностi правої частини випливає означенiсть

лiвої i її рiвнiсть правiй.

Нехай d = inf𝐻M, треба перевiрити, що d = sup𝐻. Спочатку
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покажемо, що 𝑑 ∈ 𝐻M. Оскiльки 𝑥 6 𝑦 для всiх 𝑥 ∈ 𝐻, 𝑦 ∈ 𝐻M, то

𝑥 ∈ (𝐻M)O для всiх 𝑥 ∈ 𝐻. Так як d є найбiльшим елементом конуса

(𝐻M)O, то 𝑥 6 d для всiх 𝑥 ∈ 𝐻, тобто 𝑑 ∈ 𝐻M. Залишається показати, що

d є найменшим елементом верхнього конуса 𝐻M. Нехай d
′ ∈ 𝐻M, оскiльки

d ∈ (𝐻M)O, то, очевидно, d 6 d
′
. �

Встановимо узагальнену рiвнiсть леми 2.2. Вiд супротивного: нехай

одна частина визначена, а iнша —нi. Але це суперечить доведеним

твердженням про логiчний зв’язок мiж значеннями частин узагальненої

рiвностi. �

Доведену узагальнену рiвнiсть леми 2.2 можна сформулювати i так:

супремум множини iснує тодi i тiльки тодi, коли iснує iнфiмум верхнього

конуса цiєї множини, причому, у випадку iснування вказанi супремум та

iнфiмум спiвпадають.

Твердження 2.5 (структура ч. в. м. ⟨𝐹,⊆⟩). Виконуються наступнi

твердження.

1. Всюди 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

множини iснує тодi i тiльки тодi, коли унiверсум не бiльше нiж

одноелементний.

4. Точна верхня границя множини ℱ (супремум) iснує тодi i тiльки

тодi, 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 —
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одноелементний, тобто 𝑓 є функцiєю виду 𝑓 : {𝑥} → {𝑦}.
7. Ч. в. м. ⟨𝐹,⊆⟩ є умовно повною ч. в. м. i повною (верхньою)

напiвструктурою (complete semilattice).

Доведення. П.1 очевидний. �

Доведемо необхiднiсть в п. 2 вiд супротивного: нехай iснує

найбiльший елемент 1, але унiверсум має два рiзних елемента d та d
′
.

Очевидно, що функцiї {⟨d, d⟩}, {⟨d, d′⟩} є пiдфункцiями функцiї 1, але

для їхнього об’єднання маємо {⟨d, d′⟩, ⟨d, d⟩} ⊆ 1, тобто це об’єднання

як пiдмножина функцiї 1 є в свою чергу функцiєю. Прийшли до

суперечностi. �

Доведемо достатнiсть в п. 2. Нехай 𝐷 = ∅, тодi 𝐹 = {𝑓∅}.
Нехай 𝐷 = {d}, тодi 𝐹 = {𝑓∅, {⟨d, d⟩}}. В обох випадках ⟨𝐹,⊆⟩ має

найбiльший елемент. �

Доведемо п. 3. Нехай ℱ ̸= ∅. Очевидно, що
⋂︀
𝑓∈ℱ

𝑓 ∈ ℱO (скористалися

тим, що пiдмножина функцiї є функцiя). Те, що перетин
⋂︀
𝑓∈ℱ

𝑓 є

найбiльшим елементом вказаного нижнього конуса перевiряється

безпосередньо з використанням стандартних теоретико-множинних

мiркувань. �

Нехай ℱ = ∅. Доведення для цього випадку випливає з узагальненої

рiвностi inf ∅ ≃ 1 та доведеного п. 2. �

Доведення п. 4. Необхiднiсть тут тривiальна, доведемо достатнiсть,

тобто покажемо, що з непорожностi верхнього конуса ℱM випливає

iснування supℱ , рiвного об’єднанню
⋃︀
𝑓∈ℱ

𝑓 . Отже, нехай ℱM ̸= ∅. За

лемою 2.2 та доведеним п. 3 маємо iснування sup𝐹 ; залишається

перевiрити останню рiвнiсть ланцюжка supℱ = inf ℱM =
⋂︀

𝑓∈ℱM

𝑓 =
⋃︀
𝑓∈ℱ

𝑓 (в

передостанньому переходi скористалися п. 3 про зображення iнфiмумiв).

Оскiльки ℱM ̸= ∅, то виберемо функцiю 𝑔 з цього конуса. Очевидно,

що 𝑓 ⊆ 𝑔 для всiх 𝑓 ∈ ℱ , тобто
⋃︀
𝑓∈ℱ

𝑓 ⊆ 𝑔, i, значить,
⋃︀
𝑓∈ℱ

𝑓 — є функцiєю
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(як пiдмножина функцiї). Для скорочення позначень покладемо 𝑓⋃︀ =
⋃︀
𝑓∈ℱ

𝑓 .

Очевидно, що 𝑓⋃︀ ∈ ℱM, звiдки
⋂︀

𝑓∈ℱM

𝑓 ⊆ 𝑓⋃︀ i залишається встановити

обернене включення.

Очевидно, що 𝑓 ⊆ 𝑓
′
для довiльних 𝑓 ∈ ℱ , 𝑓

′ ∈ ℱM; звiдси випливає,

що 𝑓⋃︀ ⊆ 𝑓
′

для всiх 𝑓
′ ∈ ℱM. Нарештi, за стандартними теоретико-

множинними мiркуваннями 𝑓⋃︀ ⊆ ⋂︀
𝑓∈ℱM

𝑓 . �

Для випадку ℱ = ∅ треба скористатися узагальненою рiвнiстю

sup∅ ≃⊥ та доведеним п. 1. �

Доведення п. 5. Почнемо з необхiдностi. Нехай supℱ iснує, покажемо,

що 𝑓
′ ≈ 𝑓

′′
для довiльних функцiй 𝑓

′
, 𝑓

′′ ∈ ℱ . З iснування супремуму

випливає iснування такої функцiї 𝑔 (верхньої границi), що 𝑓
′
, 𝑓

′′ ⊆ 𝑔.

Звiдки 𝑓
′ ⋃︀

𝑓
′′ ⊆ 𝑔 i, значить, об’єднання 𝑓

′ ⋃︀
𝑓

′′
є функцiєю. Залишається

скористатися наслiдком 2.2, стор. 62. �

Достатнiсть встановимо вiд супротивного. Нехай всi функцiї з

множини ℱ попарно сумiснi, але supℱ не iснує. Звiдси за п. 4 випливає,

що об’єднання 𝒰 =
⋃︀
𝑓∈ℱ

𝑓 не є функцiєю. Значить, iснують елементи

унiверсуму 𝑥, 𝑦
′
, 𝑦

′′
, такi, що ⟨𝑥, 𝑦′⟩,⟨𝑥, 𝑦′′⟩ ∈ 𝒰 , причому, 𝑦

′ ̸= 𝑦
′′
. Тодi

iснують функцiї 𝑓
′
, 𝑓

′′ ∈ ℱ , такi, що ⟨𝑥, 𝑦′⟩ ∈ 𝑓
′
, ⟨𝑥, 𝑦′′⟩ ∈ 𝑓

′′
. Очевидно,

що 𝑓
′ ̸≈ 𝑓

′′
. Прийшли до суперечностi. �

Доведення п. 6. Почнемо з достатностi. Нехай 𝑓 = {⟨𝑥, 𝑦⟩}; те, що це

є атом випливає з двоелементностi ланцюга 𝑓∅ ⊂ 𝑓 . �

Необхiднiсть встановимо вiд супротивного. Нехай 𝑓 є атомом, але

має не менше нiж двоелементний графiк, тобто iснують елементи 𝑥
′
,

𝑦
′
, 𝑥

′′
, 𝑦

′′
, такi, що ⟨𝑥′

, 𝑦
′⟩, ⟨𝑥′′

, 𝑦
′′⟩ ∈ 𝑓 , причому ⟨𝑥′

, 𝑦
′⟩ ̸= ⟨𝑥′′

, 𝑦
′′⟩. Звiдси

випливає, що ланцюг 𝑓∅ ⊂ {⟨𝑥
′
, 𝑦

′⟩} ⊂ {⟨𝑥′
, 𝑦

′⟩, ⟨𝑥′′
, 𝑦

′′⟩} ⊆ 𝑓 не менше

нiж двоелементний, а це суперечить атомностi елемента 𝑓 . �

Доведення п. 7 випливає з означень умовної повноти (див., наприклад,

[77]), повної напiвструктури (див., наприклад, [30]) та доведених ранiше

пунктiв. �
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Оскiльки ч. в. м. класiв < K,6> отримується прямим добутком ч. в. м.

вигляду ⟨𝐹,⊆⟩ (по сутi порядок на класах вводиться покомпонентно), то

властивостi останньої ч. в. м. переносяться на ч. в. м. класiв. Наприклад,

⟨𝑓∅, 𝑔∅⟩ — найменший елемент и т.д.

Наведемо вiдповiдний класичний результат (див., наприклад, [109]).

Нехай ⟨𝐷1,61⟩, ⟨𝐷2,62⟩ — двi ч. в. м. Їх прямий добуток визначається

стандартно: ⟨𝐷1 ×𝐷2,⪯⟩, де ⟨𝑑1, 𝑑2⟩ ⪯ ⟨𝑑′1, 𝑑′2⟩ ⇔ 𝑑1 61 𝑑
′
1 ∧ 𝑑2 62 𝑑

′
2. Для

точних границь мають мiсце формули:

𝑠𝑢𝑝 𝐿
𝐷1×𝐷2

≃ ⟨𝑠𝑢𝑝
𝐷1

𝜋2
1𝐿, 𝑠𝑢𝑝

𝐷2

𝜋2
2𝐿⟩ (2.5)

𝑖𝑛𝑓 𝐿
𝐷1×𝐷2

≃ ⟨𝑖𝑛𝑓
𝐷1

𝜋2
1𝐿, 𝑖𝑛𝑓

𝐷2

𝜋2
2𝐿⟩, (2.6)

𝐿 ⊆ 𝐷1 ×𝐷2.

Формули (2.5) i (2.6) дозволяють переносити властивостi ч. в. м. ⟨𝐹,⊆⟩
на ч. в. м. ⟨K,6⟩.

Твердження 2.6 (структура ч. в. м. класiв). Виконуються наступнi

твердження.

1. Пара всюди невизначених функцiй ⟨𝑓∅, 𝑔∅⟩ — найменший елемент

ч. в. м. < K,6>.

2. Найбiльший елемент в ч. в. м. < K,6> iснує тодi i тiльки тодi,

коли унiверсум 𝐷1 (для першої компоненти) i 𝐷2 (для другої

компоненти) не бiльше нiж одноелементнi.

3. Точна нижня границя iснує для будь-якої непорожньої множини

класiв K′
, причому inf K′

= ⟨
⋂︀

𝑓∈𝜋2
1K

′
𝑓,

⋂︀
𝑔∈𝜋2

2K
′
𝑔⟩; iнфiмум порожньої

множини класiв iснує тодi i тiльки тодi, коли унiверсуми 𝐷1, 𝐷2

не бiльше нiж одноелементнi.

4. Точна верхня границя множини класiв K′
iснує тодi i тiльки тодi,

коли ця множина класiв обмежена зверху; причому, у випадку

iснування supK′
= ⟨

⋃︀
𝑓∈𝜋2

1K
′
𝑓,

⋃︀
𝑔∈𝜋2

2K
′
𝑔⟩; зокрема, sup∅ = ⟨𝑓∅, 𝑔∅⟩.
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5. Супремум множини класiв K′
iснує тодi i тiльки тодi, коли всi

функцiї з проекцiй 𝜋2
1K

′
та 𝜋2

2K
′
попарно сумiснi.

6. Елемент ⟨𝑓, 𝑔⟩ є атомом тодi i тiльки тодi, коли одна з функцiй є

“дном” (тобто всюди невизначеною функцiєю), а iнша — атомом

(тобто має одноелементний графiк).

7. Ч. в. м. < K,6> є умовно повною ч. в. м. i повною (верхньою)

напiвструктурою. �

Доведення. Доведення випливає з означення прямого добутку ч. в. м.

i твердження 2.5.

Наведенi формальнi результати мають практичне значення при

аналiзi дiаграм класiв. Це, по-перше, видiлення компонент зв’язностi у

вiдповiдном графi (по термiнологiї [178] мова йде про розклад ч. в. м.

в кардинальну суму). Видiлення компонент вiдповiдає декомпозицiї

системи на пiдсистеми. По-друге, в дiаграмi класiв можна проводити

пошук клонiв для їх елiмiнацiї (по цiй проблематицi див. [110]). Нарештi,

в-третiх, дiаграму класiв можна пiддати модифiкацiї за допомогою

операцiй зчленування та перетину з метою оптимiзацiї по вiдповiдному

критерiю.

2.6. Побудова батькiвського класу по двом заданим

Нехай маємо функцiональне бiнарне вiдношення 𝛾, яке вiдповiдає

вiдношенням 𝑠 або 𝜇 батькiвського класу. Вiдповiдно нехай 𝛼, 𝛽

функцiональнi бiнарнi вiдношення, якi вiдповiдають першим або другим

компонентам похiдних 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) ̸= 𝛽(𝑥) } — множина

iмен з множини 𝑋, на яких функцiональнi бiнарнi вiдношення 𝛼, 𝛽 ведуть
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себе по-рiзному. Очевидно, що 𝑋
′ ⋂︀

𝑋
′′
= ∅. Неважко перевiрити, що

виконується еквiвалентнiсть 𝛼 ≈ 𝛽 ⇔ 𝑋
′′
= ∅, де, як i ранiше, ≈ — як i

ранiше, вiдношення сумiсностi (формальне доведення можна провести,

спираючись на наслiдок 2.3, стор. 67).

Розглянемо три способи побудови вiдношення 𝛾, яке вiдповiдає

батькiвському класу.

1. 𝛾 = 𝛼
⋂︀

𝛽. Можна перевiрити, що тодi 𝛾 = 𝛼
⃒⃒
𝑋

′
= 𝛽

⃒⃒
𝑋

′
,

вiдношення 𝛼 та 𝛽 вiдновлюються по вiдношенню 𝛾 в такий

спосiб:

𝛼 = 𝛾
⋃︀
(𝛼

⃒⃒
𝑋

′′
)
⋃︀
𝛼
⃒⃒
(𝑑𝑜𝑚𝛼 ∖ 𝑑𝑜𝑚𝛽),

𝛽 = 𝛾
⋃︀
(𝛽

⃒⃒
𝑋

′′
)
⋃︀
𝛽
⃒⃒
(𝑑𝑜𝑚𝛽 ∖ 𝑑𝑜𝑚𝛼).

Дамо змiстовну iнтерпретацiю. Очевидно, що записи вiдношень 𝛼 i 𝛽

повнiстю симетричнi i їх вiдновлення по вiдношенню 𝛾, що вiдiграє роль

батькiвського класу, вiдбувається за схемою розширення. Розглянемо

вищесказане на прикладi. Нехай маємо два класи A i B (тут i далi мова

програмування Java v.8):

class A {

int a;

float b;

float p;

float g() {return a+b;}

}

class B {

int a;

float b;

String s;

float g(){return a+b;}

}

Тодi побудований батькiвський клас C буде мати вигляд:

class С {

int a;

float b;

float g(){return a+b;}

}

Класи А i B, якi будуть похiдними вiд класу С, пiсля його побудови
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будуть мати вигляд:

class A extends C {

float p;

}

class B extends C {

String s;

}

Зазначимо, що коли 𝛼
⋂︀

𝛽 = ∅, батькiвський клас формально можна

будувати, але вiн буде порожнiй. Покажемо на прикладi. Нехай маємо

два класи:

class A {

int a;

int b;

int p;

int g(){return a*b+p;}

}

class B {

float a;

float b;

float p;

float g(){return

(a+b)/p;}

}

Очевидно, для класiв А i В виконується умова 𝛼
⋂︀

𝛽 = ∅, тому можна

побудувати порожнiй батькiвський клас:

class С { }

Класи А i B, якi будуть похiдними вiд класу С пiсля його побудови

будуть мати вигляд:

class A extends C {

int a;

int b;

int p;

int g(){return a*b+p;}

}

class B extends C {

float a;

float b;

float p;

float g(){return

(a+b)/p;}

}

2. Цей спосiб побудови батькiвського класу вiдповiдає ситуацiї коли

вiдношення 𝛼 (назвемо його “лiвим”) має прiоритет.
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Уточнення таке: 𝛾 = 𝛼 ▽𝑙 𝛽
def
= 𝛼

⃒⃒
𝑋; тобто, змiстовно кажучи,

на спiльних 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

батькiвського класу вiдповiдає ситуацiї, коли вiдношення 𝛽 (“праве”)

має прiоритет. Уточнення таке: 𝛾 = 𝛼 ▽𝑟 𝛽
def
= 𝛽

⃒⃒
𝑋; тобто, змiстовно

кажучи, на спiльних iменах прiоритет має вiдношення 𝛽. Вiдношення 𝛼,

𝛽 вiдновлюється 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.

Розглянемо вищесказане на прикладi. Нехай маємо два класи:
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class A {

int a; int b;

int g(){

return a+b; }

}

class B {

int a;

float b;

String s;

int g(){

return (int)(a*b);}

}

Тодi, батькiвський клас С та класи A i B, якi будуть похiдними вiд

нього, будуються так (клас B має прiоритет):

class С {

int a;

float b;

int g(){return (int) (a*b);}

}

class A extends C {

int b;

int g(){return a+b;}

}

class B extends C {

String s;

}

2.7. Основнi результати роздiлу

Класи формально уточнюються у виглядi пар функцiональних

бiнарних вiдношень. Бiнарне вiдношення, яке виступає першою

компонентою, атрибутам приписує їх типи; вiдношення, яке є другою

компонентою, сигнатурам методiв приписує їх семантику у випадку

реалiзацiї функцiї або тип даних функцiї у випадку реалiзацiї iнтерфейсу.

Над класами розглядаються операцiї перетину та зчленування.

Перетин класiв вводиться на основi стандартного теоретико-множинного

перетину бiнарних вiдношень, а зчленування — на основi спецiальної
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операцiї накладання, яка дозволяє вирiшити конфлiкт iмен. Вказанi

операцiї над класами можуть бути використанi при рефакторингу

(refactoring) програм.

Успадкування класiв уточнюється в виглядi стандартного теоретико-

множинного включення мiж вiдповiдними компонентами класiв.

Оскiльки вiдношення 6 вводиться покомпонентно, виходячи з

часткового порядку ⊆ (включення графiкiв функцiй), то, очевидно, воно

саме є частковим порядком.

В роздiлi отриманi наступнi основнi математичнi результати:

— з використанням композицiйного пiдходу побудовано об’єктну

алгебраїчну систему, яка є розширенням об’єктних алгебр,

сигнатура якої доповнена новими сигнатурними операцiями

перетину та зчленування специфiкацiй класiв;

— дослiджено властивостi побудованої об’єктної алгебраїчної

системи, формально описанi сигнатурнi операцiї над множинами

об’єктiв (екстентами класiв):
⋃︀
,
⋂︀
, ∖,

⨂︀
𝐴,𝐵, 𝜎𝑝, якi можуть бути

використанi для формального уточнення запитiв в об’єктних та

об’єктно-реляцiйних БД.

— з використанням композицiйного пiдходу розглянуто побудову

батькiвського класу по двом заданим з лiвостороннiм та

правостороннiм прiоритетом;

— встановленi основнi властивостi накладання (iдемпотентнiсть,

асоцiативнiсть, критерiї комутативностi);

— встановлена структура ч. в. м. множини всiх функцiональних

бiнарних вiдношень, впорядкованого по включенню: ця ч. в. м.

