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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ ТА СКОРОЧЕНЬ 

БД база даних 

СУБД система управління базами даних 

SQL Structured Query Language 

□ кінець формулювання твердження, леми або теореми, 

доведення 

■ початок логічної частини доведення 

▪ кінець логічної частини доведення 

)(XP , X2  булеан множини X  

RU  операція об’єднання таблиць схеми R  

RI  операція перетину таблиць схеми R  

R\  операція різниці таблиць схеми R  

Rp,σ  операція селекції за предикатом p  таблиці схеми R  

RX ,π  операція проекції за множиною атрибутів X  таблиць схеми R  

21,RR
⊗  операція з’єднання таблиць схем 1R  та 2R  

1

2

R

R÷  операція ділення таблиць схеми 1R  на таблиці схеми 2R  

RRt ,ξ  операція перейменування таблиці схеми R  

R~  операція активного доповнення таблиці схеми R  

−~  узагальнена рівність 

≈  (бінарне) відношення сумісності 

XU |  обмеження (звуження) відношення U  за множиною X  

γdom  область означеності часткової функції (предикату) γ , тобто 

проекція за першою компонентою γ  (графіка γ ) 

][Af  повний образ множини A  відносно функції f  

tAD ,  активний домен атрибута A  відносно таблиці Rt,  

( )RtC ,  насичення таблиці Rt,  
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),( Pxscheme  схема рядка x  у формулі P  

),( Pxattr  множина атрибутів, з якими рядок x  зустрічається у формулі 

P  

P,AD  розширений активний домен атрибута A  відносно формули P  

21 ,RR

Cj  операція декартового з’єднання таблиць схем 1R  та 2R  

211 ,,,..., RRAA n

⊗  операція внутрішнього з’єднання за атрибутами nAA ,...,1  

таблиць схем 1R  та 2R  

21 ,, RRp
⊗  операція внутрішнього з’єднання за предикатом p  таблиць 

схем 1R  та 2R  

lϕ  операція зовнішнього лівого (left) з’єднання 

rϕ  операція зовнішнього правого (right) з’єднання 

fϕ  операція зовнішнього повного (full) з’єднання 

Uϕ  операція зовнішнього з’єднання об’єднання (union join) 

N  множина натуральних чисел  

+Z  множина цілих невід’ємних чисел 

)(ψΘ  основа мультимножини ψ  

),( ψsOcc  кількість дублікатів рядка s  у мультимножині ψ  

m∅  порожня мультимножина 

αχ  характеристична функція мультимножини α  

p  відношення (часткового порядку) включення мультимножин 

R
AllU  операція об’єднання (сумування) таблиць схеми R  з 

врахуванням дублікатів 

R
AllI  операція перетину таблиць схеми R  з врахуванням дублікатів 

R
All\  операція різниці таблиць схеми R  з врахуванням дублікатів 

][αf  повний образ мультимножини α  відносно функції f  

α  ранг скінченної мультимножини α  
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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження. Системи управління базами даних 

(СУБД) в наш час використовуються практично в усіх сферах людської 

діяльності, які пов’язані зі збереженням та обробкою інформації. Прогрес, 

досягнутий в області технологій баз даних, в значній мірі базується на 

реляційній моделі, запропонованій Е. Коддом у 70-х роках ХХ ст. Суть 

реляційного підходу складає поняття реляції. Уточнення реляції в термінах 

іменних множин було здійснене В.Н. Редьком, Ю.Й. Броною, Д.Б. Буєм, 

С.А. Поляковим. При такому уточненні розглядається один універсальний 

домен, що дозволяє дослідити загальні властивості табличних маніпуляцій, не 

вводячи до розгляду несуттєві деталі, та спростити міркування. Традиційно під 

реляцією розуміється скінченна множина рядків, проте, як правило, математичні 

твердження про стандартні властивості уточнень реляційних операцій 

залишаються вірними і для нескінченних реляцій. Тому можна піти далі та 

розглядати нескінчені реляції. При цьому постає питання про еквівалентність 

табличної (реляційної) алгебри та реляційного числення. Крім того, так як у 

класичних реляційних численнях (Кодда на кортежах та Лакруа-Піротта на 

доменах), зазвичай, розглядають лише бінарні предикати, а функціональна 

сигнатура взагалі порожня, то виникає потреба у поповненні цих числень 

предикатними та функціональними сигнатурами на універсальному домені. 

Набір операцій реляційної алгебри, запропонований Е. Коддом, з часом був 

розширений відповідно до потреб мов запитів. Так, у ході розвитку комерційних 

реляційних СУБД виникла потреба у використанні агрегатних функцій, які 

дозволяють знаходити сумарні, середні, максимальні, мінімальні та інші 

значення елементів у стовпцях таблиць. Бажання оперувати невизначеною та 

неповною інформацією в БД призвело до включення невизначених значень (null 

values) у мови запитів. Тому для задоволення потреб мов запитів (зокрема, SQL) 

класична таблична алгебра потребує поповнення її новими операціями, зокрема, 
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операціями внутрішніх і зовнішніх з’єднань, операцією напівз’єднання, 

зовнішніми множинними операціями, агрегатними операціями.  

Багато мов, орієнтованих на роботу з БД, вимагають реляційну модель 

даних з мультимножинною семантикою (multi-set semantics), оскільки існує ряд 

прикладних задач, особливістю яких є множинність і повторюваність даних. 

Природно виникає потреба у розширенні можливостей БД за рахунок 

використання мультимножин. 

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

Дисертаційна робота є складовою частиною наукових робіт, які ведуться на 

кафедрі теорії та технології програмування факультету кібернетики Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка при виконанні 

фундаментальних та прикладних тем: "Розробка конструктивних математичних 

формалізмів для інтелектуальних систем прийняття рішень, обробки знань, 

еталонування мов сучасних СУБД та CASE-засобів" (№ 0106U005856, 2006-

2010 рр.), "Формальні специфікації та методи розробки надійних програмних 

систем" (№ 0111U007052, 2011-2015 рр.), "Формальні специфікації програмних 

систем" (№ 08U002463, 2008-2009 рр.). 

Мета і завдання дисертаційного дослідження. Метою дисертаційної 

роботи є узагальнення реляційних числень Кодда (на кортежах) і Лакруа-

Піротта (на доменах) та розширення сигнатур табличних алгебр. 

Із огляду на мету в роботі ставляться такі задачі: 

− побудувати табличну алгебру нескінченних (скінченних) таблиць, яка 

є узагальненням класичної табличної алгебри; 

− узагальнити класичні результати щодо еквівалентності реляційних 

алгебр Кодда та числень на кортежах (доменах); 

− поповнити сигнатуру узагальненої табличної алгебри новими 

операціями: операціями внутрішніх і зовнішніх з’єднань, операцією 

напівз’єднання, зовнішніми множинними операціями, агрегатними 

операціями; 
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− побудувати мультимножинну табличну алгебру, в якій таблиці 

уточнюються в термінах мультимножин; 

− поповнити сигнатуру мультимножинної табличної алгебри новими 

операціями: операціями внутрішніх і зовнішніх з’єднань, операцією 

напівз’єднання, зовнішніми множинними операціями, агрегатними 

операціями. 

Об’єктом дисертаційного дослідження є табличні БД. Предметом 

дослідження є реляційні числення та розширення табличних алгебр. 

У роботі використовуються теоретико-множинні та логіко-алгебраїчні 

методи. 

Наукова новизна одержаних результатів. Вперше введено до розгляду 

табличну алгебру нескінченних (скінченних) таблиць, яка є узагальненням 

табличної алгебри (яка була побудована в середині 90-хминулого століття в 

роботах Д.Б. Буя та В.Н. Редька, та, в свою чергу, суттєво узагальнює класичну 

реляційну алгебру Кодда).  

Узагальнено класичні результати Кодда-Лакруа-Піротта щодо 

еквівалентності реляційних алгебр та числень на кортежах (доменах). При 

цьому числення поповнені предикатними та функціональними сигнатурами, у 

той час у формулюваннях згаданих результатів розглядають лише бінарні 

предикати, а функціональна сигнатура взагалі порожня.  

Вперше наведені результати щодо природного введення нових сигнатурних 

операцій у табличних алгебрах.  

Побудовано мультимножинну табличну алгебру, сигнатуру якої поповнено 

новими операціями: операціями внутрішніх і зовнішніх з’єднань, операцією 

напівз’єднання, агрегатними операціями. 

Теоретичне і практичне значення одержаних результатів. Дисертація 

має теоретико-прикладну спрямованість. Отримані результати можуть бути 

застосовані в учбовому процесі та при розробці мов запитів до табличних БД. 

Отримані результати були впроваджені у навчальний процес за 

спеціальністю "Інформатика" на факультеті кібернетики Київського 



10 

національного університету імені Тараса Шевченка (нормативний курс 

"Композиційна семантика SQL-подібних мов").  

У Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя на кафедрі 

прикладної математики, інформатики і освітніх вимірювань був прочитаний 

курс лекцій "Методологія проектування сучасних баз даних", підтриманий 

лабораторним практикумом. 

Особистий внесок здобувача. Основні результати роботи отримані 

здобувачем самостійно. Статті [42, 45, 47] написані у співавторстві з науковим 

керівником, якому належить постановка задачі дослідження, вибір методів 

дослідження та обговорення результатів. Із праць, виконаних зі співавторами, на 

захист виносяться лише результати, отримані особисто здобувачем. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення та висновки 

дисертаційного дослідження обговорювалися на наукових семінарах кафедри 

теорії та технології програмування Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка, а також на республіканському семінарі "Програмологія та її 

застосування" та на семінарі в Інституті прикладної математики та механіки 

НАН України (м. Донецьк). 

Результати дисертаційного дослідження оприлюднені у доповідях і 

повідомленнях на Міжнародних та Всеукраїнських наукових конференціях, 

семінарах: IX Міжнародному науково-практичному семінарі "Комбінаторні 

конфігурації та їх застосування", (Кіровоград, Украина, 2010 р.), XVI 

Міжнародній конференції "Knowledge–Dialogue–Solution" (KDS 2010, Київ, 

Україна, 2010 р.), Міжнародній науковій конференції "Computer Science and 

Engineering" (CSE’2010, Кошице, Стара Любовна, Словаччина, 2010 р.), 

VII Міжнародній конференції "Теоретичні та прикладні аспекти побудови 

програмних систем" (TAAPSD’2010, Київ, Україна, 2010 р.), Міжнародній 

конференції "Theoretical and Applied Aspects of Cybernetics" (TAAC'2011, Київ, 

Україна, 2011), VII Міжнародній конференції "ІКТ в освіті, дослідженнях та 

індустріальних додатках: інтеграція, гармонізація та трансфер знань" (ICTERI 

2011, Херсон, Україна, 2011 р), XVI Міжнародній конференції "Проблемы 
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теоретической кибернетики" (Нижній Новгород, Росія, 2011 р.), XIV 

Міжнародній конференції "Моделирование, идентификация, синтез систем 

управления 2011" (МИССУ-2011, с. Канака, Алуштинський район, Автономна 

Республіка Крим, Україна, 2011 р.), VIII Міжнародній конференції "Теоретичні 

та прикладні аспекти побудови програмних систем" (TAAPSD’2011, Ялта, 

2011 р.), І Міжнародному семінарі "Specification and Verification of Hybrid 

Systems" (Київ, Україна, 2011), ХІ Міжнародній конференції з інформатики 

INFORMATICS’2011 (Рожнава, Словаччина, 2011 р.), V Міжнародній 

конференції "Computer Science and Engineering 2011" (Львів, Україна, 2011) [3, 

4, 5, 39, 44, 46, 48, 49, 51, 53, 59, 60]. 

Публікації. Основні результати дисертаційного дослідження опубліковано 

у 19 працях. Серед них – 10 статей у наукових журналах і збірниках наукових 

праць [3, 4, 42, 45, 47, 50, 51, 58, 61, 62], з них 5 статей опубліковано у фахових 

виданнях, затверджених ВАК України, 4 статті опубліковано у наукових 

фахових іноземних журналах; 9 тез та праць конференцій [5, 39, 44, 46, 48, 49, 

53, 59, 60]. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі 

вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел 

(90 найменування) і додатків. Загальний обсяг дисертації становить 142 с., 

основний зміст викладено на 115 с. Праця містить 10 табл. та 2 рис. 
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РОЗДІЛ 1 

РОЗШИРЕННЯ ТАБЛИЧНОЇ АЛГЕБРИ: СУЧАСНИЙ СТАН 

СПРАВ 

 

1.1 Додаткові операції табличної алгебри 

 

Традиційно вважається, що класична реляційна (таблична) алгебра лежить 

в основі більшості СУБД і мов запитів, які підтримують реляційну модель. 

Реляційна алгебра була розроблена Е. Коддом (E. Codd) [7] (1970 р.) у вигляді 

сукупності операторів над таблицями. Е. Кодд запропонував 8 операцій 

реляційної алгебри: традиційні операції над множинами (об’єднання, перетин, 

різниця) та спеціальні операції над таблицями (проекція, декартове з’єднання, 

з’єднання (theta-, equi-), ділення, селекція) [7]. Він також довів реляційну 

повноту цієї алгебри, вказавши алгоритм перетворення довільного виразу 

реляційного числення на кортежах (формальне визначення реляційного 

числення подане у цій же статті) на семантично еквівалентний алгебраїчний 

вираз [9]. Детальний опис реляційного числення зі змінними-кортежами Кодда 

можна знайти у [80]. 

Набір операцій реляційної алгебри, запропонований Е. Коддом, з часом був 

розширений відповідно до потреб мов запитів. Крім вказаних вище операцій до 

сигнатури реляційної алгебри зараз також відносять операції перейменування та 

активного доповнення [77, глава 2, п. 2.1, ст. 20-22, глава 3, п. 3.3, ст. 35-37; 85, 

розділ 2, п. 2.1, ст. 33-34]. 

У ході розвитку комерційних реляційних СУБД виникла потреба у 

використанні агрегатних функцій, які дозволяють знаходити сумарні, середні, 

максимальні, мінімальні та інші значення елементів у стовпці таблиці. Так, 

Е. Клуг (А. Klug) [22] (1982 р.) розширив реляційну алгебру та реляційне 
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числення такими агрегатними функціями і показав еквівалентність отриманих 

при цьому двох формальних мов.  

У статті [22] подано точні означення агрегатних функцій, які не 

використовують поняття "дублікати". Реляційна алгебра поповнена новою 

операцією агрегатного утворення (аggregate formation). Синтаксис реляційного 

числення порівняно з [9] модифіковано, а саме не дозволяються вирази, які 

будують відношення, що містять нескінченну кількість рядків. Показано, що 

набір запитів, які виразні в алгебрі, такий самий як і набір запитів, виразних у 

численні. 

Грей П. (Gray P.) (1989 р.) демонструє можливості реляційної алгебри 

АСТРІД (ASTRID), яка є розширенням реляційної алгебри Кодда [64]. АСТРІД 

містить деякі додаткові операції: розширення (еxtend) та групування (group_by), 

які призначені для отримання обчислюваних даних. Так, результатом 

застосування операції розширення є нова таблиця, що містить додаткові 

стовпці, значення в яких обчислюються, виходячи із значень в передуючих 

стовпцях. Ці додаткові значення функціонально залежать від ключа вхідної 

таблиці, який стає ключем і результуючої таблиці. Синтаксис оператора 

розширення в алгебрі АСТРІД у термінах [64] має наступний вигляд: 

<таблиця> := <таблиця> extend_by [<список-присвоювань>]  

<список-присвоювань> ::= <ім’я-атрибуту1)> := <вираз>| <список-

присвоювань>, 

де ::=, |, [, ] – метасимволи.  

Операція group_by, за словами автора, поводить себе як проекція в 

поєднанні з розширенням. Грей П. описує виконання даної операції таким 

чином: по-перше, значення в заданих стовпцях розбиваються на підмножини, в 

яких співпадають між собою значення атрибутів із списку проекції; по-друге, 

здійснюється проекція таблиці на ці атрибути, причому для кожного рядка у 

результуючій таблиці обчислюється похідне значення за допомогою деякої 

                                           
1)

 Замість терміну "ім’я атрибуту", на нашу думку, краще використовувати термін "атрибут" так само, як в 

[85].  
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вбудованої функції, що застосовується до відповідної підмножини. Отримана 

таблиця, як і при застосуванні операції розширення, матиме додатковий 

стовпець, який міститиме це обчислене значення. Синтаксис оператора 

групування в алгебрі АСТРІД наступний: 

<таблиця> := <таблиця> group_by [<список-імен-атр>  

creating <список-присвоювань>]  

<список-імен-атр> ::= <ім’я-атрибута>| <ім’я-атрибуту>, <список-імен-атр> 

<список-присвоювань> ::= <ім’я-атрибуту> := <вираз>| <список-

присвоювань>. 

Мова АСТРІД містить вбудовані функції COUNT, SUM, MAX, MIN та дві 

логічні функції ANY та ALL, які використовуються для формулювання запитів з 

кванторами. Вказано, що квантор загальності можна виразити, використовуючи 

вбудовану функцію ALL разом із групуванням або ж за допомогою операції 

різниці множин. Також описана велика кількість різних способів оптимізації 

виразів реляційної алгебри. Автор зазначає, що мова АСТРІД дає змогу 

сформулювати будь-який запит, виражений на SQL. 

Методи формування запитів, які використовуються в реляційній алгебрі та 

реляційному численні, зовні виглядають по-різному. Грей П. у своїй книзі 

вивчає ці відмінності та розглядає декілька способів перетворення запитів з 

одного представлення в інше. Описано, як транслюються в реляційну алгебру 

вирази реляційного числення (як числення кортежів, так і числення на доменах) 

та як здійснюється зворотня трансляція. Показано, що еквівалентність 

реляційної алгебри та реляційного числення зберігається і тоді, коли до цих 

формалізмів додаються операції групування та розширення. 

У книзі [17] (1989 р.) представлено 6 основних операцій реляційної 

алгебри, додаткові операції, які є похідними від основних, та операції, які 

дозволяють виразити спеціальні види запитів, їх автори називають – 

неалгебраїчними. Основні операції реляційної алгебри поділено на дві групи. До 

першої групи віднесено операції об’єднання, різниці та декартового з’єднання, 

до другої – реляційно-орієнтовані операції (проекція, селекція та з’єднання 
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(natural, theta-)). Похідні алгебраїчні операцій включають перетин, ділення, 

зовнішнє з’єднання та напівз’єднання (semijoin).  

