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Глава 1

Увод

Темата на това изследване са програми, които генерират програми и
програми, които анализират поведението на програми. Извличането (син-
тезът) и анализът на програми са разгледани в контекста на търсе-
нето на решение на проблема за осигуряване на референтна цялост в
документно-ориентирани нерелационни бази от данни.

1.1 Предметна област на изследването

1.1.1 Извличане на програми

Извличането на програми (или също така - “автоматично програмира-
не”) е широк дял от компютърните науки, обхващащ методите за авто-
матично генериране на програмен код на базата на определени специ-
фикации. Подходите за специфициране на програми, в зависимост от
конкретния метод, могат да бъдат най-разнообразни.

Синтезирането на програми, например, е важен клас методи за изв-
личане на програми. При тези методи автоматично се конструира прог-
рамен код, удовлетворяващ определена спецификация, най-често зада-
дена като формула в някаква логическа система [79]. Друг формален
метод за генериране на програми е извличането на програми от доказа-
телства на теореми, включително не-конструктивни [73]. За извлечените
по тези начини програми е гарантирана тяхната коректност. Някои спе-
циални примери за генериране на код включват използването на системи
за компютърна алгебра за оптимизация на програмен код, извършващ
определени математически изчисления [29].

Друг клас механизми за автоматично генериране на софтуерен код
с голямо практическо приложение е т.нар. “генеративно програмиране”
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Глава 1. Увод 6

[76]. Този клас включва техники като прототипи, шаблони, класове, ас-
пекти и макропроцесори, които въвеждат опростени синтактични кон-
струкции за генериране на често срещани или повторяеми видове код.
Тези техники намират широко приложение поради факта, че съкраща-
ват размера на изходния код и оптимизират работата на програмистите.

В модерните среди за програмиране код се генерира и от редица визу-
ални редактори, в които програмистите използват предефинирани ком-
поненти за изграждане на потребителския интерфейс на приложенията.
Широко разпространение намират и някои метаезици за специфициране
на определени компоненти от сложни софтуерни системи, като напри-
мер UML (Unified Modelling Language) спецификации [13], спецификации
на Web услуги (напр. Web Service Definition Langiage) [75], и езици за
дефиниране на потребителски интерфейс (напр. Extensible Application
Markup Language) [54].

Автоматизирането на редица практически задачи, като например
превеждането на данни от една схема в друга (data mapping), също
включва автоматичното генериране на код на програми. Генерираните
по този начин програми изпълняват задачата с гарантирана коректност
спрямо зададеното съответствие между схемите [47], което може да е с
разнообразен формат и също така автоматично извлечено на базата на
екземпляри от данни от двете схеми.

Като обобщение ще цитираме заключението на Дейвид Парнас, пи-
онер в софтуерното инженерство, който пръв въвежда концепцията за
капсулация на информацията. Той заключва, че “автоматичното програ-
миране винаги е било евфемизъм за програмиране на език на по-високо
ниво спрямо езика, който е бил достъпен за програмиста в дадения мо-
мент” [60]. В този смисъл, множеството съвременни средства за генери-
ране на програмен код елиминира “откриването на колелото” в практи-
чески задачи. Често повтарящи се програмни конструкции, програмни
конструкции, които са сложни или дълги за ръчно описание на съответ-
ния език за програмиране и такива, за които коректността е от особено
значение, подлежат на автоматично генериране.

Генерирането на програма в голяма част от описаните случаи се със-
тои в транслация на езици от по-високо ниво, които са диалектни за
специфична проблемна област. Тъй като езиците за спецификация на
определени компоненти от софтуерната система са фокусирани върху
проблемната си област, това им позволява да имат по-голяма изрази-
телна сила спрямо езиците за програмиране с общо предназначение, до
които в крайна сметка се “превежда” спецификацията.
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1.1.2 Анализ на програми

Най-общо казано, анализът на програми е дял от компютърните науки,
обхващащ теоретични модели и методи за осигуряване и проверка на
разнообразни свойства компютърните програми [57]. Различните видове
анализ могат условно да бъдат разделени в няколко големи категории:
статичен анализ, динамичен анализ и формална верификация.

Средствата за статичен анализ на програми работят с изходния код
на програмата като анализират различни нейни свойства, без да я из-
пълняват. Разнообразието от свойства е огромно и варира от прости
проверки за грешни идентификатори до типов анализ на програмата
(static type chechking). Инструментите за статичен анализ намират ши-
роко приложение и са част от практически всеки модерен компилатор и
среда за разработка. Освен проверка за коректност, статичният анализ
има за цел също машинно независими оптимизации на кода на програ-
мата.

Динамичният анализ разчита на серия от тестови изпълнения на
програмата в реална или симулирана среда, при които се наблюдава и
проверява нейното поведение. Под поведение в случая може да се разби-
рат разнообразни параметри на програмата, като заета памет (и изобщо
системни ресурси), стойност на определени променливи, свойства на ар-
гументите на функции, резултати на функции и др. Целта на динамич-
ния анализ е да обхване в максимална широчина пътищата на изпълне-
ние в програмата и да проследни тяхната коректност чрез тестване със
серия от подходящо подбрани стойности. Макар да не гарантира корек-
тност от формална гледа точка, подходът намира широко практическо
приложение и е важен инструмент за осигуряването на качеството на
кода на големи софтуерни системи, особено когато в тях се извършват
чести промени. Подходът дори стои в основата на стил за програмиране
– разработване, базирано на тестове (test driven development) [7] – при
който изграждането на кода на програмата започва с написването на
тестовете, които тя трябва да удовлетворява.

Важен клас методи за анализ на програми са методите за формална
верификация, при които чрез математически средства се доказва тотал-
на и частична коректност на програмен код при определени условия за
входа и изхода на програмата [78]. Подходът включва изграждане на
формален модел на системата, на базата на който се доказва съответ-
ното свойство. Това е възможно “най-сигурният” подход за проверка на
свойства на програми, тъй като математическият апарат позволява до-
казателство за коректност във всички случаи, за разлика от останалите
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методи, които гарантират само някои аспекти на коректността на прог-
рамите.

1.1.3 Референтна цялост в нерелационните бази от данни

Референтната цялост като свойство на базите данни изисква записи, ко-
ито се реферират помежду си, да използват коректни идентификатори.
Тези идентификатори обикновено са първични ключове, но могат да бъ-
дат всякакви свойства, които еднозначно идентифицират запис в базата
данни. Проблемът за осигуряване на референтна цялост е важен не само
за базите данни, но и за всяка структура от данни, независимо дали е
представена в релационна база от данни, в нерелационна база от данни
или, например, в паметта.

Системите за управление на релационни бази от данни (СУРБД)
предоставят мощни механизми за автоматично осигуряване на рефе-
рентната цялост на данните чрез ограничения за цялостност (relational
constraints) – например, чрез използване на външни ключове. СУРБД
подсигуряват, че референтната цялост на данните се запазва при всяка
транзакция.

Проверката за коректност на външни ключове се превръща в предиз-
викателство, когато данните са разпределени между множество незави-
сими възли при паралелните архитектури с нулево споделяне (shared
nothing) [70]. Когато данни се модифицират в някой независим възел,
проверката за коректност на засегнатите ключове не може да се осъ-
ществи без достъп до информацията в други възли или до информация,
поделена между възлите. По този начин програмите, генериращи данни
в нерелационни бази от данни, имат нужда от допълнителни механизми
за проверка на референтната цялост на резултатите от тяхната работа.

1.2 Изследователски въпрос и хипотеза на труда

Въпросът, който настоящият труд поставя, е как да се изследва корек-
тността на поведението на системи, генериращи данни в документно-
ориентирани нерелационни бази от данни от гледна точка на референт-
ната цялост на данните и някои други сходни свойства. Как да се фор-
мализират тези изисквания към данните и как от спецификации на та-
кива изисквания да се генерират програми, анализиращи коректността
на данните.

Методът, предложен в труда, се основава на хипотезата, че свойст-
вата за коректност на данните в нерелационни бази от данни могат да



Глава 1. Увод 9

се формализират по такъв начин, че от тях по автоматичен път да се
синтезират програми, проверяващи тези свойства. От своя страна, тези
синтезирани програми ще извършват динамичен анализ на поведението
на системите, генериращи данните.

1.3 Цели на дисертационния труд

Целта на дисертационния труд е запознаване с методи и средства за из-
вличане и анализ на програми, мотивация на верификация на свойства
на нерелационни бази от данни, дефиниране, математическа обосновка и
експериментална реализация на метод за анализ на свойства на докумен-
тно ориентирани нерелационни бази от данни. Методът да се основава
на техники за извличане и анализ на програми, които се предлагат от
изчислителната среда за паралелни изчисления MapReduce.

1.4 Задачи на дисертационния труд

За постигане на описаните цели са поставени следните задачи:

• Да се проучат основни методи и техники, свързани с извличането
и анализа на програми; да се направи анализ на възможностите и
приложимостта им в практиката; да се намери възможност за при-
ложението им в платформата за паралелни изчисления MapReduce
в контекста на СУНРБД.

• Да се построи формален модел за описание и изследване на свойс-
тва на връзките между документи в нерелационни бази от данни.

• Да се дефинира клас от свойства на връзките между документи,
които ще бъдат анализирани автоматично.

• Да се дефинира метод за автоматично генериране на програми,
проверяващи описаните типове свойства на базата на тяхна специ-
фикация.

• Да се изследва коректността на дефинирания метод (и програмите,
които се генерират чрез него).

• Да се направи експериментална реализация на метода.
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1.5 Актуалност на проблема

С развитието на “облачните” технологии (cloud technologies), приложе-
нието на разпределени системи и платформи придобива ключово зна-
чение в индустрията на информационните технологии. Нерелационните
бази от данни, които са “вродено” разпределени, намират редица прило-
жения в платформи на Amazon, Yahoo, Google, eBay, Facebook, Twitter
и много други [72]. Наред с това, редица по-малки бизнеси залагат на
нерелационните бази от данни, поради относителната им простота и по-
лесно скалиране. Следователно проблемът за коректността на данните
в такива бази от данни е от актуално значение за съвременните инфор-
мационни технологии.

1.6 Кратко съдържание

Обзор

В глава 2 е направен анализ на съвременно състояние на областите от
компютърните науки, които имат отношение към дисертационния труд.
Обзорът е разделен на няколко части, като във всяка част са групира-
ни темите, свързани с извличането на програми, анализа на програми,
нерелационните бази от данни и прототипно-ориентираното програми-
ране.

В секцията за извличане на програми изложените методи са под-
редени спрямо нивото на математическа абстракция, на което залагат.
Секцията започва с някои практически приложения на генерирането на
програми на базата на модели на проблемни области, описани като UML
диаграми, XML файлове и др., преминава през генераторите на компила-
тори, системите за автоматично доказателство на теореми и компютърна
алгебра и завършва с метода на трансформаторите на предикати.

В следващата секция са разгледани разнообразни методи за анализ
на програми. Както и в предишната секция, и в тази строга класифика-
ция на методите не е наложена, но те са групирани условно на методи за
статичен анализ и методи за динамичен анализ. Като методи за стати-
чен анализ са разгледани примери на редица логически модели, анализ
на състоянията, автоматично доказателство на свойства чрез системи
за автоматично доказателство на теореми и статично типизиране. При
методите за динамичен анализ са разгледани няколко техники за наб-
людение на поведението на програмата по време на нейното изпълнение.
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В секцията за нерелационни бази от данни се въвежда понятието не-
релационна база от данни и се дава неформална дефиниция на класа
СУБД, обслужващ нерелационни бази от данни. Обяснява се свойст-
вото ACID (atomicity, consistency, isolation, durability) и се обяснява по
какъв начин нерелационните СУБД го нарушават. Описани са най-често
използваните нерелационни СУБД в практиката.

Последната секция – Прототипно ориентирано програмиране – се
дават общи сведения за този стил на програмиране. Дадени са детайли
за езика за програмиране JavaScript, като се набляга на неговите особе-
ности, имащи отношение към прототипно-ориентираното програмиране.

Формален модел на проблема

В тази глава се разглежда подробно подходът за представяне на данните
в нерелационните бази от данни. Въвежда се формална система, опис-
ваща понятието тип на документ. Системата е гъвкава от гледна точка
на факта, че документите в нерелационните бази от данни не следват
обща схема.

Дефинираното понятие за тип и подтип на документ позволява да се
работи с множества от разнотипни документи, като се разглеждат техни
общи черти. На базата на този модел се доказват свойства на типове и
подтипове, с чиято помощ могат да се провеждат формални разсъжде-
ния за изображения върху такива разнотипни колекции от документи.

Разгледан е също модел на понятията външен ключ и ключ, с които
се реализират връзки между документи в различни колекции. На базата
на това понятие е дадена формална дефиниция на 3 проблема, отнася-
щи се към референтната цялостност и някои други свойства на връзки
между документи.

Формален модел на решението

В тази секция е дадено формално описание на програмния модел MapReduce
за паралелни изчисления върху големи масиви от данни. Описани са
компонентите и стъпките на процеса, както и някои негови особености.
Описана е семантиката на модела MapReduce.

Въведени са формулировки на оператори, генериращи функции, чи-
ето приложение чрез модела MapReduce води до решението на форму-
лираните в предишната глава проблеми.
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Пълнота и коректност на метода

Тази глава изяснява връзката между въведения формален модел на
проблема и предложения метод за решението му. Доказани са свойст-
ва на изхода от приложения метод и е описано как елементите на този
изход се отнасят към формалния критерий за коректност на външни
ключове и други свойства на връзки между колекции.

Елементи от практическата реализация

Тази глава дава детайли относно нерелационната СУБД MongoDB и
реализирания в нея програмен модел MapReduce. Описват се някои по-
съществени елементи от практическа реализация на предложения метод.
Представени са извадки от програмен код на някои основни елементи от
реализацията.

Заключение

В тази глава се представя окончателно мотивацията на избрания подход
и връзката му с темата на дисертацията, от гледна точка на изложените
обзор, формален модел на проблема и метод за решаването му.
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Обзор

Обзорът на съвременното състояние на свързаните дисциплини е разде-
лен на две части - извличане на програми и анализ на програми. Разгле-
дани са редица аспекти на двете области, като е наблегнато на аспектите,
към които се отнася настоящата разработка.

Темите, свързани с автоматичното програмиране, са разделени ус-
ловно на две големи категории - формални (логически) методи и методи
за генериране на части от софтуерни системи чрез езици за описанието
им от по-високо ниво (напр. UML, XAML, WSDL, и други). Аналогич-
но, темите, свързани с анализ на програми са разделени условно в две
категории - методи за статичен анализ и методи за динамичен анализ.

Подходът, избран за текущата разработка, я отнася към методите за
генерирани на програми чрез транслация на езици от по-високо ниво,
от гледна точка на аспекта извличане, и към методите за динамичен
анализ, от гледна точка на аспекта анализ. Поради това, настоящият
обзор набляга на тези две категории.

Допълнително са представени основни сведения за нерелационните
бази от данни, прототипното обектно-ориентирано програмиране и за
езикът JavaScript като негов представител.

2.1 Извличане на програми

2.1.1 Програмиране на базата на модели

Програмирането, базирано на модели, е клас от методи за разработка на
софтуер, който се базира на специфични за проблемната област (домей-
на) модели от високо ниво, които са универсални (не зависят от конк-
ретната платформа за реализиране на системата). При програмирането

13
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с модели се набляга на абстрактно представяне на знанието и процеси-
те в специфичната проблемна област, вместо на конкретни алгоритми и
други изчислителни аспекти.

Ползата от този подход е, че предоставя езици (често визуални), ко-
ито са по-лесно разбираеми за потребители, запознати добре с дадената
проблемна област. Ако тези езици са достатъчно добре специфицирани
и с ясна семантика, това позволява части от кода на софтуерните сис-
теми да бъдат генерирани автоматично, след което така генерираният
програмен код се допълва със специфична бизнес логика.

2.1.2 Език за моделиране UML

Един от най-популярните езици за моделиране с общо предназначение е
UML (Universal Modelling Langiage) [13]. Езикът включва набор от гра-
фични нотации за визуално описание на обектно-ориентирани системи.
Чрез т.нар. UML диаграми се специфицират, визуализират, модифици-
рат, конструират и документират разнообразни аспекти на софтуерните
системи. Тази аспекти включват техники за моделиране на данни (диаг-
рами на същности и връзки), моделиране на работни потоци (т.нар. “work
flows”) и моделиране на обекти. Макар UML диаграмите да намират ши-
роко приложение във всички части от жизнения цикъл на софтуерните
системи, от интерес за нас са някои видове диаграми, на базата на които
може да бъде генериран програмен код.

Чрез тези диаграми езикът UML е средство за създаване на код сам
по себе си [35]. Платформи като Enterprise Archiect на Sparx Systems [69]
позволяват визуалното построяване на:

• Диаграми на състоянията (State Machine Diagrams): Фигура 2.1
представя вид диаграма от вида на т.нар. поведенчески диаграми
(behavioral diagrams). Диаграмите от този тип описват софтуерната
система като краен набор от състояния и преходи между тях.

• Диаграми на взаимодействието (Interaction diagrams): Фигура 2.2
представя пример за клас поведенчески диаграми, които наблягат
на потока на данни и управлението между елементите в моделира-
на система.

• Диаграми на дейностите (Activity diagrams): визуализират после-
дователни процеси. На фигура 2.3 е представена примерна диагра-
ма на дейностите.
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Фигура 2.1: State machine диаграма
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Фигура 2.2: Sequence диаграмата е тип диаграма на взаимодействието
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Фигура 2.3: Activity диаграмата описва последователност от действия
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Платформата позволява генериране на скелетен програмен код на
базата на построени диаграми, който да стане основата на софтуерната
система.

Друг разпространен инструмент, поддържащ генериране на код от
UML диаграми е IBM Rational Rhapsody [37] – Фигура 2.4. Rational
Rhapsody е популярна платформа за разработка на софтуер, която под-
държа генериране на програмен код на базата на UML диаграми. Плат-
формата поддържа генериране на код на разнообразни езици за програ-
миране - C, C++, Ada, Java, C# от визуални модели.

Фигура 2.4: Изглед от IBM Rational Rhapsody

2.1.3 Генериране на код за потребителски интерфейс

Изграждането на програмен код, реализиращ потребителски интерфейс,
често се състои в множество трудоемки, повторяеми дейности. От обектно-
ориентирана гледна точка, елементите на потребителския интерфейс в
разнообразните платформи са множество инстанции на еднотипни обек-
ти, различаващи се в параметрите при конструирането им (напр. коор-
динати, етикети и пр.). В този смисъл кодът, описващ потребителски
интерфейс, се състои в серия еднообразни програмни конструкции, чи-
ето “ръчно” дефиниране е неефективно.

За да адресират този проблем, модерните платформи за разработка
на приложения представят т.нар. “езици за маркиране” (markup languages),
които съкращават и улесняват дефинирането на потребителския интер-
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фейс. Това са декларативни езици, описващи елементите на интерфейса,
често чрез някакъв тип дърво на документния обектен модел (document
object model - DOM).

XAML (Extensible Application Markup Language) [54] е език за описа-
ние на потребителския интерфейс в платформата Silverlight на Microsoft
Corporation. Езикът, както подсказва името му, е базиран на XML и пре-
доставя множество от примитиви на потребителския интерфейс, които
се подреждат в йерархична структура и дефинират изгледа на прило-
жението. На следния пример:

<Canvas
xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation">
<TextBlock>Hello World!</TextBlock>

</Canvas>

се вижда елементарен код на XAML, описващ прост блок с текст. Изход-
ните файлове на XMLS се транслират до езика BAML (Binary Application
Markup Language), който се интерпретира от платформата .NET за пос-
трояване на визуалното дърво на приложението.

Още по-добър пример за декларативен език за описание на потре-
бителски интерфейс, който се превежда до програмен код, е езикът на
Adobe MXML. По подобие на XAML, езикът предоставя примитиви за
изграждане на изгледа на приложението. MXML кодът преминава през
предварителна фаза на транслация, при която от него се генерира код
на езика ActionScript – основният език на платформата. Допълнител-
но, средата за разработка на платформата Adobe Flex – Flash Builder
– предоставя визуален редактор, чрез който разработчиците могат да
изграждат MXML код автоматично чрез WYSIWYG система.

2.1.4 Описание на Web услуги

Друга често срещана задача, включваща нуждата от съществени коли-
чества повторяем код и съответно подлежаща на автоматизация, е кому-
никацията с Web услуги (Web services). При архитектурите, ориентира-
ни към услуги, сървърните компоненти на услугата често предоставят
описание на интерфейса на услугата, от което директно може да бъде
извлечен еднотипен код за прилагане в нейните клиенти.

Такъв език за описание на интерфейса на Web услуги е WSDL (Web
Services Description Language) [75]. Езикът дефинира предоставените от
услугата методи в достатъчно детайли така, че редица среди за програ-
миране включват средства за автоматично генериране на клиентски код
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за комуникация с услугата. Такива среди са, например, Microsoft Visual
Studio и Adobe Flash Builder.

2.1.5 Генеративно програмиране

Преизползването на програмен код (т.е. елиминирането на необходи-
мостта еднотипен програмен код да се програмира “ръчно” за множество
от различни програми) се постига чрез “изнасянето” на програмен код с
общо предназначение в програмни библиотеки и модули. Това е ключов
компонент на съвременната практика при програмирането и представ-
лява едно от основните приложения на обектно-ориентираното програ-
миране.

Растежът на софтуерните библиотеки се налага поради необходи-
мостта да се поддържат по-големи многообразия от поддържани функ-
ционалности и компоненти. С нарастването на обема на възможностите
на дадена библиотека, обаче, се проявява класически проблем при пре-
използването на програмен код – нарастващата сложност на библиоте-
ката. Внасянето на вариации на поддържаните функции и компоненти
се облекчава от използването на някои шаблони за обектно-ориентиран
дизайн, но въпреки това увеличаването на универсалността на програм-
ния код, което налага въвеждането на нови класове и обновяването на
стари, води до т.нар. “фрагментация на дизайна” [12].