є нижньою напiвструктурою; всюди невизначена функцiя є

найменшим елементом; iнфiмуми непорожнiх пiдмножин iснують

завжди, супремуми пiдмножин iснують тодi i тiльки тодi, коли

пiдмножини обмеженi зверху; для точних граней наведенi формули

їх знаходження; цi ж властивостi має частково впорядкована
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множина класiв (порядок на класах вводиться покомпонентно,

тобто операцiєю прямого добутку ч. в. м.).

Запропонована формальна модель може використовуватися для аналiзу

та модифiкацiї дiаграм класiв:

— знаходження компонент зв’язностi, що вiдповiдає декомпозицiї

системи на пiдсистеми, а це важливо при рефакторингу;

— пошуку клонiв з метою їх елiмiнацiї;

— модифiкацiї дiаграм за допомогою введених операцiй перетину i

зчленування з метою оптимiзацiї за вiдповiдним критерiєм.

Формальнi результати, запропонованi в Роздiлi 2, мають практичне

значення при аналiзi дiаграм класiв. А саме, видiлення компонент

зв’язностi у вiдповiдному графi (по термiнологiї [178] мова йде про

розклад ч. в. м. в кардинальну суму). Видiлення компонент вiдповiдає

декомпозицiї системи на пiдсистеми. В дiаграмi класiв можна проводити

пошук клонiв для їх елiмiнацiї. Дiаграму класiв можна пiддати

модифiкацiї за допомогою операцiй зчленування та перетину з метою

оптимiзацiї по вiдповiдному критерiю.
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РОЗДIЛ 3

ОБ’ЄКТНО-ОРIЄНТОВАНI БАЗИ ДАНИХ.

КОМПОЗИЦIЙНА СЕМАНТИКА ЯДРА ОБ’ЄКТНИХ БАЗ

ДАНИХ

3.1. Формалiзацiя поняття об’єкта

Надiйнiсть автоматизованих систем багато в чому визначається

надiйнiстю баз даних, якi лежать в основi їх функцiонування. Однiєю

iз сучасних тенденцiй розвитку промислових баз даних є використання

систем управлiння базами даних (СУБД), в яких iнформацiя зберiгається

у виглядi об’єктiв (складних структур) i для обробки iнформацiї

застосовується об’єктно-орiєнтований пiдхiд.

Аналiз лiтератури дозволяє зробити висновок, що для представлення

об’єктiв складної структури перевiренi часом реляцiйнi СУБД стають

неефективними. Для подолання такої проблеми шляхом змiни основної

парадигми з реляцiйної (табличної) на об’єктно-реляцiйну потрiбно або

трудомiстке “ручне” вiдображення об’єктiв у таблицi або промiжний

прошарок програмного забезпечення (middleware) з неминучими втратами

в продуктивностi та ускладненням семантики. Деякi чисто об’єктно-

орiєнтованi СУБД пропонують вирiшення такої проблеми шляхом

забезпечення безпосереднього зберiгання об’єктiв у БД, проте вони не

набули широкого визнання, оскiльки не вiдповiдають вимогам до рiвня

продуктивностi i надiйностi, що висуваються критичними промисловими

додатками. Таким чином, одним iз можливих перспективних шляхiв

подолання такої проблеми є використання постреляцiйної парадигми,

що поєднує переваги реляцiйної та об’єктної парадигм. Постреляцiйна

парадигма реалiзована в декiлькох комерцiйних СУБД, типовим
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представником яких є СУБД Cache i яка розроблена та пiдтримується

фiрмою InterSystems. Ця СУБД має єдину архiтектуру даних, що

забезпечує об’єктний i реляцiйний доступ до даних, зберiгання яких

ефективно здiйснюється орiєнтованим на транзакцiї багатовимiрним

ядром СУБД [135].

Зробимо одне очевидне зауваження загального порядку. Неможливо

ставити серйозно питання про надiйнiсть функцiонування складної

системи без побудови її моделi, описаної за допомогою математичної

формальної семантики. Тому поставимо за мету формально описати

ряд ключових понять постреляцiйної парадигми: об’єкта, як основного

елемента зберiгання iнформацiї в СУБД, життєвого циклу об’єкта,

класу, успадкування атрибутiв i методiв класу. Iснують рiзнi реалiзацiї

сучасної мови табличних баз даних (БД) SQL. Розробники БД,

зазвичай, враховують одну iз реалiзацiй, яка є актуальною на даний

момент. Тому постала необхiднiсть побудувати формальну модель

табличних (реляцiйних) структур, яка дасть можливiсть пiдтримувати

рiзнi стандарти. На даному етапi iснують адекватнi формальнi моделi

об’єктно-орiєнтованих БД, iдеологiя роботи яких будується на об’єктно-

орiєнтованому пiдходi до програмування [1,60,65,164,165]. Метою нашого

дослiдження є формальний опис основних понять об’єктно-орiєнтованих

БД з використанням композицiйного пiдходу, який надасть можливiсть

на рiвнi iдентичного математичного апарату розглядати теорiю табличних

алгебр для реляцiйних БД та теорiю об’єктно-орiєнтованих БД.

Зазначимо, що розроблено ряд об’єктно-орiєнтованих БД, в яких

не має єдиного пiдходу до розробки та супроводження такого роду

БД. Так, за аналогiєю з мовою SQL, кожен розробник встановлює

свої пiдходи до розробки об’єктно-орiєнтованих БД. Незважаючи на

це, об’єктно-орiєнтованi БД мають спiльнi риси. Так, спiльним для

рiзних об’єктно-орiєнтованих БД є використання об’єктно-орiєнтованих

мов програмування, основними властивостями яких є iнкапсуляцiя,
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полiморфiзм, успадкування. Отже, описавши математично поняття схеми,

об’єкту, стану i поведiнки об’єкта, можна створити загальний пiдхiд

до побудови об’єктно-орiєнтованих БД та їх роботи в цiлому. Як вже

вiдмiчалося, для табличних (реляцiйних) баз даних така формалiзацiя

була виконана за допомогою теорiї табличних алгебр [174], якi суттєво

узагальнюють добре вiдомi реляцiйнi алгебри Кодда.

Зазначимо, що iснують рiзнi форми представлення iнформацiї.

Один iз пiдходiв полягає в тому, що будь-яку сутнiсть реального

свiту можна описати у виглядi об’єкту, який мiстить в собi набiр

властивостей (атрибутiв), якi iдентифiкують цю сутнiсть. Кожний об’єкт

характеризується [112,184]:

– станом, який визначається перелiком всiх властивостей об’єкта та

поточними значеннями кожної з цих властивостей;

– поведiнкою, яка описує реакцiї об’єкта на дiї з зовнi;

– сутнiстю (identity) об’єкта, яка показує чим даний об’єкт

вiдмiнний вiд iнших, якi характеризуються таким же станом i

поведiнкою.

Об’єкти, якi володiють однiєю i тiєю ж поведiнкою, об’єднуються в

класи. Множину таких об’єктiв прийнято називати екстентом класу.

Як правило, в мовах програмування екстент класу зберiгається у

структурi даних, яка носить iм’я колекцiя. Наведемо короткий приклад

використання колекцiї класу (мова програмування Java).

Лiстинг 3.1 – Приклад використання колекцiї класу в БД

ObjectContainer container = Db4oEmbedded.openFile(

config,"D:/phd/database/school.yap");

Teacher tch = new Teacher(null, 0);

List<Teacher> result = container.queryByExample(tch);

В лiстiнгу 3.1 наведений приклад використання колекцiї (рядок 4), в яку

помiщається результат QBE запиту в БД.
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Об’єкт може бути екземпляром тiльки одного класу [6,8] або декiлькох

класiв [21,31,135]. В об’єктно-орiєнтованих БД використовується поняття

класу, в якому описуються властивостi об’єкта (атрибути) та методи, якi

впливають на поведiнку об’єкта. Сукупнiсть атрибутiв i методiв класу

визначають його специфiкацiю. Об’єкт створюється за специфiкацiєю

класу. В загальному випадку, при створеннi об’єкта не всi елементи схеми

класу можуть потрапити в схему об’єкта1. Опис такого класу, насправдi,

формально мiстить в собi схему об’єкта2. Схема — це семантична одиниця,

яка описує властивостi об’єктiв, з iншого боку схема є шаблоном, на

основi якого створюються об’єкти [183]. Об’єкт, створений на основi

такого шаблону, є екземпляром класу, по схемi якого вiн був побудований.

В об’єктно-орiєнтованих БД iнформацiя зберiгається у виглядi об’єктiв.

Зробимо уточнення семантики об’єкту з використанням

композицiйного пiдходу, який був започаткований академiком НАН

України В.Н. Редьком. Цей пiдхiд базується на фiлософськiй категорiї

цiле i частина, яка вiдображає вiдношення мiж сторонами окремого

предмета та розкриває сутнiсть предмету через властивостi, якими

надiлений предмет. Iдея методу полягає в тому, що ми видiляємо з усiєї

множини властивостей предмета простi (базовi) властивостi (частини),

через якi виражаємо iншi, бiльш складнi. Властивостями предмета

можуть виступати функцiї, якi на формальному рiвнi описують цi

властивостi.

Зафiксуємо наступнi три множини: 𝐴, елементи якого назвемо

атрибутами, 𝐷 — унiверсальний домен (множина всiх можливих значень

атрибутiв)3. i 𝑀 = {𝑔1, 𝑔2, . . .} — множина функцiй (методiв). Множини 𝐴

1Мається на увазi той факт, що, наприклад, в мовi програмування Java, атрибути та методи класу, якi

мають модифiкатор доступу static, не мiстяться в схемi об’єкта, який побудований на основi такого класу.
2Через те, що ми не розглядаємо модифiкатори доступу, вважаємо, що схеми класу i об’єкта, який

належить цьому класу, однаковi.
3В якостi значень унiверсального домену можуть використовуватися як простi типи даних (int, String,

тощо), так i складенi (list, array, тощо).
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и 𝐷 представляють собою множини iмен и денотатiв вiдповiдно [174]. За

аналогiєю зi схемою таблицi, схему 𝑅 об’єкта будемо називати скiнчену

множину атрибутiв 𝑅 ⊆ 𝐴, 𝑅 = {𝐴1, 𝐴2, . . . , 𝐴𝑛} [174]. В подальшому

нам прийдеться розширювати поняття схеми об’єкта БД до специфiкацiї

класу, включивши до нього методи.

Кожен об’єкт, який мiститься в об’єктно-орiєнтованiй БД, має

унiкальний iдентифiкатор — OID (Object Identifier), який однозначно

визначає об’єкт в межах всiєї БД. На iдентифiкатор об’єкта в

об’єктно-орiєнтованих БД накладається умова, а саме, OID не повинен

мати семантичне навантаження. Iдентифiкатор об’єкта в об’єктно-

орiєнтованих БД вiдiграє роль ключа, як i в реляцiйних БД, але в

реляцiйних БД ключ може складатися з декiлькох атрибутiв (складений

або композитний ключ), якi семантично навантаженi. Позначимо

через OID — множину всiх OID об’єктiв в БД. Об’єкти будемо

позначати через 𝑜, 𝑜1, 𝑜2, . . ., а множини об’єктiв через 𝑂,𝑂1, . . .. Якщо

розглядати схему об’єкта з атрибутами {𝐴1, 𝐴2, ..., 𝐴𝑛} як функцiю

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 буде мати вигляд (формальне визначення класу було наведено

в пiдроздiлi 2.3, стор. 50): ⟨{𝐴1, 𝐴2, ..., 𝐴𝑛}, {𝑔1, 𝑔2, ..., 𝑔𝑚}⟩. Тодi

формально об’єкт пiсля 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 iнстанцiюваннi4 класу

можна формально записати наступним чином:

⟨{⟨𝐴1, 𝑑1⟩, ⟨𝐴2, 𝑑2⟩, . . . , ⟨𝐴𝑠, 𝑑𝑠⟩}, {𝑔1, 𝑔2, ..., 𝑔𝑝}⟩, (3.1)

де {⟨𝐴𝑖, 𝑑𝑖⟩
⃒⃒
𝑖 = 1, 𝑠} представляє собою функцiональне вiдношення, таке,

4Створення екземпляру (об’єкта) класу та надання йому значення. Зазначимо, що дане поняття

застосовується не до об’єкту, а до класу.
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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

функцiональне 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 реалiзацiї. Iнiцiалiзованому об’єкту можна

спiвставити деякий рядок таблицi, який мiстить значення вiдповiдних

атрибутiв об’єкта та має схему iдентичну до схеми об’єкта.

Таблиця 3.1

Рядок таблицi, атрибутам якого надано значення

𝐴1 𝐴2 ... ... 𝐴𝑛

𝑑1 𝑑2 ... ... 𝑑𝑛

В загальному випадку об’єктiв, якi мають однакову схему 𝑅, може

iснувати декiлька (при iнстанцiюваннi класу), а тому можна спiвставити

множинi об’єктiв одного класу таблицю.

Таблиця 3.2

Спiвставлення об’єктам класу вiдповiдних рядкiв таблицi

𝐴1 𝐴2 . . . . . . 𝐴𝑛

𝑂1 𝑑11 𝑑12 . . . . . . 𝑑1𝑛

. . . . . . . . . . . . . . .

𝑂𝑚 𝑑𝑚1 𝑑𝑚2 . . . . . . 𝑑𝑚𝑛

Таку таблицю формально можна описати у виглядi:

{𝑓1, . . . , 𝑓𝑚
⃒⃒
𝑓𝑖 : 𝑅→ 𝐷, 𝑖 = 1,𝑚}, (3.2)

де 𝑓𝑖 — функцiя, аргументами якої виступають атрибути схеми 𝑅, а

значеннями — з унiверсального домену 𝐷. Дана функцiя визначає стан

об’єкта у певний момент часу i вираз (3.2) можна записати в такому
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виглядi:

{{⟨𝐴1, 𝑑
𝑖
1⟩, . . . , ⟨𝐴𝑛, 𝑑

𝑖
𝑛⟩}

⃒⃒
𝑖 = 1,𝑚}.

Наведемо приклад створення об’єкта в мовi програмування Java.

Згiдно термiнологiї Oracle, створення нового об’єкта називається

створення iнстансу (instance) або iнстанцiювання класу.

class Base {

int a, b, c;

public static void main(String[] args) {

Base obj = new Base();}

}

На iдентифiкатор об’єкта в об’єктно-орiєнтованих БД накладається

умова, а саме, OID не повинен мати семантичного навантаження.

Iдентифiкатор об’єкта в об’єктно-орiєнтованих БД вiдiграє роль

первинного ключа, як i в реляцiйних БД, але в реляцiйних БД

первинний ключ може складатися з декiлькох атрибутiв, якi семантично

навантаженi. Крiм того, в реляцiйних БД первинний ключ однозначно

iдентифiкує рядок у межах однiєї таблицi, а OID в ООБД однозначно

iдентифiкує об’єкт у межах всiєї БД. З огляду на це, можна говорити

про iдентичнi об’єкти в БД. Це такi об’єкти, у яких значення атрибутiв

рiвнi, а OID рiзнi. Треба зауважити, що доступ до об’єктiв БД не

обов’язково можна здiйснити за допомогою iдентифiкатора об’єкта. Якщо

вiн знаходиться в пам’ятi (зчитаний з БД), то доступ до такого об’єкта

вiдбувається за допомогою змiнної, якiй вiн був присвоєний пiд час

зчитування з БД. Так в мовi програмування Java доступ до поточного

об’єкта, який знаходиться в пам’ятi, може бути здiйснений за допомогою

оператора this. Оператор this в Java є аналогом 𝑂𝑟𝑒𝑓 посилання в

об’єктних БД. Iснує вiдображення, яке об’єкту спiвставляє його OID

𝑗 : 𝑂 → 𝑂𝐼𝐷, яке є бiєктивним.

В реляцiйних БД в схемi вiдношення згiдно 1НФ всi атрибути
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повиннi бути атомарними. В об’єктних СУБД атрибут схеми (класу)

може мати простий тип даних (int, char, real, тощо). Поряд з цим,

в таких СУБД в схемi можуть бути присутнiми складенi атрибути.

Тому природнiм буде уточнення поняття схеми для таких типiв СУБД.

Зауважимо, що в схемi об’єкта можуть мiститися рiзнi види атрибутiв:

простi (simple) та складовi (composite) атрибути (attributes), однозначнi

(single-valued) та багатозначнi (multivalued) атрибути, базовi (stored) та

похiднi (derived) атрибути, ключi (keys). Простий атрибут — атрибут, який

складається з одного компонента з незалежним iснуванням. Складений

атрибут — атрибут, який складається з декiлькох компонентiв, кожен

з яких характеризується незалежним iснуванням [74, 126]. В об’єктi

можна видiлити атрибути, якi мiстять в собi значення, а також атрибути,

якi задають зв’язки мiж об’єктами. У випадку, коли в схемi об’єкта

присутнiй складний атрибут можна говорити про iнтеграцiю схеми одного

об’єкта в схему iншого. Тодi схема такого об’єкта може формально

описана наступним чином: 𝑅 = {𝐴1, ⟨𝐴2, {𝑃1, 𝑃2, . . . , 𝑃𝑚}⟩, 𝐴3 . . . , 𝐴𝑛}, де

{𝑃1, 𝑃2, . . . , 𝑃𝑚} — схема iншого об’єкта. Опишемо формально схему

такого об’єкта 𝑜 зi схемою 𝑅 урахуванням (3.2):

⟨{⟨𝐴1, 𝑑1⟩, ⟨𝐴2, ⟨{⟨𝑃1, 𝑑1⟩, ⟨𝑃2, 𝑑2⟩, . . . , ⟨𝑃𝑚, 𝑑𝑚⟩},
{⟨𝑄1, 𝑔1⟩, ..., ⟨𝑄𝑘, 𝑔𝑘⟩}⟩⟩,
⟨𝐴3, 𝑑3⟩, . . . , ⟨𝐴𝑛, 𝑑𝑛⟩}, {⟨𝐺1, 𝑔1⟩, ..., ⟨𝐺𝑠, 𝑔𝑠⟩}⟩

(3.3)

де {⟨𝐴𝑖, 𝑑𝑖⟩
⃒⃒
𝑖 = 1, 𝑛}, та {⟨𝑃𝑘, 𝑑𝑘⟩

⃒⃒
𝑘 = 1,𝑚} представляє собою

функцiональне вiдношення таке, що 𝑓 : 𝑅 → 𝐷 i 𝑑1, 𝑑2, . . . ∈ 𝐷, а

в якостi другого атрибута використовується схема iншого об’єкта. В

формулi (3.3) ми для рiзних об’єктiв використовуємо однаковi iмена

методiв 𝑔1, 𝑔2, . . . через те, що кожен об’єкт в мовi програмування Java

має стандартнi методи (наприклад, getClass(), hashCode(), toString(),

тощо), якi успадковуються зi стандартного класу Object, в результатi

чого вони мiстяться у всiх об’єктах.
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В об’єктно-орiєнтованих мовах програмування клас може визначати

тип даних, який має схему та методи (сигнатури)5, якi визначають

специфiкацiю класу. У ньому описуються методи (члени-функцiї), якi

дають можливiсть отримати доступ до вiдповiдних членiв-даних класу з

зовнi класу або змiнити за деяким правилом цi члени даних. В лiтературi

термiни тип и клас часто вживаються, як синонiми. З iншого боку

немає загального пiдходу до вживання цих термiнiв, як синонiмiв. Так,

згiдно М. Лумiс (Mary E. S. Loomis) [53], клас i тип це рiзнi термiни,

якi розкриваються в залежностi вiд контексту. Об’єктний клас — це

логiчна група об’єктiв, як вони визначенi в ODMG [59]; класи мають

похiднi класи, що успадковують вiд своїх батькiвських їх характеристики

i поведiнку. Тип — це реалiзацiя класу на конкретнiй мовi програмування.