Зупинимося більш детально на операції напівз’єднання ⋉. Операція 

напівз’єднання двох таблиць 1R  та 2R  визначає таблицю 3R
2), яка має ті самі 

атрибути, що і таблиця 1R  та містить ті рядки таблиці 1R , які входять у 

(природнє за термінологією [85]) з’єднання таблиць 1R  та 2R . Автори 

зазначають, що дану операцію також можна сформулювати за допомогою 

операцій проекції та з’єднання: 1R ⋉ 2R = 1(
1

RXπ ⋈ 2R ), де 1X  – множина 

атрибутів таблиці 1R . 

До неалгебраїчних операцій належать доповнення, операція Split, операція 

агрегування та транзитивне замикання. Опишемо операцію Split. Автори 

вказують на те, що ця операція насправді не належить до операцій реляційної 

алгебри, оскільки, застосовуючи її до однієї таблиці, в результаті отримаємо дві 

таблиці. Одна з отриманих таблиць міститиме рядки, які задовольняють вказану 

умову, а друга – ті рядки, які цю умову не задовольняють. 

Операції агрегування розглядаються як множинно-орієнтовані операції, що 

спочатку розбивають таблицю на підмножини відповідно до значень атрибуту 

(або множини атрибутів), потім виконують функціональні обчислення для 

кожної підмножини і, нарешті, будують результуючу таблицю, формуючи один 

рядок для кожної підмножини. Звернемо увагу, що ця схема обчислень 

використовується для запитів третього типу (з групуванням) мови SQL [85, 

розділ 3, п. 3.9, ст. 180-188]. Зауважимо також, що для семантики таких 

конструкцій треба вводити до розгляду сукупності з повтореннями, тобто 

мультимножини.  

Автори розглядають функцію );;( BXRAGG , де AGG  один із 

функціональних символів (AVG, MAX, MIN, COUNT, SUM), R  – таблиця, X  – 

множина атрибутів таблиці R  і B  – атрибут таблиці R . Значенням даної 

                                           
2)

 На відміну від [85], позначення якої в цій роботі будуть базовими, тут 1R , 2R , 3R  – таблиці (relations), а не 

схеми таблиць. 
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функції є таблиця )_,( BAGGXS  схеми }{BX U , кожен рядок якої складається 

із значень, які належать одній з підмножин значень групи атрибутів X  та 

результату застосування агрегатної функції до відповідних значень атрибута B . 

Множина X  може бути порожня, тоді результуюча таблиця – це таблиця з 

єдиним атрибутом B  та єдиним рядком, який містить результат застосування 

агрегатної функції до значень атрибута B . 

Ще однією неалгебраїчною операцією, яку розглядають G. Gardarin та 

P. Valduriez, є транзитивне замикання (transitive closure). В результаті 

застосування транзитивного замикання до таблиці R  схеми },{ 21 AA , де 

атрибути 21, AA , мають однаковий домен (значень), отримаємо таблицю тієї 

самої схеми, що містить всі рядки таблиці R  та всі рядки, послідовно виведені 

застосуванням властивості транзитивності (transitivity) до таблиці: якщо існують 

рядки },,,{ 21 ><>< bAaA  та },,,{ 21 ><>< cAbA , то маємо і рядок 

},,,{ 21 ><>< cAaA . Автори вказують на невиразність транзитивного замикання 

в реляційній алгебрі та зазначають, що дана операція широко використовується 

в дедуктивних БД.  

Гарантією операції виступає кортеж атрибутів >< 21, AA , бо порядок 

атрибутів суттєвий. Взагалі кажучи, формальне означення операції можна дати 

в такий спосіб. Нехай }|)(),({ 21 RrArArU
def

∈><=  – бінарне відношення, а *U  – 

його транзитивне замикання в традиційному розумінні [86], наприклад, 

U
K,2,1

*
=

=
i

iUU , де UU
def

=1 , ii UUU •=+1 , K,2,1=i , а •  – композиція відношень. 

Тоді для транзитивного замикання *R  маємо: ∧>∈<∃∃= ),(,|{* 2121 UuuuurR
def

 

)})()( 2211 uAruAr =∧=∧ . Задати *R  також можна через найменший розв’язок 

відповідного рівняння: XRRX
ArAr )()( 1221 =

⊗= U  [54].  

Операції транзитивного замикання також приділяє увагу Д. Мейєр 

(D. Мaier) (1983 р.) [77]. Автор показує, що не існує виразу реляційної алгебри, 

який би описував транзитивне замикання таблиці, схема якої має два атрибути. 
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Отже, визначення повноти реляційної алгебри можна оспорити, оскільки є 

принаймні одна операція над таблицями, що не виразна в реляційній алгебрі. 

Якщо говорити точно, то операцію транзитивного замикання не можна 

побудувати з сигнатурних операцій реляційної алгебри та селекторних функцій 

операцією суперпозиції в розумінні [74]. Цей результат залишається в силі, 

якщо дозволити користуватися константами [52]. 

Крім реляційної алгебри у книзі [77] розглянуто ще три системи запитів: 

реляційне числення кортежів, реляційне числення доменів та табло. Показано, 

що і числення кортежів, і числення доменів еквівалентні по виразній силі 

реляційній алгебрі. Для кожного з цих числень представлено дві інтерпретації: 

необмежену та обмежену, і введено клас "безпечних" виразів, для яких обидві 

інтерпретації співпадають. Автор зазначає, що табло запитів не володіють 

такою виразною силою як реляційна алгебра, проте вони можуть представити 

будь-який алгебраїчний вираз, що містить операції вибору по рівності, проекції 

і з’єднання, а також після виконання деяких розширень – і операції різниці та 

об’єднання. Табло запитів цікаві тим, що їх можна оптимізувати для зменшення 

до мінімуму кількості з’єднань у початковому алгебраїчному виразі.   

В кінці 1990-х років К. Дейт (С.J. Date) та Х. Дарвен (H. Darwen) 

запропонували новий "мінімальний" варіант алгебри – Алгебру А. Базисом 

даної алгебри3) є операції реляційного заперечення (доповнення), реляційної 

кон’юнкції (або диз’юнкції) та проекції (видалення атрибута). Реляційні аналоги 

логічних операцій визначаються в термінах відношень на основі звичайних 

теоретико-множинних операцій і дозволяють виражати операції перетину, 

декартового з’єднання, природного з’єднання, об’єднання відношень і т.д. 

Операції перейменування атрибутів, з’єднання загального вигляду, різниці 

відношень виражаються шляхом комбінування базових операцій.  

Огляд Алгебри А К. Дейта та Х. Дарвена здійснено С.Д. Кузнєцовим у [73]. 

Автор математично строго описує базові операції даної алгебри: реляційне 

                                           
3)

 Щоб не суперечити традиційній алгебраїчній термінології, краще було б говорити про базис сигнатури або 

про сигнатуру. 
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доповнення <NOT>, видалення атрибута <REMOVE>, перейменування атрибута 

<RENАME>, реляційна кон’юнкція <AND>, реляційна диз’юнкція <OR> та 

розглядає їх властивості. Для кожної операції приводяться таблиці з 

прикладами. Показано, що п’яти базових операцій Алгебри А достатньо, щоб 

виразити всі операції алгебри Кодда та продемонстровано, що число базових 

операцій можна скоротити до трьох: <sh> (або <pi>), <RENАME>, <REMOVE>, 

де <sh> – реляційний варіант штриха Шеффера, <pi> – реляційний варіант 

стрілки Пірса, а то й до двох, оскільки операція перейменування атрибута 

<RENАME> теж є надлишковою.  

R. Elmasri та S. Navathe (2000 р.) виділяють типи запитів, які не можна 

виразити в традиційній реляційній алгебрі, і пропонують додаткові реляційні 

операції, що дозволяють їх виразити, та, як пишуть автори, збільшують виразну 

силу реляційної алгебри [15]. До даних запитів належать запити, які задають 

математичні агрегатні функції на наборах значень БД і запити, які передбачають 

групування рядків таблиці за значеннями деяких з її атрибутів та застосування 

агрегатної функції незалежно до кожної групи. Для задання цих типів запитів 

автори визначають операцію агрегатної функції (AGGREGATE FUNCTION 

operation): <grouping attributes> <function list> ( R ), де <grouping attributes> – список 

атрибутів таблиці R , за якими відбувається групування, <function list> – це 

список пар <function> <attribute>. Для кожної пари <function> – це одна з 

агрегатних функцій SUM, AVERAGE, MAXIMUM, MINIMUM, COUNT, а 

<attribute> – це атрибут таблиці R , до значень якого застосовується відповідна 

агрегатна функція. Подібне означення агрегатної функції можна знайти в [31] 

(2011 р.) 

Ще один тип операцій, який взагалі не можна визначити в традиційній 

реляційній алгебрі і про який коротко згадується в [15] – рекурсивне замикання. 

У цій книзі на прикладі показано, як можна задати деякі види рекурсивних 

запитів. Операція, яка дозволяє обчислювати рекурсивні взаємозв’язки так 

довго, як продовжуватиметься рекурсія, має назву "транзитивне замикання". 
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Дослідження рекурсивних запитів в SQL, виявлення структури таких запитів та 

задання їх семантики здійснено у [41].  

Один із розділів книги [84] (2001 р.) присвячений різним операціям над 

таблицями, які реалізовані за допомогою реляційних операторів і розширень 

цих операторів, що є в мові SQL. Р. Райордан (R. Riordan) розглядає такі 

додаткові реляційні операції як агрегування (summarize) та розширення (extend). 

Операція агрегування повертає результати, що містять сумарні дані, згруповані 

за вказаним значенням атрибутів. Цю операцію автор реалізує за допомогою 

виразу GROUP BY SQL-оператора SELECT. Розглянуто агрегатні функції 

AVERAGE, COUNT, SUM, MAXIMUM и MINIMUM. Операція розширення 

дозволяє створювати віртуальні атрибути, значення яких обчислюються на 

основі констант, збережених в БД, проте які не зберігаються (в БД) як певні 

значення, що записуються в файл бази даних на фізичному рівні.  

Крім того, у книзі описано три додаткові оператори, які підтримуються 

продуктами Microsoft: TRANSFORM, ROLLUP і CUBE. Кожен з цих операторів 

являє собою окремий спосіб агрегування і представлення даних. Оператор 

TRANSFORM підтримується механізмом БД Microsoft Jet та використовується 

для створення перехресних запитів (crosstab query). Оператор ROLLUP – це 

логічне розширення операції GROUP BY, яке дозволяє отримати сумарні 

значення для груп або підгруп. Оператор CUBE концептуально схожий на 

ROLLUP, але на відміну від нього обчислює не тільки сумарні значення для 

кожного стовпця, що перераховані в списку атрибутів оператора GROUP BY, а і 

сумарні значення для додаткових груп. Оператор CUBE формує результуючий 

набір, який являє собою багатовимірний куб. При використанні умови 

GROUP BY з оператором CUBE потрібно враховувати наступні факти і норми 

[82]: 

• якщо в умові GROUP BY є n стовпців або виразів, SQL Server в наборі 

результатів повертає 2n-1 можливу комбінацію; 

• значення NULL в наборі результатів указують, що ці особливі рядки 

створені в результаті роботи оператора CUBE. 
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• з оператором CUBE не можна використовувати ключове слово ALL. 

Оператори ROLLUP та CUBE підтримуються SQL Server 6.5 (і вище). З 

даними операціями також можна познайомитися в [6]. 

До числа додаткових реляційних операцій Г. Гарсіа-Моліна (H. Garcia-

Molina) та ін. (див., наприклад, [57] (2004 р.) або [18] (2008 р.)) відносять 

операції сортування, розширеної проекції, групування, агрегування та операції 

зовнішніх з’єднань. Дамо коротку характеристику даним операціям у термінах 

вказаних джерел. Оператори агрегування дозволяють обчислювати різні 

загальні показники, що стосуються вмісту того чи іншого стовпчика таблиці: 

суми (оператор SUM), мінімальні (оператор MIN), максимальні (оператор MAX) 

та середні значення (оператор AVERAGE), а також кількості рядків (оператор 

COUNT). Відзначено, що оператори агрегування не відносяться до компетенції 

реляційної алгебри як такої, але використовуються у контексті оператора 

групування.  

Оператор групування )(RLγ  поєднує в собі можливості групування та 

агрегування. Нижній індекс оператора γ  задає список L  елементів, кожен з 

яких є або одним з атрибутів таблиці R , до яких застосовується оператор γ  (це, 

так звані, групуючі атрибути), або оператором агрегування, який застосовується 

до атрибутів таблиці. Алгоритм виконання оператора )(RLγ  наступний: 

1. Розбити множину рядків таблиці R  на групи, кожна з яких включає всі 

рядки, що містять певні значення групуючих атрибутів із списку L . 

Якщо групуючі атрибути не задані, таблиця R  розглядається як єдина 

група. 

2. Для кожної групи створити по одному рядку, який містить: 

a. значення групуючих атрибутів, що відповідають групі; 

b. результати агрегування, обчислені за вказаними атрибутами всіх 

рядків групи, заданих у списку L . 

Розглянемо оператор сортування. Оператор сортування )(RLτ , де R  – деяка 

таблиця, а L  – список атрибутів R , перетворює таблицю у список рядків, які 
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впорядковані у відповідності з деяким критерієм. Результатом обчислення 

виразу )(RLτ  є та сама таблиця R , але її рядки впорядковані за допомогою 

списку L . Наприклад, якщо L  – список атрибутів nAAA ,...,, 21 , то рядки 

спочатку впорядковуються за значеннями атрибуту 1A . Потім рядки, які мають 

однакові значення для атрибуту 1A , впорядковуються, враховуючи значення 

атрибуту 2A . Якщо існують рядки, у яких співпадають значення для атрибутів 

1A  і 2A , то вони сортуються за значеннями атрибуту 3A  і т.д. Після того як 

рядки, у яких співпадають значення для атрибутів 121 ,,, −nAAA K , впорядковані 

за вмістом nA , значення інших атрибутів до уваги не беруться. Таким чином, 

результатом виконання оператора сортування є список рядків, а не множина. 

Даний оператор також розглянутий у [85, розділ 3, п. 3.5, ст. 159-165]. 

До додаткових операцій реляційної алгебри Г. Гарсіа-Моліна (H. Garcia-

Molina) та ін. також відносять операцію розширеної проекції. Список L  

оператора розширеної проекції )(RLπ  може містити не тільки атрибути таблиці 

R , а й вирази вигляду yx → , що передбачають перейменування атрибута x  

таблиці R  на y , або вирази вигляду zE → , де E  – вираз, що містить імена 

атрибутів таблиці R , константи і арифметичні та рядкові оператори, а z  – нове 

ім’я атрибута, яке містить значення отримане, в результаті обчислення виразу 

E . Результатом застосування операції розширеної проекції є таблиця з 

атрибутами, які згадуються в списку L  (враховуючи варіанти їх 

перейменування). Автори зазначають, що рядки-дублікати, отримані внаслідок 

виконання операції розширеної проекції, не вилучаються. 

Операції зовнішніх з’єднань детально розглянемо у наступному пункті.  

Дейт К.Дж. (2005 р.) розглядає декілька додаткових реляційних операцій – 

напівз’єднання (semijoin), напіврізниця (semiminus), розширення (extend), 

агрегування (summarize), а також описує операції групування (group), 

розгрупування (ungroup) та транзитивне замикання (tclose) [67]. Синтаксис 

виразів реляційної алгебри базується на використанні мови Tutorial D. Коротко 

опишемо згадані вище операції в термінах [67]. 
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Операцію напівз’єднання таблиць К.Дж. Дейт визначає як і в [17, 71].  

Операція напіврізниці між таблицями a  і b  (у вказаному порядку) 

a SEMIMINUSb  визначена через операції різниці та напівз’єднання: 

a MINUS( a SEMIJOINb ), де MINUS – операція різниці двох таблиць однієї 

схеми. Отже, результуюча таблиця містить ті рядки таблиці a , які не входять у 

(природне) з’єднання таблиць a  і b . 

Операція EXTEND породжує таблицю, ідентичну заданій, якщо не 

враховувати того, що вона містить додатковий атрибут, значення якого 

отримані внаслідок деяких скалярних обчислень. Призначення операції 

розширення EXTEND полягає у підтримці обчислювальних можливостей 

реляційної алгебри. 

Оператор агрегування дозволяє виконувати обчислення в межах значень 

атрибуту таблиці по всіх рядках. До типових різновидів операції агрегування 

належать COUNT, SUM, AVG, MAX, MIN, ALL, ANY, COUNTD, SUMD і 

AVGD. Суфікс "D" в операціях COUNTD, SUMD и AVGD означає, що перед 

виконанням даної узагальненої операції потрібно видалити всі надлишкові 

значення, тобто значення, які повторюються (від англ. distinct – різний).  

Транзитивним замиканням таблиці a  називається таблиця +a  тієї самої 

схеми, що є надмножиною таблиці a , тобто рядок },,{ yYxX  з’являється у 

таблиці +a , якщо він належить таблиці a  або існує така послідовність значень 

znz2z1 ,...,,  типу T , що всі кортежі },,{ z1YxX , },,{ z2Yz1X ,…, },,{ yYznX  

з’являються в a . Дана операція проаналізована раніше. 

Оператори GROUP (групування) і UNGROUP (розгрупування) потрібні для 

прямого и оберненого перетворення таблиць, що містять атрибути, значеннями 

яких є таблиці, в таблиці, які їх не містять.  

Автор підкреслює, що не всі використовувані операції примітивні. 

Наприклад, операція агрегування може бути змодельована за допомогою 

операції розширення. 

Додаткові операції, запропоновані К.Дж. Дейтом, а саме, агрегування та 

розширення також описано у [12, 89]. 
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Як альтернативу реляційній алгебрі К.Дж. Дейт коротко розглядає 

реляційне числення. Синтаксис реляційного числення введено, взявши за зразок 

версію числення мови Tutorial D. На прикладі показано, як можна 

використовувати алгоритм редукції Кодда для перетворення довільного виразу 

реляційного числення в еквівалентний вираз реляційної алгебри. Також 

обговорюється, як можна розширити числення кортежів з метою підтримки 

обчислювальних можливостей, які в реляційній алгебрі забезпечуються 

операціями EXTEND і SUMMARIZE.  

До додаткових операцій, розглянутих у [67], Х. Дарвен (2009 р.) додає дві 

нові: WRAP та UNWRAP [12]. Операція WRAP дозволяє об’єднати значення 

деяких атрибутів у кожному рядку таблиці та сформувати в результаті єдине 

значення з новим атрибутом (даний атрибут відмінний від атрибутів таблиці, до 

якої застосовується операція), яке саме по собі є самостійним рядком. Операція 

UNWRAP є оберненою до WRAP. 