Подходите за увеличаване на възможностите на софтуерните библи-
отеки условно могат да се разделят на два вида - композиция и транс-
формация. За композиция се говори, когато стратегията за поддържане
на вариации на функционалността е реализиране на множество незави-
сими елементи на библиотеката за всяка вариация. Това “хоризонтално”
скалиране води до високо бързодействие на резултатния код, използващ
библиотеката, но също така и до висока сложност на самата библиотека,
поради потенциалния експоненциален взрив на независими компоненти
в нея.

Алтернативният подход включва групиране на множество сходни ка-
тегории от възможности в по-малък брой независими елементи на библи-
отеката, които чрез по-подробна параметризация успяват да постигнат
същото многообразие от вариации на функционалността. По този на-
чин се постига по-високо ниво на абстракция на програмния код. Този
подход, обаче, води до влошена производителност. Кодът на отделните
функции в библиотеката се разклонява и усложнява поради необходи-
мостта да “взима решения” по време на изпълнение.

Описаният проблем е валиден не само за библиотеки от програмен
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код, но и за модулите на програмите като цяло, когато тяхната слож-
ност започне да нараства поради необходимостта да поддържат голямо
множество функционалности.

Генераторите на код разрешават проблема на двата подхода за ска-
лиране на библиотеки чрез обединяването им. Чрез конструкции от по-
високо ниво се дефинират по-силно параметризирани “шаблони” на еле-
менти (функции, методи, класове и др.) на програмата. За разлика от
подхода на трансформацията, обаче, за всяка специфична, конкретна
употреба на даден програмен елемент автоматично се генерира “специа-
лизация”, реализираща специфичната логика за дадената употреба. Не-
що, което при подхода на композицията се прави ръчно от програмиста.
По този начин се постигат едновременно високо ниво на абстракция и
запазване на бързодействието.

Прост пример за такъв тип генериране на код са шаблоните в езика
C++. Следната функция:

template <class T>
void printArray (T array[], int n){

for (int i = 0; i < n; i++)
cout << array[i];

}

реализира отпечатване на масив с произволен тип на елементите. Ако
тази функция се ползва от програмата, например, за цели числа и чис-
ла с плаваща запетая, в изпълнимия код на програмата ще се срещат
две алтернативи на функцията - едната, компилирана за цели числа, а
другата - за числа с плаваща запетая.

Друг прост пример е C/C++-препроцесорът, който предоставя език
за дефиниране на т.нар. макроси. Макросите са части от текста на прог-
рамата, които се заместват чрез субституция преди програмата да се
компилира и служат за съкращаване и опростяване на програмния текст.

2.1.6 Аспектно-ориентирано програмиране: AspectJ

“Разделянето на отговорност” (separation of concerns) е базов принцип
при дизайна и реализацията на сложни софтуерни системи. Принципът
се състои в разделянето на компонентите на програмата по такъв начин,
че изолирани нейни части (класове, методи, функции) да имат възмож-
но най-тясна специализация и да реализират по възможност “атомарн”
функционалности на програмата. Целта е логиката на отделни части от
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програмата да не се припокрива с другите части на програмата и по
този начин да се минимизират промените в цялата програма, когато ня-
кой нейн отделен компонент претърпи модификация или разширение.
Модулното програмиране и капсулацията са традиционни техники за
постигане на разделянето на отговорности.

Разпространените методи за разделянето на отговорностите в прог-
рамата (като модулното програмиране и ООП) традиционно се фокуси-
рат върху идентифицирането и композирането на функционални едини-
ци, които се представят чрез обекти, модули, процедури и пр. [44]. Съ-
ществуват и аспекти на това разделение, обаче, които не са решени добре
от класическите подходи. Такива са свойства на системата, засягащи по-
вече от един нейн модул, като например синхронизация, взаимодействие
между компонентите и записване на данните на постоянен (персистен-
тност). Такива свойства не могат да се изолират добре при функцио-
налната декомпозиция и осигуряването им води до малки фрагменти
повторяем код, който е “разпръснат” из множество иначе несвързани
модули.

Изобщо, “разпръснати” отговорности (cross-cutting concerns) се на-
ричат такива аспекти на програмата, които оказват влияние на голяма
част от останалите аспекти. Или с други думи, код със специфична от-
говорност, който се среща като част от множество други функции на
програмата, чиито задачи не са пряко свързани с въпросната отговор-
ност. Разпръснатите отговорности не могат да бъдат декомпозирани от
останалата част на системата по лесен и “чист” начин, което води до дуб-
лиране на код и обвързване на код (внасяне на съществени зависимости
между отделни части от програмата).

Например, нека имаме приложение, което комуникира с база от дан-
ни за постигане на определена цел. Често при такива приложения е нуж-
но за всяко обръщение (заявка) към базата данни да се записва инфор-
мация в дневник (log). Тази информация се записва с цел анализиране
на някои параметри на комуникацията, като например обем на обмене-
ните данни и време за изпълнение на заявката. Записването на такава
информация би наложило във всеки метод, комуникиращ с базата дан-
ни, да “оградим” изпълнението на заявката с код, записващ определена
информация в дневника. Освен, че тази логиката не е директно свързана
с отговорностите на отделните методи, това би довело и до повторение
на код. Всяка промяна в интерфейса на функциите за записване в днев-
ника или промяна на данните, които се записват, би довело до промяна
и във всички методи, зависещи от тях. Това е типичен пример за “разп-
ръсната” функционалност.
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Аспектно-ориентираното програмиране е парадигма, позволяваща пос-
тигането на по-висока степен на модуларизация на програмите чрез от-
деляне на разпръснати функционалности (separation of concerns). Ще
дадем пример за решение на описания проблем чрез средата за аспектно-
ориентирано програмиране AspectJ за езика Java.

AspectJ позволява дефиниране на т.нар. “разрези” на програмата
(pointcuts). Разрезите на програмата представляват дефинирани по оп-
ределен начин моменти (точки) от нейното изпълнение. Например, след-
ният код на AspectJ (който дефинира над-множество на езика Java):

pointcut query() : execution(*query*(..) )
&& this(DatabaseConnection);

дефинира разрез “query” при всяка точка в програмата, която се об-
ръща към метод на някаква инстанция на класа DataConnection, чието
име съдържа думата “query”.

За така дефинирания разрез може да се определи програмен код,
който да се изпълнява автоматично преди и след разреза:

before () : query() {
Logger.log (/*some information before the query is executed*/);

}
after () : query() {

Logger.log (/*some information after the query is executed*/);
}

По този начин кодът на този “рапръснат” аспект на програмата се
генерира автоматично и в изходния код е “изолиран” от останалата част
на програмата.

2.1.7 Адаптиране на код с XVCL

Видяхме как единият от проблемите на софтуерното разработване – пре-
използването на код – може да се адресира чрез методи за генериране
на код. Като последен пример в тази посока ще приведем т.нар. авто-
матично конфигуриране на варианти (variant configuration) и неговият
представител - системата XVCL [38]. Системата е разработена от ла-
бораторията по софтуерно инженерство на Сингапурския национален
университет.

При системи като XVCL на кода се гледа по-скоро като на текст, т.е.
системата не се базира на неговата семантика и съответно не зависи от
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нея. Това, което системата предлага, е средства за адаптация на този
програмен текст, когато се прилага за различни цели, като така адап-
тираният код може в последствие също да се адаптира. По този начин
се изгражда библиотека от фрагменти (frames), които могат да се ком-
бинират и адаптират за решаването на конкретни задачи, като по този
начин се избягва разработването на дублиращ се или аналогичен код за
всяка конкретна задача.

Следният прост пример илюстрира как фрагментът “A”, описан на
XML-базирания език на XVCL:

<x-frame name="A” >

Contents of A: before B
<adapt x-frame=”B”/>
Contents of A: after B

</x-frame>

може да адаптира друг фрагмент - “B”:

<x-frame name="B” >
Contents of B
</x-frame>

При което се генерира следният “код”:

Contents of A: before B
Contents of B
Contents of A: after B

Показаният прост пример онагледява подхода на системи като XVCL
- текстови трансформации над библиотеки от код (или каквито и да
е файлове) с цел адаптирането му към определена задача. Системата
позволява конструкции като “adapt” да се структурират в цели слож-
ни йерархии, по този начин произвеждайки разнообразни варианти на
първоначалния фрагмент.

Системата се прилага за управление на т.нар. “варианти на продук-
ти” (Software Product Lines). При тях целта е производството на серия
от еднотипни продукти, които обаче могат да се различават на всички
нива - потребителски изисквания, дизайн, целева платформа и др. В та-
кива ситуации различните варианти могат да имат много различния в
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детайлите на процеса на разработка, но и много големи общи сегменти
от код. Ключовата дейност при този метод е идентификацията на те-
зи общи части и дефинирането на просто правила за адаптацията им
към специфичен вариант (или конфигурация) на системата. По този на-
чин се избягва “ръчното” извършване на редица банални, повторяеми и
подлежащи на грешки дейности коло преизползването на съществуващ
код.

2.1.8 Генериране на код от формални спецификации

В предишните няколко секции разгледахме методи за генериране на
(части от) програмен код на базата разнообразни спецификации - XML
файлове с описание на потребителски интерфейси или Web услуги, UML
модели, аспекти и формални граматики. При всички разгледани случаи
изходният език, на базата на който се генерира код, също е формално
специфициран. Въпреки това, причината да отделим следващите някол-
ко метода в категорията “формални” е, че са базирани на средствата на
математическата логика под някаква форма и позволяват приложението
на формален математически апарат за изследване, описание и доказа-
телство на свойствата на генерираните програми.

2.1.9 Lex & Yacc

Много интересен пример за генератори на програми са генераторът на
лексически анализатори Lex [48] и генераторът на компилатори Yacc
(Yet another compiler compiler) [40]. Лексическите анализатори и синтак-
тичните анализатори (парсери) са стандартна част от всеки компила-
тор и интерпретатор. При фиксирана граматика, описваща съответния
език, за конструирането на лексическия и синтактичния анализатори
обикновено съществуват алгоритми, което позволява автоматизацията
на процеса.

Lex се управлява от таблици от регулярни изрази и съответните им
програмни фрагменти. От тях Lex генерира програми, които интерпре-
тират входен поток от текст, като го раздробяват на последователност
от низове, удовлетворяващи съответните регулярни изрази. Разпознава-
нето на изразите се реализира чрез краен автомат, построен от Lex.

Компютърната програма Yacc е генератор на парсери, разработена
от Stephen C. Johnson за операционната система Unix през 1970. Yacc
генерира парсери на входни програми, описани чрез аналитична грама-
тика сходна с BNF (Backus–Naur Form).
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2.1.10 Системи за доказателство на теореми HOL и Coq

HOL (Higher Order Logic) [1] е фамилия от системи за автоматично до-
казателство на теореми (proof assistants), базирани на обща логическа
система. Системата предоставя абстрактен тип данни, с който се опис-
ват доказани теореми и “библиотека” от такива основни теореми. Нови
теореми могат да се построяват чрез надграждане на съществуващите
теореми чрез определени правила за извод в логика от по-висок ред.

Освен като среда за доказателство на теореми, HOL предоставя и
средства за генериране на код от формални спецификации в съответната
логическа система. Спецификациите се “превеждат” в изпълним код на
езиците SML, OCaml, Haskell и Scala [30, 11].

При процеса на генериране на код, логически единици като конс-
танти, типове и класове се съпоставят на езикови конструкции в целе-
вия език за програмиране. “Носителят” на семантиката на генерираната
програма са теореми за равенство в логическата спецификация.

На генерираната програмата може да се гледа като на система за
пренаписване на термове (term rewriting system). Тъй като всяка отделна
операция на програмата си има логически еквивалент в спецификацията,
за генерираната програма е гарантирана нейната частична коректност.

Да разгледаме следния пример от [30] за спецификация на “амор-
тизирана” опашка. Амортизираната опашка е метод за реализация на
структурата от данни опашка на език за програмиране без странични
ефекти (каквито са повечето функционални езици за програмиране).
Проблемът с класическия алгоритъм за опашка се състои в това, че
операцията за вмъкване на елемент налага модификация на последния
елемент на опашката. Тъй като това не е възможно при немутираща
(immutable) структура от данни, се налага алтернативна реализация,
като например дадената тук, която разчита на два стека.

datatype ’a queue = AQueue ’a list ’a list

definition empty :: ’a queue where
empty = AQueue [] []

primrec enqueue :: ’a -> ’a queue -> ’a queue where
enqueue x (AQueue xs ys) = AQueue (x # xs) ys

fun dequeue :: ’a queue -> ’a option ? ’a queue where
dequeue (AQueue [] []) = (None, AQueue [] [])
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| dequeue (AQueue xs (y # ys)) = (Some y, AQueue xs ys)
| dequeue (AQueue xs []) =

(case rev xs of y # ys -> (Some y, AQueue [] ys))

Примерната спецификация води до генериране на следния код на
езика Haskell:

module Example where {
data Queue a = AQueue [a] [a];
empty :: forall a. Queue a;
empty = AQueue [] [];
dequeue :: forall a. Queue a -> (Maybe a, Queue a);
dequeue (AQueue [] []) = (Nothing, AQueue [] []);
dequeue (AQueue xs (y : ys)) = (Just y, AQueue xs ys);
dequeue (AQueue (v : va) []) =

let {
(y : ys) = reverse (v : va);

} in (Just y, AQueue [] ys);
enqueue :: forall a. a -> Queue a -> Queue a;
enqueue x (AQueue xs ys) = AQueue (x : xs) ys;

}

По подобие на системата HOL, Coq e система за доказателство на
теореми, разполагаща със собствена логическа система и “вграден” език
за функционално програмиране. Системата позволява работа с логичес-
ки формули, изразяващи свойства за програми на вградения език, като
тези програми могат да бъдат “експортирани” като изпълним код [49].

2.1.11 Системи за компютърна алгебра

Компютърната алгебра (или още “символни изчисления” е термин, обоб-
щаващ разнообразни алгоритми и методи за манипулиране на матема-
тически изрази и уравнения в символна форма, описани на определен
формален език. Системите за компютърна алгебра (Computer Algebra
Systems - CAS) са софтуерни системи, предоставящи автоматични сред-
ства, улесняващи боравенето със символна математика.

Инструментите за преобразуване на изрази, предоставени от систе-
мите за компютърна алгебра са действително разнообразни - опростя-
ване, субституция, диференциране, интегриране, намиране на решения
(включително на някои ДУ), матрични операции, статистически изчис-
ления и др. Благодарение на тези разнообразни средства, при нуждата
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от разработка на код, извършващ математически изчисления, дефини-
рането на прототипи на съответните функции се облекчава значително.
Езиците на системите за компютърна алгебра са от много високо ниво и
позволяват лесното и бързо дефиниране на функции, извършващи ши-
рок клас от изчисления. Веднъж дефинирани и тествани в системата
за компютърна алгебра (което обикновено е сложен итеративен процес),
ръчното “превеждане” на тези функции на език за общо предназначение
е тежка задача с голяма вероятност за допускане на грешки, поради ко-
ето системите за компютърна алгебра позволяват това превеждане да
стане автоматично [29].

Следният пример е за системата за компютърна алгебра Mapple, коя-
то позволява генериране на код на езиците Visual Basic, MATLAB, Java,
C, C# и Fortran. Изразът на езика на Mapple:

cs := [s = 1.0 + x, t = ln(s)e−x, r = e−x + xt]

един математик би изписал лесно на Mapple, но не и на Java. Генерира-
ният от горния израз Java код изглежда по следния начин:

s = 0.10e1 + x;
t1 = Math.log(s);
t2 = Math.exp(-x);
t = t1 * t2;
r = t2 + x * t;

2.1.12 Трансформатори на предикати

В статията си “Guarded commands, nondeterminacy and formal derivation
of programs” [22] W. Dijkstra въвежда т.нар. семантика на трансформа-
торите на предикати, която задава денотационна семантиката на импе-
ративни програми. Семантиката на програмите се описва чрез набор от
твърдения за състоянието на програмата, които се запазват в сила при
изпълнение на всеки от операторите на съответния език за програмира-
не. “Състоянието” на програмата при императивните езици обикновено
представлява множеството от стойностите на всички променливи, с ко-
ито програмата оперира.

Ако гледаме на един оператор S като на правило, задаващо еднок-
ратна промяна на състоянието на програмата, то можем да разглеждаме
твърдения, верни за състоянието преди “изпълнение” на оператора (пре-
дусловия) и след изпълнението му (постусловия). Ако P иQ са съответно
верни пред- и постусловия за оператора S, пишем {P}S{Q}. Последното
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се нарича също “тройка на Хоар” по името на логиката на Флойд-Хоар
за доказателство на свойства на компютърни програми [33] и може да
се разглежда като твърдение, описващо свойство на оператора S.

При зададено свойство {P}S{Q}, където P и Q са дадени, а S е неиз-
вестен оператор, методът на трансформаторите на предикати дефинира
правила, по които се намира такъв оператор S, удовлетворяващ зада-
деното условие. Тук “оператор” може да означава произволна сложна
комбинация от базови конструкции на езика за програмиране - присво-
явания, условни оператори, цикли, редици от оператори.

Методът се състои в намирането на т.нар. най-слабо предусловие
wp(S,Q). Най-слабото предусловие за даден оператор S и постусловие
Q е функция, за която е вярно, че ∀x, P → wp(S,Q), където x е векто-
рът от променливи на програмата, а P - някое произволно вярно пре-
дусловие за S. Тоест, wp(S,Q) е минималното (най-слабо) предусловие,
необходимо за запазване на верността на Q при изпълнението на S. Нап-
ример, за оператора S = x := x − 5 и постусловието Q = x > 10 имаме
wp(x := x− 5, x > 10) = x > 15. На базата на така намереното най-слабо
предусловие за неизвестния оператор S, методът дефинира списък от
правила, по които може да се избере операторът, който ще измени със-
тоянието на програмата от такова, за което е верен P , до такова, за което
в верен Q. Ако се гледа на P и Q като на спецификация на програма, то
с метода на трансформиращите предикати може да се намери програма,
удовлетворяваща съответната спецификация, като за нея е гарантирана
тотална коректност относно P и Q.

2.2 Анализ на програми

Като следствие от Стоп проблема на Тюринг може да се покаже, че не
е възможно по произволен код на програма и произволна спецификация
на изхода й, да се намери ефективен (в смисъл на изчислим) алгоритъм,
който да установява дали програмата би проявила грешки по време на
изпълнение. Все пак, както при много неразрешими проблеми, същес-
твуват редица полезни методи за намиране на приблизителен отговор
на въпроса за “коректност” на програмите спрямо дадени спецификации
на изхода им. Такива методи имат обобщеното наименование “методи за
анализ на програми”.
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2.2.1 Изчерпване на пространството на състоянията

Един прост метод за проверка на коректността на дадена програма е
да се построят в явен вид всички нейни състояния [51]. Състояние на
програмата може да се дефинира, например, като състояние на паметта
и при всички възможни пътища на изпълнение. Ако тези състояния мо-
гат да бъдат генерирани в явен вид, то проверката дали удовлетворяват
някакво свойство за коректност е тривиална. Това, обаче, е възможно
само за много прости програми, тъй като е лесно да се генерира голямо
множество от възможни състояния със сравнително кратки програми.

2.2.2 Код с доказателство

В някои случаи, когато дадена система се налага да изпълни външен
за нея код, е особено важно на системата да се гарантира коректността
на този код. Например, т.нар. “филтри на пакети” при някои операци-
онни системи са процедури, които проверяват дали даден мрежов пакет
е от значение за някоя програма или не. Всяка програма може да поис-
ка от операционната система да добави такъв филтър, който, за да се
изпълнява ефективно, се изпълнява като част от ядрото на системата.

Ясно е, че ако този код е зловреден (или просто грешен), той би мо-
гъл да доведе до сериозни последици за системата, ако достъпва нейни
вътрешни структури от данни. Проверката в реално време дали програ-
мата върши непозволени операции би довела до значително забавяне и
поради това не е приложима.

Едно възможно решение на проблема е изпълнимият код на програ-
мата да бъде придружен от доказателство за коректност (по отношение
на зададени от системата свойства), което да бъде проверено от авто-
матичнo средство (proof assistant) по време на инсталацията й. По този
начин, коректността на програмата ще бъде гарантирана и няма да се
налага проследяването й по време на изпълнение [56].

2.2.3 LTL. Автомати на Бюхи

Автоматите на Бюхи са вид ω-автомати, т.е. крайни автомати, разпоз-
наващи безкрайни думи. За един един ω автомат казваме, че разпознава
някаква безкрайна дума, ако изпълнението му над думата преминава
безкраен брой пъти през някое от финалните състояния на автомата.
Автоматите на Бюхи са интересни с това, че се еквивалентни на форму-
лите от Линейната темпорална логика [15].
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Линейната темпорална логика (LTL) е вид модална логика с модал-
ност по времето. За всяка пропозоционална променлива се въвежда вяр-
ност относно даден целочислен момент от времето. Например, следната
формула на LTL - ψUϕ твърди, че формулата ψ е вярна поне докато и
ϕ е стане вярна.

С формули от LTL могат да се описват свойства на състоянията на
програми с крайно множество от състоянията. Такива програми могат
да работят безкрайно, обработвайки някакъв безкраен поток (например
индустриален контролер, следящ поток от данни от сензори). Преходите
между състоянията на такива програми могат да се опишат с краен авто-
мат “функциониращ” безкрайно над даден безкраен вход (структура на
Крипке). Нека програмата P е моделирана с автомата (структурата на
Крипке) AP . Думите, разпознавани от структурата на Крипке са всъщ-
ност пътищата на изпълнението на програмата (като последователност
от нейни състояния). По този начин проверката дали програмата увов-
летворява дадено свойство, изразено чрез LTL формулата f се състои в
проверка дали L(AP )

⋂
L(A¬f ) = ∅, където L(A¬f ) е езикът на автомата

на Бюхи, построен от отрицанието на f .