Сукупнiсть всiх екземплярiв об’єктного класу називається екстентом

(extent) об’єкта. Будь який атрибут або комбiнацiя атрибутiв може бути

визначена унiкальною в межах екстента [145].

При успадкуваннi класiв ми можемо перевизначати методи у випадку,

коли успадкований метод у похiдному класi повинен працювати по-iншому.

Такий пiдхiд реалiзований i в ООБД. Виникає потреба розширення

поняття схеми 𝑅. У ООБД схема є складовою бiльш широкого поняття,

яке прийнято називати класом. Клас можна вважати деяким контейнером,

в якому реалiзована логiка програми, яка визначає роботу додатка.

Клас — це шаблон, або проект, по якому буде створений об’єкт.

Конструювання об’єкта на основi деякого класу називається створення

екземпляра (instance) цього класу. Клас iнкапсулює в собi схему та

методи. Формальне визначення класу було наведене пiдроздiлi 2.3,

стор. 50.

Як вже зазначалося, серед методiв можна видiлити два особливих

(спецiальних) методи - конструктори та в деяких мовах програмування

5В лiтературi вживають синонiми: члени-даних та члени-функцiї.
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таких як C++, деструктори. Конструктор служить для iнiцiалiзацiї

об’єкта, а деструктор для деiнiцiалiзацiї (його знищення з пам’ятi).

Конструктор це функцiя, яка надає початковi значення атрибутам об’єкта.

Але явно надаватися конструктором початковi значення можуть не

всiм атрибутам. У випадку, коли атрибуту в конструкторi не надається

значення, йому пiд час створення об’єкту надається значення по

замовченню. В мовах програмування такими значеннями можуть “0”

атрибутiв цiлочисельного типу, порожнiй рядок ”” для атрибутiв типу

String. Також в класi можуть мiститися методи читання (Accessors) —

так званi get-методи, якi повертають значення атрибута об’єкта. Саме

через такi методи зовнiшнi об’єкти отримують доступ до iнкапсульованих

(у випадку використання модифiкаторiв доступу) даних. Також в

класi можуть мiститися методи змiни (Mutators) або set-методи, якi

встановлюють нове значення атрибута. Через такi методи можна

змiнювати iнкапсульованi данi [183]. З часу створення об’єкта i запису

його в БД, вiн починає свiй життєвий цикл.

Як вже було сказано, при iнiцiалiзацiї об’єкта значення деяких його

атрибутiв можуть бути невизначеними. У деякий момент часу об’єкт

може мати стан, при якому атрибути об’єкта не будуть мати значення (не

будуть iнiцiалiзованi), тому можна вважати, що в цей момент атрибути

будуть мати спецiальне так зване невизначене значення Λ. Додамо до

унiверсального домену 𝐷 невизначене значення Λ. Тодi, вираз (3.2) буде

мати вид:

{𝑓1, . . . , 𝑓𝑚
⃒⃒
𝑓𝑖 : 𝑅→ 𝐷, 𝑖 = 1,𝑚}, (3.4)

де 𝐷 = 𝐷 ∪ {Λ}.
У випадку, коли всi атрибути iнiцiалiзованого об’єкта 𝑂 схеми 𝑅

невизначенi, описуються рiвнiстю: 𝑓(𝐴𝑖) = Λ, 𝑖 = 1, 𝑛. Конструктор можна

формально представити функцiєю 𝑔 : 𝐷𝑘 → ОМ, де 𝑂𝑀 — множина

об’єктiв, атрибути яких отримали значення. Точнiше, цю функцiю
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можна записати рiвнiстю 𝑔(𝑑1, . . . , 𝑑𝑘) = 𝑂, де 𝑑1, . . . , 𝑑𝑘 — це значення

атрибутiв, яким будемо надавати значення. Враховуючи (3.2), отримуємо:

𝑔⟨𝐴𝑖1
,...,𝐴𝑖𝑘

⟩(𝑑1, . . . , 𝑑𝑘) = {⟨𝐴𝑖1, 𝑑1⟩, . . . , ⟨𝐴𝑖𝑘, 𝑑𝑘⟩}.
Таким чином, функцiї вигляду 𝑔 будують функцiї обмеження вигляду

𝑓 . Тобто 𝑓(𝐴𝑖𝑠) = 𝑑𝑠, 𝑠 = 1, 2, . . . , 𝑘 та для будь-якого атрибута

𝐴 ∈ 𝑅∖{𝐴𝑖1, . . . , 𝐴𝑖𝑘}, маємо 𝑓(𝐴) = Λ.

3.2. Формалiзацiя поняття “життєвий цикл об’єкта”

Кожен об’єкт має життєвий цикл — це послiдовнiсть станiв

об’єкта, якi змiнюють один одного вiд виникнення об’єкта (початок

спостереження) до видалення (закiнчення спостереження) або перехiд

об’єкта в стан, в якому вiн не буде змiнюватися. Як ми вже казали,

стан визначає реакцiю об’єкта на подiю, яка в нього поступає. Об’єкт

зберiгає свiй стан на протязi часу мiж двома послiдовними подiями, якi

вiн приймає. Подiї представляють моменти часу, стани — вiдрiзки часу.

Стан має тривалiсть, яка, як правило, рiвна вiдрiзку часу мiж двома

послiдовними подiями, якi приймає об’єкт.

Пiд формалiзацiєю життєвого циклу будемо розумiти побудову

множини станiв та визначення логiки переходiв 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 через 𝑅 через Ψ(𝑅) = {𝑓
⃒⃒
𝑓 : 𝑅

∼→ 𝐷}, де

𝑓 — функцiя, яка описує стан об’єкту (в рiзнi часовi промiжки

його життя). Метод (функцiя) класу 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).
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На рис. 3.1 схематично показана змiна стану об’єктiв в рiзнi промiжки

Рисунок 3.1 – Схематичне зображення змiни стану об’єктiв

дискретного часу при дiї на об’єкт методом. Але стан об’єкта при дiї

методу не завжди може бути змiнений: наприклад, виклик методу (SQL-

запит), який робить вибiрку всiх об’єктiв, значення атрибутiв яких

задовольняють певнiй умовi не змiнює стан об’єктiв, якi пiдпадають

пiд критерiй вибiрки. В результатi iнтерпретацiї вiдбувається тiльки

зчитування значення атрибутiв об’єктiв.

3.3. Формалiзацiя успадкування

Розглянемо таку властивiсть ООП, як успадкування6 (inheritance),

яке може використовуватися при створеннi об’єктiв баз даних (БД). Iдея

успадкування полягає в тому, що спочатку створюється батькiвська схема

в межах батькiвського класу, яка визначає спiльнi властивостi сукупностi

похiдних класiв. У похiдному класi специфiкацiя батькiвського класу

успадковується в межах похiдного класу i розширюється за рахунок

додавання нових атрибутiв i методiв, якi необхiднi для опису станiв

об’єктiв похiдного класу. Схеми похiдного класу будемо називати

похiдними. Схема 𝑅, яка успадковується з батькiвської 𝑅, розширює

її, тобто 𝑅 ⊂ 𝑅. В об’єктно-орiєнтованих мовах програмування може

реалiзовуватися так зване кратне7 (multiple inheritance) успадкування,

6В лiтературi ще використовують синонiм “наслiдування”
7В лiтературi використовують синонiм “множинне успадкування”.
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коли один похiдний клас може успадковувати декiлька батькiвських

(реалiзовано в мовах програмування C++, Python), та просте

успадкування, коли один похiдний клас успадковує тiльки один

батькiвський клас. Успадковування дає нам механiзм змiни структури

схеми в ООБД аналогiчно до того, як вiдбувається змiна схеми таблицi

в реляцiйнiй БД за допомогою певних SQL-операторiв. Розглянемо

випадок, коли похiдна схема успадковує тiльки одну батькiвську схему

та похiдний клас не має методiв, iмена яких спiвпадають з iменами

методiв батькiвського класу.

3.3.1. Просте успадкування. При звичайному успадкуваннi (без

полiморфiзму) маємо розширення батькiвського класу:

𝛾 ↦→
𝛾′

𝛾
⋃︀
𝛾

′
, причому 𝑑𝑜𝑚𝛾

⋂︀
𝑑𝑜𝑚𝛾

′
= ∅. Тодi ми можемо побудувати

параметричну функцiю ̃︀𝑄𝛾′(𝛾) = 𝛾
⋃︀

𝛾
′
, яка додає елементи 𝛾

′
до

функцiонального бiнарного вiдношення 𝛾.

Розглянемо випадок, коли похiдний клас успадковує тiльки один

батькiвський 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.

Нехай 𝑌 — пiдмножина множини iмен атрибутiв (iмен сигнатур

методiв) батькiвського класу, якi ми хочемо перевизначити, а Δ —

операцiя, яка i буде перевизначати iмена з множини 𝑌 . Тодi у

випадку, коли ми хочемо виконати успадкування з перевизначенням

деякої пiдмножини iмен атрибутiв (методiв), то маємо (за умови

𝑑𝑜𝑚𝛾
⋂︀
𝑑𝑜𝑚𝛾

′
= ∅): 𝛾 ↦→

𝑌,Δ,𝛾′ ,𝑑𝑜𝑚𝛾
⋂︀

𝑑𝑜𝑚𝛾′=∅
Δ | 𝑌

⋃︀
𝛾 | (𝑑𝑜𝑚𝛾 ∖ 𝑌 ),

причому, 𝑌 ⊆ 𝑑𝑜𝑚𝛾, 𝑌 ⊆ 𝑑𝑜𝑚Δ.

Для такого випадку введена параметрична функцiя, яка прийме вигляд̃︀𝑄𝑌,Δ,𝛾′(𝛾) = Δ | 𝑌
⋃︀
𝛾 | (𝑑𝑜𝑚𝛾 ∖ 𝑌 )

⋃︀
𝛾

′
.

Отриману параметричну функцiю можна використовувати при
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побудовi батькiвського класу по двом заданим. Поведiнка цiєї функцiї

буде залежати вiд прiоритету. Так, у випадку лiвостороннього

прiоритету маємо: ̃︀𝑄𝛼∖(𝛼
⋂︀
𝛽)(𝛼

⋂︀
𝛽) = 𝛼, правостороннього прiоритету —̃︀𝑄𝛽∖(𝛼

⋂︀
𝛽)(𝛼

⋂︀
𝛽) = 𝛽.

Приклад успадкування атрибутiв i методiв (мова Java v.8):

class Base {

int a, b, c;

int f() {

return this.a;

}

void f1(int t) {

return t*this.b;

} }

class ExtendBase extends

Base {

long d, e;

long f2() {

return this.d;

} }

З прикладу видно, що об’єкти класу Base мають три атрибути a, b,

c та два методи f(), f1(int t), а об’єкти класу ExtendBase в наслiдок

успадкування мають п’ять атрибутiв a, b, c, d, e та три методи f(), f1(int

t), f2().

Вiдмiтимо деякi природнi властивостi операцiї накладання O:

1. 𝛼O𝛼 = 𝛼 ∪ 𝛼 | (𝑑𝑜𝑚𝛼 ∖ 𝑑𝑜𝑚𝛼) = 𝛼 ∪ 𝛼 | ∅ = 𝛼 ∪ 𝛼∅ = 𝛼, де 𝛼∅ —

всюди невизначена функцiя (iдемпотентнiсть);

2. 𝛼O𝛽 ̸= 𝛽O𝛼, взагалi кажучи;

3. 𝑑𝑜𝑚(𝛼O𝛽) = 𝑑𝑜𝑚𝛼 ∪ 𝑑𝑜𝑚𝛽.

Як було ранiше сказано, в загальному випадку операцiя накладання не

комутативна, а критерiєм її комутативностi розглянуто в твердженнi 2.2,

стор. 61.

З (рис. 2.4, роздiл 2, стор. 49) видно, що при простому успадкуваннi

методи похiдного класу перекривають методи батькiвського класу

(у випадку iснування однакових сигнатур методiв в батькiвському i

похiдному класах). Однак, при необхiдностi, для роботи з похiдним
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об’єктом можна викликати “перекритий” метод батькiвського класу.

В мовi програмування Java такий метод може бути викликаний за

допомогою службового слова super, наприклад super(Method()), де

Method() — це метод батькiвського класу, який “перекривається” методом

похiдного класу.

3.3.2. Множинне успадкування. Розглянемо успадкування, при

якому один похiдний клас успадковує атрибути i методи вiд декiлькох

батькiвських класiв. Нагадаємо, що таке успадкування прийнято називати

множинним (кратним, multiple inheritance). Але такий тип успадкування

має проблеми у своїй реалiзацiї. Розглянемо так звану проблему ромба.

При такому пiдходi до успадкування (рис. 3.2, стор. 97) може трапитись

неоднозначнiсть пiсля того, як клас успадковує з декiлькох батькiвських

класiв методи, якi мають однаковi iмена, але рiзну реалiзацiю. Тодi

природно виникає питання, метод з якого батькiвського класу буде

успадковуватися у похiдному? Саме через таку проблему багато мов

програмування вiдмовилися вiд множинного успадкування. Хоча в мовах

програмування Java, C# множинне успадкування реалiзовується за

допомогою iнтерфейсiв (interface)8.

Вiдповiдно, в БД при створеннi класiв за допомогою таких

мов програмування схеми мають одного батька. Якщо все ж таки

використовується множинне успадкування, то повинно iснувати

правило успадкування, при якому ситуацiя, яка описується правилом

ромба9, унеможливлюється. Iснує просте правило, при якому можна

використовувати множинне успадкування, уникаючи проблему ромба.

Саме таке правило використовується у постреляцiйнiй СУБД Cache.

Правило: при успадкуваннi в першу чергу успадковуються ключовi

8Iнтерфейс — колекцiя абстрактних членiв, якi забезпечують можливiсть взаємодiї мiж об’єктом i

користувачем цього об’єкта [180].
9Очевидно, така назва отримана завдяки схемi множинного успадкування, яка зображується у виглядi

ромба.
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слова, властивостi, методи та параметри методiв першого батькiвського

(системного)10 класу в списку. Потiм для кожного наступного по списку

батькiвського класу успадковуються властивостi, методи i параметри

класу, при цьому, якщо знаходяться ранiш визначенi елементи з таким

же iм’ям, вони перекриваються новими елементами. Ключовi слова

успадковуються виключно з першого батькiвського класу, вiдповiдно,

не перевизначаються [135].

Рисунок 3.2 – Графiчна iнтерпретацiя множинного успадкування

Наприклад, у СУБД Cache якщо клас X успадковує атрибути та

методи вiд класiв A, B та С (їх будемо називати суперкласами або

батькiвськими класами), то його визначення буде мати вигляд:

Class X Extends (A, B, C) { }

По замовченню у СУБД Cache порядок успадкування для класу X є злiва-

направо (left-to-right), який означає те, що у випадку, коли в класах A, B

та С мiститься однаковi iмена атрибутiв або методiв, перевага надається

на користь крайнього злiва класу (в нашому випадку A замiнює B i С, B

замiнює C). Клас X також успадковує атрибути та методи вiд класу B,

якi в класi A не були визначенi, а також атрибути та методи вiд класу C,

якi не були визначенi в A i B. Якщо клас B має такi ж iмена атрибутiв

або методiв, як в успадкованому класi А, то при успадкуваннi класом Х

методiв та атрибутiв перевага надається класу А. Таким же чином, якщо

в класi С мiститься атрибути або методи з iменами, як в класах А i B,

10Оскiльки змiнити семантику системних класiв ми не можемо, тому в подальшому їх не розглядаємо.
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тодi прiоритет при успадковуваннi буде у класу А, потiм у класу B i пiсля

цього у класу С.

У випадку успадкування справа-налiво (right-to-left), коли декiлька

суперкласiв мають однаковi iмена атрибутiв та методiв прiоритет має

суперклас, який стоїть у перелiку суперкласiв правiше. Наприклад, нехай

клас Х успадковує з прiоритетом справа налiво атрибути та методи вiд

класiв А, B i С. Тодi iмена атрибутiв або методiв класу B мають прiоритет

при успадкуваннi над iменами атрибутiв i методiв класу А. Таким же

чином успадкування вiдбувається для класу С по вiдношенню до iмен

атрибутiв i методiв, якi мiстяться в класах A i B.

За допомогою вбудованої в постреляцiйну СУБД Cache мови

програмування Cache ObjectScript опишемо клас, який успадковує

батькiвськi класи A, B i C:

Class X Extends (A, B, C) [Inheritance = left ] { }

Class X Extends (A, B, C) [Inheritance = right] { }

Можна бiльш формально описати множинне успадкування за

допомогою операцiї накладання O. Операцiя накладання O дає

можливiсть використовувати left-to-right та right-to-left успадкування.

Формально цi види успадкування можна записати за допомогою операцiї

накладання O:
−−−−−−−→
(𝛼1, 𝛼2, 𝛼3) = 𝛼3O𝛼2O𝛼1 та

←−−−−−−−
(𝛼1, 𝛼2, 𝛼3) = 𝛼1O𝛼2O𝛼3

(операцiя накладання є асоцiативною операцiєю, тому дужки можна

опустити). В останнiх виразах ми не розставляли дужки, так як було

доведено асоцiативнiсть накладання в твердженнi 2.3 (пiдроздiл 2.5,

стор. 67).

3.3.3. Алгоритми лiнеаризацiї класiв в мовах програмування

CLOS i LOOPS: формальна будова. Як вже було сказано, в

об’єктно-орiєнтованих мовах програмування, якi пiдтримують множинне

успадкування, можлива ситуацiя, коли один i той же метод або атрибут

зустрiчається в декiлькох батькiвських класах. В цьому випадку виникає
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проблема вибору “правильного” варiанта з декiлькох можливих. Так

як вiдповiднi алгоритми працюють однаково як для атрибутiв, так i

для методiв класiв, то домовимося в подальшому називати атрибути

i методи — атрибутами класiв. Якщо клас 𝑋 мiстить атрибут atr, то

будемо говорити, що атрибут atr визначений у класi 𝑋 (𝑎𝑡𝑟 ∈ 𝑋).

Iснує два основнi пiдходи до вирiшення конфлiкту iмен [35].

У першому випадку конфлiкт вирiшується тривiально, явним

вказанням класу, в якому знаходиться необхiдний атрибут. Такий

пiдхiд застосовується, наприклад, в мовi С++. У другому випадку

використовується спецiальний алгоритм для вибору вiдповiдного

атрибута. Цей пiдхiд застосовується в таких мовах, як CLOS, LOOPS,

Python, Dylan, Perl та iнших. Основна iдея пiдходу полягає в тому, що

батькiвськi класи лiнiйно упорядковуються у виглядi списку, з якого

береться атрибут першого класу з цього списку, в якому вiн визначений.

Можна сказати, що множинне спадкування в мовах програмування, за

рахунок такого упорядкування, зводиться до одиночного успадкування, в

якому проблема конфлiкту iмен вирiшується тим, що кожен клас задає

свою зону видимостi, яка перекриває областi видимостi батькiвських

класiв. Основною перевагою другого пiдходу є те, що конфлiкт iмен може

бути вирiшений динамiчно, тобто в процесi роботи програми. Розглянута

технiка називається лiнеаризацiєю класiв. Iснує декiлька алгоритмiв

для вирiшення конфлiкту iмен шляхом лiнеаризацiї. Нижче будуть

розглянутi алгоритми, що використовуються в мовах програмування

CLOS и LOOPS.