Різні варіанти операції з’єднання (Join) розглянуто у [76] (2006 р.): тета-

з’єднання (theta-join), еквіз’єднання (equi-join), напівз’єднання (semi-join), 

природнє з’єднання (natural join), природнє напівз’єднання (natural semi-join) 

природнє еквіз’єднання (natural equi-join). Також О.С. Марков та 

К.Ю. Лісовський пропонують до числа операцій реляційної алгебри відносити 

симетричну різницю (Symmetrical Difference). Дана операція визначається по 

аналогії з однойменною операцією в теорії множин, при цьому передбачається, 

що таблиці, до яких вона застосовується, мають однакові схеми.  

У статтях [28] (2003 р.) та [27] (2004 р.) запропоновано нову агрегатну 

функцію LIST. Дана функція з’єднує значення одного або декількох атрибутів 

таблиці у єдине значення, яке буде списком цих значень, можливо 

впорядкованим. Автор визначає синтаксис та семантику функції LIST і показує, 

яким чином дана функція може бути корисною на практиці. 
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1.2 Значення Null в табличних базах даних 

 

Бажання оперувати невизначеною та неповною інформацією в БД призвело 

до включення невизначених значень (null values) в реляційну модель і мови 

запитів. Null-значення – це, змістовно кажучи, не значення, а деякий маркер, 

який вказує на те, що значення невідоме. Вперше розширення реляційної 

алгебри на таблиці, які можуть містити невизначені значення, було 

запропоноване Е. Коддом [8]. Він також ввів тризначну логіку для роботи з 

невизначеними значеннями. Дана логіка має три значення істинності: істина 

(True), хиба (False) та невідомо (Unknown).  

Зауважимо, що ця логіка є давно відомою сильною логікою Кліні, яка була 

вперше введена в теорії алгоритмів С.К. Кліні в монографії [70], див. також [55, 

56]) 

Основні підходи до розширення реляційної моделі БД для маніпулювання 

неповними або неточними даними розглянуті та проаналізовані в оглядовій 

роботі [36] (1989 р.). У статті нараховується 48 джерел з даної теми. Огляд 

складається з двох частин, які відображають два напрями досліджень: 

дослідження БД з порожніми або невизначеними значеннями, коли повністю 

відсутня інформація про значення окремих атрибутів на деяких об’єктах, і 

вивчення БД з неповною, частковою або неточною інформацією про значення 

атрибутів на об’єктах, розробку способів представлення такої інформації в 

реляційних БД. У роботі проаналізовано підхід Е. Кодда щодо розширення 

реляційної алгебри, наведено переваги такого підходу та вказано ряд 

нерозв’язаних проблем, що приводять до некоректності розширеної алгебри. 

Подоланням даних проблем займалося багато авторів, їх підходи і розглянуто та 

описано в [36]. Зокрема відмічається, що для моделювання неповної та неточної 

інформації використовуєть ймовірнісний підхід та апарат теорії нечітких 

множин. 

Питання про використання null-значень в теорії реляційних БД остаточно 

не розв’язане. Основоположник реляційного підходу Е. Кодд вважав null-
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значення невід’ємною частиною реляційної моделі. Так, до 12 канонічних 

правил, які має задовольняти кожна реляційна СУБД, він включив правило, що 

стосується використання саме Null: Systematic Treatment of Null Values – 

семантична обробка невизначених (Null) значень [11, 65].  

В той же час відомий популяризатор реляційного підходу в БД Дж.К. Дейт 

виступає проти використання null-значень, заявляючи, що "…неопределенные 

значения (NULL) и трехзначная логика являются ошибочными понятиями и им 

нет места в четких формальных системах, подобных реляционной модели" [67]. 

У книзі [67] автор робить спробу обґрунтувати свою думку про те, що поняття 

невизначених значень є помилковим та коротко описує альтернативний спосіб 

обробки відсутньої інформації з використанням спеціальних значень. Також 

розглянуто наслідки наявності невизначених значень в первинних і зовнішніх 

ключах та описано операції, які зустрічаються в контексті невизначених значень 

та тризначної логіки, а саме операції зовнішнього з’єднання (outer join). 

Зауважимо, що спеціальне невизначене значення (Null) в реляційних БД 

принципово відрізняється від спеціального невизначеного значення (ω ), яке 

використовується в методі нерухомої точки (fix point method) для моделювання 

часткових функцій тотальними функціями на домені, поповненому спеціальним 

значенням ω  [13, 54, 75]; відмітимо, що таке поповнення в свою чергу потрібне 

для задання денотаційної та операційної семантики рекурсивних программ [75]. 

Проявом зазначеної різниці є, наприклад, те, що тотальні функції, які 

моделюють часткові функції, завжди зберігають спеціальне значення, а операції 

кон’юнкції та диз’юнкції сильної тризначної логіки Кліні – не зберігають 

(зокрема, TrueTrueUnknown =∨ , FalseFalseUnknown =∧ ).  

Зупинимося більш детально на операціях зовнішнього з’єднання. Вперше 

термін і концепцію зовнішнього з’єднання ввів у 1971 р. I. Heath. На думку 

Е. Кодда [10] (1990 р.) операції зовнішнього з’єднання є невід’ємною частиною 

реляційної моделі. Розглядають три види операцій зовнішнього з’єднання: ліве 

зовнішнє з’єднання (left outer join), праве зовнішнє з’єднання (right outer join) та 

повне зовнішнє з’єднання (full outer join) [10, 15, 17, 31, 57, 71, 72, 84, 85]. 



26 

Операції зовнішнього з’єднання призначені для врахування тих рядків таблиць-

аргументів, які не потрапили в результат вихідного звичайного (внутрішнього) 

з’єднання. При цьому для розширення рядків до надсхеми використовуються 

саме значення Null.  

Операція лівого (правого) зовнішнього з’єднання приведе до таблиці, у якій 

будуть присутні всі рядки з таблиці, що знаходиться зліва (справа) від 

оператора зовнішнього з’єднання, а для позначення відсутніх значень буде 

використовуватися значення Null. Таблиця-результат операції повного 

зовнішнього з’єднання міститиме рядки з обох таблиць, а для позначення 

значень рядків, які не ввійшли в результат внутрішнього з’єднання, 

використовуватиметься значення Null. 

У книзі [10] автор описує три види операцій зовнішнього з’єднання: 

зовнішні екві-з’єднання (outer equi-join), зовнішні природні з’єднання (outer 

natural join) та зовнішні Т-з’єднання (outer T-join). На прикладі показано, чим 

зовнішні природні з’єднання відрізняються від зовнішніх екві-з’єднань. Кодд Е. 

вказує на те, що операцію внутрішнього природного з’єднання (inner natural 

join) можна виразити через операції проекції та внутрішнього екві-з’єднання 

(inner equi-join), в той час, як для операцій зовнішнього екві-з’єднання та 

зовнішнього природного з’єднання таке представлення не має місця. Пояснено 

зв’язок між внутрішнім (inner) та зовнішнім екві-з’єднаннями. 

Свій погляд на невизначені значення та неповну інформацію в БД пропонує 

Д. Мейєр [77]. У його книзі розглянуто та проаналізовано підходи E. Кодда, 

М. Лакруа (M. Lacroix) з А. Піроттом (A. Pirotte) та К. Заніоло (С. Zaniolo) щодо 

узагальнення операції з’єднання. Автор, зокрема, на контрприкладах показує, 

що всі запропоновані операції неасоціативні.  

Питання неасоціативності операцій зовнішнього з’єднання також порушено 

у роботі [16] (1994 р.). У даній статті охарактеризовано ті зовнішні з’єднання, 

які є асоціативними та ті, що такими не є. Використовуючи диз’юнктивну 

нормальну форму, автор показав, що деякі запити об’єднання даних (data 
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merging queries) не можна оцінити засобами бінарних зовнішніх з’єднань та 

запропонував альтернативну процедуру оцінки цих запитів.  

Операції зовнішнього з’єднання володіють декількома "неприємними 

властивостями" [66] (2001 р.). Наприклад,  

1. Зовнішнє Θ -з’єднання не є селекцією від результату декартового 

добутку4).  

2. Селекція не поширюється на результати операції зовнішнього Θ -

з’єднання.  

3. У тризначній логіці вираз BA ≤ – не те саме, що вираз BA <  OR BA =  (в 

контексті зовнішнього з’єднання).  

4. У тризначній логіці операції Θ -порівняння не транзитивні.  

5. Зовнішнє природне з’єднання не є проекцією внутрішнього з’єднання за 

еквівалентністю. 

Крім зовнішніх з’єднань деякі автори виділяють "зовнішні" версії інших 

операторів реляційної алгебри, зокрема об’єднання, перетину та різниці [10, 15]. 

Elmasri R. та Navathe S. описують операцію зовнішнього об’єднання (outer 

union) таблиць [15]. Операція використовується для об’єднання рядків двох 

таблиць, схеми яких різні. Дані таблиці повинні бути частково сумісні по 

об’єднанню, тобто деякі атрибути мають бути однакові для обох таблиць. 

Передбачається, що список однакових атрибутів містить ключ для обох 

таблиць. Рядки, які мають той самий ключ у вихідних таблицях, представлені у 

результуючій таблиці лише один раз і мають значення для кожного атрибута. 

Атрибути, які є різними для даних таблиць, теж входять до схеми, а рядки, що 

не мають значення для цих атрибутів, поповнюються значенням Null.  

У книзі, як приклад, розглянуто зовнішнє об’єднання двох таблиць: 

STUDENT(Name, SSN, Department, Advisor) і FACULTY(Name, SSN, 

Department, Rank). У результаті отримуємо таблицю R(Name, SSN, Department, 

Advisor, Rank), в яку включені всі рядки обох таблиць. Рядки таблиці STUDENT 

матимуть значення Null для атрибуту Rank, а рядки таблиці FACULTY 

                                           
4)

 Краще казати про декартове з’єднання.  
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матимуть значення Null для атрибуту Advisor. Рядок, який в обох таблицях має 

однакові значення для атрибутів Name, SSN, Department, матиме значення для 

всіх атрибутів, тобто для атрибутів Name, SSN, Department, Advisor, Rank.  

Кодд Е. [10] крім операції зовнішнього об’єднання, задає також операції 

зовнішнього перетину (outer set intersection) та зовнішньої різниці (outer set 

difference). При цьому вводиться поняття, яке є більш загальним за поняття 

рівності рядків – поняття близького аналога (close counterpart). Рядок таблиці S  

є близьким аналогом рядка таблиці T , якщо виконуються умови5): 

• таблиці S  і T  мають однакові первинні ключі; 

• два рядки (один з S , а інший з T ) мають рівні значення первинного 

ключа; 

• попарна рівність відомих значень зберігається для тих атрибутів таблиці 

S , що відповідають атрибутам таблиці T . 

Перед тим, як застосовувати зовнішні теоретико-множинні операції, 

потрібно таблиці-аргументи зробити сумісними за об’єднанням. Для цього 

Е. Кодд задає операцію extend, яка кардинально відрізняється від операції 

розширення, описаної у попередньому підрозділі. Після застосування даної 

операції до кожної з таблиць їх схеми поповнюються відсутніми атрибутами, а 

значеннями даних атрибутів є значення Null.  

Для конкретики пишемо кожну зовнішню теоретико-множинну операцію в 

термінах [10].  

Зовнішнє об’єднання TS /\ U  таблиці S  з таблицею T  здійснюється в три 

кроки: 

1. формуємо множину SSt =  per T , 

2. формуємо множину TTs =  per S , де per позначає операцію extend, 

3. формуємо множину TsStTS UU =/\ . 

Зовнішня різниця TS /\ −  між таблицями S  та T  здійснюється в чотири 

кроки: 

1. формуємо множину SSt =  per T , 
                                           

5)
 По суті вводиться бінарне відношення на декартовому добутку таблиць S×T. 
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2. формуємо множину TTs =  per S , де per, як і раніше, позначає 

операцію extend, 

3. формуємо множину semi-equi-join TssemStU ][ == ,  

4. формуємо множину UStTS −=− /\ , де =sem  – це операція 

напівз’єднання semi-equi-join, описана вище. 

Зовнішній перетин TS /\ I  таблиць S  і T  передбачає п’ять кроків: 

1. формуємо множину SSt =  per T , 

2. формуємо множину TTs =  per S , де per позначає операцію extend, 

3. формуємо множину TssemStU ][ == ,  

4. формуємо множину StsemTsV ][ == , де =sem  – операція semi-equi-join, 

як і раніше, 

5. формуємо множину VUTS II =/\ . 

Для виключення дублікатів рядків використовується поняття близького 

аналога. 

Показано, що операції зовнішнього об’єднання та зовнішнього перетину 

комутативні на відміну від операції зовнішньої різниці.  

Встановлено зв'язок між зовнішніми множинними операціями: 

)/\()/\()/\(/\ STTSTSTS −−= UIUU
6). 

Як зазначалося в підрозділі 1.1, Е. Клуг поповнив реляційну алгебру та 

реляційне числення агрегатними функціями і показав еквівалентність 

отриманих при цьому двох формальних мов [22]. Проте він не розглядав 

випадок, коли агрегатна функція як результат може мати значення Null. Цій 

проблемі та проблемі еквівалентності реляційної алгебри та реляційного 

числення, які поповнені Null-значеннями, присвячена стаття [34].  

Günter von Bültzingsloewen поповнює реляційне числення, переставлене 

Е. Клугом, двома логічними зв’язками ⊤ і ⊥ , які відображають істинісне 

значення UNKNOWN у TRUE та FALSE відповідно. Множина 

},,,,,{ ≥>≤<≠==Θ  оператора порівняння θ  доповнена спеціальним оператором 

                                           
6)

 Це співвідношення – добре відома теоретико-множинна рівність )\()()\( ABBABABA UIUU = . 
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≡ , який дає TRUE, якщо значення, що порівнюються, ідентичні у звичайному 

сенсі або обидва ω , і FALSE в інших випадках7). Інші оператори дають 

UNKNOWN, якщо хоч одне із значень рівне ω , TRUE, якщо всі значення 

істинні і FALSE, якщо всі значення хибні. Реляційна алгебра теж розширена 

Null-значеннями. Проказана еквівалентність розширених таким чином 

реляційної алгебри та реляційного числення.  

 

1.3 Мультимножини в табличних базах даних 

 

Багато мов, орієнтованих на роботу з БД, вимагають реляційну модель 

даних з мультимножинною семантикою (multi-set semantics), що передбачає 

розуміння таблиць (відношень) як мультимножин, тобто сукупностей з 

дублікатами. 

Питанню розширення можливостей БД за рахунок використання 

мультимножин приділяли увагу L. Libkin, L. Wong [25, 26], G. Lamperti, 

M. Melchiori, M. Zanella [24], Г. Гарсіа-Моліна [18, 57], Дж. Ульман 

(J.D. Ullman), Дж. Уидом (J. Widom) [18, 33, 57, 87], K. Ross, J. Stoyanovich [30], 

A. Silbeschatz та ін. [31], а також вітчизняні науковці В.Н. Редько, Ю.Й. Брона, 

Д.Б. Буй, С.А. Поляков [40, 85]. Огляд літератури по використанню 

мультимножин в базах даних станом на 2010 рік здійснили Д.Б. Буй та 

Ю.О. Богатирьова у статті [43], яка нараховує 9 джерел з даної теми. Доповнимо 

даний огляд ще кількома працями. 

Dayal U. та ін. розширили реляційну модель до мультимножинної 

реляційної моделі (multiset relational model), вводячи поняття 

мультимножинного відношення (multiset relation) [14] (1982 р.). Під 

мультимножинним відношенням R  схеми R  розуміють скінченну множину пар 

it, , де t  – кортеж схеми R , а i  – кількість дублікатів кортежу t  у відношенні 

R .  

                                           
7)

 Отже, по суті йдеться про сильну рівність Кліні або узагальнену рівність ≃ (див., наприклад, [68]). 
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У статті [14] задано операції мультимножинної реляційної алгебри, а саме: 

селекцію σ , з’єднання ⋈, проекцію π , операцію вилучення дублікатів δ  та 

розглянуто два підходи до визначення аналогів теоретико-множинних операцій 

(об’єднання, перетину та різниці). У роботі наведено список властивостей 

мультимножинної реляційної алгебри, які підкреслюють відмінності між даною 

алгеброю та традиційною реляційною алгеброю. Розглянемо деякі з цих 

властивостей: 

1) операція з’єднання ⋈ не ідемпотентна (точніше кажучи, основа 

результату та сама, що і у аргументів, але кількість дублікатів 

збільшується вдвічі); 

2) операція вилучення дублікатів δ  ідемпотентна; 

3) операція вилучення дублікатів δ  дистрибутивна відносно операцій ⋈, 

IU, ; 

4) операція вилучення дублікатів δ  комутує із операцією селекції σ : 

)()( RR δσσδ = ; 

5) операція δ  комутує з операцією проекції: RR XX δπδπ = . 

У роботах [20] (1994 р.) та [21] (1996 р.) запропоновано розширену 

реляційну алгебру з мультимножинною семантикою. Визначено поняття таблиці 

(як мультимножини рядків), задано основні операції над таблицями: аналоги 

теоретико-множинних операцій (об’єднання та різниця), селекція, проекція, 

декартове з’єднання. Операції перетину та з’єднання розглядаються як похідні 

від основних операцій. Автори доводять, що їх можна виразити через операції 

різниці та селекції і декартового добутку відповідно. Крім даних операцій 

автори вводять три додаткові операції: розширену проекцію, видалення 

дублікатів, групування та агрегатні функції. Доведено асоціативність 

декартового добутку, з’єднання, перетину та об’єднання і те, що операції 

проекції та селекції дистрибутивні відносно об’єднання. 

Grant J. та ін. пропонують підхід до розв’язання проблеми, що стосується 

можливості спільно маніпулювати даними в різних БД [19] (1993 р.). Введено 
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модель мультибази даних (multidatabase model), представлено основні поняття 

та приклад такої бази даних. Наведемо основні означення. 

Мультибаза даних – це сукупність БД, імена яких можуть бути задані явно 

або неявно. Мультитаблиця (multirelation) – це мультимножина таблиць, 

динамічно визначених мультитабличним запитом (multirelational query). Таблиці 

з мультитаблиці зазвичай належать різним БД із мультибази даних. Ці таблиці 

можуть мати різну кількість рядків та різні імена атрибутів. Мультитабличний 

запит визначає мультитаблицю з мультитаблиць за допомогою 

мультитабличних операції.  