2.2.4 CTL

CTL (Computational Tree Logic) [36] е логика с разклоняващо се време.
Моделът на времето при CTL е дървовидна структура, при която бъде-
щето може да приеме различни посоки. Например, чрез CTL може да
се изрази свойството, че ако някакви начални условия са удовлетворе-
ни (например променливите на програмата имат положителни стойнос-
ти), то всички пътища на изпълнението на програмата избягват някакви
нежелани ситуации (например - деление на нула). Следната примерна
формула на CTL - EG.AF.P означава, че при възникване на определени
условия (E - съществува изпълнение), винаги след това (G - globally),
ще дойде момент (AF - по всички изпълнения, в някой техен момент), в
който е вярна формулата P . Инструменти, които извършват верифика-
ция на програми на базата на CTL формули са, например, BANDERA
[14], Cadence SMV [34], CWB-NC [19], RED [64] и други.

2.2.5 Метод на Флойд

Робърт В. Флойд (1936 - 2001) е изтъкнат учен в компютърните нау-
ки. Един от най-важните му приноси в областта на верификацията на
програми е методът за доказателство на коректност на програми, описа-
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ни като блок-схеми, публикуван през 1967 година в статията “Assigning
meaning to programs” [27]. Идеята стои в основата на логиката на Флойд-
Хоар, намираща широко приложение за доказателството на коректност
на програми (вж. следващата секция).

Фигура 2.5: Блок-схема с разрези за програма, изчисляваща S =∑
j=1,..,n aj

Методът се състои в дефинирането на “разрези” на програми, опи-
сани като блок схеми. Това са точки от изпълнението на програмата
t1, ..., tk, с които се асоциират предикатни формули, изразяващи свойст-
ва на стойностите на променливите на програмата. По този начин всяка
възможна “траектория” t на изпълнението на програмата дефинира ре-
дица от разрези t1, ..., tf , където t1 е разреза при стартовия оператор на
програмата, tf е разреза в края на изпълнението й, а всеки два разреза в
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редицата са непосредствени съседи в така образувания граф от разрези.
Нека t1 и t2 са два съседни разреза в програмата, а pt1 и pt2 са съ-

ответните им асоциирани предикати. Да допуснем, че за всяка такава
двойка съседни разрези е показано, че от верността на pt1 за някакви
стойности на променливите на програмата следва верността на pt2 след
изпълнението на операторите между двата разреза. Тогава за всяка тра-
ектория t = t1, ..., tf , от верността на предиката за входното условие в
началото на изпълнението на програмата ще следва верността на пре-
диката за изходното условие, след като програмата приключи.

Да разгледаме примера на фигура 2.5 от оригиналната статия на
Флойд, илюстриращ как се верифицира изходът на описана чрез блок
схема програма, изчисляваща S =

∑
j=1,..,n aj по вход n и aj , j = 1, .., n.

Да проследим като пример предикатите преди и след оператора S ← S
+ ai. Вижда се как от верността на S =

∑i−1
j=1 aj и останалите конюнкти

в предиката при първия разрез, при добавяне на члена ai към промен-
ливата S следва верността S =

∑i
j=1 aj .

2.2.6 Логика на Флойд-Хоар

Логиката на Фойд-Хоар (Floyd-Hoare) е формална система за дедуктив-
ни разсъждения относно коректността на компютърни програми, върху
която са базирани редица методи за спецификация, синтез и анализ на
компютърни програми [33].

Централното понятие в логиката на Флойд-Хоар е тройката на Хоар
{P}S{Q}, където P и Q са формули от предикатна логика, а S е опера-
тор на програмата. P се нарича предусловие и изразява свойство, което
е вярно преди изпълнението на S, а Q се нарича постусловие и изразява
свойство, което е вярно след изпълнението на S.

Логиката на Флойд-Хоар включва аксиоми и правила за извод за
всички базови конструкции на прост императивен език за програмира-
не (като присвоявания, условни оператори, цикли). Съществуват редица
разширения на логиката на Флойд-Хоар за описание на по-сложни кон-
струкции като процедури, конкурентност, преходи (jumps) и указатели.

Правилата за извод в базовата логика на Хоар включват:

• {P}skip{P} , т.е. празният оператор запазва всяко свойство;

• {P [E/x]}x:=E{P} , където P [E/x] обозначава субституцията в P на
всички свободни срещания на x с E. Пример за валидна тройка от
този тип е {x+ 1 = 10}y := x+ 1{y = 10}.
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• {P}S{Q},{Q}T{R}{P}S;T{R} - правило за редици от оператори (композиция);

• {B∧P} S {Q} , {¬B∧P} T {Q}
{P} if B then S else T endif {Q} - правило за условен оператор;

• {P∧B} S {P}
{P} while B do S done {¬B∧P} - правило за оператора за цикъл while;

• P ′→ P , {P} S {Q} , Q→ Q′

{P ′ } S {Q′} - правило за следствието, където → озна-
чава импликация.

С прилагане на правилата за извод в логиката на Хоар (и нейните
разширения) е възможно “ръчното” доказателство на свойства на прог-
рамен код спрямо спецификация, описана в предикатна логика. Редица
системи за доказателство на теореми поддържат автоматични средства
за такъв тип верификация, например системата KEY.

2.2.7 Индукционно правило на Скот

При изследването на денотационната семантика на функционални прог-
рами [78], програмите се моделират като оператори над частични фун-
кции, като най-малката неподвижна точна на оператора задава семан-
тиката на програмата. Например, ако искаме да докажем, че следната
функция (на псевдо код):

multiply (x,y) = if x == 0 then 0 else y + multiply (x-1,y)

е частично коректна относно спецификацията P (f) = ∀x, y : f(x, y) '
x ∗ y, постояваме следния оператор Γ : (N×N→ N)→ (N×N→ N)

Γ(f)(x, y) '

{
0, ако x=0
y+f(x-1,y), иначе.

Тук условното равенство ' означава равенство в случая, в който функ-
цията е дефинирана (т.е. програмата приключва).

За доказване на верността на свойството P за най-малката непод-
вижна точка на оператора Γ е достатъчно да покажем верността му за
празната функция ∅ (∀x : ¬!∅(x)) и че ако P (f) за някоя функция f , то
от това следва P (Γ(f)).

За нашият пример P (∅) е вярно, тъй като ∅ не е дефинирана за никой
аргумент. Нека допуснем, че P (f). Тъй като Γ(f)(0, y) = 0 по дефиниция,
то остава да видим, че ∀x > 0, y : Γ(f)(x, y) ' x ∗ y. По дефиниция
Γ(f)(x, y) = y + f(x − 1, y) при x > 0. Но от P (f) можем да заключим,
че f(x − 1, y) = (x − 1) ∗ y. Следователно Γ(f)(x, y) = y + f(x − 1, y) =
y + (x− 1) ∗ y = x ∗ y.
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2.2.8 Статично типизиране

Типовете в езиците за програмиране дефинират множеството от допус-
тимите стойности за променливи, резултати от функции и оценки на
изрази. В езиците за програмиране, поддържащи типове, сигнатурите
на функциите и дефинициите на променливите, например, могат да се
разглеждат като “изисквания” или спецификации относно това с какви
стойности е коректна тяхната употреба и с какви не е. По този начин се
добавя един “слой” от превантивни мерки за коректност в програмата.

Автоматичната проверката дали ограниченията, наложени от типо-
вете в програмата, са спазени, може да се извърши по време на ком-
пилация или по време на изпълнение на програмата. В първия случай
говорим за статична проверка, а във втория - за динамична. Компи-
латорите на някои езици за програмиране комбинират и двата подхода
(например Perl).

По този начин, статичното типизиране е ограничен вид проверка за
коректност (т.нар. type safety), тъй като позволява широк спектър от
грешки да бъдат идентифицирани рано в процеса на разработка. Чрез
разглеждане на “потока” на данни в една програма, една типова система
може да идентифицира редица логически грешки, свързани с неправил-
ни присвоявания, обръщения към функции и др.

Тъй като статичното типизиране разполага само с информацията за
програмата, налична по време на компилация, но не и по време на изпъл-
нение, системите за статично типизиране проявяват известна консерва-
тивност. Например, следният израз “if <test> then <do something> else
<type error>” няма да се компилира при статична проверка, ако <type
error> е израз, съдържащ типова грешка. Ако обаче <test> е винаги
истина, то една динамична типова система би допуснала изпълнението
на програмата и то би било коректно. Ако <test> е израз, който с малка
вероятност е лъжа, при динамично типизиран език такава грешка може
да остане незабелязана дълго време, дори и при много добри динамични
тестове на програмата [10].

2.2.9 Lint

Софтуерите от фамилията “Lint” получават началото си през 70-те го-
дини на 20-ти век с първия в серията статичен анализатор на код на
езика C [39]. Чрез серия от правила, базирани на текста на програмата,
Lint подчертава някои съмнителни или непреносими (между различни
платформи) сегменти от програмите, насочвайки програмистите да им
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обърнат специално внимание.
Програмите от този тип разчитат на прости правила за откриване на

основни грешки, като неинициализирани променливи, константни усло-
вия на условни оператори и цикли, изрази, които чиито стойности биха
могли да излязат от допустимия интервал. Практически всички модерни
компилатори поддържат функции от този вид, а съвременни Lint соф-
туери правят допълнителни проверки, като например преносимост на
кода между различни компилатори (и интерпретатори).

Подобни системи за анализ на код са Astree [2], Polyspace [53], Coverity
[17], Klockwork [45] и много други.

2.2.10 Системата KeY. JML

Системата KeY [42] е платформа за формална верификация на Java
програми, която работи със спецификации на езиците JML и OCL. Спе-
цификациите се превеждат до теореми от динамичната логика [31], като
и самите програми също се дефинират в термините на динамичната ло-
гика [8].

Следният пример показва цикъл на езика Java, анотиран с конструк-
ции на езика JML. JML е език за описание на спецификации за програми
на езика Java. Изразите на JML следват стила на логиката на Флой-
Хоар.

/*@ loop_invariant 0<=i && i <= logArray.length
@ && max!=null &&
@ (\forall int j; 0 <= j && j<i;
@ max.balance >= logArray[j].balance);
@ assignable max, i;
@*/
while(i<logArray.length){

LogRecord lr = logArray[i++];
if (lr.getBalance() > max.getBalance()){
max = lr;

}

Системата Key е способна по такива анотации да потвърждава вер-
ността на инварианти и други видове анотации на реален Java код. На
JML се базират и други инструменти, например - системата Why [25],
която превежда JML спецификацията и Java програмата на езиците на
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серия от автоматични системи за доказателство на теореми и прави срав-
нителен анализ на резултатите от всяка от тях.

2.2.11 Системата ACL2

ACL2 (A Computational Logic for Applicative Common Lisp) [43] е авто-
матична система за доказателство на теореми в логика от първи ред с
поддръжка на диалект на езика Common LISP. Аксиоматиката на ACL2
описва семантиката на езика за програмиране и вградените в него фун-
кции. Потребителски дефинираните функции разширяват теорията на
системата.

Следният пример демонстрира как на ACL2 се верифицира функция
за сортиране на списък чрез последователното вмъкване на елементите
му в нов, сортиран списък:

(defun insert (e x)
(cond ((endp x) (cons e x))

((< e (car x)) (cons e x))
(t (cons (car x) (insert e (cdr x))))))

(defun isort (x)
(if (endp x)

nil
(insert (car x)

(isort (cdr x)))))
(defun ordered (x)

(cond ((endp x) t)
((endp (cdr x)) t)
(t (and (<= (car x) (car (cdr x)))

(ordered (cdr x))))))

При така направените дефиниции може да се провери следната тео-
рема:

(defthm ordered-isort
(ordered (isort x)))

2.2.12 Системата PVS

PVS (Prototype Verification System) [59] е език за дефиниране на специ-
фикации, който е интегриран в система за автоматично доказателство
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на теореми. Ядрото на PVS е базирано на разширение на теорията за
зависимите типове [58].

На следния пример е разработена примерна програма [18], реализи-
раща телефонен указател.

BEGIN
N: TYPE % names
P: TYPE % phone numbers
B: TYPE = [N -> P] % phone books

n0: P
emptybook: B
emptyax: AXIOM FORALL (nm: N): emptybook(nm) = n0

FindPhone: [B, N -> P]
Findax: AXIOM FORALL (bk: B), (nm: N): FindPhone(bk, nm) = bk(nm)

AddPhone: [B, N, P -> B]
Addax: AXIOM FORALL (bk: B), (nm: N), (pn: P):

AddPhone(bk, nm, pn) = bk WITH [(nm) := pn]

END phone_1

А чрез следната конструкция се описва и проверява свойство за ко-
ректност на FindPhone и AddPhone:

FindAdd: CONJECTURE FORALL (bk: B), (nm: N), (pn: P):
FindPhone(AddPhone(bk, nm, pn), nm) = pn

2.2.13 Coq и HOL

Както беше споменатo в частта за извличане на програми, популярни-
те системи за доказателство на теореми Coq и HOL включват езици за
програмиране, върху програми на които може да се извършва дедукти-
вен анализ с цел доказване на техни свойства.

2.2.14 Динамичен анализ

Динамичният анализ на компютърни програми обединява методи, раз-
читащи на реално изпълнение на програмите за проверка на тяхната
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коректност. За ефективността на динамичното тестване е важно пара-
метрите на изпълнението на програмата да бъдат подбрани по такъв
начин, че чрез серия от изпълнения да се “премине” през голяма част от
пътищата на изпълнение на програмата. Мярката за степента на покри-
тие на пътищата на изпълнение на програмата се нарича Code coverage
[55].

Следващите секции съдържат описание на основните методи за ди-
намичен анализ на програми.

2.2.15 Автоматизирано тестване

Въпреки множеството формални и автоматични методи, тестването на
софтуерните системи чрез контролирано “ръчно” експериментално из-
пълнение на програмата за специално подбрани потребителски сценарии
продължава да бъде основен инструмент за откриване на грешки. Тези
неавтоматични подходи за тестване водят до откриването на над 50% от
грешките при индустриалното разработване на софтуер [77].

Особено често ръчно тестване се налага за програми, предоставящи
богат графичен потребителски интерфейс. За частите от програмата,
тясно свързани с потребителския интерфейс, е трудно да се напишат
автоматични тестове, тъй като интерфейсът обикновено е предвиден да
реагира на събития от входните контролери, което трудно се формали-
зира.

За автоматизирането на такъв тип тестове съществуват програми,
които позволяват симулиране на потребителски вход и последващо из-
пълнение на верифициращ код, който да потвърди коректността на ня-
какво свойство на състоянието на програмата. Този верифициращ код е
външен за програмата, но получава достъп до нейната вътрешна памет
и състояние в определени моменти от изпълнението й. Такъв софтуер е
например QuickTest Pro на Hewlett-Packard.

2.2.16 Верификация на изпълнението

Верификацията по време на изпълнението (Runtime Verification) [32] е
метод, който проверява верността на свойства на програмата на базата
на нейно реално изпълнение. Подходите за верификация на изпълнени-
ето обикновено разчитат на свойства, изразени като предикати, крайни
автомати, LTL формули и др. Подходът се състои в генерирането на
“следящ” код, който се “инжектира” в проверяваната програма и следи
за верността на зададените свойства.
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Проверката на изпълнението заобикаля сложността на формалните
методи, тъй като има значително по-простата задача да провери някакво
конкретно свойство на състоянието на програмата в конкретен момент
от нейното изпълнение. Цената за това улеснение е непълното покритие
на всички възможни пътища за изпълнение на програмата.

Т.нар. assertions са прост пример, при който програмистите още при
написването на кода на програмата влагат условия, чието нарушаване
би довело до нейното прекратяване. Често влагани са условия за пара-
метрите на функции, които се подразбират от дефиницията на функ-
цията, но не се гарантират от избрания тип (например null указатели).
Тази техника е полезна не само за локализиране на грешки по време
на изпълнение на програмите, но и за тяхното документиране, тъй като
изразените в явен вид изисквания за параметрите на функциите често
говорят много за тяхната семантика.

2.2.17 Изолирани тестове

Изолираните тестове (или Unit Tests) са метод, при който отделни еди-
ници от кода на програмата се тестват независимо чрез серия от спе-
циално подбрани тестови параметри [46]. Тези “единици” се дефинират
като най-малките “тестваеми” части от програмата - напр. функции и
методи, макар че в някои случаи се тестват цели класове и модули.

В идеалния случай, всеки такъв тест е изолиран от останалите. За
изолация на тествания код от останала част на програмата се налага
дублиране на свързаните към него други модули с т.нар. “имитиращи”
(mock) методи и класове. Имитиращите методи и класове имат същия
прототип като техните оригинали, но връщат константи. Изолираните
тестове са важна част от модерния процес на софтуерна разработка, тъй
като служат за ранна идентификация на нарушени свойства на кода в
части от програмата, в които често се внасят промени.

Следват пример за тестване на функцията abs за намиране на абсо-
лютната стойност на число с плаваща запетая.

function testAbs(){
assert (abs(-5) == 5);
assert (abs(5) == 5);

assert (abs(-0.00000005) == 0.00000005);
assert (abs(0.00000005) == 0.00000005);
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for (var i = 0; i < 1000; i++){
var x = random(-10000,10000);
assert (abs(-x)/x == -1 + 2 * (x>0));

}
}

Както се вижда от примера, стандартно при тези тестове се използ-
ват параметри, осигуряващи покритие на възможно най-много пътища
на изпълнение на функциите, гранични стойности и множество от про-
изволни стойности.

2.3 Нерелационни бази от данни

Поради специфичните цели на дисертационния труд, които засягат прог-
рами, генериращи данни в нерелационни бази от данни, следва кратко
описание на проблемната област и съвременното й състояние.

Обединяващото свойство на нерелационните бази от данни е, че пред-
ставителите им напълно или частично нарушават класическия релаци-
онен модел на базите данни [9]. Повечето нерелационни бази от данни
не поддържат информацията под формата на таблици и не предоставят
поддръжка на стандартния език за структурирани заявки SQL.

Макар системите за управление на бази от данни (СУБД), които
попадат в категорията “нерелационни” да са многообразни, повечето от
тях са оптимизирани за операции като вмъкване и извличане и често
не предоставят функционалност отвъд съхранението на записите, т.е.
семантиката на самите записи и връзките между тях не са отговорност
на СУБД. По-слабите възможности на нерелационните СУБД спрямо
релационните СУБД се компенсират с по-лесна скалируемост и по-добра
производителност за някои видове модели на данните.

Нерелационните СУБД са удобни за управлението на големи коли-
чества от данни, за които удобствата на релационния модел не са от
съществено значение. Липсата на необходимостта да се осигуряват огра-
ниченията за цялостност (като например коректност на външните клю-
чове) означава, че нерелационните СУБД могат по-лесно да скалират
чрез разпределени архитектури, тъй като не е необходимо възлите в
системата да комуникират в рамките на всяка транзакция. При тези
архитектури заявките към базата данни могат да се интерпретират от
отделните възли без необходимост от достъп до останалите възли или
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до някакъв централен възел, което улеснява хоризонталното скалиране
на системата.

2.3.1 Нарушения на свойствата ACID. Евентуална цялос-
тност

ACID (атомарност - atomicity, цялостност - consistency, изолация - isolation,
устойчивост - durability) е набор на свойства, които гарантират корект-
ност и надеждност на транзакциите в базите данни.

• Атомарност. Макар транзакциите често да се състоят от множество
от елементарни стъпки (например, добавяне на записи в няколко
свързани колекции), те се третират като неделим обект. Ако някоя
от вътрешните стъпки на транзакцията пропадне поради каквато
и да е причина (проблеми със захранването, грешки в софтуера
или грешки в данните), цялата транзакция се счита за неуспешна
и в системата не настъпват промени заради нея.

• Консистентност. Всяка транзакция привежда системата от едно ва-
лидно състояние в друго, т.е. каквито и операции да се извършват
над данните, след прилагането им са запазени всички дефинирани
свойства, като например ограниченията за цялостност.

• Изолация. Изпълнението на отделните транзакции не се влияе от
конкурентно изпълняваните други транзакции в същия момент.

• Устойчивост. Когато една транзакция завърши успешно, резулта-
тите от нея са устойчиви, дори при последвала загуба на захранва-
не, софтуерни грешки или други непредвидени обстоятелства. Това
често означава, че веднага след приключването на транзакцията,
резултатите от нея трябва да постъпят на постоянния носител (а
не, примерно, в кеш в паметта).

Болшинството от нерелационните СУБД нарушават едно или пове-
че от ACID изискванията, като един от моделите на свойствата, които
те гарантират, е т.нар. “евентуална цялостност”. Евентуалната цялост-
ност е вид слаба цялостност, която не гарантира, че всички операции по
достъп до данните ще доведат до получаването на най-новата им вер-
сия веднага след приключването на всяка транзакция. При условия на
нормално функциониране на СУБД, времевият прозорец на нарушена
цялостност зависи от фактори като забавяния в комуникацията между
възлите, натоварването на системата и броя възли [74].
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Един от най-очевидните примери за евентуална цялостност е сис-
темата за управление на имена на домейни в Интернет (DNS - Domain
Name System), при която след добавяне на ново име към някой от много-
то DNS възли в Интернет, може да изминат часове, преди името да стане
достъпно чрез всеки възел. Времето в прозореца на нарушена цялост-
ност е необходимо, за да може системата да разпространи промяната до
всички възли, без да е блокиран достъпът до тях междувременно.