Зазначимо, що алгоритми лiнеаризацiї класiв були створенi в

90-х роках минулого столiття, їх формальнi властивостi вивченi

недостатньо, що не дозволяє говорити про створення надiйних програм

в мовах програмування, якi використовують цi алгоритми. Крiм того,

при формальному визначеннi семантики програм, в рiзних пiдходах,

як правило, розглядається семантика таких основних програмних
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конструкцiй: розгалуження, циклування, послiдовне виконання, а

семантика класiв i об’єктiв опускається. Отриманi в роботi результати

можуть бути покладенi в основу формальної моделi, яка описує класи,

успадкування i вiдносини мiж класами. Поставимо за мету математично

описати наведенi алгоритми лiнеаризацiї, якi можуть в подальшому

використовувати доведення коректностi таких алгоритмiв.

Будемо використовувати термiнологiю, згiдно [34,35].

Означення 3.1. Клас 𝑌 , вiд якого безпосередньо успадковується клас

𝑋, будемо називати прямим предком (батьком) класу 𝑋, а 𝑋 вiдповiдно,

прямим нащадком класу 𝑌 (рис. 3.3). �

𝑌

𝑋

Рисунок 3.3 – Пряме успадкування

Таке успадкування будемо записувати у виглядi пари (𝑋,𝑌 ), тобто

пари виду (нащадок, батько). Для класу, у випадку множинного

успадкування, може бути кiлька прямих предкiв, наприклад, пара

(𝑋,(𝑌 ,𝑍)) означає, що клас 𝑋 успадковується вiд класiв 𝑌 i 𝑍, при

цьому сукупнiсть предкiв лiнiйно впорядкована. Графiчно множинне

успадкування зображено на рис. 3.4.

𝑌 𝑍

𝑋

Рисунок 3.4 – Множинне успадкування

В свою чергу, класи 𝑌 та 𝑍 можуть успадковуватися вiд iнших класiв

i т.д. Таким чином, отримуємо iєрархiю класiв. Двi пари прямих
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успадкувань (𝑋0, (𝑋1, . . . , 𝑋𝑛)) та (𝑌0, (𝑌1, . . . , 𝑌𝑚)) будемо називати

зв’язаними, якщо iснує таке 𝑖 = 1 . . . 𝑛, що 𝑋𝑖 = 𝑌0. Якщо 𝑋𝑖 = 𝑋0, то

успадкування називається самозв’язним. На рис. 3.5 графiчно показано

зв’язанi пари прямих успадкувань (𝑋0, (𝑋1, . . . , 𝑋𝑛)), (𝑌0, (𝑌1, . . . , 𝑌𝑚)).

Самозв’язане пряме успадкування (𝑋0, (𝑋1, . . . , 𝑋𝑖−1, 𝑋0, 𝑋𝑖+1, . . . , 𝑋𝑛))

представлено на рис. 3.6.

𝑌1 𝑌𝑖 𝑌𝑚

𝑋1 𝑋𝑖 = 𝑌0 𝑋𝑛

𝑋0

Рисунок 3.5 – Зв’язанi пари прямих успадкувань

𝑋1 𝑋𝑖−1 𝑋0 𝑋𝑖+1 𝑋𝑛

𝑋0

Рисунок 3.6 – Самозв’язне пряме успадкування

Означення 3.2. Послiдовнiсть прямих успадкувань 𝑟1, 𝑟2, . . . , 𝑟𝑘

називається 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. �

Позначимо через 𝜋2
1 проекцiю по першiй компонентi множини

впорядкованих пар, а через 𝜋2
2 — проекцiю по другiй компонентi.

Позначимо через △ — множину класiв, що розглядаються, а через △⟨⟩ —

множину всiх кортежiв класiв з △.

Означення 3.3. Iєрархiєю класiв назвемо бiнарне вiдношення

𝐻 ⊆ (△×△⟨⟩), таке що:
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a) 𝐻 функцiональне, тобто для кожного 𝑋 ∈ 𝜋2
1(𝐻) iснує в точностi

один кортеж (𝑋1, . . . , 𝑋𝑛) ∈ 𝜋2
2(𝐻), яке задає прямих батькiв;

б) всi елементи вiдношення 𝐻 не є взаємопов’язаними;

в) елементи вiдношення 𝐻 не створюють цикли;

г) елементи во всiх кортежах з проекцiї 𝜋2
2(𝐻) не повторюються; �

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 таких множин i

буде множиною ребер графа. Такi графи будемо називати графами

прямого успадкування. Кожної iєрархiї класiв вiдповiдає єдиний граф

прямого успадкування, але кожному графу прямого успадкування

вiдповiдає, взагалi кажучи, декiлька iєрархiй класiв, якi вiдмiннi

порядком слiдування елементiв в кортежах, оскiльки при переходi вiд

пари (𝑋0, (𝑋1, . . . , 𝑋𝑛)) до множини пар {(𝑋0, 𝑋1), (𝑋0, 𝑋2), . . . , (𝑋0, 𝑋𝑛)}
iнформацiя про порядок на класах (𝑋1, . . . , 𝑋𝑛) втрачається.

Множина всiх ребер графа прямого успадкування задає

антисиметричне та антирефлексивне бiнарне вiдношення на класах. Його

транзитивне замикання буде вiдношенням строгого часткового порядку,

яке позначимо через <𝐻 . Вiдношення 𝑋 <𝐻 𝑌 означає, що в графi

прямого успадкування iснує шлях з класу 𝑋 в клас 𝑌 . В цьому випадку

будемо казати, що клас 𝑌 є предком класу 𝑋, а клас 𝑋, вiдповiдно,

нащадком класу 𝑌 .

Лiнеаризацiя полягає в заданнi, наприклад, топологiчного сортування

(див., наприклад, [50]) на графi прямого успадкування, тобто, в означеннi

лiнiйного порядку <𝜏 на множинi класiв, який би включав в себе

частковий порядок <𝐻 .

Таке топологiчне сортування назвемо лiнiйним розширенням графа
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прямого успадкування. Тодi лiнеаризацiєю назвемо унарну функцiю 𝐿,

яка вiдображає граф прямого успадкування 𝐻 в його лiнiйне розширення

𝐿(𝐻). Таким чином, топологiчне сортування є прикладом лiнеаризацiї.

Iдея лiнеаризацiї полягає, по сутi, у зведеннi множинного успадкування до

простого (одиночного), при якому проблема вибору найбiльш пiдходящого

атрибута з декiлькох можливих вирiшується тривiальним чином. Для

класу 𝑌 через 𝐻𝑌 позначимо пiдграф графа прямого успадкування iєрархiї

𝐻, який складається з класу 𝑌 i всiх його батькiв (не тiльки прямих).

Пiд методом вирiшення конфлiктiв будемо розумiти вiдображення

𝑀 , яке спiвставляє класу 𝑋, графу прямого успадкування iєрархiї

𝐻 i атрибуту 𝑎𝑡𝑟 клас 𝑌 з пiдграфа 𝐻𝑋 , такий, що атрибут 𝑎𝑡𝑟

визначений в даному класi: 𝑋,𝐻, 𝑎𝑡𝑟
𝑀−→𝑌, 𝑌 ∈ 𝐻𝑋 , атрибут 𝑎𝑡𝑟 визначений

в класi 𝑌 . Зокрема, якщо атрибут 𝑎𝑡𝑟 визначений в самому класi 𝑋, то

𝑀(𝑋,𝐻, 𝑎𝑡𝑟) = 𝑋.

Метод вирiшення конфлiктiв не прив’язаний до лiнеаризацiї графа

прямого успадкування i в його якостi може використовуватися довiльне

вiдображення, яке задовольняє визначенню графа. Адекватний метод

вирiшення конфлiктiв повинен задовольняти декiльком природнiм

властивостям, суть яких зводиться до того, щоб не отримувати

результати, якi протирiчать здоровому глузду. Основною властивiстю є

так звана монотоннiсть. Iдея полягає в тому, що всi атрибути, якi клас

успадковує, або визначенi в його прямих батьках, або успадковуються

ними. Тобто, неможлива ситуацiя, коли клас успадковує деякий атрибут,

але при цьому нi один з його прямих батькiв цей атрибут не успадковує

або не визначає. Монотоннiсть означає, що клас може розглядатися, як

спецiалiзацiя (конкретизацiя) його прямих батькiв, тобто вiн має всi

атрибути, що i його прямi батьки, а також додатковi атрибути, унiкальнi

для цього класу.

Формально метод вирiшення конфлiктiв 𝑀 називається монотонним,

якщо для довiльного графа успадкування 𝐻 = (𝐶, 𝐼), довiльного класу
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𝑋 ∈ 𝐶 i довiльного атрибута 𝑎𝑡𝑟 ∈ 𝑋 або 𝑀(𝑋,𝐻, 𝑎𝑡𝑟) = 𝑋, або

𝑀(𝑋,𝐻, 𝑎𝑡𝑟) = 𝑌, 𝑌 ̸= 𝑋 i iснує по меншiй мiрi один прямий батько

𝑍 класу 𝑋, такий що 𝑎𝑡𝑟 ∈ 𝑍 i 𝑀(𝑍,𝐻, 𝑎𝑡𝑟) = 𝑌 . Зокрема, може бути

ситуацiя, що 𝑌 = 𝑍.

Перейдемо до формулюванню властивостi монотонностi для

лiнеаризацiї.

Означення 3.4. Лiнеаризацiя 𝐿 називається монотонною, якщо для

довiльного графа успадкування 𝐻 = (𝐶, 𝐼) i для довiльних класiв

𝑋, 𝑌 ∈ 𝐶, таких, що 𝑋 є батьком 𝑌 , отримуємо, що 𝐿(𝐻𝑋) вкладається

в 𝐿(𝐻𝑌 ). �

Введемо вiдношення, передування класiв 𝑝𝑟𝑒𝑑𝐶 на iєрархiї класiв 𝐻,

де 𝐶 позначає множину класiв.

Означення 3.5. Два класу 𝑋1 i 𝑋2 знаходяться в вiдношеннi

передування, якщо iснує таке пряме успадкування (𝑌0, (𝑌1, . . . , 𝑌𝑛)) ∈ 𝐻,

що 𝑋1 = 𝑌𝑖 ∧𝑋2 = 𝑌𝑗 ∧ 𝑖 < 𝑗, де 𝑖, 𝑗 = 1, 𝑛. �

Вiдношення передування може бути отримано як об’єднання всiх

вiдношень локальних лiнiйних порядкiв, якi отриманi впорядкуванням

прямих батькiв класiв. Вiдношення 𝑝𝑟𝑒𝑑𝐶 повинно бути ациклiчним

для коректної роботи алгоритмiв. Тодi для кожного класу можна

вказати впорядковану множину класiв, що йому передують. Перейдемо

безпосередньо до алгоритмiв лiнеаризацiї.

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), якi називаються

представленням графа прямого успадкування та позначається 𝑅(𝐻).

Вiн будує лiнеаризацiю графа прямого успадкування, використовуючи

вiдношення передування для вирiшення неоднозначностi.

Позначимо таку лiнеаризацiю як 𝐿(𝑅(𝐻)). Для класу 𝑋 i

представлення графа успадкування 𝑅(𝐻𝑋) алгоритм працює наступним
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чином.

1. В якостi початкової лiнеаризацiї вiзьмемо послiдовнiсть, яка

складається 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

якого 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.

3.4. Основнi результати роздiлу

В даному роздiлi наведено:

– Формальне уточнення поняття об’єкта. Об’єкт представляється як

двокомпонентна структура виду: ⟨{𝐴1, 𝐴2, ..., 𝐴𝑛}, {𝑔1, 𝑔2, ..., 𝑔𝑚}⟩,
де {𝐴1, 𝐴2, ..., 𝐴𝑛} — схема об’єкта (множина атрибутiв),

{𝑔1, 𝑔2, ..., 𝑔𝑚} — множина методiв об’єкта. Пiсля запису

об’єкта в БД йому надається унiкальний iдентифiкатор

(Object ID), тодi формально об’єкт можна записати так:

⟨𝑜𝑖𝑑, {𝐴1, 𝐴2, ..., 𝐴𝑛}, {𝑔1, 𝑔2, ..., 𝑔𝑚}⟩.
– Формальне уточнення поняття “життєвий цикл об’єкта”. Якщо

Ψ(𝑅) = {𝑓
⃒⃒
𝑓 : 𝑅 → 𝐷} — множина всiх станiв об’єкта схеми
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𝑅, а 𝑓 — функцiя, яка описує стан об’єкту (в рiзнi часовi

промiжки його життя), тодi метод (функцiя) класу є алгебраїчна

операцiя: 𝐹𝑚 : Ψ(𝑅)× . . .×Ψ(𝑅)⏟  ⏞  
𝑚 –раз

→ Ψ(𝑅). При дiї методу на

поточнi стани 𝑓1, . . . , 𝑓𝑚 об’єктiв ми отримуємо новий стан цього

об’єкту: 𝑔(𝑓1, . . . , 𝑓𝑚) ∈ 𝐹 (𝑅) (в припущеннi, що новий стан

об’єкту залежить вiд 𝑚 певних станiв).

– Формальне уточнення простого та множинного успадкування;

– Формальне уточнення алгоритмiв лiнеаризацiї класiв в мовах

програмування CLOS та LOOPS;
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РОЗДIЛ 4

ПРОЕКТУВАННЯ ТА ПРОГРАМНА РЕАЛIЗАЦIЯ

IНФОРМАЦIЙНОЇ СИСТЕМИ “ОБЛIК РОБОЧОГО ЧАСУ

ПРАЦIВНИКIВ ВНЗ”

4.1. Постановка задачi

Необхiдно розробити IС для ведення облiку робочого часу працiвникiв

ВНЗ. Для реалiзацiї поставленої задачi потрiбно створити вiдповiдну

IС, в основi якої лежить БД. IС “Облiк робочого часу працiвникiв ВНЗ”

призначена для автоматизацiї облiку робочого часу працiвникiв ВНЗ. Ця

IС повинна мати наступнi функцiональнi можливостi.

Ведення органiзацiйно-штатної структури ВНЗ. Структуру

органiзацiйних одиниць (ОО) ВНЗ (за iншою термiнологiєю структурних

пiдроздiлiв ВНЗ) можна представити у виглядi кореневого дерева,

яке обмежене чотирма рiвнями (рис. 4.1). А саме, на першому рiвнi

знаходиться сутнiсть “ВНЗ”, на другому рiвнi — “факультет (iнститут)”,

“ректорат”, на третьому рiвнi — “кафедра”, “деканат” i структурнi

пiдроздiли ректорату, на четвертому — “науково-дослiдна лабораторiя”

(НДЛ) або науково-дослiдний сектор (НДС). Задача IС полягає у

веденнi цiєї органiзацiйно-штатної структури, тобто треба передбачити

можливостi редагування атрибутiв ОО, знищення та додавання ОО.

Ведення штатних розписiв структурних пiдроздiлiв (“деканат”,

“кафедри”, тощо). IС повинна мiстити iнформацiю про штатний

розпис ВНЗ. Штатний розпис повинен мiстити найменування посад,

надбавки та доплати, посадовi оклади. В таблицi код за класифiкатором

професiй визначається згiдно нацiонального класифiкатора професiй ДК

003:2010 [136].
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Унiверситет 1 рiвень

Факультет
(Iнститут) Ректорат 2 рiвень

Деканат Кафедра Вiддiл
кадрiв

Юрид.
вiддiл 3 рiвень

НДЛ
(НДС) 4 рiвень

Рисунок 4.1 – Деревоподiбна структура пiдпорядкування ОО ВНЗ

Ведення кадрового складу. IС повинна мiстити iнформацiю про

спiвробiтникiв (штатних та сумiсникiв), якi прикрiпленi до ОО та

можливiсть виведення такої iнформацiї в звiтах.

Такою iнформацiєю є: прiзвище, iм’я, по батьковi, ОО, до якої

прикрiплений спiвробiтник, посада (згiдно штатного розпису), ставка,

науковий ступiнь, вчене звання, тощо.

Ведення графiкiв вiдпусток. IС повинна мiстити графiк щорiчних

вiдпусток кожного працiвника ВНЗ, який може бути використаний для

генерацiї звiтiв.

Облiк робочого часу. IС повинна мати можливiсть надавати

працiвнику фiксувати час початку та закiнчення робочого дня з вказанням

причин невиходу 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 вiдпрацьований робочий час працiвникiв за рiзноманiтними

критерiями.
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4.2. Аналiз предметної областi

Розглянемо основнi сутностi нашої предметної областi:

— структурнi пiдроздiли: ВНЗ, факультет (iнститут), кафедра

(деканат), НДЛ (НДС);

— науково-дослiднi теми – визначаються перелiком тем, якi

виконуються в ВНЗ;

— штатний розпис, мiстить iнформацiю про посади структурного

пiдроздiлу;

— науковi ступенi; наявний перелiк (класифiкатор) наукових

ступенiв, якi можуть мати працiвники ВНЗ: кандидат наук, доктор

наук;

— вченi звання; наявний перелiк (класифiкатор) вчених звань, якi

можуть мати працiвники ВНЗ: старший науковий спiвробiтник,

доцент, професор;

— спiвробiтник; задається iнформацiя про спiвробiтника: П.I.Б, данi

для аутентифiкацiї на сайтi (логiн та пароль), поштова адреса,

вчене звання, науковий ступiнь, фактичний i плановий графiки

роботи, наявнiсть адмiнiстративних прав;

— посади; наявний перелiк (класифiкатор) посад штатних розписiв:

наприклад, iнженер певної категорiї, молодший науковий

спiвробiтник, науковий спiвробiтник, асистент, доцент, професор,

декан;

— облiк робочого часу; визначається iнформацiя про час початку i

закiнчення робочого дня працiвника;

— причини вiдсутностi на робочому мiсцi; є перелiк (класифiкатор)

причин, за яких працiвник може бути вiдсутнiм на робочому мiсцi

(лiкарняний, вiдпустка, тощо);

— плановий графiк роботи; визначається графiк роботи,

затверджений адмiнiстрацiєю;
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— робочий день; маються на увазi часовi iнтервали, пiд час яких

працiвник знаходився на робочому мiсцi;

— вiдпустка; графiк вiдпустки працiвника на основному мiсцi

роботи;

— час життя сутностi; ведення iнформацiї про iсторiю змiн

характеристик сутностi.

4.3. Визначення зв’язкiв мiж сутностями та їх документування.

Зв’язки мiж структурними пiдроздiлами. Структурний пiдроздiл

(СП) пiдпорядковується одному структурному пiдроздiлу вищого

рiвня, за винятком мiжкафедральних факультетських лабораторiй та

мiжфакультетських лабораторiй. На рис. 4.2 наведенi СП та зв’язки

мiж ними. Кожна “наступна” сутнiсть зв’язується з “попередньою” у

вiдношеннi “один до багатьох”.
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Рисунок 4.2 – Зв’язки мiж СП

Таблицi, що вiдповiдають СП, мають однаковi атрибути. Тодi

можна скористатися результатом [93], який розповсюджується на
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таблицi, що задають сутностi в БД. А саме, скористаємося механiзмом

успадкуванням таблиць, яке надає система управлiння базами даних

(СУБД) Postgresql [161] та винесемо спiльнi атрибути в нову таблицю,

яка буде батькiвською; тодi таблицi, якi описують СП, будуть похiдними.

Також потрiбно враховувати той факт, що в батькiвськiй таблицi будуть

мiститися всi записи похiдних таблиць, якi будуть мати атрибути схеми

батькiвської таблицi. Це дає можливiсть при вибiрцi записiв з декiлькох

таблиць замiсть використання в SQL-запитi конструкцiї UNION [ALL]

(призначеної для об’єднання рядкiв таблиць), використовувати тiльки

батькiвську таблицю. Виходячи з наведених мiркувань, побудовану схему

(рис. 4.2), переробимо до схеми, наведеної на рис. A. 2.