У статті також визначенно мультитабличну алгебру заданням її операцій: 

мультипроекція, мультиселекція, мультиоб’єднання, мультиперетин, 

мультирізниця, мультиз’єднання та мультидекартовий добуток (MPROJECT, 

MSELECT, MUNION, MINTERSECT, MDIFFERENCE, MJOIN і MPRODUCT 

відповідно). Опишемо декілька операцій позначеннях [19]. 

Мультипроекція мультитаблиці є мультитаблицею: 

MPROJECT( },,{ 1 nRR K ; {),,1 =mAA K PROJECT( 1R ; mAA ,,1 K ),...,PROJECT( nR ; 

mAA ,,1 K )}, де },,{ 1 nRR K  – довільна мультитаблиця, PROJECT( iR ; mAA ,...,1 ) – 

звичайна проекція за атрибутами mAA ,,1 K  таблиці iR , якщо всі jA  – атрибути 

таблиці iR ; якщо ж деякий атрибут jA  не належить таблиці iR , то проекція 

PROJECT( iR ; mAA ,,1 K ) не існує. Автори відмічають, що результат може мати 

менше, ніж n  таблиць. 

Розглянемо операцію мультиз’єднання мультитаблиць: 

MJOIN( },,({ 111 nRR K , {:},,{ 221 =CRR mK JOIN ,),:,( 2111 KCRR JOIN( CRR m :, 211 ), 

JOIN ,),:,( 2112 KCRR JOIN( ,1nR CR m :2 )}={JOIN ,,,1|):,( 2 niCRR jii K= ,,1K=j  

}m , де JOIN( CRR ji :, 21 ) – операція з’єднання таблиць, C  – умова за якою 

відбувається з’єднання. Результат може містити не більше, ніж mn ⋅  таблиць. 

Отже, по суті мова йде про розширення стандартних операцій над 

таблицями на мультимножини таблиць за допомогою загальнозначної 

теоретико-множиної конструкції повного образу (див. також [38, 69]) 
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Розділ 4 статті [19] присвячений мультитабличному численню, а саме 

мультитабличному численню рядків. Дане числення зводиться до реляційного 

числення у випадку, коли мультитаблиця в точності містить одну таблицю. 

Доведено, що мультитабличне числення не менш виразне за мультитабличну 

алгебру. 

У книзі [31] розглянуто версію реляційної алгебри – мультимножинну 

реляційну алгебру. Її основні операції (селекцію, проекцію та з’єднання) 

визначено наступним чином:  

1) якщо рядок 1t  таблиці 1r  має 1c  дублікат і задовольняє умову селекції 

θσ , то кількість входжень рядка 1t  у результуючу таблицю )( 1rθσ  рівна 

1c ; 

2) для кожного екземпляру рядка 1t  таблиці 1r  існує екземпляр рядка 

)( 1tAπ  в таблиці )( 1rAπ , де через )( 1tAπ  позначено проекцію єдиного 

рядка 1t  (в загальноматематичних позначеннях мова йде про обмеження 

вигляду }{|1 At [38]); 

3) якщо рядок 1t  таблиці 1r  має 1c  дублікатів і рядок 2t  таблиці 2r  має 2c  

дублікатів, то кількість входжень рядка 21.tt  у таблицю 21 rr ×  рівна 21 cc ⋅ , 

де ×  – операція з’єднання. 

Операції об’єднання, перетину, різниці та агрегатні операції для 

мультимножинної реляційної алгебри автори не визначають, а лише зазначають, 

що дані операції можуть бути задані подібно до основних операцій і нічим не 

відрізняються від відповідних визначень в SQL, які розглянуті у розділі 3.5 

даної книги.  

Пропонуємо таблицю, яка містить перелік джерел та список розглянутих у 

них додаткових операцій табличної алгебри (додаток А). 
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1.4 Інші розширення табличної алгебри 

У попередніх підрозділах даного розділу розглянуто додаткові операції, що 

розширюють можливості табличної алгебри, проаналізовано питання 

використання null-значень та мультимножин в табличних БД. Проте існують й 

інші розширення табличної алгебри, деякі з них описано нижче. 

Розширення алгебри та числення, запропоновані E. Клугом, на атрибути, 

значеннями яких є таблиці (set-valued attributes), було здійснено G. Özsoyoğlu та 

ін. [29] (1987 р.). У роботі також представлено три нові оператори табличної 

алгебри, а саме pack, unpack та aggregation-by-template. Авторами показано, що 

отримані при даному розширенні мови є еквівалентними. 

Стаття [32] (2008 р.) присвячена алгебрам БД, а саме табличній алгебрі, 

вкладеним табличним алгебрам (nested relation algebra), об’єктно-орієнтованим 

алгебрам. Зроблено короткий огляд кожної алгебри: визначено структуру її 

об’єктів, розглянуто відповідні алгебраїчні операції; описано кожну нормальну 

форму чи інші обмеження, накладені моделлю, вказано деякі найбільш важливі 

результати про алгебраїчну еквівалентність, зазначено чи розроблене відповідне 

числення. 

Bradley J. пропонує нову розширену табличну алгебру, придатну для 

скорочення виразів, написаних на природній квантифікованій мові (natural 

quantifier language) COOL, а також, ймовірно, і на будь-якій іншій подібній 

природній квантифікованій мові [2] (1996 р.). Дана алгебра містить всі 

традиційні операції табличної алгебри та три нетрадиційні: group-select, 

subgroup-select та possibility join. Автор зазначає, що ця розширена таблична БД 

використовується в проекті побудови інтерфейсу користувача комерційно 

доступної табличної БД. Цей інтерфейс дозволить користувачам маніпулювати 

розширеною табличною БД, або табличною об’єктно-орієнтованою БД, 

використовуючи мову COOL. 

Розширення табличної алгебри Кодда операціями з рекурсивними 

об’єктами розглядається у статті В.В. Говорушко та В.Б. Новосельцева [63] 

(2004 р.). Автори вводять поняття рекурсивної таблиці та задають операції над 
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таблицями. У роботі також доведено теорему про замкнутість розширеної 

табличної алгебри на основі операції об’єднання. Зазначається, що розроблений 

апарат може використовуватися в якості теоретичної бази при побудові нових 

структур БД з використанням сучасних засобів проектування. 

Almendros-Jimenez Jesus M. [1] (2006 р.) пропонує табличної алгебру для 

декларативних мов. Вона ґрунтується на використанні операцій проекції, 

селекції, перейменування, декартового з’єднання, об’єднання та з’єднання. 

Автор зазначає, що дану алгебру можна використовувати для визначення 

предикатів та функцій декларативної мови.  

 

1.5 Основні результати розділу 

 

Перший розділ присвячений огляду існуючої літератури по розширеннях 

табличної алгебри. По кожному з 43 джерел наведено головні результати. 

Розглянуто додаткові операції, що розширюють можливості табличної алгебри, 

проаналізовано питання використання null-значень та мультимножин в 

табличних базах даних. 

Аналіз наведеної літератури дозволяє зробити наступні висновки: 

1) класична таблична (реляційна) алгебра лежить в основі більшості 

СУБД та мов запитів, що реалізують реляційну модель; 

2) для задоволення потреб мов запитів (зокрема, SQL) класична таблична 

алгебра потребує поповнення її новими операціями: агрегування, 

напівз’єднання, операціями внутрішніх і зовнішніх з’єднань, зовнішніми 

множинними операціями; 

3) використання null-значень в теорії табличних БД є дискусійним; 

запропоновано альтернативний спосіб обробки відсутньої інформації; 

4) застосування мультимножин у табличних БД є природнім для багатьох 

прикладних задач. 
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РОЗДІЛ 2 

ЕКВІВАЛЕНТНІСТЬ ТАБЛИЧНИХ АЛГЕБР НЕСКІНЧЕННИХ І 

СКІНЧЕННИХ ТАБЛИЦЬ ТА ВІДПОВІДНИХ ЧИСЛЕНЬ 

 

2.1 Таблична алгебра нескінченних таблиць 

 

Уточнення реляції в термінах іменних множин було здійснене 

В.Н. Редьком, Ю.Й. Броною, Д.Б. Буєм, С.А. Поляковим [83, 85]. Традиційно 

під реляцією розуміється скінченна множина рядків, і автори враховують це 

обмеження, проте, як правило, математичні твердження про властивості 

уточнень реляційних операцій залишаються вірними і для нескінченних 

реляцій. Так, детальний аналіз доведень у [85] показує, що властивість 

скінченності таблиць, як правило, не використовується. Тому надалі під 

реляцією будемо розуміти довільну множину односхемних рядків, зокрема, 

нескінченну.  

Зауважимо, що в дисертаційній роботі [69] була зроблена спроба піти далі 

шляхом 

а) зняття обмеження скінченної кількості рядків таблиці; 

б) зняття обмеження скінченності кількості атрибутів схеми таблиці; 

в) зняття вимоги односхемності рядків однієї таблиці. 

Розглядаємо дві множини: A  – множину атрибутів і D  – універсальний 

домен. Довільну (скінченну) множину атрибутів A⊆R  назвемо схемою.  

Рядком схеми R  називається іменна множина на парі R , D , проекція якої 

за першою компонентою рівна R  (тобто по суті розглядається функція вигляду 

D→Rs : ).  

Під таблицею схеми R  розуміємо пару Rt, , де t  – множина (зокрема, 

нескінченна) рядків вказаної схеми R . Надалі через ( )
1

, Rt  будемо позначати 

першу компоненту пари Rt, , тобто множину t . 
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Множину усіх рядків (таблиць) схеми R  позначимо )(RS  (відповідно 

)(RT ), а множину всіх рядків (таблиць) – S  (відповідно T ). Таким чином, 

U
A⊆

=
R

RSS )( , { }))((|,)( RSPtRtR ∈=T , U
A

TT
⊆

=
R

R)( , де )(XP  – булеан 

множини X .  

У монографії [85] в уточнення реляції не вноситься схема, при цьому 

доводиться розглядати порожню таблицю ∅t , якій можна приписати довільну 

схему. У даній роботі проведено узагальнення, яке полягає в тому, що замість 

таблиць розглядаються пари, які складаються з таблиць та схем таблиць, тобто 

кожній таблиці приписується певна схема. Це по суті впливає тільки на випадок 

порожньої таблиці, оскільки за непорожньою таблицею схема відновлюється 

однозначно. Запис Rt ,∅  позначає порожню таблицю схеми R . Крім того, як 

зазначалося вище, можна піти далі і розглядати нескінченні схеми таблиць. 

Під табличною алгеброю нескінченних таблиць розуміємо алгебру  

ΞΩ ,, PT , 

де T  – множина усіх таблиць, 

Ξ∈∈

⊆
Ξ 






 ÷⊗=Ω

ξ

ξπσ
,

,,,
,

,
,,,

21

1

2
21

~,,,,,,\,,
Pp

RRRX
RR

R

R
RR

RXRpRRRP Rt
A

IU  – сигнатура,  

Ξ,P  – множини параметрів.  

Задамо сигнатурні операції. Визначимо спочатку теоретико-множинні 

операції. Під об’єднанням RU  (перетином RI , різницею R\ ) таблиць схеми R  

розуміється параметрична бінарна операція, отримана обмеженням теоретико-

множинного об’єднання (відповідно перетину, різниці) на множину всіх 

таблиць схеми R .  

Таким чином, )()()(: RRRR TTT →×U , RttRtRt R ,,, 2121 UU = ; 

)()()(: RRRR TTT →×I , RttRtRt R ,,, 2121 II = ; 

)()()(:\ RRRR TTT →× , RttRtRt R ,\,\, 2121 = , де )(,,, 21 RRtRt T∈ . 
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Нехай },{~: falsetrueSp →  – частковий предикат на множині всіх рядків. 

Під селекцією за предикатом p  таблиць схеми R  розуміється унарна часткова 

параметрична операція Rp,σ , яка таблиці зіставляє її підтаблицю, що містить 

рядки, на яких предикат p  істинний; крім того, предикат p  повинен бути 

визначеним на всіх рядках таблиці-аргументу8).  

Таким чином, )(~)(:, RRRp TT →σ , { }pdomtRtdom Rp ⊆= |,,σ , 

( ) RtruesptssRtRp },~)(|{,, −∧∈=σ , де )(, RRt T∈ , ≃ – узагальнена рівність 

(тобто обидві частини або одночасно невизначені або одночасно визначені і 

рівні [68]).  

Областю означеності операції селекції є таблиці )(, RRt T∈ , які містять 

рядки )(RSs∈ , на яких предикат-параметр селекції p  визначений.  

Надалі розглядаємо тільки предикати-параметри вигляду 

trueAsAstruesp m =⇔= ))(),...,(()( 1p , де p  – предикат на універсальному 

домені, а атрибути mAA ,...,1  належать схемі рядка s .  

Нехай A⊆X  – (скінченна) множина атрибутів. Під проекцією за 

множиною атрибутів X  таблиць схеми R  розуміється унарна параметрична 

операція RX ,π , значеннями якої є таблиці схеми XRI , що складаються з 

обмежень за X  рядків вихідних таблиць.  

Таким чином, )()(:, XRRRX ITT →π , де ( ) XRtsXsRtRX I},||{,, ∈=π , 

в припущенні )(, RRt T∈ , а Xs |  – обмеження рядка s  за множиною атрибутів 

X  [38]. 

Під з’єднанням таблиць схем 1R  та 2R  розуміється бінарна параметрична 

операція 
21 ,RR

⊗ , значеннями якої є таблиці схеми 21 RR U , що складаються з 

усяких об’єднань сумісних рядків вихідних таблиць.  

                                           
8)

 Зауважимо, що цієї вимоги не було в означенні селекції у монографії [85]. 
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Таким чином, )()()(: 2121
, 21

RRRR
RR

UTTT →×⊗ , причому 

},|{,, 2122112122
,

11
21

sststsssRtRt
RR

≈∧∈∧∈=⊗ U 21 RR U , де ),(, 111 RRt T∈  

)(, 222 RRt T∈ , а ≈  – відношення сумісності рядків [38, 85].  

Операція з’єднання асоціативна в наступному розумінні (див., наприклад, 

[78, 85]):  







 ⊗⊗=⊗






 ⊗ 33

,
22

,
1133

,
22

,
11 ,,,,,,

3232132121

RtRtRtRtRtRt
RRRRRRRRRR UU

. 

Проте для простоти читання виразів, застосовуючи дану операцію до трьох 

і більше таблиць, вважаємо, що дужки розставлені зліва направо, і тому ми їх 

опускаємо. Таким чином, запис 33
,

22
,

11 ,,,
32121

RtRtRt
RRRRR U

⊗⊗  означає 

33
,

22
,

11 ,,,
32121

RtRtRt
RRRRR U

⊗





 ⊗ . 

Під діленням таблиць схеми 1R  на таблиці схеми 2R , де 12 RR ⊆ , 

розуміється бінарна параметрична операція 1

2

R

R÷ , значеннями якої є таблиці 

схеми 21 \ RR , що складаються з певних рядків, отриманих проекцією за 

множиною атрибутів 21 \ RR  таблиць схеми 1R .  

Таким чином, )\()()(: 2121
1

2
RRRR

R

R TTT →×÷ , причому 

( )( ) 2112111,\2211 \)},''('|,{,,
121

1

2
RRtsstssRtsRtRt RRR

R

R ∈⇒∈∀∈=÷ Uπ , де 

),(, 111 RRt T∈  )(, 222 RRt T∈ . 

Введемо операцію активного доповнення аналогічно до [85]. Для цього 

задамо декілька допоміжних понять.  

Активним доменом атрибута RA∈  відносно таблиці Rt,  називається 

множина ( ){ }sdAtssdD tA ∈∈∃= ,&|, .  

Насиченням таблиці Rt,  є таблиця ( ) RDNRtC tA
RA

,, ,
∈

= , де 

1},{, ),( RtDN RA
RA

tA
RA

π
∈∈
⊗= , причому ( ) tARA DRt ,1},{ , =π . 
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Під активним доповненням таблиць схеми R  розуміється унарна 

параметрична операція R~ , яка таблиці зіставляє доповнення в її насиченні.  

Отже, R~ : )()( RR TT → , де ( ) ( ) RtRtCRt RR ,\,,~ = , в припущенні 

)(, RRt T∈ . 

Під перейменуванням таблиць схеми R , що відповідає ін’єктивній 

частковій функції перейменування атрибутів AA→~:ξ , розуміється унарна 

параметрична операція RRt ,ξ , з областю означеності )}(,{, RTtRtRtdom ξR ∈=ξ , 

де )(RTξ  – множина таблиць схеми R , а схема R  ξ -допустима, значення якої 

задаються таким чином: ( ) ][],[, ,, RtRsRtRt RR ηηξ = , )(RTt ξ∈ , де 

\domξAidUξη = , })(),({)(, RAAsAsRs R ∈= ηη , )(RSs∈ . 

Коректність введення перейменування проводиться аналогічно [85]. 

Дамо означення виразу табличної алгебри нескінченних таблиць індукцією 

за довжиною виразів, приписуючи кожному виразу його схему. 

1. Кожна стала таблиця схеми R  є виразом схеми R  табличної алгебри 

нескінченних таблиць. 

2. Кожна змінна таблиця схеми R  є виразом схеми R  табличної алгебри 

нескінченних таблиць. 

3. Якщо 1F  та 2F  – вирази схеми R  табличної алгебри нескінченних 

таблиць, то 21 FF RU , 21 FF RI , 21 \ FF R  – вирази схеми R  табличної алгебри 

нескінченних таблиць. 

4. Якщо F  – вираз схеми R  табличної алгебри нескінченних таблиць, то 

)(, FRpσ  – вираз схеми R  табличної алгебри нескінченних таблиць. 

5. Якщо F  – вираз схеми R  табличної алгебри нескінченних таблиць, то 

)(, FRXπ  – вираз схеми R  табличної алгебри нескінченних таблиць. 

6. Якщо 1F  та 2F  – вирази схем 1R  та 2R  відповідно табличної алгебри 

нескінченних таблиць, то 2
,

1
21

FF
RR
⊗  – вираз схеми 21 RR U  табличної алгебри 

нескінченних таблиць. 
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7. Якщо 1F  та 2F  – вирази схем 1R  та 2R  відповідно, причому 12 RR ⊆ , 

табличної алгебри нескінченних таблиць, то 21
1

2
FF R

R÷  – вираз схеми 21 \ RR  

табличної алгебри нескінченних таблиць. 

8. Якщо F  – вираз схеми R  табличної алгебри нескінченних таблиць, то 

)(~ FR  – вираз схеми R  табличної алгебри нескінченних таблиць. 

9. Якщо F  – вираз схеми R  табличної алгебри нескінченних таблиць, то 

)(, FRt Rξ  – вираз схеми ][Rη  табличної алгебри нескінченних таблиць. 