Ясно е, че поради липсата на поддръжка на ACID, нерелационни-
те СУБД са неприложими за много ситуации. Един банков счетоводен
софтуер не може да си позволи, например, промяна в сумата по сметка
да не се отрази по всички клонове незабавно. Други приложения, обаче,
като например коментари от милиони потребители в Twitter, сървърни
дневници или търсачки на Web страници, са по-склонни да се лишат
от силната цялостност заради необходимостта от практически мигновен
достъп за четене в разпределената система.

2.3.2 Класификация на НРСУБД

Важна прилика между всички релационни бази от данни е, че по същес-
тво всяка от тях предоставя някаква физическа реализация на релаци-
онния модел. Поради това, от абстрактна гледна точка не е интересно
да се говори за разликите в “представянето” на данните в различните
СУБД – при всички тях има схеми, таблици, колони, редове, полета и
този модел е универсален.

При нерелационните СУБД, от друга страна, представянето или “фор-
матът” на данните, с които те работят, е определящ фактор, тъй като
няма общ, обединяващ модел. Важно е да се отбележи, че тук не засяга-
ме физическия модел на представянето на данните (напр. B+ дървета,
файлова организация и пр.), а формата на данните, поддържан от ин-
терфейса, който НРСУБД предоставя на клиентските приложения. По
този критерий най-често прилаганите в практиката НРСУБД може да
се обединят в няколко големи класа: БД от тип ключ-стойност, графови
БД и документни БД. Настоящото изложение не претендира за изчер-
пателност, тъй като липсата на “стандартен модел” води до значително
многообразие от системи, много от които нямат широко приложение.

Терминология

Преди да опишем класификацията на НРСУБД, ще уточним използва-
ната терминология. Както изяснихме, съществува голямо разнообразие
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на модели на данните при НРСУБД. Това разнообразие води и до голя-
мо разнообразие на използваната терминология. Редица удобни понятия
с универсален утвърден смисъл като: база, таблица, поле и запис имат
различни аналози в зависимост от специфичните модели на данните. За
да избегнем неяснота в текста, ще дадем неформална дефиниция на тези
понятия:

• Запис ще наричаме набор от данни, логически и физически групи-
рани в единичен елемент от базата данни, за идентификация на- и
достъп до който СУБД предоставя съответните примитивни опе-
рации. Записът може да не е от скаларен тип, т.е. може да има
собствена вътрешна структура. За сравнение, общоприетият тер-
мин при релационните СУБД е “ред”.

• Полета ще наричаме компонентите на записите, когато СУБД под-
държа вътрешна структура в тях.

• Колекция ще наричаме логически групирани записи. Общоприети-
ят термин при релационните СУБС е “таблица”.

• База от данни ще наричаме логически групирани колекции.

БД от тип ключ-стойност

Базите данни от тип ключ-стойност (Key-Value Stores) предоставят едни
от най-простите възможни интерфейси към бази от данни. При тях фор-
матът на данните във всеки запис е свободен (т.е. не е специфициран), а
всеки запис се идентифицира с уникален ключ. Подобна организация на
данните, в която базата данни не поддържа никаква вътрешна струк-
тура на записите, е удобна за разпределено физическо представяне и
съответно води до високо бързодействие и скалируемост [6]. За смет-
ка на това, средствата за опериране с данните са много примитивни, в
сравнение със съответните им релационни СУБД. В повечето такива БД
достъпът до записите става единствено чрез ключа им или чрез т.нар.
“интервални заявки” (ranged queries), при които се извличат всички за-
писи, чиито ключове са в определен интервал от стойности (например,
числов интервал). Съответно често срещана техника при тези БД включ-
ва кодиране на някаква семантична информация в ключа на записите,
което позволява заявки по по-сложни критерии.

Примери за такива БД включват Amazon Dynamo [21], Redis [63],
Memcached [61].
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Графови бази от данни

Графовите данни се характеризират с това, че представят данните и
връзките между тях като възли и дъги на граф [4]. “Съседството” меж-
ду отделните записи при тези СУБД се реализира без помощта на ин-
декси (index-free adjacency) [66], тъй като отделните елементи съдържат
директни указатели към свързаните с тях елементи. По този начин се из-
бягва необходимостта от Join заявки, характерна за релационните БД.
На фигура 2.6 е са изобразени елементи от т.нар. семантична база от
данни (представител на графовите бази от данни).

Тук е интересно да се отбележи една реализация на изчислителен
модел, базиран на графи - Google Pregel [52]. Макар да не представля-
ва база от данни в “чистия” смисъл на понятието, системата позволява
данни, съдържащи се във възлите на графи, да бъдат обработвани с
изчисления, които са локални за всеки възел. Отделните изчислител-
ни процеси си комуникират чрез предаване на съобщения, като всеки
процес може да променя състоянието на възела, както и топологията на
графа. Като любопитен факт: кодът на алгоритъма Page Rank на Google
в системата Pregel, например, е около 15 реда.

Документни бази от данни

Документно-ориентираните бази от данни са СУБД, управляващи съх-
ранението, управлението и извличането на “полу-структурираната” (semi-
structured) информация [50]. При полуструктурираната информация не
се прилага тясно разделение между данните и тяхната схема (в релационно-
алгебричен смисъл) и се позволява относително голяма свобода в сте-
пента на структурираност на данните. Базите данни от този тип обеди-
няват моделните възможности на плоските релационни бази от данни
(релационни бази от данни, при които не се използват външни ключо-
ве), вложените бази от данни (които поддържат влагане на записи един
в друг) и обектните бази от данни (които позволяват циклични зависи-
мости между обектите).

Документно-ориентираните бази от данни са основен представител
на нерелационните бази от данни. Макар разнообразните документни
БД да се различават в детайлите на реализациите си и физическото
представяне на данните, повечето от тях поддържат стандартни предс-
тавяния като XML, JSON, BSON и други.

Аналогът на “запис” при документните БД е т.нар. документ - инфор-
мационна единица, притежаваща вътрешна структура (полета). Въпре-
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ки приликите между записи (редове) и документи, за разлика от рела-
ционните БД, документите в рамките на една колекция в документна
БД не е нужно да споделят обща структура. Поради това често доку-
ментните БД се определят като бази от данни “без схема” (schema-less).

На следния пример е даден типичен документ, съдържащ множество
полета, едното от които списъчно, както и вложен документ. Документът
е представен на езика JSON, описан в секция 2.3.3.

{
id:100,
title: "JavaScript:The Good Parts",
authorIDs: [17,20],
description: {annotation: "This is a book about the

JavaScript programming language. It is
intended for programmers who, by
happenstance or curiosity, are ....",

tags: ["programming", "JavaScript"]}

}

Липсата на схема в някакъв смисъл нарежда документните бази от
данни по-близо до базите данни от тип Ключ-стойност, отколкото до
релационните БД. Една определяща характеристика за документните
БД, обаче, е че всички те предоставят езици за заявки, позволяващи
извличане на документи чрез условия за вътрешната им структура.

Като по-популярни представители на този клас БД ще отбележим
MongoDB [80], CouchDB [5] и RavenDB [62].

2.3.3 JSON

И при трите изброени най-разпространени представители на документни
бази от данни, форматът, в който СУБД предоставят достъп до данните,
е JSON (JavaScript Object Notation). Форматът е базиран на начина, по
който се задават обектни литерали в езика за програмиране JavaScript.
Следва примерен документ на JSON, описващ хипотетичен обект:

{
"id": 1,
"name": "Foo",
"price": 123,
"tags": [ "Bar", "Eek" ],
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"stock": {
"warehouse": 300,
"retail": 20

}
}

Както се вижда от примера, JSON документите наподобяват струк-
турата на обекти в ООП, задавайки връзка между имена на отделни
полета и техни съответни стойности. На примера се вижда също прос-
тата поддръжка на масиви от стойности и вложени обекти.

По своята “преносимост” между различни платформи, JSON се кон-
курира с езика XML за пренос на данни. Редица анализи (като [41])
разглеждат предимствата на JSON пред XML, например:

• Поради голямата “универсалност” на езика XML, съответно и въз-
можностите му са големи. Това в известен смисъл го отдалечават
от специфичната задача да “пренася” данни между компонентите
на обектно-ориентирани приложения. Липсата на директна съпос-
тавка между произволни XML документи и стандартните обектни
модели налага допълнителни усилия за специфициране на допус-
тимо подмножество на езика, което е разбираемо за системата.

• Има нееднозначност в семантиката на атрибути и наследници на
възли в XML. Например, в този отрез от XML документ

<person name=‘‘John Smit’’>James Simth</person>

Не е ясен смисълът на текстовата информация, съдържаща се в
XML елемента и съответно не се вижда директна съпоставка с
обектен модел.

В заключение, произходът на JSON от обектните литерали в реален
език за програмиране го прави по-близък до обектните модели в обектно-
ориентирано програмиране, което често предопределя избора му пред
XML за пренос на данни в съвременните системи. Това важи в особена
сила за Web приложенията, поради органичната връзка между JSON и
JavaScript.

2.4 Прототипно ООП. JavaScript

Езикът за програмиране, поддържан от целевите за настоящия дисерта-
ционен труд нерелационни бази от данни, е JavaSript. JavaScript е пред-
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ставител на интересния клас прототипно-ориентирани езици. Следват
кратки сведения за този стил на програмиране, както и за самия език
JavaScript.

2.4.1 Базови сведения за прототипното ООП

Прототипно-ориентираното програмиране [23] е стил на обектно-ориентираното
програмиране, при който преизползването на “поведение” не се реализи-
ра чрез класове, а чрез клониране на съществуващи прототипни обекти.
Този модел понякога се нарича “безкласов”, “прототипно-ориентиран”
или “базиран на инстанции”.

Първият представител на класа прототипно-ориентирани езици е ези-
кът Self [67], който е разработен през средата на 80-те години. Направ-
лението получава популярност към края на 90-те години, като модерни
прототипно-ориентирани езици са реализациите на стандарта ECMAScript
– JavaScript, JScript и ActionScript [24].

При обектно-ориентираното програмиране, базирано на класове, струк-
турата на обектите се задава от дефинирани от потребителя типове дан-
ни (класове), които най-общо казано дефинират множеството от допус-
тими стойности за типа и поддържаните от него операции. При този
модел, типовете на данните и поведението е общо за всяка инстанция
(обект) на класа, като в този смисъл класовете дефинират структура
и поведение, а обектите - състояние. Фокусът при класическото ООП
е в изграждането на таксономията и взаимовръзките между отделните
единици на модела на проблема. Прототипното ООП стимулира разра-
ботчиците да се фокусират върху поведението на някакво множество
конкретни представители на моделираните обекти, като класифицира-
нето на разнообразието от обекти в архитипове (подобни на класове-
те) остава на заден план [71]. Поради това, голямата част прототипно-
ориентирани езици позволяват (и насърчават) модификации на вече
построени прототипи по време на изпълнение на програмата, докато
класово-ориентираните езици го позволяват рядко (главно някои дина-
мични обектно-ориентирани езици като Common Lisp, Smalltalk, Objective-
C, Python, Perl и Ruby).

При прототипно-ориентираните езици класове не се изграждат екс-
плицитно, а обектите наследяват директно други обекти, най-често на-
ричани “прототипи”. Има два основни подхода за конструиране на нови
обекти: делегация и конкатенация.

При делегацията (например в JavaScript), всеки нов обект получава
указател към своя прототип. По този начин може да се генерира “ве-
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рига” от прототипи при серия от наследявания между обекти. Изпъл-
нението на метод или достъпа до поле на конкретен обект се извърша
чрез обхождане на веригата от прототипи, започващо от целевия обект
и продължаващо до намиране на съответната дефиниция във веригата
от прототипи.

За разлика от наследяването на класове при класовото ООП, при
наследяването между обекти при прототипното ООП не се изисква нас-
ледникът да има сходно представяне в паметта със своя прототип (отвъд
наличието на указател към прототипа). По този начин, наследяващият
обект може допълнително да бъде видоизменян, без това да се отразява
на прототипа.

При конкатенацията не се поддържа никаква връзка между базови-
те обекти и техните прототипи. Вместо това, процесът на наследяване
включва копиране (клониране) на паметта на прототипа под формата
на нов обект - наследник. По този начин се постига дублиране на със-
тоянието и поведението на прототипа, но за разлика от делегацията,
последващи промени в прототипа не се отразяват на вече построените
му наследници.

Предимството на този подход е ограничаването на страничните ефек-
ти при модифициране на прототипите, което не се отразява на техните
наследници. Това предимство може да бъде недостатък в някой случаи,
когато за избрания моделен подход е удобно лесното разпространение на
промени в системата.

От гледна точна на производителност, претърсването на вериги от
указатели към прототипи се избягва, тъй като всеки обект съдържа ко-
пие на методите и полетата на своя прототип. Това, разбира се, води до
необходимостта от повече памет за представянето на всеки нов обект.

2.4.2 Език за програмиране JavaScript

JavaScipt e съвременен език за програмиране, реализиран на базата на
стандарта ECMAScript [24]. Езикът е интересно съчетание на свойства
на функционален език за програмиране, императивен език за програми-
ране и прототипно базиран език за обектно-ориентирано програмиране.
Основни свойства на езика са:

• Динамичен език. Езикът позволява динамично модифициране
на кода на програмата по време на изпълнение, видоизменяне на
съществуващи обекти, както и динамично свързване на методи и
полета.
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• Слабо типизиран език. Проверката за коректност на типовете
се извършва по време на изпълнение на програмата. Стойностите
в JavaScript имат типове, но не и променливите, параметрите и
резултатите на функциите.

• Поддържа функции от високо ниво (first class functions). От
една страна, езикът третира функциите като данни, които могат да
бъдат стойности на променливи, елементи на структури от данни и
да бъдат предавани като параметри на функции. От друга страна,
езикът поддържа конструиране на анонимни функции по аналогия
на lambda функциите във функционалните езици за програмиране
(т.нар. closures), които могат да бъдат връщани като резултати на
функции.

• Езикът реализира наследяване на прототипи чрез делегация.

• Езикът притежава C-подобен синтаксис.

Произходът на JavaScript и едно от най-разпространените му съв-
ременни приложения са свързани с разработката на функционалност,
вградена в Web страници. Като скриптов език, който се интерпретира
от Интернет браузъра, програмите на JavaScript имат достъп до доку-
ментния обектен модел на Web страниците и до редица примитиви на
браузърите, което позволява на програмистите да изграждат динамични
и богати Internet приложения. Въпреки, че това е традиционното при-
ложение на езика и до някъде определя репутацията му на “език за web
програмиране”, вътрешните му качества го правят подходящ и удобен
за широко приложение.

Редица съвременни високо производителни JavaScript платформи (ед-
на от най-известната от които е Node.js [26]) позволяват на езика да се
разработват произволни видове приложения, като например конзолни
и дори сървърни приложения. Тези употреби на езика намират все по-
широка популярност, което стимулира развитието на самия език, както
и качеството и зрелостта на платформите за него. Други приложения
извън браузърите включват JavaScipt като скриптов език за редица сис-
теми, например Adobe PDF и Indesign, нерелационните БД MongoDB и
CouchDB и други.

Стандартът CommonJS [16] цели специфицирането на JavaScript като
език за програмиране извън специфичните му приложения.

Следва описание на основните характеристики на езика за програ-
миране JavaScript.
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Базови конструкции

Езикът взаимства много от чертите на синтаксиса на езици като C и
Java, макар че семантиката му е коренно различна и от двата. Следва
изброяване на някои базови конструкции в езика.

• Дефиниране на променливи

var i = "Hello world!";
i = 5;

Както се вижда, променливите в езика са слабо типизирани.

• Условен оператор

if (condition){
print ("True");

}else{
print ("False");

}

Условният оператор е аналогичен на условните оператори в дру-
гите подобни императивни езици.

• Блокове

Блоковете в езика са оградени в скоби ({,}) редици от изрази и имат
семантика, стандартна за императивните езици за програмиране.
Например, блоковете в JavaScript определят област на променли-
вите.

• Масиви и цикли

var a = [1,"Hello", [2], function (x) {return x+1;}];
for (var i = 0; i < a.length; i++){

print (a[i]);
}

Масивите в езика са динамични и хетерогенни и елементите им
могат да са от произволни видове.



Глава 2. Обзор 52

• Обектни литерали

Обектните литерали са конструкции, чрез които обекти в JavaScipt
могат да се конструират чрез експлицитно изброяване на техните
свойства.

var o =
{a:1,
b:"Hello",
c: function(x) {return x+1;},
inner: {a:1, b:2}}

Свойствата (полетата) на всеки обект могат да бъдат итерирани
чрез следната конструкция:

for (var property in o)
{

print (o[property]);
}

Функции и наследяване на прототипи

Функциите в JavaScript са от високо ниво и са ключов елемент в сис-
темата за наследяване на прототипи, както и основна конструкция за
структуриране на програмната логика изобщо.

Обикновени функции

Обикновената декларация на функция е стандартна – посочват се името
на функцията, списък с параметри и тяло, например

function inc (x) {return x+1;}

Анонимни функции

Освен с име, ключовата дума function може да се използва за създа-
ване на анонимни функции. По този начин горният израз може да се
преобразува до

var inc = function (x) {return x+1;}
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Функции с произволен брой параметри

Функциите притежават имплицитен параметър “arguments”, който съ-
държа масив с фактическите параметри при изпълнението им. Напри-
мер

function prinall (){
for (var i = 0; i < arguments.length; i++)

print (arguments[i]);
}

printall (1,2,3); //123

Функции като резултати на функции

Съответно, функции могат да се връщат като резултати от обръщения
към функции. Такива функции имат типичното поведение на closure,
като например - съхраняват контекста по време на дефинирането им.

function power (y){
return function (x) {return x^y;}

}
var pow2 = power (2);
print (pow2 (5)); //25

Методи

Дефинирането на методи става чрез добавянето на функция като поле на
даден обект. При изпълнението на функцията чрез оператора “.”, тя се
разглежда като метод и получава имплицитно параметър this, указващ
обекта, за който е изпълнена и който и дава достъп до полетата на този
обект.

var o = {x:1};
o.inc = function () {x++;}

o.inc();
print (o.x); //2
inc (); //error, x is undefined
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Apply

Дадена функция или метод може да бъде изпълнявана над масив, чиито
елементи задават стойностите на параметрите на функцията, както в
следния пример.

function add (x,y) {return x+y;}

print (add.apply (null,[1,2])); //3

В случая, apply се явява метод на всяка дефинирана функция, тъй
като функциите сами по себе си също са обекти и могат да имат методи
и полета. Първият параметър на apply (null в горния пример) задава
стойността на имплицитния параметър this, който функцията получава.
Например

function get_x() {return this.x;}

print (get_x.apply (o)); //2

Конструктори

Фукциите в JavaScript са основни носители на прототипна логика. Чрез
израза

var o = new F();

се генерира нов обект, чиито прототип копира прототипа на функцията
F. Следователно, изграждането на прототип на функцията F e в няка-
къв смисъл сходно с изграждането на клас при класовото ООП. След
създаване на обект, new изпълнява тялото на функцията F, като и пода-
ва новия обект за стойност на this. По този начин, функцията F служи
като “конструктор”, тъй като инициализира полетата на обекта.

В следващия пример е дефиниран прототип, реализиращ прост бро-
яч. Броячът се инициализира със стойност при конструиране на нов
обект и съдържа методи за увеличаване на брояча и вземане на текуща-
та му стойност.

var Incrementer = function (x) {
this.counter = x;

};
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Icrementer.prototype.increase = function () { this.x++; };
Icrementer.prototype.get = function () { return this.x; };

var inc1 = new Incrementer(0);
inc1.increase();
print (inc1.get()); //1

2.5 Обобщение

Представеният в главата обзор описва съвременното състояния на облас-
тите от компютърните науки Извличане на програми, Анализ на прог-
рами, Нерелационни бази от данни и прототипно ООП.

Обзорът на областите Извличане на програми и Анализ на програми,
освен че изброява и дава примери на важни представители на различни-
те методи в тези области, очертава принципните сходства и различния
в тези методи и дава тяхна условна класификация. Методите условно се
делят на такива, базирани на средствата на математическата логика и
такива, предоставящи частични решения с приложение в някакъв спе-
цифичен практически аспект на проблема. Така изградената класифи-
кация обоснована принадлежността на предложения в следващите глави
на дисертационния труд метод към методите за Извличане на програми
и Анализ на програми едновременно.

Специфичният проблем, адресиран от разработения в този дисерта-
ционен труд метод, се отнася към програми, обработващи данни в не-
релационни бази от данни. Поради това към обзора се включва и тази
област на съвременните информационни технологии и на свързания с
нейни важни представители език за програмиране JavaScript. Това изг-
ражда основа за изложението в следващите глави на дисертацията.



Глава 2. Обзор 56

Фигура 2.6: Графова база от данни



Глава 3

Формален модел на проблема
(за цялостност на връзки между
документи в нерелационни бази от
данни)

В тази глава ще въведем формален модел, описващ данните в типич-
на документна нерелационна база от данни. Създаването на формален
модел се налага от необходимостта да се докаже, че предложеният ме-
тод коректно решава проблема. Класическата релационна алгебра, като
стандартен модел за изследванията в областта на базите данни, в нашия
случай е неприложима като модел, поради характера на базите данни,
които се разглеждат.

Стандартно, изследванията в областта [20] се задоволяват с модел на
данните от тип “ключ-стойност”, тъй като това е достатъчно за целите
им. За изследването в дисертационния труд, обаче, е важно да могат
да се изразяват свойства относно данните, които навлизат “в дълбочи-
на” на вложените обекти, които документните бази поддържат. Поради
това се налага приложението на по-широк модел, който обхваща вътреш-
ната структура на документите. Задачата се усложнява допълнително
от обстоятелството, че съществува голямо многообразие от практически
реализации както на нерелационни бази, така и на изчислителния модел
MapReduce.

