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СКОРОЧЕННЯ ТА УМОВНІ ПОЗНАКИ 

 

ЕОМ – електронна обчислювальна машина; 

ЖЦ – життєвий цикл; 

ІК – інтегрований комплекс; 

ІС – інформаційні системи; 

ІТ – інформаційні технології; 

КПВ – компонент повторного використання; 

ММІ – міжмовний інтерфейс; 

МП – мова програмування; 

ОС – операційна система; 

ПЗ – програмне забезпечення; 

ПП – програмний продукт; 

ПС – програмна система; 

САП – система автоматизованого проектування; 

СІСТ – складні інформаційні системи і технології; 

США – Сполучені Штати Америки; 

 

CAD – Computer-Aided Design; 

CASE – Computer-Aided Software Engineering; 

DB – Database; 

DSL – Domain Specific Language; 

ЕА – Enterprise Architect; 

FIFO – First In First Out; 

GNU – General Public License; 

GUI – Graphic User Interface; 

LIFO – Last In First Out; 

IDL – Interface Definition Language; 

SCADA – Supervisory Control And Data Acquisition; 

UML – Unified Modeling Language 
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ВСТУП 

 

Основою будь-якого суспільства є інформація. Без обміну та аналізу 

інформацією неможливий не тільки розвиток живого організму, але й його 

існування. Існує багато засобів передачі інформації між істотами, 

здебільшого за допомогою органів відчуттів. Щодо людини, то одним із 

основних засобів передачі інформації є мова, причому не тільки її звукова 

компонента (адже інформація може передаватись на писемною мовою, 

мовою жестів, шрифтом Брайля тощо). 

Сучасною основою прискорення обміну інформацією між людством 

є інформаційні технології, технічне забезпечення яких складається із 

багатьох різноманітних пристроїв, що, по суті, є модифікаціями 

комп’ютера. Ці пристрої також обмінюються інформацією у вигляді даних 

(не тільки між собою, але й з людиною – користувачем або оператором), 

причому, в залежності від рівнів представлення даних, інформація може 

подаватися у такому вигляді: двійковий, вісімковий, десятковий, 

шістнадцятковий коди; машинний код; низько- та високорівневі мови 

програмування тощо. 

Наукову основу будь-якої мови (в тому числі й мови програмування) 

становить лінгвістика, що вивчає закони, моделі та правила мови. 

Особливою галуззю лінгвістики, яку варто застосовувати до будови мов 

програмування, є генеративна лінгвістика, засновником якої був Аврам 

Ноам Чомські (Avram Noam Chomsky, у радянські часи зустрічалася 

інтерпретація «А. Н. Хомський»), який створив революцію у мовознавстві.  

За способом завдання правильних ланцюжків формальні граматики 

поділяють на породжувальні та розпізнавальні. До породжувальних 

відносяться ті граматики, за допомогою яких можна побудувати будь-який 

правильний ланцюжок з вказівкою  його структури і не можна побудувати 

жодного неправильного ланцюжка. Вперше, поняття породжувальної 

(генеративної) граматики запропонував А. Н. Чомські. Розпізнавальна 

граматика – це граматика, що дозволяє встановити правильність довільно 

обраного ланцюжка та, у разі якщо він правильний, з’ясувати його будову. 

До формальних мов відносяться зокрема штучні мови для спілкування 

оператора з комп’ютером (мови програмування). 

Лінгвістичне забезпечення інформаційних технологій розглядає 

побудову програмної системи за допомогою однієї або декількох 
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(узгоджених між собою) мов програмування, кожна з яких ґрунтується на 

правилах конкретної граматики.  

Умовою підвищення продуктивності праці розробників програмних 

систем (ПС) є використання готових виробничих ресурсів, а саме, 

компонентів повторного використання (КПВ) зі стандартними або 

уніфікованими інтерфейсами, що сприяють виробленню формалізованого 

збору різнорідних програмних продуктів (ПП) згідно із заданими вимогами 

замовників. Складальний процес виробництва ПП апріорі ґрунтується на 

контролі діяльності виконавців і оцінці показників якості як окремих КПІ, 

так і продукту в цілому. Іншими словами, новими тенденціями в сучасній 

технології програмування є: 

а) поширення на сферу програмування промислових методів 

організації (планування трудовитрат, визначення трудомісткості, облік, 

контроль результатів праці тощо) проведення робіт при виготовленні ПС; 

б) перенесення акценту з процесу програмування ПС на більш ранні 

процеси, забезпечують аналіз автоматизується предметної області та 

формування вимог до створюваного продукту; 

в) введення в практику розробки ПС таких понять як модель 

життєвого циклу (ЖЦ), технологічна карта, маршрут та ін., які є основним 

фундаментом організації управління розробкою промислових виробів. 

Ідею складання як конвеєрного механізму фабрик програм 

пропонували В. М. Глушков і А. П. Єршов (1967 р.). Далі (1985 – 1988 рр.) 

формування нового виду програмування, а саме складального, відбувалося 

за участю К. Л. Ющенка. Засоби складання модулів, програм і компонентів 

розвиваються і удосконалюються в наш час. Базова концепція організації 

складання різних видів і типів програмних об'єктів – інтерфейс як 

сполучна ланка різномовних програм в будь-яких середовищах – отримала 

повну формалізацію в мовах опису інтерфейсу IDL (Interface Definition 

Language) і стандарту опису загальних типів даних ISO / IEC 11404-1996, 

2007 незалежно від мови програмування (МП). 

Науково-технічною підтримкою парадигми складального 

програмування є результати робіт аспірантів і здобувачів 

(с. н. с. Н. Т. Задорожної, Г. І. Коваль, Т. М. Коротун, О. А. Слабоспіцької), 

що захистили кандидатські дисертації в 2004 – 2008  рр., а також 

підготовленої до захисту докторської дисертації В. Н. Гріщенка та 

кандидатської дисертації C. Л. Полянічко (під керівництвом 

К. М. Лавріщевої).  
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До них відносяться ключові основоположні концепції теорії 

складання КПВ, управління програмними проектами, інженерії тестування 

та якості, оцінювання процесів і продуктів, а також моделей подання знань 

про КПВ. 

Отже зроблено істотний внесок у розвиток і вдосконалення базових 

положень програмної інженерії, що сприяло формуванню основ 

індустріального виробництва програмних продуктів високої якості. 

Таким чином тема, що передбачає визначення перспективних шляхів 

розвитку технологій програмування та індустріальних основ виробництва 

програмних продуктів, в цілому, і складних інформаційних систем і 

технологій, зокрема, – є актуальною. 

Мета і завдання дослідження. 

Мета дослідження – сформувати моделі та систематизувати методи, 

що забезпечать виконання мультилінгвістичного перекодування складних 

інформаційних систем і дозволять працювати з багаторівневими програмними 

системами, складові частини яких написано різними мовами програмування. 

Для досягнення мети дослідження, необхідно вирішити низку 

встановлених завдань: 

а) провести аналіз властивостей відкритого, вільного та 

комерційного програмного забезпечення; 

б) формалізувати парадигму подання лінгвістичного забезпечення за 

допомогою породжувальних граматик та побудувати математичні моделі 

сполучення компонентів складних інформаційних систем (ІС); 

в) сформувати технологію мультилінгвістичного перекодування 

програмного забезпечення складних інформаційних систем і технологій; 

г) проаналізувати та узагальнити результати експериментальних 

досліджень перекладу вихідного коду на рівні представлення класів і 

компонентів. 

Об’єкт дослідження – процес реінжинірингу програмних систем. 

Предмет дослідження – лінгвістичне забезпечення складних 

інформаційних систем і технологій. 

Методи дослідження. У монографії використовуються методи 

конкретизуючого, синтезуючого, композиційного програмування; методи 

дедукційного (програмування згори-униз) та індукційного програмування 

(знизу-догори); методи складального програмування (побудова 

програмних інтерфейсів) та управління модульними структурами як 

алгебраїчними системами. 
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Наукова новизна. Вперше систематизовано моделі сполучення 

компонентів ПС, що дозволяють спиратися на структуру даних 

лінгвістичного забезпечення незалежно від мови програмування. 

Удосконалено моделі лінгвістичних конструкцій перекодування ПЗ 

ІС, що дозволяють позбавитися викладу тупікових ланцюжків при 

переведенні з однієї мови програмування до іншої. 

Удосконалено генерацію нових лінгвістичних структур, спираючись 

на відновлену уніфіковану діаграмну модель, що дозволяє зберігати 

властивості відношень між класами та між компонентами. 

Отримав подальшого розвитку методи імпортування 

інкапсульованих компонентів ПЗ ІС, які дозволяють перекодувати 

компоненти незалежно від мови програмування. 

Практичне значення отриманих результатів.  

Використання результатів монографії надасть значне підвищення 

ефективності застосування ІС у таких галузях їх використання: сфера 

телекомунікацій, управління виробництвом і транспортом, освіта тощо. 

Розроблені моделі та методи стануть у пригоді системним 

архітекторам й інженерам-програмістам, задіяним у перепроектуванні ПЗ 

ІС, що вже знаходяться у кількарічній експлуатації. 

Правильно виконане перекодування ПЗ ІС характеризуватися 

досягненням практичних результатів:  

а) зниження ризику виникнення помилок при майбутньому 

оновленні ІС; 

б) зниження собівартості продукту за рахунок повторного 

використання компонентів ПЗ при розробці нової ІС; 

в) скорочення працемісткості створення ІС за рахунок майже 

повного вилучення рутинних операцій перепрограмування багатьох вже 

ідентифікованих компонентів. 

Усі наукові результати, внесені до монографії, опубліковані у 

роботах [1] – [16] 1). 

                                                
1) [1] Великодний С. С., Тимофєєва О. С., Онищенко С. М. Моделювання 

інформаційного сполучення компонентів SCADA-систем. XII International Conference 

“Strategy of Quality in Industry and Education”: proceedings, 30 May – 2 June 2016, Varna, 

Bulgaria. P. 511–518. 

[2] Великодний С. С., Тимофєєва О. С. Базові методи реінжинірингу програмних 

компонентів. V International scientific-practical conference “Information Control Systems 

and Technologies”: materials ICST-Odessa, 20 – 22 sep. 2016.  Odessa, 2016. P. 293–295. 

[3] Великодний С. С., Тимофєєва О. С. Порівняльний огляд європейської та 

вітчизняної наукової діяльності у галузі інформаційних технологій. Управління якістю 
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підготовки фахівців: зб. тез доп. Всеукр. наук.-мет. конф., 21 – 22 лют. 2017 р. Одеса, 

2017. С. 9–10. 

[4] Velykodniy S., Tymofieieva O. Multilingual recording method designed for 

SCADA-system’s software upgrade. Automation of technological and business-processes. 

2017. Vol. 9, Iss. 1. P. 17–22. 

[5] Великодний С. С., Тимофєєва О. С. Ідеалізовані моделі реінжинірингу видів 

забезпечення програмних систем. Dynamical system modeling and stability investigation: 

XVIII International Conference: Abstract of Conf. Reports, Kyiv, Ukraine, 24 – 26 may 2017. 

Київ: ДП Інформ.-аналіт. агентство. 2017. С. 195. 

[6] Великодний С. С., Тимофєєва О. С. Спосіб мультилінгвістичного 

перекодування програмного забезпечення SCADA-систем. Матеріали I-го 

Всеукраїнського пленера з питань природничих наук, Одеса, Україна, 20 – 23 лип. 2017. 

С. 7–8. 

[7] Великодний С. С., Тимофєєва О. С. Парадигма подання лінгвістичного 

забезпечення за допомогою породжувальних граматик. Розвиток транспорту. 2017. №1. 

С. 128–135. 

[8] Парадигма подання лінгвістичного забезпечення за допомогою формальних 

граматик. Information Control Systems and Technologies: VI International scientific-

practical conference: materials, Odessa, Ukraine, 20 – 22 sep. 2017. Одеса: «ВидавІнформ 

НУ «ОМА», 2017. С. 266–268. 

[9] Великодний С. С., Тимофєєва О. С. Парадигма подання лінгвістичного 

забезпечення за допомогою породжувальних граматик. Automation of technological and 

business-processes. 2017. Vol. 9, Iss. 3. С. 46–50. 

[10] Velykodniy S., Tymofieieva O. The paradigm of linguistic supply submission by 

generative grammar assistance. American scientific journal. 2017. №17. P. 4–7. 

[11] Velykodniy S., Tymofieieva O. Reengineering Models of Linguistic Providing 

Software Systems. Advances in Quantum Systems in Chemistry, Physics and Mathematics, 

Ser.: Progress in Applied Mathematics and Quantum Optics, Eds. A. Glushkov, O. 

Khetselius, V. Buyadzhi. Kharkiv: FOP, 2017. P. 385–388. 

[12] Великодний С. С., Тимофєєва О. С. Спосіб мультилінгвістичного 

перекодування програмного забезпечення складних інформаційних систем та 

технологій. Наукові праці ОНАЗ ім. О.С. Попова. 2017. №2. С. 153159. 

[13] Великодний С. С., Тимофєєва О. С., Зайцева-Великодна С. С., Нямцу К. Є. 

Порівняльний аналіз властивостей відкритого, вільного та комерційного програмного 

забезпечення. Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія. 2018. №1 (41). С. 21–

27. 

[14] Tymofieieva O., Velykodniy S., Zaitseva-Velykodna S. Method of calculating 

project evaluation indicators for the implementation of software system reengineering. 

Теоретичні та прикладні аспекти застосування інформаційних технологій в галузі 

природничих наук: III Міжн. наук.-практ. конф., 6 – 8 черв. 2018 р. Одеса, 2018. С. 68–
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[15] Тимофєєва О. С., Великодний С. С., Зайцева-Великодна С. С. Метод 

розрахунку показників оцінки проекту при виконанні реінжинірингу програмних 

систем. Матеріали II-го Всеукраїнського пленера з питань природничих наук, Одеса, 

Україна, 26 – 28 лип. 2018. С. 18–19. 
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1 АНАЛІЗ ВЛАСТИВОСТЕЙ ВІДКРИТОГО, ВІЛЬНОГО ТА 

КОМЕРЦІЙНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

Відкрите програмне забезпечення (англ. Open-Source Software) – 

програмне забезпечення (ПЗ) з відкритим вихідним кодом. Вихідний код у 

таких програмних системах доступний для перегляду, вивчення та зміни 

[17] 1). На основі такого ПЗ можна створювати модифікації, виправляти 

помилки, створювати нове ПЗ.  

Дуже часто використовується ще один термін для надання 

характеристики програмним системам – вільне ПЗ. Визначення відкритого 

і вільного ПЗ не цілком збігаються один з одним, але близькі. 

 

1.1 Порівняння властивостей різних видів програмного 

забезпечення 

 

Відмінності між відкритим і вільним ПЗ полягають, в основному, у 

точці зору їх розробників. Ті, хто підтримує поняття «Open-Source» 

дивляться на програми з точки зору ефективності їх відкритих початкових 

кодів як методу розробки, модернізації та супроводу. Прихильники «Free-

Software», як правило, вважають, що найголовнішим у такому 

програмному продукті є його безоплатне розповсюдження [17]. Як ми 

бачимо, відмінності не дуже істотні, але у своїх рамках їх утримують певні 

ліцензійні угоди, які й визначають статус продукту. 

Комерційне ПЗ з відкритим вихідним кодом (синонім англ. Open-

Core) являє собою програмний продукт, який містить деякі елементи 

вільного і відкритого програмного забезпечення для того, щоб законно 

претендувати на статус «Open-Source». Іноді у відкритій, безкоштовній 

версії виключаються деякі можливості, присутні у комерційній версії 

цього ж продукту, яка поширюються за пропрієтарною ліцензією. 

Відкриття частини вихідного коду, створеного раніше під пропрієтарною 

ліцензією, залишає потенційну можливість прив'язки такого рішення до 

одного єдиного постачальника. 

На просторах глобальної мережі можна знайти програмні продукти, 

які є платними, але при цьому мають відкритий програмний код. 

Прикладом може бути архіватор UnRAR. Такі програмні продукти – цілий 

                                                
1) [17] Goodbye, «free software»; hello, «open source». URL: 

http://www.webcitation.org/617oVjlKk (дата звернення: 10.01.2019). 

http://www.webcitation.org/617oVjlKk
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окремий клас. Вони використовують термін «Open-Source» щодо платного 

ПЗ. Найчастіше зустрічаються 2 варіанти таких програм: 

a) умовно-безкоштовна версія з відкритим кодом та обмеженими 

можливостями (3 – 4 основних або дуже корисних модулі є платними); 

б) платна програма із відкритим кодом. Таке ПЗ розвиває власним 

темпом компанія, код відкривається для загального розвитку або ж для 

пошуку нових програмістів до компанії. 

Випуск програмного продукту під подвійною ліцензією – це зовсім 

інший спосіб створення «Open-Source» рішення на основі пропрієтарного коду. 

Вихідні коди відкритих програм випускаються або як суспільне 

надбання, або на умовах «вільних» ліцензій як, наприклад, GNU – General 

Public License чи BSD License. Вільна ліцензія дозволяє використовувати 

вихідний код програми для своїх потреб із мінімальними обмеженнями, що 

не суперечать визначенню «Open-Source» [18] 1). Таким обмеженням може 

бути вимога посилатися на попередніх творців або вимога зберігати 

властивість відкритості при подальшому поширенні тієї ж самої або 

модифікованої відкритої програми (копілефт) [19] 2). У деяких випадках 

(наприклад, Apache або FreeBSD) ці обмеження дуже малі, в інших 

(наприклад, GNU) досить поширювати ПЗ разом із вихідним кодом і 

текстом ліцензії, не змінюючи її. 

Системи автоматизованого проектування (САП або CAD) з 

відкритим вихідним кодом так само мають значне поширення. Наприклад, 

якщо взяти Linux, то майже всі CAD-системи, у яких можна комфортно 

працювати, є безкоштовними і вільно поширюваними, тобто 

модифікуються тільки силами добровольців-ентузіастів. Звичайно в 

порівнянні з тим же AutoCad або SolidWorks їх можливості поки 

виглядають не так стабільно, але чи багато хто використовує ці САП на 

повну потужність? Знову ж таки: зручністю відкритих систем є можливість 

роботи з усіма простими, але потрібними функціями, а чого не вистачає – 

завжди можна дописати чи знайти того, хто вже дописав, тому будь-які 

модифікації з часом з'являються в Інтернеті. Існує досить багато 

                                                
1) [18] Categories of free and nonfree software. URL: http://www.gnu.org/philosophy/ 

categories.en.html (дата звернення: 10.01.2019). 
2) [19] What is free software? URL: http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.en.html 

(дата звернення: 10.01.2019). 

http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.en.html
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перспективних проектів з відкритим кодом, які, з часом, переростуть у 

щось більше [20] 1). 

Отже, суть «Open-Source» систем з відкритим кодом є можливість 

змінювати і створювати програмний продукт під свої потреби [21] 2). У 

таких системах існує ряд переваг і недоліків, що зведені до табл. 1.1. 

 

Таблиця 1.1 – Переваги та недоліки ПЗ з відкритим кодом 

Відкрите програмне забезпечення (Open-Source Software) 

Переваги: Недоліки: 

повна або часткова безкоштовність 

для користувачів, а звідси й 

поширеність 

безкоштовне ПЗ не має такого 

широкого функціонала, як у 

платного ПЗ 

систему декомпозовано на модулі, 

кожен з яких відповідає за власну 

задачу, у наслідок чого розробка, 

удосконалення та налагодження 

виконуються набагато швидше і 

легше 

вихідний код доступний будь-якому 

користувачеві, тобто будь-хто може 

знайти уразливості й помилки 

програмного продукту і 

використовувати їх зі своєю метою 

(але цей варіант досить рідкісний) 

виробник ПЗ не може шпигувати, 

обманювати і створювати спеціальні 

незручності – backdoors (поняттям 

«backdoors» фахівці позначають 

спеціально залишені або розроблені 

вразливості у захисті системи, які 

можна використовувати для 

крадіжки та зміни даних 

користувача) 

у безкоштовного ПЗ відсутні 

підготовчі курси, системи допомоги 

у програмах, сертифіковані 

навчальні посібники та служби 

технічної підтримки, тобто будь-які 

питання з помилками, 

нестикуваннями та ін. доводиться 

вирішувати самотужки 

можливість поліпшення ПЗ 

власноруч 

метод розробки – дуже часто 

подальша розробка ПЗ виконується 

недосвідченими фахівцями,  

результатом чого стають 

недопрацьовані модулі.  

чим більше поширене ПЗ, тим легше 

знайти тестерів і вільних 

програмістів, готових працювати 

над поліпшенням продукту 

 
                                                

1) [20] High Priority Free Software Projects by Free Software Foundation. URL: 

https://www.fsf.org/ campaigns/priority-projects/ (дата звернення: 10.01.2019). 
2) [21] Open Source Paradigm Shift by Tim O'Reilly. URL: http://archive.oreilly.com/ 

pub/a/oreilly/tim/ articles/paradigmshift_0504.html (дата звернення: 10.01.2019). 

https://www.fsf.org/author/fsfweb
https://www.fsf.org/%20campaigns/priority-projects/
http://www.oreillynet.com/pub/au/27
http://archive.oreilly.com/%20pub/a/oreilly/tim/%20articles/paradigmshift_0504.html
http://archive.oreilly.com/%20pub/a/oreilly/tim/%20articles/paradigmshift_0504.html
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Кінець таблиці 1.1 

Відкрите програмне забезпечення (Open-Source Software) 

Переваги: Недоліки: 

проста інтеграція компонентів від 

різних розробників 

розвиток однієї програми в 

принципово різних напрямках – 

випадки, коли розробки настільки 

різні, що поєднувати модулі  

неможливо. Найвідомішим 

прикладом є дистрибутиви Linux, де 

існують розробки компаній та 

вільних користувачів і як результат 

не повна сумісність 

при виникненні помилки 

виправляти треба тільки модуль, у 

якому вона виникла 

 

На цей момент більше половини компаній включили ПЗ з відкритим 

кодом у свої ІТ-стратегії, як заявляють в Gartner. При цьому майже третина 

респондентів назвала переваги такого ПЗ:  

а) гнучкість; 

б) швидкість впровадження; 

в) скорочення часу розробки.  

ПЗ з відкритим вихідним кодом використовується в багатьох 

галузях, включаючи управління бізнес-процесами, проектування, ІТ-

безпека, управління ризиками тощо. Як відзначають аналітики [13], 

конкурентні переваги у галузі ІТ відіграють все більшу роль і 

використання рішень «Open-Source» може дати їх компаніям значні 

переваги перед конкурентами. Наприклад, якщо компанія змінює код 

додатку, зробивши його унікальним, вона отримує певну перевагу. 

Найчастіше відкриті рішення використовуються компаніями у комплексі з 

власними розробками. 

Платне програмне забезпечення так само має ряд переваг і недоліків, 

що зведені у табл. 1.2. 

За результатами аналізу попиту розробок 228 компаній було 

виділено переваги відкритого ПЗ над комерційним, які знайшли 

відображення у відповідних процентних відношеннях гістограми, 

наведеної на рис. 1.1. Само опитування тривало 2,5 місяця, відбувалося у 

шести містах України (Київ, Харків, Одеса, Львів, Запоріжжя, Миколаїв) та 

чотирьох містах Польщі (Варшава, Торунь, Люблін, Вроцлав), причому 

подекуди опитування проводилося через спеціалізовані форуми.  
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Таблиця 1.2 – Переваги і недоліки комерційного ПЗ  

Платне (ліцензійне) програмне забезпечення 

Переваги: Недоліки: 

легке впровадження в організації – у 

будь-яких фірм-розробників, що 

займаються програмними 

продуктами є план з швидкого і 

якісного впровадження 

комерційне ПЗ закрито, його 

розробники зберігають таємниці 

своїх рішень та не розкривають: 

внутрішньої архітектури, форматів 

представлення даних, інтерфейсів 

краща продуктивність і оптимізація будь-які комерційні рішення 

випускаються у формі великих 

модулів, дрібні модифікації не 

проводяться, що призводить до того, 

що людина отримує разом з однією 

потрібною функцією декілька 

функцій, які не використовуються 

система підтримки – питаннями та 

виправленням помилок займається 

спеціальна команда 

захищеність програмного продукту 

– кожен комерційний програмний 

продукт має свою систему захисту 

(що постійно розвивається) від 

шпигунства 

у 60% випадків не передбачена 

заміна компонентів, тобто не 

розвинена система підключення 

модулів; 

автоматичне оновлення – 

ліцензійний пакет містить не просто 

покупку продукту та виправлення 

помилок, але й можливість 

поліпшення системи з часом 

не існує єдиного стандарту – 

можливість інтеграції з продуктами 

третіх фірм практично не 

передбачена 

організована система продажу – 

сервіси надаються постачальниками 

комерційного ПЗ 

якщо програмний продукт не 

влаштовує клієнта у можливостях, 

то доводиться купувати нову версію 

 якщо побудоване рішення (у новій 

версії) не влаштовує клієнта або 

виникають проблеми, то 

залишається чекати (наступної 

версії), а при урахуванні того, що 

випускаються нові рішення тільки у 

формі великих модулів – це займає 

великий проміжок часу 
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Рисунок 1.1 – Переваги відкритого ПЗ над комерційним 

Анкета опитування була складена за допомогою Google-форм 

(додаток А). Вона містить 242 можливих варіанти відповідей. Результати 

опитування, статистика, гістограми та сама анкета зберігається на Google-

диску авторів. 

Серед респондентів були присутні різні класи користувачів ПЗ, які 

погодилися надати відповіді на запитання будь-якому одному з чотирьох 

авторів статті [13]. Опитуванням охоплено науковців, студентів, 

аспірантів, співробітників бюджетних організацій, приватних підприємців, 

держслужбовців. Серед усіх названих програмних продуктів, була 

підрахована кількість розробників  – 228.   

Першою і, безумовно, найголовнішою перевагою відкритих ПЗ 

виявилася ціна. Звичайно відкрите ПЗ – це набагато більше ніж просто 

безкоштовна програма на просторах Інтернету, але при цьому замовники і 

власники фірм на перше місце ставлять саме цей фактор. Досить часто 

трапляються випадки, коли корпоративний замовник звертає увагу тільки 
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на ціну, але при цьому не враховує функціональність, що призводить до 

сумних наслідків. 

Другим пунктом є доступ до вихідного коду. 57% респондентів 

сказали, що це є одним з найбільш важливих факторів. По суті – це так і є, 

адже якщо є професійна команда програмістів, то можливо створити будь-

який потрібний додаток або знайти його. Все одно: витрати будуть менші, 

а результати швидші ніж у комерційній сфері, але далеко не кожному 

споживачеві, як виявилося, потрібна можливість працювати з вихідним 

кодом – досить часто вистачає й стандартних функцій. 

Оперативне виправлення багів та захист стоять на наступному місці, 

тому і те й інше, в продуктах з відкритим кодом, часто страждає або 

взагалі відсутнє. Як показує статистика – потреби у складному захисті 

немає, адже відкрите ПЗ найчастіше використовують малі та середні 

компанії, у яких по-справжньому серйозні атаки відбуваються дуже рідко. 

Якість коду і краща продуктивність за статистикою займають одне з 

останніх місць. Це не дивно тому, що модифікації програмного продукту 

та модулів часто проводяться недосвідченими програмістами (найчастіше є 

першими проектами початківців), в наслідок чого «чистота» коду й 

продуктивність залишають бажати кращого. 

Легкість у впровадженні в організацію та ліцензійну чистоту 

відзначили лише 10% та 5% респондентів. З причини безкоштовності 

продукту впровадженням, зазвичай, доводиться займатися самому 

споживачеві, що у випадку невеликих фірм не спричиняє великих проблем. 

Середні фірми, зазвичай, мають складнощі з впровадженням, які 

доводиться вирішувати своїми силами, що займає чимало часу ще й з 

причини поганої оптимізації продукту під потреби великої кількості 

користувачів. 

Переваги комерційних ПЗ над відкритими знайшли відображення у 

відповідних процентних відношеннях гістограми, поданої на рис. 1.2. 

У комерційного ПЗ є одна дуже велика перевага, відзначили 65% 

респондентів – це організована система продажу. В Інтернеті, в магазинах 

можна знайти повний список властивостей, книг-помічників, 

консультантів тощо. Великий відсоток людей, які купують ПЗ, звертають 

на це увагу, адже набагато простіше використовувати інформацію, яка вже 

сформульована. 

Друга велика перевага комерційного ПЗ – легкість у впровадженні. 

Політика впровадження комерційного ПЗ має на увазі подальшу співпрацю 
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підприємства з виробником протягом кількох років, після чого 

проводиться аналіз ефективності та приймається рішення про подальшу 

співпрацю із компанією або перехід на інший програмний продукт. 

 

 
 

Рисунок 1.2 – Переваги комерційного ПЗ над відкритим 

 

Важливу роль відіграють автоматичне оновлення та система 

підтримки. Багато фірм вважають за краще залишати вирішення питань і 

виправлення помилок спеціалістам, які створили програмний продукт. 

Хоча, з іншого боку, вони не мають вибору – адже код програмного 

продукту закритий. Що ж до автоматичного оновлення – багато залежить 

від договору із клієнтом. Великі фірми, зазвичай, домовляються про 

створення нової версії під потреби та фіксовану мету; малі компанії часто 

задовольняються й стандартними оновленнями, що зафіксовано у 

ліцензійній угоді. 

За переваги захисту проголосувало всього лише 23% опитаних. 

Проаналізованих причин для такого результату дві: 

а) захист не потрібен тому, що не проводиться масивних атак та 

витоків інформації (ситуація звичайна для дрібних фірм); 
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б) захист, який існує – занадто слабкий для відбиття серйозних атак 

(ситуація звичайна для великих фірм). 

Якість коду зацікавила тільки 17%. Звичайно це впливає на 

продуктивність, але при цьому код є закритою частиною проекту в 

комерційному ПЗ, тому не особливо зрозуміло: чим зумовлено таке 

зацікавлення компаній. 

Ліцензійна чистота і вартість відіграють не значну роль у перевагах 

комерційних програмних продуктів тому, що сплачувати за продукт не 

багато бажаючих, крім того, модифікації виробляє тільки одна компанія, 

що, скоріше, є великим мінусом. 

Переваги і недоліки різних видів ПЗ інтегровано у табл. 1.3. 

 

Таблиця 1.3 – Присутність властивостей у комерційному і вільному 

ПЗ 

Властивості: 
Комерційне 

ПЗ 
Відкрите ПЗ 

вартість + – 

служба підтримки + – 

автоматичне оновлення + – 

захист + – 

організована система продажу + – 

відкритий вихідний код – + 

робота з великими модулями + – 

робота з дрібними модулями – + 

єдиний стандарт проектів – – 

легкість впровадження + – 

підготовчі курси, навчальні посібники + – 

виробниче шпигунство розробниками + – 

розробка і поліпшення модулів своїми 

силами 

– + 

зручність виправлення помилок – + 

декомпозиція на модулі – + 

 

Досить цікавий факт, що користувачів не особливо хвилює 

ліцензійна чистота продуктів: відкриті вони чи загальнодоступні, чи є 

комерційними проектами. Таке саме становище із захистом та якістю 

коду. 
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На цей час багато західних аналітиків схиляються до використання 

відкритого ПЗ, тому вже з'явилися корпорації та фірми, які забезпечують 

сервіс і підтримку для безкоштовних програм, і при цьому є можливість 

працювати із кодом. А ні допомогу спільноти, ні низькі ціни на продукт  

комерційний розробник забезпечити не в змозі. 