10. Інших виразів, крім зазначених у пунктах 1-9, немає. 

Лема 2.1. Будь-який вираз табличної алгебри нескінченних таблиць можна 

замінити еквівалентним йому виразом, який використовує операції селекції, 

з’єднання, проекції, об’єднання, різниці й перейменування9). □ 

Доведення. ■ Покажемо, що операції перетину, ділення, активного 

доповнення можна виразити через операції, зазначені у формулюванні леми.  

Дійсно, маємо рівності:  

1) ( )RtRtRtRtRt RRR ,\,\,,, 21121 =I ; 

2) ( ) ( ) 





 ⊗=÷ 1122

,'
11,',''11,'2211 ,\,,\,,,

1
2

111

1

2
RtRtRtRtRtRt R

RR
RRRRRRR

R

R πππ , 

де 12 RR ⊆ , 21 \' RRR = ;  

3) ( ) ( ) RtRtCRt RR ,\,,~ = ,  

де ( ) ( ) ( )RtRtRtC RA
AAAAA

RA n
nn

,...,, ,
}{},,...,{}{},{

,
1121

1
ππ

−

⊗⊗= , а },...,{ 1 nAAR =  – схема 

таблиці Rt,  (див., наприклад, [77, 85]). ▪□ 

 

2.2 Узагальнене числення рядків 

 

В основі більшості реляційних мов запитів лежить реляційне числення. На 

відміну  від  реляційної  алгебри  числення  виражає  лише,  яким  повинен  бути 

                                           
9)

 Див. рис. 2.1. 
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Рис. 2.1. До формулювання леми 2.1. 

 

результат і не передбачає визначення того, як його отримати. Реляційне 

числення ґрунтується на численні предикатів першого порядку. Є дві форми 

реляційного числення: числення зі змінними-рядками та числення зі змінними 

на доменах. Ці форми запропоновані E. Коддом [9] та М. Лакруа (М Lacroix) з 

А. Піроттом (A. Pirotte) [23] відповідно. Дане питання також розглядали Е. Клуг 

[22], Д. Мейєр [77], Дж.Д. Ульман [88], К.Дж. Дейт [66, 67], Т.М. Конноллі 

(T.M. Connolly) з К. Бегг (C.E. Begg) [71], A. Silbeschatz, H. Korth, S. Sudarshan 

[31], В.В. Пасічник з В.А Резніченком [80].  

У даному розділі проведено узагальнення класичних реляційних численнь, 

а саме, числення рядків та числення на домені поповнені функціональними та 

предикатними сигнатурами на універсальному домені.  

Вирази узагальненого числення рядків мають вигляд { })(|)( xPRx , де P  – 

деякий предикат над змінним рядком x , а R  – схема. Цей вираз позначає 

таблицю Rt, , що містить в точності рядки, на яких предикат P  істинний. 

Введемо множину (так званих) дозволених формул узагальненого числення 

рядків при використанні:  

• множини атрибутів A  (тобто множини імен атрибутів, які є 

синтаксичними об’єктами) і універсального домену D ;  
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• множини предметних змінних (змінних рядків) ,..., 21 xx  (потрібно для 

інтерпретацій);  

• множини предметних констант ,..., 21 dd ;  

• множини функціональних символів ,..., 21
21
nn

ff , де верхні індекси 

позначають арність, 1≥in
10);  

• множини предикатних символів ,..., 21
21
mm

pp , де верхні індекси 

позначають арність, 1≥im ; 

• множини (символів) сталих таблиць разом зі своїми схемами; сталі 

таблиці будемо позначати як Rt, ; 

• множини (символів) змінних таблиць разом зі своїми схемами; змінні 

таблиці будемо позначати як RX , . 

Областю інтерпретації предметних констант є універсальний домен D , 

предметних змінних – множина всіх рядків на домені D , тобто множина S .  

Для опрацювання синтаксичних об’єктів введемо синтаксичні змінні як у 

[90]. Використовуємо x  як синтаксичну змінну, областю зміни якої є предметні 

змінні; f ( p ) як синтаксичну змінну, областю зміни якої є функціональні 

(відповідно предикатні) символи; d  як синтаксичну змінну, областю зміни якої 

є предметні константи; AAAA як синтаксичну змінну, областю зміни якої є атрибути. 

Наступні вирази є термами (індукція за довжиною термів): 

a) d  – терм; 

b) x (AAAA) – терм; 

c) якщо nuu ,...,1  – терми, а f  – n -арний функціональний символ, то 

),...,( 1 nuuf  – терм; 

d) вираз є термом, тільки тоді, коли це слідує з правил а), b), с).  

Будемо використовувати u  як синтаксичну змінну, областю зміни якої є 

терми. При інтерпретації терми набувають значень з універсального домену D . 

                                           
10)

 Оскільки предметні константи виділені окремо, то арності функціональних символів строго більше нуля. 

Можна було б розглядати тільки функціональні символи з арностями, більшими або рівними нулю.  
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Сформулюємо правила побудови формул індукцією по довжині цих 

синтаксичних об’єктів.  

Атомарні формули (атоми) можуть бути трьох типів: 

а1'. нехай Rt,  – стала таблиця, a x – змінний рядок. Тоді )(xRt  – атом, 

який (при інтерпретації) означає, що Rt,∈x ;  

а1''. нехай RX ,  – змінна таблиця, a x – змінний рядок. Тоді )(xRX  – атом, 

який (при інтерпретації) означає, що RX ,∈x ;  

а2. нехай muu ,...,1 – терми, а p  – m -арний предикат на універсальному 

домені D . Тоді ),...,( 1 muup  – атом.  

Нижні індекси у виразах )(xRt  та )(xRX  будемо опускати для спрощення 

позначень. 

Використаємо логічні зв’язки ¬ , ∧ , ∨ , квантори ∀∃,  та дужки )(,  для 

побудови формул із атомів.  

Будемо використовувати P , Q  та G  як синтаксичні змінні, областю зміни 

яких є формули, визначені нижче.  

f1. Кожний атом – це формула;  

f2. якщо P  – формула, то ( )P¬  – теж формула;  

f3. якщо P  і Q  – формули, то )( QP ∧ , )( QP ∨  – формули;  

f4. нехай x  – змінний рядок, P  – формула, A⊆R  – схема, тоді Px )(R∃  – 

формула; 

f5. нехай x  – змінний рядок, P  – формула, A⊆R  – схема, тоді Px )(R∀  – 

формула; 

f6. якщо P  – формула, то ( )P  – теж формула; 

f7. інших формул немає. 

В загальному випадку змінні рядки у формулах можуть бути вільні або 

зв’язані. Смисл цих понять такий самий, як і у численні предикатів: входження 

змінної x  у дану формулу називається зв’язаним, якщо x  є змінною квантора 

(∃ або ∀ ), який входить у дану формулу, або знаходиться області дії даного 
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квантора; в протилежному випадку входження змінної x  у дану формулу 

називається вільним Змінна називається вільною (зв’язаною) змінною в даній 

формулі, якщо існують вільні (відповідно зв’язані) її входження в цю формулу 

(див., наприклад, [78, 90]).  

Для кожного змінного рядка x  визначимо схему (скінченну множину 

атрибутів) ),( Pxscheme  та множину атрибутів ),( Pxattr , з якими рядок x  

зустрічається у формулі P 11). Вирази ),( Pxscheme  та ),( Pxattr  визначені, якщо 

рядок x  має (хоча б одне) вільне входження в формулу P , причому має місце 

включення ),(),( PxPx schemeattr ⊆  (що випливає з подальших означень, за 

умови визначення виразів). 

Виділимо клас так званих дозволених формул узагальненого числення 

рядків.  

Визначимо значення attr  спочатку для термів: 

1. якщо du = , то  ∅=),( uxattr ; 

2. якщо xu = (AAAA), то =),( uxattr {AAAA}, а (,( yxattr AAAA)) ∅= , якщо yx ≠ ; 

3. якщо ),...,( 1 nuufu =  (зрозуміло, що iu  – терми), то 

),(),(
1

i

n

i

attrattr uxux
=

= U . 

Змістовно кажучи, ),( uxattr  – це множина атрибутів, які повинен мати 

рядок x  для коректної інтерпретації. 

Нехай формула P  – атом, тоді  

а1'. якщо )(xP Rt= , то (єдине) входження змінного рядка x  є вільним у 

формулі P  і Rattrscheme == ),(),( PxPx ; 

а1''. аналогічно, якщо )(xP RX= , то (єдине) входження змінного рядка x  є 

вільним у формулі P  і Rattrscheme == ),(),( PxPx ; 

                                           
11)

 Зрозуміло, що ці вирази ),( Pxscheme  та ),( Pxattr  є виразами нашої метамови та не використовуються в 

предметній мові, що будується.  
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а2. якщо ),...,( 1 muupP = , де iu  – терми, причому kxx ,...,1  – всі змінні цих 

термів, то входження цих змінних (рядків) є вільними у формулі P , схема 

),( Pxischeme  не визначена, а ),(),(
1

ji

m

j
i attrattr uxPx

=
= U , ki ,...,1= . 

Атомарні формули завжди дозволені. Для побудови всіх дозволених 

формул проведемо індукцію за довжиною формул. Припустимо, що G  і Q  

дозволені формули. 

f1. Якщо GP ¬= , то P  – дозволена формула, а входження змінних у P  

вільні або зв’язані залежно від того, вільні або зв’язані входження цих самих 

змінних у G . Якщо x  входить у формулу G  вільно, то 

),(~),( GxPx schemescheme −  і ),(),( GxPx attrattr = .  

f2. Якщо QGP ∧=  або QGP ∨= , то входження змінних у P  вільні або 

зв’язані, залежно від того, вільні або зв’язані входження цих змінних у G  або 

Q
12). Нехай змінний рядок x  входить у підформули G  та/або Q  вільно. 

Визначимо схему та множину атрибутів, з якими рядок x  зустрічається у 

формулах, для формули P . Мають місце наступні випадки. 

a. Схеми формул ),( Gxscheme  та ),( Qxscheme  визначені. Для того, щоб 

формула P  була дозволена, має виконуватися рівність 

),(),( QxGx schemescheme = . Покладаємо за означенням 

),(),( GxPx schemescheme = . 

b. Схема визначена лише для однієї з підформул. Нехай схема 

),( Gxscheme  визначена, а схема ),( Qxscheme  – невизначена. Для того, щоб 

формула P  була дозволена, має виконуватися включення 

),(),( GxQx schemeattr ⊆ . Покладаємо за означенням 

),(),( GxPx schemescheme = .  

c. Схема невизначена для обох підформул. У цьому випадку і схема 

),( Pxscheme  невизначена, а формула P  є дозволеною.  

                                           
12)

 Звертаємо увагу на тривіальний факт, що випливає з побудови формул: входження змінної у формулу 

QGP ∧=  є входженням в G  або в Q , а входження змінної в G
 
і Q  є входженням в P  [90]. 
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Для будь-якого з розглянутих випадків а - с 

),(),(),( QxGxPx attrattrattr U= . 

f3. Якщо GxP )(R∃=  і змінна x  входить у формулу G  вільно, то P  – 

дозволена формула. Крім того, якщо ),( Gxscheme  визначена, то повинна 

виконуватися рівність Rscheme =),( Gx  за умови виконання включення 

Rattr ⊆),( Gx . Оскільки змінна x  не входить вільно у формулу P , то 

),( Pxscheme  і ),( Pxattr  невизначені. Якщо xy ≠ , то будь-яке входження 

змінної y  в P  вільне або зв’язане, залежно від того, вільне або зв’язане 

входження y  в G . Якщо y  входить у P  вільно, то ),(~),( GyPy schemescheme −  і 

),(),( GyPy attrattr = . 

f4. Якщо GxP )(R∀= , то всі визначення і обмеження такі ж, як і у 

попередньому випадку для квантора існування. 

f5. Якщо )(GP = , то P  дозволена формула, а вільні та зв’язані входження 

змінних, схема і множина атрибутів, з якими змінний рядок зустрічається у 

формулах, залишаються такими як і для G .  

Після формальних означень дамо змістовні пояснення. Рівність 

Rattr =),( Px , означає, що для конкретної інтерпретації формули P , коли 

змінна x  набуває значення у вигляді рядка s  схеми 'R , повинне виконуватися 

включення 'RR ⊆ . 

Вирази ),( Pxscheme  набувають значень для атомів )(xRt  та )(xRX , 

оскільки при інтерпретації змінна x  набуває значень саме з множини рядків 

схеми R  – )(RS . 

Допустимість формули гарантує її коректну інтерпретацію за умови 

дотримання подальших обмежень при розгляді виразів числення рядків. 

Після введення множини дозволених формул можемо дати остаточне 

визначення виразу узагальненого числення рядків. Отже, вираз узагальненого 

числення рядків має вигляд  

)}(|)({ xPx R , 
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де 

1. формула P  – дозволена; 

2. змінна x  – єдина змінна, яка входить у формулу P  вільно; 

3. якщо ),( Pxscheme  визначена, то Rscheme =),( Px , інакше, 

Rattr ⊆),( Px .  

Нехай )(xP  – дозволена формула, A⊆R . В результаті підстановки 

конкретного рядка s  схеми R  замість x  у формулу P  отримаємо формулу 

)/( xP s .  

Надамо спочатку значення істинності атомам індукцією по довжині:  

а1'. нехай рядок x  у підформулі )(' xRt  вільний в P . З означення дозволеної 

формули випливає, що RR ⊆' . Атом )(' xRt  набуває значення істина при 

підстановці конкретного рядка s  замість x , якщо tRs ∈'| , інакше атом )(' xRt  

набуває значення хиба;  

а1''. нехай рядок x  у підформулі )(' xRX  вільний в P . Як і раніше, можна 

переконатися, що RR ⊆' . Атом )(' xRX  набуває значення істина при підстановці 

конкретного рядка s  замість x , якщо XRs ∈'| , ))'(( RSPX ∈  – значення змінної 

таблиці;  

а2. нехай рядок x  в підформулі ),...,( 1 muup  вільний в P , тоді при 

підстановці конкретного рядка s  замість x , замінимо )( iAx  на D∈id , де 

sdA ii ∈,  ( id  значення атрибута iA  в рядку s ). Атом ),...,( 1 muup , де iu  – терми 

(предметні константи), набуває значення істина, якщо предикат p  істинний на 

відповідних значеннях, інакше атом набуває значення хиба. 

Набір значень істинності всіх атомів формули називають її інтерпретацією 

[79]. Нехай P  дозволена формула без вільних змінних. Інтерпретація формули 

P  визначається наступним чином. 

f1. Якщо GP ¬= , то в G  немає вільних змінних. Формула P  істинна, 

коли G  хибна, і хибна, коли формула G  істинна. 
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f2.  Якщо QGP ∧=  або QGP ∨= , то в G  і Q  немає вільних змінних. 

Якщо QGP ∧= , то формула P  істинна тоді, коли G  та Q  водночас істинні, у 

всіх інших випадках формула P  хибна. Якщо QGP ∨= , то формула P  хибна 

тоді, коли G  та Q  водночас хибні, у всіх інших випадках формула P  істинна. 

f3. Якщо GxP )(R∃= , то x  – єдина змінна, яка входить у формулу G  

вільно. Формула P  істинна, якщо є принаймні один рядок )(RSs∈ , такий, що 

формула )/( xG s  (яка не має вільних змінних) – істинна, інакше формула P  

хибна.  

f4. Якщо GxP )(R∀= , то x  – єдина змінна, яка входить у формулу G  

вільно. Формула істинна, якщо для кожного рядка )(RSs∈  формула )/( xG s  

істинна, інакше формула P  хибна.  

f5. Якщо )(GP = , то формула P  істинна, якщо формула G  істинна і 

хибна, якщо формула G  хибна. 

Нехай { })(|)( xPx RE =  – вираз узагальненого числення рядків.  

Значенням виразу E  назвемо таблицю схеми R , яка містить всі рядки 

)(RSs∈  такі, що формула )/( xP s  істинна – 

{ } RістиннаsRSss ,)/()(| −∧∈ xP . 

 

2.3 Узагальнене числення на домені 

 

Лакруа М. з Піроттом А. запропонували альтернативну до числення рядків 

версію числення – реляційне числення зі змінними на доменах [23]. Відмінність 

полягає у тому, що замість змінних рядків розглядаються змінні значення із 

домену, які представляють компоненти рядка. Крім того, числення на домені 

підтримує умову приналежності (membership condition) [67, 89].  

У загальному вигляді умову приналежності можна записати як  

( ) RdAdAt ,,...,,, 2211 , 
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де R  – схема, iA  – атрибут таблиці Rt, , a id  – змінна домену або літерал 

(предметна константа). Дана умова істинна тоді і тільки тоді, коли в таблиці 

Rt,  існує рядок, якій має вказані значення з універсального домену D  для 

відповідних атрибутів.  

Введемо множину дозволених формул узагальненого числення на домені 

при використанні:  

• множини атрибутів A  і універсального домену D ;  

• множини предметних констант ,..., 21 dd ;  

• множини предметних змінних ,..., 21 xx ;  

• множини функціональних символів ,..., 21
21
nn

ff , де верхні індекси 

позначають арність, 1≥in ;  

• множини предикатних символів ,..., 21
21
mm

pp , де верхні індекси 

позначають арність, 1≥im ; 

• множини (символів) сталих таблиць разом зі своїми схемами; сталі 

таблиці будемо позначати як Rt, ; 

• множини (символів) змінних таблиць разом зі своїми схемами; змінні 

таблиці будемо позначати як RX , . 

Областю інтерпретації предметних констант та предметних змінних є 

універсальний домен D .  

Як і раніше використовуємо x  як синтаксичну змінну, областю зміни якої є 

змінні; f ( p ) як синтаксичну змінну, областю зміни якої є функціональні 

(відповідно предикатні) символи; d  як синтаксичну змінну, областю зміни якої 

є константи; AAAA як синтаксичну змінну, областю зміни якої є атрибути. 

Наступні вирази є термами (індукція за довжиною термів): 

a) будь-яка предметна константа A
d  є термом; 

b) будь-яка предметна змінна A
x  є термом; 
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c) якщо nuu ,...,1  – терми, а f  – n -арний функціональний символ, то 

),...,( 1 nuuf  – терм; 

d) вираз є термом, тільки тоді, коли це слідує з правил а), b), c). 

Таким чином, кожна предметна константа та кожна предметна змінна 

асоційована з деяким атрибутом, який вказаний у її верхньому індексі. 

При інтерпретації терми набувають значень з універсального домену D . 

Будемо використовувати u  як синтаксичну змінну, областю зміни якої є 

терми. 