Поради това в изложението се стараем да допуснем възможно най-
голяма общност на модела и най-малка сложност, за да може формални-
те резултати да бъдат лесно преносими до конкретна реализация на не-

57
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релационна база от данни (незадължително документна) и MapReduce.

3.1 Модел на данните в документните бази от
данни

В тази секция ще дефинираме модел, който позволява да се изразяват и
изследват свойства на обектите, с които работят документните бази от
данни. Макар изложението да е обвързано с някои изисквания относно
базата данни, като например да е документна и да поддържа вложени
обекти, масиви и др., с тривиално опростяване на модела изложените
резултати могат да бъдат приложени и за по-простите бази от данни от
тип “ключ-стойност”.

Започваме с разглеждането на едно множество от типове данни, ко-
ето е минимално и се поддържа практически от всякакви конкретни
реализации.

Примитивни типове

Примитивните типове данни, поддържани от НРСУБД, разбира се, се
различават в разнообразието от реализации. Поради това в тази секция
ще разгледаме едно ограничено множество от стойности, което спокойно
можем да приемем, че се поддържа от практически всяка реализация.

• И така, първият скаларен тип данни, който ще разгледаме, са це-
лите числа - N, или по-точно, някакво компютърно представимо
тяхно подмножество. В езика за програмиране C, например, при
32 битово представяне на числата, множеството се състои от це-
лочисления интервал 0..232. Според спецификацията ECMAScript
[24], в JavaScript целите числа са в интервала −253..253. Така или
иначе, ние ще означаваме със символа N някакво подмножество
на естествените числа, представими в съответната система, като
конкретния вид на множеството няма да е от значение за разглеж-
данията ни.

• Нека да фиксираме с Σ = {′a′..′z′} множеството от поддържаните
от изграждания модел символи. Ясно е, че практически всяка сис-
тема поддържа далеч по-широко множество от малките латински
букви, но за нашите разглеждания е достатъчно и това.
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• Нека S = Σ∗ е множеството от поддържаните низове (думи над Σ).
Ясно е, че всяка практическа система има ограничение за дължи-
ната на поддържаните низове, но това отново не е съществено за
нашите разглеждания.

• Нека B = {true, false} са булеви константи, съответни на истина
и лъжа.

С това изчерпваме множеството на допустимите примитивни типове
в модела, като отново подчертаваме, че в зависимост от реализацията,
тези типове могат да бъдат много различни. За нашите разглеждания,
обаче, е достатъчно да фиксираме тези прости типове, тъй като те нямат
съществено отношение към темата. Достатъчно е да приемем, че конк-
ретната система разполага с някакво множество от поддържани прими-
тивни типове.

Стойност

Тук ще моделираме комбиниране на именувани стойности по подобие на
обектните литерали в езика JSON, описани в секция 2.3.3.

Нека Prim = N
⋃
S
⋃

B е множеството от всички допустими ска-
ларни стойности в модела. Тогава, дефиницията на множеството Val,
определящо допустимите стойности в модела, е индуктивна.

Дефиниция 3.1.1. Стойност.

• Всички скаларни стойности са стойности, или ∀x ∈
⋃

Prim : (x ∈
Val).

• Съставна стойност: За всяко k ∈ N, ако l1, ..., lk ∈ S са такива,
че li 6= lj при i 6= j и v1, ..., vk ∈ Val, то множеството от двойки
val = {(l1, v1), ..., (lk, vk)} ∈ Val. За всяка такава двойка t = (li, vi)
казваме, че li е имe на полето t, а vi - негова стойност. За крат-
кост ще бележим с val[li] = vi съответствието между име на поле
и неговата стойност. Тъй като имената на полетата са различни,
изображението []val : S → Val, []val(l) = v ↔ (l, v) ∈ val, което по
име на поле на съставна стойност намира стойността на полето, е
еднозначно.

• Масив от стойности: За всяко k ∈ N, ако v1, ..., vk ∈ Val, то k-
торката (v1, ..., vk) ∈ Val. Такива редици наричаме масиви от стой-
ности. Ако arr = (v1, ..., vk) е масив от стойности, за краткост с
arr[i] ще бележим i-тия поред елемент на масива.
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По този начин построяваме множеството от допустими стойности за
данните, с които модела работи. Сега ще се заемем с тяхната характе-
ризация.

Типове на стойностите

Като използваме индуктивната дефиниция на стойност от дефиниция
3.1.1, ще дефинираме и понятието тип на стойност. Типът в нашия
модел е близък до т.нар. “схема” в релационната алгебра. За разлика от
схемите, обаче, тук дефиницията е индуктивна и позволява произволна
сложност на вложенията. Също така, редът на полетата в една стойност
няма значение за типа.

Отначало ще определим множеството T от всички допустими за мо-
дела типове. Паралелно с понятието тип ще дефинираме и функция
(χ : T → {prim, array, object}), характеризираща всеки тип. Характе-
ристиката χ служи за по-лесно разграничаване в изложението на при-
митивни типове, масиви и съставни обекти.

Дефиниция 3.1.2. Тип

• Ако t ∈ Prim, то t ∈ T и χ(t) = prim.

• Ако t1, ..., tk ∈ T, то t = (t1, ..., tk) ∈ T и χ(t) = array.

• Ако t1, ..., tk ∈ T, l1, ..., lk ∈ S, то t = {l1 : t1, ..., lk : tk} ∈ T и
χ(t) = object.

В горната дефиниция записът name : type е алтернативен на двойка-
та (name, type), като причината да го използваме е визуално разграни-
чение между двойките от имена на полета и техните типове и двойките
от имена на полета и техните стойности.

Дефиниция 3.1.3. Тип на стойност

Дефинираме изображението type : Val→ T, задаващо типа на даде-
на2 стойност. Нека d ∈ Val. Тогава type(d) е:

• Ако d ∈ N, то type(d) = N.

• Ако d ∈ S, то type(d) = S.

• Ако d ∈ B, то type(d) = B.
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• Ако d = {(l1, v1), ..., (lk, vk)}, където li ∈ S, а vi ∈ Val за i = 1, ..., k,
то

type(d) = {l1 : type(v1), ..., lk : type(vk)} (3.1)

• Ако d = (v1, ..., vk), където vi ∈ Val, то

type(d) = (type(v1), ..., type(vk))

Редно е да се отбележи, че тук неявно въвеждаме типа [] на празните
масиви.

От (3.1) се вижда още веднъж, че редът на полетата при съставните
стойности не е от значение.

Лема 3.1.1. За всяка стойност v ∈ Val, type(v) е дефиниран.

Доказателство. Твърдението е очевидно, тъй като конструкцията на
type е по индуктивната дефиниция на Val.

Дефиниция 3.1.4. Документ

Нека с

Doc = {x|x ∈ Val ∧ χ(type(x)) = object}
да отбелязваме множеството от всички съставни стойности, получени
чрез дефиниция 3.1.1. Елементите на това множество ще наричаме до-
кументи. Ясно е, че всеки документ сам по себе си може да съдържа
вложени документи според нашата дефиниция, което е изражение на
вложените обекти при JSON. Все пак, под документи интуитивно ще
разбираме обектите от “най-горно” ниво, а не вложените в тях обекти.

Пример 3.1.1. Примерен документ

Дадената дефиниция позволява разглеждането на документ от вида:

{(id,100),
(title,JavaScript:The Good Parts),
(authorIDs, (17,20)),
(description, {(annotation, This is a book about the

JavaScript programming language. It is
intended for programmers who, by
happenstance or curiosity, are ....),

(tags, (programming,JavaScript))}}
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който е модел на JSON документа:

{
id:100,
title: "JavaScript:The Good Parts",
authorIDs: [17,20],
description: {annotation: "This is a book about the

JavaScript programming language. It is
intended for programmers who, by
happenstance or curiosity, are ....",

tags: ["programming", "JavaScript"]}

}

Релации между типове

Целта да въведем понятието тип на документа е да изградим правило,
по което множество от документи да смятаме за съвместими с някакъв
тип. Следват дефиниции на релации между типове на стойности, което
ще позволи изразяването на това свойство.

В следващата дефиниция ще определим кога две стойности имат съв-
падащи типове.

Дефиниция 3.1.5. Съвпадение на типове.

Нека d1 и d2 ∈ Val. Казваме, че d1 и d2 имат съвпадащи типове и
записваме type(d1) ⇐⇒ type(d2), ако е изпълнено едно от следните
твърдения:

• type(d1) = type(d2) или

• type(d1) = (T11 , ..., T1k), type(d2) = (T21 , ..., T2l) за някои k и l, и
T11 = T12 = ... = T1k = T21 = T22 = ... = T2l , или

• type(d1) = (T1, ..., Tk), type(d2) = [], независимо от T1, ..., Tk. Рела-
цията е в сила и за симетричния случай. Или

• type(d1) = {l1 : t1, ..., lk : tk}, type(d2) = {l1 : t′1, ..., lk : t′k} и
type(ti) ⇐⇒ type(t′i) за i = 1, ..., k.

Смисълът на релацията съвпадение е, че типовете на всеки два хо-
могенни масива приемаме за съвпадащи, ако съдържат еднотипни еле-
менти, независимо от размерността им. Освен това, типът на празния
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масив приемаме за съвпадащ с типа на всеки друг масив. За краткост,
типа на хомогенния масив (v1, ..., vk) ще отбелязваме с (type(v1)...), ако
type(v1) = type(v2) = ... = type(vk).

Според дефиниция 3.1.3 и бележката към дефиниция 3.1.5, типът на
документа от пример 3.1.1 е:

{id : N, title : S, authorIDs : (N...), description : {annotation : S, tags : (S...)}}

За да завършим характеризацията на множеството стойности на до-
кументи и техните типове, въвеждаме и следната релация.

Дефиниция 3.1.6. Подтип

Нека t и t′ ∈ T. Казваме, че t е подтип на t′ и означаваме с t ≤ t′,
ако е изпълнено едно от следните условия:

• t ⇐⇒ t′

• χ(t) = χ(t′) = object, ∀(f : t1) ∈ t,∃(f : t2) ∈ t′ : (t1 ≤ t2).

Съвместимост

Дадени документи ще смятаме за съвместими с някакъв тип, ако съдър-
жат поне полетата, дефинирани в типа. Т.е.

Дефиниция 3.1.7. Съвместимост на стойност v ∈ Val с тип t ∈ T.

Казваме, че стойността v е съвместима с типа t и означаваме с t |= v,
тогава и само тогава, когато type(v) ≤ t. Дефиницията в частност важи
и за документи.

Сега ще разгледаме как информацията за полетата, която ни дава
всеки тип, се отнася към документите, съвместими с него.

Дефиниция 3.1.8. Съдържане на поле в тип

Казваме, че типът t ∈ T съдържа полето l ∈ S и означаваме с t ` l,
тогава и само тогава, когато χ(t) = object и ∃(f, t′) ∈ T. За всяко поле,
такова че t ` l, дефинираме изображението [] : T→ T по следния начин:
t[l] = t′. Тъй като имената на полетата в t са по дефиниция различни,
дефиницията на [] е еднозначна.

Лема 3.1.2. Нека t ∈ T, χ(t) = object, v ∈ Val и l ∈ S. Тогава от t |= v
и t ` l следва, че v[l] е дефинирано.
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Доказателство. Лема 3.1.2 изразява следното просто свойство: ако да-
дена стойност (или документ) е съвместима с даден тип, то всички поле-
та от типа имат стойност в документа. Верността на твърдението следва
от дефиниции 3.1.1 и 3.1.3. След като типът t съдържа полето l, а стой-
ността v е съвместима с t, то и v по дефиниция на type съдържа полето
l и следователно изображението []v е дефинирано за l.

Дефиницията за съдържане ще продължим индуктивно, като позво-
лим “навлизане” във вложените записи, образувайки “път” от етикети до
стойността на някое поле, вложено на произволно ниво в документа.

Дефиниция 3.1.9. t ` (l1, ..., lk) за t ∈ T и (l1, ..., lk) ∈ S∗

Нека l1, ..., lk ∈ S са етикети и нека t1, ..., tk+1 е такава редица от
типове, за която t1 = t за някакъв тип t и за i = 1, ..., k имаме ti ` li,
χ(ti) = object и (li : ti+1 ∈ ti). Тогава казваме, че t ` (l1, ..., lk). По този
начин продължаваме релацията ` върху S∗.

За да допълним “поддръжката” за пътища от ключове, ще продъл-
жим и релацията []v за стойностите на полета на стойности.

Дефиниция 3.1.10. []v : S∗ → Val за v ∈ Val

Ако (l1, ..., lk) ∈ S∗ са такива, че type(v) ` (l1, ..., lk) за някаква стой-
ност v ∈ Val дефинираме v[(l1, ..., lk)] = v[l1][l2]...[lk]. Прилагайки лема
3.1.2 за редицата от етикети на дефиниция 3.1.9 се уверяваме, че щом
type(v) ` (l1, ..., lk), то v[(l1, ..., lk)] е дефинирано.

И накрая, ще дефинираме операция []t : S∗ → T за t ∈ T и χ(t) =
object, аналогична на операцията []v за v ∈ Val, която да дава типа на
поле, съдържащо се в t.

Дефиниция 3.1.11. []t : S∗ → T, за t ∈ T и χ(t) = object

Нека t = {l1 : t1, ..., lk : tk}. Тогава t[li] = ti.

Лема 3.1.3. Ако t ` l, то t[l] е дефинирано.

Доказателство. Твърдението следва от дефиницията на съдържане (`)
и дефиницията на []t. Нека продължим []t за t ∈ T върху S∗ аналогично
на продължението на []v за v ∈ Val.
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Колекции и бази от данни

С така подготвените дефиниции, следва дефиниция на понятията колек-
ция и база от данни.

Дефиниция 3.1.12. Колекция наричаме всяко множество от доку-
менти (елементи на Doc), а база от данни - всяко множество от
колекции.

Дефиниция 3.1.13. Полу-схема

Полу-схема на колекцията C наричаме типа s(C) ∈ T, такъв че:

• ∀d ∈ C : (type(d) ≤ s(C)).

• ∀t ∈ T, такова че s(C) ≤ t, ∃d ∈ C : (type(d) 6≤ t).

Полу-схемата на дадена колекция е максималният тип, с който са съв-
местими всички елементи на колекцията. Редно е да се отбележи, че
нерелационните бази от данни допускат полусхемата на дадена колек-
ция да е празна - т.е. да няма нито един тип, с който всички документи
да са едновременно съвместими. Причината да разглеждаме въпросното
свойство е, че най-често в практиката документите в дадена колекция
имат голямо множество съвпадащи свойства, макар това да е изискване
на СУБД. В следващите глави, когато изразяваме свойства на елементи
на колекции, ще разчитаме, че всеки от тях притежава минимален набор
от полета, за които свойствата се отнасят.

Може лесно да се покаже, че типът s(C) е единствен, тъй като имена-
та на полетата, от които се състои, са сечението от имената на полетата
на всички документи в колекцията, като се изключат едноименните по-
лета с различни типове в различни документи.

В следващите дефиниции ще боравим с полета, които допускаме да
са скалари или масиви от скалари. За да улесним боравенето с двата
случая, ще въведем следната операция, която дава множество от скалари
и в двата случая:

Дефиниция 3.1.14. |v| за v ∈ Val

• Нека χ(type(v)) = prim. Тогава |v| = {v}.

• Нека χ(type(v)) = array и v = (v1, ..., vk). Тогава |v| = {v1, ..., vk}.
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Накрая, нека p ∈ S∗ е такова, че s(C) ` p за колекцията C. Ще дефи-
нираме изображението rangeC : S∗ → Val, което дава множеството от
всички стойности на полето p е колекцията. За по-лесно боравене със
списъчни стойности, това изображение ще “разбива” масивите на техни-
те компоненти.

Дефиниция 3.1.15. rangeC(p) =
⋃
{|d[p]| | d ∈ C}.

3.2 Ключове и външни ключове. Връзки между
колекции

Ако е дадено множество от записи (колекция или таблица), под ключ на
запис традиционно се разбира едно или повече полета от записа, които
го идентифицират еднозначно. Релационната алгебра допуска записите в
дадена таблица да нямат уникален ключ, т.е. да не съществува някаква
биекция между подмножество на полетата в някаква таблица (дори и
това да са всички полета) и нейните записи.

Практически без изключение, за нерелационните бази от данни уни-
калният ключ за всеки запис (документ) е от съществено значение. За
базите данни от тип ключ-стойност, например, където структурата на
данните е непозната за самата СУБД, ключовете са единствения начин
за достъп до записите и за извършване на заявки над базата. При до-
кументните бази, поради липсата на схема, идентифицирането на доку-
ментите също е от голямо значение, макар СУБД да позволяват заявки,
съдържащи условия за полетата на документа.

Дефиниция 3.2.1. Ключ.

Нека key ∈ S (или S∗) е такова, че s(C) ` key. key наричаме ключ
за колекцията C, тогава и само тогава, когато ∀d1 6= d2 ∈ C : d1[key] 6=
d2[key].

Ясно е, че дефиницията допуска съществуването на повече от един
(както и на 0) различни ключове в дадена колекция и освен това ограни-
чава ключа до единствено поле. Въпреки това, ще оставим дефиницията
в този й прост вид. Случаят на композитни ключове е тривиално сводим
до случая с един ключ, тъй като множеството от допустими стойности
за нашите ключове е изброимо (дори крайно, ако имаме предвид, че
те трябва да са компютърно представими). Ще въведем и едно допъл-
нително ограничение за ключ: макар да не се налага, за улеснение ще
приемем, че χ(type(d[key])) = prim.
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Връзка “едно към много”

Дефиниция 3.2.2. Връзка “едно към много”

Нека key1 ∈ S∗ е ключ за колекцията C1 и p ∈ S∗ е такъв етикет, че
s(C2) ` p. Двойката (key, p) наричаме връзка “едно към много” тогава
и само тогава, когато rangeC2(p) ⊆ rangeC1(key). key наричаме ключ на
връзката, а p - референция.

Т.е. изискванията ни не са големи - връзката е просто поле, чиято
стойност е уникална за всеки запис в едната колекция (да я наречем
основна) и всички негови стойности, които се срещат в другата колекция
(да я наречем реферираща), съществуват в основната колекция. Ясно е,
че при практическите приложения ключовете са носители на някаква
семантика от вида на “записите от рефериращата колекция са свързани
към записите от основната чрез уникален идентификатор”, като самият
идентификатор може да има семантика (например - ЕГН), а може и да
няма, когато е просто “указател”.

Нерелационните бази от данни (както се вижда от дефиницията за
стойност), за разлика от релационните, допускат референциите към клю-
чове от основната колекция да са елементи на масиви. Например, ако
искаме да моделираме колекция с книги и колекция с автори, то всеки
запис за автор би могъл да съдържа масив от референции към книги.
Подобен модел при релационните БД налага въвеждането на помощна
(junction) таблица, в която да са описани такива множествени връзки.
Ще отбележим, че дефиниция 3.1.15 (rangeC) поддържа и този случай.

Връзки много към много

Релационните СУБД осигуряват директна поддръжка на релации от тип
“едно към много” 1 : ∗. Повечето нерелационни СУБД не страдат от то-
ва ограничение, благодарение на поддържаните от тях списъчни полета.
Както видяхме в предишната секция, документите в рефериращата ко-
лекция биха могли да съдържат масиви от референции към основаната
колекция. Ясно е, че разделението на основна и реферираща колекция
е моделно, а не физическо. При нерелационните СУБД е допустимо ко-
лекциите да се реферират една друга едновременно.

Един примерен проблем, който налага моделирането на релация от
тип много към много, е хипотетичният случай на автори (Authors) и кни-
ги (Books). Всяка книга може да има повече от един автор, но и всеки
автор може да е писал повече от една книги. Едно класическо релаци-
онно решение би включвало създаването на помощна таблица (junction
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table) AuthorsBooks, в която всеки ред съдържа двойка идентификато-
ри на автор и книга. Извличането на данни за дадена книга (или автор)
при това решение налага join операция между три таблици.

За сравнение, реализацията на същия модел в документна база от
данни може да се постигне с две списъчни полета във всеки документ -
списък с автори за всяка книга и списък с книги за всеки автор. Много
често при нерелационните бази се стига дори и по-далеч чрез въвежда-
нето на допълнително излишество с цел оптимизация на заявките. Тъй
като при авторите, например, операцията по промяна на името е срав-
нително рядко срещана, то добавянето на списък с имена на автори в
колекцията с книги би оптимизирало редица често изпълнявани заявки
[68]. Това дублиране на информацията, разбира се, допринася с една до-
пълнителна възможна точка на нарушена цялостност в базата и поради
това прави нашия метод още по-полезен.

Дефиниция 3.2.3. Връзка много към много

Нека C1 и C2 са колекции и key1 ∈ S∗ и key2 ∈ S∗ са съответно
ключове за тези колекции. Нека също p1 ∈ S∗ и p2 ∈ S∗ са етикети в
съответните колекции, т.е. s(C1) ` p1 и s(C2) ` p2.

Четворката (key1, key2, p1, p2) наричаме връзка много към много, то-
гава и само тогава, когато (key1, p2) е връзка “едно към много” за C1

и C2, а (key2, p1) е връзка “едно към много” за C2 и C1. Допълнително
искаме rangeC1(key1)

⋂
rangeC2(key2) = ∅.

Агрегатни свойства

Релацията “едно към много”, дефинирана в предишните секции, свързва
логически всеки запис от основната колекция с няколко (0, един или по-
вече) записа от рефериращата колекция. Често в практиката се прилагат
join заявки, намиращи агрегатна стойност чрез групиране на стойности-
те в рефериращата колекция с някаква агрегатна функция (например -
count, sum, max и др). Нека си приставим, например, таблица с разходи
по дейности и таблица с фактури, като всяка фактура е съотнесена към
точно една дейност. При такъв релационен модел (в нормален вид), за-
явката за определяне на сумата от всички разходи за дадена дейност ще
налага намиране на всички фактури за нея и сумиране на стойностите
им.