Що ж стосується ситуації із Україною – наші розробники не активні 

у роботі з відкритим ПЗ. Однією з причин є те, що таке ПЗ не так давно 

з'явилося на наших ринках і програмісти поки «не влилися» у світовій 

потік модифікацій програмних продуктів. Так само: багато власників 

компаній та менеджерів ще не досконалі у знаннях про можливості 

відкритого ПЗ і обирають недорогі аналоги за критерієм мінімізації 

вартості. Слід додати, що в останні три роки зростає тенденція відмови від 

російського галузевого ПЗ (проектування, фінанси, управління 

підприємством тощо). 

 

1.2 Висновки за розділом 

 

Таким чином, в результаті написання розділу, було визначено 

переваги і недоліки різних видів ПЗ. Причиною обрання такої теми стало 

постійне зростання та популяризація відкритого ПЗ у всьому світі. У 

найпрогресивніших країнах вже давно нове ПЗ не розроблюється з нуля, 

для них використовуються системи, які допомагають набагато швидше й 

ефективніше створити будь-які потрібні структуровані дані. 

Методологія «Open-Source» набула активного використання досить 

нещодавно, але дуже швидко інтегрувалась у загальну структуру розробки. 

Її зручність в тому, що вона не прив'язана до жодного з методів розробки 

та є дуже гнучкою у використанні. Розвиток означеної методології 

притаманно для Заходу та Європи. Україна сильно відстала в цьому плані і 

тільки у 2010 р. почалися роботи з активної експлуатації відкритих систем 

у тому вигляді, у якому вона представлена зараз. 

Під час проведення аналізу цій галузі проблемною стала відсутність 

будь-яких навчальних матеріалів щодо відкритого ПЗ. У деяких випадках, 

присутні тільки інструкції користувача, які хоч і дозволяють 

користуватися ПЗ та будувати чи відновлювати код, але приховують деякі 

спеціалізовані  корисні можливості від користувачів, які не мають рівня 

підготовки, що дозволяє працювати з англомовними інструкціями, 

специфікаціями та підручниками.  
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Головна перевага відкритих і вільних програмних продуктів полягає 

в тому, що поширюються вони за вільною ліцензією та не виникає жодних 

проблем із законом через: копіювання, модифікацію та інші дії із кодом. 

Так само слід зазначити, що оскільки код виконано відкритим, то існує 

тенденція, що розробники додають коментарі, щоб цей код був ще і 

зрозумілий.  

Одним із головних недоліків відкритих систем є відсутність 

правильного та прийнятного інтерфейсу продукту, втім розробкою 

інтерфейсу дизайнери, зазвичай, займаються із половини, а то й ближче до 

закінчення проекту – коли вже точно відомий повний функціонал і 

принципи роботи ПЗ. 

З економічної точки зору використання відкритого ПЗ вигідно, адже 

це суттєва економія бюджету компанії та розвиток професіоналізму 

команди, а наведений у статті результат аналізу стане у пригоді при 

визначенні переваг чи недоліків по кожному із видів ПЗ. Цей набір 

властивостей забезпечить однозначність обрання компанією або фірмою 

того чи іншого виду ПЗ для задоволення конкретного функціонального 

галузевого набору. 

 

1.3 Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із 

важливими науковими або практичними задачами 

 

Створення СІСТ – складна і трудомістка робота, виконання якої під 

силу тільки великому висококваліфікованому і злагодженому колективу 

розробників, оскільки тільки сам процес створення СІСТ вже містить у 

собі понад десяток стадій [22] 1): передпроектні дослідження, технічне 

завдання, технічну пропозицію, ескізний проект, технічний проект, 

робочий проект, виготовлення, налагодження,  випробування, введення в 

дію та (здебільшого) подальший технічний супровід і підтримку [23] 2). 

Розробка СІСТ являє собою величезну науково-технічну проблему, а 

її впровадження вимагає значних капіталовкладень [24] 3). Усі ІС, вже 

                                                
1) [22] Тимченко А. А. Основи системного проектування та системного аналізу 

складних об'єктів. Кн. 1. Основи САПР та системного проектування складних об’єктів. 

К.: Либідь, 2003. 272 с. 
2) [23] Великодный С. С. Проблема реинжиниринга видов обеспечения систем 

автоматизированного проектирования. Управляющие системы и машины. 2014. № 1. С. 

57–61, 76. 
3) [24] Blum B. Software engineering: a holistic view. URL: https://dl.acm.org/ 

citation.cfm?id=SERIES9569.128915 (дата звернення: 12.01.2019). 

https://dl.acm.org/%20citation.cfm?id=SERIES9569.128915
https://dl.acm.org/%20citation.cfm?id=SERIES9569.128915
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створені та ті, що створюються за допомогою сформованої методології 

[25] 1), містять у собі результати багаторічних досліджень тисяч науковців, 

інженерів, конструкторів та програмістів, які брали участь у розробці 

проектних рішень. 

За сучасними світовими тенденціями проектування ІС повинні бути 

такими, що розвиваються [26] 2). Існує, принаймні, дві вагомі причини, за 

якими ІС повинні змінюватись за часом. По-перше: розробка такого 

складного об'єкта як СІСТ займає тривалий час і економічно вигідно  

вводити в експлуатацію частини системи в міру їх готовності (введений в 

експлуатацію базовий варіант – надалі розширюється) [27] 3). По-друге: 

постійний прогрес об'єктів проектування, технологій виготовлення, 

обчислювальної техніки та обчислювальної математики зумовлює появу 

нових, більш досконалих математичних моделей і методів, які повинні 

замінювати старі менш вдалі аналоги [28] 4).  

У зв'язку з цим, СІСТ повинні мати властивість зручності 

використання та можливості розширення за допомогою підключення 

розроблених та / або удосконалених видів забезпечення ІС [29] 5). Ось тут 

постає питання подальшого вирішення цієї проблеми – це може бути нова 

розробка або реінжиніринг (reengineering) [30] 6). 

                                                
1) [25] Великодный С. С. Методологические основы реинжиниринга систем 

автоматизированного проектирования. Управляющие системы и машины. 2014. № 2. С. 

39–43. 
2) [26] Klein M. Reengineering methodologies and tools. A Prescription for Enhancing 

Success. URL: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/ 10580539408964633 (дата 

звернення: 12.01.2019). DOI: 10.1080/10580539408964633. 
3) [27] Manganelli R., Klein M. The Reengineering Handbook: A Step-by-Step Guide 

to Business Transformation. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/ 

S00https://journals.lww.com/jhqonline / Citation/1995/03000/ The_Reengineering_Handbook 

_A_Step_by_Step_Guide.11.aspx (дата звернення: 12.01.2019). DOI: 10.1097/01445442-

199503000-00011. 
4) [28] Grover V., Malhotra M. Business process reengineering: A tutorial on the 

concept, evolution, method, technology and application. URL: https:// 

www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/ S0272696396001040 (дата звернення: 

12.01.2019). DOI: 10.1016/S0272-6963(96)00104-0. 
5) [29] Boehm B. A Spiral Model of Software Development and Enhancement. ACM 

SIGSOFT Software Engineering Notes. 1986. Vol. 11, Iss. 4. P. 14–24. DOI: 

10.1145/12944.12948. 
6) [30] Hammer M., Champy J. Reengineering the corporation: A manifesto for 

business revolution.  URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/ 

S0007681305800643?via%3Dihub (дата звернення: 12.01.2019). DOI: 10.1016/S0007-

6813(05)80064-3. 

https://www.tandfonline.com/author/Klein%2C+Mark+M
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/
http://dx.doi.org/10.1080/10580539408964633
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/%20S00https:/journals.lww.com/jhqonline%20/%20Citation/1995/03000/%20The_Reengineering_Handbook%20_A_Step_by_Step_Guide.11.aspx
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/%20S00https:/journals.lww.com/jhqonline%20/%20Citation/1995/03000/%20The_Reengineering_Handbook%20_A_Step_by_Step_Guide.11.aspx
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/%20S00https:/journals.lww.com/jhqonline%20/%20Citation/1995/03000/%20The_Reengineering_Handbook%20_A_Step_by_Step_Guide.11.aspx
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0272696396001040#%21
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0272696396001040#%21
http://dx.doi.org/10.1016/S0272-6963%2896%2900104-0
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0007681305800643?via%3Dihub#%21
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/
https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_object_identifier
https://doi.org/10.1016/S0007-6813%2805%2980064-3
https://doi.org/10.1016/S0007-6813%2805%2980064-3
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Реінжиніринг містить у собі процеси реорганізації та 

реструктуризації СІСТ, переведення окремих компонентів системи на 

іншу, сучаснішу мову програмування, а також процеси модифікації або 

модернізації структури і системи даних [31] 1). При цьому архітектура 

системи може залишатися незмінною [32] 2). 

З комерційної точки зору, реінжиніринг часто вважають єдиним 

засобом збереження успадкованих модулів у експлуатації СІСТ. На думку 

провідних фахівців [33], [34] 3), нову розробку такої системи не 

рекомендується розглядати не тільки з точки зору дефіциту часу, що вже 

було затрачено на первинну розробку, та як наслідок – збільшення 

економічних витрат, а й з точки зору ризику виникнення структурних 

помилок [35] 4).  

У цей же час реінжиніринг дає змогу виконати еволюціонування 

СІСТ шляхом позитивних змін видів її забезпечення з метою підвищення 

зручності її експлуатації та супроводу [36] 5). 

Також слід зупинитись на одній із найголовніших проблем створення 

СІСТ, а саме: уніфікація або універсальність [37] 6). Цю проблему можна 

віднести до «проблеми початку», під якою слід розуміти, що всі сучасні 

СІСТ (різного галузевого призначення), на превеликий жаль, сучасними не 

є – це пов’язано, перш за все, з тим, що створювались вони в тих мовах, які 

були актуальні на самому початку їх розробки [38] 7). Більшість з них через 

1,5 – 2 роки не витримує підвищених вимог щодо швидкості роботи з 

відтвореним графічним зображенням та його обчислювальним 
                                                

1) [31] Лаврищева Е. М. Сборочное программирование. Основы индустрии 

программных продуктов: 2-изд. доп. и перераб. К.: Наук. думка, 2009. 372 с. 
2) [32] Jacobson I., Ericsson M., Jacobson A. The Object Advantage: Business Process 

Reengineering with Object Technology. ACM Press. URL: http://eaststemcell.com/ 

files/storage.cloud.php?id=MDIwMTQyMjg5MQ== (дата звернення: 12.01.2019). 
3) [33] Норенков И. П. Основы автоматизированного проектирования: учеб. для 

вузов. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2009. 430 с. 

[34] Тимченко А. А. Основи системного проектування та системного аналізу 

складних об'єктів. Кн. 1. Основи САПР та системного проектування. К.: Либідь, 2000. 

272 с. 
4) [35] Boehm B. Software Risk Management. URL: https://link.springer.com 

/chapter/10.1007%2F3-540-51635-2_29 (дата звернення: 13.11.2018). DOI: 10.1007/3-540-

51635-2_29. 
5) [36] Пантелеймонов А. А. Аспекты реинженерии приложений с графическим 

интерфейсом пользователя. Проблемы программирования. 2001. № 1–2. С. 53–62. 
6) [37] Фаулер М. Рефакторинг: улучшение соответствующего кода. СПб.: 

Символ-Плюс, 2003. 432 с. 
7) [38] Spiral Development: Experience, Principles and Refinements. Special Report: 

CMU / SEI-2000-SR-008 / Boehm B., 2000. 37 p. 

https://mgfp23dpa03.storage.googleapis.com/MDIwMTQyMjg5MQ==03.pdf
https://mgfp23dpa03.storage.googleapis.com/MDIwMTQyMjg5MQ==03.pdf
http://eaststemcell.com/%20files/storage.cloud.php?id=MDIwMTQyMjg5MQ
http://eaststemcell.com/%20files/storage.cloud.php?id=MDIwMTQyMjg5MQ
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відновленням (рендерінгом), а трансформація вихідного коду з однієї мови 

в іншу, виходячи з того, що сучасні СІСТ можуть складатися з декількох 

мільйонів рядків коду, може зайняти місяці та навіть роки [39] 1).  

Проблему реінжинірингу СІСТ різного галузевого призначення було 

детально розглянуто у [23], [40] 2). Методологічні засади реінжинірингу, 

які можна віднести й до ІС, були закладені у [25] 3).  

Основні власні наукові дослідження, подані автором у першому 

розділі монографії, опубліковано у наукових працях [5], [9] 4). 

  

                                                
1) [39] Selby R. W. Software Engineering: Barry W. Boehm's Lifetime Contributions 

to Software Development, Management and Research. New Jersey: John Wiley & Sons, 

2007. 818 p. 
2) [23] Великодный С. С. Проблема реинжиниринга видов обеспечения систем 

автоматизированного проектирования. Управляющие системы и машины. 2014. № 1. С. 

57–61, 76. 

[40] Великодний С. С. Реінжиніринг систем моніторингу та дистанційного 

управління судновими енергетичними установками. «Автоматика 2015»: матер. XXII 

міжн. конф. з автом. управл., 10 – 11 вер. 2015 р. Одеса, 2015. С. 133–134. 
3) [25] Великодный С. С. Методологические основы реинжиниринга систем 

автоматизированного проектирования. Управляющие системы и машины. 2014. № 2. С. 

39–43. 
4) [5] Великодний С. С., Тимофєєва О. С. Ідеалізовані моделі реінжинірингу 

видів забезпечення програмних систем. Dynamical system modeling and stability 

investigation: XVIII International Conference: Abstract of Conf. Reports, Kyiv, Ukraine, 24 – 

26 may 2017. Київ: ДП Інформ.-аналіт. агентство. 2017. С. 195. 

[9] Великодний С. С., Тимофєєва О. С. Парадигма подання лінгвістичного 

забезпечення за допомогою породжувальних граматик. Automation of technological and 

business-processes. 2017. Vol. 9, Iss. 3. С. 46–50. 
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2 МОДЕЛЮВАННЯ ЛІНГВІСТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗА 

ДОПОМОГОЮ ПАРАДИГМИ ПОРОДЖУВАЛЬНИХ ГРАМАТИК І 

МОДЕЛІ СПОЛУЧЕННЯ КОМПОНЕНТІВ ІНФОРМАЦІЙНИХ 

СИСТЕМ 

 

2.1 Вибір напряму дослідження 

 

Одне з головних завдань сучасного програмування – створення 

теоретичних і прикладних основ побудови складних програм з більш 

простих програмних елементів, написаних сучасними мовами 

програмування (МП). Фактично вирішення цієї задачі здійснюється 

шляхом збирання, об'єднання або інтеграції різнорідних програмних 

ресурсів [41] 1) і компонентів повторного використання (КПВ), включаючи 

модулі та програми реалізації деякої предметної області. 

Інтеграція програмних структур спочатку виконувалася за 

допомогою готових підпрограм бібліотек різного призначення шляхом їх 

вставки до програмних систем (ПС), що інтегруються. Згодом, з'являлися 

різні методи реінжинірингу, засновані на конкретизуючому, 

синтезуючому, композиційному програмуванні тощо, які вирішували 

проблему комплексування програмних об'єктів методами, близькими до 

складання різнорідних об'єктів. 

Розглянемо базові методи реінжинірингу з елементами інтеграції, 

комплексування та синтезу. 

 

2.2 Базові методи реінжинірингу програмних компонентів 

 

Конкретизуюче програмування базується на виділенні з деякої 

універсальної програми окремої її частини, налаштованої на особливі, 

певні умови виконання. Можна відзначити два типи такого виділення 

[42] 2). Перший характеризується формуванням конкретної програми та 

аналогічний процесу макрогенерації. Другий тип пов'язаний із 

конкретизацією інформаційних структур у ПС, що використовується. 

При синтезуючому програмуванні будується модель програми за 

специфікацією завдання, за якою буде синтезована програма її вирішення. 

                                                
1) [41] Resource Estimation for Objectory Projects: project report. Objective Systems. 

SF AB, 1993. 9 p. 
2) [42] Chomsky N. Three Models for the Description of Language. IRE Transactions 

on Information Theory. Sep., 1956. P. 113–124. 
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Специфікація задається у термінах деякої формальної мови [43] 1). На її 

основі та правил побудови алгоритмів опису конкретної предметної 

області відбувається формування необхідної програми. 

Композиційне програмування базується на принципах 

функціональності та композиційності, які розглядають програми як набір 

функцій, що будуються з інших функцій за допомогою спеціальних 

операцій, названих композиціями. На основі композиційного уточнення 

(експлікації – explication) створюється логіко-математична система 

композиційної побудови програм, яка об'єднує сучасні парадигми 

програмування (структурне, функціональне, об'єктно-орієнтоване тощо) у 

рамках єдиної концептуальної, експлікативної платформи.  

Складальне програмування характеризується складальною 

побудовою програм із готових «деталей», якими є програмні об'єкти 

різного ступеня складності. Елементи процесу складання присутні у 

багатьох методах програмування: згори-униз, знизу-догори тощо. 

Програмісти, розробляючи програми без застосування будь-яких 

методів програмування, виділяють повторно використовувані оператори та 

оформляють їх у вигляді окремих, самостійних фрагментів або підпрограм 

для подальшого використання. 

Виникають запитання: у чому суть складального програмування та 

що дозволяє виділити його у вигляді окремого методу реінжинірингу. Для 

відповіді на поставлене запитання перш за все відзначимо, що таке 

складальне програмування. 

Складальне програмування: 

а) є одним з методів програмування та підлягає загальним 

закономірностям; 

б) представляє одну із форм повторного використання ПС; 

в) якісно відрізняється від процесів складання у інших методах. 

Під методом складання розуміється спосіб сполучення різномовних 

програмних об'єктів у МП, який ґрунтується на теорії специфікації й 

відображення (Mapping) типів і структур даних МП, представлених 

алгебраїчною системою. Основу алгебраїчного формалізму складають 

типи даних, операції над ними та функції релевантного, еквівалентного 

перетворення одних типів на інші [44] 2). 

                                                
1) [43] Chomsky N. Logical Syntax and Semantics: Their Linguistic Relevance. 

Language. Vol. 31. No. 1.  P. 36–45. 
2) [44] Глушков В. М., Цейтлин Г. Е., Ющенко Е. Л. Алгебра. Языки. 

Программирование. К.: Наук. думка, 1974. 328 с. 
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Методом близьким до збирання є генерація різних об'єктів до одного 

загального вихідного коду й середовища функціонування. Поняття 

генерації програм виникло майже одночасно із поняттям збирання та, на 

сьогоднішній день, воно отримало новий розвиток у зв'язку із орієнтацією 

на опис моделі предметної області (домену) засобами мови DSL (Domain 

Specific Language), що відображає специфіку цієї галузі. 

Такий новий напрям ще не має стандартних рішень щодо самої 

проблеми поступової трансформації опису цією мовою та виконання 

інструментів генерації, налагодження й інтеграції для отримання кінцевої 

ПС. 

Таким чином, завдання поданого розділу – систематизація методів 

реінжинірингу програмних компонентів у нові програмні структури, ПС та 

готові інформаційні ресурси, накопичені людством за визначений час. 

 

2.3 Початкові умови завдання опису формальної мови 

 

Для завдання опису формальної мови необхідно, по-перше, вказати 

алфавіт, тобто сукупність об’єктів, що називаються символами (або 

літерами), кожен з яких можна відтворювати у необмеженій кількості 

примірників [45] 1), і, по-друге, завдати формальну граматику мови, тобто 

перерахувати правила, за якими з символів вибудовуються їх 

послідовності, що належать до визначеної мови. 

Будь-яка мова програмування являє собою безліч ланцюжків у 

деякому кінцевому алфавіті. У лінгвістиці замість терміну «алфавіт» 

використовується термін «словник» тому, що елементи, з яких він 

складений, являють собою словоформи [46] 2). У той же час, ланцюжок над 

словником розглядається як словосполучення або речення. 

Зауважимо, що кожен символ алфавіту розглядається як 

нероздільний у тому сенсі, що при побудові ланцюжків ніколи не 

використовуються його графічні елементи (частини символів) та будь-яка 

послідовність символів однозначно являє деякий ланцюжок [47] 3). 

                                                
1) [45] Горелов С. Евристичний аналіз грамматики. Евристичний аналіз будь-якої 

мови. URL: http://www.grammcheck.org/ (дата звернення: 13.01.2019). 
2) [46] Федоренко О. Ф., Сухорольська С. М., Руда О. В. Основи лінгвістичних 

досліджень = Fundamentals of Linguistic Research: підруч. для вузів. Львів.: «Центр» 

Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка, 2009. 296 c. 
3) [47] Руднев В. П. Генеративная лингвистика. Словарь культуры ХХ века. URL: 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Rudnev/Dict/_04.php (дата звернення: 

13.01.2019). 

http://www.grammcheck.org/
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Rudnev/Dict/_04.php
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Практично ця вимога досягається, наприклад, шляхом встановлення 

«пробілу» (проміжку стандартної довжини) між символами. Цей «пробіл» 

перевищує довжину будь-якого з проміжків, що зустрічається всередині 

символів алфавіту. 

Правила формальної граматики необхідно розглядати як «продукції» 

(правила виходу) – елементарні операції, які у разі застосування у 

визначеній послідовності до вихідного ланцюжка (аксіоми) породжують 

лише правильні ланцюжки. Сама ж послідовність правил, що 

використовується у процесі породження деякого ланцюжка, є її викладом. 

Визначена таким чином мова являє собою формальну систему. Відомими 

прикладами формальних систем служать логічні обчислення 

(висловлювання, предикати), що відносяться до розділів математичної 

логіки. 

 

2.4 Математичне представлення породжувальних граматик 

 

Породжувальною граматикою [48] 1) або, коротко, граматикою 

зветься впорядкований набір: 

 

 ,,, G , (2.1) 

 

де  maaa ,,, 21   – основний термінальний алфавіт; 

 – кінцевий допоміжний (позатермінальний) алфавіт, символи 

якого позначуються малими грецькими літерами; 

   – початковий (позатермінальний) символ; 

  – кінцева система підстановок: 

 

 kivu ii ,,2,1  , (2.2) 

 

де iu  – ланцюжок; 

 vvi  , де  v  – вільна напівгрупа над об’єднаним алфавітом  : 

 

   . (2.3) 

                                                
1) [48] What is Generative Grammar? wiseGEEK. URL: http://www.wisegeek.com/ 

what-is-generative-grammar.htm (дата звернення: 13.01.2019). 

http://www.wisegeek.com/
http://www.wisegeek.com/%20what-is-generative-grammar.htm
http://www.wisegeek.com/%20what-is-generative-grammar.htm
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Інакше кажучи, символи основного алфавіту   є елементарними 

одиницями мови, що визначається; символи алфавіту   – метазмінні, що 

використовуються при викладі правильних ланцюжків (у природних мовах 

такими мета змінними є граматичні класи: іменник, дієслово тощо);   – 

метазмінна аксіома, з якої вибудовуються усі правильні ланцюжки (у 

природних мовах аксіомі відповідає граматичний клас «речення»);   – 

схема граматики, що складається з продукцій (правила викладу – 

граматичні правила мови, що визначається). 

Наприклад, породжувальною граматикою є граматика: 

 

    00 ,,,,,,,  cbaG , (2.4) 

 

причому 0  має систему правил: 

 























.

,

,

,

0

cabc

b

abc







 (2.5) 

 

Визначення мови )(GL , завданої породжувальною граматикою G , 

пов’язане з поняттям «виклад». 

Нехай yx,  – ланцюжки, що належать до вільної напівгрупи  v . 

Ланцюжок y  безпосередньо виводиться з ланцюжка x  у граматиці G : 

 

yx
G
  або yx   (коли G  мається на увазі), (2.6) 

 

якщо у схемі   поданої граматики знайдеться продукція vu   

така, що 

 









;

,

21

21

vxxy

uxxx
 (2.7) 
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де  vxx 21, . Тобто ланцюжок y  отримуємо як результат 

застосування до ланцюжка x  продукції  vu , що значить заміну у 

ланцюжку x  виділеного входження лівої частини u поданої продукції її 

правою частиною v . Наприклад, у граматиці 0G : 

 

,, cbaabcbacbcb    (2.8) 

 

Ланцюжок y  виводиться з ланцюжка x  у граматиці yxG
G



, або 

yx


 , схоже з (2.6), якщо ланцюжки yx,  співпадають або існує 

послідовність ланцюжків kzzz ,,, 10   така, що: 

 

  iik zzkiiyzxz  10 1, . (2.9) 

 

Послідовність ланцюжків ),,,( 10 kzzzQ   має назву «викладу» 

ланцюжка y  з ланцюжка x  у граматиці G . Наприклад, у граматиці 

accG


0 , причому послідовність є викладом ланцюжка acc з 

ланцюжка  : 

 

;;; abcaabcccabcaabcabc    

cabcaccaabcc  . (2.10) 

 

Слід додати, що на кожному кроці викладу можна обрати будь-яку з 

продукцій, яку можна застосувати у поточний момент. А це означає, що 

послідовність застосування продукцій у граматиці довільна і будь-яку 

продукцію дозволено застосовувати після іншої, але у межах системи 

правил. 

Таким чином, поняття породжувальної граматики докорінно 

відрізняється від поняття «нормальний алгоритм», у якому підстановки 

носять визначений характер і суворо виконуються у завчасно зазначеній 

послідовності. 
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Виклад yx
G



  зветься повним, якщо  y , тобто ланцюжок y  

складається з термінальних символів. Будь-який повний виклад 

закінчується застосуванням продукцій, якщо їхні праві частини являють 

собою термінальні ланцюжки. Вказані продукції назвемо «кінцевими 

продукціями» поданої граматики. 

Якщо yx
G



  та  y , причому у системі   не існує правил, що 

застосовуються до ланцюжка y , то виклад ланцюжка y  з ланцюжка x  у 

граматиці G  називається тупиковим. Наприклад: виклад, наведений у 

(2.10) є повним викладом у граматиці 0G , acc  – кінцева продукція 

граматики 0G . А, наприклад, виклад: 

 

;; cabccaabcaabcabcaaabcabc    

  caca  (2.11) 

 

є тупиковим викладом ланцюжка ca  з ланцюжка aabcabc у 

граматиці 0G .  

Далі розглянемо, як саме породжувальна граматика  

 ,,, G  визначає мову, що відповідає їй. Ланцюжок  x  

буде правильним, якщо існує принаймні один повний виклад ланцюжка з 

аксіоми   в граматиці G . Інакше кажучи, ланцюжок x  правильний, якщо: 

 x  – ланцюжок x  складається з термінальних символів; 

x
G



  – існує виклад ланцюжка x  з аксіоми   . 

Безліч усіх правильних ланцюжків у граматиці G  створює мову 

 GL , що породжується граматикою G . Наприклад, граматика 0G
 

породжує мову: 

 

    ,2,1,0,0  mnxyyyxxGL mmnn
. (2.12) 
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Отже, кожній граматиці  ,,, G  однозначно відповідає 

мова  GL , породжена цією граматикою. Проте, ця відповідність не 

ізоморфна: та ж сама мова може породжуватись різноманітними 

граматиками. Це дозволяє внести відношення еквівалентності на безліч 

граматик.  

Граматики G  та G  – еквівалентні  GG  , якщо    GLGL  , 

тобто граматики G  та G  породжують одну мову. Наприклад, граматика: 

 

    11 ,,,,,  cbaG , (2.13) 

 

схема якої має набір правил: 

 

















,

,

,

1

c

b

abc







 (2.14) 

 

породжує мову  1GL , яка співпадає із мовою  0GL  та, відповідно, 

означає, що 10 GG  . 

 

2.5 Моделі інформаційного сполучення 

 

Інформаційні системи та технології (ІСТ) застосовуються у різних 

галузях життя і діяльності людини. Як будь-яка система, ІСТ повинна бути 

такою, що розвивається, тому її еволюціонування не можливе без 

моделювання видів забезпечення. У такому випадку, одним з перших, 

необхідно розглянути модель інформаційного сполучення програмних 

компонентів. 

Під інформаційним сполученням двох або декількох програмних 

об'єктів розуміється процес перетворення множини їх загальних даних до 

форми, що узгоджується з поданням структури кожного з об'єктів [49] 1). 

Надалі, не знижуючи спільності процесу аналізу, розглянемо інформаційне 

спряження тільки пари різних об'єктів. Модель інформаційного 

                                                
1) [49] Зелковиц М., Шоу А., Гэннон Дж. Принципы разработки программного 

обеспечения. М.: Мир, 1982. 364 с. 
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сполучення [50] 1) – це сукупність формальних описів даних взаємодіючих 

об'єктів і функцій їх перетворення до релевантного вигляду.  

Процес складання об'єктів в інтегрований комплекс (ІК) – це 

створення складного програмного об'єкта шляхом об'єднання готових 

більш простих програмних елементів. 

Нехай 𝑃 = {𝑝𝑖}
𝑖=1,𝑠

  – множина програмних компонентів, що входять 

до складу створюваного ІК. З кожним рi пов'язана множина даних Di, за 

допомогою яких здійснюється інформаційний обмін між компонентами, 

що інтегруються. 

Множина 𝐷𝑖 = {𝑑𝑗
𝑖}

𝑗=1𝑡
𝑖   складається зі змінних 𝑑𝑗

𝑖, кожна з яких 

характеризується трійкою: ім'ям (ідентифікатором змінної) 𝑁𝑗
𝑖, типом Т𝑗

𝑖 і 

поточним значенням 𝑉𝑗
𝑖. 

Розглянемо два програмних компоненти рi і pk (pk виконується після 

рi) з множинами даних Di і Dk відповідно. У загальному випадку в Di і Dk 

можуть входити змінні, загальні для рi і pk з точки зору їх семантичної 

обробки. Ці змінні утворюють підмножини �̃�i i �̃�k. Завдання 

інформаційного сполучення полягає в перетворенні підмножини даних  �̃�і 

на представлення, що узгоджується з �̃�k.  

Введемо такі позначення: 𝑁𝑖 = {𝑁𝑗
𝑖}

𝑗=1𝑡
−𝑖  , 𝑇𝑖 = {𝑇𝑗

𝑖}
𝑗=1𝑡

−𝑖, 𝑉𝑖 =

{𝑉𝑗
𝑖}

𝑗=1𝑡
−𝑖 . В �̃�i їм відповідають безлічі з трійок – 𝑁i, �̃�i та �̃�i У загальному 

випадку для перетворення безлічі даних Di необхідно побудувати 

перетворення для цих імен  𝑁i, �̃�i та �̃�i. Мають місце такі два випадки. 