Атомарні формули (атоми) мають вигляд: 

а1. нехай Rt,  – стала таблиця схеми A⊆= },...,{ 1 nAAR . Тоді 

),...,( 1
1

nA
n

A
Rt aa  – атом, де iA

ia  – константа або змінна на універсальному домені 

D , якій співставлено атрибут iA ; 

а2. нехай RX ,  – змінна таблиця схеми A⊆= },...,{ 1 nAAR . Тоді 

),...,( 1
1

nA
n

A
RX aa  – атом, де 1

1
A
a  – константа або змінна на універсальному домені 

D , якій співставлено атрибут iA ; 

а3. нехай muu ,...,1  – терми, а p  – m -арний предикат на універсальному 

домені D . Тоді ),...,( 1 muup  – атом.  

Для побудови формул із атомів використаємо логічні зв’язки ¬ , ∧ , ∨ , 

квантори ∀∃,  та дужки )(, . 

Будемо використовувати P , Q  та G  як синтаксичні змінні, областю зміни 

яких є формули.  

f1. Кожний атом – це формула;  

f2. якщо P  – формула, то ( )P¬  – теж формула;  

f3. якщо P  і Q  – формули, то )( QP ∧ , )( QP ∨ – формули;  

f4. нехай A
x  – змінна, P  – формула, A  – атрибут з множини A , тоді 

A
x∃ ( A )P  – формула; 



52 

f5. нехай A
x  – змінна, P  – формула, A  атрибут з множини A , тоді 

A
x∀ ( A )P  – формула; 

f6. якщо P  – формула, то і )(P  – формула; 

f7. інших формул немає. 

Поняття вільних і зв’язаних змінних на домені визначаються в 

узагальненому численні на домені так само, як і в узагальненому численні 

рядків. Формально визначати поняття дозволеної формули узагальненого 

числення на домені не будемо. Це робиться аналогічно як і в узагальненому 

численні рядків. 

Вираз узагальненого числення зі змінними на домені має вигляд  

)},...,(|,...,{ 11
11

nn A
n

AA
n

A
xxPxx , 

де  

1. формула P  – дозволена, а nA
n

A
xx ,...,1

1 – всі вільні змінні, які входять у 

формулу P , причому кожна змінна iA
ix  асоційована з атрибутом iA , де всі iA  

попарно різні, ni ,,1K= ;  

2. },...,{ 1 nAAR =  – схема виразу. 

Нехай )( A
xP  – дозволена формула, A– атрибут з множини A . У результаті 

підстановки константи d  з універсального домену D  замість змінної A
x  у 

формулу P  отримаємо формулу )/( A
xdP .  

Надамо значення істинності атомам:  

а1. нехай змінна A
x  у підформулі )( A

Rt x  вільна в P , }{AR =  – схема 

сталої таблиці Rt, . Атом )( A
Rt x  набуває значення істина при підстановці 

константи Dd ∈  замість A
x , якщо ( )sAtss ∈∧∈∃ d, , де s  – рядок таблиці 

Rt, , інакше атом )( A
Rt x  набуває значення хиба;  

а2. нехай змінна A
x  у підформулі )( A

RX x  вільна в P , }{AR =  – схема 

змінної таблиці RX , . Атом )( A
RX x  набуває значення істина при підстановці 



53 

константи Dd ∈  замість A
x , якщо ( )sAXss ∈∧∈∃ d, , де s  – рядок таблиці 

RX , , інакше атом )( A
RX x  набуває значення хиба;  

а3. нехай змінна A
x  в підформулі ),...,( 1 muup  вільна в P , тоді при 

підстановці константи Dd ∈  замість змінної A
x  замінимо відповідну предметну 

змінну на d . Атом ),...,( 1 muup , де iu – терми (предметні константи), набуває 

значення істина, якщо предикат p  істинний на відповідних значеннях, інакше 

атом набуває значення хиба. 

Нехай P  дозволена формула без вільних змінних. Інтерпретація формули 

P  визначається наступним чином: 

f1. якщо GP ¬= , то в G  немає вільних змінних. Формула P  істинна, коли 

G  хибна, і хибна, коли формула G  істинна; 

f2.  якщо QGP ∧=  або QGP ∨= , то в G  і Q  немає вільних змінних. 

Якщо QGP ∧= , то формула P  істинна тоді, коли G  та Q  водночас істинні, у 

всіх інших випадках формула P  хибна. Якщо QGP ∨= , то формула P  хибна 

тоді, коли G  та Q  водночас хибні, у всіх інших випадках формула P  істинна; 

f3. якщо =P A
x∃ ( A )G , то A

x  – єдина змінна, яка входить у формулу G  

вільно. Формула P  істинна, якщо існує константа Dd ∈ , така, що формула 

)/( A
xdG  – істинна, інакше формула P  хибна;  

f4. якщо =P A
x∀ ( A )G , то A

x  – єдина змінна, яка входить у формулу G  

вільно. Формула P  істинна, якщо для кожної константи Dd ∈  формула 

)/( A
xdG  істинна, інакше формула P  хибна;  

f5. якщо )(GP = , то формула P  істинна, якщо формула G  істинна і хибна, 

якщо формула G  хибна. 

Нехай )},...,(|,...,{ 11
11

nn A
n

AA
n

A
H xxPxx=  – вираз узагальненого числення на 

домені.  



54 

Значенням виразу H  назвемо таблицю схеми },...,{ 1 nAAR = , яка містить всі 

рядки )(RSs∈ , { }nnAAs dd ,,...,, 11=  такі, що формула )/,...,/( 1
11

nA
nn

A
xdxdP  

істинна – { }RістиннаRSss nA
nn

A ,)/,...,/()(| 1
11 −∧∈ xdxdP . 

 

2.4 Еквівалентність табличної алгебри нескінченних таблиць та 

відповідних числень  

 

2.4.1 Редукція табличної алгебри нескінченних таблиць до 

узагальненого числення рядків 

 

Покажемо, що для довільного виразу табличної алгебри нескінченних 

таблиць можна побудувати еквівалентний вираз узагальненого числення рядків.  

Вираз узагальненого числення рядків E  еквівалентний виразу табличної 

алгебри нескінченних таблиць F , якщо значення виразу E  співпадає із 

значенням виразу F  за умови, що табличні константи і табличні змінні 

інтерпретуються однаково в цих двох виразах.  

Теорема 2.1. Якщо F  – вираз табличної алгебри нескінченних таблиць, то 

можна ефективно побудувати еквівалентний йому вираз E  узагальненого 

числення рядків. □ 

Доведення. Згідно леми 2.1 при доведенні теореми розглядаємо вирази 

табличної алгебри нескінчених таблиць, які містять тільки операції об’єднання, 

різниці, селекції, проекції, з’єднання та перейменування. Доведення проведемо 

індукцією за числом операцій в F .  

■ База індукції (немає операцій). Можливі два випадки. По-перше, 

RtF ,=  – стала таблиця, де t  – (взагалі кажучи, нескінченна) множина рядків 

схеми R . Покладемо )}(|)({ xx RtRE = .  
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По-друге, RXF ,=  – змінна таблиця. У даному випадку покладемо 

)}(|)({ xx RXRE = .  

Крок індукції. Припустимо, що твердження теореми виконується для будь-

якого виразу табличної алгебри (нескінченних) таблиць, який містить менше 

...3,2,1=k  операцій. Нехай вираз F  містить k  операцій.  

■ Випадок 1 (об’єднання). 21 FFF RU= . Тоді вирази 1F  і 2F  мають менше 

k  операцій, тому існують, згідно індуктивного припущення, вирази 

узагальненого числення рядків )}(|)({ xPx R  і )}(|)({ xQx R , еквівалентні 

виразам 1F  і 2F  відповідно. Покладемо { })()(|)( xQxPx ∨= RE . ▪ 

■ Випадок 2 (різниця). 21 \ FFF R= . Тоді, як і у випадку 1, існують вирази 

узагальненого числення рядків )}(|)({ xPx R  і { })(|)( xQx R , еквівалентні 

виразам 1F  і 2F  відповідно. Покладемо { })()(|)( xQxPx ¬∧= RE . ▪ 

■ Випадок 3 (селекція). ( )1,~ FF Rpσ= . Нехай )}(|)({ xPx R  – вираз 

узагальненого числення рядків, еквівалентний виразу 1F . Покладемо 

( ){ })(),...,()(|)( 1 mAARE xxpxPx ∧= , де },...,{ 1 mAAR =  схема таблиці, яка є 

значенням виразу 1F . Тут припускається, що предикат-параметр селекції 

заданий так: trueAsAstruesp m =⇔= ))(),...,(()(~
1p , )(RSs∈ , де p  – m -арний 

сигнатурний предикатний символ. ▪ 

■ Випадок 4 (проекція). )( 1, FF RXπ= . Нехай )}(|)({ xPx R  – вираз 

узагальненого числення рядків, еквівалентний виразу 1F . Покладемо 

))}()()()((|)({ AARRXE
RXA

xyxPxy =∧∧∃=
∈ I

I . Особливий випадок: якщо 

∅=RX I , то )}()(|)({ xPxy RE ∃∅= ▪ 

■ Випадок 5 (з’єднання). 2
,

1
21

FFF
RR
⊗= . Нехай )}(|)({ 1 xPx R  і 

{ })(|)( 2 yQy R  – вирази узагальненого числення рядків, еквівалентні виразам 1F  

та 2F  відповідно. У даному випадку покладемо 

.))()()()()()()(()(|)(
21

2121 





 =∧∧=∧∧∧∃∃=

∈∈
AAAARRRRE

RARA
yzxzyQxPyxz U ▪ 
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■ Випадок 6 (перейменування). )( 1, FRtF Rξ= , де AA→~:ξ  – ін’єктивна 

(взагалі кажучи, часткова) функція, що здійснює перейменування атрибутів. 

Тоді, згідно індуктивного припущення, існує вираз узагальненого числення 

рядків )}(|)({ xPx R , еквівалентний виразу 1F . Покладемо 

,)))(()()()()()((|)(
\

2 





 =∧∧=∧∧∃=

∈∈
AACCRRE

domRAdomRC
ξ

ξξ
yxxyxPxy

I  
де 

][)\(2 RdomRR ξξ U=  (зауважимо, що це схема перейменованої таблиці)13). ▪□
 

Теорема 2.1 встановлює, що узагальнене числення рядків не менш виразне, 

ніж таблична алгебра (використовуючи термінологію [77]).  

 

2.4.2 Редукція узагальненого числення рядків до узагальненого 

числення на домені 

 

Проведемо редукцію узагальненого числення рядків до узагальненого 

числення на домені. Для цього задамо відображення HE →:ϕ , яке кожному 

виразу узагальненого числення рядків ставить у відповідність еквівалентний 

вираз узагальненого числення на домені.  

Нехай { })(|)( yy PRE =  – вираз узагальненого числення рядків, змінна y  – 

єдина змінна, яка входить у формулу P  вільно, а },...,{ 1 nAAR = . 

Використовуємо y  як синтаксичну змінну, областю зміни якої є змінні 

узагальненого числення рядків. 

Застосуємо спочатку відображення ϕ  до термів узагальненого числення 

рядків: 

1. кожну предметну константу d  узагальненого числення рядків замінимо 

на константу Ad  узагальненого числення на домені, де RA∈  – атрибут 

асоційований з даною константою;  

                                           
13)

 Відмітимо, що за означенням перейменування атрибути з множини ξdomR I  перейменовубться згідно 

з відображенням-параметром ξ , а атрибути з множини ξdomR \  – залишаються незмінними. Те, що схема R  є 

ξ -допустимою, гарантує коректність такого перейменування [85]. 
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2. кожен терм x ( iA ) узагальненого числення рядків замінимо змінною 

iA
ix  узагальненого числення на домені; 

3. кожен терм узагальненого числення рядків ),...,( 1 nvvf , де iv  – терми 

узагальненого числення рядків, ni ,...,1= , замінимо на терм узагальненого 

числення на домені ),...,( 1 nuuf , де ju  – терми узагальненого числення на 

домені, ni ,...,1= , отримані в результаті попередніх замін. 

Застосуємо відображення ϕ  до атомів узагальненого числення рядків: 

а1. кожен атом )(zRt  узагальненого числення рядків замінимо на атом 

узагальненого числення на домені ),,( 1
1

mA
m

A
Rt zz K , де mA

m
A

zz ,,1
1 K  – змінні 

узагальненого числення на домені, },...,{ 1 mAAR =  – схема сталої таблиці Rt, ; 

а2. кожен атом )(zRX  узагальненого числення рядків замінимо на атом 

узагальненого числення на домені ),,( 1
1

mA
m

A
RX zz K , де mA

m
A

zz ,,1
1 K  – змінні 

узагальненого числення на домені, },...,{ 1 mAAR =  – схема змінної таблиці 

RX , ; 

а3. кожен атом узагальненого числення рядків ),...,( 1 mvvp , де iv  – терми 

узагальненого числення рядків, mi ,...,1= , замінимо на атом узагальненого 

числення на домені ),...,( 1 muup , де ju  – терми узагальненого числення на 

домені, mj ,...,1= , отримані в результаті попередніх замін. 

Кожну формулу P  узагальненого числення рядків перетворимо на 

формулу P ′  узагальненого числення на домені, де формула P ′  – це формула 

P , у якій для кожного атома виконані заміни а1-а3, а кожна вільна змінна z  

схеми },...,{ 1 mAAR =  узагальненого числення рядків замінена m  змінними 

mA
m

A
zz ,...,1

1  узагальненого числення на домені.  

• Формулу з квантором узагальненого числення рядків Gz )( 2R∃ , 

},...,{ 12 mAAR =  перетворимо на формулу узагальненого числення на домені 

вигляду Gzz ′∃∃ )()...( 11
1

m
A
m

A
AA m . 
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• Формулу з квантором узагальненого числення рядків Gz )( 2R∀ , 

},...,{ 12 mAAR =  перетворимо на формулу узагальненого числення на домені 

вигляду Gzz ′∀∀ )()...( 11
1

m
A
m

A
AA m . 

Виконавши вказані заміни, отримаємо вираз узагальненого числення зі 

змінними на домені )},...,(|,...,{ 11
11

mm A
m

AA
m

A
H yyPyy= . В результаті проведених 

замін очевидно, що кожна змінна iA
iz  узагальненого числення на домені може 

приймати точно ті самі значення, що і z ( iA ). Отже, значення виразу H  

співпадає із значенням виразу E . Тому має місце наступна теорема. 

Теорема 2.2. Якщо E  – вираз узагальненого числення рядків, то можна 

ефективно побудувати еквівалентний йому вираз H  узагальненого числення на 

домені. □ 

Таким чином, узагальнене числення на домені є не менш виразним, ніж 

узагальнене числення рядків (використовуючи термінологію [77]). 

 

2.4.3 Редукція узагальненого числення на домені до табличної алгебри 

нескінченних таблиць 

 

Покажемо, що для довільного виразу узагальненого числення на домені 

можна побудувати еквівалентний вираз табличної алгебри нескінченних 

таблиць. 

Теорема 2.3. Для кожного виразу узагальненого числення на домені H  

можна ефективно побудувати еквівалентний йому вираз F  табличної алгебри 

нескінченних таблиць. □ 

Доведення. Нехай )},...,(|,...,{ 11
11

nn A
n

AA
n

A
H xxPxx=  – вираз узагальненого 

числення на домені, значенням якого є таблиця схеми },...,{ 1 nAAR = . Побудуємо 

для кожної підформули G  формули P  еквівалентний табличний вираз GF .  
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Доведемо індукцією по числу операторів у підформулі G  з P , що якщо G  

містить вільні змінні на універсальному домені mA
m

A
yy ,...,1

1 , то для виразу 

)},...,(|,...,{ 11
11

mm A
m

AA
m

A
yyGyy  існує еквівалентний вираз табличної алгебри GF . 

Тоді, якщо G  є сама P , отримаємо табличний вираз для 

)},...,(|,...,{ 11
11

nn A
n

AA
n

A
xxPxx . Припускається, що mA

m
A

yy ,...,1
1  – всі вільні змінні в 

G , і значенням виразу )},...,(|,...,{ 11
11

mm A
m

AA
m

A
yyGyy  є таблиця схеми 

},...,{ 1 mG AAR = . 

Замінимо змінні у формулі P  таким чином, щоб жодна змінна не входила 

одночасно і вільно, і зв’язано у P  та не була зв’язана квантором у двох різних 

місцях. Тепер кожна змінна асоційована з атрибутом, який або входить у 

квантор A
x∀ ( A ) чи A

x∃ ( A ), якщо змінна зв’язана у формулі P , або, якщо 

змінна вільна в P , співставленим змінній iA
ix , що знаходиться у виразі H  зліва 

від вертикальної лінії (тобто в останньому випадку асоційований атрибут – це 

атрибут, співставлений змінній iA
ix ). 

Будь-якому атрибуту A  співставимо константну таблицю A][D  схеми }{A . 

Значенням цієї таблиці є одноатрибутна таблиця }{, At , яка містить всі рядки 

{ }dAs ,= , де D∈d  – довільний елемент множини D .  

База індукції (немає операторів, тобто логічних зв'язок і кванторів). 

Підформула G  – атом вигляду ),...,( 1 muup , або ),...,( 1
1

nA
n

A
Rt aa , або 

),,( 1
1

mA
m

A
RX zz K . 

1) ■ Нехай G  має вигляд ),...,( 1 muup , де iu  – терми узагальненого 

числення на домені, причому kA
k

A
yy ,...,1

1  – всі змінні цих термів, а kAA ,,1 K  – 

атрибути співставлені цим змінним. Покладемо 

GF = 





 ⊗⊗

−
k

kk
k A

RRRRR
AAAp ][...][

,...,
},,{,~

1121
11

DD
UU

Kσ , де },{ ii AR =  ki ,,1K= . Це 

робиться в припущенні, що предикат-параметр селекції заданий наступним 
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чином trueAsAstruesp
mkk =⇔= ))(),...,(()(~

1
p , )(RSs∈ , де p  – m -арний 

сигнатурний предикатний символ. ▪ 

2) ■ Нехай G  має вигляд ),...,( 1
1

nA
n

A
t aa , де iA

ia  – константа або змінна на 

універсальному домені D . Нехай },...,{ 1 kAAR =  – схема сталої таблиці Rt, . 

Покладемо GF = ( )( )RtRpRY ,,~, σπ , де p~  – предикат-параметр селекції, який є 

кон’юнкцією рівностей вигляду iA
iiA a=  по всіх i , для яких iA

ia  – константа; 

крім того Y = jA

jjA a|{  – змінна}.▪ 

3) ■ Нехай G  має вигляд ),...,( 1
1

nA
n

A
X aa , де iA

ia  – константа або змінна на 

універсальному домені D . Нехай },...,{ 1 kAAR =  – схема змінної таблиці RX , . 