Ако приложим схема за денормализация с цел облекчаване на такива
често срещани заявки [68], бихме могли тази сума да добавим като поле
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в таблицата с дейности, което ще спести извличане и сумиране на фак-
тури всеки път, когато се интересуваме от данните за дейността. Това
внася излишество и дублиране, което лесно може да бъде верифицирано
с нашия метод.

Нека
∑

: Val × Val → Val е някакъв комутативен и асоциативен
двуместен оператор. Всеки такъв оператор продължаваме до

∑
: 2Val →

Val, където 2Val е множеството от крайните подмножества на Val, по
следния начин:

∑
{v1, ..., vk|vi ∈ Val} = v1

∑
(v2
∑
...(vk−1

∑
vk)...).

Нека имаме връзката (key, p) от тип “едно към много” между колек-
циите C1 и C2. Нека също sum ∈ S∗ и element ∈ S∗ са полета съответно
s(C1) ` sum и s(C2) ` element.

Дефиниция 3.2.4. Агрегатно свойство

Петорката (key, p,
∑
, sum, element) наричаме агрегатно свойство то-

гава и само тогава, когато за всеки документ d1 ∈ C1 е в сила∑
{d2[element]|d2 ∈ C2 ∧ d1[key] ∈ |d2[p]|} = d1[sum]

3.3 Формулировка на проблема

Следващите дефиниции определят кои документи намираме за “нару-
шаващи” разглежданите свойства.

Дефиниция 3.3.1. Нека key1 ∈ S∗ е ключ за колекцията C1 и p ∈ S∗

е такъв етикет, че s(C2) ` p. badC1,C2(key, p) е множеството

badC1,C2(key, p) = {d|d ∈ C2 ∧ |d[p]| − rangeC1(key)) 6= ∅}

Т.е. множеството bad се състои от тези елементи, които “нарушават”
връзката “едно към много”.

Твърдение 3.3.1. Нека key1 ∈ S∗ е ключ за колекцията C1 и p ∈ S∗ е
такъв етикет, че s(C2) ` p. (key, p) е връзка “едно към много” (в смисъ-
ла на дефиниция 3.2.2) тогава и само тогава, когато badC1,C2(key, p) =
∅.

Доказателство. badC1,C2(key, p) = ∅ съгласно дефиницията на badC1,C2

е възможно тогава и само тогава, когато няма нито една стойност на
p, която да не е в rangeC1(key), което е еквивалентно на rangeC2(p) ⊆
rangeC2(key), което е еквивалентно на условието на дефиниция 3.2.2.
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Ще дефинираме и множеството badC1,C2(key1, key2, p1, p2) с докумен-
ти, нарушаващи свойството много към много (дефиниция 3.2.3).

Дефиниция 3.3.2. Нека C1 и C2 са колекции и key1 ∈ S∗ и key2 ∈ S∗

са съответно ключове за тези колекции. Нека също p1 ∈ S∗ и p2 ∈ S∗

са етикети в съответните колекции - s(C1) ` p1 и s(C2) ` p2. Тогава

badC1,C2(key1, key2, p1, p2) = badC1,C2(key1, p2)
⋃
badC2,C1(key2, p1)

Твърдение 3.3.2. Нека C1 и C2 са колекции и key1 ∈ S∗ и key2 ∈ S∗ са
съответно ключове за тези колекции. Нека също p1 ∈ S∗ и p2 ∈ S∗ са
етикети в съответните колекции, т.е. s(C1) ` p1 и s(C2) ` p2. Тогава
(key1, key2, p1, p2) е връзка много към много (в смисъла на дефиниция
3.2.3) тогава и само тогава, когато badC1,C2(key1, key2, p1, p2) = ∅.

Доказателство. По дефиниция badC1,C2(key1, key2, p1, p2) = ∅ е еквива-
лентно на

badC1,C2(key1, p2) = ∅

badC2,C1(key2, p1) = ∅

Ако приложим твърдение 3.3.1, последното е еквивалентно на това, че
(key1, p2) е връзка “едно към много” за C1 и C2, а (key2, p1) е връзка “едно
към много” за C2 и C1, което е еквивалентно на условието на дефиниция
3.2.3.

Накрая ще дефинираме и критерия за коректност на колекции от-
носно агрегатни свойства. Нека имаме връзката от тип “едно към много”
(key, p) между колекциите C1 и C2. Нека също sum ∈ S∗ и element ∈ S∗

са полета, т.е. s(C1) ` sum и s(C2) ` element и
∑

: Val ×Val → Val е
комутативен и асоциативен оператор.

Дефиниция 3.3.3. badC1,C2(key, p,
∑
, sum, element) са точно тези до-

кументи d1 ∈ C1, за които:

d1[sum] 6=
∑
{d2[element]|d2 ∈ C2 ∧ d1[key] ∈ |d2[p]|}

Твърдение 3.3.3. Петорката (key, p,
∑
, sum, element) е агрегатно свойс-

тво тогава и само тогава, когато badC1,C2(key, p,
∑
, sum, element) = ∅.

Доказателство. Твърдението следва директно от дефиниции 3.3.3 и
3.2.4.
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Верификация

Формално, проблемите, които описания в глава 4 метод решава, са:

Дефиниция 3.3.4. Проблем 1. Нека key1 ∈ S∗ е ключ за колекцията
C1 и p ∈ S∗ е такъв етикет, че s(C2) ` p. Да се построи множеството
badC1,C2(key, p).

Дефиниция 3.3.5. Проблем 2. Нека C1 и C2 са колекции и key1 ∈ S∗ и
key2 ∈ S∗ са съответно ключове за тези колекции. Нека също p1 ∈ S∗ и
p2 ∈ S∗ са етикети в съответните колекции, т.е. s(C1) ` p1 и s(C2) `
p2. Да се построи множеството badC1,C2(key1, key2, p1, p2).

Дефиниция 3.3.6. Проблем 3. Нека C1 и C2 са колекции и key1 ∈ S∗ и
key2 ∈ S∗ са съответно ключове за тези колекции. Нека също p1 ∈ S∗ и
p2 ∈ S∗ са етикети в съответните колекции, т.е. s(C1) ` p1 и s(C2) `
p2. Да се построи множеството badC1,C2(key1, key2, p1, p2).

Следва описание на подхода за генериране на програми, които авто-
матично решават дефинираните проблеми по множество от “кандидати”
за връзки и агрегатни свойства.



Глава 4

Формален модел на
решението
(на проблема за цялостност на
връзки между документи в
нерелационни бази от данни)

4.1 Програмен модел MapReduce

Редица практически проблеми при базите данни налагат извършването
на изчисления над елементите на големи масиви от информация: напри-
мер, обработката на кеширани документи при търсачките в Интернет и
анализирането на сървърни дневници, които могат да достигнат значи-
телни обеми. Повечето такива задачи са концептуално прости, например
- построяване на обратни индекси, построяване на граф, описващ връз-
ките между документи или анализ на най-честия вид заявки към сървъ-
ра в определен ден. При разпределените бази от данни, макар задачите
да са прости, обемът на масивите налага разпределянето на изчисления-
та между стотици и хиляди физически възли с цел постигане на резултат
в разумно време [20].

MapReduce е програмен модел, чието име е взаимствано от класичес-
ките за функционалното програмиране функции map и reduce, макар те
да са се отклонили от оригиналната си семантика. Моделът се харак-
теризира с функционален стил за реализацията на “срамно паралелни”
(embarrassingly parallel) [28] проблеми върху големи масиви от данни.

72
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При MapReduce, семантиката на операция над данните се задава с
функция (map), която обработва двойките от тип ключ-стойност в маси-
ва от данни и генерира множество от междинни двойки ключ-стойност.
Така генерираните двойки се групират на базата на техния ключ и вся-
ка група се обработва от функцията reduce, която построява и крайния
резултат. Програмите, базирани на този функционален стил, се пара-
лелизират автоматично, тъй като отделните изчислителни процеси са
независими един от друг. Платформата на MapReduce извършва сег-
ментация на данните, управление на микро-изчислителните процеси и
комуникация между отделните възли. По този начин на програмистите
се спестява необходимостта да полагат специални усилия за паралели-
зация на процеса. Някои реализации на MapReduce позволяват обработ-
ката на терабайтови масиви от информация на хиляди физически възли
[20].

Съществуват различни варианти и реализации на програмния мо-
дел MapReduce в различни платформи и СУБД. Най-приложимите НР-
СУБД предлагат вградена поддръжка на MapReduce поради естествена-
та съвместимост на модела с идеологията на разпределените бази от дан-
ни. За нашите потребности ще въведем формален модел на MapReduce,
който е минимален и прост. Ще използваме така изградения модел за из-
ложение на нашия метод, като заобиколим техническите детайли около
конкретните реализации на MapReduce, като в същото време ще се стре-
мим да не се отклоняваме много от тях, с цел да улесним приложението
на абстрактния метод за конкретна реализация.

Модел на MapReduce в контекста на модела на докумен-
тините бази от данни

Нека C е колекция и нека map : Doc → 2Prim×Val е функция, дефини-
рана за всеки документ в колекцията C. За всеки документ функцията
дава множество от двойки, като всяка двойка се състои от ключ и стой-
ност. Отново за улеснение сме приели, че ключовете имат примитивни
стойности, макар това изискване да не е съществено. Процесът на пост-
рояване на множество от двойки, на базата на документ, е прието да се
нарича emitting, което ще преведем като “излъчване”.

Дефиниция 4.1.1. С множеството

map[C] =
⋃
{map(d)|d ∈ C}

ще обозначаваме множеството от всички двойки, излъчени от map от
всички документи на C.
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Програмният модел MapReduce разбива множеството от двойките,
излъчени от map, спрямо ключа на всяка двойка. Нека

map[C]k = {key|∃(key, v) ∈ map[C]}

е множеството различни ключове на двойки, излъчени от map. Тогава
за всяко key ∈ map[C]k ще означаваме

map[C] � key = {v|v ∈ Val : ∃(key, v) ∈ map[C]}

По този начин стойностите, излъчени от map[C], се групират в се-
рия от множества, като във всяко множество попадат само елементи с
еднакъв ключ.

Дефиниция 4.1.2. Нека reduce : Prim × 2Val → Val е функция, де-
финирана за всеки ключ и стойност, излъчени от map. Следното мно-
жество:

mr(C,map, reduce) = {(key, reduce (key,map [C] � key)) |key ∈ map [C]k}

дефинира семантиката на програмния модел MapReduce при прила-
гане на функциите map и reduce над колекцията C.

Пример

Един много прост пример за начина на работа на MapReduce е следният:
Нека имаме колекция с лични данни на граждани от двата пола. Нека
имаме поле s, идентифициращо пол (с rangeC(s) = {male, female}) и
поле age, което съдържа възрастта на индивида. Ще разгледаме как с
помощта на MapReduce може да се намери средната възраст на всички
индивиди спрямо техния пол.

Ще използваме map функция, която излъчва възрастта на всеки ин-
дивид и групира стойностите спрямо стойността на пола за дадения за-
пис. Функцията reduce в този случай ще изчислява средно аритметично.

map(d) = {(d[s], d[age])}

reduce(key, values) =
∑

values/|values|

където |values| е броя на елементите на values.
В този пример, функцията map излъчва по една двойка (пол, въз-

раст) за всеки запис в колекцията. Платформата на MapReduce групира
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всички такива двойки спрямо стойността на пола, тъй като той е из-
ползван като ключ при излъчването. По този начин се построяват два
различни класа map[C] �male и map[C] � female. Накрая, reduce функ-
цията ще бъде изпълнена два пъти:

reduce(male,map[C] �male)

reduce(female,map[C] � female)

и резултатът от нея ще бъдат средните стойности на възрастта при двата
класа записи.

Re-reduce

Размерът на някои групи от излъчени стойности може да нарасне значи-
телно. В нашия пример, всеки от двата класа съдържа приблизително
половината колекция (ако приемем приблизително равно разпределение
между записите за мъже и жени). Поради това, както и поради дру-
ги детайли на MapReduce реализациите (като например разпределения
характер на платформите), в някои случаи е възможно системата да раз-
бие класовете от стойности преди да премине към извикване на reduce.
Т.е., някои класове map[C] � key могат да бъдат разбити на непресичащи
се подмножества, които да бъдат последователно обработени с reduce.

Такива случаи налагат допълнителна стъпка, която да обедини ре-
зултатите от частичните приложения на reduce върху подмножествата
на някой клас. Тази стъпка се нарича “re-reduce” и в повечето реали-
зации се състои в повторно (или многократно) извикване на reduce над
множество от междинни стойности.

Ако класът map[C] � key е разбит на подмножествата

M1 = {M1
1 , ...,M

1
k1},

то на i-та стъпка се построява множеството

Ri = {reduce(key,M i
1), ..., reduce(key,M

i
ki

)}

което от своя страна се разбива на множества M i+1 = {M i+1
1 , ...,M i+1

ki+1
}.

Процесът продължава, докато се получи множество с един елемент. С
други думи, последователно се “намаляват” (от думата reduce) на части
множествата от междинни стойности, започвайки с всички излъчени от
map стойности и постепенно се достига до окончателния резултат за
дадения ключ key.
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Re-reduce при комутативен и асоциативен reduce

Ще покажем, че ако функцията reduce реализира някакъв комутативен
и асоциативен оператор над множеството от параметрите си, то кон-
кретната последователност на процеса е без значение и следователно
стъпката re-reduce може да се игнорира. По-нататък в изложението ще
ползваме именно такива reduce функции, поради което няма да разг-
леждаме процеса re-reduce.

Дефиниция 4.1.3. Разбиване

b : 2Val → 22
Val наричаме разбиване, ако ∀M ⊆ Val, такова че b(M) =

{M1, ...,Mk} за някакви M1, ...,Mk, имаме Mi
⋂
Mj = ∅ при i 6= j и⋃

i=1,..,kMi = M .

Дефиниция 4.1.4. Reduce стратегия

НекаM0 = map[C] � key за някаква колекция C и някакъв ключ key.
Reduce стратегия за M0 наричаме всяка редица от разбивания b1, ..., bk,
такава, че съществуват множествата M1, ...,Mk ⊆ Val, такива, че

M i+1 = {reduce(key,M)|M ∈ bi+1(M i)}

за i = 0, ..., k− 1 и Mk има само един елемент. Mk наричаме резултат на
стратегията.

Ако reduce : Prim × 2Val → Val, то казваме, че reduce реализира
комутативен и асоциативен оператор, ако съществува такъв комутати-
вен и асоциативен оператор

∑
: Val × Val → Val, че ∀M ⊆ Val :

reduce(key,M) =
∑
M .

Лема 4.1.1. Ако b1, ..., bk и b′1, ..., b
′
l са две reduce стратегии за множес-

твото M0 и reduce реализира комутативния и асоциативен оператор∑
, то Mk = M ′l.

Доказателство. Първоначално ще покажем следния факт:
∑
M i+1 =∑

M i за i = 0, ..., k−1. По дефиниция на reduce стратегия (4.1.4) имаме:

M i+1 = {reduce(key,M)|M ∈ bi+1(M i)}

Тъй като reduce реализира комутативния оператор
∑

(редът на аргу-
ментите на

∑
няма значение), то

M i+1 = {
∑

M |M ∈ bi+1(M i)}
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Тъй като операторът
∑

е асоциативен, то можем да заключим, че∑
M i+1 =

∑
{
∑

M |M ∈ bi+1(M i)} =
∑⋃

bi+1(M i)

което е вярно, тъй като начинът, по който се групират елементите на
M i при прилагането на

∑
, няма значение. Но bi+1 е разбиване и следо-

вателно
⋃
bi+1(M i) = M i. По този начин достигаме до∑

M i+1 =
∑

M i

Като използваме това равенство, заключаваме че∑
M0 =

∑
M1 = ... =

∑
Mk

Използвайки същите разсъждения за стратегията b′1, ..., b′l, получаваме∑
M0 =

∑
M ′1 = ... =

∑
M ′l

На края, получаваме
∑
M ′l =

∑
Mk =

∑
M0. Но тъй като M ′l и Mk се

състоят от само един елемент (по дефиниция), то M ′l = Mk.

Лема 4.1.1 ни уверява, че можем да игнорираме разглеждането на
стъпката re-reduce, ако reduce функцията, с която работим, реализира
комутативен и асоциативен оператор. Поради това, в следващите сек-
ции ще приемем, че в тези случаи цялото множество map[C] � key се
обработва с едно изпълнение reduce(key,map[C] � key).

4.2 Метод за верификация на връзки и агрегат-
ни свойства

Както подчертахме няколко пъти, различните MapReduce платформи
се различават в детайлите на реализацията на модела, но в основата им
стои същия принцип: конструират се две функции, като едната (map)
се изпълнява в изолация над всеки запис (документ, елемент) на колек-
цията, а другата (reduce) служи за обединение на резултатите. Всички
стойности, излъчени от map, се групират спрямо техния ключ и за всяка
различна група се получава единична стойност от reduce, евентуално с
няколко последователни негови приложения.

В следващите секции ще покажем метод за конструиране на функ-
ции map и reduce, чрез които могат да бъдат построени подмножества-
та на елементите на дадена колекция, нарушаващи определено желано
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свойство. Като “спецификация” на свойство ще разглеждаме ключове и
полета, които са “кандидати” за връзки “едно към много”, много към
много и агрегатни свойства.

От такива кандидати за връзки ще построяваме функции, намиращи
съответните множества “bad” (дефиниции 3.3.1, 3.3.2 и 3.3.3). Идеята
на метода е, че веднъж извлечени, съответните “нарушители” могат да
бъдат коригирани (или премахнати), с което “кандидатите” за връзки
да се превърнат в действителни, коректни връзки.

Връзки “едно към много”

Нека key1 ∈ S∗ е ключ за колекцията C1 и p ∈ S∗ е такъв етикет, че
s(C2) ` p. Както се разбира от предишните секции, ключовете в колек-
циите се използват за рефериране между отделни записи в различни
колекции. Под “външен ключ” разбираме именно стойност на ключ, ко-
ято реферира запис в друга колекция. Това в нашия модел е полето p.

Подходът, който ще използваме за построяване на функции, нами-
ращи множеството badC1,C2(key, p), е взаимстван от някои техники за
“симулиране” на Join заявки в нерелационни бази от данни, чрез изпол-
зването на MapReduce [3].

Същността на метода се състои в извличане на частични броячи, мар-
киращи употребата на всеки различен ключ и начините, по които той се
употребява - като уникален идентификатор в колекцията или като вън-
шен ключ. Всички такива частични броячи ще се групират, разбира се,
спрямо ключа, който “преброяват” и накрая ще бъдат сумирани. По така
получените суми ще се правят заключения за коректността на употреба-
та на дадения ключ, тъй като те ще изразяват броя на записите, които
се реферират един друг с даден ключ.

И така, нека (key, p) е кандидат за връзка “едно към много”.

Дефиниция 4.2.1. Операторът

Mapsbase : S→ (Doc→ 2Prim×Val)

дефинираме по следния начин

Mapsbase(k) = λd.{d[k] : (1, 0)}

Т.е. Mapsbase е оператор, който по име на поле конструира map фун-
кция.
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Тук отново използваме “:” като алтернативен запис на двойка, за да
разделим визуално двойката ключ-стойност от двойката, представлява-
ща стойността. Т.е. d[k] : (1, 0) пишем в смисъла на (d[k], (1, 0)).

Важно е да отбележим следната очевидна лема.

Лема 4.2.1. Нека key ∈ S∗ е ключ за колекцията C1. Тогава функцията
Mapsbase(key) е дефинирана за всеки елемент на C1.

Аналогично ще дефинираме още един оператор.

Дефиниция 4.2.2. Операторът

Mapsref : S→ (Doc→ 2Prim×Val)

дефинираме по следния начин:

Mapsref (p) = λd.{k : (0, 1)|k ∈ |d[p]|}

И тук ще отбележим очевидното наблюдение, че

Лема 4.2.2. Нека p ∈ S∗ е такъв етикет, че s(C2) ` p за колекцията
C2. Тогава функцията Mapsref (p) е дефинирана за всеки елемент на C2.

Задачата на така конструираните map функции е да преброяват сре-
щанията на всеки уникален ключ в двете му възможни употреби. Както
се вижда, за всеки документ от съответната колекция (основна и рефе-
рираща), отделното изпълнение на map преброява единично срещане на
ключа. Първият елемент на излъчените двойки е резервиран за преб-
рояване на срещанията на ключа с основната колекция, а вторият – за
срещанията му в рефериращата колекция. Така излъчените броячи след-
ва да бъдат сумирани.

Дефиниция 4.2.3. reducec(k, {(a1, b1), ..., (ak, bk)}) = (
∑
ai,
∑
bi)

Семантиката на модела MapReduce ще разширим леко с цел да об-
хванем приложението на две различни map функции и последващото
сумиране на резултатите и от двете.

Дефиниция 4.2.4. Нека с

mr2(C1, C2,map1,map2, reduce)

да отбелязваме множеството{ (
key, reduce(key,map1[C1] � key

⋃
map2[C2] � key

)
|key ∈ map1[C1]k

⋃
map2[C2]k

}
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Т.е., прилагаме map1 върху C1, map2 върху C2, обединяваме резул-
татите им и накрая прилагаме reduce върху класовете от излъчени стой-
ности на обединението.

Нека key1 ∈ S∗ е ключ за колекцията C1 и p ∈ S∗ е такъв етикет, че
s(C2) ` p. Крайният резултат от приложението на метода за кандидата
за връзка “едно към много” (key, p) е множеството

mr2(C1, C2,Mapsbase(key),Mapsref (p), reducec) (4.1)

Елементите на множеството от (4.1) са тройки k : (cbase, cref ), съдър-
жащи броя на срещанията на k като основен ключ и като референция
съответно в C1 и C2. Референтната цялостност относно двойката (key, p)
може да се установи чрез преглеждане на елемента cbase на всяка такава
тройка:

• cbase = 0 ще означава, че k се среща като референция в C2, но не и
като основен ключ в C1.