 

Успадкування  

Успадкування �

Успадкування �

Успадкування �

ВНЗ

i�

�d�����	
d

�i�p�z�i�

u�i�

Sdpial

Charac�dp� ���

��pdd

u�i�

��������� ������ут)

i�

�d�����	
d

�i�p�z�i�

u�i�

i��dc	�	�

i�	��ip	��up	

Sdpial

Charac�dp� ���

��pdd

u�i�

L��� i��d�dp

L��� i��d�dp

�����!�

i�

�d�����	
d

�i�p�z�i�

u�i�

Sdpial

Charac�dp� ���

��pdd

u�i�

"���#! $%&)

i�

�d�����	
d

�i�p�z�i�

u�i�

Sdpial

Charac�dp� ���

��pdd

u�i�

�#!'�� ��!����!��( #����)�

i�

�d�����	
d

�i�p�z�i�

u�i�

Sdpial

Charac�dp� ���

��pdd

u�i�

Рисунок 4.3 – Структура успадкування основних сутностей

Зв’язок мiж сутностями факультет (iнститут) – деканат. На

кожному факультетi (iнститутi) є один деканат, тому такi сутностi

знаходяться у зв’язку один до одного (1:1).

Зв’язок мiж сутностями працiвник — вчене звання (науковий

ступiнь). У випадку, коли працiвник має декiлька вчених звань (наукових

ступенiв), пiд час табулювання береться найвище звання (науковий

ступiнь). Тому цi сутностi пов’язанi мiж собою у вiдношеннi 1:1.
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Зв’язок мiж сутностями працiвник — плановий графiк роботи.

Кожен працiвник має графiк роботи, затверджений адмiнiстрацiєю, а

також має фактичний графiк роботи, який визначається з сутностi

робочий день.

Зв’язок мiж сутностями працiвник, теми та штатний розпис.

Кожен працiвник на штатних засадах може працювати лише в одному СП.

В той же час, вiн може працювати за сумiсництвом в декiлькох iнших

СП. Працiвник зараховується на тему (на одну на штатних засадах, на

декiлька тем за сумiсництвом). Кожна тема виконується лише в одному

СП. В СП можуть виконуватися декiлька тем. Таким чином, сутностi

працiвник i тема знаходяться в зв’язку багато до багатьох (M:N), а

сутностi тема i СП — у зв’язку багато до одного (M:1).

Зв’язок мiж сутностями причина та робочий день. В один робочий

день працiвник може мати одну причину невиходу на роботу. Тому вказанi

сутностi знаходяться у вiдношеннi 1:1.

Розглянемо призначення таблиць в програмi.

1. Головною таблицею є tb_work_time. Вона мiстить список мiток

про робочий час та iншi види дiяльностi працiвникiв. Таблиця

мiстить наступнi атрибути:

– id — первинний ключ таблицi

– from_date — дата початку роботи або iншої дiяльностi, такої

як вiдрядження, вiдпустка, тощо;

– from_time — час початку роботи або iншої дiяльностi, такої

як вiдрядження, вiдпустка, тощо;

– to_date — дата закiнчення роботи або iншої дiяльностi, такої

як вiдрядження, вiдпуска, тощо;

– to_time — час закiнчення роботи або iншої дiяльностi, такої

як вiдрядження, вiдпустка, тощо;

– list_of_staff_id — посилання на таблицю працiвникiв;

– reason_id — посилання на таблицю, яка мiстить види



113

дiяльностi.

2. Таблиця tb_list_of_staff мiстить список працiвникiв органiзацiї.

Таблиця мiстить наступнi атрибути:

– id — первинний ключ таблицi;

– user_id — посилання на таблицю користувачiв бази. Кожний

працiвник повинен бути занесений в таблицю користувачiв,

але не кожний користувач є працiвником органiзацiї;

– department_id — посилання на пiдроздiл в якому працює

працiвник в таблицi tb_department;

– appointment_id — посилання на посаду працiвника в таблицi

tb_appointment;

– appoint_fraction — частка посади на якої працює працiвник;

– premium — надбавка до заробiтної платнi у вiдсотках;

– staffer — штатний чи сумiсник.

3. Таблиця tb_los_teacher мiстить додатковi поля спiвробiтникiв

якi є викладачами. Вона поєднана з таблицею tb_list_of_staff

зв’язком типу один-до-одного. Таблиця мiстить наступнi атрибути:

– listofstaff_ptr_id — посилання на посаду в таблицi

tb_list_of_staff;

– academic_degree_id — посилання на науковий ступiнь в

таблицi tb_academic_degree;

– academic_rank_id — посилання на наукове звання в таблицi

tb_academic_rank;

– length_of_teaching — педагогiчний стаж;

– excess_fare_degree — надбавка за науковий ступiнь;

– excess_fare_rank — надбавка за наукове звання.

4. Таблиця tb_los_scientist мiстить додатковi поля для працiвникiв,

якi є науковими спiвробiтниками. Вона поєднана з таблицею

tb_list_of_staff зв’язком типу один-до-одного. Таблиця мiстить

наступнi атрибути:
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– listofstaff_ptr_id — посилання на посаду в таблицi

tb_list_of_staff, project_id;

– academic_degree_id — посилання на науковий ступiнь в

таблицi tb_academic_degree;

– academic_rank_id — посилання на наукове звання в таблицi

tb_academic_rank;

– length_of_science — науково-педагогiчний стаж;

– premium_science — надбавка за науково-педагогiчний стаж;

– excess_fare_degree — надбавка за ступiнь;

– excess_fare_rank — надбавка за звання.

5. Таблиця tb_reason мiстить види дiяльностi працiвникiв. Можна

видiлити наступнi види дiяльностi:

– працював;

– вiдпустка чергова;

– вiдпустка учбова;

– вiдпустка без оплати;

– вiдпустка додаткова;

– вiдпустка додаткова працiвникам, якi мають дiтей;

– вiдпустка чорнобильця;

– вiдпустка по догляду за дитиною до 3 рокiв;

– вiдпустка по догляду за дитиною бiльше 6 рокiв;

– тимчасова непрацездатнiсть;

– неоплачена тимчасова непрацездатнiсть;

– прогули;

– вiдгули;

– вiдрядження;

– вiдрядження без оплати.

Таблиця мiстить наступнi атрибути:

– id — первинний ключ таблицi;

– reason_name — назва;
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– reason_abbrev — скорочена назва;

– all_day — дiяльнiсть займає весь день або деяку частину дня.

6. Таблиця tb_department мiстить перелiк пiдроздiлiв органiзацiї,

представлених у iєрархiчному виглядi. Таблиця мiстить наступнi

атрибути:

– id — первинний ключ таблицi;

– dept_name — вiдповiдає назвi пiдроздiлу;

– path — шлях у деревi до пiдроздiлу у виглядi точкової нотацiї.

7. Таблиця tb_project мiстить список наукових тем, якi виконуються

пiдроздiлами. Таблиця мiстить наступнi атрибути:

– id — первинний ключ таблицi;

– department_id — посилання на пiдроздiл, в якому виконується

тема;

– project_num — номер теми;

– project_title — назва теми;

– scientific_director_id — посилання на наукового керiвника

теми;

– start_project — дата початку теми;

– end_project — дата закiнчення теми.

8. Таблиця tb_holiday мiстить перелiк святкових днiв. Таблиця

мiстить наступнi атрибути:

– id — первинний ключ таблицi;

– hol_date — дата свята;

– hol_name — назва свята.

9. Таблиця tb_work_holiday мiстить перелiк вихiдних днiв, якi

припадають на робочi днi. Таблиця мiстить наступнi атрибути:

– id — первинний ключ таблицi;

– workhol_date — дата.

10. Таблиця tb_operating_schedule_weekly мiстить графiк роботи

спiвробiтника. Таблиця мiстить наступнi атрибути:
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– id — первинний ключ таблицi;

– mon_start — початок роботи в понедiлок;

– mon_end — кiнець роботи в понедiлок;

– mon_dinner — початок обiдньої перерви в понедiлок;

Iншi поля мають такий же самий сенс для всiх iнших днiв тижня.

11. Таблиця tb_appointment є словником посад. Таблиця мiстить

наступнi атрибути:

– id — первинний ключ таблицi;

– appoint_name — назва посади;

– salary — зарплата.

12. Таблиця tb_academic_degree є словником для наукових ступенiв.

Таблиця мiстить наступнi атрибути:

– id — первинний ключ таблицi;

– degree_name — назва ступеня.

13. Таблиця tb_academic_rank є словником, який мiстить науковi

звання. Таблиця мiстить наступнi атрибути:

– id — первинний ключ таблицi;

– rank_name — назва наукового звання.

14. Таблиця tb_day_of_month є допомiжною. Вона мiстить перелiк

днiв мiсяця.

15. Таблиця tb_timeboard_permission мiстить список пiдроздiлiв, з

якими може працювати користувач. Таблиця мiстить наступнi

атрибути:

– id — первинний ключ таблицi;

– user_id — посилання на користувача;

– department_id — посилання на пiдроздiл.

Обмеження, якi накладаються на атрибути таблиць в БД. Наведемо

обмеження на атрибути для деяких таблиць. Так для таблицi

tb_list_of_staff атрибути appointment_id, department_id, user_id є

зовнiшнiми ключами, а для наступних атрибутiв застосовуються
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обмеження на значення, якi вони приймають: appoint_fraction — значення

знаходиться в дiапазонi вiд 0 до 1, Premium (надбавка у вiдсотках) —

знаходиться в дiапазонi вiд 0 до 50. Створення розглянутої таблицi

наведено в Додатку Ж. 1.

Для таблицi tb_los_teacher зовнiшнiми ключами виступають

атрибути: academic_degree_id, academic_rank_id, listofstaff_ptr_id, а для

наступних атрибутiв застосовуються обмеження на значення, якi вони

приймають: excess_fare_rank — значення повинно лежати в дiапазонi

вiд 0 до 0.5, length_of_teaching — значення повинно бути бiльшим за 0.

Створення розглянутої таблицi наведено в Додатку Ж. 2.

Для таблицi tb_los_scientist зовнiшнiми ключами

виступають атрибути: academic_degree_id, academic_rank_id,

listofstaff_ptr_id, project_id, а для наступних атрибутiв

застосовуються обмеження на значення, якi вони приймають:

excess_fare_degree, premium_science та excess_fare_rank — значення

повинно лежати в дiапазонi вiд 0 до 0.5, для атрибута

length_of_science — значення повинно бути додатнiм. Створення

розглянутої таблицi наведено в Додатку Ж. 3.

Вимоги до iнтерфейсу користувача. На сторiнцi користувача

повиннi бути присутнi двi кнопки: “початок роботи”, “закiнчення

роботи”. При натисненнi на них в БД записується час вiдповiдно

початку i закiнчення роботи працiвника. При проектуваннi IС слiд

передбачити, що працiвник може працювати як за основним мiсцем

роботи, так i за сумiсництвом на вiдповiдну частину ставки. В режимi

користувача повинна бути присутня кнопка для переключення на

режим адмiнiстрування (при умовi, що даному користувачевi наданi

адмiнiстративнi права). Адмiнiстративний режим надає можливiсть:

1. змiнювати iнформацiю про ВНЗ, СП, П.I.Б, посади працiвникiв,

їх плановi графiки роботи, розмiри ставки;
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2. додавати нових користувачiв, надавати їм логiн, пароль,

встановлювати право входити в адмiнiстративний режим;

3. додавати працiвника до СП. Також в цьому режимi повинна

надаватися можливiсть введення планового графiку роботи

працiвника.

4.4. Програмна реалiзацiя iнформацiйної системи

Програмну реалiзацiю IС проведемо за технологiєю клiєнт-сервер. При

розробцi IС слiд її роздiлити на двi складовi: iнтерфейс користувача, який

будемо називати фронтенд (front-end), та серверна частина, куди будуть

входити в якостi компонент веб-сервер та БД. Доступ до IС повинен

бути з будь-якого комп’ютера локальної мережi ВНЗ. Тодi доцiльно

логiку роботи IС перенести на сторону серверної частини, що полегшить

здiйснення супроводження IС.

При розробцi IС в першу чергу потрiбно визначитися з СУБД.

При цьому виборi треба визначитися з моделлю даних (сукупнiстю

структур даних та операцiй над ними). Як вiдомо, поширеними

моделями даних є: реляцiйна, об’єктна та об’єктно-реляцiйна. Також

при виборi СУБД доцiльно враховувати, чи надає конкретна СУБД

можливiсть здiйснювати успадкування таблиць. Це надасть бiльш гнучкi

можливостi побудови таблиць сутностей. Можливiсть успадковувати

таблицi дає нам об’єктно-реляцiйна СУБД. В якостi реалiзацiї фронтенду

та його взаємодiї з БД доцiльно обрати об’єктно-орiєнтовану мову

програмування (framework), яка надасть завдяки вiдомим концепцiям

об’єктно-орiєнтованого програмування (iнкапсуляцiїя, успадкування,

полiморфiзм) широкi можливостi та гнучкiсть при написаннi коду

програми.

Django є розповсюдженим фреймворком з вiдкритим кодом для

разробки Web додаткiв на мовi програмування Python. Вiн побудований
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на архiтектурi MVC (model view controller) та надає компоненти

для створення HTML шаблонiв, якi необхiднi для роботи з БД,

обробки URL адрес, створення сесiй, тощо. Для роботи з БД в

Django використовується вбудована ORM модель, яка дає можливiсть

вiдображати об’єкти фреймворку в таблицi БД. В якостi СУБД,

в таблицi якої вiдображаються об’єкти ORM моделi в стандартнiй

реалiзацiї використовуються реляцiйнi та об’єктно-реляцiйнi СУБД.

Модель має засоби для побудови запитiв, якi вiдображаються в оператори

SQL, обраної СУБД. В роботi розглядається розширення ORM моделi

Django для виконання запитiв до деревоподiбним структурам даних, якi

пiдтримуються в Postgresql.

ORM API Django мiстить набiр функцiй для побудови запитiв до

таблиць. Цi API iзолюють розробника вiд особливостей реалiзацiї SQL

в конкретнiй СУБД, вiдображуючи складний вираз ORM моделi в

оператори SQL. Крiм цього, даний пiдхiд пiдвищує безпеку системи,

що полягає в запобiганнi можливостi атаки за допомогою SQL — iн’єкцiй

коду. Це досягається за рахунок того, що розробник не вставляє данi

напряму в рядок запиту, а це робить ORM модель з використанням

безпечних перетворень — так званих ескейп послiдовностей. Для

виконання запитiв використовується спецiальний клас Django — QuerySet,

який є абстракцiєю SQL запиту в БД. В якостi результату вiн повертає

множину об’єктiв, якi зберiгають рядки таблиць. Екземпляри QuerySet

створюють i визиваються об’єктами класу Manager.

Запити до деревоподiбних структур. Розглянемо запити для

роботи з деревоподiбними структурами в СУБД Postgresql. Робота

з такими структурами в Postgresql реалiзовується за допомогою

спецiального модуля, який визначає тип даних ltree. На змiстовному рiвнi

значення даного типу представляють з себе шляхи в деревi. Об’єднання

всiх шляхiв, якi розташованi в одному стовпцi таблицi визначає
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дерево. Над даним типом даних можуть виконуватися звичайнi операцiї

порiвняння =, <>,<,>,<=, >=. Шляхи порiвнюються послiдовно з

мiтками, якi порiвнюються лексикографiчно. Крiм того, використовуються

спецiальнi операцiї порiвняння:

Таблиця 4.1

Приклади операцiй порiвняння для типу даних ltree

Оператор Результат Iнтерпретацiя запиту

ltree ∼ lquery boolean Чи вiдповiдає шлях шаблону

lquery ∼ ltree boolean Чи вiдповiдає шлях шаблону

ltree @ > ltree boolean
Чи є лiвий аргумент

спадкоємцем правого або

вони рiвнi

ltree < @ltree boolean
Чи є лiвий аргумент

попередником правого або

вони рiвнi

ltree ? lquery[] boolean
Чи вiдповiдає шлях одному з

шаблонiв в масивi

Дамо обґрунтування переваги використання саме такого типу даних.

Предметна область, як було сказано вище, має такi сутностi (ОО): ВНЗ,

факультет (iнститут), кафедра, НДЛ (НДС). Кожнiй ОО вiдповiдає

рядок вiдповiдної таблицi БД. Елемент однiєї сутностi може мати

декiлька елементiв 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

указаним сутностям, повиннi бути з’єднанi за допомогою зовнiшнiх

ключiв. При такому пiдходi в SQL-запитi для визначення, наприклад,

всiх лабораторiй (секторiв) деякої кафедри, яка знаходиться на вказаному
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факультетi певного ВНЗ, треба застосувати з’єднання чотирьох таблиць.

Як вiдомо, використання з’єднання суттєво впливає на швидкодiю

виконання запитiв; саме тому був обраний тип даних ltree для Postgresql.

В результатi замiсть чотирьох таблиць буде використовуватися тiльки

одна, в якiй в одному з атрибутiв буде знаходитися мiтка у точковiй

нотацiї, що буде визначати приналежнiсть даної ОО до iнших.

Покажемо це на прикладi. Нехай Київський нацiональний унiверситет

iменi Тараса Шевченка має ключовий iдентифiкатор id=1, факультет

кiбернетики має вiдповiдно id=3, а кафедра теорiї та технологiї

програмування id=2. Тодi для того, щоб показати однозначну

приналежнiсть кафедри вiдповiдному факультету та унiверситету,

будується мiтка вигляду 1.3.2.

По замовченню в Django немає засобiв для роботи з типом даних

ltree. Покажемо, як розширити ORM модель Django для роботи з таким

типом даних. Клас Ltree визначає в Python реалiзацiю типу даних ltree

Postgresql. Вiн задає внутрiшнє представлення шляху як списку рядкiв i

методи для порiвняння шляхiв на рiвнiсть i перетворення їх у зовнiшнє

представлення. Перетворення даних з Postgresql в клас Ltree та навпаки

виконується в класi LtreeField, який створюється за допомогою метакласiв

SubfieldBase i Field. В Python метакласи виконують роль конструкторiв

класiв, якi дозволяють iнiцiалiзувати класи спецiальним чином. Даний

клас перевизначає три методи. Реалiзацiя їх наведена в Лiстинг Б. 1.

Зробимо пояснення реалiзацiй цих методiв.

Метод db_type повертає iм’я типу ltree. Метод to_python вiдповiдає

за конвертацiю з Postgresql ltree в клас Ltree. Метод get_db_prep_value

перетворює данi з класу Ltree в значення типу даних ltree Postgresql.

Зауважимо, що при зчитуваннi ltree з Postgresql вiн представляється

в виглядi рядка, який в методi to_python роздiляється на окремi мiтки

та перетворюється в список мiток. При оберненому перетвореннi метод

get_db_prep_value об’єднує список мiток в рядок.
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Клас LtreeQuerySet розширює функцiональнiсть Django класу

QuerySet. Вiн успадковується з цього класу та додає новий метод

ltree_filter. Наведемо фрагмент визначення конструктора та нового

метода даного класу:

Лiстинг 4.1 – Приклад визначення конструктора та методiв

class LtreeQuerySet(models.query.QuerySet):

def __init__(self, *args, **kwargs):

super(LtreeQuerySet, self).__init__(*args,

**kwargs)

def ltree_filter(self, **predicates):

filter_txt, params_lst =

self.get_filter_text(**predicates)

return self.extra(where=[filter_txt],

params=params_lst)

Розглянемо приклад використання нових класiв. Нехай задана таблиця

пiдроздiлiв Department, яка мiстить стовпчик path, який задає iєрархiю

даних пiдроздiлiв i стовпчик dept_name, який мiстить назву пiдроздiлу.