Покладемо GF = ( )( )RtRpRY ,,~, σπ , де p~  – предикат-параметр селекції, який є 

кон’юнкцією рівностей вигляду iA
iiA a=  по всіх i , для яких iA

ia  – константа; 

крім того Y = jA

jjA a|{  – змінна}.▪ 

Крок індукції. Припустимо, що підформула G  містить принаймні один 

оператор і що гіпотеза індукції справедлива для всіх підформул формули P , що 

мають менше операторів, ніж G . 

■ Випадок 1. QG ¬= . Нехай QF  – табличний вираз для Q , а значенням 

виразу QF  є таблиця схеми QR . Покладемо QRG FF
Q

~= .▪ 

■ Випадок 2. QQG ′∨= . Нехай вільні змінні з Q  – це pk
C

p
CB

k
B vvzz ,...,,,..., 11

11 , 

а з Q′  – це qk
K

q
KB

k
B wwzz ,...,,,..., 11

11 , де змінні pC

p
C

vv ,...,1
1  та qK

q
K

ww ,...,1
1  попарно не 

співпадають. Змістовно кажучи, kB

k
B

zz ,...,1
1  – всі спільні змінні виразів Q  та 'Q . 

Нехай QF  та QF ′  – табличні вирази для Q  і Q′  відповідно, причому iC , 

pi ,...,1=  – атрибути, асоційовані зі змінними pC

p
C

vv ,...,1
1 , а jK , qj ,...,1=  – 

атрибути асоційовані із змінними qK

q
K

ww ,...,1
1 . 

Покладемо 
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q
qqQQQ

K
KKKRKKR

K
KR

QFF ][...][
}{},,...,{}{},{}{,

1
1121

1
1

DD
−

⊗⊗⊗=
UU

,  

а  

'

}{},,...,{}{},{

'

}{,
2 ][...][

1121
1

1
p

ppQQQ

C
CCCRCCR

C
CR

QFF DD
−′′′

⊗⊗⊗= ′
UU

,  

де QR  та 'QR  – схеми таблиць, які є значеннями табличних виразів QF  та QF ′  

відповідно. Позначимо через 
1FR  та 

2FR  – схеми таблиць, які є значеннями 

табличних виразів 1F  та 2F  відповідно. За побудовою виразів 1F  та 2F  їхні 

схеми 
1FR  та 

2FR  рівні. Тому покладемо 21
1

FFF
FRG U= .▪ 

■ Випадок 3. QQG ′∧= . Даний вираз узагальненого числення на домені 

можна виразити через операції заперечення та диз’юнкції. За законом де 

Моргана )( QQG ′¬∨¬¬= .▪ 

■ Випадок 4. QxG )(AA∃= . Нехай QF  – табличний вираз для Q . Покладемо 

GF  рівним )(}{\ QXAX FUπ , де X  – схема таблиці, яка є значенням табличного 

виразу QF .▪ 

■ Випадок 5. QxG )(AA∀= . Даний вираз узагальненого числення на домені 

можна виразити через операцію заперечення та квантор існування 

)))((()( QxQx ¬∃¬=∀ AA AA . ▪□ 

Отже, доведено, що таблична алгебра нескінченних таблиць є не менш 

виразною, ніж узагальнене числення на домені.  

Враховуючи теореми 2.1, 2.2 та 2.3 (ситуація показана на рис. 2.2), можна 

зробити висновок, що таблична алгебра нескінченних таблиць, узагальнене 

числення рядків і узагальнене числення на домені однаково виразні. Таким 

чином, встановлено основний результат. 

Теорема 2.4. Таблична алгебра нескінченних таблиць, узагальнене 

числення рядків і узагальнене числення на домені еквівалентні. □ 
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Рис. 2.2. Еквівалентність табличної алгебри нескінченних таблиць (ТАНТ), 

узагальненого числення рядків (УЧР) і узагальненого числення на домені (УЧД) 

 

 

2.5 Підалгебра скінченних таблиць табличної алгебри нескінченних 

таблиць 

 

На практиці, зазвичай, мають справу зі скінченними таблицями. Таблична 

алгебра, розглянута у монографії [85], та узагальнена таблична алгебра, 

представлена у статті [45], в яких під реляцією розуміється скінченна множина 

рядків, є підалгебрами табличної алгебри нескінченних таблиць. Справді, якщо 

ΞΩ ,, PT'  – узагальнена таблична алгебра в розумінні [45], то множина T'  є 

підмножиною множини T  та T'  замкнена відносно кожної операції сигнатури 

ΞΩ ,P . 

Таким чином, під табличною алгеброю скінченних таблиць розуміємо 

алгебру ΞΩ ,, PT' , де T'  – множина усіх скінченних таблиць.  

Під таблицею схеми R  (даної алгебри) розуміємо пару Rt, , де 

)(RTt∈ 14) – скінченна множина рядків вказаної схеми R . Тоді 

                                           
14)

 Множина )(RT  розуміється в сенсі монографії [85]. 
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)}(|,{)( RTtRtR ∈=T'  – множина усіх скінченних таблиць схеми R , а 

U
A

T'T'
⊆

=
R

R)(  – множина всіх скінченних таблиць.  

Лема 2.2. Будь-який вираз табличної алгебри скінченних таблиць можна 

замінити еквівалентним йому виразом, який використовує сталі таблиці з 

єдиним атрибутом і єдиним рядком (одноатрибутні однорядкові таблиці), 

операції селекції, з’єднання, проекції, об’єднання, різниці й перейменування. □ 

Доведення. ■ Справді, нехай Rt,  – стала таблиця, де },...,{ 1 nsst = , 

},...,{ 1 mAAR = , причому },,...,,{
11 mimii dAdAs = , ni ,...,1= .  

Замінимо дану таблицю виразом 

{ }{ } { }{ }

{ }{ } { }{ }

{ }{ } { }{ } =
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■ Оскільки таблична алгебра скінченних таблиць є підалгеброю табличної 

алгебри нескінченних таблиць, то згідно леми 2.1 будь-який вираз табличної 

алгебри скінченних таблиць можна замінити еквівалентним йому виразом, який 

використовує операції селекції, з’єднання, проекції, об’єднання, різниці та 

перейменування. ▪□ 

 

2.6 Обмеження узагальненого числення рядків для використання 

лише скінченних таблиць 

 

Представлене вище узагальнене числення рядків дозволяє визначати 

нескінченні таблиці. Оскільки тепер будемо працювати лише зі скінченними 

таблицями, то потрібно, щоб кожна формула в узагальненому численні рядків 
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позначала в інтерпретації лише скінченну таблицю. Тому наслідуючи Д. Мейєра 

[77] та Дж. Ульмана [88], надалі розглядаємо лише так звані безпечні вирази 

реляційного числення.  

Нехай { })(|)( xPx RE =  – вираз узагальненого числення рядків і RA∈ .  

Розширеним активним доменом атрибута A  відносно формули P  виразу E  

називається множина  

−= ddP |{,AD константа в U}P tA
зтаблицясталаRt

D ,
, P−

U , 

де )},&(|{, sdAtssdD tA ∈∈∃=  – активний домен атрибута A  відносно 

таблиці Rt,  [85]. Покладемо PP ,A
RA

DD
∈

= U . 

Таким чином, змістовно кажучи, розширений активний домен атрибута 

відносно формули – це множина всіх констант формули, поповнена значеннями 

атрибутів, вказаними у формулі. 

Вираз )}(|)({ xPx R  узагальненого числення рядків називається безпечним, 

коли виконуються умови: 

1. якщо формула )/( xP s  істинна, то PDAs ∈)(  для всіх атрибутів, RA∈ , 

тут s  – довільний рядок відповідної схеми; 

2. якщо k, zzzy ,,, 21 K  – всі змінні, які входять у формулу G  вільно, а 

),,,()( 21 k,X zzzyGy K∃  – підформула формули P , то з того, що формула 

)/,,/,//( 2211 kkuu,us zzzyG K  істинна, слідує, що GDAs ∈)(  для всіх атрибутів, 

XA∈ , а RX ⊆ , тут kuus,u ,,, 21 K  – довільні рядки відповідних схем; 

3. якщо k, zzzy ,,, 21 K  – всі змінні, які входять у формулу G  вільно, а 

),,,()( 21 k,X zzzyGy K∀  – підформула формули P , то з того, що GDAs ∉)( , 

XA∈  слідує, що формула )/,,/,//( 2211 kkuu,us zzzyG K  істинна, причому 

RX ⊆ , тут A  – довільний атрибут множини X , а kuus,u ,,, 21 K  – довільні рядки 

відповідних схем. 

Умови 2) та 3) дозволяють встановлювати істинність формул з кванторами 

),,,()( 21 k,X zzzyGy K∃  і ),,,()( 21 k,X zzzyGy K∀ , розглядаючи значення змінної 
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y , що є функціями з X  в GD , тобто розглядаються значення атрибутів лише з 

відповідних розширених активних доменів. 

Зауважимо також, що означення безпечного виразу носить семантичний 

характер, оскільки задіяні інтерпретації. 

 

2.7 Обмеження узагальненого числення на домені для використання 

лише скінченних таблиць 

 

Як і у випадку обмеженого узагальненого числення рядків введемо поняття 

розширеного активного домену атрибута відносно формули. Нехай 

)},...,(|,...,{ 11
11

nn A
n

AA
n

A
H xxPxx=  – вираз узагальненого числення на домені.  

Розширеним активним доменом атрибуту A  відносно формули P  виразу 

H  називається множина  

−= ddP |{,AD константа в U}P tA
зтаблицясталаRt

D ,
, P−

U , 

де tAD , , як і раніше, активний домен атрибута A . 

Вираз )},...,(|,...,{ 11
11

nn A
n

AA
n

A
xxPxx  узагальненого числення на домені 

називається безпечним, коли виконуються умови: 

1. якщо формула )/,...,/( 1
11

nA
nn

A
dd xxP  істинна, де ndd ,,1 K  – довільні 

константи, то P,iAi Dd ∈ , де iA  – атрибут з R , співставленний зі змінною iA
ix , 

ni ,,1K= , },...,{ 1 nAAR = ; 

2. якщо )(AA
y∃ G  – підформула формули P , то з того, що формула 

)/( Ad yG  істинна, слідує, що G,ADd ∈ , RX ⊆ , тут d  – довільна константа 

(елемент універсального домену); 

3. якщо )(AA
y∀ G  – підформула формули P , то з того, що G,ADd ∉  

слідує, що формула )/( Ad yG  істинна; тут як і в попередньому пункті, d  – 

довільна константа. 
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При обмеженій інтерпретації виразу )},...,(|,...,{ 11
11

nn A
n

AA
n

A
xxPxx , значення 

змінної iA
ix  є значеннями з P,iAD , ni ,,1K= .  

Зазначимо, що визначення безпечного виразу числення на домені носить 

семантичний характер. 

 

2.8 Еквівалентність табличної алгебри скінченних таблиць та 

обмежених реляційних числень 

 

2.8.1 Редукція табличної алгебри скінчених таблиць до обмеженого 

узагальненого числення рядків 

 

Покажемо, що для довільного виразу табличної алгебри скінченних 

таблиць можна побудувати еквівалентний безпечний вираз узагальненого 

числення рядків.  

Теорема 2.5. Якщо F  – вираз табличної алгебри скінченних таблиць, то 

можна ефективно побудувати еквівалентний йому безпечний вираз E  

узагальненого числення рядків. □ 

Доведення. Згідно леми 2.2 при доведенні теореми розглядаємо вирази 

табличної алгебри скінченних таблиць, які містять тільки операції об’єднання, 

різниці, селекції, проекції, з’єднання та перейменування, причому допускаються 

тільки одноатрибутні сталі таблиці з одним рядком. Доведення проведемо 

індукцією за числом операцій в F .  

■ База індукції (немає операцій). Можливі два випадки. По-перше, 

RXF ,=  – змінна таблиця, де )(RTt∈ . Покладемо )}(|)({ xx RXRE = . Вираз 

узагальненого числення рядків E  безпечний, оскільки будь-який рядок x , який 

задовольняє )(xRX  належить таблиці RX , , а отже, XDA ∈)(x  для RA∈ . 
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По-друге, F  – стала таблиця для { }{ }d,At = . Покладемо 

{ }( ) ( ) }|{ dxx == AAE .▪ 

Крок індукції. Припустимо, що твердження теореми виконується для будь-

якого виразу табличної алгебри скінченних таблиць, який містить менше 

...,,k 321=  операцій. Нехай вираз F  містить k  операцій.  

■ Випадок 1 (об’єднання). 21 FFF RU= . Тоді табличні вирази 1F  і 2F  

мають менше k  операцій, тому існують безпечні вирази узагальненого числення 

рядків )}(|)({ xPx R  і )}(|)({ xQx R , еквівалентні виразам 1F  і 2F  відповідно. 

Покладемо E  = { })()(|)( xQxPx ∨R  і покажемо, що цей вираз безпечний.  

Якщо змінний рядок x  задовольняє формулі )()( xQxP ∨ , то цей рядок 

задовольняє формулі )(xP  або формулі )(xQ , тобто Px DA ∈)(  або Qx DA ∈)( . 

Неважко перевірити, що QPQP DDD U=∨ . Таким чином, якщо формула 

)()( xQxP ∨  істинна, то QPx ∨∈DA)( .  

Крім того будь-яка підформула вигляду ),,,()( 21 kX zzzy,Gy K∃  (або 

вигляду ),,,()( 21 kX zzzy,Gy K∀ ) формули )()( xQxP ∨  є підформулою формули 

)(xP  або формули )(xQ . Тому у відповідності з гіпотезою індукції 

виконуються умови безпечності щодо підформул.▪ 

■ Випадок 2 (різниця). 21 \ FFF R= . Тоді як і у випадку 1 існують безпечні 

вирази узагальненого числення рядків )}(|)({ xPx R  і { })(|)( xQx R , еквівалентні 

табличним виразам 1F  і 2F  відповідно. Покладемо E  = { })()(|)( xQxPx ¬∧R .  

Доведення безпечності приводиться аналогічно попередньому випадку з 

використанням очевидної рівності QPQP DDD U=¬∧ .▪ 

■ Випадок 3 (селекція). ( )1,~ FF Rpσ= . Нехай )}(|)({ xPx R  – безпечний 

вираз узагальненого числення рядків, еквівалентний табличному виразу 1F . 

Покладемо E  = { }))(),...,(()(|)( 1 mAAR xxpxPx ∧ , де },...,{ 1 mAAR =  – схема 

таблиці, яка є значенням виразу 1F . Тут припускається, що предикат-параметр 



68 

селекції заданий так: trueAsAstruesp m =⇔= ))(),...,(()(~
1p , )(RSs∈ , де p  – m -

арний сигнатурний предикатний символ.  

Вираз E  безпечний, оскільки кожен рядок x  обмежується значеннями, що 

задовольняють формулі )(xP .▪ 

■ Випадок 4 (проекція). )( 1, FF RXπ= . Нехай )}(|)({ xPx R  – безпечний 

вираз узагальненого числення рядків, еквівалентний табличному виразу 1F . 

Покладемо E  = ))}()()()((|)({ AARRX
RXA

xyxPxy =∧∧∃
∈ I

I . Як і рашіне в 

доведенні теореми 2.1 у випадку порожності перетину RX I  другий член 

кон’юнкції опускається. 

Даний вираз є безпечним, оскільки )(Ay  обмежується значеннями, які 

може приймати )(Ax , для довільного атрибуту RXA I∈ .▪ 

■ Випадок 5 (з’єднання). 2
,

1
21

FFF
RR
⊗= . Нехай )}(|)({ 1 xPx R  і 

{ })(|)( 2 yQy R  – безпечні вирази узагальненого числення рядків, еквівалентні 

табличним виразам 1F  та 2F  відповідно. Покладемо 

E  = ))}.()()()()()()(()(|)({
21

2121 AAAARRRR
RARA

yzxzyQxPyxz =∧∧=∧∧∧∃∃
∈∈

U   

Даний вираз є безпечним, оскільки )(Az  обмежується значеннями, які може 

приймати )(Ax , для всіх атрибутів 1RA∈  та )(Ay , для всіх атрибутів 2RA∈ .▪ 

■ Випадок 6 (перейменування). )( 1, FRtF Rξ= , де AA→~:ξ  – ін’єктивна 

функція, що здійснює перейменування атрибутів. Тоді існує безпечний вираз 

узагальненого числення рядків )}(|)({ xPx R , еквівалентний табличному виразу 

1F . У даному випадку покладемо 

E  = )))},(()()()()()((|)({
\

2 AACCRR
domRAdomRC

ξ
ξξ

yxxyxPxy =∧∧=∧∧∃
∈∈ I  

де 

][\2 RdomRR ξξ U= .  

Даний вираз є безпечним, оскільки )(Cy  обмежується значеннями, які 

може приймати )(Cx , для всіх атрибутів ξdomRC \∈ , а ))(( Aξy  – тими 

значеннями, які може приймати )(Ax , для всіх атрибутів ξdomRA I∈ .▪□ 
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2.8.2 Редукція обмеженого узагальненого числення рядків до 

обмеженого узагальненого числення на домені 

 

Проведемо редукцію обмеженого узагальненого числення рядків до 

обмеженого узагальненого числення на домені. Для цього розглянемо 

відображення HE
ϕ

a , яке кожному безпечному виразу узагальненого числення 

рядків ставить у відповідність еквівалентний безпечний вираз узагальненого 

числення на домені.  

Нехай { })(|)( yPy RE =  – безпечний вираз узагальненого числення рядків, 

змінна y  – єдина змінна, яка входить у формулу P  вільно, а },...,{ 1 nAAR = .  

Виконаємо потрібні заміни, вказані в доведенні теореми 2.2 та отримаємо 

вираз узагальненого числення зі змінними на домені 

)},...,(|,...,{ 11
11

nn A
n

AA
n

A
H yyPyy= . Кожна змінна iA

iz  узагальненого числення на 

домені може приймати точно ті самі значення, що і z ( iA ). Таким чином, якщо 

вираз узагальненого числення рядків { })(|)( yPy RE =  безпечний, то безпечний і 

результуючий вираз числення на домені )},...,(|,...,{ 11
11

nn A
n

AA
n

A
H yyPyy=  та 

значення виразу H  співпадає зі значенням виразу E . Тому має місце наступна 

теорема. 