• cbase > 1 ще означава, че k се среща като основен ключ в C1 повече
от веднъж.

В следващата глава ще докажем връзката между множеството от
(4.1) и множеството badC1,C2(key, p).

Пример

Ще разгледаме кратък пример, показващ метода върху прости данни.
Нека са дадени колекциите A и B със следните данни (записани в нота-
цията JSON):

A:{ {"key":"ka"}, {"key":"ka"}, {"key":"kb"}}
B:{ {"key_a":"ka"}, {"key_a":"kb"}, {"key_a":"kc"}}

Стойностите на функциите Mapsbase(key) и Mapsref (key_a) върху ко-
лекциите A и B съответно са:

{ka : (1, 0), ka : (1, 0), kb : (1, 0)}
⋃
{ka : (0, 1), kb : (0, 1), kc : (0, 1)}

След групиране на тези стойности по ключ, функцията reducec ще
бъде изпълнена със следните параметри:

reduceC (ka, {(1, 0), (1, 0), (0, 1)}) = (2, 1)
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reducec (kb, {(1, 0), (0, 1)}) = (1, 1)

reducec (kc, {(0, 1)}) = (0, 1)

Резултатите (2, 1) и (0, 1) разкриват проблеми със стойностите на
ключа ka и kc съответно.

Връзки “много към много”

По подобие на случая на връзки “едно към много”, ще адаптираме метода
от предишната секция за случая на връзки “много към много”.

И така, нека C1 и C2 са колекции, key1 ∈ S∗ и key2 ∈ S∗ са съответно
ключове за тези колекции. Нека също p1 ∈ S∗ и p2 ∈ S∗ са етикети
в съответните колекции - s(C1) ` p1 и s(C2) ` p2. Да напомним, че
четворката (key1, key2, p1, p2) наричаме връзка “много към много”, тогава
и само тогава, когато (key1, p2) е връзка “едно към много” за C1 и C2, а
(key2, p1) е връзка “едно към много” за C2 и C1 (дефиниция 3.2.3).

За да извлечем множеството от грешни ключове относно някакъв
кандидат за връзка (key1, key2, p1, p2), дефинираме следния оператор,
построяващ map функция за основната и рефериращата колекция. Яс-
но е, че в този случай между колекциите C1 и C2 няма разделение на
основна и реферираща, но въпреки това ще наричаме C1 основна, а C2

- реферираща за по-голяма яснота на изложението.

Дефиниция 4.2.5. Операторът

Mapm : S× S→ (Doc→ 2Prim×Val)

дефинираме по следния начин:

Mapm(k, p) = λd.{d[k] : (1, 0)}
⋃
{k′ : (0, 1)|k′ ∈ |d[p]|}

За разлика отMapsbase,Mapm е оператор, който работи с два етикета.
За разлика отMapsbase, функцията, конструирана отMapm, създава два
вида броячи - един за основния ключ на документа и по един за всеки
рефериращ ключ в документа.

Отново е очевидно, че

Лема 4.2.3. Нека key1 ∈ S∗ е ключ за колекцията C1 и s(C1) ` p1.
Тогава функцията Mapm(key1, p1) е дефинирана за всеки елемент на
C1.
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Поради симетричността на основната и рефериращата колекции, ня-
ма нужда да въвеждаме втори оператор, както в случая на връзки “едно
към много”, където имаме семантична разлика между двете колекции.
Ще използваме и функцията reducec от дефиниция 4.2.3 и ще дефини-
раме резултата от приложението на метода за връзки “много към много”
чрез следното множество:

mr2(C1, C2,Mapm(key1, p1),Mapm(key2, p2@), reducec) (4.2)

Както и в случая с връзките “едно към много”, и този път елементите
на множеството от (4.2) са тройки k : (ckey, cref ), съдържащи броя на
срещанията на k като основен ключ и като референция. Референтната
цялостност относно четворката (key1, key2, p1, p2) може да се установи
чрез преглеждане на елемента ckey на всяка такава тройка:

• ckey = 0 ще означава, че k се среща като референция в някоя от
двете колекции, но не и като основен ключ в тях.

• ckey > 1 ще означава, че k се среща като основен ключ повече от
веднъж в списъка от ключове и на двете колекции.

В следващата глава ще докажем връзката между множеството от
(4.2) и множеството badC1,C2(key1, key2, p1, p2).

Агрегатни свойства

Накрая, ще покажем приложението на метода и за случая на агрегатни
свойства.

Резултатните множества от 4.1 и 4.2 съдържат n-торки, чиито еле-
менти са прости броячи за видовете употреба на всеки ключ в колекци-
ите. reduce функцията е твърде проста - тя сумира частичните броячи
(серии от единици) с цел да получи общия брой. Това е много ограничено
приложение на функцията reduce, която може да бъде приложена за аку-
мулиране на резултатите от map по произволен начин, най-очевидният
от които е с употребата на комутативен и асоциативен оператор.

Ако заедно с броячите на ключове функциите map излъчват и стой-
ностите на някакво друго поле, reduce функцията може в последствие
да агрегира излъчените стойности чрез комутативен и асоциативен опе-
ратор. Стойностите на тези “агрегати” ’ биха могли да се използват като
параметри на разнообразни предикати, задаващи специфични свойства
за коректност. Да припомним примера с разходи и фактури: записите
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в колекцията с разходи съдържат обща стойност, която трябва да съв-
пада със сумата на всички стойности на полето за цена в колекцията с
фактури.

И така, нека имаме кандидат за връзката от тип “едно към много”
(key, p) между колекциите C1 и C2. Нека също sum ∈ S∗ и element ∈ S∗

са полета съответно s(C1) ` sum и s(C2) ` element и
∑

: Val ×Val →
Val е комутативен и асоциативен оператор.

Дефинираме следния оператор за основната колекция:

Дефиниция 4.2.6. Операторът

Mapabase : S× S→ (Doc→ 2Prim×Val)

дефинираме по следния начин:

Mapabase(k, sum) = λd.{d[k] : (1, 0, d[sum], 0)}

Т.е. Mapabase е оператор, който по два етикета конструира map фун-
кция.

Смисълът на конструираната от оператора функция е, че заедно с
брояч за основния ключ се излъчва и стойността на агрегатното поле за
този ключ. Четвъртият елемент на резултатната четворка е резервиран
за стойностите на членовете на сумата от рефериращата колекция. Също
така е важно да се отбележи, че под 0 разбираме нулевият елемент на
оператора

∑
, а не числото 0.

И в този случай очевидно е в сила следната лема:

Лема 4.2.4. Нека key ∈ S∗ и sum ∈ S∗ са полета съответно s(C1) ` key
и s(C1) ` sum. Тогава функцията Mapabase(key, sum) е дефинирана за
всеки елемент на C1.

Дефинираме и съответния оператор за рефериращата колекция.

Дефиниция 4.2.7. Операторът

Maparef : S× S→ (Doc→ 2Prim×Val)

дефинираме по следния начин:

Maparef (p, element) = λd.{k : (0, 1, 0, d[element])|k ∈ |d[p]|}

В сила е лемата:
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Лема 4.2.5. Нека p, element ∈ S∗ са такива етикети, че s(C2) ` p, element
за колекцията C2. Тогава функцията Mapsref (p, element) е дефинирана
за всеки елемент на C2.

Накрая, дефинираме вариант на функцията reduce за агрегатни свойс-
тва.

Дефиниция 4.2.8.

reducea(k, {ā1, ..., āk}) =
∑

āi

Под
∑
āi разбираме покомпонентната сума на четворките āi, i = 1...k.

Резултатът от прилагането на метода за агрегатни свойства е мно-
жеството

mr2(C1, C2,Mapabase(key, sum),Maparef (p, element), reducea) (4.3)

Преглеждането на резултатните n-торки key : (ckey, cref , ssum, sel) е
аналогично на случая за връзки “едно към много”, с допълнителната
стъпка за проверка дали ssum = sel.

В следващата глава ще докажем връзката между множеството (4.3)
и множеството badC1,C2(key, p, sum, element).

Възможни разширения на агрегатните свойства

Ясно е, че описаният механизъм е приложим за всеки комутативен и
асоциативен аритметичен оператор върху числови полета на записите.
Директно механизмът може да се приложи и за булеви полета, напри-
мер за намиране на конюнкции и дизюнкции на такива полета. По-общо
казано, методът е приложим за проверката на всяко свойство, налага-
що изчисление чрез итерация по всички записи от някаква колекция и
акумулиране на стойностите на техни полета.

Ясно е, че изискването reduce да реализира комутативен и асоциати-
вен оператор е силно и ограничава значително възможностите на reduce
функцията, която може да реализира произволна логика върху списъ-
ците от излъчени стойности. Например, нека си представим, че искаме
да проверим дали сумата на дължините на всички стойности на някакво
текстово поле str в рефериращата колекция C2 е по-малка или равна на
някакъв лимит, зададен в поле на основната колекция C1. За решаване-
то на тази задача бихме могли да ползваме оператора O : S ×N → N,
който добавя дължината на даден низ към частична сума:
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O(accum, current) = accum+ current.length

Ако reduce функцията реализира горния оператор (който очевидно
не е комутативен), то резултатът от нея би бил сумата на дължините на
всички низове в някакъв клас излъчени стойности. Ясно е, че при това
положение ще трябва да се положат допълнителни грижи за стъпката
re-reducde, тъй като reduce не реализира комутативен оператор и дори
типът наO не позволява повторното му прилагане върху частични reduce
резултати. За нашия пример е достатъчно да реализираме аритметичния
оператор събиране в стъпката re-reduce, за да получим сумата на всички
дължини на низове в целия клас излъчени стойности.

Горния пример може да обобщим за всякакви двойки оператори 〈O,
∑
〉,

O : D × S → S,
∑

: S × S → S, където D ⊆ Val е някакъв тип на поле,
S ⊆ Val е някакъв тип на акумулираното свойство, а

∑
е комутативен

и асоциативен оператор. Операторът O прилагаме в стъпката reduce за
получаване на частични резултати, които сумираме със

∑
в стъпката

re-reduce за получаване на крайния резултат.
Тази постановка можем да обхванем в нашия формален модел чрез

модификация на дефиниция 4.1.4 на reduce стратегия. В първата стъпка
на процеса, при която се построява първото множество от частични ре-
зултати M1 от някакво разбиване на класа от емитирани стойности M0,
ще използваме reduce функция, реализираща оператора O. Във всяка
следваща стъпка ще използваме re-reduce функция, реализираща опера-
тора

∑
. Лема 4.1.1 може да бъде разширена без усилия за обхващането

на този случай, с което може да се покаже, че процесът води до добре
дефиниран еднакъв резултат, независимо от избора на reduce стратегия.



Глава 5

Пълнота и коректност на
метода

В предишните глави въведохме модел на документните нерелационни
бази от данни. На базата на този модел бе формулиран проблем, изра-
зяващ свойството “референтна цялостност” или, с други думи, корект-
ност на използваните външни ключове. Следва метод за конструиране
на map и reduce функции, които позволяват извличането на броячи за
всеки вид употреба на ключове в основните и рефериращите колекции.

В тази глава ще покажем съответствието между формалната форму-
лировка на проблема и предложения метод. Ще покажем, че множест-
вото от построени от метода резултати, отговарящи на показания крите-
рий, съвпада с множествата badC1,C2 , задаващи формално критерия за
некоректен ключ.

5.1 Връзки “едно към много”

Да припомним някои дефиниции.
Дефиницията (3.3.1) на множеството badC1,C2 , определящо множест-

вото от проблеми документи за една връзка от тип “едно към много”:
Нека key1 ∈ S∗ е ключ за колекцията C1 и p ∈ S∗ е такъв етикет, че

s(C2) ` p. Тогава

badC1,C2(key, p) = {d|d ∈ C2 ∧ |d[p]| − rangeC1(key)) 6= ∅}
Нека с R1 да отбелязваме множеството от уравнение 4.1.

mr2(C1, C2,Mapsbase(key),Mapsref (p), reducec)

86
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където

Mapsbase(k) = λd.{d[k] : (1, 0)}

Mapsref (k) = λd.{k : (0, 1)|k ∈ |d[p]|}

reducec(k, {(a1, b1), ..., (ak, bk)}) = (
∑

ai,
∑

bi)

А mr2 се дефинира като:{(
key, reduce

(
key,map1 [C1] � key

⋃
map2 [C2] � key

))
|key ∈ map1 [C1]k

⋃
map2 [C2]k

}
В следващото изложение ще определим връзките между формалната

дефиниция и семантиката на предложения метод.

Твърдение 5.1.1. Нека k и n са такива, че t = k : (0, n) ∈ R1. Тогава
k /∈ rangeC1(key) и броят на всички документи d, такива че d ∈ C2 и
k ∈ |d[p]|, е точно n.

Доказателство. Нека за някое k и n имаме t = k : (0, n) ∈ R1. По дефи-
ниция 4.2.3 на reducec и дефиниция 4.2.4 на mr2 можем да заключим,
че множеството Mapsbase(key)[C1] � k

⋃
Mapsref (p)[C2] � k се състои само

от двойки, чиито първи елемент е числото 0. Но по дефиниция 4.2.1 на
Mapsbase това е възможно само ако Mapsbase(key)[C1] � k = ∅, тъй като
всяка излъчена от функциятаMapsbase стойност върху запис с ключ k би
била тройката k : (1, 0). Отново по дефиницията на Mapsbase, която “за-
пазва” ключа на документа, последното е възможно само ако документ
с такъв ключ няма, т.е. k /∈ rangeC1(key).

По дефиниция на mr2 двойката (0, n) е сума на множество двойки
Mapsbase(key)[C1] � k

⋃
Mapsref (p)[C2] � k. Тъй като, както се уверихме ве-

че, Mapsbase(key)[C1] � k = ∅, остава елементите на сумата да са сред еле-
ментите наMapsref (p)[C2] � k. Но единствените документи от C2, за които
Mapsref (p) излъчва ключ k, са именно тези d, за които k ∈ d|[p]|, и излъ-
чените тройки имат точно вида k : (0, 1). СледователноMapsref (p)[C2] � k
съдържа точно по един елемент за всеки такъв документ d и този еле-
мент има точно вида (0, 1). След като сумата на тези елементи е (0, n)
следва, че те техния брой е n, от където и броя на документите е n.

Твърдение 5.1.2. Нека k е такъв ключ, че k /∈ rangeC1(key), а n е
броят на на елементите на множеството

B = {d ∈ C2|k ∈ |d[p]|}

Тогава, ако n > 0, съществува тройка t = k : (0, n) ∈ R1.
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Доказателство. Тъй като k /∈ rangeC1(key), тоMapsbase(key)[C1] � k = ∅,
понеже документи с такъв ключ няма в C1. Тъй като n > 0, то има
такива елементи d ∈ C2, че k ∈ |d[p]|. Но за всеки един такъв елемент
(общо точно n на брой), Mapsref (p) излъчва точно една тройка k : (0, 1),
като за всеки документ извън B, Mapsref (p) излъчва тройки с ключ,
различен от k. По дефиниция на mr2 и recucec следва, че всички така
излъчени тройки ще бъдат сумирани в R1. Тъй като броят им е n, то
сумата им е k : (0, n) ∈ R1.

Следващото твърдение обединява следствия на горните две и дава
заключителната връзка между R1 и bad.

Твърдение 5.1.3. t = k : (0, n) ∈ R1 за някакъв ключ k и някакво
число n тогава и само тогава, когато съществува поне един документ
d ∈ badC1,C2(key, p), такъв че k ∈ |d[p]|.

Доказателство. В двете посоки твърдението е отслабен вариант на гор-
ните две твърдения.

5.1.1 Връзки “много към много”

Отново ще напомним дефинициите, специфични за случая на връзки
много към много.

Дефиниция (3.2.3): Нека C1 и C2 са колекции и key1 ∈ S∗ и key2 ∈ S∗

са съответно ключове за тези колекции. Нека също p1 ∈ S∗ и p2 ∈ S∗

са етикети в съответните колекции - s(C1) ` p1 и s(C2) ` p2. Тогава
връзка много към много наричаме четворката (key1, key2, p1, p2), тогава
и само тогава, когато (key1, p2) е връзка “едно към много” за C1 и C2,
а (key2, p1) е връзка едно към много за C2 и C1. Допълнително искаме
rangeC1(key1)

⋂
rangeC2(key2) = ∅.

Операторът, конструиращ map функциите за двете колекции, е (де-
финиция 4.2.5):

Mapm(k, p) = λd.{d[k] : (1, 0)}
⋃
{k′ : (0, 1)|k′ ∈ |d[p]|}

И накрая, нека с R2 обозначаваме множеството от формула 4.2:

mr2(C1, C2,Mapm(key1, p1),Mapm(key2, p1), reducec)

По-нататък в изложението ще приемаме следните условия, осигуря-
ващи разпознаваемост на произхода на даден ключ спрямо съответната
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колекция. Макар нищо да не гарантира тези условия за произволни ко-
лекции, осигуряването им на практика е лесна задача (чрез използване
на уникални идентификатори за всеки документ, т.нар. uuid) и затова
можем да допуснем, че те са дадени преди прилагането на изложения
метод.

• rangeC1(key1) ∩ rangeC2(key2) = ∅. т.е. ключовете на документите
в различните колекции са различни.

• rangeC1(p1)∩rangeC1(key1) = ∅. т.е. не допускаме документ от една
колекция да реферира документ от същата колекция.

• rangeC1(p1)∪ rangeC2(p2) = ∅. т.е. не допускаме един и същи ключ
да се среща като референция и в двете колекции.

При тези условия, формулираме връзката между формалния модел
на проблема и резултатът от приложението на предложения метод.

Твърдение 5.1.4. Нека k е някакъв ключ, а n > 0 е някакво чис-
ло, такива, че k ∈ rangeC2(p2) и t = k : (0, n) ∈ R2. Тогава k /∈
rangeC1(key1)∪ rangeC2(key2) и броят на всички документи d, такива,
че d ∈ C2 и k ∈ |d[p2]| е точно n.

Доказателство. Нека допуснем, че k ∈ rangeC1(key1). Тогава същест-
вува такъв документ d ∈ C1, такъв d[key1] = k. За този документ функ-
цията

Mapm(key1, p1)

ще излъчи тройката k : (1, 0), което по дефиниция на reducec означа-
ва, че вторият елемент на тройката, съответна на ключа k в резултата
R2, ще бъде ненулев, тъй като reducec сумира покомпонентно всички
излъчени тройки с ключ k. Последното е противоречие с условието на
твърдението, което означава, че допускането е погрешно. Следовател-
но k /∈ rangeC1(key1). По симетричен начин можем да покажем и че
k /∈ rangeC2(key2).

Както отбелязахме, reducec сумира покомпонентно всички излъчени
тройки с ключ k. От друга страна функцията

Mapm(key2, p2)

излъчва точно една тройка от вида k : (0, 1) за всеки документ d ∈ C2,
такъв че k ∈ |d[p2]|. Други тройки с ключ k не се излъчват, тъй като
k /∈ rangeC1(key1) ∪ rangeC2(key2) и rangeC1(p1) ∩ rangeC2(p2) = ∅ (⇒
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k /∈ rangeC1(p1)). Понеже сумата на всички тези тройки е t = k : (0, n),
то техният брой е точно n, от където и броят на съответните документи
е точно n.

Твърдение 5.1.5. Нека k е някакъв ключ, а n е някакво число, такива,
че, k ∈ rangeC1(p1) и t = k : (0, n) ∈ R2. Тогава k /∈ rangeC1(key1) ∪
rangeC2(key2) и броят на всички документи d, такива, че d ∈ C1 и
k ∈ |d[p1]| е точно n.

Доказателство. Твърдението е симетрично на твърдение 5.1.4.

Следващото твърдение характеризира връзката между формалния
модел на проблема и резултата от метода в обратна посока.

Твърдение 5.1.6. Нека k /∈ rangeC1(key1) ∪ rangeC2(key2) е някакъв
ключ и броят на всички документи d, такива, че d ∈ C2 и k ∈ |d[p2]| е
точно n. Тогава съществува t = k : (0, n) ∈ R2.

Доказателство. За всеки документ d, такъв, че d ∈ C2 и k ∈ |d[p2]|,
функцията

Mapm(key2, p2)

ще излъчи точно по една тройка k : (0, 1). Други тройки с ключ k няма
да бъдат излъчени, тъй като k не е ключ в нито едната колекция и
от k ∈ rangeC2(p2) следва, че k /∈ rangeC1(p1). Следователно броят на
всички излъчени двойки с ключ k е точно n. По дефиниция на reducec
следва, че тяхната сума е k : (0, n).

Твърдение 5.1.7. Нека k /∈ rangeC1(key1) ∪ rangeC2(key2) е някакъв
ключ и броят на всички документи d, такива, че d ∈ C1 и k ∈ |d[p1]| е
точно n. Тогава съществува t = k : (0, n) ∈ R2.

Доказателство. Твърдението е симетрично на твърдение 5.1.6.

И накрая ще обобщим връзката между формалния модел на пробле-
ма и предложения метод за решаването му.

Твърдение 5.1.8. t = k : (0, n) ∈ R2 за някакъв ключ k и някакво
число n тогава и само тогава, когато съществува поне един документ
d ∈ badC1,C2(key1, p2), такъв че k ∈ |d[p]| или поне един документ d ∈
badC2,C1(key2, p1), такъв че k ∈ |d[p]|.