Наведена табл. 4.2 задається моделлю Django (Лiстинг Б. 2), в якiй

стандартний клас Manager замiнений на клас LtreeManager.

Зауважимо, що деякi пiдроздiли унiверситету мають подвiйне

пiдпорядкування. Наприклад, науково-дослiднi лабораторiї вiдносяться

до певних кафедр i одночасно входять у структуру НДЧ. Науковi

спiвробiтники працюють в лабораторiях i отримують заробiтну плату по

бюджетним темам, причому одна тема може бути розподiлена на декiлька

лабораторiй. Спiвробiтники можуть працювати на декiлькох темах. Тому,

структура взаємозв’язкiв пiдроздiлiв описується орiєнтованим ациклiчним

графом, який необхiдно зобразити в деревоподiбну структуру. Для

забезпечення пошуку по рiзним критерiям деякi пiдроздiли дублюються

декiлькома вершинами дерева.
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Таблиця 4.2

Таблиця доступу до ОО в точковiй нотацiї

Пiдроздiл (dept_name) Доступ до ОО (path)

унiверситет унiверситет

ректорат унiверситет.ректорат

бухгалтерiя унiверситет.бухгалтерiя

ф-т кiбернетики унiверситет.факультет.кiбернетики

ф-т кiбернетики деканат унiверситет.факультет.кiбернетики.

деканат

ф-т кiбернетики кафедра ТТП унiверситет.факультет.кiбернетики.

кафедра.ттп

НДС проблем програмування

НДЧ

унiверситет.ндч.факультет.кiбернетики.

сектор.пп

Нехай потрiбно знайти всi пiдроздiли, якi входять в унiверситет.ндч

або в унiверситет.факультет.кiбернетики. Ця задача вирiшується завдяки

наступному запиту:

Department.objects.ltree_filter(path__descendant=

[u’унiверситет.ндч’,

u’унiверситет.факультет.кiбернетики’]

)

Результатом даного запиту буде таблиця 4.3:

Таблиця 4.3

Результуюча таблиця запиту

Пiдроздiл (dept_name) Доступ до ОО (path)

ф-т кiбернетики унiверситет.факультет.кiбернетики

ф-т кiбернетики деканат унiверситет.факультет.кiбернетики.

деканат
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Продовж. табл. 4.3

Пiдроздiл (dept_name) Доступ до ОО в точковiй нотацiї (path)

ф-т кiбернетики кафедра

ТТП

унiверситет.факультет.кiбернетики.

кафедра.ттп

НДС проблем програм-ня

НДЧ

унiверситет.ндч.факультет.кiбернетики.

сектор.пп

4.5. Основнi результати роздiлу

Наведений перелiк функцiональних можливостей, якi повинна мати

IС. Проведений аналiз предметної областi, в результатi якого були

видiленi основнi сутностi предметної областi, визначенi зв’язки мiж

сутностями, наведенi обмеження, що накладаються на атрибути таблиць в

БД. Визначенi вимоги до iнтерфейсу користувача IС. Показана реалiзацiя

запитiв до деревоподiбних структур в СУБД Postgresql на прикладi

типу даних ltree. Наведено обгрунтування переваг використання такого

типу даних. На прикладi побудованої IС було показано практичне

використання складних типiв даних. На етапi аналiзу предметної областi

була застосована операцiя перетину таблиць (класiв, якi пов’язанi

з вiдповiдними таблицями за допомогою ORM), якi описують ОО

унiверситету. В результатi, була побудована нова таблиця, в яку були

винесенi однаковi атрибути таблиць в нову.
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ВИСНОВКИ

Головним результатом дисертацiї є розв’язання проблеми побудови

об’єктної алгебраїчної системи для об’єктних БД та дослiдження її

сигнатурних операцiй.

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 проектування об’єктних БД.

2. Якщо у специфiкацiї класу ми розглядаємо тiльки першу

компоненту 𝑠, або друга компонента специфiкацiї класу 𝜇 = ∅, то

тодi можна цей клас формально ототожнити зi схемою таблицi в

об’єктно-реляцiйнiй БД. Даний пiдхiд може бути використаний

для формального уточнення 𝑂𝑅𝑀 .

3. Дослiдженi властивостi операцiї накладання, яка

використовується для побудови формальної моделi успадкування

класiв, виконано формальне уточнення сигнатурних операцiй

об’єктної алгебраїчної системи над множинами об’єктiв

(екстентами класiв):
⋃︀
,
⋂︀
, ∖,

⨂︀
𝐴,𝐵, 𝜎𝑝, за допомогою яких

можна будувати формальнi моделi запитiв в об’єктних та

об’єктно-реляцiйних БД.

4. Встановлена структура частково впорядкованої за включенням

множини функцiй, дослiдженi властивостi ч.в.м..

5. Визначенi та дослiдженi операцiї зчленування (на основi

операцiї накладання) та перетину специфiкацiй класiв (на

основi теоретико-множинного перетину). Вказанi операцiї можуть
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використовуватися для:

– аналiзу та модифiкацiї дiаграм класiв;

– пошуку однакових частин специфiкацiй класiв з метою їх

елiмiнацiї;

– модифiкацiї дiаграм за допомогою введених операцiй перетину

i зчленування з метою оптимiзацiї за вiдповiдним критерiєм.

6. 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 включенням на специфiкацiї класiв ⟨𝐹,⊆⟩ ⟨K,6⟩.
7. Отриманi результати застосованi та апробованi при програмнiй

реалiзацiї IС “Облiк робочого часу працiвникiв ВНЗ” (була

використана об’єктно-орiєнтована мова програмування

Python v. 2.7, об’єктно-реляцiйна СУБД postgresql v. 9.3,

фреймворк Django 1.6.5).



СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Abadi M A theory of objects [Електронний ресурс] / M. Abadi,

L. Cardelli // Springer, 1996. — 524 p. — Режим доступу до ресурсу:

http://books.google.com.ua/books?id=4xT3LgCPP5UC

2. Bachman C.W. Software for random access processing [Текст] /

C.W. Bachman // Datamation. — 1965. — № 11. — P. 36-41.

3. Bachman C.W. Data structure diagrams [Текст] / C.W. Bachman //

Data Base. — 1969. — № 2. — P. 4-10.

4. Bagui Sikha. Achievements and Weaknesses of Object-Oriented

Databases / Sikha Bagui // Journal of object technology, Vol. 2,

№ 4, July-August 2003. — P. 29-41.

5. Bancilhon F. Object-Oriented Database System Manifesto. Building an

Object-Oriented Database System: The Story of O2 / F. Bancilhon,

C. Delobel, P. Kanellakis. — Morgan Kaufman, 1992, 625 p.

6. Banerjee J. Queries in object oriented databases / J. Banerjee, W. Kim,

K.C. Kim // Proc. IEEE Data Engineering Conf., Los Angeles, 1988. —

P. 31-38.

7. Barnes J.M. Object-Relational Mapping as a Persistence Mechanism for

Object-Oriented Applications [Електронний ресурс] / J.M. Barnes. —

Minnesota, April 28, 2007. — 113 p. Режим доступу до ресурсу:

http://digitalcommons.macalester.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1006&

context=mathcs_honors

8. Beech D. Foundation for evolution and relational to object databases /

D. Beech. — Proc. Extended Data Base Technology, Mar., 1998.

9. Bernstein P.A. Synthesizing Third Normal Form Relations

from Functional Dependencies [Електронний ресурс] /

P.A. Bernstein // ACM Transactions on Database Systems. —



128

1976. — Vol. 1, № 4. — P. 277-298. — Режим доступу до ресурсу:

http://www.cs.ucla.edu/ zaniolo/papers/tods82b.pdf

10. Booch G. Object-Oriented Development / G. Booch // IEEE

Transactions on Software Engineering, Vol. 12, № 2. — P. 211-221.

11. Booch G. Object-Oriented Analysis and Design with Applications.

[Second Edition] / G. Booch. — Addison-Wesley, 1998. — 534 p.

12. Brown A.W. Object-Oriented Databases, Applications in Software

Engineering / A. Brown. — New York: McGraw-Hill, 1991. — P. 29-41.

13. Bubel R.A. Formalisation of Java Strings for Program Specification

and Verification [Електронний ресурс] / Richard Bubel, Reiner

Hahnle, and Ulrich Geilmann. — Режим доступу до ресурсу:

http://202.154.59.182/mfile/files/Information System/Software

Engineering and Formal Methods; 9th SEFM 2011/Chapter 8.

A Formalisation of Java Strings for Program Specification and

Verification.pdf

14. Buy Dmitriy. The Concepts of Object, Class, Inheritance, Life

Cycle: Formalization / Dmitriy Buy, Sergiy Kompan // First

International Workshop “Critical infrastructure safety and security”

(CrlSS–Dessert’11), Kirovograd, Ukraine, May 11–13, 2011. — P. 236-

244.

15. Buy Dmitriy. Formal specification of the NoSQL data model / Dmitriy

Buy, Sergey Polyakov, Iuliia Hryshko // Informatics’2013, November

5th–7th, Spiska Nova Ves, 2013. — P. 284-288.

16. Buy D.B. Models of class specification intersection of object-oriented

programming / D.B. Buy, S.V. Kompan // IСT in Education, Research,

and Industrial Applications: Integration, Harmonization and Knowledge

Transfer, Kherson, Ukraine, June 19–22, 2013. — P. 590-594.

17. Buy D. Models of Class Specification Junction and Intersection in

Object-Oriented Paradigm / Dmitriy Buy, Serhii Kompan // The 12th



129

International Scientific Conference INFORMATICS’2013, November

5th–7th, Spiska Nova Ves, Slovak Republic, 2013. — P. 294-303.

18. Cardelli L. A Semantics of Multiple Inheritance / L. Cardelli //

Information and Computation 76, 1988. — P. 138-164.

19. Cassandra [Електронний ресурс]. — Режим доступу до ресурсу:

http://cassandra.apache.org

20. Cattell R.G. Object Data Management, Object-Oriented and Extended

Relational Database Systems. Reading / R.G Cattell. — MA : Addison-

Wesley, 1991. — 416 p.

21. Cluet S. Reloop, an algebra based query language for an object-oriented

database system / S. Cluet, C. Delobel, C. Lecruse, P. Richard // Proc.

1st Int. Conf. On Deductive and Object Oriented Databases, Lecture

Notes in Computer Science 566, Dec. 1989. — P. 294-313.

22. Codd E.F. A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks /

E.F. Codd // Communications of the ACM. — 1970. — Vol. 13, № 6. —

P. 377-387. (росiйськомовний переклад: Кодд Е.Ф. Реляционная

модель данных для больших совместно используемых банков

данных / Е.Ф Кодд // СУБД. — 1995. — № 1. — С. 145-160).

23. Codd E.F. Further Normalization of the Data Base Relational Model /

E.F. Codd // (Presented at Courant Computer Science Symposia

Series 6, “Data Base Systems”, New York City, May 24–25, 1971.)

IBM Research Report RJ909 (August 31, 1971). Republished in

Randall J. Rustin (ed.), Data Base Systems: Courant Computer Science

Symposia Series 6. Prentice-Hall, 1972.

24. Codd E.F. A Relational Model of Database Management: version 2 /

E. Codd. — Addison-Wesley, 1990. — 567 p.

25. Cook W. Object-Oriented Programming Versus Abstract Data Types

[Електронний ресурс] / W. Cook. — Hewlett-Packard Laboratories. —

Режим доступу до ресурсу:http://www.cs.utexas.edu/users/

wcook/papers/OOPvsADT/CookOOPvsADT90.pdf



130

26. Common Object Request Broker Architecture (CORBA)

[Електронний ресурс]. — Режим доступу до ресурсу:

http://www.omg.org/spec/CORBA/3.3/

27. Chamberlin D. Anatomy of an object-relational database /

D. Chamberlin // DB2 Magazine. — 1996. — № 1. — P. 24-37.

28. Database [Електронний ресурс]. — Режим доступу до ресурсу:

http://en.wikipedia.org/wiki/Database

29. Database eXistdb [Електронний ресурс]. — Режим доступу до

ресурсу: http://exist-db.org

30. Davey B.A. Introduction to Lattice and Order / B.A. Davey,

H.A. Priestly. — Cambridge: Cambridge University Press, 1990. —

248 p.

31. Dayal U. Queries and views in an object-oriented data model /

U. Dayal // In Proc. 2nd Int. Work. On Database Programming

Languages, June 1989. — P. 80-102.

32. Delobel C. Decomposition of a database and the theory of Boolean

switching function / C. Delobel, R. Gasey // IBM Journal of Research

and Development, 1973. — Vol. 17, № 5. — P. 374-386.

33. Document and Graph DBMSs OrientDB [Електронний ресурс]. —

Режим доступу до ресурсу:

http://www.orientechnologies.com/orientdb/

34. Ducournau R. Monotonic conflict resolution mechanisms for

inheritance [Електронний ресурс] / R. Ducournau, M. Habib,

M. Huchard, M.L. Mugnier // Proceeding OOPSLA’92 conference

proceedings on Object-oriented programming systems, languages, and

applications. — 1992. — P. 16-24. — Режим доступу до ресурсу:

http://www.lirmm.fr/∼ducour/Publis/DHHM-oopsla92.pdf

35. Ducournau R. Proposal for a Monotonic Multiple Inheritance

Linearization [Електронний ресурс] / R. Ducournau, M. Habib,

M. Huchard, M.L. Mugnier // OOPSLA ’94 Proceedings of the ninth



131

annual conference on Object-oriented programming systems, language,

and applications. — 1994. — P. 164-175. — Режим доступу до ресурсу:

http://www.lirmm.fr/∼ducour/Publis/DHHM-oopsla94.pdf

36. Elmasri R. Fundamentals of Database Systems / R. Elmasri,

S.R. Navathe. — Massachusetts: Addison-Wesley, 2000. — 893 p.

37. Fast object database for Java [Електронний ресурс]. — Режим доступу

до ресурсу: http://www.objectdb.com

38. Finkel A. Advanced programing language design. — Addison-Wesley,

1996. — 363 p.

39. Griffits P.G. An authorization mechanism for relational database

system / P.G. Griffits, B.W. Wade // ACM Transactions on Database

Systems. — 1976. — № 3. — P. 242-255.

40. HBase [Електронний ресурс]. — Режим доступу до ресурсу:

http://hbase.apache.org/

41. Heath I.J. Unacceptable File Operations in Relational Database /

I.J. Heath // ACM SIGFIDET Workshop on Data Description, Access,

and Control. — San Diego, Calif. — 1971. — P. 19-33.

42. Hibernate ORM [Електронний ресурс]. — Режим доступу до ресурсу:

http://hibernate.org/

43. Hughes J.G. Object-Oriented Databases / J.G. Hughes. — New York:

Prentice-Hall, 1991. — 280 p.

44. HyperGraphDB [Електронний ресурс]. — Режим доступу до ресурсу:

http://www.hypergraphdb.org

45. Infinite Graph [Електронний ресурс]. — Режим доступу до ресурсу:

http://www.objectivity.com/infinitegraph#.VALZXWPfuZE

46. Isloor S.S. An algorithm with logical simplicity for designing third

normal form relations data base schema for functional dependencies /

S.S. Isloor // Proceedings of International Conference on DBMS

(ICMOD 78), Fast Milano, Italy, 1978. — P. 31-50.



132

47. Johannes Zollmann. NoSQL Databases [Електронний ресурс] /

Zollmann Johannes. — Режим доступу до ресурсу:

http://sewiki.iai.uni-bonn.de/_media/teaching/labs/xp/2012b/seminar/10-

nosql.pdf

48. Khoshafian S. Insight Into Object-Oriented Databases / S. Khoshafian

// Information and Software Technology, vol. 32, № 4, 1990. — P. 29-

41.

49. Klein B. An Introduction to IMS. Second Edition / B. Klein, R. Long,

K. Ray. — IBM Press, 2012. — 622 p.

50. Knuth D.E. The Art of Computer Programming, Volume 1 (3rd Ed.):

Fundamental Algorithms / Donald E. Knuth. — Addison Wesley

Longman Publishing Co., Inc., 1997. — P. 650.

51. Kim W. Introduction to Object-Oriented Databases / W. Kim. — The

MIT Press, 1990. — 256 p.

52. Linwood Jeff. Beginning Hibernate. An introduction to persistence

using Hibernate 3.5. Second edition / Jeff Linwood, Dave Minter. —

Apress, 2010. — 400 p.

53. Loomis M. E. S. Object Databases, The Essentials. Reading /

M. E. S. Loomis. — MA: Addison-Westley, 1995. — 96 p.

54. Manojit Sarkar. A Data Model and A Query Language for Object-

Oriented Database [Електронний ресурс] / Sarkar Manojit, Reiss

Steven P. // Island, Department of Computer Science Brown University

Providence, Rhode, December 1992, Режим доступу до ресурсу:

ftp://ftp.cs.brown.edu/pub/techreports/92/cs92-57.pdf

55. Memcached [Електронний ресурс]. — Режим доступу до ресурсу:

http://memcached.org/

56. MongoDB [Електронний ресурс]. — Режим доступу до ресурсу:

http://www.mongodb.org/

57. Neodatis Object Database [Електронний ресурс]. — Режим доступу

до ресурсу: http://neodatis.wikidot.com



133

58. Object Database db4object [Електронний ресурс]. — Режим доступу

до ресурсу: http://www.db4o.com

59. ODMG [Електронний ресурс]. — Режим доступу до ресурсу:

http://www.odbms.org/odmg/

60. Pitoura E. Object orientation in multidatabase systems. [Електронний

ресурс] / Evaggelia Pitoura, Bukhres Omran, Elmagarmid Ahmed //

ACM Comput. Surv. 27 — 1995. — P.141-195. Режим доступу до

ресурсу: http://doi.acm.org/10.1145/210376.210378

61. Pool E. Subtyping and Inheritance for Inductive Types [Електронний

ресурс] / E. Pool // TYPES’97 Workshop on Subtyping, inheritance

and modular development of proofs, Durham, 1997. Режим доступу до

ресурсу: http://www.cs.ru.nl/E.Poll/papers/durham97.pdf

62. Redis [Електронний ресурс]. — Режим доступу до ресурсу:

http://redis.io

63. Reimer M. Solving the phantom problem by predicative optimistic

concurrency control / M. Reimer // Proc. of the 9th International

Conference on Very Large Data Bases — 1983. — P. 81-88.

64. Richta Karel. Formal Models of Object-Oriented Databases

[Електронний ресурс] / Karel Richta, David Toth,

2008. — P. 204-217. Режим доступу до ресурсу:

www.ksi.mff.cuni.cz/ richta/publications/richta-toth-Objekty2008.pdf

65. Scholl H. Marc. Object algebra and views for Multi-objectbases

[Електронний ресурс] / Marc H. Scholl, Hans-J. Schek,

Markus Tresch, 1992. — P. 1-24. Режим доступу до ресурсу:

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.91.5991&

rep=rep1&type=pdf

66. Sabau Gheorghe. Comparison of RDBMS, OODBMS and ORDBMS /

Gheorghe Sabau // Revista Informatica Economica, № 4 (44), 2007. —

P. 83-85.



134

67. Shaw Gail M. A Query Algebra for Object-Oriented Databases

[Електроний ресурс] / Gail M. Shaw, Stanley B. Zdonik //

Island, Department of Computer Science. Brown University

Providence, Rhode, March 1989. — Режим доступу до

ресурсу: http://trac.common-lisp.net/elephant/raw-attachment/

wiki/RelationalAlgebra/shaw89query.2.pdf

68. Stonebraker M. Implementation of integrity constraints and views by

query modification / M. Stonebraker // Proc. of the International

Conference on Management of Data. — 1975. — P. 65-78.