1. Кожній змінній 𝑑𝑗
𝑖 ∈ �̃�i відповідає тільки одна змінна 𝑑𝑗

𝑖 ∈ �̃�k. Тоді 

перетворення (відображення): 

 

𝐹𝑖𝑘: �̃�𝑖 → �̃�𝑘 (2.15) 

  

складається з множини перетворень для окремих змінних: 𝐹𝑖𝑘 =

{𝐹𝑖𝑘
𝑗𝑖}. При цьому формально 𝐹𝑖𝑘 = (𝐹𝑁𝑖𝑘

𝑗𝑖, 𝐹𝑇𝑖𝑘
𝑗𝑖, 𝐹𝑉𝑖𝑘

𝑗𝑖). Вводячи 

позначення 𝐹𝑁𝑖𝑘 = {𝐹𝑁𝑖𝑘
𝑗𝑖}, 𝐹𝑇𝑖𝑘 = {𝐹𝑇𝑖𝑘

𝑗𝑖}, 𝐹𝑉𝑖𝑘 = {𝐹𝑉𝑖𝑘
𝑗𝑖},  визначаємо 

перетворення:  

 

                                                
1) [50] Грищенко В. Н., Лаврищева Е. М. Методы и средства компонентного 

программирования. Кибернетика и системный анализ. 2003. № 1. С. 39–55. 
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𝐹𝑁𝑖𝑘: 𝑁𝑖 → 𝑁𝑘 

𝐹𝑇𝑖𝑘: �̃�𝑖 → �̃�𝑘 (2.16) 

𝐹𝑉𝑖𝑘 : �̃�𝑖 → �̃�𝑘 

 

відповідно для множин ідентифікаторів, типів даних і значень. 

2. Між змінними 𝑑𝑗
𝑖  і 𝑑𝑗

𝑘  не існує однозначної відповідності. Це тоді, 

коли кілька елементів з  �̃�𝑖 відповідають одному елементу з �̃�𝑘 і навпаки. 

Складний зв'язок, при якому кілька елементів з �̃�𝑖 відповідають декільком 

елементам з �̃�𝑘, у практиці складального програмування, як правило, 

відсутній, що пов'язано з роздільною розробкою окремих програмних 

компонентів. 

Відповідність декількох змінних одній і навпаки свідчить про зміни 

рівня структурування даних. Нехай �̃�𝑖
𝑗 відповідає кілька елементів з �̃�𝑘. 

Позначимо їх через �̃�𝑘
𝑗1,…  …  �̃�𝑘

𝑗𝑟,  а через S – функцію селектора, що 

знижує рівень структурування даних:  

 

 𝑆(𝑑𝑖
𝑗1 ) = (�̃�𝑖

𝑗1,…  …  �̃�
𝑖
𝑗𝑟), (2.17) 

 

де кожному �̃�𝑖
𝑗𝑣 відповідає �̃�𝑘

𝑗𝑣 , при v = 1, 2, ... , r. Заміщаючи d1
j в 

Di  елементами �̃�𝑖
𝑗1,…  …  �̃�𝑖

𝑗𝑟 ,  отримуємо множину  Dі . Побудова 

відображення  𝐹𝑖𝑘: �̃̃�𝑖 → 𝐷𝑘, виконується аналогічно, як у випадку 1. 

При відповідності декількох елементів з �̃�𝑖 одному елементу з �̃�𝑘  

діємо таким чином. Замість функції селектора вводимо функцію 

конструювання вигляду: 

 

 𝐶(�̃�𝑖
𝑗1,…  …  �̃�

𝑖
𝑗𝑟) = (�̃�𝑖

𝑗 ), (2.18) 

 

де �̃�𝑖
𝑗  відповідає єдиному елементу з �̃�𝑘. Модифікуючи елементи 

безлічі �̃�𝑖 і розглядаючи відображення  𝐹𝑖𝑘: �̃̃�𝑖 → 𝐷𝑘, приходимо до 

аналогічного результату. 

Проведемо аналіз відображень FN, FT і FV (індекси для простоти 

опущені). З побудови випливає, що множини 𝑁i та 𝑁k містять однакову 

кількість елементів. Тому FN тільки змінює порядок ідентифікаторів 
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змінних відповідно до послідовності, прийнятої при описі програмного 

компонента рk. 

Відображення перетворення множини типів даних FT більш складне, 

воне пов'язано з наявністю практично необмеженої кількості типів. За 

визначенням тип даних характеризується парою: 

 

 Т = (X, Ω), (2.19) 

 

де X – множина значень, які можуть приймати змінні розглянутого 

типу, Ω – множина операцій, які виконуються над цими змінними. Т можна 

розглядати як алгебраїчну систему. У ній перетворення типу 𝑇𝑗
𝑖 = (𝑋𝑗

𝑖 , Ω𝑗
𝑖) 

на тип 𝑇𝑗
𝑘 = (𝑋𝑗

𝑘 , Ω𝑗
𝑘) відповідає перетворенню множини значень 𝑋𝑗

𝑖 в 𝑋𝑗
𝑘 , 

при якому семантичний зміст операцій з Ω𝑗
𝑖
 еквівалентний операціям з Ω𝑗

𝑘
. 

У загальному випадку перетворення 𝑇𝑗
𝑖 у 𝑇𝑗

𝑘 може бути 

одностороннім. Однак для повторного використання даних, що характерно 

для багаторазового виклику програмних компонентів, які обробляють одні 

й ті ж структури даних, потрібно пряме і зворотне перетворення. Для 

досягнення цього необхідно, щоб відображення між 𝑇𝑗
𝑖   i 𝑇𝑗

𝑘 було 

ізоморфізмом. Іншими словами, побудова перетворення між двома типами 

даних буде відповідати знаходженню ізоморфного відображення між 

двома алгебраїчними системами. При практичній реалізації модель 

інформаційного сполучення доцільно розглядати як сукупність моделей 

для пар програмних компонентів 𝑃 = {𝑃𝑖𝑘} у створюваній програмі. 

Модель для кожної з них має вигляд: 

 

 𝑀𝑖𝑘 = (𝑁𝑖 , 𝑇𝑖, 𝑉𝑖 , 𝑁𝑘 , 𝑇𝑘 , 𝑉𝑘 , 𝐹𝑁𝑖𝑘 , 𝐹𝑇𝑖𝑘 , 𝐹𝑉𝑖𝑘).   (2.20) 

 

Окремі складові цієї моделі та принципи їх побудови описані вище. 

 

2.6 Модель управління програмними об'єктами 

 

Під управлінням програмними об'єктами, в рамках методу 

складального програмування, розуміється процес вибору об'єкта з 

бібліотеки готових модулів, планування його використання в програмному 
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агрегаті і активізація з метою виконання [51] 1). Умова вибору будь-якого 

об'єкта – необхідність виконання конкретної функції ПЗ, яка випливає з 

алгоритму розв'язуваної задачі, і готовність вхідних даних. Модель 

управління – це формальний опис умов для вибору об'єктів та його 

виконання [52] 2).  

Аналізуючи критерії вибору програмних об'єктів, необхідно 

відзначити два випадки.  

1. Більш пріоритетний – критерій виконання необхідної функції 

згідно з алгоритмом рішення задачі. У цьому випадку відбувається 

цілеспрямована підготовка вхідних даних для обраного програмного 

об'єкта. Така ситуація характерна для більшості методів передачі 

управління. Прикладами можуть служити оператор виклику МП, де з ім'ям 

модуля, що викликається, вказується список переданих параметрів, пакет 

операторів мови управління завданнями ОС, що містить послідовність 

програм, які викликаються, і опису необхідних файлів. Виклик об'єкта 

відбувається з припущення, що необхідні вхідні дані вже підготовлені 

раніше. 

2. Пріоритетний також критерій готовності даних. Викликається той 

об'єкт, для якого підготовлена вхідна інформація. Даний випадок 

зустрічається значно рідше і його доцільно розглянути на конкретному 

прикладі.  

Схема інтегрованого комплексу, що складається з чотирьох програм 

(P1, P2, P3, P4). P1 створює файли F1 і F3. Файл F1 служить вхідною 

інформацією для програми Р2, результат виконання якої – файл F2. 

Аналогічно, результат роботи F3 – файл F4. Програма P4 використовує 

файли F2 і F4. 

Розглянемо послідовність викликів програм, ґрунтуючись на критерії 

готовності даних. Першою буде виконуватися програма P1  тому, що вона 

єдина не потребує вхідної інформації. Після її виконання може бути 

викликана Р2 або Р3. 

Виберемо програму Р2. Після її виконання, згідно з другим 

критерієм, буде викликана Р3, оскільки для Р4 потрібен файл F4. 

Останньою виконується програма Р4. Аналогічний результат буде, якщо 

                                                
1) [51] Лаврищева Е. М., Грищенко В. Н. Сборочное программирование. Основы 

индустрии программных продуктов. К.: Наук. думка, 2009. 372 с. 
2) [52] Гамма Э., Хелм Р., Джонсон Р., Влиссидес Дж. Приемы объектно-

ориентированного проектирования. Паттерны проектирования. СПб: Питер, 2001. 368 

с. 
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програма Р3 виконається раніше ніж Р2. Таким чином, критерій готовності 

даних можуть задовольняти кілька програмних об'єктів і будь-який з них 

може бути обраний як наступний. 

Обидва розглянутих випадки можна об'єднати у рамках єдиної 

моделі. Для цього введемо спеціальний тип даних – «програмні» змінні 

(PROGVAR). Цим змінним можуть присвоюватися імена виконуваних 

об'єктів. Змінні типу PROGVAR об'єднуються з даними для програмних 

об'єктів і розглянутий критерій застосовується до процедури об'єднання. 

Перейдемо до формального опису моделі управління.  

Нехай 𝑃 = {𝑝𝑖}
𝑖=1,𝑠̅̅ ̅̅  – множина програмних компонентів і множина 

Di відповідає рi, як і для моделі інформаційного сполучення. Розглянемо 

множину даних інтегрованого комплексу, яка визначається як Di: 

 

 𝐷 = (⋃ 𝐷𝑖𝑆
𝑖=1 ) ⋃ 𝐷𝐶, (2.21) 

 

де Dc позначає безліч керуючих даних. З кожним компонентом рi 

зв'яжемо передумову Ri і післяумову Qi, які задаються на множині даних D. 

Ri  перевіряється перед викликом рi і визначає умову виклику даного 

компонента. Qi перевіряється після виклику рi і визначає умову завершення 

розв'язуваної задачі або вибору наступного компонента. 

Нехай 𝑅 = {𝑅}𝑖=1,𝑠̅̅ ̅̅  і 𝑄 = {𝑄𝑖}
𝑖=1,𝑠̅̅ ̅̅ . Суть моделі управління 

програмними об'єктами полягає в наступному. При виборі чергового 

компонента проглядається безліч Q до першої справжньї умови, потім 

перевіряється відповідна умова з R. Якщо остання умова істина або вона 

може бути до істини доведена (наприклад, введенням необхідної 

інформації з терміналу користувача), то відбувається виклик відповідного 

компонента. Якщо умова з R невірна, то відбувається пошук наступної 

істинної умови у Q тощо. Послідовність викликів компонентів в 

загальному випадку не детермінована, що забезпечує динамічні зв'язки між 

компонентами. 

Множина керуючих даних Dc містить змінні, що входять в умови і не 

пов'язані з множинами Di. Зокрема, до них відносяться змінні: 

– що містять імена програмних компонентів інтегрованого 

комплексу;  

– що визначають характеристики середовища виконання (технічні 

умови, версія ОС тощо); 

– що запрограмовані користувачем. 
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Наявність «програмних» змінних вводить елементи детермінізму 

шляхом упорядкування викликів програмних компонентів. Докладний 

аналіз цієї моделі показує, що задача вибору чергового програмного 

компонента аналогічна задачі логічного програмування. При цьому умови 

Ri і Qi відповідають правилам для логічного висновку, що містить 

предикати, функції та змінні з безлічі D. Безліч предикатів і функцій – не 

фіксована і вона може містити арифметичні операції, операції над файлами 

тощо. До складу даної множини також входять спеціальні функції, які 

дозволяють перевіряти готовність даних, звернення до користувача для 

введення інформації з терміналу або вибору одного з безлічі компонентів, 

для яких виконується істинність умов тощо. З точки зору логічного 

програмування, умови Ri і Qi рівноцінні, а порядок їх перевірки 

визначається обраною стратегією обробки. 

Засобами логічного програмування опишемо модель управління для 

ІК (в ньому для простоти верхній індекс змінної Р замінений нижнім). 

Введемо наступні предикати і функції:  

select (х) – вибір компонента з ім'ям x; 

def (у) – аналіз готовності даного у; 

undex (y) – аналіз відсутності готовності даного у; 

exec (x) – виконання компонента з ім'ям х; 

setdef (у) – установка ознаки готовності для даного у; 

cleardef (у) – скидання ознаки готовності для даного у. 

 

Розглянемо наступний опис: 

 

1: select (P4): – def (F2), def (F4), ехес (Р4), cleardef (F2), cleardef (F4) 

2: select (P3): – def (F3), exec (P3), setdef (F4), cleardef (F3) 

3: select (P2): – def (F1), exec (P2), setdef (F2), cleardef (F1) 

4: select (P1): – undef (F1), undef (F3), ехес (P1), setdef (F1), setdef (F3). 

 

Запит на вибір чергового компонента має вигляд select (x). Йому 

буде задовольняти правило 4. Його виконання пов'язане з викликом 

програми Р1 і установкою ознак готовності для файлів F1 і F3. Другий 

запит задовольняє правилам 2 і 3, третій – правилу 4. Після цього всі 

ознаки приведені у початковий стан, і четвертий запит буде задовольняти 

правилу 4.  
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Вибір і виконання чергового компонента можна автоматизувати. Для 

цього логічна програма буде мати наступний вигляд:  

 

1: select (х): – S (х) 

2: S (P4): – def (F2), def (F4), exec (P4), cleardef (F2), cleardef (F4) 

3: S (P3): – def (F3), exec (Р3), setdef (F4), cleardef (F4), S (x) 

4: S ( P2) : – def (F1), exec (P2), setdef (F2), cleardef (F1), S(x) 

5: S (P1): – undef (F1), under (F3), exec (P1), setdef (F1), setdef (F3), S(x). 

 

Програма виконує аналогічні дії, а зміна компонента відбувається 

автоматично. Розглянуті логічні програми побудовані на основі другого 

критерію – критерію готовності даних. Наведемо два варіанти програми, 

які базуються на першому критерії: 

 

1: select (х): – S (Р4) 

2: S (P4): – S (P3), exec (P4) 

3: S (P3): – S (P2), ехес (P3) 

4: S (P2): – S (P1), ехес (Р2) 

5: S (P1): – exec (P1). 

 

Згідно з цим описом відбувається послідовне виконання компонентів 

Р1, Р2, Р3 і Р4. У другому варіанті використовується «програмна» змінна. 

Для операцій над нею введені предикат eq(Y, Р), що перевіряє рівність 

значення змінної Y імені змінної Р, і функція set (Y, Р), яка присвоює 

змінній Y ім'я Р: 

 

1: select (x): – set (Y, Р1), S (Y) 

2: S (Y): – eq (Y, P4), ехес (P4) 

3: S (Y): – eq (Y, Р3), ехес (P3), set (Y, Р4), S (Y) 

4: S (Y): – eq (Y, P2), ехес (P2), set (Y, P3), S (Y) 

5: S (Y): – eq (Y, P1) exec (P1), set (Y, Р2), S (Y) 

 

Практична реалізація описаного механізму вибору і виклику 

компонента може виражатися у вигляді програми, написаної мовою 

«ПРОЛОГ» або в іншій МП високого рівня. Остаточно модель управління 

інтегрованим комплексом набере такого вигляду:  
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 М = (P, D, R, Q, I), (2.22) 

 

де Р – множина програмних компонентів, імена яких включені до 

перед- і після умов; D – множина даних, яка визначається; R = R (D) – 

множина передумов, визначених на D; Q = Q(D) – множина після умов, 

визначених на D; I – засоби, що визначають стратегію обробки правил (в 

практичній реалізації – це кошти транслятора або інтерпретатора). 

Наведена модель може використовуватися для визначення 

паралельно виконуваних програмних об'єктів. Програми Р2 і Р3 можуть 

виконуватися паралельно (за наявності відповідних обчислювальних 

ресурсів). Цей факт підтверджується тим, що другий запит select (x) 

задовольняють два правила. Таким чином, засобами логічного 

програмування можна описати умови паралельного виконання програмних 

компонентів. 

 

2.7 Моделі комплексування модулів 

 

У цьому підрозділі наведені основні моделі складального 

програмування – модель інформаційного сполучення та модель управління 

програмними об'єктами. Комплексування модулів як частинна проблема 

складального програмування також може, загалом, описуватися цими 

моделями. Однак конкретне визначення об'єктів-модулів дозволяє 

деталізувати ці моделі [53] 1). Деталізація ґрунтується на таких основних 

чинниках.  

1. Використання оператора виклику CALL або йому подібного для 

звернення до модуля. Цей спосіб відповідає першій нагоді вибору 

програмних об'єктів в моделі управління.  

2. Обмін даними через параметри оператора виклику як основний 

спосіб інформаційного сполучення. Дані, що передаються через параметри, 

можна поділити на два типи – вхідні і вихідні. Вхідні формуються в 

модулі, що викликаються, і використовуються у тому, що викликаються, 

без зміни їх значень. Вихідні дані формуються в результаті роботи модуля, 

що викликається, і повертаються викликуваному.  

                                                
1) [53] Замулин А. В. Типы данных в языках программирования и базах данных. 

М.: Наука, 1987. 152 с. 
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3. Опис засобами одного з МП високого рівня або Асемблера всіх 

переданих даних. Це також відноситься до описів даних з різним рівнем 

структурування.  

Ці фактори дозволяють формалізувати опис проблеми 

комплексування модулів і побудувати алгоритм її вирішення. Рішення 

проблеми комплексування модулів полягає в знаходженні формалізованого 

методу побудови програмних інтерфейсів і управління модульними 

структурами. 

Розглянемо формальний опис задачі розробки міжмовного 

інтерфейсу (ММІ). Зафіксуємо клас мов програмування L, що складається з 

n МП: 𝐿 = {𝑙𝑎}, 𝑎 = 1, … , 𝑛 Нехай є пара взаємодіючих модулів, з яких 

модуль, що викликає, написаний lа-мовою, а той, що викликається – на lβ-

мові. Позначимо через 𝑉 = [𝑣1
𝑓, 𝑣2, … , 𝑣𝑘]  список фактичних параметрів 

модуля, що викликається, а через 𝐹 = {𝑓1, 𝑓2, … , 𝑓𝑘1}  – список формальних 

параметрів цього модуля. У загальному випадку k ≠ k1. 

Розділимо V і F у відповідності зі множинами вхідних і вихідних 

параметрів: 𝑉 = 𝑉𝑖  ⋃ 𝑉0, 𝐹 = 𝐹𝑖 ⋃ 𝐹0 (i відповідає безлічі вхідних 

параметрів, а 0 – безлічі вихідних параметрів). При цьому Vi ~ Fti i, a V0 ~ 

F0 (~ позначає знак відповідності). 

Виходячи з цих позначень, завдання ММІ полягає в перетворенні 

типів даних з Vi  на відповідне подання до Fi і F0 – в представленні V0. При 

цьому принципової різниці між перетвореннями типів даних від Vi до Fi і 

від F0 до V0 не існує (надалі індекси i і 0 при відповідних множинах будемо 

опускати).  

У загальному випадку, елементу множини F може відповідати кілька 

елементів множини V і навпаки, що пояснюється розходженням у типах 

даних для фактичних і формальних параметрів. Тому відображення для 

окремих елементів множин 𝑉 = [𝑣1
𝑓, 𝑣2, … , 𝑣𝑘]  і 𝐹 = {𝑓1, 𝑓2, … , 𝑓𝑘1}  може 

виявитися неоднозначним. Для побудови однозначного відображення 

необхідно провести розбиття множин таким чином, щоб кожній 

підмножині з V відповідала тільки одна підмножина з F. Проведемо 

побудову цього розбиття.  Для кожного fi Є F розглянемо його повний 

прообраз Vi Є V. Різні прообрази Vi і Vj можуть мати або не мати однакові 

елементи. Якщо Vi ∩ Vj ≠ Ө, то об'єднаємо V1 і Vj в одну підмножину. 

Відповідно буде проведено об'єднання в одну підмножину елементів Fi і Fj. 

Ця процедура застосовується до тих пір, поки не буде вичерпана множина 
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V. В результаті отримаємо два сімейства підмножин  П = {𝑉1, 𝑉2, … , 𝑉𝑚}  і 

Ф = {𝐹1, 𝐹2, … , 𝐹𝑚}  таких, що: 

 

 

⋃ 𝑉𝑡 = 𝑉, 𝑉𝑡 ⋂ 𝑉𝑡1 = 𝜃𝑚
𝑡=1  при t ≠ t1 

 ⋃ 𝐹𝑡 = 𝐹, 𝐹𝑡 ⋂ 𝐹𝑡1 = 𝜃𝑚
𝑡=1  при t ≠ t1, (2.23) 

 

для яких існує однозначне відображення, записуване у вигляді: 

 

 А: П → Ф. (2.24) 

 

В залежності від кількості елементів у множинах Vt і Ft мають місце 

наступні випадки: 

1) | Vt | = | Ft | = 1. Відображення А для даних підмножин включає 

операції перетворення типів даних.  

2) | Ft |> 1 і | Vt | = 1. Це означає, що одному фактичному параметру 

структурного типу даних відповідає кілька формальних параметрів 

скалярних типів або структурних із меншим рівнем структурування. 

Відображення А включає операції селектора окремих компонентів 

іперетворення типів даних.  

3) | Vt |> 1 і | Ft | = 1. Це означає відповідність декількох фактичних 

параметрів одному формальному. Відображення А містить операції 

перетворення типів і конструювання структурного типу з більш високим 

рівнем структурування, ніж у переданих параметрів.  

4) | Vt |> 1 і | Ft |> 1. Це свідчить про існування глибокого зв'язку між 

модулем, що викликає, і тим, що викликається, яка залежить від 

внутрішньої логіки функціонування модулів. Такі зв'язки суперечать 

властивостям модулів, і тому цей випадок не піддається формальному 

аналізу при комплексуванні модулів.  

На основі проведеного аналізу властивостей відображення А можна 

виділити три класи операцій для інформаційного сполучення модулів.  

 

2.7.1 Операції перетворення типів даних 

 

Операції перетворення типів даних (Р) дозволяють здійснювати 

безпосереднє перетворення типу даних 𝑇𝛼
𝑡 на 𝑇𝛽

𝑡 без додаткових операцій 
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зміни рівня структурування [53], [54] 1). Операцію перетворення типів 

даних запишемо у вигляді: 𝑃𝑡𝑞
𝛼𝛽 = (𝑇𝛼

𝑡, 𝑇𝛽
𝑞

). 

Тут дані типу 𝑇𝛼
𝑡t перетворюються на 𝑇𝛽

𝑞
β, а й β відповідають мовам 

lа і lβ. Передбачається, що множина типів даних кожної МП впорядкована й 

індекси t і q визначають конкретні елементи цієї множини. Для МП, що 

мають засоби конструювання нових типів, t і q будуть функціями від інших 

індексів, і впорядкованість типів може визначатися тим, що новий тип t 

буде конструюватися з типів, для яких індекси не більші ніж t. 

Кожна МП має певні множини визначених типів даних і базових 

операцій конструювання, що визначає основу всієї безлічі типів. Новий 

тип буде мати індекс, функціонально залежний від індексів визначених 

типів і конкретних операцій конструювання. 

 

2.7.2 Операції селектора 

 

Операції селектора (S) використовуються для вибору зі структурного 

типу його окремих компонентів з меншим рівнем структурування. 

Механізми реалізації цих операцій відмінні від аналогічних, наявних в МП, 

оскільки вони не повинні змінювати структури даних, безпосередньо 

оброблюваних в модулях. Виконуються властивості модулів, пов'язані із 

незмінністю їх внутрішньої структури при комплексуванні) [52]. 

 

2.7.3 Операції конструювання структурних типів  

 

Операції конструювання структурних типів (С) є зворотними 

стосовно до операцій селектора. Їх механізми конструювання відмінні від 

аналогічних операцій, наявних в МП.  

Множина розглянутих операцій охоплює як перетворення типів 

даних для МП з класу L, так і необхідні функції конструювання 

структурних типів і вибору їх окремих компонентів. Детальний розгляд 

показує, що для даної множини операцій повнота відсутня. Причини цього 

розглядаються нижче. 

 

                                                
1) [53] Замулин А. В. Типы данных в языках программирования и базах данных. 

М.: Наука, 1987. 152 с. 

[54] Замулин А. В., Скопин И.Н. Конструирование базы данных на основе 

концепции абстрактных типов данных. Программирование. 1981. № 5. С. 38–43. 
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2.8 Задачі створення міжмовного інтерфейсу 

 

Виходячи з наведених визначень сформулюємо задачі створення 

ММІ [55] – [58] 1). 

Дано: клас МП L = {l1, l2, ..., ln} і для кожної з МП відомі множини 

типів даних і операцій конструювання нових типів.  

Необхідно: 

1. Побудувати безлічі операцій перетворення типів даних 𝑃 = {𝑃𝛼𝛽
𝑡𝑞

}, 

операцій селектора S і конструювання С для структурних типів. 

2. Для кожної пари взаємодіючих модулів провести розбиття множин 

фактичних і формальних параметрів і побудувати відображення А на 

основі Р, S і С. 

Якщо відображення А побудувати не вдається, то це означає, що 

ММІ не забезпечує сполучення даної пари модулів з дотриманням 

властивостей модулів. Можливо, пару можна реалізувати з порушенням 

розглянутих властивостей. Останнє зауваження дозволяє використовувати 

ММІ для визначення якості створюваної модульної структури.  

Визначимо апарат опису типів даних МП. Кожен тип даних 

характеризується безліччю значень, яких можуть набувати змінні цього 

типу, і безліччю операцій над цими змінними. Тому найбільш підхожим 

методом, як було зазначено, є опис типів даних як алгебраїчних систем.  

Введемо позначення для алгебраїчної системи, що відповідає деякім 

типам даних: U = <X, Ω>. Тут X – множина значень розглянутого типу, Ω 

– множина операцій над об'єктами даного типу. 

Тип самої алгебраїчної системи визначається у відповідності зі 

структурою множини Ω. У загальному випадку результати деяких операцій 

з Ω можуть не належати X, і тоді U може розглядатись як часткова 

алгебраїчна система. 

                                                
1) [55] Грищенко В. Н., Лаврищева Е. М. О создании межъязыкового интерфейса 

для ОС ЕС. УСиМ. 1978. № 1. С. 34–41. 

[56] Грищенко В. Н., Лаврищева Е. М. О стандартизированной сборке сложных 

программ. Технологическое и программное обеспечение АСУ. К.: Ин-т кибернетики 

АН УССР, 1978. С. 36–42. 

[57] Грищенко В. Н. Метод объектно-компонентного проектирования 

программных систем. К.: Проблеми програмування, 2007. № 2. С. 113–125. 

[58] Грищенко В. Н. Вопросы комплексирования программных средств. УСиМ. 

1987. № 1. С. 68–71. 
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Вибір цього методу опису зумовлений змістом задачі 

інформаційного сполучення для ММІ  . Операції перетворення типів 𝑃𝛼𝛽
𝑡𝑞

 

повинні забезпечувати не тільки однозначну відповідність множин значень 

перетворюваних типів даних в модулях, що викликають і викликаються, 

але й однакову інтерпретацію операцій над даними в цих модулях. При 

цьому повинно здійснюватися як пряме перетворення даних від того 

модуля, що викликається, до того модуля, що викликає, так і зворотне.  

 При такому підході операції перетворення 𝑃𝛼𝛽
𝑡𝑞

 відповідають 

ізоморфним відображенням однєї алгебраїчної системи в іншу. 

Відображення А, розглянуте раніше, є набір ізоморфізму, що включає 

ізоморфне відображення множин фактичних і формальних параметрів і 

ізоморфні відображення алгебраїчних систем для типів переданих 

параметрів. Виходячи з цього, першу частину постановки задачі 

формулюємо в такому вигляді.  

Для заданої множини алгебраїчних систем ∑{𝑈𝛼
𝑡 } (𝑈𝛼

𝑡  – відповідає 

типом даних t у α-вої МП з розглянутого класу L мов) побудувати всі 

можливі ізоморфні відображення між елементами множини Σ.  

Таким чином, завдання побудови ММІ буде полягати у виконанні 

наступних дій. 

1. Визначення класу МП і побудова безлічі ∑{𝑈𝛼
𝑡 } за умови, що типи 

даних 𝑇𝑎
𝑡 описуються як алгебраїчні системи 𝑈𝛼

𝑡  і  

2. Знаходження ізоморфних відображень між елементами множини 

Σ, результатом якого для 𝑈𝛼
𝑡  в 𝑈𝛽

𝑡  можуть бути: 

а) явний вид ізоморфізму; 

б) безліч ізоморфних відображень з певними загальними 

властивостями і обмеженнями;  

в) доказ відсутності існування ізоморфної відповідності між 

аналізованими алгебраїчними системами. 

Якщо має місце останній результат, то отримана безліч операцій P = 

{𝑃𝛼𝛽
𝑡𝑞

}, відповідна множини ізоморфних відображень, буде 

характеризуватися неповнотою, як було зазначено вище. 

3. Для всіх структурних типів даних будуються безлічі операцій 

селектора S і конструювання С. Ці операції базуються на загальному 

підході до структурної організації даних без урахування їх особливостей в 

конкретних МП. Необхідність побудови множин S і С визначається 
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завданнями та можливостями конкретного ММІ, і в окремому випадку ці 

множини можуть бути порожні. 

4. Для кожної пари взаємодіючих модулів повинно бути виконано: 

а) побудова ізоморфного відображення між множинами фактичних V 

і формальних F параметрів (побудова множин П і Ф); 

б) вибір необхідних операцій селектора і конструювання з множин S 

і C; 

в) вибір необхідних ізоморфних перетворень з безлічі Р. 

Запропонована схема побудови ММІ базується на типах даних МП, 

які розглядаються нижче. 

 

2.9 Моделі типів даних мов програмування 

 

Для аналізу основних типів використовується теорія структурної 

організації даних [59], [60] 1). Вона базується на формалізованому підході 

до визначення типів, який ґрунтується на аксіоматизації кожного типу і 

правилах виконання операцій над об'єктами. Система аксіом визначає 

структуру множини значень типу, належність йому окремих елементів, їх 

основні властивості, зв'язок з іншими типами даних. 

Для кожної операції, виконуваної над змінними розглянутого типу, 

визначаються типи операндів і результату. Теорія структурної організації 

даних не орієнтована на застосування в конкретній МП. Серед існуючих 

МП основні положення даної теорії втілені у Pascal, Модула-2, Ада та ін. 

Надалі для позначення типів даних використовуються синтаксичні 

конструкції мови Pascal. 

Існують чотири зумовлених типи даних: цілий (integer); речовинний 

(real); булевої (boolean); символьний (char). Вони характеризуються тим, 

що на рівні архітектури більшості ЕОМ є засоби для обробки відповідних 

типів даних і вони існують практично у всіх МП. Інші є похідними і 

утворюються за допомогою засобів конструювання нових типів даних.  

Всі типи даних поділяються на прості та структурні. До простих 

належать ті, що перелічуються і числові, до структурних – масиви, записи, 

множини, списки, даних: ті, що перелічуються, на основі булевого і 

                                                
1) [59] Буч Г. Объектно-ориентированный анализ и проектирование с примерами 

приложений на С++. М.: «Издательство Бином», СПб.: «Невский диалект», 2001. 560 с. 