Доказателство. В двете посоки твърдението е отслабен вариант на гор-
ните две твърдения.
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5.1.2 Агрегатни свойства

Случаят за агрегатни свойства не изисква големи грижи, тъй като както
формалният модел, така и методът за проверка на агрегатни свойства
са базирани на случая на връзки “едно към много”. Следователно мо-
жем да се възползваме директно от твърдения 5.1.1 и 5.1.2, показващи
коректността и пълнотата на метода относно проверката за коректност
на ключове.

Нека имаме връзката от тип “едно към много” (key, p) между колек-
циите C1 и C2. Нека също sum ∈ S∗ и element ∈ S∗ са полета съответно
s(C1) ` sum и s(C2) ` element. Да напомним, петорката

(key, p,
∑

, sum, element)

наричаме агрегатно свойство тогава и само тогава, когато за всеки до-
кумент d1 ∈ C1 имаме∑

{d2[element]|d2 ∈ C2 ∧ d1[key] ∈ |d2[p]|} = d1[sum]

Нека с R3 да отбележим множеството от формула 4.3, задаващо се-
мантиката на метода за случая на агрегатни свойства:

mr2(C1, C2,Mapabase(key, sum),Maparef (p, element), reducea)

където
Mapabase(k, sum) = λd.{d[k] : (1, 0, d[sum], 0)}

Maparef (p, element) = λd.{k : (0, 1, 0, d[element])|k ∈ |d[p]|}

reducea(k, {ā1, ..., āk}) =
∑

āi

Ако приемем, че всички връзки са удовлетворени за дадено агрегатно
свойство (key, p,

∑
, sum, element), можем да разгледаме само случая с

нарушение суми. Формулираме следната очевидна

Лема 5.1.1. t = k : (ckey, cref , s, e) ∈ R3 за някакъв ключ k, числа ckey
и cref и някакви sum, elements ∈ Val тогава и само тогава, когато
съществува единствен документ d ∈ C1, такъв че d[key] = k, d[sum] =
s, и ∑

d∈C2,k∈d|p|

d[element] = e
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Лемата е директно следствие от дефинициите на операторите, пос-
трояващи функции map, reducea и mr2. Тя ни уверява, че ако за връз-
ката “едно към много”, на която е основано дадено агрегатно свойство,
знаем, че е коректна относно външни ключове, то методът коректно су-
мира стойностите на полетата в рефериращата колекция. По този начин
“изходът” на метода – R3 – може да се използва за намиране на тези еле-
менти, за които s 6= el, т.е. за които агрегатното свойство е нарушено.
Това съответства на дефиниция 3.3.3 на множеството bad за агрегатни
свойства:

d1 ∈ badC1,C2(key, p,
∑

, sum, element)⇔

d1[sum] 6=
∑
{d2[element]|d2 ∈ C2 ∧ d1[key] ∈ |d2[p]|}



Глава 6

Елементи от практическата
реализация

В тази глава ще дадем сведения за експериментално приложение на
предложения метод за верификация на връзки от тип “едно към мно-
го” в реална нерелационна база от данни. Ще приведем код на прог-
рама, синтезиращи map и reduce функции, които са част от цялостна
прототипно-ориентирана програма, извършваща извличане на ключове
нарушители на свойството.

MongoDB

MongoDB е документно-ориентирана СУБД с отворен код, разработвана
от компанията 10gen. MongoDB е класически представител на класа на
нерелационните бази от данни. СУБД на MongoDB съхранява данните
под формата на JSON документи с динамична схема. Самите документи
вътрешно се представят в двоичен еквивалент на JSON наречен BSON.

Разработката над MongoDB започва през 2007. Към момента, пот-
ребители на MongoDB са MTV Networks, Craigslist и Foursquare. Спо-
ред някои източници, MongoDB е най-популярната нерелационна СУБД.
Системата се поддържа за операционните системи Windows, Linux, OS
X и Solaris [80].

MongoDB работи с вграден CommonJS интерпретатор, като целият
интерфейс на СУБД, включително настройки и заявки към базата, се
реализира чрез JavaScript примитиви, предоставени от системата. СУБД
позволява заявките към данните да са на базата на свойства на техни по-
лета, т.е. СУБД интерпретира вътрешната структура на документите (за

93
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разлика от по-простите key-value СУБД). Поддръжката на MapReduce
е също вградена в системата.

MapReduce в MongoDB

Следната информация е цитирана от документацията на MongoDB [80].

MapReduce процесът се изпълнява чрез служебна функция, дефини-
рана за всеки обект от тип колекция в системата. Обект от тип колекция
се получава като оценка на израза

db.collectionName

където collectionName е името на колекцията. MapReduce процесът се
стартира по следния начин:

db.collectionName.mapReduce(map, reduce, <options>);

където <options> са разнообразни опции на процеса, зададени като JSON
литерал.

Функцията map при MongoDB е функция без параметри:

function map(void) -> void

като документът, за който map се изпълнява, може да бъде достъпен
чрез променливата this, която системата предоставя на кода на map.
Map функциите използват служебната функция emit(key, value) за
излъчване на стойности, като едно изпълнение на map може да излъчи
произволен брой стойности, включително 0.

reduce функцията от своя страна е двуаргументна - reduce(key, values)
и получава ключ и списък от стойности, съответни на този ключ. Фун-
кцията трябва да предостави точно един резултат чрез ключовата дума
return. При MnogoDB, за разлика от други СУБД (например CouchDB),
единственият начин reduce функцията да “знае” дали се изпълнява за
стъпка reduce или re-reduce, е да анализира по време на изпълнение типа
на стойностите на параметъра values, което в някои случаи е неудобст-
во.

Реализацията на операторите за конструиране на функции

Съществената част от практическата реализация, поне що се отнася до
връзката с изложения формален модел, е частта от програмата, реали-
зираща операторите от дефиниции 4.2.1 и 4.2.2.
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Mapsbase(k) = λd.{d[k] : (1, 0)}

Mapsref (p) = λd.{k : (0, 1)|k ∈ |d[p]|}

Най-естественият от гледна точка на възможностите на езика JavaScript
подход би бил функцията от високо ниво, създаваща анонимна функция,
по подобие на следния псевдокод:

function makeMapBase (key){
return function () {emit (this[key],[1,0])}

}

Което е почти директен превод на оператор Mapsbase. При реализа-
цията на MapReduce в MongoDB, обаче, има една особеност: анонимни-
те функции (closures, ламбда функции) нямат достъп до контекста на
функцията, която ги е конструирала. Т.е. в горния пример анонимна-
та функция, която е резултат на функцията makeMapBase, няма да има
достъп до параметъра key на makeMapBase.

Това обстоятелство има естествено обяснение с паралелността на про-
цеса и фактът, че копия на map функцията се изпращат и се изпълняват
на различни възли (физически или логически сървъри) на системата.
Ако допуснем, че map функциите биха могли да имат достъп до кон-
текста в момента на конструирането си, това би означавало, че възелът,
иницииращ MapReduce, би следвало да изпрати целия контекст на сво-
ята CommonJS среда до останалите възли, заедно с кода на map функ-
цията. Това, само по себе си, е лесно за реализация, но не е възможно
всички контексти на всички възли за се синхронизират, ако някое из-
пълнение на map извърши промяна над някой от тях. Все пак, както
отбелязахме, MapReduce следва shared nothing стратегията за реализа-
ция на паралелния процес.

Начинът, по който практическата реализация заобикаля горното ог-
раничение, е с помощта на JavaScipt примитива eval. Този примитив
реализира генериране на код на базата на символен низ, представящ
правилно построен израз на езика. Резултатът от eval(s), ако s е сим-
волен низ, представящ правилно построен израз на езика, е стойността
на този израз в контекста (стойности на локални и глобални променли-
ви), в който се изпълнява eval. По този начин можем да “вградим” името
на ключа key в тялото на генерирана функция, като я построим като
текст, в който името на ключа се вмъква чрез текстова конкатенация,
както следва:
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function makeMapBase (keyName){

var map_function = "function (){" +

"emit (this[" + keyName + "],[1,0]}";

return eval(map_function);

}

Чрез този подход тялото на генерираната map функция остава неза-
висимо от контекста на оператора makeMapBase и може да се изпълнява
в произволни контексти.

Ще покажем реализацията на операцията []val : Val→ Val за получа-
ване на стойност на вложено поле в документ по редица от последовател-
ни имена на полета. Да припомним дефиниция 3.1.10: Ако (l1, ..., lk) ∈ S∗

са такива, че type(v) ` (l1, ..., lk) за някаква стойност v ∈ Val дефини-
раме v[(l1, ..., lk)] = v[l1][l2]...[lk]. Тази операция реализираме с помощна
функция:

/*
* unwindString (["a","b","c"]) = "["a"]["b"]["c"]";
*/

function unwindString (fields){
var res = "";
fields.forEach (function(fieldName) {res+="[\""+fieldName+"\"]";});

return res;
}

Както се вижда, по серия от етикети на полета, функцията unwindString
построява текстово представяне на серия от последователни JavaScript
оператори []. Функцията генерира текстово представяне, понеже ней-
ният резултат ще бъде част от параметъра на eval.

Преди да въведем финалния вид на реализацията на оператораMapsbase,
ще поясним още една особеност на MapReduce в MongoDB: излъчените
стойности трябва да са JavaScript обекти. Поради това, вместо да се из-
лъчват директно двойки от вида [x,y], се излъчва обектът {"sums":[x,y]}
- т.е. обект с единствено поле, съдържащ излъчваната двойка.

/*
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* Field is the name of the primary record
* field in the referred collection
* The synthesized function will simply
* emit the key field
* fieldPath is an array of field names
* specifying the path to the field
*/

var emitter_primary = function (fieldPath){

var map_function = "function (){" +

"emit (this" + unwindString (fieldPath)
+ ",{\"sums\":[1,0]});}";

return eval(map_function);

}

Кодът на реализацията на оператора Mapsref от дефиниция 4.2.2 e
аналогичен:

Mapsref (p) = λd.{k : (0, 1)|k ∈ |d[p]|}

/*
* listFieldName should be a field in the referencing
* collection which is a list,
* idFieldInList is the field which contains a
* referencing key in that list (the one specified
* by listFieldName)
*
* The synthesized function will emit each such id
* from the elements of the list property
*/

var emitter_references = function (listFieldPath, idFieldInListPath){

var map_function = "function (){"+

"var list = this" + unwindString (listFieldPath) + ";" +
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"for (elementLabel in list){" +

"emit (list[elementLabel]" + unwindString(idFieldInListPath)
+ ",{\"sums\":[0,1]});}}";

return eval(map_function);

}

И накрая, следва реализацията на оператора reducec от дефиниция
4.2.3:

reducec(k, {(a1, b1), ..., (ak, bk)}) = (
∑

ai,
∑

bi)

//expects emits to be of the sort emits[i] = {sums:[x,y]}
var universal_reduce = function (key,emits){

var sums = [0,0];

for (var i in emits){
sums[0] += emits[i].sums[0];
sums[1] += emits[i].sums[1];

}

return {"sums":sums};
}

Елементи от цялостната реализация

Така описаните оператори се използват в главна програма, реализираща
метода. Програмата получава като вход спецификация на връзка “едно
към много” във формат JSON, както е показано на следния пример:

var specification = {
"database":"socialbook",
"many-to-one-reference":{

"primary-collection":"PrimaryRecords",
"primary-key":"id",
"reference-collection":"ReferencingRecords",
"reference-list":"authorsInformation",
"reference-key":"id"}
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}

На базата на такава спецификация, главната програма използва ре-
ализациите на операторите за построяване на всички параметри за про-
цеса MapReduce:

//extract test parameters
var primaryKeySpec

= specification["many-to-one-reference"]["primary-key"].split(".");
var referenceListSpec

= specification["many-to-one-reference"]["reference-list"].split(".");
var idInListSpec

= specification["many-to-one-reference"]["reference-key"].split(".");
var primaryCollection

= specification["many-to-one-reference"]["primary-collection"];
var referenceCollection

= specification["many-to-one-reference"]["reference-collection"];

//create functions
var primaryMap = emitter_primary (primaryKeySpec);
var referenceMap = emitter_references (referenceListSpec, idInListSpec);

И на края, всички така построени параметри се използват за стар-
тиране на MapReduce процеса в MongoDB:

db[primaryCollection].mapReduce (primaryMap,
universal_reduce,
{out: {reduce: "TestResults"}});

db[referenceCollection].mapReduce (referenceMap,
universal_reduce,

{out: {reduce: "TestResults"}});

Тук отново се проявява една особеност на MapReduce с MongoDB:
процесът се изпълнява на две стъпки. Първо се изпълнява цялостния
процес само върху основната колекция. На втора стъпка се изпълнява
процесът върху рефериращата колекция, като изходите на двата про-
цеса се “сливат” от функцията reduce, което по същество е re-reduce
стъпка. Окончателният резултат се получава като документи в колекци-
ята TestResult, чиито анализ показва списъка с ключове, нарушаващи
свойството за връзка “едно към много”.
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7.1 Изводи от направеното изследване

Класическата релационна алгебра, като стандартен модел за изследва-
нията в областта на базите данни, в случая на нерелационните бази от
данни е неприложима като модел, поради характера на базите данни,
които се разглеждат. Стандартно, изследванията в областта [20] се за-
доволяват с модел на данните от тип “ключ-стойност”, тъй като това е
достатъчно за целите им. Когато, обаче, е необходимо да се изразяват
свойства относно данните, които навлизат “в дълбочина” на вложените
обекти, които документните бази поддържат, такъв прост модел не да-
ва нужните инструменти за теоретичен анализ. Поради това е въведен
по-широк и обстоен модел, който обхваща вътрешната структура на до-
кументите. Макар че съществува голямо многообразие от практически
реализации както на нерелационни бази, така и на изчислителния модел
MapReduce, въведеният абстрактен модел е достатъчно общ, за да бъде
приложим без усилия над различни конкретни реализации.

Причините за възникване на нарушена цялостност в данните може да
са свързани с грешки в програмният код на системите, които генерират
данни, а може и да се свързани с разнообразни изключителни събития,
настъпили по време на изпълнението на някоя транзакция. Предложе-
ният метод проследява поведението на системата чрез анализиране на
генерираните от нея данни, които се явяват нейн изход, и по този начин
метода се нарежда между методите за динамичен анализ на програми.
Какво точно се анализира от този анализ се определя от свойства за ко-
ректност, описани на разработен за метода прост формат за описание на
свойства. От спецификации в този формат методът конструира програ-
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мен код, осъществяващ динамичен анализ. Следователно, методът може
да бъде причислен и към методите за извличане на програми.

MongoDB е документно-ориентирана СУБД с отворен код, разработ-
вана от компанията 10gen. MongoDB е широко прилаган в практиката
класически представител на класа на нерелационните бази от данни.
СУБД на MongoDB съхранява данните под формата на JSON доку-
менти с динамична схема. Самите документи вътрешно се представят
в двоичен еквивалент на JSON наречен BSON. След съобразяване с осо-
беностите на MongoDB и вградената в него реализация на MapReduce
е направена успешна реализация на предложения метод, която е прило-
жима за верификация на данните в системи, базирани на MongoDB.

7.2 Авторска справка

По мнение на автора основните резултати и приноси на дисертацията са
следните:

• Направен е изчерпателен обзор на областите синтез и ана-
лиз на компютърни програми в глава 2 (“Обзор”).

• Дефиниран е формален модел на нерелационните бази от
данни, позволяващ теоретични разглеждания на свойст-
вата на техни представители. Дефинициите на понятията и
свойствата, свързани с проблема, както и някои леми, свързани с
тях, са изложени в глава 3 (“Формален модел на проблема...”).

• Формално е обоснован метод за синтезиране на програ-
ми, извършващи анализ за коректността на поведението на
системи, генериращи данни в нерелационни СУБД. (Глава
4 – “Формален модел на решението”).

• Направено е доказателство на пълнотата и коректността
на метода за синтезиране на програми в глава 5 (“Пълнота и
коректност на метода”).

• Направена е експериментална реализация на създадения
метод за конкретен тип нерелационна СУБД. В глава 6
(“Елементи от практическата реализация”) са дадени подробни све-
дения за практическата реализация на метода с реална СУНРБД.
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7.3 Кратък преглед на обекта на изследване и
резултатите

Методите за извличане (или “синтез”) на програми са разнообразни, ка-
то някои от тях имат фундаментални различния помежду си. Въпреки
това, всички те споделят две ключови характеристики: вход – специфи-
кация под някаква форма и изход – синтезиран код.

При формалните методи, залагащи на средствата на математичес-
ката логика, спецификацията най-често е някаква логическа формула,
описваща “поведението” на желаната програма. Тези методи гарантират,
че синтезираната програма удовлетворява спецификацията си и тяхната
мотивация е именно в това - получаването на програми, чието поведение
може да бъде предвидено с абсолютна сигурност.

От друга страна, мотивацията на редица методи с широка практи-
ческа употреба е да предоставят език от по-високо ниво, който е бли-
зък до предметната област на решавания проблем. Това позволява с
по-малко усилия, по-голяма точност и по-добра “четимост” да се форма-
лизират обекти и процеси, свързани с някакъв специфичен практически
проблем. При голямата част методи от този вид, от спецификацията на
проблема често се генерира непълен, скелетен код, който трябва да се
допълни в последствие със специфични реализационни детайли. Следо-
вателно ползата от тези методи е не толкова гарантираното поведение на
програмите, а в това, че решението на практически проблеми се описва с
по-естествен за предметната област начин. Това от своя страна намаля-
ва вероятността за грешки в модела, подобрява неговата изразителност
и яснота и не на последно място спестява значително време от реализа-
цията на повторяеми сегменти програмен код.

Макар формалните методи за синтез на програми да гарантират тях-
ното поведение, обхвата (концептуалния размер) на редица практически
задачи представлява пречка за приложението им. Формалните методи
обикновено се прилагат за по-малки, критични сегменти код, например,
в животоспасяваща апаратура, за сертифициране на индустриални кон-
тролери и др., но практически не се прилагат в широката индустрия на
потребителския софтуер. Поради това се налага употребата на методи
за последващ анализ на програмите относно тяхното поведение.

И в тази посока на задачата математическата логика ни дава разнооб-
разни мощни инструменти за гарантиране на коректността на програмен
код спрямо формули, специфициращи различни аспекти на поведението
на програмата. И в този случай те са приложими за по-кратки “откъси”
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от код, в случая, в който се търси пълна гаранция за коректността на
кода. И в този случай, ограничавайки задачата до коректността относно
отделни аспекти на поведението, получаваме редица методи с широко
практическо приложение.

Анализът на програми може да бъде базиран на техния код (ста-
тичен анализ), например, за проверка на типовото съответствие между
променливи, функции и изрази. Редица практически методи, от друга
страна, не разглеждат кода на програмата, а с разнообразни средства
“следят” нейното поведение по време на изпълнението и.

Предложеният в тази работа метод може да бъде причислен и към
двете категории - методи за извличане и методи за анализ на програми.
Конкретната проблемна област, която методът адресира, е свързана с
приложенията на един модерен клас бази от данни, наречени нерела-
ционни бази от данни. От теоретична гледна точка, интересното в този
клас бази от данни е, че те не подлежат на моделиране чрез средствата
на класическата релационна алгебра. СУБД от този тип позволяват ра-
бота с данни, които не се подчиняват на обща схема на данните и не са
представими чрез таблици с фиксирани колони, а напротив - позволя-
ват пълна свобода на формата на всеки отделен запис, както и сложна
вътрешна структура на записите. Поради тази особеност, разпростране-
ните СУБД от този тип не осигуряват някои ключови свойства, за които
релационните БД притежават вградена поддръжка. При използване на
външни ключове, например, за моделиране на връзка между различни
записи, нерелационните СУБД не могат да осигурят референтна цялос-
тност, или с други думи, коректност на използваните ключове.

Причините за възникване на нарушена цялостност в данните може да
са свързани с грешки в програмният код на системите, които генерират
данни, а може и да се свързани с разнообразни изключителни събития,
настъпили по време на изпълнението на някоя транзакция. Предложе-
ният метод проследява поведението на системата чрез анализиране на
генерираните от нея данни, които се явяват нейн изход, и по този метода
се нарежда между методите за динамичен анализ на програми. Какво
точно се анализира от този анализ се определя от свойства за корек-
тност, описани на разработен за метода прост формат за описание на
свойства. От спецификации в този формат методът конструира програ-
мен код, осъществяващ динамичен анализ. Следователно, методът може
да бъде причислен и към методите за извличане на програми.

Друга интересна от теоретична и практическа гледна точка особе-
ност на избраният проблем е езикът за програмиране JavaScript, който е
представител на някои неконвенционални за широката практика класове
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езици за програмиране. Езикът е прототипно базиран език за обектно-
ориентирано програмиране и функционален език за програмиране ед-
новременно с това.

Работата приключва с преглед на една примерна реализация на мето-
да чрез конкретна СУБД (MonoDB) и JavaScript. Важно е да се отбеле-
жи, че в останалата част от изложението методът е въведен абстрактно
и не е обвързан с конкретна СУБД и език за програмиране.

7.4 Перспективи за бъдещо развитие

Предложеният метод разчита на определен вид спецификации на връзки
между документите от тип “едно към много”, “много към много”, както
и на някои агрегатни свойства. Интересен е въпросът за разширяване на
формалния модел и съответно на метода с цел изразяване на произволни
предикатни формули за свойствата на документите. Например:

Ако реферираният документ притежава полето X, то всеки съответен
на него рефериращ документ притежава полето Y и сумата на
стойностите на всички полета Y е не по-голяма от стойността на
полето X

Освен разширение на метода с такива практически механизми, от те-
оретична гледна точка е интересно да се характеризират видовете свойс-
тва, “проверими” с използването на предложения подход. Т.е., да се на-
мери максималният клас от логически формули, задаващи връзка меж-
ду реферирани и рефериращи документи, чиято вярност е проверима с
приложения подход. Съответно, да се намерят примери за практически
полезни свойства, които не са проверими с предложения метод и да се
търсят методи, с които тези свойства са проверими.
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