69. Stonebraker M. Third Generation Data Base System Manifesto

[Електроний ресурс] / M. Stonebraker, L. Rowe, B. Lindsay, J. Gray,

and M. Carey // The Committee for Advanced DBMS Function,

University of California, Berkeley, CA, 1990. — Режим доступу

до ресурсу: https://www.cl.cam.ac.uk/teaching/2003/DBaseThy/or-

manifesto.pdf

70. Suri Pushpa R. Database Algebras [Електронний ресурс] / Suri

Pushpa R., Rani Sudesh // Journal of Theoretical and Applied

Information Technology, 2005, P. 595-602. Режим доступу до ресурсу:

http://www.jatit.org/volumes/research-papers/Vol4No7/7.pdf

71. Tsichritzis D.C. Hierarchical data-base man-agement: a survey

[Текст] / D.C. Tsichritzis, F.H. Lochovsky // ACM Computing.

Survey. — 1976. — № 8. — P. 67-103.

72. Vossen G. Datenmodelle, Datenbanksprachen und Datenbank-

Management-Systeme. [2nd Edition] / G. Vossen. — Bonn Paris

Reading: Addison-Wesley, 1994.

73. Wirfs-Brock R. Designing Object-Oriented Software. — Prentice Hall,

New Jersey, 1990. — 341 p.

74. Аткинсон М. Манифест систем объектно-ориентированных баз

данных [Електроний ресурс] / М. Аткинсон, Ф. Бансилон,

Д. ДеВитт, К. Диттрих, Д. Майер, С. Здоник. Перевод М.Р.



135

Когаловский // журнал Системы Управления Базами Данных.

Издательский дом Открытые системы. — 1995. — № 4. Режим

доступу до ресурсу: http://citforum.ru/database/classics/oo_manifesto

75. Бадд Т. Объектно-ориентированное программирование в действии /

Т. Бадд. — СПб.: Питер, 1997. — 464 с.

76. Безопасность критических инфраструктур: математические и

инженерные методы анализа и обеспечения / [авт. тексту

Харченко В.С.] — Харьков: Национальный аэрокосмический

университет им. Н.Е. Жуковского “ХАИ”, 2011. — 641 с.

77. Биркгоф Г. Теория решеток / Г. Биркгоф. — М.: Наука, 1984. —

564 c.

78. Буй Д.Б. Властивостi теоретико-множинних конструкцiй повного

образу та обмеження / Д.Б. Буй, Н.Д. Кахута // Вiсник Київського

унiверситету iм. Т. Шевченка. Сер. фiз.-мат. науки, 2005. — вип. 2. —

C. 157-170.

79. Буй Д.Б. Властивостi вiдношення конфiнальностi та устрiй множини

часткових функцiй / Д.Б. Буй, Н.Д. Кахута // Вiсник Київського

унiверситету iм. Т. Шевченка, Сер. фiз.-мат. науки, 2006. — вип. 2. —

C. 125-135.

80. Буй Д.Б. Теоретико-множественные конструкции полного

образа, ограничения, конфинальности и совместности в

основаниях реляционных баз данных / Д.Б. Буй, Н.Д. Кахута. —

Интеллектуальные системы и компьютерные науки: международная

конференция, 23–27 октября 2006 г., Москва: труды, 2006. — T. 1. —

С. 72–76.

81. Буй Д.Б. Три замечания о трехзначной логике Клини / Д.Б. Буй,

С.А. Поляков, Е.В. Шишацкая // Матерiали дев’ятої мiжнародної

конференцiї: “Теоретичнi та прикладнi аспекти побудови програмних

систем TAAPSD’2007”. К.: Пульсари, 2007. — С. 47-51.

82. Буй Д.Б. Трехзначные логики Клини и трехэлементные цепи /



136

Д.Б. Буй, Е.В. Шишацкая // International Book Series: Information

Science and Computing, № 1. Supplement to the International Jornal

Information Nechnologies Knowledge, V.2, 2008. — C. 165-172.

83. Буй Д.Б. Об’єктно-орiєнтована БД Neodatis: розгортання,

програмування запитiв, порiвняння з реляцiйними базами даних /

Д.Б. Буй, С.В. Компан // Проблеми програмування (спецiальний

випуск № 2–3), К., 2010. — C. 395-400.

84. Буй Д.Б. Використання об’єктно-орiєнтованої мови програмування

при роботi з об’єктами бази даних NEODATIS / Д.Б. Буй,

С.В. Компан // Матерiали 9-го мiжвузiвського науково-практичного

семiнару “Комбiнаторнi конфiгурацiї та їх застосування”, Кiровоград,

16–17 квiтня, 2010. — С. 74-83.

85. Буй Д.Б. Формализация объектов, классов, методов в объектно-

ориентированных базах данных / Д.Б. Буй, С.В. Компан //

Материалы XVI международной конференции “Проблемы

теоретической кибернетики”, Нижний Новгород, РФ, 20–25 июня,

2011. — C. 81-85.

86. Буй Д.Б. Формализация наследования в объектно-ориентированных

базах данных. Простое и множественное наследование / Д.Б.

Буй, С.В. Компан // Материалы XVI международной конференции

“Проблемы теоретической кибернетики”, Нижний Новгород, РФ,

20–25 июня, 2011. — С. 77-80.

87. Буй Д.Б. Повнота аксiоматики Армстронга / Д.Б. Буй,

А.В. Пузiкова // Вiсник Київського нацiонального унiверситету

iменi Тараса Шевченка. Серiя: фiз.-мат. науки, 2011. — вип. 3. —

C. 103-108.

88. Буй Д.Б. Формалiзацiя поняття об’єкта, класу, успадкування класiв,

життєвого циклу об’єкта в об’єктно-орiєнтованих базах даних /

Д.Б. Буй, С.В. Компан // Вiсник Київського нацiонального

унiверситету iменi Тараса Шевченка. Серiя: фiз.-мат. науки, 2011, —



137

вип. 2. — C. 111-119.

89. Буй Д.Б. Уточнення множинного успадкування у виглядi операцiї

накладання / Д.Б. Буй, С.В. Компан // Вiсник Київського

нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка. Серiя: фiз.-мат.

науки, 2012. — вип. 4. — C. 90-92.

90. Буй Д.Б. Операции объединения и пересечения спецификаций

классов в многосортной алгебраической системе для объектно-

ориентированного программирования / Д.Б. Буй, С.В. Компан //

Сборник научных трудов SWorld. Материалы международной научно-

практической конференции “Современные проблемы и пути их

решения в науке, транспорте, производстве и образовании’2012”. —

Вып. 4. Т. 3. — Одесса: КУПРИЕНКО ЦИТ: 412–1264, 2012. —

C. 45-49.

91. Буй Д.Б. Операции над спецификациями классов и их применение

для восстановления функционирования информационных систем

/Д.Б. Буй, С.В. Компан// Материалы всероссийской научной

конференции с Международным участием “ПРОБЛЕМЫ

КРИТИЧЕСКИХ СИТУАЦИЙ В ТОЧНОЙ МЕХАНИКЕ И

УПРАВЛЕНИИ”, 25–27 сентября, Саратов, РФ, 2013. — С. 41-45.

92. Буй Д.Б. Модель операции пересечения спецификаций классов

объектно-ориентированного программирования / Д.Б. Буй,

С.В. Компан // Радiоелектроннi i комп’ютернi системи, № 5 (64),

Харкiв, “ХАИ”, 2013. — С. 210-213.

93. Буй Д.Б. Диаграммы классов ООП: формализация и анализ /

Д.Б. Буй, С.В. Компан // Труды ИПММ НАН Украины, Том 27,

2013. — С. 51-65.

94. Буй Д.Б. Критерии совместности функций / Д.Б. Буй, Н.Д. Кахута,

С.В. Компан, И.В. Кулаковская // XVI Международная конференция:

Моделирование и исследование устойчивости динамических систем

(DSMSI–2013), 29–31 мая, Киев (тезисы), 2013. — C. 396.



138

95. Буй Д.Б. Критерии построения суперкласса в объектно-

ориентированном программировании / Д.Б. Буй, С.В. Компан //

Збiрник праць мiжнародної наукової конференцiї “Георгiй Вороний:

погляд у XXI столiття”, Нiжин, 23–24 квiтня, 2013. — С. 75.

96. Буй Д.Б. Модель операции пересечения спецификаций классов

объектно-ориентированного программирования / Д.Б. Буй,

С.В. Компан // Critical Infrastructure Safety and Security (CrISS-

DESSERT’13), 23–26 Mая, Севастополь, 2013. — С. 210-213.

97. Буй Д.Б. Неклассическая прикладная логика для объектно-

ориентированного программирования / Д.Б. Буй, С.В. Компан // III

Всеукраинский научный семинар “Комбинаторная оптимизация и

нечеткие множества”, 30–31 августа, Полтава, 2013. — С. 12-15.

98. Буй Д.Б. Диаграммы классов ООП: формализация и анализ /

Д.Б. Буй, С.В. Компан // Международная научно-практическая

конференция: Tools & Methods of Program Analysis (Инструменты и

методы анализа программ, TMPA–2013), 10–12 октября, Кострома,

РФ, 2013. — C. 313-325.

99. Буй Д.Б. Теорiя нормалiзацiї в реляцiйних базах даних (огляд) /

Д.Б. Буй, А.В. Пузiкова // Радiоелектроннi i комп’ютернi системи.

Харкiв, “ХАI”. — № 5 (69), 2014. — С. 45-49.

100. Буй Д.Б. Обзор современной теории нормализации в реляционных

базах данных / Д.Б. Буй, А.В. Пузiкова // Проблемы теоретической

кибернетики: материалы XVII Международной конференции, 16–20

июня, Казань, РФ, 2014. — С. 39-43.

101. Буй Д.Б. Сложность операций в базах данных (обзор) / Д.Б. Буй,

В.Г. Скобелев // Радиоэлектронные и компьютерные системы.

Харкiв, “ХАI”. — № 6, 2014. — С. 53-59.

102. Буй Д.Б. Використання технологiї CSP для доступу до об’єктiв бази

даних в постреляцiйнiй СУБД CACHE / Д.Б. Буй, С.В. Компан //

Тези доповiдей мiжнародної конференцiї “Теоретичнi та прикладнi



139

аспекти побудови програмних систем” — TAAPSD’2010, 4–8 жовтня

2010 р., К., 2010. — C. 105-111.

103. Буй Д.Б. Використання об’єктно-орiєнтованої проекцiї при роботi з

реляцiйними базами даних / Д.Б. Буй, С.В. Компан // Матерiали

VIII мiжнародної науково-практичної конференцiї “Теоретичнi та

прикладнi аспекти побудови програмних систем — TAAPSD’2011”,

19–23 сентября 2011, Алушта, 2011. — С. 35-41.

104. Буй Д.Б. Повнота аксiоматики Армстронга / Д.Б. Буй,

А.В. Пузiкова // Вiсник Київського нацiонального унiверситету

iменi Тараса Шевченка. Серiя: фiз.-мат. науки, 2011. — вип. 3. —

C. 103-108.

105. Буй Д.Б. Уточнення множинного успадкування у виглядi операцiї

накладання / Д.Б. Буй, С.В. Компан // Матерiали IX мiжнародної

конференцiї “Теоретичнi та прикладнi аспекти побудови програмних

систем — TAAPSD’2012”, 3–7 грудня, Київ, 2012. — С. 69-72.

106. Буй Д.Б. Operations intersection and union of classes specifications for

object-oriented programming / Д.Б. Буй, С.В. Компан // Матерiали

X мiжнародної науково-практичної конференцiї “Теоретичнi та

прикладнi аспекти побудови програмних систем — TAAPSD’2013”,

25 травня – 2 червня 2012, Ялта, 2013. — С. 23-28.

107. Буй Д.Б. Загальна модель успадкування / Д.Б. Буй, С.В. Компан //

Матерiали XI мiжнародної науково-практичної конференцiї

“Теоретичнi та прикладнi аспекти побудови програмних систем —

TAAPSD’2014”, 15–17 грудня 2014, Київ, 2014. — С. 25-28.

108. Буй Д.Б. Linearization algorithms CLOS and LOOPS of the classes

in programming languages: the formal definitions / Д.Б. Буй,

С.В. Компан, С.А. Поляков, Д. Карам // Вiсник Київського

нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка. Серiя: фiз.-мат.

науки, 2015, — вип. 2. — C. 99-102.



140

109. Бурбаки Н. Теория множеств / Н. Бурбаки. — Москва: Мир, 1965. —

455 c.

110. Булычев П.Е. Алгоритмы вычислений подобия в задачах

верификации и реструктуризации программ: дис. . . . канд. фiз.-

мат. наук: 05.13.11: захищена 10.12.10: затв. 15.03.11 / Булычев

Петр Евгениевич; МГУ им. М.В. Ломоносова, фак. вычислит. мат.

и кибернетики. — М., 2010. — 169 с.

111. Бурлаков П.В. Введение в системы баз данных. Учебное пособие /

П.В. Бурлаков, В.Ю. Петров. — СПб., 2010. — 129 с.

112. Буч Г. Объектно-ориентированный анализ и проектирование с

примерами приложений на С++ / Г. Буч. — Бином: Невский диалект,

1998. — 560 c.

113. Вагнер В.В. Теория отношений и алгебра частичных отображений /

В.В. Вагнер // Теория полугрупп и ее приложения. — 1965. — Вып.

1. — С. 3-178.

114. Виноградова М.В. Конструктор баз данных на основе сущностей

и их реквизитов с возможностью нормализации [Електронний

ресурс] / М.В. Виноградова, Э.Г. Игушев // Электронное научно-

техническое издание “Наука и образование”, № 10, 2011. — Режим

доступу до ресурсу: http://technomag.edu.ru/doc/242645.html

115. Гарсиа-Молина Г. Системы баз данных. Полный курс. Пер. с англ. /

Гектор Гарсиа-Молина, Джеффри Д. Ульман, Дженифер Уидом. —

М.: Вильямс, 2003. — 1088 с.

116. Гамма Э. Приемы объектно-ориентированного проектирования.

Паттерны проектирования / Э. Гамма. — СПб: Питер, 2001. —

368 с.

117. Глушко I.М. Числення та розширення сигнатур табличних алгебр:

дис. . . . канд. фiз.-мат. наук: 01.05.01: захищена 28.03.2013: затв.

4.07.2013 / Глушко Iрина Миколаївна; Київський нацiональний

унiверситет iменi Тараса Шевченка. — К., 2013. — 142 с.



141

118. Глушков В.М. Алгебра. Языки. Программирование / В.М. Глушков,

Г.Е. Цейтлин, Е.Л. Ющенко. — 1-e изд. — К.: Наукова думка,

1974. — 327 с.

119. Глушков В.М. Алгебра. Языки. Программирование / В.М. Глушков,

Г.Е. Цейтлин, Е.Л. Ющенко. — 3-е изд. — К.: Наукова думка,

1989. — 376 с.

120. Горбатов В.А. Основы дискретной математики / В.А. Горбатов. —

М.: Высш. шк., 1986. — 311 с.

121. Горчинская О.Ю. Теоретический аспект построения реляционных

моделей баз данных / О.Ю. Горчинская // Автоматика и

телемеханика, 1983. — № 1. — С. 5-21.

122. Грей П. Логика, алгебра и базы данных / П. Грей. — М.:

Машиностроение, 1989. — 360 с.

123. Грэхем И. Объектно-ориентированные методы. Принципы и

практика / И.М. Грэхем. — 3-е изд. — M.: Вильямс, 2004. — 880 с.

124. Григорьев Ю.А. Алгоритм синтеза частично оптимальной

схемы реляционной базы данных [Електронний ресурс] /

Ю.А. Григорьев // Электронное научно-техническое издание “Наука

и образование”, 2012. — № 1. — Режим доступу до ресурсу:

http://technomag.edu.ru/doc/294486.html

125. Григорьев Е. Объектно-ориентированная организация реляционных

данных (формальное обоснование объектно-ориентированных

систем управления реляционными БД) [Електронний

ресурс] /Е. Григорьев. — Режим доступу до ресурсу:

http://citforum.ru/database/articles/ooo_rel_data/

126. Грошев А.С. Основы работы с базами данных [Електронний

ресурс] / А. С. Грошев. — Режим доступу до ресурсу:

http://www.intuit.ru/department/database/basedbw/2/3.html

127. Дейт К.Дж. Введение в системы баз данных: Пер. с англ. /

К.Дж. Дейт. — 2-е изд. — М.: Наука, 1980. — 464 с.



142

128. Дейт К.Дж. Введение в системы баз данных: Пер. с англ. /

К.Дж. Дейт. — 8-е изд. — М., СПб, К.: Вильямс, 2005. — 1328 с.

129. Джексон Г. Проектирование реляционных баз данных для

использования с микроЭВМ: Пер. с англ. / Г. Джексон. — М.:

Мир, 1991. — 252 с.

130. Дрибас В.П. Реляционные модели баз данных / В.П. Дрибас. —

Минск: Белорус. ун-т, 1982. — 192 с.

131. Зорин И. Теоретико-графовое приведение реляционной базы

данных к третьей нормальной форме Э. Кодда [Електронний

ресурс] / И. Зорин // Электронное научное издание “Устойчивое

инновационное развитие: проектирование и управление”, 2009. —

Т. 5. — С. 50-59. — Режим доступа: http://www.rypravlenie.ru

132. Исаченко А.Н. Модели данных и СУБД / А.Н. Исаченко,

С.П. Бондаренко. — Минск: Изд-во БГУ, 2007. — 205 с.

133. Калиниченко Л.А. Методы и средства интеграции неоднородных баз

данных / Л.А. Калиниченко. — М.: Наука, 1983. — 424 с.

134. Катленд Н. Вычислимость. Введение в теорию рекурсивных

функций: Пер. с англ. / Н. Катленд. — М.: Мир, 1983. — 256 с.

135. Кирстен Вольфанг. Постреляционная СУБД Cache. Объектно–

ориентированная разработка приложений / Вольфанг Кирстен. —

М.: Бином, 2008. – 401 с.

136. Класифiкатор професiй України станом на 01.03.2015 р.

[Електронний ресурс] — Режим доступу до ресурсу:

http://buhgalter911.com/Res/Spravochniki/KlassifikProfessiy.aspx

137. Клини Стефен К. Введение в метаматематику / Стефен К. Клини. —

М., 1957. — 527 с.

138. Кодд Е.Ф. Реляционная модель данных для больших совместно

используемых банков данных. Новая редакция: Сергей Кузнецов

[Електронний ресурс] / Е.Ф. Кодд, 2009. — Режим доступу до

ресурсу: http://citforum.ru/database/classics/codd/



143

139. Компан С.В. Об’єктно-орiєнтований пiдхiд у базах даних /

С.В. Компан // Матерiали науково-практичної конференцiї,

присвяченої 80–рiччю фiзико-математичного факультету. —

Кiровоград: Лисенко С.В., 2010. — C. 114-115.

140. Компан С.В. Неклассическая прикладная логика: модель

наследования / С.В. Компан // VII-я Международная научно-

практическая конференция “Интегрированные модели и мягкие

вычисления в искусственном интеллекте”, 20–22 мая, Коломна, РФ,

2013. — С. 318-325.

141. Компан С.В. Побудова iнформацiйної системи “Облiк робочого часу

працiвникiв вищого навчального закладу” // Вiсник Київського

нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка, Серiя: фiз.-мат.