[60] Чернецки К., Айзенекер У. Порождающее программирование. Методы, 

инструменты, применение. СПб.: Издательский дом Питер. 2005. 730 с. 
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символьного типів; числові на основі цілого і речового типів; масиви і 

записи як об'єкти структурних типів. 

Інші типи, представлені в теорії структурної організації даних, є 

менш поширеними у МП і розглядаються без докладного аналізу. 

 

2.9.1 Моделі простих типів даних 

 

До простих типів відносяться ті, що перелічуються, і числові. 

Загальне позначення типу, що перелічується, має вигляд type T = {х1, х2, .... 

хп). Тут Т – ім'я типу, а х1, х2, ....,хп – імена всіх значень типу Т, що 

утворюють множину значень X. Операції над типами, що перелічуються, 

включають бінарні операції відносини і унарні операції pred і succ, що 

визначають відповідно попередній та наступний елементи в безлічі X. Всі 

операції відносини (<, ≤, >, ≥, =, ≠) при побудові алгебраїчних систем 

будуть замінені однією (≤), визначальною лінійною впорядкованістю 

безлічі X.  

Прикладами типів, що перелічуються,  можуть служити булевий і 

символьний типи. Множини значень булевого типу складається з двох 

елементів – false і true. Множина операцій Ω, крім перерахованих вище, 

включають операції булевої алгебри &, V, ¬. Запишемо алгебраїчну 

систему, відповідну булевим типам: 

 

𝑈𝑏 = 〈𝑋𝑏 , Ω
𝑏〉, 

𝑋𝑏 = {false, true}, 

 Ω = {&, V, ¬, pred, succ, ≤}, (2.25) 

 

𝑈𝑏має тип (2, 2, 1, 1, 1, 2) згідно арності відповідних операцій та 

предикатів. 

Булевий тип в МП записується у вигляді type Tb = (false, true). Якщо 

він стандартний (Boolean), то цей опис в текстах модулів може опускатися.  

Множина значень X символьного типу складається з літер, цифр і 

спеціальних символів (знаків арифметичних операцій, розділових знаків 

тощо). Множина операцій збігається з безліччю операцій для будь-якого 

перерахованого типу. Алгебраїчна система Uc, відповідна символьному 

типу, має вигляд: 

 

𝑈с = 〈𝑋с, Ω
с〉, 



49 

Хс = {... , 'А' ... , 'Х'. . . , '0 ', '1',. .. , '9 '}, 

 Ωc = {pred, succ, ≤}. (2.26) 

Множина X упорядкована відповідно до внутрішнього подання 

символів для ОС ЄС.  

Алгебраїчна система Uc має тип <1,1; 2> згідно арності відповідних 

операцій і предикатів. 

Символьний тип засобами МП записується таким чином: type Тс = 

(..., 'А', ..., 'Х' ...., '0 ', ..., '9'). Якщо він стандартний (CHAR), то цей опис в 

модулях може бути опущено. Операція «ord», що присвоює кожному 

символу його порядковий номер у множини Xc, і «chаr», яка визначає за 

порядковим номером символу його значення, є по суті операціями 

перетворення типів і тому в безліч Ωc не включені.  

Для перерахованих типів характерні такі аксіоми [61] 1), які в 

майбутньому будуть використовуватися для аналізу операцій 

перетворення типів даних: 

 

X. min  X, 

X. max X, 

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

 ( x  X) & ( x ≠ X . max)  succ (x) ≠ X. min (2.27) 

 

Тут X.min і X.max позначають відповідно мінімальний і 

максимальний елементи множини X. 

Практичне використання числових типів завжди містить обмеження, 

визначувані архітектурою ЕОМ (кінцеве значення кількості розрядів слова 

пам'яті для подання чисел) або явним описом в модулях (для обмеження 

діапазону значень окремих елементів). Тому всі числові типи без 

порушення спільності аналізу можуть розглядатись як відрізки. У 

загальній формі відрізок записується у вигляді type T = (X.min ... X.max). 

Тут X.min і X.max позначає відповідно мінімальний і максимальний 

елементи відрізка. Для будь-якого х   Х виконується умова х.min <х 

<х.max. Для стандартних числових типів (INTEGER і REAL) наведене 

вище в модулях може бути опущено. У цьому випадку елементи X.min і 

X.mаx не визначені й залежать від конкретної реалізації транслятора з ЯП 

на конкретному типі ЕОМ. Над змінними цілого типу і типів, для яких 

                                                
1) [61] Глушков В. М., Цейтлин Г. Е., Ющенко Е. Л. Алгебра. Языки. 

Программирование. К.: Наук. думка, 1974. 328 с. 
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цілий тип є базовим, виконуються ті ж операції, що і в разі перерахованих 

типів. Крім того, додаються операції цілочислової арифметики: унарний 

мінус, +, -, «div» (цілочислове ділення) і «mod» (отримання залишку від 

ділення). Алгебраїчна система 𝐺 𝑖, яка відповідає цілому типу, буде мати 

вигляд: 

 

𝑈𝑖 = 〈𝑋𝑖 , Ω
𝑖〉, 

Xi = {Хi..min, Xi.max + 1, … Хi .max}, 

 Ωi = {+,  , div, -, ≤}. (2.28) 

 

У безлічі Ωi операція «-» відповідає унарному мінус. Решта операцій 

виражаються через операції, включені в Ω. Алгебраїчна система Gi має тип 

(2, 2, 2, 1, 2) згідно арності операцій і предикатів. Форма запису цілого і 

відрізків цілого типу в МП має вигляд: 

 

 type Ti = (Xi.min, ..., Xi. max). (2.29) 

 

Над змінними речовинного типу і типів, для яких речовинний тип є 

базовим, виконуються операції відношення і звичайні арифметичні 

операції для дійсних чисел (унарний мінус, «+», «-», «», «/»). Алгебраїчну 

систему Gr, відповідну матеріальному типу, запишемо наступним чином: 

 

𝑈𝑟 = 〈𝑋𝑟 , Ω𝑟〉, 

Хr = {x | Хr. min ≤ x ≤ Хr. max} 

 Ωr = {+, , /, -, ≤}. (2.30) 

 

У безлічі Ωr операція «-» відповідає унарному мінусу. Алгебраїчна 

система Ωr має тип (2, 2, 2, 1, 2) згідно арності операцій і предикатів. 

Форма запису речового і відрізків речовинного типу в МП має 

вигляд: 

 

 type Tr = (Хr.min, ..., Хr max). (2.31) 

 

Необхідно зробити зауваження щодо порядку виконання операцій 

над якими типами: 

– всі операнди наводяться до базового типу; 

– операція виконується, як над об'єктами базового типу; 
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– для отриманого результату виконується зворотний перехід від 

базового до вихідного типу. 

Якщо результат належить безлічі значень даного типу, то операція 

виконується вірно. В іншому випадку результат операції не визначений. 

На додаток до аксіом для числових типів будуть використовуватися 

наступні:  

 

( x  X)  Т (Т0(х)) = х, 

 ( x1  X) & ( x2  X)  ( x1 ≤ x2 ) ≡ (T0(x1) ≤. T0(x2)) . (2.32) 

 

Тут Т0 позначає базовий тип для типу Т. Операції Т0 (х) і Т (х) 

визначають перетворення значення до відповідного типу. У цих 

позначеннях виконання арифметичних операцій для числових типів буде 

визначатися наступним чином ( ¬ будь-яка двомісна арифметична 

операція): 

 

 ( x1  X) & ( x2  X)  (x1   x2 ) ≡ T (T0(x1)  T0(x2) ) (2.33) 

 

Операції порівняння числових типів виконуються згідно з аксіомою 

(2.26). 

 

2.9.2 Моделі структурних типів даних 

 

Відмінною особливістю структурних типів даних в порівнянні з 

простими є те, що вони містять кілька впорядкованих елементів, обробка 

яких проводиться як над цілими об'єктами, так і на рівні окремих 

елементів. Структурні типи будуються з базових типів і відрізняються 

функціями конструювання та механізмами обробки. В якості основних 

структурних типів в роботі розглядаються масиви і записи [62] 1).  

Масиви. Функція конструювання масиву на основі базових типів 

полягає у визначенні відображення з множини індексів на безліч значень 

його елементів: 

 

 M: I → Y.  (2.34) 

 

                                                
1) [62] Хоар Ч. О структурной организации данных. Структурное 

программирование. М.: Мир, 1975. С. 92–197. 
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Тут I – множина індексів, Y – множина значень елементів масиву. В 

загальному випадку відображення М може не бути взаємно однозначним, 

якщо в різних елементах масиву (елементи з різними індексами) містяться 

однакові значення. Множина I є множиною значень типу, що 

перелічується, або відрізка цілого типу. Елементи безлічі Y можуть бути 

елементами будь-якого типу, що допускається в теорії структурної 

організації даних. 

Над масивами можуть виконуватися такі операції: 

а) відношення для упорядкованих масивів (визначається як 

сукупність операцій відношення для всіх елементів масивів);  

б) додавання і віднімання однотипних масивів, тобто масивів з 

однією і тією же множиною індексів (визначається як сукупність 

відповідних операцій над всіма елементами масивів з однаковими 

індексами); 

в) множення двомірних масивів за правилами множення матриць. 

Операція множення накладає обмеження на область значень індексів 

масивів, пов'язаних з правилами множення матриць, і не є спільною для 

всіх типів масивів. Операції додавання і віднімання виконуються тільки 

для числових масивів. Тому вони не входять до складу безлічі загальних 

операцій над масивами. Алгебраїчна система, відповідна типу даних 

масивів, має такий вигляд: 

 

𝑈𝛼 = 〈𝑋𝛼 , Ω
𝛼〉, 

Xα = { x |( x1  Xα) & |( x2  Xα)  I ( x1) = 

 I ( x2 )) & (Y (x1)  Y(x2)  �̅� (Хα) )}, Ωα = { ≤ }.  (2.35) 

 

Тут I {х) позначає множину індексів для масиву х, Y (x) – множина 

значень елементів масиву х, �̅� (Хα) визначає множину значень елементів 

для всіх масивів, що належать до розглянутого типу. Другий вираз (2.35) 

позначає, що до даного типу належать тільки ті масиви, у яких множини 

індексів співпадають, а множини значень їх елементів належать одній й тій 

ж множині, що характеризує розглянутий тип. В позначеннях (2.35) 

відображення (2.34) набере такого вигляду (I – постійно для всіх х): 

 

 x : I → Y(x), Y(x)  �̅� (x).  (2.36) 
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Множина Ωα складається тільки з одного предиката. Тому 

алгебраїчна система Gα фактично є алгебраїчною моделлю другого типу. 

Тип даних масиву в МП записується у вигляді: 

 

 type Та = аrrаy Т (I) of T (�̅�), (2.37) 

 

де Та – тип даних масиву; Т(I) – тип даних індексів масиву; T(�̅�) – тип 

даних для множини значень елементів масивів типу Та. 

Операції, визначені в (2.35), виконуються над масивами як над 

єдиним структурним значенням. Крім того, над елементами множин I і Y 

можуть виконуватися операції, відповідні їх типами даних. Визначимо 

операцію селектора для елементів масиву.  Нехай I' I. Через Е позначимо 

вкладення I '→ I. Відображення Е • М: I '→ Y називається обмеженням 

відображення М на x і позначається М | I ' [63] 1). Якщо I' складається з 

одного елемента I' == {k}, то М | {k} буде визначати елемент множини Y, 

відповідний індексу k. Замінюючи М на х (згідно з визначенням масиву), 

отримаємо позначення операції селектора для елементів масиву х | {k}. У 

МП зазвичай елемент масиву позначається у вигляді х [k]. 

Необхідно відзначити, що в попередньому аналізі розглядалися 

одновимірні масиви. Багатовимірні масиви визначаються рекурсивно. Дані 

типу Т(Y) в описі масиву Та у свою чергу можуть бути масивами. При 

цьому підході послідовність пропозицій: 

 

type Та = array T (I1) оf T (Y1), 

 type T (Y1) = array Т (I2) оf Т (Y2) (2.38) 

 

еквівалентна наступному запису: 

 

 type Та = array Т (I1  I2) оf Т(Y2). (2.39) 

 

В останньому реченні множина індексів масивів, що належать типу 

Та, представлена у вигляді прямого добутку множин значень для типів Т(I1) 

і Т(I2). Операція селектора буде визначатися у вигляді {х}|{ i } } | {j}, якщо 

i  I1 і j  I2. У МП елемент масиву в цьому випадку буде позначатися 

через x [i], [j] або х [i, j]. 

                                                
1) [63] Капитонова Ю. В., Летичевский А. А. О конструировании математических 

описаний предметных областей. Кибернетика. 1988. № 4. С. 17–25. 
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Записи. Структурний тип запису, як і масив, складається з декількох 

компонентів, які можуть бути різнорідними, тобто належати різним 

простим або структурним типам. Функція конструювання записів 

представляє конкатенацію окремих компонентів. Множина значень типу 

запис є прямим добутком множини значень її компонентів. До множини 

операцій, що виконуються над записами, відносяться тільки операції 

відношення. При цьому передбачається, що порівнюватися можуть тільки 

однотипні структури (типи компонентів порівнюваних записів і їх порядок 

проходження однакові) і для кожного компонента запису виконувана 

операція відношення інтерпретується як відповідна операція для типу, 

відповідного даному компоненту. 

Нехай запис складається з п компонентів. Кожен m-компонент (т =  

= 1, 2, ..., п) має тип Tvm та йому відповідає алгебраїчна система  𝑈𝑣𝑚 =

〈𝑋𝑣𝑚 , Ω
𝑣𝑚〉,.  Індекс vm відповідає одному з індексів для розглянутих в 

роботі типів даних. Алгебраїчна система для запису буде мати вигляд: 

 

𝑈𝑍 = 〈𝑋𝑍 , Ω
𝑍〉, 

Xz = { x | (x=xv1  …  xvn) & (xv1  X v1) & … & (xvn   X vn )}, Ωz = { ≤ }. (2.40) 

 

Аналогічно масиву алгебраїчна система Gz є моделлю типу (2). 

Загальна форма представлення типу для запису має вигляд: 

 

 type Тz = (Sv1: T v1; ... Svn: T vn). (2.41) 

 

Тут Sv1, ..., Svn – селектори, а Tv1, ..., Tvn – типи даних для компонентів 

запису. Засобами MП запис (Sv1, ..., Svn) – імена компонентів запису) 

описується таким чином: 

 

type T z = record 

Sv1:Tv1 

: 

Svn : Tvn 

 end. (2.42) 

 

Операції, введені в (2.40), виконуються над записом як над єдиним 

структурним значенням. Для обробки окремих компонентів введемо 

операцію селектора, аналогічно відповідній операція для масиву. Нехай I = 
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{Sv1, ..., Svn}, I ' I. Позначимо через Е вкладення I '→ I. Нехай х – змінна 

типу запис і визначається згідно з (2.40). Введемо в розгляд безліч Xv = 

{Xv1,. . . , Xvn}. Тоді між I і Xv існує однозначна відповідність М: I → Xv. 

Обмеження відображення М на I' позначимо через M | {Svm}. Якщо I 

складається з одного елемента I'= {Svm}, то M | {Svm} буде визначати Svm-ий 

запис компонента. Замінюючи М на х, отримуємо x | {Svm}. У MП 

компонентні записи позначаються у вигляді х • Svm, де Svm – ім'я 

відповідного компонента. 

Проведений аналіз відноситься до фіксованих записів, для 

варіантних записів, послідовність компонентів яких визначається 

спеціальною ознакою, можна діяти таким чином. Ознака є змінною типу, 

що перелічується, з кінцевою множиною значень. Кожному конкретному 

значенню ознаки відповідає певний вид запису. Тому замість одного 

варіантного запису розглядається сімейство фіксованих записів для 

кожного значення ознаки. Сімейство кінцеве, так як має просте число 

елементів типу, що перелічується. Аналіз варіантного запису буде 

зведений до перебору отриманого сімейства і обробки конкретного 

фіксованого запису. Тому в майбутньому без зниження спільності 

результатів будуть розглядатися тільки фіксовані записи. 

 

2.9.3 Моделі складних типів даних 

 

Вище були розглянуті основні структурні типи даних – масиви і 

записи, які зустрічаються в більшості МП. Крім них застосовуються й 

інші: множини, об'єднання, динамічні об'єкти даних, списки, 

послідовності, стеки, дерева та ін. Деякі з цих типів є стандартними в 

конкретних МП, інші реалізуються шляхом програмного моделювання 

відповідних структур і операцій над ними. У даній роботі для додаткових 

структурних типів наводиться інформація описового характеру і детальний 

аналіз не проводиться. Це викликано наступними причинами [64] 1): 

а) деякі типи є власністю одного або малого числа МП і не мають 

аналогів в інших МП; 

б) аналіз деяких типів, модельованих засобами певної МП, може 

зводитись до аналізу базових типів, докладно розглянутого у даній роботі; 

                                                
1) [64] Агафонов В. Н. Типы и абстракция данных в языках программирования. 

Данные в языках программирования. М.: Мир, 1982. С. 267–327. 
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в) реалізація деяких типів і виконання операцій над ними 

недостатньо формалізовані. 

Необхідно відзначити, що чим складніший тип даних, тим 

різноманітніші операції над об'єктами цього типу і тим менше 

формалізовано представлення цих операцій в МП. 

 

2.9.3.1 Множини 

 

Прикладом МП, в якій реалізований апарат множин, є Pascal [65] 1). 

Загальна форма запису типу даних безліч наступна: 

 

 type T = powerset T0, (2.43) 

 

де Т визначає тип множини; Т0 є базовим типом для елементів 

множини. 

Зазвичай Т – цілий тип або тип, що перелічується. Для типу Т 

реалізовані всі основні операції над множинами як математичними 

об'єктами – об'єднання, перетин, різниця, операції включення, визначення 

тотожності й нетотожності. Операції селектора являють собою вибір 

елемента типу Т0 з об'єкта типу Т. Операцією конструювання є формування 

з одного або декількох елементів типу Т0 об'єкта типу Т. 

 

2.9.3.2 Об'єднання  

 

Загальна форма запису для об'єднання має вигляд [66] 2): 

 

 type T = union (Tv1, ..., Tvn), (2.44) 

 

де Т – тип об'єднання; Tv1, ..., Tvn – базові типи. 

Загалом, на базові типи обмеження не накладаються. Будь-який 

об'єкт типу Т має два компоненти – значення і ознака, за якою 

визначається один з типів Tv1, ..., Tvn для даного значення. Механізм 

реалізації об'єднання подібний до механізму реалізації варіантних записів. 

Відмінність полягає в тому, що сам компонент прихований на відміну від 

                                                
1) [65] Брауде Э. Дж. Технология разработки программного обеспечения. Спб.: 

Питер, 2004. 655 с. 
2) [66] Жоголев Е. А. Принципы построения многоязыковой системы модульного 

программирования. Кибернетика. 1974. № 4. С. 78–83. 
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ознаки варіантного запису, в яку він входить в якості окремого 

компонента. Всі операції над об'єктами типу аналогічні операціям над 

варіантними записами. 

 

2.9.3.3 Динамічні об'єкти даних 

 

Цей тип даних в різних варіантах реалізований в багатьох МП [67] 1): 

Паскаль, Ада, ПЛ / 1, С тощо. Загальна форма запису для цього типу має 

вигляд:  

 

 type Т = pointer to T0, (2.45) 

 

де Т – визначає контрольний тип; T0 – базовий тип. 

Базовим може бути будь-який тип. Об'єкт типу Т являє адресу об'єкта 

типу T0. Фактично контрольний тип не є структурним тому, що змінні 

цього типу містять тільки одне значення, як і об'єкти простих типів. Однак 

використання посилального типу відрізняється від використання простих 

типів. Операції над посилальними типами не формалізовані. Наприклад, 

мова Паскаль допускає тільки одну операцію – настройку на елемент 

базового типу (аналогічно операції присвоювання). У той же час мова Сі 

допускає над посилальними типами операції адресної арифметики. 

 

2.9.3.4 Списки  

 

Списки є конструкціями МП Лісп або можуть реалізовуватися 

програмним моделюванням [68] 2). У другому випадку елемент списку 

описується як запис, що містить один або кілька компонентів 

посилального типу, які забезпечують зв'язок між елементами списку. До 

останніх в цьому випадку можуть застосовуватись операції, аналогічні 

операціям над фіксованими записами. Крім них існують операції, що 

застосовуються до цілого списку: вибір початкового елемента, отримання 

залишку списку, з'єднання списків, їх порівняння, інвертування, пошук 

елементів (атомів) у списку тощо. Необхідно відзначити, що в МП Lisp – ці 

операції належать до засобів самої мови. Для мов, які не мають 

                                                
1) [67] Дейкстра Э. Дисциплина программирования. М.: Мир, 1978. 277 с. 
2) [68] Мартин Р. Быстрая разработка программ: принципы, примеры, практика. 

М.: Вильямс, 2004. 752 с. 
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стандартних засобів обробки списків, аналогічні операції повинні 

реалізуватись у вигляді окремих процедур. Все це не дозволяє визначити 

фіксовану множину стандартних операцій над списками, характерну для 

всіх або більшості МП. 

 

2.9.3.5 Послідовності 

 

Загальна форма має вигляд:  

 

 type T = sequence T0, (2.46) 

 

де Т – тип послідовності; T0 – базовий тип. 

Послідовність є одним з варіантів списку, у якого кожен елемент 

містить тільки одну посилальну змінну, що забезпечує односторонній 

зв'язок. Операції над послідовностями аналогічні операціям над списками. 

Одним з різновидів послідовності є рядок. Для рядків кожен елемент, 

окрім посилальної змінної, містить компонент символьного типу [69] 1). 

Обробка символьних рядків допускається в мові SNOBOL. 

 

2.9.3.6 Стеки  

 

Стек являє собою спеціальним чином організовану пам'ять з 

дисципліною обробки LIFO (останнім прийшов – першим оброблено). 

Зазвичай окремий елемент стеку належить простому типу [70] 2). Однак, 

використовуючи засоби програмного моделювання, можна реалізувати 

обробку стеків, що містять елементи будь-яких типів. На практиці стеки 

реалізуються у вигляді масивів або списків. На відміну від інших 

додаткових структурних типів, множина операцій над стеками фіксована і 

включає: ініціалізацію стеку, занесення елемента в стек, вибір зі стеку, 

аналіз елемента, що знаходиться на вершині стеку.  

Операції над стеками можуть реалізовуватись на апаратному рівні, 

стандартними засобами МП або програмним моделюванням.  

 

 

                                                
1) [69] Липаев В. В. Отладка сложных программ: Методы, средства, технология. 

М.: Энергоатомиздат, 1993. 384 с. 
2) [70] Соммервилл И. Инженерия программного обеспечения. 6-изд. М.: 

Вильямс, 2002. 624 с. 
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2.9.3.7 Дерева  

 

Дерева є списковими структурами і служать для представлення 

графів або інших аналогічних об'єктів [71] 1). Множина операцій над 

деревами аналогічна множині операцій над списками. Реалізація цих 

операцій залежить від конкретних програм. 

Крім розглянутих додаткових структурних типів використовуються і 

інші [72] 2) – таблиці, файли, всілякі комбінації перерахованих вище типів і 

ін. Повний аналіз всіх типів даних і їх перетворень виходить за рамки 

монографії, проте, запропонований підхід може застосовуватися і для 

використання цих типів. 

 

2.10 Висновки за розділом 

 

У розділі розглянуто створення системи понять, що формують 

парадигму реінжинірингу інформаційних систем, яка необхідна у випадку 

їх еволюційного розвитку. Лінгвістичне забезпечення інформаційних 

систем розглядає побудову програмної системи за допомогою однієї або 

декількох (узгоджених між собою) мов програмування, кожна з яких 

ґрунтується на правилах конкретної граматики.  

Математичний апарат породжувальних граматик дозволяє описати 

процес переведення програмної системи, написаної однією мовою 

програмування, на іншу визначену мову. Створена парадигма дозволяє 

працювати з багаторівневими інформаційними системами, частини яких 

написано різними мовами програмування. 

Підсумовуючи викладений матеріал, зазначимо, що породжувальні 

граматики можуть широко застосовуватись щодо розгляду лінгвістичного 

забезпечення програмних систем. Особливої важливості інструмент 

породжувальних граматик набирає у разі виконання необхідного 

реінжинірингу програмного коду, який написано різними мовами 

програмування.  

Сформована у монографії парадигма, з наукової точки зору, ляже в 

основу методології реінжинірингу програмних систем, а з практичної – 

стане у пригоді системним програмістам, які працюють із мультимовними 

                                                
1) [71] Мюллер Р. Д. Базы данных и UML. Проектирование. М.: Лори, 2002. 420 

с. 
2) [72] Константайл Л., Локвуд Л. Разработка программного обеспечения. СПб.: 

Питер, 2004. 592 с. 
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надбудовами програмних систем, що набувають еволюційного розвитку із 

плином часу та вдосконалення в процесі використання.  

Проблема перетворення типів даних – життєво важлива на кожному 

етапі розвитку ІСТ і МП, які використовуються для опису програм у різних 

областях. У розділі розглянуто формальний апарат (аксіоми, теореми) 

представлення типів даних МП у вигляді алгебраїчних систем і метод 

відображення незбіжних типів даних при зверненні однієї різномовної 

програми до іншої, що використовує функції трансформації типів даних 

для кожної пари МП.  

Викладено методику перетворення типів даних МП четвертого і 

сучасного покоління, а також підходи до її реалізації в сучасних системах і 

середовищах (СORBA, COM, .NET та ін). Крім того, ця проблема знайшла 

відображення у стандарті ISO / IEC 11404: 2007, орієнтованому на 

перспективне використання загальних типів даних в нових МП в якості їх 

надбудови високого рівня. 

Слід додати, що розкриття сутності окремих складових поданих 

моделей та деталізація принципів їх побудови, вимагають ретельного 

опису та залучення широкого математичного апарату. 

Основні власні наукові дослідження, подані авторами у другому 

розділі монографії, опубліковані у наукових працях [2], [3], [7], [8], [12], 

[13], [16] 1). 

  

                                                
1) [2] Великодний С. С., Тимофєєва О. С. Базові методи реінжинірингу програмних 

компонентів. V International scientific-practical conference “Information Control Systems and 
Technologies”: materials ICST-Odessa, 20 – 22 sep. 2016.  Odessa, 2016. P. 293–295. 

[3] Великодний С. С., Тимофєєва О. С. Порівняльний огляд європейської та вітчизняної 

наукової діяльності у галузі інформаційних технологій. Управління якістю підготовки фахівців: 
зб. тез доп. Всеукр. наук.-мет. конф., 21 – 22 лют. 2017 р. Одеса, 2017. С. 9–10. 

[7] Великодний С. С., Тимофєєва О. С. Парадигма подання лінгвістичного забезпечення 

за допомогою породжувальних граматик. Розвиток транспорту. 2017. №1. С. 128–135. 

[8] Парадигма подання лінгвістичного забезпечення за допомогою формальних 
граматик. Information Control Systems and Technologies: VI International scientific-practical 

conference: materials, Odessa, Ukraine, 20 – 22 sep. 2017. Одеса: «ВидавІнформ НУ «ОМА», 2017. 

С. 266–268. 
[12] Великодний С. С., Тимофєєва О. С. Спосіб мультилінгвістичного перекодування 

програмного забезпечення складних інформаційних систем та технологій. Наукові праці ОНАЗ 

ім. О.С. Попова. 2017. №2. С. 153159. 

[13] Великодний С. С., Тимофєєва О. С., Зайцева-Великодна С. С., Нямцу К. Є. 

Порівняльний аналіз властивостей відкритого, вільного та комерційного програмного 
забезпечення. Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія. 2018. №1 (41). С. 21–27. 

[16] Великодний С. С., Тимофєєва О. С., Зайцева-Великодна С. С. Метод розрахунку 

показників оцінки проекту при виконанні реінжинірингу програмних систем. Радіоелектроніка, 

інформатика, управління. 2018. №4. С. 135–142. 
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3 ТЕХНОЛОГІЯ МУЛЬТИЛІНГВІСТИЧНОГО ПЕРЕКОДУВАННЯ 

ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ 

 

У розділі розглядається новий спосіб перекодування ПЗ ІС різного 

галузевого призначення. Відмінною особливістю розглянутого способу є 

можливість підтримки роботи більше десяти найпопулярніших мов 

програмування. При застосуванні способу вдається автоматизувати процес 

перекодування компонентів програмного забезпечення та, за рахунок 

цього, вивільнити робочий час програмістів від рутинного 

перепрограмування і зменшити вірогідність виникнення структурних 

помилок, що успадковуються від попередньої системи. 

 

3.1 Задача перекодування 

 

Актуальність задачі виходить з перспектив розробки способу 

реінжинірингу ІС, як засобу отримання нового компонента шляхом 

виконання послідовності операцій внесення змін, модернізації або 

модифікації, а також перепрограмування окремих компонентів програмних 

систем. Цей спосіб повинен містити у собі процеси реорганізації та 

реструктуризації системи, переведення окремих компонентів системи в 

іншу, сучаснішу мову програмування, а також процеси модифікації або 

модернізації структури і системи даних. 

До причин, що перешкоджають найскорішому використанню 

способу, можна віднести відсутність опису шляхів відновлення та 

успадкування програмної архітектури системи, що перепрограмується. 

Високої ефективності ІС, яка виражається, перш за все, через 

мінімізацією часових, а, відповідно, й матеріальних витрат при 

експлуатації ІС, можна домогтися за рахунок удосконалення її ПЗ.  

В основу розділу поставлено задачу розробки способу реінжинірингу 

ІС шляхом еволюції позитивних змін її ПЗ, що забезпечить підвищення 

зручності експлуатації, супроводу та використання, надасть можливості 

розширення за допомогою підключення розроблених та / або 

удосконалених видів забезпечення ІС. 
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3.2 Формулювання способу 

 

Найважливішею дією для створення скелетної структури та 

реінжинірингу є створення двох діаграм [73] 1): діаграми класів і діаграми 

компонентів. Саме з них генерується код майбутнього програмного 

продукту [74] 2). Всі інші діаграми мають допоміжну (полегшувальну) роль 

[75] 3) і використовувати їх потрібно тільки на свій розсуд. 

Встановлена задача досягається тим, що спосіб 

мультилінгвістичного перекодування ПЗ ІС можна звести до визначеної 

наведеної послідовності, що включає виконання нижченаведених 

сформульованих пунктів. 

 

3.2.1 Обрання кінцевої мови програмування 

 

Виконання цього пункту залежить від технічного завдання або 

сучасних вимог ринку, зведених у так званий топ-список найпопулярніших 

мов програмування, до яких належать: С; С++; C#; Java; PHP; Delphi; 

Python; Visual Basic тощо. 

 

3.2.2 Вибір оптимального CASE-засобу 

 

Вибір CASE-засобу залежить від уподобань користувача. На думку 

автора, найоптимальнішим CASE-засобом, що підтримує імпортування та 

генерацію коду, написаного мовами, наведеними вище, є Enterprise 

Architect (ЕА). Саме ЕА (версія 13.5) будемо розглядати як ефективний 

інструмент перекодування. 

Виходячи із поставленої задачі, в обраному середовищі моделювання 

повинні були бути присутніми багато можливостей, крім стандартного 

набору діаграм (15 штук), мені потрібно провести аналіз ефективності, а це 

бізнес- діаграми, діаграми часу тощо.  

                                                
1) [73] Carroll E. R. Estimating Software Based on Use Case Point. OOPSLA '05: 

Companion to the 20th annual ACM SIGPLAN conference on Object-oriented programming, 

systems, languages, and applications, San Diego, CA, 2005. P. 257–265. DOI: 

10.1145/1094855.1094960. 
2) [74] Cohn M. Agile Estimating and Planning. NY: Prentice Hall, 2005. 368 p. 
3) [75] Clemmons R. Project Estimation with Use Case Points. Cross Talk. 2006. № 2, 

February. P. 18–22. 
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У одному із найвідоміших середовищ, Rational Rose, бізнес діаграми 

і всі наступні економічні діаграми реалізовані не ефективно [76] 1). На 

даний момент існує не багато систем моделювання, які підтримують 

коректну генерацію коду багатьма мовами, особливо якщо врахувати не 

самі використовувані мови, хоча в поданій монографії ці мови нам не 

знадобляться, але програмний продукт, який розвивається у даному 

напрямку має найкращі перспективи для вивчення. Так само важливі були 

зручності в роботі і простота інтерфейсу. Звичайно в плані простоти 

інтерфейсу EA відстає від своїх аналогів, але це перекривається його 

ефективністю [77] 2). 

 

3.2.3 Аналіз програмного продукту 

 

Для повноцінного розбору на компоненти обрано програмний 

продукт під назвою BRL-CAD, тому необхідно навести конкретні переваги 

програмного продукту [78] 3). 

Загальна тенденція в усе більш широкому використанні програмних 

продуктів з відкритим кодом сьогодні не викликає сумнівів. На даний 

момент роль вітчизняних розробників у роботі над відкритими програмами 

занадто мала. Причина? Тільки недавно з'явилися відкриті системи, і 

багато хто ще не розібрався в їх перевагах. З одного боку існує багато 

пропрієтарних CAD-систем, також існують CAD-системи з відкритим 

кодом. Навіщо потрібні ще й вітчизняні напрацювання в CAD системах з 

відкритим кодом? 

Розробки в області ПЗ надають країні розробнику нові можливості та 

переваги, до яких можна віднести конструкторські бюро, системи 

військового призначення та ін. В умовах загострення різноманітності 

агресивних дій з боку країн, які здатні контролювати переважну кількість 

розробників ПЗ, використання ПЗ все більше пов'язано з обороноздатністю 

країни. Зосередимо увагу на останньому – обороноздатність країни. 

CAD-система BRL-CAD була створена спеціально для військових 

цілей армії США. Стало дивним, що США відкрили свою, на той час, 

секретну розробку – новий потужний програмний продукт для 

                                                
1) [76] Боггс У., Боггс М. UML и Rational Rose. С-Пб.: Лори, 2008. 600 с. 
2) [77] Фаулер М. UML. Основы. Краткое руководство по стандартному языку 

объектного моделирования. М.: Символ-Плюс, 2011. 192 с. 
3) [78] Троелсен Э. Язык программирования C# 2010 и платформа .NET 4.  М.: 

Вильямс, 2011. 1392 с. 
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твердотільного моделювання [79] 1) і пізніше, через 20 років, зробили його 

Open Source. 

Виявилося що переклад BRL-CAD в вільний режим був вигідний 

економічно. Весь розвиток і тестування ведеться за рахунок розробників 

по всій країні і за її межами, за відхиленнями і модифікаціями стежать 

військові сили США, а в разі, коли потрібна секретність, завжди є 

можливість підключити модуль, який буде захищати розробку. 

Цей приклад показує, що підхід «Open Source» дає можливість 

американським військовим, практично не вкладаючи коштів, 

контролювати розвиток у потрібному їм напрямку складних програмних 

комплексів, по суті, диктуючи правила «гри» іншим користувачам. Ця 

концепція може бути взята на озброєння і нашими держзамовниками 

[80] 2). 

З причин, зазначених вище, створення вітчизняних Open Source 

проектів і підтримка команд і розробників, є вигідною з будь-якої точки 

зору. 

Тому метою цієї роботи буде розпланувати процес створення 

аналогічного програмного продукту з урахуванням нових технологій і 

аналітичних засобів. 

 

3.2.4 Ідентифікація компонентів 

 

Далі необхідно визначитись, який саме компонент ІС треба піддати 

перекодуванню. Для прикладу розглянемо обрання будь-якого відкритого 

компонента, написаного мовою С (рис. 3.1). Нехай це буде компонент 

«type.h» (див. рис. 3.1). 

 

3.2.5 Імпорт компонентів 

 

Імпорт компонентів вже виконаємо за допомогою ЕА (рис. 3.2), де 

послідовно після встановлення необхідних параметрів, оберемо: 

 

Code → Source Code → Import Code → C Files… 

                                                
1) [79] Колесов Ю. Б., Сениченков Ю. Б. Моделирование систем. Объектно-

ориентированный подход. С-Пб.: БХВ-Петербург, 2006. 192 с. 
2) [80] Воройский Ф. С. Основы проектирования автоматизированных 

библиотечно-информационных систем. С-Пб.: ФИЗМАТЛИТ, 2002. 384 с. 
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Так само можна виконати імпорт будь-якого компонента, написаного 

будь-якою мовою із переліку мов, що випадає зі списку, які включено до 

ЕА. 

Якщо імпорт компонентів було виконано правильно, то після 

зворотного інжинірингу імпортованого коду з’явиться відновлена 

структура первісного компонента (рис. 3.3). 

 

3.2.6 Генерація коду нової структури 

 

Для виконання генерації коду після встановлення необхідних 

параметрів ЕА, до яких входить виділення потрібних структурних 

елементів, необхідно виконати наступні дії із сформованою структурою: 

 

Source Code Engineering → Generate Current Element… 

 

Після чого з’явиться запит – «Генерація коду» (рис. 3.4), у якому 

треба вказати місце для збереження нового компонента, перекодованого 

вже новою мовою. 

Далі вже обираємо мову, в яку буде перекодований компонент, 

наприклад: Java (рис. 3.4) та натискаємо кнопку «Generate». 

Після цього виконується процес перекодування, за яким можна 

спостерігати за допомогою повідомлень декількох системних вікон 

(рис. 3.5). 

Якщо все виконано правильно, у вказаному місці з’явиться 

перекодований необхідною мовою компонент ІС. 

 

3.2.7 Редагування перекодованого компонента 

 

Цей компонент ІС – може бути доступний для подальшого 

редагування або підключення до нової ІС як за допомогою ЕА, так і за 

допомогою будь-якого редактора, орієнтованого на вже нову перекодовану 

мову.  
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Рисунок 3.4 – Приклад запиту «Генерація коду» 

 

3.3 Аналіз імпортованої діаграми класів 

 

Поняття «клас» є основним будівельним блоком для більшої частини 

сучасних програмних засобів [81] 1). Клас є основною об'єктно-

орієнтованого програмування [82] 2) та уніфікованої мови моделювання 

(UML) [83] 3) і оскільки між ними існує відповідність, то генерація коду і 

реінжиніринг відбуваються саме завдяки цій діаграмі. Якщо у кожній мові 

програмування зовнішній вигляд класу змінюється і структура може 

зазнавати незначних змін [84] 4), то в діаграмах UML клас має фіксовану 

структуру – це прямокутник поділений на три області (рис 3.6). У верхній 

міститься назва класу, в середній – опис атрибутів (властивостей), в 

нижній – назви операцій – послуг, надаваних об'єктами цього класу. 

                                                
1) [81] Дідковська М. В. Тестування: Критерії та методи. Київ: НТУУ «КПІ», 

2010. 96 с. 
2) [82] Леоненков А. В. Объектно-ориентированный анализ и проектирование с 

использованием UML и IBM Rational Rose. М.: Интернет-университет 

информационных технологий, Бином. Лаборатория знаний, 2006. 320 с. 
3) [83] Орлов С. А. Программная инженерия: уч. для вузов. 5-е изд. обновл. и 

доп. СПб.: Питер, 2016.  640 с. 
4) [84] Воройский Ф. С. Информатика. Новый систематизированный толковый 

словарь. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2003. 760 с. 
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Рисунок 3.5 – Представлення процесу перекодування за допомогою 

системних повідомлень 

 

Атрибути класу показують склад і структуру даних, які зберігаються 

в даному об'єкті [85] 1). Кожен з цих атрибутів має ім'я і тип даних, які він 

надає. Коли об'єкт реалізується, то під нього виділяється місце для 

                                                
1) [85] Новиков Ф. А., Иванов Д. Ю. Моделирование на UML. Теория, практика, 

видеокурс (+ 2 DVD-ROM). М.: Профессиональная литература; Наука и техника, 2010. 

640 с. 
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зберігання всіх його атрибутів. Кожен атрибут буде мати певне значення в 

будь-який момент виконання програми. 

 

 
 

Рисунок 3.6 – Компонент діаграми класів в нотації UML 

 

Для кожного атрибута класу можна задати його видимість [86] 1). 

Цей параметр визначає видимість атрибута класу для інших класів. У 

нотації UML використовують 3 типи видимості об'єктів: 

а) відкритий (публічний) – атрибут доступний і може 

використовуватися іншими класами даної діаграми; 

б) захищений – атрибут доступний тільки нащадкам даного класу, 

нащадки призначаються за допомогою зв'язків, про що буде розказано 

нижче; 

в) закритий (приватний) – атрибут може використовуватися тільки 

класом, в якому знаходиться – зовнішні об'єкти не бачать даний атрибут. 

Зручність закритих атрибутів полягає в тому, що це гарантія 

відсутності несанкціонованого доступу до даних атрибута. Унаслідок 

цього зменшується кількість можливих помилок, і програма працює 

стабільно. 

 

3.3.1 Відношення між класами 

 

На даних діаграмах зазвичай використовують два основних типи 

відношення – асоціація і узагальнення. Кожна асоціація несе інформацію 

про зв'язки між об'єктами всередині ПЗ. Найбільш часто використовуються 

                                                
1) [86] Путилин А. Б., Юрагов Е. А. Компонентное моделирование и 

программирование на языке UML. Практическое руководство по проектированию 

информационно-измерительных систем. М.: НТ Пресс, 2005. 664 с. 
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бінарні асоціації, що зв'язують два класи. Асоціація може мати назву, яка 

має виражати суть відображуваного зв'язку (рис. 3.7). 

 

 
 

Рисунок 3.7 – Компоненти діаграми класів з асоціативним типом відносин 

 

Узагальнення на діаграмах класів використовується, щоб показати 

зв'язок між класом-батьком і класом-нащадком [87] 1). Воно вводиться на 

діаграму, коли виникає різновид якогось класу, а також у тих випадках, 

коли в системі виявляються кілька класів, що мають схожу поведінку 

[88] 2) – в цьому випадку загальні елементи поведінки виносяться на більш 

високий рівень, утворюючи батьківські класи. На рис. 3.8 ми бачимо 3 

незалежних один від одного класи. 

 

 
 

Рисунок 3.8 – Незалежні класи 

 

Але як тільки ми додаємо узагальнюючі відношення між класами 

«Class» і «Class 2» (роль батьківського класу виконує «Class»), то бачимо 

таке вікно, як на рис. 3.9. 

                                                
1) [87] Киммел П. UML. Универсальный язык программирования. Москва: НТ 

Пресс, 2008. 272 с. 
2) [88] Леоненков А. В. Самоучитель UML 2. Москва: БХВ-Петербург, 2007. 576 

с. 
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Рисунок 3.9 – Налаштування відношення між класами 

 

Нам пропонується вибрати атрибут, який буде прив'язаний 

(виконуватися) дочірнім класом. Виберемо атрибут з назвою «Addition» 

(рис. 3.10). 

 

 
 

Рисунок 3.10 – Результат налаштування 

 

З рис. 3.10 бачимо, що дочірній клас тепер виконує операцію, яку 

виконує і батьківський клас. Це був прямий приклад наслідування 

властивостей, що є одним з дуже важливих для роботи з діаграмами класів. 

Точно так само можуть успадковуватися і закриті (приватні) операції. 

 class Class Model

Class
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3.4 Аналіз імпортованої діаграми компонентів 

 

Ця діаграма дозволяє нам описати особливості структури фізичного 

розташування елементів в розроблюваному продукті [89] 1). Фізичне 

розташування допомагає розібратися в архітектурі системи, встановити 

зв'язок між фізичними і логічними компонентами системи, програмними 

компонентами [90] 2). Два основних види використовуваних елементів в 

діаграмі – компоненти й інтерфейси. Для розробки діаграми компонентів 

крім архітекторів залучаються так само програмісти і аналітики. Це 

потрібно для того, щоб перехід між логічною моделлю і конкретним 

програмним кодом відбувався плавно і забезпечував, у наслідку, меншу 

кількість виправлень в роботі. 

Діаграма компонентів розробляється для таких цілей: 

а) візуалізації загальної структури вихідного коду програмної 

системи; 

б) специфікації виконуваного варіанта програмної системи; 

в) забезпечення багаторазового використання окремих фрагментів 

програмного коду; 

г) представлення концептуальної і фізичної схем баз даних. 

Деякі елементи діаграми компонентів можуть бути активні тільки в 

певний період часу, наприклад під час компіляції програмного коду. 

Компоненти є фізичним представленням сутностей в UML. Він є 

реалізацією деякого набору інтерфейсів і служать узагальненням для 

логічної робочої системи. Дуже важлива особливість для розуміння цієї 

діаграми полягає в найменуванні компонентів. Воно складається з двох 

частин – ім'я компонента, яке за загальними правилами найменування 

може складатися з букв і цифр.  

Друга частина – це представлення компонента на рівні типу або 

екземпляра (рис. 3.11), який визначає, чим є компонент: 

а) динамічною бібліотекою (розширення dll); 

б) Web-сторінкою (розширення html); 

в) текстовим файлом (розширення txt або doc); 

г) файлом довідки (hip); 

                                                
1) [89] Бабич А. В. UML. Первое знакомство. Пособие для подготовки к сдаче 

теста UMO-100 (OMG Certified UML Professional Fundamental) (+ CD-ROM). С-Пб.: 

Бином. Лаборатория базовых знаний, 2008. 176 с. 
2) [90] Гросс К. C# 2008 и платформа .NET 3.5 Framework. С-Пб.: Вильямс, 2009. 

480 с. 
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д) файлом баз даних (DB); 

е) файлом з початковими текстами програм (розширення h, cpp – для 

мови C++, розширення java для мови Java); 

ж) скріптами (pi, asp) тощо. 

 

 
 

Рисунок 3.11 – Приклад типізованих компонентів 

 

Оскільки компоненти являють собою фізичний модуль реалізації 

якоїсь частини коду, то для зручності часто використовують додаткове 

коментування, ілюструють конкретні особливості реалізації даного 

модуля. Коментарі не специфіковані в UML, але їх використання все одно 

конкретно спрощує роботу для персоналу з різних галузей. 

Існує 2 види специфікації компонентів на діаграмі. Перший 

поділяється на 3 види: 

а) розгортання, які забезпечують безпосереднє виконання системою 

своїх функцій. Такими компонентами можуть бути спільні бібліотеки з 

розширенням dll, Web-сторінки мовою розмітки гіпертексту з 

розширенням html і файли довідки з розширенням hlp; 

б) файли, що містять вихідний код продукту – можуть писатись будь-

якою мовою, приклад розширення: dll, Web-сторінки мовою розмітки 

гіпертексту з розширенням html і файли довідки з розширенням hlp; 

в) файли виконання – мають розширення exe і є інтерфейсом 

програмного продукту. 

Такі елементи так само називають артефактами [91] 1). У це поняття 

вкладається той сенс, що є закінчений інформаційний зміст, який 

запротокольовано і залежить від конкретної технології реалізації. 

                                                
1) [91] Максимчук Р. А., Нейбург Э. Дж. UML для простых смертных. М.: Лори, 

2008. 304 с. 
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Іншим способом специфікації різних видів компонентів є явна 

вказівка його стереотипу компоненту перед ім'ям. В UML для компонентів 

визначені такі стереотипи: 

а) бібліотека (library) – визначає перший різновид компонента, який 

представляється у формі динамічної або статичної бібліотеки; 

б) таблиця (table) – також визначає перший різновид компонента, 

який представляється у формі таблиці бази даних; 

в) файл (file) – визначає другий різновид компонента, який 

представляється у вигляді файлів з вихідними текстами програм; 

г) документ (document) – визначає другий різновид компонента, який 

представляється у формі документа; 

д) здійсненний (executable) – визначає третій вид компонента, який 

може виконуватися у вузлі. 

Наступним важливим компонентом даної діаграми є Інтерфейс 

[92] 1). Він представляється на діаграмі у вигляді прямокутника з написом 

«Interface» над ім'ям інтерфейсу і має секцію під різні атрибути і операції. 

Це дуже зручно для представлення його внутрішньої структури та 

подальшої реалізації.  

Зв'язок між фізичними і логічними компонентами в системі 

здійснюється в з'єднання двох видів діаграм – діаграми класів і діаграми 

компонентів (рис. 3.12). 

 

 
 

Рисунок 3.12 – Інтерфейс і компоненти 

 

Після завершення побудови діаграм ми повинні пов'язати кожен клас 

з якимось або компонентом, або інтерфейсом на діаграмі компонентів. 

                                                
1) [92] Дей Н., Мандел Л., Райман А. Eclipse. Платформа Web-инструментов.  

С-Пб.: КУДИЦ-Пресс, 2008. 688 с. 
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Один елемент діаграми компонентів може містити в собі безліч елементів 

діаграми класів, класи як такі звичайно належать лише до одного 

компонента, а зв'язок з іншими відбувається за допомогою передачі 

інформаційних пакетів. Інформаційні пакети передаються відповідно до 

діаграми класів. Зв'язки на діаграмі компонентів існують, щоб показати 

тільки загальне розташування і тип зв'язку, хоча навіть на ній типи зв'язку 

можна уточнювати. 

При побудові великих і складних схем дуже зручно використовувати 

такий тип модулів як «Пакет». По суті «Пакет» – це всього лише умовне 

позначення, яке показує, на яких рівнях або в яких папках знаходиться 

потрібний нам клас або який-небудь інший вид елементів. Так само вони 

спрощують роботу при складанні ієрархічних схем. Пакет зображується у 

вигляді великого прямокутника з невеликим прямокутником, приєднаним 

до лівої частини верхньої сторони першого (рис. 3.13). 

 

 
 

Рисунок 3.13 – Приклад пакета з елементами 

 

Зручність роботи з пакетами очевидна – візуалізація дозволяє 

моментально переглянути кількість і тип елементів, що включені до 

пакету. Але так само існують і недоліки, пов'язані з проектуванням. 

На рис. 3.14 наведено два класи, що пов'язані між собою, поруч 

знаходиться пакет із третім класом. З практики об’єктно-орієнтованого 

програмування [83] 1) відомо, що можна задавати параметри успадкування 

із будь-яким класом, який знаходиться поруч. І якщо прибрати клас-

спадкоємець з кореневого каталогу, де знаходиться батьківський клас-

батько, то і всі успадковані властивості пропадуть. Точно так само і при 

роботі з пакетами. Задавати зв'язки між елементами діаграми можна тільки 

в межах одного пакета. Задавати спадкування між повноцінними пакетами 

                                                
1) [83] Орлов С. А. Программная инженерия: уч. для вузов. 5-е изд. обновл. и доп. 

СПб.: Питер, 2016.  640 с. 
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теж не можна, окрім деяких видів зв'язків за типом «використання» або 

«передачі інформації». 

 

 
 

Рисунок 3.14 – Приклад пов’язаних класів та пакета із класом 

 

Виходячи з наведено вище стає зрозуміло, що пакети зручно 

використовувати саме в широкомасштабних проектах, де є багато 

практично незалежних один від одного модулів, або ж для візуалізації 

ієрархії якогось процесу або структури. 

 

3.5 Висновки за розділом та перспективи подальшого розвитку 

технології 

 

Отже, у поданому розділі описано технологію мультилінгвістичного 

перекодування ПЗ ІС. Ця технологія складається із чітко визначених 

етапів, об’єднаних у описану послідовність. 

Перспективи розвитку наведених досліджень полягають у створенні 

моделей реінжинірингу для кожного з інших видів забезпечення ІСТ, що 

будуть перепроектовані. Реінжиніринг ІСТ дозволить подолати протиріччя 

між темпами розвитку науки і техніки та процесів проектування, 

підвищити ефективність технічного супроводу ІСТ, скоротити 

експлуатаційні витрати. 

У поданому розділі монографії технологія мультилінгвістичного 

перекодування ПЗ СІС була не тільки наведена, але і проаналізована. 

Проблематикою цієй галузі для нашої країни є відсутність будь-яких 

навчальних матеріалів, така ситуація хоч і дозволяє користуватися 

програмними продуктами та будувати чи відновлювати код, але приховує 

деякі дуже цікаві і корисні можливості від користувачів. Тому завданням 

стало розглянути й систематизувати процес і логіку зворотного 
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проектування й скласти основу наукової парадигми, за якою системний 

архітектор зможе розібратися у принципах реінжинірингу ІС.  

Основні власні наукові дослідження, результати яких подані 

авторами у третьому розділі монографії, опубліковані у наукових працях 

[1], [4], [10], [11] 1). 

  

                                                
1) [1] Великодний С. С., Тимофєєва О. С., Онищенко С. М. Моделювання 

інформаційного сполучення компонентів SCADA-систем. XII International Conference 

“Strategy of Quality in Industry and Education”: proceedings, 30 May – 2 June 2016, Varna, 

Bulgaria. P. 511–518. 

[4] Velykodniy S., Tymofieieva O. Multilingual recording method designed for 

SCADA-system’s software upgrade. Automation of technological and business-processes. 

2017. Vol. 9, Iss. 1. P. 17–22. 

[10] Velykodniy S., Tymofieieva O. The paradigm of linguistic supply submission by 

generative grammar assistance. American scientific journal. 2017. №17. P. 4–7. 

[11] Velykodniy S., Tymofieieva O. Reengineering Models of Linguistic Providing 

Software Systems. Advances in Quantum Systems in Chemistry, Physics and Mathematics, 

Ser.: Progress in Applied Mathematics and Quantum Optics, Eds. A. Glushkov, O. 

Khetselius, V. Buyadzhi. Kharkiv: FOP, 2017. P. 385–388. 
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4 АНАЛІЗ І УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ПЕРЕКЛАДУ 

ВИХІДНОГО КОДУ 

 

4.1 Процес генерації коду 

 

UML, як мова графічного опису для об'єктного моделювання [93] 1), 

окрім простого проектування, підтримує ще й функцію генерації та 

реінжинірингу коду на основі даних моделей. Як зазначалося раніше, 

генерація коду відбувається з двох діаграм – класів та компонентів. 

Діаграма компонентів служить для нас зручною ланкою в з'єднанні 

класів і цілих пакетів, які складаються з подібних модулів. У CASE-засобі 

Enterprise Architect діаграма компонентів не має прямого впливу на 

відтворення коду з моделі, вона виконує лише допоміжні функції. Дуже 

показово саме те, що при створенні складного програмного продукту 

відтворювати окрему діаграму класів не дуже зручно, тому подальша 

прив'язка до діаграми компонентів складається саме з перенесення модулів 

типу «Клас» в цю діаграму.  

Тому, в програмному продукті Enterprise Architect існує такий 

зручний тип компонентів, який називається «Packaging Component» – цей 

компонент має широку внутрішню структуру у вигляді ще однієї діаграми. 

Ця внутрішня діаграма створювалася саме для зручності роботи з 

модулями типу «Клас», але можливості EA дозволяють нам створювати 

там діаграми будь-якого типу (якщо детально розібратися в методології, то 

це виявляється досить зручно, тому що можна, наприклад, на основі 

блокнота показати структуру або методологію бізнес-діаграми). При 

створенні даного компонента всередині нього автоматично з'являється 

нова компонентна діаграма, в яку дуже зручно завантажувати наші модулі 

класів. Всі модулі, які будуть створені або перенесені в цю діаграму, 

автоматично прив'язуються до компонента, в якому розташовуються. 

Для генерації коду ми відкриваємо фізичне розташування модулів 

типу «Клас» на екрані і після цього вибираємо всі потрібні модулі, які 

хочемо відтворити. Далі ми вказуємо місце розташування для кожного 

створюваного елемента і покроково виробляємо генерацію (рис. 4.1). 

                                                
1) [93] Робинсон С., Корнз О., Глинн Дж. C# для профессионалов (комплект из 2 

книг). М.: Лори, 2005. 1000 с. 
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По суті на цьому процес генерації коду завершений. Те, як пов'язана 

скелетна структура нашої програми, буде залежати саме від того, які типи 

зв'язку і які змінні, операції та атрибути ми вкажемо на нашій діаграмі 

класів. Але не слід забувати, що це всього лише загальна основа під код, 

весь основний код, процеси та інші речі все одно повинні прописуватися 

програмістами (рис. 4.2). Зручністю такої генерації є саме структурування 

загального вигляду, допомога в розподілі завдань між програмістами і 

практично повне виключення проблематики несумісності модулів тому, 

що вся структура вже пов'язана спочатку. 

 

 
 

Рисунок 4.1 – Процес генерації коду 

 

4.2 Розкладання ПЗ BRL-CAD на складові 

 

4.2.1 Діаграма класів 

 

Для того, щоб створити новий продукт на основі старого, потрібно 

розібратися в структурі первинного програмного продукту. Структура 

представлена у вигляді програмного коду мовою C і розбита на велику 

кількість модулів, в кожному з яких знаходиться один або декілька класів, 

взаємопов'язаних між собою або пов'язаних з іншими модулями. Тому крім 

розуміння кожного модуля, окремо завданням стало розібратися в зв'язку 

між класами і скласти цілісне уявлення. Оскільки це пряма робота з кодом, 
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то представляти структуру будемо на діаграмах, спеціально створених для 

цього – діаграмі класів та компонентів.  

 

 
 

Рисунок 4.2 – Результат генерації 

 

Першою належить скласти саме загальну діаграму класів щодо 

первинного програмного продукту тому, що складати відразу поєднану 

діаграму класів та компонентів досить накладно в плані трудомісткості 

роботи, при цьому ефективність такої дії практично не перевищує окремих 

діаграм. Тобто при розборі будь-якого продукту кращим рішенням буде 

розбивка на окремі дрібні складові, в той час як при генерації нового 

продукту краще створювати точний і складний взаємозв'язок. 

Для початку нам потрібно знайти «узагальнюючий» модуль (якщо 

він звичайно присутній). Узагальнюючим називається модуль, в якому 

представлені всі основні робочі підмодулі. Такий тип представлення 

практично завжди використовується в роботі програмних продуктів з 

відкритим кодом для більш зрозумілого і швидкого розбору і подальшої 

модифікації коду. Було прийнято рішення не відступати від цього правила 

і оскільки точно так само будується САП з відкритим кодом, то необхідно 

код структурувати як можна краще, тобто зробити «чистим». 
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У ПЗ BRL-CAD вся програмна структура мовою С знаходиться в 

папці «incude». Відкриваємо файл «brlcad.h», який і є нашим 

«узагальнюючим» модулем і бачимо програмний код вигляду: 

 

#ifndef __BRLCAD_H__ 

#define __BRLCAD_H__ 

 

#include "common.h" 

 

/* system headers presumed to be available */ 

#include <stdio.h> 

#include <math.h> 

 

/* basic utilities */ 

#include "bu.h" 

 

/* vector mathematics */ 

#include "vmath.h" 

 

/* non-manifold geometry */ 

#include "nmg.h" 

 

/* basic numerics */ 

#include "bn.h" 

/* database format storage types */ 

 

#include "db.h" 

/* raytrace interface constructs */ 

#include "raytrace.h" 

/* trimmed nurb routines */ 

#include "nurb.h" 

 

/* the write-only database library interface */ 

#include "wdb.h" 

/* in-memory representations of the database geometry objects.  

these 

 * are subject to change and should not be relied upon. 

 */ 

#include "rtgeom.h" 

/* database object functions 

 */ 

#include "rtfunc.h" 
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#endif  /* __BRLCAD_H__ */ 

 

Тут відбувається підключення під модулів, відповідальних за певні 

операції. Причому, як уже говорилося вище, передбачені навіть коментарі 

з поясненнями для підвищення зручності роботи з кодом. Отже, саме 

звідси почнеться генерація нашої структури. Кожен підмодуль являє собою 

цілий набір файлів з включеними в них пов'язаними класами, тому всі ці 

файли найлегше на діаграмі буде представити у вигляді «Пакетів» 

взаємодіючих між собою. 

При створенні першого ж пакета, який називається «include» (на ім’я  

папки, в якій знаходиться весь виконуваний код), пропонується вибрати 

тип «начинки», яка буде використана в подальшій, внутрішній, діаграмі 

(рис. 4.3). 

 

 

 

Рисунок 4.3 – Вибір типу діаграми всередині пакету 

 

Оскільки всі наступні модулі будуть являти собою окремі, 

взаємодіючі тільки на рівні передачі пакетів даних, зв'язки класів, то 

грамотніше за все створити їх у вигляді таких же пакетів. При створенні 

цих пакетів знову пропонується вибрати тип діаграм, який буде 

використовуватися всередині. І тепер ми вибираємо діаграму класів, тому 

всередині цих модулів взаємодія вже відбувається у вигляді класів з їх 

операціями та атрибутами. Після додавання всіх основних пакетів, наш 

оглядач проекту набув такого вигляду, як зображено на рис. 4.4. 
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Рисунок 4.4 – Оглядач проекту 

 

Тепер, коли основна структура завершена, приступаємо зокрема до 

кожного пакета з розбивкою його за класами та взаємозв'язками. 

Взаємозв'язки між пакетами будуть розглянуті пізніше, після того як 

визначиться їх внутрішня структура. 

Приступимо до роботи з пакетами. Перший пакет називається «bn.h» 

і на жорсткому диску він представлений єдиним файлом з аналогічною 

назвою. Перше, що необхідно зробити – це відновити його структуру за 

допомогою команди «Import C File» з графи «Source Code Engineering». У 

підсумку отримаємо результат, що наведено на рис. 4.5. 

На рис. 4.5 видно, що відновився всього лише один клас, що є 

дивним. Файл який ми спробували відновити не був повноцінно 

прочитаний, про що свідчить графа про помилки. 

Так само було відкрите вікно звіту (рис. 4.6). 