науки, 2014. — вип. 2. — C. 151-155.

142. Компан С.В. Типiзацiя сучасних баз даних (огляд) // Вiсник

Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка.

Серiя: фiз.-мат. науки, 2014. — вип. 3. C. 144-153.

143. Компан С.В. Особливостi побудови запитiв у об’єктних базах

даних на прикладi об’єктної СУБД db4o // Вiсник Київського

нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка. Серiя: фiз.-мат.

науки, 2014. — вип. 4. — C. 167-174.

144. Конолли Т. Базы данных. Проектирование, реализация и

сопровождение. Теория и практика. 3-е изд. / Т. Конолли, К. Бегг. —

Москва-Санкт-Петербург-Киев, 2003. — 1427 с.

145. Кренке Д. Теория и практика построения баз данных / Д. Кренке. —

СПб.: Питер, 2003. — 800 с.

146. Кузин Л.Т. Основы кибернетики: В 2 т. / Л.Т. Кузин. — М.:

“Энергия”. — Т. 2.: Основы кибернетических моделей, 1979. — 584 с.

147. Кузнецов С.Д. Три манифеста баз данных: ретроспектива и

перспективы [Електронний ресурс] / С.Д. Кузнецов. — Режим

доступу до ресурсу: http://citforum.ru/database/articles/manifests/



144

148. Кузнецов С.Д. Объектные модели ODMG и SQL десять лет спустя:

нет противоречий // Труды Института системного программирования

РАН Т. 27. Вып. 1, 2015. — С. 173-192.

149. Кунгурцев А.Б. Интеграция баз данных на основе объектного

представления / А.Б. Кунгурцев, А.С. Неизвестный // Зб. наук.

пр. Одес. iнституту Сухопутних вiйськ. — Одеса, 2006. — Вип. 12. —

С. 63-65.

150. Кунгурцев А.Б. Математическая модель объектного представления

реляционной базы данных / А.Б. Кунгурцев, А.С. Неизвестный //

Труды Одесского политехнического университета. — Одеcса, 2007. —

Вип. 1(27). — С. 130-134.

151. Лаврищева Е.М. Методы программирования: теория, инженерия,

практика / Е.М. Лаврищева. — К.: Наукова думка, 2006. — 451 с.

152. Лаврищева Е.М. Интерфейс в программировании /

Е.М. Лаврищева // Проблеми програмування. — К., 2007,

№ 2. — С. 126–139.

153. Лаврищева Е.М. Сборочное программирование. Основы индустрии

программных продуктов / Е.М. Лаврищева. — К.: Наукова думка,

2009. — 371 с.

154. Лаврищева Е.М. Software engineering компьютерних систем.

Парадигмы, технологии, Case-инструменты программирования /

Е.М. Лаврищева. — К.: Наукова думка, 2013. — 282 c.

155. Лаврiщева К.М. Пiдхiд до побудови об’єктно-компонентної

моделi сiмейства програмних продуктiв / К.М. Лаврiщева,

О.О. Слабоспицька // Проблеми програмування. — К., 2013, № 4. —

C. 14-24.

156. Мартин Дж. Организация баз данных в вычислительных системах /

Дж. Мартин. — М.: Мир, 1980. — 660 с.

157. Мейер Д. Теория реляционных баз данных: Пер. с англ. /

Д. Мейер. — М.: Мир, 1987. — 608 с.



145

158. Мова запитiв SQL [Електронний ресурс]. — Режим доступу до

ресурсу: https://ru.wikipedia.org/wiki/SQL

159. Мухортов В.В. Объектно-ориентированное программирование,

анализ и дизайн. Методическое пособие / В.В. Мухортов. —

Новосибирск, 2002. — 108 с.

160. Мюллер Р. Базы данных и UML проектирование / Р.Дж. Мюллер —

М.:“ЛОРИ”, 2002. — 417 c.

161. Наследование в Postgresql [Електронний ресурс]. — Режим доступу

до ресурсу: postgresql.ru.net/manual/tutorial-inheritance.html

162. Неклюдова Е.А. Синтез логической схемы реляционной базы

данных / Е.А. Неклюдова, М.Ш. Цаленко // Программирование,

№ 6, 2008. — С. 58-68.

163. Петров Б.М. Модели и структуры базы данных экспертной системы

анализа ускоренных испытаний технических и программных

средств при обеспечении надежности. / Б.М. Петров О.Н. Уткина,

Д.Ю. Мороз // Труды международного симпозиума “Надежность и

качество”, Т. 2, 2007. — [Електронний ресурс]. — Режим доступу

до ресурсу: http://cyberleninka.ru/article/n/modeli-i-struktury-

bazy-dannyh-ekspertnoy-sistemy-analiza-uskorennyh-ispytaniy-

tehnicheskih-i-programmnyh-sredstv-pri-obespechenii

164. Пискунов А.Г. Формализация парадигмы объектно-

ориентированного программирования [Електронний ресурс] /

А.Г. Пискунов. — Режим доступу до ресурсу:

www.realcoding.net/dn/docs/machine.pdf

165. Пискунов А.Г. Formalization of the OOP paradigm: Inheritance of

Abstract Automata / А.Г. Пискунов, С.М. Петренко // Вiсник

Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка.

Серiя: кiбернетика, 2011. — вип. 11. — C. 40-44.

166. Пискунов А.Г. Формализация ООП, типы, множества, классы

[Електронний ресурс] / А.Г. Пискунов, С.М. Петренко. — Режим



146

доступу до ресурсу: http://agp1.hx0.ru/articles/typeSetsClasses.pdf

167. Плоткин Б.И. Универсальная алгебра, алгебраическая логика и базы

данных / Б.И. Плоткин. — М.: Наука, 1981. — 248 с.

168. Поляков С.А. Композицiйна семантика ядра SQL-подiбних мов.

дис. . . . канд. фiз.-мат. наук: 01.05.03: захищена 21.04.11:

затверджена 10.11.11 / Поляков Сергiй Анатолiйович; Київський

нацiональний унiверситет iменi Тараса Шевченка. — К., 2011. —

118 с.

169. Прамодкумар Дж. Садаладж. NoSQL. Новая методология разработки

нереляционных баз данных / Дж. Садаладж Прамодкумар, Мартин

Фаулер. — М.: Вильямс, 2013. — 192 с.

170. Редько В.Н. Композиции программ и композиционное

программирование / В.Н. Редько // Программирование, № 5,

1978. — С. 3-24.

171. Редько В.Н. Основания композиционного программирования /

В.Н. Редько // Программирование, № 3, 1979. — С. 3-13.

172. Редько В.Н. К основам теории реляционных моделей баз данных /

В.Н. Редько, Д.Б. Буй // Кибернетика и системный анализ, № 4,

1996. — С. 3-12.

173. Редько В.Н. Экзистенциальные основания композиционной

парадигмы / В.Н. Редько // Кибернетика и системный анализ, № 2,

2008. — С. 3-12.

174. Реляцiйнi бази даних: табличнi алгебри та SQL-подiбнi мови /

[В.Н. Редько, Ю.Й. Брона, Д.Б. Буй, С.А. Поляков]. — К.:

Видавничий дiм “Академперiодика”, 2001. — 198 с.

175. Рефакторинг. Улучшение существующего кода: Пер. с англ. /

[М. Фаулер, К. Бек, Дж. Брант, У. Апдайк та iн.]. — СПб: Символ-

Плюс, 2008. — 432 c.

176. Риге Ж. Бинарные отношения, замыкания, соответствия Галуа /

Ж. Риге // Кибернетический сборник. — 1963. — Вып. 7. — С. 129-



147

185.

177. Скворцов Н.А. Отображение моделей данных NoSQL в объектные

спецификации [Електронний ресурс] / Н.А. Скворцов // 14th All-

Russian Scientific Conference “Digital libraries: Advanced Methods and

Technologies, Digital Collections”, Pereslavl-Zalessky, Russia, October

15-18, 2012 — Режим доступу до ресурсу:

http://ceur-ws.org/Vol-934/paper8.pdf

178. Скорняков Л.А. Элементы теории структур / Л.А. Скорняков. — М.:

Наука, 1982. — 158 с.

179. Тиори Т. Проектирование структур баз данных. Кн. 1. / Т. Тиори,

Дж. Фрай. — М.: Мир, 1985. — 275 с.

180. Троелсен Е. Язык программирования C# 2010 и платформа .Net 4 /

Е. Троелсен. — 5-е изд. — М.: ООО Вильямс, 2011. — 1392 c.

181. Ульман Дж. Основы систем баз данных / Дж. Ульман. — М.:

Финансы и статистика, 1983. — 334 с.

182. Фридман А.Л. Основы объектно-ориентированной разработки

программных систем / А.Л. Фридман. — М.: Финансы и статистика,

2000. — 192 с.

183. Харрингтон Д. Разработка баз данных: Пер. с англ. /

Д. Харрингтон. — М.: ДМК Пресс, 2005. — 272 с.

184. Хорстманн К. Java 2. Библиотека профессионала. Том 1. Основы /

К.С. Хорстманн, Г. Корнелл. — М.,СПб.,Киев: Вильямс, 2007. —

892 c.

185. Цаленко М.Ш. Реляционные модели в базах данных (обзор) /

М.Ш. Цаленко // Алгоритмы и организация решений экономических

задач. — М.: Статистика, 1977. — Вып. 9. — С. 16-29.

186. Цаленко М.Ш. Семантические и математические модели баз

данных / М.Ш. Цаленко // Итоги науки и техники. Информатика.

Т. 9. — М.: ВИНИТИ, 1985. — 207 с.



148

187. Цаленко М.Ш. Моделирование семантики в базах данных /

М.Ш. Цаленко. — М.: Наука, 1989. — 287 с.

188. Шлеер С. Объектно-ориентированный анализ: моделирование мира в

состояниях: Пер. с англ. / С. Шлеер, С. Меллор. — К.: Диалектика,

1993. — 240 с.



149

ДОДАТКИ

Додаток А. Зв’язки мiж класами в моделi

Рисунок A. 1 – Структура зв’язкiв класiв в моделi
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Рисунок A. 2 – Структура зв’язкiв класiв в моделi
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Додаток Б. Перевизначення методiв

Лiстинг Б. 1 – Приклад перевизначення методiв

def db_type(self, connection):

return ’ltree’

def to_python(self, value):

if isinstance(value, Ltree):

return value

elif isinstance(value, str) or

isinstance(value, unicode):

if len(value) == 0:

v = []

else:

v = value.split(’.’)

return Ltree(v)

elif value is None:

return Ltree()

else:

raise ValidationError("Invalid input for

a LTree instance")

def get_db_prep_value(self, value, connection,

prepared=False):

if value.tree_path is None:

v = None

elif len(value.tree_path) == 0:

v = ’’

else:

v = ’.’.join(value.tree_path)

return v
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Лiстинг Б. 2 – Приклад визначення моделi для таблицi 4.2

class Department(models.Model):

dept_name = models.CharField(max_length=100,

verbose_name=’пiдроздiл’)

path = LtreeField(max_length=200,

verbose_name=’iєрархiчна позицiя’)

objects = LtreeManager()

def __unicode__(self):

return self.dept_name
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Додаток В. Приклад специфiкацiй класiв

Лiстинг В. 1 – Опис класу Pilot

public class Pilot {

private String name;

private int points;

private String auto;

public Pilot(){ }

public Pilot(String name,int points, String auto) {

this.name=name;

this.points=points;

this.auto=auto;

@Override public boolean equals(Object obj) {

if (obj == null) return false;

if (obj == this) return true;

if(obj.getClass()==this.getClass()) {

return ((Pilot)obj).getName() == this.getName()

&& ((Pilot)obj).getPoints() == this.getPoints();

} else if(obj.getClass()==Skiing.class) {

return ((Skiing)obj).getName() == getName() &&

((Skiing)obj).getPoints()== getPoints(); }

return false; } }}

Лiстинг В. 2 – Опис класу Skiing

public class Skiing {

private String name;

private int points;

public Skiing(String name, int points) {

this.name=name;

this.points=points;

}}
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Лiстинг В. 3 – Опис класу Dekart2class

public class Dekart2class {

private Pilot obj1;

private Skiing obj2;

public Dekart2class(Pilot o1, Skiing o2){

this.obj1=o1;

this.obj2=o2;

} }

Лiстинг В. 4 – Опис класу Dekartobjoneclass

public class Dekartobjoneclass {

private Pilot obj1;

private Pilot obj2;

public Dekartobjoneclass(Pilot o1,Pilot o2){

this.obj1=o1;

this.obj2=o2;

} }
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Додаток Д. Реалiзацiя операцiй над множинами об’єктiв

Лiстинг Д. 1 – Об’єднання множин об’єктiв.

public static void unionobjall(ObjectSet<Pilot>

result1, ObjectSet<Skiing> result2) {

ArrayList<Object> Objectlist = new

ArrayList<Object>();

System.out.println("Результат Union All");

Objectlist.add(result1); Objectlist.add(result2);

System.out.println(Objectlist); Objectlist.clear();

}

Лiстинг Д. 2 – Перетин множин об’єктiв.

public static void intersectobjall(ObjectSet<Pilot>

result1, ObjectSet<Skiing> result2) {

ArrayList<Object> Objectlist = new

ArrayList<Object>();

for (Pilot o1 : result1) {

for (Skiing o2 : result2) { if (o1.equals(o2))

Objectlist.add(o1); } }

System.out.println(Objectlist);

Objectlist.clear(); }

Лiстинг Д. 3 – Рiзниця множин об’єктiв.

public static void intersectobj(ObjectSet<Pilot>

result1, ObjectSet<Skiing> result2){

HashSet<Pilot> set = new HashSet<Pilot>();

for (Object o1 : result1) {

for (Object o2 : result2) {

if ((o1 == null)? (o2 == null):(o1.equals(o2))) {

set.add((Pilot)o1);} } }
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System.out.println(set); set.clear(); }

Лiстинг Д. 4 – Операцiя декартового з’єднання множин двох рiзних

класiв.

public static void

Dekart2ClassCustom(ObjectSet<Pilot>

result1,ObjectSet<Skiing> result2){

ArrayList<Object> Objectlist = new

ArrayList<Object>();

for(Pilot o1 :result1){

for(Skiing o2 : result2){

Dekart2class dek = new Dekart2class(o1, o2);

Objectlist.add(dek); } }

for (Object s : Objectlist) {

System.out.println(s); }

Objectlist.clear();

}

Лiстинг Д. 5 – Операцiя декартового з’єднання множин одного класу.

public static void

Dekart1ClassCustom(ObjectSet<Pilot> result1){

ArrayList<Object> Objectlist = new

ArrayList<Object>();

for(Pilot o1 :result1){

for(Pilot o2 : result1){

Dekartobjoneclass dek = new Dekartobjoneclass(o1, o2);

Objectlist.add(dek); } }

for (Object s : Objectlist) {

System.out.println(s); }

Objectlist.clear(); }
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Додаток Ж. Приклади створення деяких таблиць БД

Лiстинг Ж. 1 – Створення таблицi tb_list_of_staff

CREATE TABLE tb_list_of_staff

(

id serial NOT NULL,

user_id integer NOT NULL,

department_id integer NOT NULL,

appointment_id integer NOT NULL,

appoint_fraction double precision NOT NULL,

premium double precision NOT NULL,

staffer boolean NOT NULL,

CONSTRAINT tb_list_of_staff_pkey PRIMARY KEY (id),

CONSTRAINT tb_list_of_staff_appointment_id_fkey

FOREIGN KEY (appointment_id)

REFERENCES tb_appointment (id) MATCH SIMPLE

ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION

DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED,

CONSTRAINT tb_list_of_staff_department_id_fkey

FOREIGN KEY (department_id)

REFERENCES tb_department (id) MATCH SIMPLE

ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION

DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED,

CONSTRAINT tb_list_of_staff_user_id_fkey FOREIGN

KEY (user_id)

REFERENCES auth_user (id) MATCH SIMPLE

ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION

DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED,

CONSTRAINT appointment_fraction_check CHECK

(appoint_fraction > 0::double precision AND
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appoint_fraction <= 1::double precision),

CONSTRAINT premium_check CHECK (premium >=

0::double precision AND premium <= 0.5::double

precision)

)

Лiстинг Ж. 2 – Створення таблицi tb_los_teacher

CREATE TABLE tb_los_teacher

(

listofstaff_ptr_id integer NOT NULL,

academic_degree_id integer NOT NULL,

academic_rank_id integer NOT NULL,

length_of_teaching integer NOT NULL,

excess_fare_degree double precision NOT NULL,

excess_fare_rank double precision NOT NULL,

CONSTRAINT tb_los_teacher_pkey PRIMARY KEY

(listofstaff_ptr_id),

CONSTRAINT tb_los_teacher_academic_degree_id_fkey

FOREIGN KEY (academic_degree_id)

REFERENCES tb_academic_degree (id) MATCH SIMPLE

ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION

DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED,

CONSTRAINT tb_los_teacher_academic_rank_id_fkey

FOREIGN KEY (academic_rank_id)

REFERENCES tb_academic_rank (id) MATCH SIMPLE

ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION

DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED,

CONSTRAINT tb_los_teacher_listofstaff_ptr_id_fkey

FOREIGN KEY (listofstaff_ptr_id)

REFERENCES tb_list_of_staff (id) MATCH SIMPLE
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ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION

DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED,

CONSTRAINT excess_fare_degree_check CHECK

(excess_fare_degree > 0::double precision AND

excess_fare_degree < 0.5::double precision),

CONSTRAINT excess_fare_rank_check CHECK

(excess_fare_rank > 0::double precision AND

excess_fare_rank < 0.5::double precision),

CONSTRAINT length_of_teaching_check CHECK

(length_of_teaching > 0)

)

Лiстинг Ж. 3 – Створення таблицi tb_los_scientist

CREATE TABLE tb_los_scientist

(

listofstaff_ptr_id integer NOT NULL,

project_id integer NOT NULL,

academic_degree_id integer NOT NULL,

academic_rank_id integer NOT NULL,

length_of_science integer NOT NULL,

premium_science double precision NOT NULL,

excess_fare_degree double precision NOT NULL,

excess_fare_rank double precision NOT NULL,

CONSTRAINT tb_los_scientist_pkey PRIMARY KEY

(listofstaff_ptr_id),

CONSTRAINT tb_los_scientist_academic_degree_id_fkey

FOREIGN KEY (academic_degree_id)

REFERENCES tb_academic_degree (id) MATCH SIMPLE

ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION

DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED,
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CONSTRAINT tb_los_scientist_academic_rank_id_fkey

FOREIGN KEY (academic_rank_id)

REFERENCES tb_academic_rank (id) MATCH SIMPLE

ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION

DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED,

CONSTRAINT tb_los_scientist_listofstaff_ptr_id_fkey

FOREIGN KEY (listofstaff_ptr_id)

REFERENCES tb_list_of_staff (id) MATCH SIMPLE

ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION

DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED,

CONSTRAINT tb_los_scientist_project_id_fkey FOREIGN

KEY (project_id)

REFERENCES tb_project (id) MATCH SIMPLE

ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION

DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED,

CONSTRAINT excess_fare_degree_check CHECK

(excess_fare_degree > 0::double precision AND

excess_fare_degree < 0.5::double precision),

CONSTRAINT excess_fare_rank_check CHECK

(excess_fare_rank > 0::double precision AND

excess_fare_rank < 0.5::double precision),

CONSTRAINT length_of_science_check CHECK

(length_of_science > 0),

CONSTRAINT premium_science_check CHECK

(premium_science > 0::double precision AND

premium_science < 0.5::double precision)

)