У ньому ми бачимо, що крім відтворення даного класу, так само 

відтворюються всі можливі види зв'язків та відновлення всіх типів 

відношень. Але для нас цього не достатньо, тому коли ми відкриваємо 

вікно самого фізичного файла розташування коду, то бачимо, що класів 

там набагато більше. Найперша відмінність, яка впадає в очі, говорить про 

те, що відтворений на екрані клас єдиний задає якісь змінній, в той час, як 

всі наступні користуються командою #define, яка служить для оголошення 

будь-якої константи. Константа може братися з інших модулів. 
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Рисунок 4.5 – Оглядач проекту 

 

 
 

Рисунок 4.6 – Звіт про зворотній інжиніринг 

 

Файл, що нас цікавить, складається в основному з конструкцій типу: 

а) Struct bn_tol – оголошення классу; 

б) BN_EXPORT BU_EXTERN (void anim_tran, (mat_t m)) – 

оголошення процесу; 

в) #Define bn_cx_add (ap, bp) {(ap) -> re + = (bp) -> re; (ap) -> im + = 

(bp) -> im;} – оголошені константи. 
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Оскільки зворотний інжиніринг файла не приніс якісного результату, 

то дороблювати розбір на діаграми доведеться вручну. Для цього 

необхідно розуміти, що ми будемо шукати в файлах. В першу чергу, нас 

звичайно ж цікавлять оголошені класи та їх змінні, від цього залежить 

загальна структура і вид діаграми. Після того як відтворено класи і змінні, 

то необхідно братися за процеси, що задіють дані класи. Процес 

відтворення повноцінної структури аж до кожної коми – не потрібен, в 

реінжинірингу важливо зрозуміти процес роботи програми та скласти 

якомога більш зрозумілу схему, за якою буде зручно працювати не тільки 

самостійно, але і пояснювати принципи програмістам, які будуть 

відтворювати нові модулі. Тому багато дрібних класів і процесів не будемо 

вказувати або ж будемо об'єднувати їх в більш великі схематичні процеси. 

Приклад схематичного об'єднання процесів. У коді знаходиться 

багато дрібних процесів з поясненнями типу: 

 

BN_EXPORT BU_EXTERN(void anim_dy_p_r2mat, 

      (mat_t m, 

       double y, 

       double p, 

       double r)); 

 

/** 

 * @brief Make a view rotation matrix, given desired yaw, pitch 

and 

 * roll. (Note that the matrix is a permutation of the object 

rotation 

 * matrix). 

 */ 

BN_EXPORT BU_EXTERN(void anim_dy_p_r2vmat, 

      (mat_t m, 

       double yaw, 

       double pch, 

       double rll)); 

 

/** 

 * @brief Make a rotation matrix corresponding to a rotation of 

"x" 

 * radians about the x-axis, "y" radians about the y-axis, and 

then 

 * "z" radians about the z-axis. 

 */ 
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У коментарях чітко сказано: за що відповідає кожен процес (ще раз 

згадуємо, що це одна із зручностей роботи з ПЗ з відкритим кодом, хоча і 

ця зручність має ряд недоліків). У нашому прикладі ці процеси 

відповідають за обертання обраного об'єкта у поданій системі координат: 

X, Y, Z, за якими відстежується, будь-яке відхилення. У нашій діаграмі ми 

загалом назвемо цей процес Rotation (обертання) і не будемо вдаватися в 

деталі, оскільки все одно пізніше, при роботі з програмістами доведеться 

розробляти нову модель з урахуванням специфіки мови програмування. 

Цим ми полегшимо і скоротимо процес розробки діаграм тому, що в 

одному тільки цьому файлі «bn.h» таких процесів більше тридцяти. 

Починаємо побудову діаграми, враховуючи об'єднання несуттєвих 

класів. Покажемо докладно етапи по одному з класів (рис. 4.7, 4.8): 

 

 struct bn_unif { 

    unsigned long magic; 

    long msr_seed; 

    int msr_double_ptr; 

    double *msr_doubles; 

    int msr_long_ptr; 

    long *msr_longs;}; 

 

#define BN_CK_UNIF(_p)  BU_CKMAG(_p, BN_UNIF_MAGIC, "bn_unif") 

#define BN_CK_GAUSS(_p) BU_CKMAG(_p, BN_GAUSS_MAGIC, 

"bn_gauss") 

 

Остаточне подання діаграми класів для файла «bn.h» представлено 

на рис. 4.9. 

Слід врахувати, що ця діаграма є не повним відображенням всього 

файла, тому менш значні класи займають багато місця, але не є 

принциповими у відображенні. Те ж саме стосується і процесів – їх  більше 

двох сотень, при цьому вони всього лише оголошують або структурують 

дані, тому їх відображаємо схематично, але при цьому через те, що кожен 

клас схильний до впливу будь-яких процесів, ми зобов'язані це показати на 

схемі. Було обрано «асоціацію» тому, що це зв'язок, який несе інформацію 

про відношення між об'єктами всередині ПЗ (рис. 4.10). Асоціації можуть 

бути уточнені, показувати: який клас і як пов'язаний з іншими. 
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Рисунок 4.7 – Заповнення атрибутів класу bn_unif  
 

 
 

Рисунок 4.8 – Остаточне подання класу bn_unif 

 class bn.h

bn_unif

+  magic:  unsigned long

+ *msr_doubles:  double

+ *msr_longs:  long

+ msr_double_ptr:  int

+ msr_long_ptr:  int

+ msr_seed:  long
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Рисунок 4.9 – Діаграма класів для bn.h  

 

 
 

Рисунок 4.10 – Діаграма у вигляді оглядача 

 

Після завершення аналізу першого файла, під назвою «bn.h», 

останнім кроком у роботі з ним необхідно показати зв’язок цього «пакета» 

з іншими. На початку файла є такі рядки: 

 class bn.h

«struct»

bn_tol

+ dist:  double

+ dist_sq:  double

+ magic:  unsigned long

+ para:  double

+ perp:  double

bn_complex

+ im:  double

+ re:  double

bn_unif

+  magic:  unsigned long

+ *msr_doubles:  double

+ *msr_longs:  long

+ msr_double_ptr:  int

+ msr_long_ptr:  int

+ msr_seed:  long

bn_gauss

+ *msr_gauss_doubles:  double

+ *msr_gausses:  double

+ magic:  unsigned long

+ msr_gauss_dbl_ptr:  int

+ msr_gauss_ptr:  int

+ msr_gauss_seed:  long

bn_poly

- bn_multipoly :  int

+ cf[BN_MAX_POLY_DEGREE+1]:  double

+ dgr:  int

+ magic:  unsigned long

bn_multipoly 

+ **cf:  double

+ dgrs:  int

+ dgrt:  int

+ magic:  unsigned long

bn_table

+ magic:  unsigned long

+ nx:  int

bn_tabdata

+ magic:  unsigned long

+ ny:  int

Processes

+ assignments() : void

+ renaming variables() : void

+ structuring variables() : void
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/* interface headers */ 

#include "bu.h"  /* required for BU_EXTERN, BU_CKMAG */ 

#include "vmath.h" /* required for mat_t, vect_t */ 

 

Цей запис свідчить про те, що у нас є взаємозв'язок з іншими 

пакетами, включеними в цю діаграму, тому цей зв'язок треба теж 

відобразити. Необхідно використовувати тип зв'язку «залежність» 

(dependency), тому виконання математичних та інших функцій в файлі 

залежить саме від цих двох підключених складових. У підсумку на 

діаграмі пакетів це буде виглядати так, як на рис. 4.11. 

 

 
 

Рисунок 4.11 – Відносини «залежності» між пакетами 

 

У деяких випадках зв'язками між класами можна знехтувати, 

оскільки робота з ними йде на рівні наших файлів (пакетів), а це означає 

що звернення до класу з файла «bmath.h» відбуватиметься не всередині 

файла, а ззовні, наприклад від файла «bn.h». Так само в деякому випадку 

зв'язки будуть відображатися в назві, наприклад відношення між 

батьківським і дочірніми класами (рис. 4.12). 

Клас «rt_revolve_internal» є спадкоємцем класу «rtgeom». 

На даному етапі виконання роботи пакети «bu.h» і «vmath.h» ще не 

заповнені класами і функціями, тому їх відображення поки що є суто 

схематичним. 

Таким чином, було повністю розібрано, як відновлювати вручну 

файли з мови С. Для відображення повної діаграми аналогічним чином 

повинні бути розглянуті всі файли, що знаходяться в даному модулі. 
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Рисунок 4.12 – Клас-нащадок 

 

4.2.2 Діаграма компонентів 

 

Як вже говорилося раніше, діаграма компонентів – це друга діаграма, 

яка бере участь у створенні коду майбутнього програмного продукту і для 

цього вона повинна бути пов'язана з першою діаграмою – діаграмою 

класів. Розберемо діаграму компонентів для первинного програмного 

продукту за класичними канонами [94] 1), з розбивкою на 3 складові 

частини (рис. 4.13): 

a) розгортання, які забезпечують безпосереднє виконання системою 

своїх функцій – такими компонентами можуть бути спільні бібліотеки з 

розширенням «dll»; 

б) робочі продукти – як правило – це файли з вихідними текстами 

програм, наприклад, з розширенням «h» або з для мови C; 

в) виконання, що представляють собою виконувані модулі – файли з 

розширенням «ехе». 

На першому етапі нам потрібен не стільки код програми, скільки 

розглянути фізичне розташування і загальну архітектуру програмного 

продукту, тому заходимо в загальну папку, де знаходиться встановлений 

додаток (рис. 4.14). 

Крім одного виконавчого файла («archer» і «brlcad» всього лише 

значки) в даному каталозі знаходяться 4 папки. Папка «bin» містить 

основні і допоміжні «exe» файли, які запускають окремі модулі (специфіка 

програмного продукту – кожен модуль не інтегрується в інтерфейс, а 

підключається окремим невеликим вікном).  

                                                
1) [94] Object Management Group. OMG Unified Modeling Language (OMG UML). 

Version 2.5 Object Management Group, 2013. 831 p. 

 class rtgeom.h

«struct»

rtgeom::

rt_rev olv e_internal

+ ang:  fastf_t

+ axis2d:  vect2d_t

+ axis3d:  vect_t

+ magic:  unsigned long

+ r:  vect_t

+ v2d:  point2d_t

+ v3d:  point_t

«struct»

+ sk:  rt_sketch_internal*

+ sketch_name:  bu_vls
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Рисунок 4.14 – Фізичне розташування додатка 

 

Папка «include» містить робочий продукт – файли з текстами 

програми, для нас мовою С. Папка «lib» – бібліотечні файли, а папка 

«share» – текстові документи з описами, ліцензійні угоди, сторінки в 

інтернеті, загалом допоміжні файли. 

Розглянувши цю структуру, вже можна побудувати «скелет» 

діаграми, і виглядати він буде як на рис. 4.15. 

 

 
 

Рисунок 4.15 – Первинна структура 

 

Наступним етапом роботи над цією діаграмою буде заповнення 

пакетів даними. Почнемо з самого важливого пакета – «include», в якому і 

містяться виконавчі файли. Тому відтворимо структуру всередині папки і 

прив'язуємо до неї всю діаграму класів. Оскільки всі виконавчі файли 

написані мовою С, тобто вони одного формату, то створювати велику 

кількість компонентів не будемо, обмежимося одним. Задамо йому 

загальне ім'я «Source code», в специфікації вкажемо, що це мова С і далі 
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прив'язуємо нашу діаграму класів, яка містить весь код до даного 

компонента. Відбувається це так: 

а) у менеджері проекту вибиремо діаграму, на якій знаходяться 

необхідні класи; 

б) знаходимо компонент, до якого хочемо приєднати діаграму; 

в) перетягуємо діаграму до пакетного компонента. 

У момент перетягування відбувається такий процес: сама діаграма 

переходить в ієрархію компонента, а всі класи залишаються на старому 

місці, у своєму підрозділі діаграм (рис. 4.16). 

Зручність такої структури полягає в тому, що ми зв'язали наші 

діаграми, тобто перехід на діаграму класів можна здійснити тільки через 

виділений нами компонент, але самі класи не перемістилися, чим суттєво 

полегшили читаність, а в майбутньому і зміну структури. Всі основні 

модулі перенесені і залишилося завершити лише деякі деталі, тому в папці 

крім коду міститься ще одна папка з конфігураційними файлами, які 

безпосередньо впливають на код. Тому зараз ми створюємо папку під 

назвою «config», заповнюємо її компонентами відповідними нашому 

файлу і надалі розставляємо зв'язки в нашому пакеті даних (рис. 4.17). 

 

 
 

Рисунок 4.16 – Зміни у менеджерові проекту 

 

У папці «config» файли між собою не взаємодіють, тому внутрішні 

зв'язки не потрібні, але в цілому кожен з цих файлів виконує взаємодію з 

компонентом «Source code», що означає їх зв'язок. Залишається тільки 
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визначити, який тип зв'язку. В будь-якому з файлів папки «config» 

знаходиться набір чисел, до якого звертаються виконавчі файли, тобто при 

зміні числа змінюється і сам код. Для такого типу взаємодії існує 

спеціальний тип зв'язків, який називається «dependency» (залежність). 

Тому саме його ми і поставимо на діаграму, вказавши, що пакетний 

компонент «Source code» залежить від папки «config» (рис. 4.18). 

 

 
 

Рисунок 4.17 – Модель представлення папки «config» 

 

 
 

Рисунок 4.18 – Взаємодія всередині папки «include» 
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Таким же чином реалізовуємо на діаграмі інші 3 папки – «lib», «bin» 

і «share». Однак є деякі відмінності. У папці «lib» знаходиться величезна 

кількість бібліотек, кожну з яких можна представити як самостійний 

компонент, але зробити це можна тільки вручну і займає це багато часу, 

тому підемо шляхом найменшого опору – перенесемо всі бібліотеки на 

діаграму як «артефакти».  

Артефакт – це будь-який штучно створений елемент в системі. 

Артефактами можуть бути які завгодно типи файлів, навіть елементарні 

блокноти, не кажучи вже про файли з кодом і бібліотеки. В даному 

випадку буде цілком логічно застосувати структурування саме у такий 

спосіб, але навіть при тому, що такий хід полегшує нам роботу, потрібно 

вказати тип, або як він називається в UML – стереотип файла (рис. 4.19). 

Відтворюючи кожен артефакт, ми задаємо його специфікацію. 

 

 
 

Рисунок 4.19 – Вибір стереотипу і програмної мови 

 

Після відтворення модулів на діаграмі налаштовуємо зв'язки між 

ними. Як ми пам'ятаємо, при вході в папку з програмою першим, що 

кидається в очі, був файл «Uninstall.exe». Якщо його відкрити, то 

відбувається видалення програми, тобто, за логікою речей, цей файл 

впливає на все інше фізичне (і не тільки) розташування програми. В 

наслідок цього, всі інші теки і файли знаходяться з даними компонентів у 

вигляді зв'язку «dependency» – залежності. Залишилося тільки зв'язати 

наші основні пакети. Отже пакет «bin» є папкою з основними і 

допоміжними «exe»-файлами, а два інших пакети – «lib» і «include» 
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(бібліотеки та виконавчі файли з кодом) «реалізують» пакет «bin». Для 

цього є спеціальний тип зв'язку з аналогічною назвою «realize». 

Тепер пакети відтворено, зв'язки теж, прив'язка до діаграми класів 

виконана. Результат роботи в загальному вигляді наведено на рис. 4.20. 

 

 
 

Рисунок 4.20 – Повна діаграма компонентів BRL-CAD 
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4.2.3 Діаграма варіантів використання 

 

Для того, щоб розібрати і створити діаграму, необхідно визначитися 

з акторами і прецедентами діаграми, тому почнемо з перегляду основних 

«exe»-файлів програмного продукту. Їх усього два: «Archer» і «MGED». Це 

і будуть наші актори. Настроюванням їх специфікацій ми займемося 

пізніше, а зараз важливо визначити прецеденти, які відповідають кожному 

з них. Для цього ми запускаємо кожен виконавчий файл і дивимося на їх 

можливості. «MGED» – це основний програмний модуль, який відповідає 

за проектування, зміну і трасування променів. Виглядає він так, як на рис. 

4.21. 

 

 
 

Рисунок 4.21 – Интерфейс «MGED» 

 

Крім консолі і GUI (графічного інтерфейсу), через які ми можемо 

виробляти роботу, є додаткові функції у верхній графі, перерахуємо їх: 

а) File – основні команди, включаючи трасування променів; 

б) Edit – відповідає за зміну простих і складних фігур за допомогою 

різних методів; 

в) Create – створення простих фігур і складних ієрархій з простих 

фігур; 

г) View – зміна кута і точки огляду; 

д) Settings – загальні налаштування для роботи; 

е) Modes – модулі (одна з неофіційних обов'язкових властивостей 

вільно поширюваного ПЗ), що бувають платними і безкоштовними; 

ж) Tools – інструменти для роботи з фігурами і графікою; 

и) Help – допоміжні файли, мануали. 
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Це і є всі наші функції, які і будуть першим рівнем прецедентів на 

діаграмі. Тому відразу відтворюємо їх. 

На цьому етапі роботи важливо визначити тип актора і прецедентів 

та їх зв'язки між собою [95] 1). Всі об’єкти є модулями, що взаємодіють з 

користувачем, і для них є спеціальні стереотипи, які називаються «business 

use case» для прецеденту і «business actor» для діаграми. У цьому 

конкретному випадку покажемо бізнес стереотип тільки для актора, тому 

буде логічно зрозуміло із зв'язків, що всі наступні прецеденти пов'язані з 

ним. Зі стереотипами ми визначилися, тому беремося за зв'язки.  

Прецеденти першого рівня – це можливості, які може використати 

користувач цього програмного продукту. В зв'язках цієї діаграми є такий 

спеціальний тип «extend», сутність якого полягає в тому, що він показує 

можливості будь-якого актора чи прецедента та «розширює» їх (від англ. 

Extend – розширювати). Він найбільш детально описує цей рівень, тому 

показує, що прецеденти типу «створення простих фігур» є однією з 

розширених можливостей актора «MGED».  

Єдиною відмінністю прецедентів будуть «Зовнішні модулі», вони не 

обов'язкові для роботи, тому для них ми будемо використовувати інший 

тип зв'язку, який називається «subscribe», що означає «опис». По суті він і 

допомагає описати будь-який модуль, і в нашому випадку цим модулем є 

актор «MGED» (рис. 4.22). Після розстановки зв'язків і стереотипів 

отримаємо такий результат (рис. 4.23). 

 

 
 

Рисунок 4.22 – Актор і його прецеденти 
                                                

1) [95] Weilkiens T., Oestereich B. UML 2 Certification Guide: Fundamental & 

Intermediate. Exams Morgan Kaufmann; The MK/OMG Press, 2006. 320 p. ISBN: 

0123735858. 
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Рисунок 4.23 – Перший рівень прецедентів для «MGED» 

 

Другим рівнем діаграми варіантів використання буде створення 

прецедентів, які реалізують можливості першого рівня [96] 1). Для цього 

відкриваємо специфікацію кожної з функцій у графі команд і докладно 

розписуємо команди як прецеденти. Тип зв'язку, який використовуємо 

називається «realize», і він показує, що один модуль «реалізує» роботу 

іншого модуля. Є ще одне «але» – якщо реалізовувати всі прецеденти в 

даній діаграмі, то у нас вийде перевантаження елементами, що є не 

правильним, тому кожен прецедент першого рівня будемо розглядати як 

пакет. Отже, на діаграмі результат буде виглядати, як на рис. 4.24. 

Останній крок, невеликий, але не менш важливий – розставити 

специфікації для акторів – всі актори – це модулі програмного продукту, 

які беруть участь у роботі з користувачем, тобто являють собою інтерфейс. 

Для такого типу модулів є спеціальна специфікація під назвою «business», 

її будемо використовувати. На цьому побудову діаграми варіантів 

використання закінчено. 

На цій діаграмі (рис. 4.25) відображаються стани, у яких може 

знаходитись програмний продукт.  

                                                
1) [96] Samek M. Practical UML Statecharts in C / C++: Event-Driven Programming 

for Embedded Systems Newnes: 2nd edition, 2008. 728 p. ISBN: 0750687061. 
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Основним логічним ланцюжком це діаграми є те, що існує 

«початкова точка» і «кінцева точка», які символізують початок і 

завершення роботи з продуктом. 

Відразу напрошується, що початком нашої роботи з програмним 

продуктом буде його «активація», тобто запуск іконки, а закінчення нашої 

роботи – це деактивація або закриття нашого продукту. При активації 

роботи запускається буфер і компілятор. Буфер – це місце куди будуть 

складатися команди для обробки і фігури, робота з якими відбувається в 

даний момент. Компілятор – це спеціальний модуль, який займається 

обробкою команд, які надходять, і побудовою результату на графічному 

екрані після обробки. 

Йдучи стандартним шляхом створення нового проекту (стандартним 

шляхом в даному випадку є створення проекту з нуля, хоча є можливість 

вивантажувати в новий проект зроблені раніше шаблони) [97] 1), першою 

дією є створення примітиву. Для цього в консоль вбивається певна 

команда, яка говорить про створення певного виду примітиву, його розмір 

і положення (якщо становище не зазначено, то примітив створюється на 

початку координат). Після натискання клавіші вводу відбувається такий 

процес: буфер отримує певну інформацію, яку зберігає до тих пір, поки її 

обробляє компілятор. Після того як компілятор обробив всю інформацію за 

цією командою, при правильному результаті він видає дані на екран і 

записує їх у постійну пам'ять. 

Після того, як створені кілька примітивних фігур, приходить час 

будувати ієрархію з них, тобто створювати більш складні фігури. 

Умовами створення більш складних фігур є їх кількість (більше 

двох) і зіткнення. Як тільки команда про побудову складної фігури 

надходить в буфер, відбувається обробка компілятором, але тепер 

відбувається не тільки виведення на екран результату, а й заміна та 

оновлення даних з постійної пам'яті. Буфер після завершення команд 

автоматично очищається. 

Наступним стандартним кроком після створення складних фігур є їх 

візуалізація. Для цього треба провести трасування променів. Точно так же, 

можна з консолі, а можна з рядка команд задати фактуру, з чого 

складається об'єкт і ще десяток стандартних фізичних констант, після чого 

                                                
1) [97] Ларман К. Применение UML и шаблонов проектирования. 2-е изд.: пер. с 

англ. М.: Издательский дом «Вильямс», 2004. 624 с. 
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заходимо в спеціальну панель рядка команд і виробляємо трасування. 

Процедура така ж – буфер-компілятор – виведення на екран. 

Єдиною відмінністю буде те, що результат не записується в постійну 

пам'ять, а тільки відображається на екрані. Для запису візуалізації в 

постійну пам'ять використовується інший модуль під назвою Archer. 

На візуалізації і завершується робота з цим програмним продуктом і 

тому наступною дією є деактивація. 

В цьому програмному продукті є деякі особливості, які дозволяють 

виділити його серед інших. Тут немає такого поняття як «Зберегти проект \ 

завантажити проект». Будь-яка дія виконана і оброблена компілятором 

автоматично зберігається в постійній пам'яті. У такому підході є і переваги 

і недоліки: якщо зроблена помилка, то виправляти її доводиться за 

допомогою видалення зіпсованої фігури, але перевагою є те, що у 

випадках екстреного закриття програми, вся інформація залишається. 

Оскільки програмний продукт створювався для потреб американських 

зброєних сил, то логічно припустити, що їх задовольняла саме така 

реалізація, виходячи з усього аналізу їх діяльності. 

 

4.2.5 Діаграма комунікації 

 

Діаграма комунікації показує те, як функції програми працюють 

одна з одною, їх можливості, відношення та комунікаційні зв’яки [98] 1). 

У нашій діаграмі використовуються чотири основних об'єкти, з 

якими ми познайомилися раніше (рис. 4.26): 

а) графічний інтерфейс; 

б) консоль; 

в) рядок команд; 

г) буфер і компілятор. 

При відкритті нашого програмного продукту відразу ж починають 

роботу перераховані вище об'єкти: тут стрілки позначають повідомлення, 

обмін якими здійснюється в рамках цього варіанта використання. Їх часова 

послідовність, однак, зазначається шляхом нумерації повідомлень. 

Нумерація повідомлень робить сприйняття їх послідовності більш 

важким, ніж у випадку розташування ліній на сторінці з гори до низу. З 

іншого боку, таке просторове розташування дозволяє легше відбити деякі 

                                                
1) [98] Бабич А. В. Введение в UML. М.: НОУ ИНТУИТ, 2016. 209 c. ISBN: 978-

5-94774-878-9. 
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інші моменти, наприклад можна показати: взаємозв'язок об'єктів, що 

перекриваються; компоненти; іншу інформацію. 

 

 
 

Рисунок 4.26 – Діаграма комунікації 

 

Для діаграм комунікації можна використовувати один з декількох 

варіантів нумерації. В UML застосовується десяткова схема нумерації, 

оскільки в цьому випадку зрозуміло, яка операція викликає яку операцію, 

хоча може бути важче розгледіти їх загальну послідовність. 

Точно так само, як і в минулій діаграмі, описані стандартні кроки, які 

проходить користувач при роботі з програмним продуктом: 

а) створення примітивів; 

б) створення ієрархій; 

в) реконструкція ієрархій; 

г) трасування променів. 

Діаграми комунікації дкорисні в тих випадках, коли потрібно 

оцінити наслідки зроблених змін. Ця діаграма показує, які об'єкти 

взаємодіють один з одним. При внесенні змін в об'єкт – відразу зрозуміло, 

на які інші об'єкти це вплине. 

Першою дією на діаграмі комунікації відбувається «відкриття 

програми», яка зачіпає відразу 3 створених об'єкти: 
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а) графічний інтерфейс; 

б) консоль; 

в) рядок команд. 

Друга дія – це створення примітивів. Тут точно так само можуть 

бути задіяні всі три елементи, відображені раніше. Все це плавно перетікає 

в третю дію – обробку даних і команд буфером і компілятором. Після того, 

як створені кілька примітивних фігур, приходить час будувати ієрархію з 

них, тобто створювати більш складні фігури. Стандартним кроком після 

створення складних фігур є їх візуалізація. Для цього треба провести 

трасування променів. 

 

4.2.6 Діаграма послідовності 

 

Діаграма послідовності існує для того, щоб показати, які послідовні 

дії виконує користувач при роботі з ПЗ [99] 1). 

На діаграмі (зверху донизу), кожне повідомлення може позначатись 

ім'ям, при бажанні можна показати також аргументи і деяку керуючу 

інформацію. Також можна показати самоделегування – повідомлення, яке 

об'єкт посилає самому собі, при цьому стрілка повідомлення вказує на ту ж 

саму лінію життя. 

Розберемо кожний елемент діаграми, окремо (рис. 4.27). 

1) Об'єкт, Учасник (Object, Participant) 

Позначається прямокутником, в якому зазначається інформація про 

учасника дій – це, як правило, назва об'єкта та його клас, розділені 

двокрапкою. 

Наприклад: saveButton або saveButton: JButton або: JButton 

Тобто за великим рахунком, назву класу можна опустити або 

навпаки не вказувати назву об'єкта, але щось одне з двох (об'єкт або клас) 

слід вказати, а то залишиться щось зовсім анонімне. 

У старій нотації (до UML 2.0) потрібно ще й підкреслювати. 

Приблизно ось так: oldButton: JButton. Розташовуються об'єкти (як 

правило) вздовж верхнього краю діаграми. Від прямокутника донизу 

опускається «Лінія Життя». 

                                                
1) [99] Lavagno L., Martin G., Selic B.V. UML for Real: Design of Embedded Real-

Time. Systems Kluwer Academic Publishers, 2003. 388 p. ISBN: 1402075014, 

9781402075018. 



108 

 

 u
c

 П
о

с
л

е
д

о
в

а
те

л
ь

н
о

с
ть

C
O

n
so

le
G

U
I

U
se

r
m

a
n

a
g

m
e

n
t 

li
n

e

1
.C

о
зд

а
н

и
е

п
р

о
с

т
ы

х
 ф

и
гу

р
()

«
c
re

a
te

»
2

.О
т
о

б
р

а
ж

е
н

и
е

 ф
и

гу
р

 н
а

 э
к
р

а
н

е
()

«
c
re

a
te

»

3
.Б

у
л

е
в
ы

е
 о

п
е

р
а

ц
и

и
 н

а
д

 п
р

о
с

т
ы

м
и

 ф
и

гу
р

а
м

и
()

«
c
o

p
y
»

4
.О

т
о

б
р

а
ж

е
н

и
е

 р
е

зу
л

ь
т
а

т
а

 н
а

 э
к
р

а
н

е
()

«
c
re

a
te

»

5
. 

С
о

зд
а

н
и

е
 и

е
р

а
р

х
и

и
()

«
c
re

a
te

»

6
.Р

а
б

о
т
а

 с
 о

т
д

е
л

ь
н

ы
м

и
 э

л
е

м
е

н
т
а

м
и

 и
е

р
а

р
х
и

й
()

«
c
re

a
te

»

7
. 

З
а

д
а

в
а

н
и

е
 м

а
т
е

р
и

а
л

о
в
, 

ц
в
е

т
о

в
 и

 у
гл

а
 с

в
е

т
а

()

«
c
re

a
te

»

8
 к

о
м

а
н

д
а

 т
р

а
с

с
и

р
о

в
к
и

 л
у
ч
е

й
()

«
c
re

a
te

»

9
. 

П
р

о
в
е

р
к
а

 м
а

т
е

р
и

а
л

о
в
, 

р
а

с
п

о
л

о
ж

е
н

и
я
, 

и
е

р
а

р
х
и

й
()

1
0

. 
В

ы
в
о

д
 р

е
зу

л
ь

т
а

т
а

 н
а

 э
к
р

а
н

()

«
c
re

a
te

»

Р
и

су
н

о
к
 4

.2
7
 –

 Д
іа

гр
ам

а 
п

о
сл

ід
о
в
н

о
ст

і 



109 

В цьому програмному продукті користувач стикається з 

розглянутими раніше модулями інтерфейсу: 

а) графічний інтерфейс; 

б) консоль; 

в) рядок команд; 

г) користувач. 

2) Лінія життя (Life Line) 

Лінія, що йде вниз від учасника, позначає відведений об'єкту час 

життя. Позначається пунктирною лінією. 

В деяких діаграмах лінії життя обривають, існує для цього 

спеціальний знак – хрестик. В нашому випадку це не потрібно. 

3) Активація, фрагмент виконання (Activation Bar, Execution 

Occurances) 

Позначається вузьким прямокутником (сірого або білого кольору), 

розташованим на лінії життя. Вказує початок і завершення дії, в якій бере 

участь об'єкт. Оскільки лінія життя – це метафора часу, то прямокутник на 

лінії життя вказує на активізацію об'єкта в часі. 

4) Повідомлення, Стимул (Message, Stimulus) 

Стрілка від одного життя до іншого. Показує взаємодію об'єктів. 

Стимули бувають різні, відрізняються наконечником. Синхронне 

повідомлення позначається зафарбованою стрілкою, асинхронне – 

незафарбованою. З нотації до 2.0, асинхронні повідомлення позначаються 

«спиляним» знизу наконечником стрілки [100] 1). Повернення показується 

пунктирною стрілкою, у зворотному напрямку. 

Як і в попередній діаграмі, стандартні кроки, які проходить 

користувач при роботі з програмним продуктом: 

а) створення примітивів; 

б) створення ієрархій; 

в) реконструкція ієрархій; 

г) трасування променів. 

  

                                                
1) [100] Miles R., Hamilton K. Learning UML 2.0. O'Reilly Media, 2006. 288 p. 

ISBN: 0596009828, 9780596009823. 
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4.2.7 Діаграма діяльності 

 

Діаграма діяльності – це спеціальна діаграма, на якій показано 

розкладання деякої діяльності на її складові частини [101] 1). Під 

діяльністю (англ. – activity) розуміється специфікація виконуваного 

поведінки у вигляді координованого послідовного і паралельного 

виконання підлеглих елементів – вкладених видів діяльності та окремих 

дій (англ. – action), з'єднаних між собою потоками, що йдуть від виходів 

одного вузла до входів іншого [102] 2). 

У цьому прикладі, крім попередньо задіяних команд «Створення 

простих фігур», «Створення ієрархій» та «Трасування променів» присутні 

досить багато нових станів. Візьмемо звичайний початок процесу – 

створення простої фігури. У цій діаграмі вказано (рис. 4.28): для того, щоб 

створити цю просту фігуру, нам потрібно не тільки ввести команду назви, 

але ще й вказати «форму», «розташування», «колір і матеріал», як 

зазначено на діаграмі вище.  

Після того як вказані дані команди, вся інформація передається в 

компілятор простих фігур (компілятор взагалі один, але для наочності і 

розуміння будемо його поділяти на підрівні). Основна особливість цієї 

діаграми – це простий ромб, який позначає перевірку виконання умови, і в 

разі виконання проводить операції далі; в іншому випадку – повертає туди, 

куди вказує стрілка. Отже після того як інформація надходить в 

компілятор, то відбувається саме така перевірка. 

Припустимо, що умови не виконуються, і тоді до журналу видається 

напис за типом «Shape is not create» (фігура не створена) і відсилає нас до 

початку команди або просто перериває поточну. У разі, якщо перевірка 

пройдена успішно, то виконується відразу дві основних дії – відображення 

графічно і надходження інформації в основний файл, де знаходяться всі 

дані по проекту. 

Наступною операцією після створення пари простих фігур є 

створення складних фігур (в програмі вони називаються «регіони»). При 

спробі створення регіонів відбувається процес перевірки на умови, 

потрібні для створення складних фігур.  

 

                                                
1) [101] Иванов Д. Ю., Новиков Ф. А. Унифицированный язык моделирования 

UML. Учебное пособие. СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2010. 249 с. 
2) [102] Hay D. C. UML and Data Modeling: A Reconciliation Technics Publications, 

2011. 242 p. ISBN 1935504193, 9781935504191. 



111 

 sd
 D

yn
am

ic
 V

ie
w

Консоль Графический интерфейсПользователь

С
та

рт

со
зд

ан
ие

 п
ро

ст
ой

 

ф
иг

ур
ы

ф
ор

ма

ра
сп

ол
ож

ен
ие

цв
ет

 и
 м

ат
ер

иа
л

пр
ав

ил
ьн

о

за
да

но
?

Ко
мп

ил
ят

ор
 п

ро
ст

ы
х 

ф
иг

ур

И
зо

бр
аж

ен
ие

 ф
иг

ур
ы

И
ер

ар
хи

че
ск

ое
 д

ре
во

С
оз

да
ни

е 
ре

ги
он

ов
 и

з 

пр
ос

ты
х 

ф
иг

ур

Б
аз

а 
да

нн
ы

х 
пр

ос
ты

х 

ф
иг

ур

С
ущ

. л
и 

ну
жн

ы
е 

ф
иг

ур
ы

ко
мп

ил
ят

ор
 р

ег
ио

но
в 

и 

ко
мб

ин
ац

ий

С
оп

ри
ка

са
ю

тс
я 

ли
 о

ни
 ?

С
оз

да
ни

е 

ко
мп

ил
ир

ов
ан

но
го

 

из
об

ра
же

ни
я

су
щ

ес
тв

уе
т 

ли
 н

уж
на

я 
ко

м
би

на
ци

я

В
ы

во
д 

го
то

во
го

 

из
об

ра
же

ни
я

М
од

ул
ь 

тр
ас

си
ро

вк
и 

лу
че

й

[д
а]

[н
ет

]

[д
а]

[д
а]

[н
ет

]
[н

ет
]

[д
а]

[д
а]

[н
ет

]

 

Р
и

су
н

о
к
 4

.2
8

 –
 Д

іа
гр

ам
а 

ак
ти

в
н

о
с
ті

 



112 

Якщо всі вони виконані, то виконується вже не дві, а три основних 

дії – запис в пам'ять, відображення на екран і найголовніше для регіонів – 

оновлення ієрархічного дерева – внесення складних фігур. 

Тепер, після створення складних ієрархічних фігур, приступимо до 

трасуванні зображення. У цьому прикладі все відбувається в програмному 

модулі MGED, оскільки нас цікавить найпростіший, не презентаційний 

варіант. Трасування променів точно також відбувається тільки після 

перевірки виконання деяких умов, і хоча можна трасувати і примітиви, але 

це не практикується в силу марності такого дійства. Так що крім складних 

складових фігур потрібна ще одна перевірка, на фізичні константи. Для 

правильного трасування потрібно вказувати кут падіння та рівень світла, 

що пропускається, з чого зроблена фігура тощо. Коли все це зазначено, ми 

отримуємо цілком придатне для використання зображення. 

 

4.3 Розробка архітектури нового продукту 

 

Для розробки архітектури нового продукту використаємо три 

основні діаграми: класів, компонентів і варіантів використання. У першу 

чергу необхідно визначити функціонал майбутньої програми, наскільки 

сильно він відрізнятиметься від оригінального продукту, які зміни будуть 

внесені. Тому за вже використаним принципом побудови діаграм [103] 1) 

складаємо нові варіанти використання (рис. 4.29). 

Процес розробки таких діаграм вже був описаний раніше. Було 

прийнято рішення, що функціонал центрального модуля слід залишити 

приблизно таким же, яким він і був, а всі додаткові складні функції 

включати за допомогою зовнішніх модулів. Це дозволяє не навантажувати 

програму зайвими командами, що добре позначиться на рівні її 

продуктивності. 

Після визначення функціональності програмного продукту 

наступними кроками буде складання робочої діаграми класів і генерація 

коду. Діаграма класів складається відповідно до специфікації нової мови і 

вдалих рішень первинного програмного продукту. В підсумку діаграма 

набуває такого вигляду, як на рис. 4.30.  

Архітектурні зміни, які проведено у цій діаграмі, почалися з 

повноцінної візуальної розбивки модулів. Кожен унікальний модуль 

                                                
1) [103] Yang H. Advances In UML And XML-based Software Evolution. Idea Group 

Publishing, 2005. 362 pages. 
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зібраний в свій окремий прямокутник – чорний ящик, в якому і буде 

відбуватися весь процес обчислення.  

 

 
 

Рисунок 4.29 – Діаграма варіантів використання 

 

Наступна особливість: є центральний клас «Main», який відповідає за 

взаємодію між модулями. 

У кожного модуля є свій граничний клас, який взаємодіє з усіма 

іншими частинами програми і закритими обчислювальними системами та 

базами даних. Такий спосіб було обрано, щоб мінімізувати кількість 

помилок у зв'язках і допомогти програмістам в поліпшенні продукту. 

Діаграма класів побудована і тепер беремося за генерацію коду. 

Процес генерації було детально описано у п. 4.1, тому зупинятися на 

технічному виконанні не будемо, а покажемо тільки кінцевий результат 

(рис. 4.31). 

Після генерації коду візьмемо, для прикладу, клас «main» (рис. 4.32). 

Для того, щоб зрозуміти, наскільки правильно згенерований код, 

подивимося на кількість зв'язків з додатковими модулями. Порівняв їх із 

діаграмою класів, приходимо до висновку, що все правильно. На цьому 

розробка архітектури нового програмного продукту можна вважати 

завершеною. 
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Рисунок 4.31 – Розташування коду 

 

 
 

Рисунок 4.32 – Програмний код класу «main» 

 

4.4 Висновки за розділом 

 

У поданому розділі монографії розглянуто процес зворотного 

проектування на відкритій та безкоштовній САПР. Робота була виконана 

за допомогою мови моделювання UML із використанням програмного 

продукті Enterprise Architect. Методологія UML є досить великою, і в 
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проекті було розглянуто всі діаграми, які можуть знадобитися для 

проектування нового продукту.  

Основний акцент робився на три діаграми: класів, варіантів 

використання та компонентів. Це пов'язано з тим, що безпосередньо з цих 

діаграм відбуватиметься генерація коду і подальша робота програмістів, у 

той час як інші, допоміжні, діаграми служать тільки для пояснення деяких 

складних специфікацій проекту, що втім не скасовує їх наявність і 

опрацювання у роботі. 

У найпрогресивніших країнах світу вже давно нові продукти не 

робляться з нуля, для них використовуються системи, які допомагають 

набагато швидше і ефективніше створити будь-яку потрібну структуру. 

Методологія UML і супутні програмні продукти служать саме для цієї 

мети – підвищити ефективність розробки і структурувати дані. Активно 

використовуватись ця методологія почала досить недавно, але дуже 

швидко вросла в загальну структуру розробки. Її зручність в тому, що вона 

не прив'язана ні до одного з методів розробки і є дуже гнучкою у 

використанні. 

Розвиток методології UML для зворотного проектування 

характерний для Заходу і частини Європи. Наша країна сильно відстала у 

цьому плані і тільки у 2010 р. почалися роботи з активної експлуатації цієї 

технології в тому вигляді, в якому вона представлена зараз. 

Відкрита та вільна САП BRL-CAD послужила відмінним прикладом 

для роботи. Перевага таких систем полягає в тому, що поширюються вони 

за вільною ліцензією і жодних проблем із законом через копіювання, 

модифікацію та інші дії з програмним кодом не буде. Так само слід 

зазначити, що раз код зроблено відкритим, то програмісти постаралися, 

щоб він був ще і зрозумілий, чому сприяє велика кількість коментарів у 

програмному коді.  

Одним з великих недоліків є відсутність правильного і зрозумілого 

інтерфейсу продукту, виправлення якого передбачається в процесі 

зворотного проектування програмного продукту. Втім розробкою 

інтерфейсу розробники та дизайнери зазвичай займаються з середини, а то 

й ближче до закінчення проекту, коли вже точно відомий повний 

функціонал і принципи роботи. 



117 

Основні власні наукові дослідження, подані авторами у четвертому 

розділі монографії, опубліковані у наукових працях [6], [14], [15] 1). 
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С. 7–8. 

[14] Tymofieieva O., Velykodniy S., Zaitseva-Velykodna S. Method of calculating 

project evaluation indicators for the implementation of software system reengineering. 
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природничих наук: III Міжн. наук.-практ. конф., 6 – 8 черв. 2018 р. Одеса, 2018. С. 68–
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ВИСНОВКИ 

 

Реінжиніринг – це процес, який дозволяє дуже зручно і швидко 

створювати свої системи, використовуючи досвід попередніх програмних 

продуктів. З появою цієї методології ефективність і швидкість робіт значно 

зросла ще і з тієї причини, що UML є зручною мовою, яка координує дії 

всіх співробітників і допомагає розподілити завдання між виконавцями. 

Економічно використання процесу реінжинірингу дуже вигідно –  це 

суттєва економія часу та сил програмістів, допомога у координації 

проекту, оптимізація кількості співробітників. На цей час, процес 

проектування нових програмних продуктів є не надто ефективним через 

використання застарілих методів, але при використанні методології UML – 

швидкість розробки підвищується у рази. 

У процесі виконання монографії було досягнуто мету роботи – 

сформувати моделі та систематизувати методи, що забезпечать виконання 

мультилінгвістичного перекодування складних інформаційних технологій, 

і дозволять працювати з багаторівневими програмними системами, 

складові частини яких написано різними мовами програмування. 

Задля досягнення мети, було вирішено низку встановлених завдань: 

а) проведений аналіз властивостей відкритого, вільного та 

комерційного програмного забезпечення, який надав інформацію щодо 

зіставлення найхарактерніших ознак, за якими кінцевий користувач обирає 

ПП; 

б) формалізовано парадигму подання лінгвістичного забезпечення за 

допомогою породжувальних граматик, що дозволяє працювати з 

багаторівневими інформаційними технологіями, складові частини яких 

написано різними мовами програмування; 

в) побудовано математичні моделі сполучення компонентів ІС за 

допомогою формального апарату (аксіоми, теореми) представлення типів 

даних МП у вигляді алгебраїчних систем та незбіжних типів даних при 

зверненні однієї різномовної ПС до іншої, що використовує функції 

трансформації типів даних для кожної пари МП.  

г) сформовано спосіб мультилінгвістичного перекодування 

програмного забезпечення складних інформаційних систем і технологій; 

відмінною особливістю розглянутого способу є можливість підтримки 

роботи більше десяти найпопулярніших мов програмування; при 

застосуванні способу вдається автоматизувати процес перекодування 
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компонентів програмного забезпечення та, за рахунок цього, вивільнити 

робочий час програмістів від рутинного перепрограмування і зменшити 

вірогідність виникнення структурних помилок, що успадковується від 

попередньої системи; 

д) виконано узагальнення результатів експериментальних 

досліджень на рівні представлення класів і компонентів, які подано за 

допомогою уніфікованої мови моделювання – UML із обробкою та 

інтерпретацією результатів на рівні CASE-засобів; 

е) проаналізовано та узагальнено результати перекладів вихідного 

коду, головним з яких стало скорочення працемісткості створення ІС за 

рахунок майже повного виключення рутинних операцій 

перепрограмування багатьох вже ідентифікованих компонентів. 

Наукові результати та положення. 

1) Вперше систематизовано моделі сполучення компонентів ІС, що 

дозволяють спиратися на структуру даних лінгвістичного забезпечення 

незалежно від мови програмування. 

2) Удосконалено моделі лінгвістичних конструкцій перекодування 

ІС, що дозволяють позбавитися викладу тупікових ланцюжків при 

переведенні з однієї мови програмування на іншу. 

3) Удосконалено генерацію нових лінгвістичних структур, 

спираючись на відновлені уніфіковані діаграмні моделі, що дозволяє 

зберігати властивості відношень між класами та між компонентами. 

4) Набули подальшого розвитку методи імпортування 

інкапсульованих компонентів ПЗ ІС, які дозволяють перекодувати 

компоненти незалежно від мови програмування. 

Використання результатів монографії надасть значне підвищення 

ефективності застосування ІСТ у таких галузях їх використання: сфера 

телекомунікацій, управління виробництвом і транспортом, освіта тощо. 

Розроблені моделі та методи стануть у пригоді системним 

архітекторам і інженерам-програмістам, які задіяні у перепроектуванні ПЗ 

ІС, що вже знаходяться у кількарічній експлуатації. 

Правильно виконане перекодування ПЗ ІС характеризується 

досягненням практичних результатів:  

а) зниження ризику виникнення помилок при майбутньому 

оновленні ІС; 

б) зниження собівартості продукту за рахунок повторного 

використання компонентів ПЗ при розробці нової ІС; 
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в) скорочення працемісткості створення ІС за рахунок майже 

повного виключення рутинних операцій перепрограмування багатьох вже 

ідентифікованих компонентів. 

Таким чином, головною проблематикою монографії стала  

систематизація методів реінжинірингу програмних компонентів у нові 

програмні структури, ПС та готові інформаційні ресурси, що накопичені 

людством за визначений час. Такий новий напрям ще не має стандартних 

рішень щодо самої проблеми поступової трансформації 

мультилінгвістичного опису, виконання генерації, налагодження та 

інтеграції для отримання кінцевої ПС. 

Тому можливі напрями продовження досліджень і перспективи 

розвитку наведених досліджень за тематикою монографії: 

1) оцінка показників проекту перед виконанням реінжинірингу ПС, 

яка необхідна для прийняття остаточного рішення щодо його доцільності; 

2) розрахунок показників реінжинірингу ПС за допомогою 

комплексного інструментарію оцінки ПП; 

3) промислова перевірка на відмовостійкість та практичне 

тестування реалізації мультилінгвістичного перекодування ПЗ, що 

дозволять на промисловій основі удосконалювати ІС; 

4) створення моделей реінжинірингу для кожного з інших видів 

забезпечення ІС, що будуть перепроектовані. 

Повний реінжиніринг СІСТ дозволить подолати протиріччя між 

темпами розвитку науки і техніки й процесів проектування, підвищити 

ефективність технічного супроводу ІС, скоротити експлуатаційні витрати. 

  



121 

ПЕРЕЛІК ПУБЛІКАЦІЙ АВТОРІВ ЗА ТЕМОЮ МОНОГРАФІЇ 

 

1. Великодний С. С., Тимофєєва О. С., Онищенко С. М. 

Моделювання інформаційного сполучення компонентів SCADA-систем. 

XII International Conference “Strategy of Quality in Industry and Education”: 

proceedings, 30 May – 2 June 2016, Varna, Bulgaria. P. 511–518. 

2. Великодний С. С., Тимофєєва О. С. Базові методи реінжинірингу 

програмних компонентів. V International scientific-practical conference 

“Information Control Systems and Technologies”: materials ICST-Odessa, 20 – 

22 sep. 2016.  Odessa, 2016. P. 293–295. 

3. Великодний С. С., Тимофєєва О. С. Порівняльний огляд 

європейської та вітчизняної наукової діяльності у галузі інформаційних 

технологій. Управління якістю підготовки фахівців: зб. тез доп. Всеукр. 

наук.-мет. конф., 21 – 22 лют. 2017 р. Одеса, 2017. С. 9–10. 

4. Velykodniy S., Tymofieieva O. Multilingual recording method 

designed for SCADA-system’s software upgrade. Automation of technological 

and business-processes. 2017. Vol. 9, Iss. 1. P. 17–22. 

5. Великодний С. С., Тимофєєва О. С. Ідеалізовані моделі 

реінжинірингу видів забезпечення програмних систем. Dynamical system 

modeling and stability investigation: XVIII International Conference: Abstract 

of Conf. Reports, Kyiv, Ukraine, 24 – 26 may 2017. Київ: ДП Інформ.-аналіт. 

агентство. 2017. С. 195. 

6. Великодний С. С., Тимофєєва О. С. Спосіб мультилінгвістичного 

перекодування програмного забезпечення SCADA-систем. Матеріали I-го 

Всеукраїнського пленера з питань природничих наук, Одеса, Україна, 20 – 

23 лип. 2017. С. 7–8. 

7. Великодний С. С., Тимофєєва О. С. Парадигма подання 

лінгвістичного забезпечення за допомогою породжувальних граматик. 

Розвиток транспорту. 2017. №1. С. 128–135. 

8. Парадигма подання лінгвістичного забезпечення за допомогою 

формальних граматик. Information Control Systems and Technologies: VI 

International scientific-practical conference: materials, Odessa, Ukraine, 20 – 22 

sep. 2017. Одеса: «ВидавІнформ НУ «ОМА», 2017. С. 266–268. 

9. Великодний С. С., Тимофєєва О. С. Парадигма подання 

лінгвістичного забезпечення за допомогою породжувальних граматик. 

Automation of technological and business-processes. 2017. Vol. 9, Iss. 3. С. 46–

50. 



122 

10. Velykodniy S., Tymofieieva O. The paradigm of linguistic supply 

submission by generative grammar assistance. American scientific journal. 

2017. №17. P. 4–7. 

11. Velykodniy S., Tymofieieva O. Reengineering Models of Linguistic 

Providing Software Systems. Advances in Quantum Systems in Chemistry, 

Physics and Mathematics, Ser.: Progress in Applied Mathematics and Quantum 

Optics, Eds. A. Glushkov, O. Khetselius, V. Buyadzhi. Kharkiv: FOP, 2017. P. 

385–388. 

12. Великодний С. С., Тимофєєва О. С. Спосіб мультилінгвістичного 

перекодування програмного забезпечення складних інформаційних систем 

та технологій. Наукові праці ОНАЗ ім. О.С. Попова. 2017. №2. С. 153159. 

13. Великодний С. С., Тимофєєва О. С., Зайцева-Великодна С. С., 

Нямцу К. Є. Порівняльний аналіз властивостей відкритого, вільного та 

комерційного програмного забезпечення. Інформаційні технології та 

комп’ютерна інженерія. 2018. №1 (41). С. 21–27. 

14. Tymofieieva O., Velykodniy S., Zaitseva-Velykodna S. Method of 

calculating project evaluation indicators for the implementation of software 

system reengineering. Теоретичні та прикладні аспекти застосування 

інформаційних технологій в галузі природничих наук: III Міжн. наук.-

практ. конф., 6 – 8 черв. 2018 р. Одеса, 2018. С. 68–71. 

15. Тимофєєва О. С., Великодний С. С., Зайцева-Великодна С. С. 

Метод розрахунку показників оцінки проекту при виконанні 

реінжинірингу програмних систем. Матеріали II-го Всеукраїнського 

пленера з питань природничих наук, Одеса, Україна, 26 – 28 лип. 2018. С. 

18–19. 

16. Великодний С. С., Тимофєєва О. С., Зайцева-Великодна С. С. 

Метод розрахунку показників оцінки проекту при виконанні 

реінжинірингу програмних систем. Радіоелектроніка, інформатика, 

управління. 2018. №4. С. 135–142. 

  



123 

ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ ПОСИЛАННЯ 

 

17. Goodbye, «free software»; hello, «open source». URL: 

http://www.webcitation.org/617oVjlKk (дата звернення: 10.01.2019). 

18. Categories of free and nonfree software. URL: 

http://www.gnu.org/philosophy/categories.en.html (дата звернення: 

10.01.2019). 

19. What is free software? URL: http://www.gnu.org/philosophy/free-

sw.en.html (дата звернення: 10.01.2019). 

20. High Priority Free Software Projects by Free Software Foundation. 

URL: https://www.fsf.org/ campaigns/priority-projects/ (дата звернення: 

10.01.2019). 

21. Open Source Paradigm Shift by Tim O'Reilly. URL: 

http://archive.oreilly.com/ pub/a/oreilly/tim/ articles/paradigmshift_0504.html 

(дата звернення: 10.01.2019). 

22. Тимченко А. А. Основи системного проектування та системного 

аналізу складних об'єктів. Кн. 1. Основи САПР та системного 

проектування складних об’єктів. К.: Либідь, 2003. 272 с. 

23. Великодный С. С. Проблема реинжиниринга видов обеспечения 

систем автоматизированного проектирования. Управляющие системы и 

машины. 2014. № 1. С. 57–61, 76. 

24. Blum B. Software engineering: a holistic view. URL: 

https://dl.acm.org/ citation.cfm?id=SERIES9569.128915 (дата звернення: 

12.01.2019). 

25. Великодный С. С. Методологические основы реинжиниринга 

систем автоматизированного проектирования. Управляющие системы и 

машины. 2014. № 2. С. 39–43. 

26. Klein M. Reengineering methodologies and tools. A Prescription for 

Enhancing Success. URL: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/ 

10580539408964633 (дата звернення: 12.01.2019). DOI: 10.1080/ 

10580539408964633. 

27. Manganelli R., Klein M. The Reengineering Handbook: A Step-by-

Step Guide to Business Transformation. URL: 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S00https://journals.lww.com/ 

jhqonline/Citation/1995/03000/ The_Reengineering_Handbook _A_Step_by_ 

Step_Guide.11.aspx (дата звернення: 12.01.2019). DOI: 10.1097/01445442-

199503000-00011. 

http://www.webcitation.org/617oVjlKk
http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.en.html
http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.en.html
https://www.fsf.org/author/fsfweb
https://www.fsf.org/%20campaigns/priority-projects/
http://www.oreillynet.com/pub/au/27
http://archive.oreilly.com/%20pub/a/oreilly/tim/%20articles/paradigmshift_0504.html
https://dl.acm.org/%20citation.cfm?id=SERIES9569.128915
https://www.tandfonline.com/author/Klein%2C+Mark+M
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/
http://dx.doi.org/10.1080/10580539408964633
http://dx.doi.org/10.1080/10580539408964633
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S00https:/journals.lww.com/%20jhqonline/Citation/1995/03000/%20The_Reengineering_Handbook%20_A_Step_by_%20Step_Guide.11.aspx
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S00https:/journals.lww.com/%20jhqonline/Citation/1995/03000/%20The_Reengineering_Handbook%20_A_Step_by_%20Step_Guide.11.aspx
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S00https:/journals.lww.com/%20jhqonline/Citation/1995/03000/%20The_Reengineering_Handbook%20_A_Step_by_%20Step_Guide.11.aspx


124 

28. Grover V., Malhotra M. Business process reengineering: A tutorial on 

the concept, evolution, method, technology and application. URL: https:// 

www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/ S0272696396001040 (дата 

звернення: 12.01.2019). DOI: 10.1016/S0272-6963(96)00104-0. 

29. Boehm B. A Spiral Model of Software Development and 

Enhancement. ACM SIGSOFT Software Engineering Notes. 1986. Vol. 11, Iss. 

4. P. 14–24. DOI: 10.1145/12944.12948. 

30. Hammer M., Champy J. Reengineering the corporation: A manifesto 

for business revolution.  URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/ 

pii/S0007681305800643?via%3Dihub (дата звернення: 12.01.2019). DOI: 

10.1016/S0007-6813(05)80064-3. 

31. Лаврищева Е. М. Сборочное программирование. Основы 

индустрии программных продуктов: 2-изд. доп. и перераб. К.: Наук. думка, 

2009. 372 с. 

32. Jacobson I., Ericsson M., Jacobson A. The Object Advantage: 

Business Process Reengineering with Object Technology. ACM Press. URL: 

http://eaststemcell.com/files/storage.cloud.php?id=MDIwMTQyMjg5MQ== 

(дата звернення: 12.01.2019). 

33. Норенков И. П. Основы автоматизированного проектирования: 

учеб. для вузов. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. 

Баумана, 2009. 430 с. 

34. Тимченко А. А. Основи системного проектування та системного 

аналізу складних об'єктів. Кн. 1. Основи САПР та системного 

проектування. К.: Либідь, 2000. 272 с. 

35. Boehm B. Software Risk Management. URL: https://link.springer.com/ 

chapter/10.1007%2F3-540-51635-2_29 (дата звернення: 13.11.2018). DOI: 

10.1007/3-540-51635-2_29. 

36. Пантелеймонов А. А. Аспекты реинженерии приложений с 

графическим интерфейсом пользователя. Проблемы программирования. 

2001. № 1–2. С. 53–62. 

37. Фаулер М. Рефакторинг: улучшение соответствующего кода. 

СПб.: Символ-Плюс, 2003. 432 с. 

38. Spiral Development: Experience, Principles and Refinements. Special 

Report: CMU / SEI-2000-SR-008 / Boehm B., 2000. 37 p. 

39. Selby R. W. Software Engineering: Barry W. Boehm's Lifetime 

Contributions to Software Development, Management and Research. New 

Jersey: John Wiley & Sons, 2007. 818 p. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0272696396001040#%21
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0272696396001040#%21
http://dx.doi.org/10.1016/S0272-6963%2896%2900104-0
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0007681305800643?via%3Dihub#%21
https://www.sciencedirect.com/science/article/%20pii/
https://www.sciencedirect.com/science/article/%20pii/
https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_object_identifier
https://doi.org/10.1016/S0007-6813%2805%2980064-3
https://mgfp23dpa03.storage.googleapis.com/MDIwMTQyMjg5MQ==03.pdf
https://mgfp23dpa03.storage.googleapis.com/MDIwMTQyMjg5MQ==03.pdf
http://eaststemcell.com/files/storage.cloud.php?id=MDIwMTQyMjg5MQ


125 

40. Великодний С. С. Реінжиніринг систем моніторингу та 

дистанційного управління судновими енергетичними установками. 

«Автоматика 2015»: матер. XXII міжн. конф. з автом. управл., 10 – 11 вер. 

2015 р. Одеса, 2015. С. 133–134. 

41. Resource Estimation for Objectory Projects: project report. Objective 

Systems. SF AB, 1993. 9 p. 

42. Chomsky N. Three Models for the Description of Language. IRE 

Transactions on Information Theory. Sep., 1956. P. 113–124. 

43. Chomsky N. Logical Syntax and Semantics: Their Linguistic 

Relevance. Language. Vol. 31. No. 1.  P. 36–45. 

44. Глушков В. М., Цейтлин Г. Е., Ющенко Е. Л. Алгебра. Языки. 

Программирование. К.: Наук. думка, 1974. 328 с. 

45. Горелов С. Евристичний аналіз грамматики. Евристичний аналіз 

будь-якої мови. URL: http://www.grammcheck.org/ (дата звернення: 

13.01.2019). 

46. Федоренко О. Ф., Сухорольська С. М., Руда О. В. Основи 

лінгвістичних досліджень = Fundamentals of Linguistic Research: підруч. для 

вузів. Львів.: «Центр» Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка, 2009. 296 c. 

47. Руднев В. П. Генеративная лингвистика. Словарь культуры ХХ 

века. URL: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Rudnev/Dict/_ 

04.php (дата звернення: 13.01.2019). 

48. What is Generative Grammar? wiseGEEK. URL: 

http://www.wisegeek.com/ what-is-generative-grammar.htm (дата звернення: 

13.01.2019). 

49. Зелковиц М., Шоу А., Гэннон Дж. Принципы разработки 

программного обеспечения. М.: Мир, 1982. 364 с. 

50. Грищенко В. Н., Лаврищева Е. М. Методы и средства 

компонентного программирования. Кибернетика и системный анализ. 

2003. № 1. С. 39–55. 

51. Лаврищева Е. М., Грищенко В. Н. Сборочное программирование. 

Основы индустрии программных продуктов. К.: Наук. думка, 2009. 372 с. 

52. Гамма Э., Хелм Р., Джонсон Р., Влиссидес Дж. Приемы объектно-

ориентированного проектирования. Паттерны проектирования. СПб: 

Питер, 2001. 368 с. 

53. Замулин А. В. Типы данных в языках программирования и базах 

данных. М.: Наука, 1987. 152 с. 

http://www.grammcheck.org/
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Rudnev/Dict/_%2004.php
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Rudnev/Dict/_%2004.php
http://www.wisegeek.com/
http://www.wisegeek.com/%20what-is-generative-grammar.htm


126 

54. Замулин А. В., Скопин И.Н. Конструирование базы данных на 

основе концепции абстрактных типов данных. Программирование. 1981. № 

5. С. 38–43. 

55. Грищенко В. Н., Лаврищева Е. М. О создании межъязыкового 

интерфейса для ОС ЕС. УСиМ. 1978. № 1. С. 34–41. 

56. Грищенко В. Н., Лаврищева Е. М. О стандартизированной сборке 

сложных программ. Технологическое и программное обеспечение АСУ. 

К.: Ин-т кибернетики АН УССР, 1978. С. 36–42. 

57. Грищенко В. Н. Метод объектно-компонентного проектирования 

программных систем. К.: Проблеми програмування, 2007. № 2. С. 113–125. 

58. Грищенко В. Н. Вопросы комплексирования программных 

средств. УСиМ. 1987. № 1. С. 68–71. 

59. Буч Г. Объектно-ориентированный анализ и проектирование с 

примерами приложений на С++. М.: «Издательство Бином», СПб.: 

«Невский диалект», 2001. 560 с. 

60. Чернецки К., Айзенекер У. Порождающее программирование. 

Методы, инструменты, применение. СПб.: Издательский дом Питер. 2005. 

730 с. 

61. Глушков В. М., Цейтлин Г. Е., Ющенко Е. Л. Алгебра. Языки. 

Программирование. К.: Наук. думка, 1974. 328 с. 

62. Хоар Ч. О структурной организации данных. Структурное 

программирование. М.: Мир, 1975. С. 92–197. 

63. Капитонова Ю. В., Летичевский А. А. О конструировании 

математических описаний предметных областей. Кибернетика. 1988. № 4. 

С. 17–25. 

64. Агафонов В. Н. Типы и абстракция данных в языках 

программирования. Данные в языках программирования. М.: Мир, 1982. С. 

267–327. 

65. Брауде Э. Дж. Технология разработки программного 

обеспечения. Спб.: Питер, 2004. 655 с. 

66. Жоголев Е. А. Принципы построения многоязыковой системы 

модульного программирования. Кибернетика. 1974. № 4. С. 78–83. 

67. Дейкстра Э. Дисциплина программирования. М.: Мир, 1978. 277 

с. 

68. Мартин Р. Быстрая разработка программ: принципы, примеры, 

практика. М.: Вильямс, 2004. 752 с. 



127 

69. Липаев В. В. Отладка сложных программ: Методы, средства, 

технология. М.: Энергоатомиздат, 1993. 384 с. 

70. Соммервилл И. Инженерия программного обеспечения. 6-изд. 

М.: Вильямс, 2002. 624 с. 

71. Мюллер Р. Д. Базы данных и UML. Проектирование. М.: Лори, 

2002. 420 с. 

72. Константайл Л., Локвуд Л. Разработка программного 

обеспечения. СПб.: Питер, 2004. 592 с. 

73. Carroll E. R. Estimating Software Based on Use Case Point. OOPSLA 

'05: Companion to the 20th annual ACM SIGPLAN conference on Object-

oriented programming, systems, languages, and applications, San Diego, CA, 

2005. P. 257–265. DOI: 10.1145/1094855.1094960. 

74. Cohn M. Agile Estimating and Planning. NY: Prentice Hall, 2005. 368 

p. 

75. Clemmons R. Project Estimation with Use Case Points. Cross Talk. 

2006. № 2, February. P. 18–22. 

76. Боггс У., Боггс М. UML и Rational Rose. С-Пб.: Лори, 2008. 600 с. 

77. Фаулер М. UML. Основы. Краткое руководство по стандартному 

языку объектного моделирования. М.: Символ-Плюс, 2011. 192 с. 

78. Троелсен Э. Язык программирования C# 2010 и платформа .NET 

4.  М.: Вильямс, 2011. 1392 с. 

79. Колесов Ю. Б., Сениченков Ю. Б. Моделирование систем. 

Объектно-ориентированный подход. С-Пб.: БХВ-Петербург, 2006. 192 с. 

80. Воройский Ф. С. Основы проектирования автоматизированных 

библиотечно-информационных систем. С-Пб.: ФИЗМАТЛИТ, 2002. 384 с. 

81. Дідковська М. В. Тестування: Критерії та методи. Київ: НТУУ 

«КПІ», 2010. 96 с. 

82. Леоненков А. В. Объектно-ориентированный анализ и 

проектирование с использованием UML и IBM Rational Rose. М.: 

Интернет-университет информационных технологий, Бином. Лаборатория 

знаний, 2006. 320 с. 

83. Орлов С. А. Программная инженерия: уч. для вузов. 5-е изд. 

обновл. и доп. СПб.: Питер, 2016.  640 с. 

84. Воройский Ф. С. Информатика. Новый систематизированный 

толковый словарь. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2003. 760 с. 



128 

85. Новиков Ф. А., Иванов Д. Ю. Моделирование на UML. Теория, 

практика, видеокурс (+ 2 DVD-ROM). М.: Профессиональная литература; 

Наука и техника, 2010. 640 с. 

86. Путилин А. Б., Юрагов Е. А. Компонентное моделирование и 

программирование на языке UML. Практическое руководство по 

проектированию информационно-измерительных систем. М.: НТ Пресс, 

2005. 664 с. 

87. Киммел П. UML. Универсальный язык программирования. 

Москва: НТ Пресс, 2008. 272 с. 

88. Леоненков А. В. Самоучитель UML 2. Москва: БХВ-Петербург, 

2007. 576 с. 

89. Бабич А. В. UML. Первое знакомство. Пособие для подготовки к 

сдаче теста UMO-100 (OMG Certified UML Professional Fundamental) (+ 

CD-ROM). С-Пб.: Бином. Лаборатория базовых знаний, 2008. 176 с. 

90. Гросс К. C# 2008 и платформа .NET 3.5 Framework. С-Пб.: 

Вильямс, 2009. 480 с. 

91. Максимчук Р. А., Нейбург Э. Дж. UML для простых смертных. 

М.: Лори, 2008. 304 с. 

92. Дей Н., Мандел Л., Райман А. Eclipse. Платформа Web-

инструментов.  

С-Пб.: КУДИЦ-Пресс, 2008. 688 с. 

93. Робинсон С., Корнз О., Глинн Дж. C# для профессионалов 

(комплект из 2 книг). М.: Лори, 2005. 1000 с. 

94. Object Management Group. OMG Unified Modeling Language (OMG 

UML). Version 2.5 Object Management Group, 2013. 831 p. 

95. Weilkiens T., Oestereich B. UML 2 Certification Guide: Fundamental 

& Intermediate. Exams Morgan Kaufmann; The MK/OMG Press, 2006. 320 p. 

ISBN: 0123735858. 

96. Samek M. Practical UML Statecharts in C / C++: Event-Driven 

Programming for Embedded Systems Newnes: 2nd edition, 2008. 728 p. ISBN: 

0750687061. 

97. Ларман К. Применение UML и шаблонов проектирования. 2-е 

изд.: пер. с англ. М.: Издательский дом «Вильямс», 2004. 624 с. 

98. Бабич А. В. Введение в UML. М.: НОУ ИНТУИТ, 2016. 209 c. 

ISBN: 978-5-94774-878-9. 



129 

99. Lavagno L., Martin G., Selic B.V. UML for Real: Design of 

Embedded Real-Time. Systems Kluwer Academic Publishers, 2003. 388 p. 

ISBN: 1402075014, 9781402075018. 

100. Miles R., Hamilton K. Learning UML 2.0. O'Reilly Media, 2006. 

288 p. ISBN: 0596009828, 9780596009823. 

101. Иванов Д. Ю., Новиков Ф. А. Унифицированный язык 

моделирования UML. Учебное пособие. СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 

2010. 249 с. 

102. Hay D. C. UML and Data Modeling: A Reconciliation Technics 

Publications, 2011. 242 p. ISBN 1935504193, 9781935504191. 

103. Yang H. Advances In UML And XML-based Software Evolution. 

Idea Group Publishing, 2005. 362 pages. 

 

  



130 

ДОДАТОК А 

ПРИКЛАДИ СТВОРЕНОГО АНКЕТУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ 

 

 
 

Рисунок А.1 – Приклад запрошення, що надсилається на пошту або 

роздається у вигляді відкритого посилання учаснику опитування 

 

 
 

Рисунок А.2 – Початок анкети опитування 
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Рисунок А.3 – Фрагмент першої анкетної матриці, що містить 121 

можливий варіант відповідей 

 

 
 

Рисунок А.4 – Фрагмент другої анкетної матриці, що також містить 121 

можливий варіант відповідей 
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Рисунок А.5 – Завершення анкети опитування 
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ДОДАТОК Б 

ОСНОВНІ ФРАГМЕНТИ ВИХІДНОГО КОДУ МОВОЮ «С» 

 

  P L - D M . C 

 * BRL-CAD 

 * 

 * Copyright (c) 1999-2017 United States Government as represented by 

 * the U.S. Army Research Laboratory. 

 * 

 * This program is free software; you can redistribute it and/or 

 * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public License 

 * version 2.1 as published by the Free Software Foundation. 

 * 

 * This program is distributed in the hope that it will be useful, but 

 * WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of 

 * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR 

PURPOSE.  See the GNU 

 * Lesser General Public License for more details. 

 * 

 * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public 

 * License along with this file; see the file named COPYING for more 

 * information. 

 */ 

/** @file util/pl-dm.c 

 * 

 * Example application that shows how to hook into the display 

 * manager. 

 * 

 */ 

#include "common.h" 

#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> 

#include <math.h> 

#include <string.h> 

#ifdef HAVE_UNISTD_H 

#  include <unistd.h> 

#endif 
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#include "tcl.h" 

#include "tk.h" 

#include "vmath.h" 

#include "db.h" 

#include "raytrace.h" 

#include "bu.h" 

#include "bn.h" 

#include "dm.h" 

#include "dm-X.h" 

struct cmdtab { 

    char *ct_name; 

    int (*ct_func)(); 

}; 

#define MOUSE_MODE_IDLE 0 

#define MOUSE_MODE_ROTATE 1 

#define MOUSE_MODE_TRANSLATE 3 

#define MOUSE_MODE_ZOOM 4 

#define APP_SCALE 180.0 / 512.0 

int (*cmd_hook)(); 

struct plot_list{ 

    struct bu_list l; 

    int pl_draw; 

    int pl_edit; 

    struct bu_vls pl_name; 

    struct bn_vlblock *pl_vbp; 

}; 

plot_list* HeadPlot; 

cmdtab* cmdtab; 

/* 

 * O U T P U T _ C A T C H 

 * 

 * Gets the output from bu_log and appends it to clientdata vls. 

 */ 

static int 

output_catch(genptr_t clientdata, genptr_t str) 

{ 

    struct bu_vls *vp = (struct bu_vls *)clientdata; 
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    int len; 

    BU_CK_VLS(vp); 

    len = bu_vls_strlen(vp); 

    bu_vls_strcat(vp, str); 

    len = bu_vls_strlen(vp) - len; 

    return len; 

} 

/* 

 * S T A R T _ C A T C H I N G _ O U T P U T 

 * 

 * Sets up hooks to bu_log so that all output is caught in the given vls. 

 * 

 */ 

void 

start_catching_output(struct bu_vls *vp) 

{ 

    bu_log_add_hook(output_catch, (genptr_t)vp); 

} 

/* 

 * S T O P _ C A T C H I N G _ O U T P U T 

 * 

 * Turns off the output catch hook. 

 */ 

void 

stop_catching_output(struct bu_vls *vp) 

{ 

    bu_log_delete_hook(output_catch, (genptr_t)vp); 

} 

int 

get_args(int argc, char **argv) 

{ 

    int c; 

    while ((c = bu_getopt(argc, argv, "t:")) != -1) { 

 switch (c) { 

     case 't': 

  switch (*bu_optarg) { 

      case 'o': 
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      case 'O': 

   dm_type = DM_TYPE_OGL; 

   break; 

      case 'x': 

      case 'X': 

      default: 

   dm_type = DM_TYPE_X; 

   break; 

  } 

  break; 

     default:  /* '?' */ 

  return 0; 

 } 

    } 

    if (bu_optind >= argc) { 

 if (isatty(fileno(stdin))) 

     return 0; 

    } 

    return 1;  /* OK */ 

} 

/* 

 * X Display Manager Specific Stuff 

 */ 

static void 

refresh() { 

    size_t i; 

    struct plot_list *plp; 

    DM_DRAW_BEGIN(dmp); 

    DM_LOADMATRIX(dmp, model2view, 0); 

    for (BU_LIST_FOR(plp, plot_list, &HeadPlot.l)) { 

 if (plp->pl_draw) 

     for (i=0; i < plp->pl_vbp->nused; i++) { 

  if (plp->pl_vbp->rgb[i] != 0) { 

      long rgb; 

      rgb = plp->pl_vbp->rgb[i]; 

      DM_SET_FGCOLOR(dmp, (rgb>>16) & 0xFF, (rgb>>8) & 

0xFF, rgb & 0xFF, 0, (fastf_t)0.0); 
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  } 

                DM_DRAW_VLIST(dmp, (struct bn_vlist *)&plp->pl_vbp-

>head[i]); 

     } 

    } 

    DM_NORMAL(dmp); 

    DM_DRAW_END(dmp); 

} 

/* 

 * B U I L D H R O T 

 * 

 * This routine builds a Homogeneous rotation matrix, given 

 * alpha, beta, and gamma as angles of rotation. 

 * 

 * NOTE:  Only initialize the rotation 3x3 parts of the 4x4 

 * There is important information in dx, dy, dz, s . 

 */ 

static void 

buildHrot(matp_t mat, double alpha, double beta, double ggamma) 

{ 

    static fastf_t calpha, cbeta, cgamma; 

    static fastf_t salpha, sbeta, sgamma; 

    calpha = cos(alpha); 

    cbeta = cos(beta); 

    cgamma = cos(ggamma); 

    salpha = sin(alpha); 

    sbeta = sin(beta); 

    sgamma = sin(ggamma); 

    /* 

     * compute the new rotation to apply to the previous 

     * viewing rotation. 

     * Alpha is angle of rotation about the X axis, and is done third. 

     * Beta is angle of rotation about the Y axis, and is done second. 

     * Gamma is angle of rotation about Z axis, and is done first. 

     */ 

#ifdef m_RZ_RY_RX 

    /* view = model * RZ * RY * RX (Neuman+Sproul, premultiply) */ 
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    mat[0] = cbeta * cgamma; 

    mat[1] = -cbeta * sgamma; 

    mat[2] = -sbeta; 

    mat[4] = -salpha * sbeta * cgamma + calpha * sgamma; 

    mat[5] = salpha * sbeta * sgamma + calpha * cgamma; 

    mat[6] = -salpha * cbeta; 

    mat[8] = calpha * sbeta * cgamma + salpha * sgamma; 

    mat[9] = -calpha * sbeta * sgamma + salpha * cgamma; 

    mat[10] = calpha * cbeta; 

#endif 

    /* This is the correct form for this version of GED */ 

    /* view = RX * RY * RZ * model (Rodgers, postmultiply) */ 

    /* Point thumb along axis of rotation.  +Angle as hand closes */ 

    mat[0] = cbeta * cgamma; 

    mat[1] = -cbeta * sgamma; 

    mat[2] = sbeta; 

    mat[4] = salpha * sbeta * cgamma + calpha * sgamma; 

    mat[5] = -salpha * sbeta * sgamma + calpha * cgamma; 

    mat[6] = -salpha * cbeta; 

    mat[8] = -calpha * sbeta * cgamma + salpha * sgamma; 

    mat[9] = calpha * sbeta * sgamma + salpha * cgamma; 

    mat[10] = calpha * cbeta; 

} 

/* 

 * S E T V I E W 

 * 

 * Set the view.  Angles are DOUBLES, in degrees. 

 * 

 * Given that viewvec = scale . rotate . (xlate to view center) . modelvec, 

 * we just replace the rotation matrix. 

 * (This assumes rotation around the view center). 

 * 

 * DOUBLE angles, in degrees 

 */ 

static void 

setview(double a1, double a2, double a3) 

{ 
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    buildHrot(Viewrot, a1 * DEG2RAD, a2 * DEG2RAD, a3 * 

DEG2RAD); 

} 

static int 

slewview(vect_t view_pos) 

{ 

    vect_t new_model_pos; 

    MAT4X3PNT(new_model_pos, view2model, view_pos); 

    MAT_DELTAS_VEC_NEG(toViewcenter, new_model_pos); 

    return TCL_OK; 

} 

static int 

islewview(vect_t vdiff) 

{ 

    vect_t old_model_pos; 

    vect_t old_view_pos; 

    vect_t view_pos; 

    MAT_DELTAS_GET_NEG(old_model_pos, toViewcenter); 

    MAT4X3PNT(old_view_pos, model2view, old_model_pos); 

    VSUB2(view_pos, old_view_pos, vdiff); 

    return slewview(view_pos); 

} 

static int 

zoom(Tcl_Interp *interp, double val) 

{ 

    if (val < SMALL_FASTF || val > INFINITY) { 

 Tcl_AppendResult(interp, 

    "zoom: scale factor out of range\n", (char *)NULL); 

 return TCL_ERROR; 

    } 

    if (Viewscale < SMALL_FASTF || INFINITY < Viewscale) 

 return TCL_ERROR; 

    Viewscale /= val; 

    return TCL_OK; 

} 

static void 

vrot(double x, double y, double z) 



140 

{ 

    mat_t newrot; 

    MAT_IDN(newrot); 

    buildHrot(newrot, 

       x * DEG2RAD, 

       y * DEG2RAD, 

       z * DEG2RAD); 

    bn_mat_mul2(newrot, Viewrot); 

} 

/* 

 * N E W _ M A T S 

 * 

 * Derive the inverse and editing matrices, as required. 

 * Centralized here to simplify things. 

 */ 

static void 

new_mats() 

{ 

    bn_mat_mul(model2view, Viewrot, toViewcenter); 

    model2view[15] = Viewscale; 

    bn_mat_inv(view2model, model2view); 

} 

/* 

 * Event handler for the X display manager. 

 */ 

static int 

X_doEvent(ClientData UNUSED(clientData), XEvent *eventPtr) 

{ 

    double app_scale = APP_SCALE; 

    if (eventPtr->type == Expose && eventPtr->xexpose.count == 0) { 

 refresh(); 

    } else if (eventPtr->type == ConfigureNotify) { 

 refresh(); 

    } else if (eventPtr->type == MotionNotify) { 

 int mx, my; 

 mx = eventPtr->xmotion.x; 

 my = eventPtr->xmotion.y; 
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 switch (mouse_mode) { 

     case MOUSE_MODE_ROTATE: 

  vrot((my - omy) * app_scale, 

       (mx - omx) * app_scale, 

       0.0); 

  new_mats(); 

  refresh(); 

   break; 

     case MOUSE_MODE_ZOOM: 

  { 

      double val; 

      val = 1.0 + (omy - my) / 

… 

    if (!get_args(argc, argv)) 

 bu_exit (1, "%s", usage); 

    memset((void *)&HeadPlot, 0, sizeof(struct plot_list)); 

    BU_LIST_INIT(&HeadPlot.l); 

    MAT_IDN(toViewcenter); 

    MAT_IDN(Viewrot); 

    MAT_IDN(model2view); 

    MAT_IDN(view2model); 

    if (cmd_openpl((ClientData)NULL, (Tcl_Interp *)NULL, argc-

bu_optind+1, argv+bu_optind-1) == TCL_ERROR) 

 bu_exit (1, NULL); 

    argv[1] = (char *)NULL; 

    Tk_Main(1, argv, appInit); 

    return 0; 

} 

/* 

 * Local Variables: 

 * mode: C 

 * tab-width: 8 

 * indent-tabs-mode: t 

 * c-file-style: "stroustrup" 

 * End: 

 * ex: shiftwidth=4 tabstop=8 

 */ 

  



142 

ДОДАТОК В 

ОСНОВНІ ФРАГМЕНТИ ПЕРЕКОДОВАНОГО КОМПОНЕНТА 

МОВОЮ «РНР» 

 

<?php 

namespace class; 

/** 

 * @author Helen 

 * @version 1.0 

 * @created 29--2018 14:36:23 

 */ 

class pl-dm 

{ 

 /** 

  * @author Helen 

  * @version 1.0 

  * @created 29--2018 14:36:23 

  */ 

 class cmdtab 

 { 

  public $ct_name; 

  function __construct() 

  { 

  } 

  function __destruct() 

  { 

  } 

 } 

 /** 

  * @author Helen 

  * @version 1.0 

  * @created 29--2018 14:36:23 

  */ 

 class plot_list 

 { 

  public $l; 

  public $pl_draw; 
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  public $pl_edit; 

  public $pl_name; 

  public $pl_vbp; 

  function __construct() 

  { 

  } 

  function __destruct() 

  { 

  } 

 } 

 private $HeadPlot; 

 private $cmdtab; 

 function __construct() 

 { 

 } 

 function __destruct() 

 { 

 } 

 /** 

  *  

  * @param clientdata 

  * @param str 

  */ 

 private static function output_catch(genptr_t $clientdata, genptr_t $str) 

 { 

 } 

 /** 

  *  

  * @param vp 

  */ 

 private function start_catching_output(struct bu_vls* $vp) 

 { 

 } 

 /** 

  *  

  * @param vp 

  */ 
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 private function stop_catching_output(struct bu_vls* $vp) 

 { 

 } 

 /** 

  *  

  * @param argc 

  * @param argv 

  */ 

 private function get_args(int $argc, char** $argv) 

 { 

 } 

 private static function refresh() 

 { 

 } 

 /** 

  *  

  * @param mat 

  * @param alpha 

  * @param beta 

  * @param ggamma 

  */ 

 private static function buildHrot(matp_t $mat, double $alpha, double 

$beta, double $ggamma) 

 { 

 } 

 /** 

  *  

  * @param a1 

  * @param a2 

  * @param a3 

  */ 

 private static function setview(double $a1, double $a2, double $a3) 

 { 

 } 

 /** 

  *  

  * @param view_pos 
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  */ 

 private static function slewview(vect_t $view_pos) 

 { 

 } 

 /** 

  *  

  * @param vdiff 

  */ 

 private static function islewview(vect_t $vdiff) 

 { 

 } 

 /** 

  *  

  * @param interp 

  * @param val 

  */ 

 private static function zoom(Tcl_Interp* $interp, double $val) 

 { 

 } 

 /** 

  *  

  * @param x 

  * @param y 

  * @param z 

  */ 

 private static function vrot(double $x, double $y, double $z) 

 { 

 } 

 private static function new_mats() 

 { 

 } 

 /** 

  *  

  * @param (clientData) 

  * @param eventPtr 

  */ 
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 private static function X_doEvent(UNUSED $(clientData), XEvent* 

$eventPtr) 

 { 

 } 

 /** 

  *  

  * @param argc 

  * @param argv[] 

  */ 

 private static function X_dm(int $argc, char* $argv[]) 

 { 

 } 

 private static function size_reset() 

 { 

 } 

 /** 

  *  

  * @param (clientData) 

  * @param interp 

  * @param argc 

  * @param argv 

  */ 

 private static function cmd_openpl(UNUSED $(clientData), 

Tcl_Interp* $interp, int $argc, char** $argv) 

 { 

 } 

 /** 

  *  

  * @param (clientData) 

  * @param interp 

  * @param argc 

  * @param argv 

  */ 

 private static function cmd_vrot(UNUSED $(clientData), Tcl_Interp* 

$interp, int $argc, char** $argv) 

 { 

 } 
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 /** 

  *  

  * @param (clientData) 

  * @param interp 

  * @param argc 

  * @param argv 

  */ 

 private static function cmd_dm(UNUSED $(clientData), Tcl_Interp* 

$interp, int $argc, char** $argv) 

 { 

 } 

 /** 

  *  

  * @param (clientData) 

  * @param interp 

  * @param argc 

  * @param UNUSED(argv) 

  */ 

 private static function cmd_clear(UNUSED $(clientData), Tcl_Interp* 

$interp, int $argc, char** $UNUSED(argv)) 

 { 

 } 

 /** 

  *  

  * @param (clientData) 

  * @param interp 

  * @param argc 

  * @param argv 

  */ 

 private static function cmd_closepl(UNUSED $(clientData), 

Tcl_Interp* $interp, int $argc, char** $argv) 

 { 

 } 

 /** 

  *  

  * @param (clientData) 
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  * @param interp 

  * @param argc 

  * @param argv 

  */ 

 private static function cmd_draw(UNUSED $(clientData), Tcl_Interp* 

$interp, int $argc, char** $argv) 

 { 

 } 

 /** 

  *  

  * @param (clientData) 

  * @param interp 

  * @param argc 

  * @param argv 

  */ 

 private static function cmd_erase(UNUSED $(clientData), Tcl_Interp* 

$interp, int $argc, char** $argv) 

 { 

 } 

 /** 

  *  

  * @param (clientData) 

  * @param interp 

  * @param argc 

  * @param UNUSED(argv) 

  */ 

 private static function cmd_list(UNUSED $(clientData), Tcl_Interp* 

$interp, int $argc, char** $UNUSED(argv)) 

 { 

 } 

 /** 

  *  

  * @param (clientData) 

  * @param interp 

  * @param argc 

  * @param argv 

  */ 
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 private static function cmd_zoom(UNUSED $(clientData), Tcl_Interp* 

$interp, int $argc, char** $argv) 

 { 

 } 

 /** 

  *  

  * @param (clientData) 

  * @param UNUSED(interp) 

  * @param UNUSED(argc) 

  * @param UNUSED(argv) 

  */ 

 private static function cmd_reset(UNUSED $(clientData), Tcl_Interp* 

$UNUSED(interp), int $UNUSED(argc), char** $UNUSED(argv)) 

 { 

 } 

 /** 

  *  

  * @param (clientData) 

  * @param interp 

  * @param argc 

  * @param argv 

  */ 

 private static function cmd_slewview(UNUSED $(clientData), 

Tcl_Interp* $interp, int $argc, char** $argv) 

 { 

 } 

 /** 

  *  

  * @param (clientData) 

  * @param interp 

  * @param argc 

  * @param argv 

  */ 

 private static function cmd_aetview(UNUSED $(clientData), 

Tcl_Interp* $interp, int $argc, char** $argv) 

 { 

 } 
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 /** 

  *  

  * @param (clientData) 

  * @param UNUSED(interp) 

  * @param UNUSED(argc) 

  * @param UNUSED(argv) 

  */ 

 private static function cmd_exit(UNUSED $(clientData), Tcl_Interp* 

$UNUSED(interp), int $UNUSED(argc), char** $UNUSED(argv)) 

 { 

 } 

 /** 

  *  

  * @param interp 

  * @param commands[] 

  */ 

 private static function cmd_setup(Tcl_Interp* $interp, struct cmdtab 

$commands[]) 

 { 

 } 

 private static function X_dmInit() 

 { 

 } 

 private static function Ogl_dmInit() 

 { 

 } 

 /** 

  *  

  * @param _interp 

  */ 

 private static function appInit(Tcl_Interp* $_interp) 

 { 

 } 

 /** 

  *  

  * @param argc 

  * @param argv[] 
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  */ 

 private function main(int $argc, char* $argv[]) 

 { 

 } 

} 

?> 
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ДОДАТОК Г 

ОСНОВНІ ФРАГМЕНТИ ПЕРЕКОДОВАНОГО КОМПОНЕНТА 

МОВОЮ «C#» 

main.cs 

/////////////////////////////////////////////////////////// 

//  main.cs 

//  Implementation of the Class main 

//  Generated by Enterprise Architect 

//  Created on:      12-сен-2018 13:27:10 

//  Original author: Тимофеева 

/////////////////////////////////////////////////////////// 

public class main { 

public rtgeom m_rtgeom; 

public database m_database; 

public raytrace  m_raytrace ; 

public Procceces m_Procceces; 

public raytrace  m_raytrace ; 

public shell m_shell; 

public v_math m_v_math; 

public base proc m_base proc; 

public member m_member; 

public main(){ 

} 

~main(){ 

} 

public virtual void Dispose(){ 

} 

}//end main 

base proc.cs 

public class base proc { 

public main m_main; 

public base proc(){ 

} 

~base proc(){ 

} 

public virtual void Dispose(){ 

} 
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} 

color scale.cs 

namespace shapes { 

public class color scale { 

public color scale(){ 

} 

~color scale(){ 

} 

public virtual void Dispose(){ 

} 

}//end color scale 

}//end namespace shapes 

color.cs 

namespace shapes { 

public class color { 

public color(){ 

} 

~color(){ 

} 

public virtual void Dispose(){ 

} 

}//end color 

}//end namespace shapes 

color_norm.cs 

namespace shapes { 

public class color_norm { 

public color_norm(){ 

} 

~color_norm(){ 

} 

public virtual void Dispose(){ 

} 

}//end color_norm 

}//end namespace shapes 

combine.cs 

namespace elements { 

public class combine { 
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public combine(){ 

} 

~combine(){ 

} 

public virtual void Dispose(){ 

} 

}//end combine 

}//end namespace elements 

complex.cs 

public class complex { 

public complex(){ 

} 

~complex(){ 

} 

public virtual void Dispose(){ 

} 

}//end complex 

constants.cs 

public class constants { 

public constants(){ 

} 

~constants(){ 

} 

public virtual void Dispose(){ 

} 

}//end constants 

constraint internal.cs 

public class constraint internal { 

public constraint internal(){ 

} 

~constraint internal(){ 

} 

public virtual void Dispose(){ 

} 

}//end constraint internal 

count.cs 
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namespace internal { 

public class count { 

public count(){ 

} 

~count(){ 

} 

public virtual void Dispose(){ 

} 

}//end count 

}//end namespace internal 

cutter.cs 

public class cutter { 

public cutter(){ 

} 

~cutter(){ 

} 

public virtual void Dispose(){ 

} 

}//end cutter 

database.cs 

public class database { 

public main m_main; 

public base proc m_base proc; 

public member m_member; 

public database(){ 

} 

~database(){ 

} 

public virtual void Dispose(){ 

} 

}//end database 

face.cs 

public class face { 

public face(){ 

} 

~face(){ 

} 
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public virtual void Dispose(){ 

} 

}//end face 

gauss.cs 

public class gauss { 

public gauss(){ 

} 

~gauss(){ 

} 

public virtual void Dispose(){ 

} 

}//end gauss 

head.cs 

namespace elements { 

public class head { 

public head(){ 

} 

~head(){ 

} 

public virtual void Dispose(){ 

} 

}//end head 

}//end namespace elements 

hyp.cs 

namespace shapes { 

public class hyp { 

public hyp(){ 

} 

~hyp(){ 

} 

public virtual void Dispose(){ 

} 

}//end hyp 

}//end namespace shapes 

image file.cs 

public class image file { 

public image file(){ 
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} 

~image file(){ 

} 

public virtual void Dispose(){ 

} 

}//end image file 

loop.cs 

public class loop { 

public loop(){ 

} 

~loop(){ 

} 

public virtual void Dispose(){ 

} 

}//end loop 

magic.cs 

namespace internal { 

public class magic { 

public magic(){ 

} 

~magic(){ 

} 

public virtual void Dispose(){ 

} 

}//end magic 

}//end namespace internal 

mapped file.cs 

public class mapped file { 

public mapped file(){ 

} 

~mapped file(){ 

} 

public virtual void Dispose(){ 

} 

}//end mapped file 

material.cs 

namespace elements { 
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public class material { 

public material(){ 

} 

~material(){ 

} 

public virtual void Dispose(){ 

} 

}//end material 

}//end namespace elements 

member.cs 

public class member { 

public main m_main; 

public base proc m_base proc; 

public rtgeom m_rtgeom; 

public member(){ 

} 

~member(){ 

} 

public virtual void Dispose(){ 

} 

}//end member 

metball.cs 

namespace shapes { 

public class metball { 

public metball(){ 

} 

~metball(){ 

} 

public virtual void Dispose(){ 

} 

}//end metball 

}//end namespace shapes 

model.cs 

public class model { 

public model(){ 

} 

~model(){ 
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} 

public virtual void Dispose(){ 

} 

}//end model 

multipoly.cs 

public class multipoly { 

public multipoly(){ 

} 

~multipoly(){ 

} 

public virtual void Dispose(){ 

} 

}//end multipoly 

nerb.cs 

namespace shapes { 

public class nerb { 

public nerb(){ 

} 

~nerb(){ 

} 

public virtual void Dispose(){ 

} 

}//end nerb 

}//end namespace shapes 

raytrace .cs 

public class raytrace  { 

public main m_main; 

public base proc m_base proc; 

public rtgeom m_rtgeom; 

public member m_member; 

public raytrace (){ 

} 

~raytrace (){ 

} 

public virtual void Dispose(){ 

} 

}//end raytrace 
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