Теорема 2.6. Якщо E  – безпечний вираз узагальненого числення рядків, то 

можна ефективно побудувати еквівалентний йому безпечний вираз H  

узагальненого числення на домені. □ 

 

2.8.3 Редукція обмеженого узагальненого числення на домені до 

табличної алгебри скінченних таблиць 

 

Покажемо, що для довільного безпечного виразу узагальненого числення 

на домені можна побудувати еквівалентний вираз табличної алгебри скінченних 

таблиць. Має місце наступна теорема. 
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Теорема 2.7. Для кожного безпечного виразу узагальненого числення на 

домені H  можна ефективно побудувати еквівалентний йому вираз F  табличної 

алгебри скінченних таблиць. □ 

Доведення. Нехай )},...,(|,...,{ 11
11

nn A
n

AA
n

A
H xxPxx=  – безпечний вираз 

узагальненого числення на домені, значенням якого є таблиця схеми 

},...,{ 1 nAAR = . Хоча заданий вираз є безпечним, можуть існувати підформули 

формули ),...,( 1
1

nA
n

A
xxP , які не володіють цією властивістю.  

Доведемо індукцією по числу операторів у підформулі G  з P , що якщо G  

містить вільні змінні на універсальному домені mA
m

A
yy ,...,1

1 , то для виразу 

)},...,(|,...,{ 11
11,

mm

Gi
Gi

A
m

AA
m

A
RA

RA
DN yyGyyP I

∈
 існує еквівалентний вираз табличної 

алгебри скінченних таблиць GF . Вище і всюди далі P,i
Gi

A
RA

DN
∈

, якщо не 

враховувати схеми, розуміється як в [85]. При побудові табличних виразів 

суттєва рівність i
RA

A
RA

tDN
Gi

i
Gi ∈∈

⊗=P, , де it  – сталі таблиці одноатрибутних схем 

}{ iA , причому P,1}{ ))((
ii AiA Dt =π . Тоді, якщо G  є сама P , отримаємо табличний 

вираз вигляду )},...,(|,...,{ 11
11,

nn

j
j

A
n

AA
n

A
RA

RA
DN xxPxxP I

∈
. Припускається, що 

mA
m

A
yy ,...,1

1 – всі вільні змінні в G , і значенням виразу 

)},...,(|,...,{ 11
11,

mm

Gi
Gi

A
m

AA
m

A
RA

RA
DN yyGyyP I

∈
 є таблиця схеми },...,{ 1 mG AAR = . 

Замінимо змінні у формулі P  таким чином, щоб жодна змінна не входила 

одночасно і вільно, і зв’язано у P , та не була зв’язана квантором у двох різних 

місцях. Тепер кожна змінна асоційована з атрибутом, який або входить у 

квантор )(AA
x∀  чи )(AA

x∃ , якщо змінна зв’язана у формулі P , або, якщо 

змінна вільна в P , співставленим змінній iA
ix , що знаходиться у виразі H  зліва 

від вертикальної лінії. 
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Будь-якому атрибуту A  співставимо табличний вираз: значенням даного 

виразу є одноатрибутна таблиця }{, At , яка містить всі рядки вигляду 

{ }dAs ,= , P,ADd ∈ . Позначимо цей вираз через AD][ . 

База індукції (немає операторів, тобто логічних зв’язок і кванторів). 

Підформула G  – атом вигляду ),...,( 1 muup , або ),...,( 1
1

nA
n

A
t aa , або ),...,( 1

1
nA

n
A

X aa . 

Розглянемо всі можливі випадки. 

1) ■ Нехай G  має вигляд ),...,( 1 muup , де iu  – терми узагальненого 

числення на домені, причому kA
k

A
yy ,...,1

1  – всі змінні цих термів, а kAA ,,1 K  – 

атрибути співставлені з цими змінними. Покладемо GF  рівним 

)][...]([
,...,

~
1121

1 k
kk

A
RRRRR

Ap DD
−

⊗⊗
UU

σ , де }{ ii AR = , ki ,...,1= . Тут предикат-параметр 

селекції заданий наступним чином trueAsAstruesp
mll =⇔= ))(),...,(()(~

1
p , 

)(RSs∈ , де p  – m -арний сигнатурний предикатний символ.▪ 

2) ■ Нехай G  має вигляд ),...,( 1
1

nA
n

A
t aa , де iA

ia  – константа або змінна на 

універсальному домені D . Нехай },...,{ 1 kAAR =  – схема сталої таблиці Rt, . 

Покладемо табличний вираз GF  рівним )),(( ~, RtpRY σπ , де p~  – предикат-

параметр селекції, який є кон’юнкцією рівностей iA
iiA a=  по всіх i , для яких 

iA
ia  – константа; а Y  = jA

jjA a|{  – змінна}. Якщо множина атрибутів Y  порожня, 

то у виразі GF  проекція відсутня.▪ 

3) ■ Нехай G  має вигляд ),...,( 1
1

nA
n

A
X aa , де iA

ia  – константа або змінна на 

універсальному домені D . Нехай },...,{ 1 kAAR =  – схема змінної таблиці RX , . 

Покладемо табличний вираз GF  рівним )),(( ~, RXpRY σπ , де предикат-параметр 

селекції p~  є кон’юнкцією рівностей iA
iiA a=  по всіх i , для яких iA

ia  – константа; 

а Y  = jA

jjA a|{  – змінна}. Аналогічно до попереднього пункту, якщо множина 

атрибутів Y  порожня, то у виразі GF  проекція відсутня.▪ 
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Крок індукції. Припустимо, що підформула G  містить принаймні один 

оператор і що гіпотеза індукції справедлива для всіх підформул формули P , що 

мають менше операторів, ніж G . 

■ Випадок 1. QG ¬= . Нехай QF  – табличний вираз для формули Q  

вигляду )},...,(|,...,{ 11
11,

mm

Qi
Qi

A
m

AA
m

A
RA

RA
DN yyQyyP I

∈
, а значенням виразу QF  є 

таблиця схеми QR . Покладемо QRG FF
Q

~= . Цей табличний вираз еквівалентний 

виразу )},...,(|,...,{\ 11
11,

mm

Qi
Qi

A
m

AA
m

A
RA

RA
DN yyQyyP

∈
, який, в свою чергу, 

еквівалентний виразу )},...,(|,...,{ 11
11,

mm

Gi
Gi

A
m

AA
m

A
RA

RA
DN yyQyyP ¬

∈
I .▪ 

■ Випадок 2. QQG ′∨= . Нехай вільні змінні з Q  – це pk
C

p
CB

k
B

vvzz ,...,,,..., 11
11 , 

а з Q′  – це qk
K

q
KB

k
B

wwzz ,...,,,..., 11
11 , де змінні pC

p
C

vv ,...,1
1  та qK

q
K

ww ,...,1
1  попарно не 

співпадають (як і в доведенні теореми 2.3 kB
k

B
zz ,...,1

1  – всі спільні вільні змінні 

формул Q  та 'Q ). Нехай QF  та QF ′  – табличні вирази для формул Q  та Q'  

відповідно вигляду  

)},...,,,...,(|,...,,,...,{ 1111
1111,

pkpk

Ql
Ql

C

p
CB

k
BC

p
CB

k
B

RA
RA

DN vvzzQvvzzP I
∈

,  

і 

)},...,,,...,(|,...,,,...,{ 1111

'
'

1111,
qkqk

Qs
Qs

K

q
KB

k
BK

q
KB

k
B

RA
RA

DN wwzzQ'wwzzP I
∈

,  

де QR та 'QR  – схеми таблиць, які є значеннями цих табличних виразів. Нехай 

iC , pi ,...,1=  – атрибути, асоційовані зі змінними pC

p
C

vv ,...,1
1 , а jK , qj ,...,1=  – 

атрибути, асоційовані із змінними qK

q
K

ww ,...,1
1 .  

Покладемо  

1F  = 
q

qqQQQ

K
KKKRKKR

K
KR

Q DDF ][...][
}{},,...,{}{},{}{, 1121

1
1 −

⊗⊗⊗
UU

, 

а 

2F  = 
q

ppQQQ
C

CCCRCCR
C

CR
Q DDF ][...][

}{},,...,{}{},{}{, 1121
1

1 −′′′

⊗⊗⊗′
UU

. 
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Позначимо через 
1FR  та 

2FR  – схеми таблиць, які є значеннями табличних 

виразів 1F  та 2F  відповідно. За побудовою схеми рівні 
1FR =

2FR . Тому 

покладемо 21
1

FFF
FRG U= .  

Причому, оскільки вираз 1F  рівний виразу 

)},...,,,...,(|,...,{ 111
111,

pkm

Gi
Gi

C

p
CB

k
BA

m
A

RA
RA

DN vvzzQyyP I
∈

, а вираз 2F  – виразу 

)},...,,,...,(|,...,{ 111
111,

qkm

Gi
Gi

K

q
KB

k
BA

m
A

RA
RA

DN wwzzQ'yyP I
∈

, то вираз GF  рівний 

виразу )},...,(|,...,{ 11
11,

mm

Gi
Gi

A
m

AA
m

A
RA

RA
DN yyGyyP I

∈
, mi ,,1K= .▪ 

■ Випадок 3. QQG ′∧= . Даний вираз узагальненого числення на домені 

можна виразити через операції заперечення та диз’юнкції: )( QQG ′¬∨¬¬=  (за 

законом де Моргана).▪ 

■ Випадок 4. QyG )( 11
1

++
+∃= m

A
m Am . Нехай QF  – табличний вираз для формули 

Q  вигляду )},...,(|,...,{ 1111
1111,
++
++

∈

mm

Ql
Ql

A
m

AA
m

A
RA

RA
DN yyQyyP I , де QR  – схема таблиці, 

яка є значенням табличного виразу QF . Оскільки P  – формула безпечного 

виразу узагальненого числення на домені, то формула ),...,( 11
11
+
+
mA

m
A

yyQ  не може 

бути істинною, якщо )( 11
1

++
+

m
A
m Amy  не належить множині Q,1+mAD , яка є 

підмножиною P,1+mAD .  

Покладемо GF  рівним { } )(,\ 1 QXAX F
m+

π , де X  – схема таблиці, яка є 

значенням алгебраїчного виразу QF . Даний вираз рівний виразу 

)},...,()(|,...,{ 1111
11111,
++

+++
∈

∃ mmm

Gi
Gi

A
m

A
m

A
m

A
m

A
RA

RA
ADN yyQyyyP I  узагальненого числення 

на домені. ▪ 

■ Випадок 5. QxG )(AA∀= . Даний вираз узагальненого числення на домені 

можна виразити через операцію заперечення та квантор існування 

)))((()( QxQx ¬∃¬=∀ AA AA .▪□ 
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Таким чином, враховуючи теореми 2.5, 2.6 та 2.7 встановлено основний 

результат. 

Теорема 2.8. Таблична алгебра скінченних таблиць, обмежене узагальнене 

числення рядків і обмежене узагальнене числення на домені еквівалентні. □ 

Отже, для табличної алгебри скінченних таблиць та обмежених числень 

має місце ситуація, аналогічно ситуації рис. 2.2. 

 

2.9 Приклади 

 

Розглянемо дві таблиці 1, RБали , де схема 1R ={№, ПІ, Пари, Модуль1, 

Модуль2, Колоквіум, КР, КРР} та 2, RРезультати , де схема 2R ={№, ПІ, 

Всього, ECTS, Залік} (див. табл. 2.1 та табл. 2.2 відповідно). 

Таблиця 2.1  

Бали 

№ ПІ Пари Модуль1 Модуль2 Колоквіум КР КРР 

1. Баков А. 5 15 14 17 16 8 

2. Бойко І. 6 14 15 20 16 9 

3. Борода К. 7 17 20 20 20 9 

4. Кайдан Ю. 6 18 15 18 20 7 

5. Кулак П. 4 8 9 8 16 6 

6. Поданюк І . 5 12 15 4 15 8 

7. Попелов І. 7 17 20 18 18 7 

8. Самусько І. 6 14 13 17 16 8 

9. Сікар Н. 7 9 15 16 16 9 

10. Хаченко Г. 6 13 13 20 11 7 

 



75 

Таблиця 2.2  

Результати 

№ ПІ Всього ECTS Залік 

1. Баков А. 77 C зарах. 

2. Бойко І. 80 C зарах. 

3. Борода К. 93 А зарах. 

4. Кайдан Ю. 84 B зарах. 

5. Кулак П. 51 Fx незарах. 

6. Поданюк І . 59 Fx незарах. 

7. Попелов І. 87 B зарах. 

8. Самусько І. 74 D зарах. 

9. Сікар Н. 72 D зарах. 

10. Хаченко Г. 70 D зарах. 

 

2.9.1 Узагальнене числення рядків 

 

Приклад 1. Атомами узагальненого числення рядків є наступні вирази: 

Результати
2R ( x ), x (ЗАЛІК) = незарах., x (Всього)<60, x (ECTS) = y (ECTS). 

Приклад 2. Формулами узагальненого числення рядків є наступні вирази: 

1) атоми з прикладу 1; 

2) згідно пункту f2 визначення формул узагальненого числення рядків 

вираз x¬ (Всього)<60 – формула; 

3) згідно пункту f3 визначення формул узагальненого числення рядків 

вираз ( x (ECTS)= y (ECTS) x¬∨ (Всього)<60) – формула; 

4) згідно пункту f3 визначення формул узагальненого числення рядків 

вираз (Результати
2R ( x )∧ ( x (ECTS)= y (ECTS) x¬∨ (Всього)<60)) – формула; 
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5) згідно пункту f4 визначення формул узагальненого числення рядків 

вираз )( 2Rx∃ (Результати
2R ( x )∧ ( x (ECTS)= y (ECTS) x¬∨ (Всього)<60)) – 

формула. 

Приклад 3. Розглянемо формулу узагальненого числення рядків  

P = )( 2Rx∃ (Результати
2R ( x ) x∧ (КР)<15). 

Її підформула Q =Результати
2R ( x ) має схему 2),( RQxscheme = , а для 

підформули xG (= (КР)<15) множина атрибутів ),( Gxattr , з якими рядок x  

зустрічається у G , є такою: =),( Gxattr {КР}. Оскільки ),( Gxattr ⊈ ),( Qxscheme , 

то підформула GQ ∧  не дозволена, а тому не дозволена і формула P .  

Приклад 4. Розглянемо формулу узагальненого числення рядків  

P = )( 1Rx∃ (Результати
2R ( x ) x∧ (Всього)≥60). 

Змінна x  входить у підформулу Q =(Результати
2R ( x ) x∧ (Всього)≥60) 

вільно, проте 2),( RQxscheme = . Оскільки 1),( RQxscheme ≠ , то формула P  не 

дозволена. 

Приклад 5. Розглянемо формулу узагальненого числення рядків  

P = )( 2Rx∃ (Результати
2R ( x )∧ ( x (ECTS)= y (ECTS) x¬∨ (Всього)<60)). 

Випишемо її під формули: 

1Q =Результати
2R ( x ), =2Q x (ECTS)= y (ECTS) =3Q x¬ (Всього)<60. 

Для кожної підформули випишемо її схему або множину атрибутів, з якими 

рядок x  зустрічається у відповідній підформулі:  

21),( RQxscheme = , =),( 2Qxattr {ECTS}, =),( 3Qxattr {Всього}. 

Схеми підформул 2Q  та 3Q  невизначені, тому невизначена і схема 

підформули 32 QQ ∨ , а =∨ ),( 32 QQxattr {Всього, ECTS}. Оскільки схема 

підформули 1Q  дорівнює 2R , а ),(),( 132 QxschemeQQxattr ⊆∨ , то за означенням 

21321 ),())(,( RQxschemeQQQxscheme ==∨∧ .  

Таким чином, формула P  – дозволена.  



77 

Приклад 6. Відповідь на питання "Хто із студентів не отримав залік?" в 

узагальненому численні рядків можна виразити як  

x{ ({ ПІ})| )()((
22 yРезультатиRy R∃ y∧ (Залік) = незарах. (ПІ)(ПІ) yx =∧ )}. 

Значенням даного виразу є таблиця {ПІ},ноНезарахова  (див. табл. 2.3) 

 

Таблиця 2.3  

Незараховано 

ПІ 

Кулак П. 

Поданюк І 

 

Приклад 7. Дайте відповідь на питання: "Скільки балів за контрольну 

роботу мають студенти, які всього набрали більше 83 балів?"  

Відповідний алгебраїчний вираз має вигляд  







 ⊗= > 283Всього

,
1{Всього}Всього},КР,{ПІ, ,,

21
1

RРезультатиRБалиF
RR

R σπ U . 

Запишемо вираз узагальненого числення рядків E , еквівалентний даному 

табличному виразу.  

Вирази узагальненого числення рядків еквівалентні виразам 1, RБали  та 

2, RРезультати  – це )}(|)({
11 xБалиRx R  та )}(|)({

22 yРезультатиRy R , де 

1R ={№, ПІ, Пари, Модуль1, Модуль2, Колоквіум, КР, КРР}, а 2R ={№, ПІ, 

Всього, ECTS, Залік}.  

Для табличного виразу ( )283Всього , RРезультати>σ  отримуємо вираз 

( ){ }83Всього)(|)(
22 >∧ yyРезультатиRy R .  

Для табличного виразу ( )283Всього
,

1 ,,
21

RРезультатиRБали
RR

>⊗ σ  

еквівалентним є наступний вираз узагальненого числення рядків 

( ) ( ) ( ) ∧>∧∧∃∃ )83Всього)(()((|)({
212121 yyРезультатиxБалиRyRxRRz RRU

(ПІ))}(ПІ)(№)(№)(ПІ)(ПІ)(№)(№) yzyzxzxz =∧=∧=∧=∧ . 
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Нарешті, вираз узагальненого числення рядків еквівалентний табличному 

виразу F  має вигляд: 

E  = ( ) ( ) ( ) ∧∧∃∃∃ )(()(((|))(({
21212121 yРезультатиxБалиRyRxRRzRRXw RRUUI

( ) ∧=∧=∧=∧=∧>∧ (ПІ))(ПІ)(№)(№)(ПІ)(ПІ)(№)(№))83Всього yzyzxzxzy

(Всього))}(Всього)(КР)(КР)(ПІ)(ПІ) zwzwzw =∧=∧=∧ ,  

де Всього}КР,{ПІ,=X . 

 

2.9.2 Безпечні вирази узагальненого числення рядків 

 

Приклад 8. Розглянемо вираз узагальненого числення рядків  

∧=∧∃∧ .незарах(Залік))()(()(|)({
21 21 yyРезультатиRyxБалиRx RR

(ПІ))}(ПІ) yx =∧ . 

Даний вираз є безпечним за означенням. 

Приклад 9. Розглянемо вираз узагальненого числення рядків  

∧=∧∃∨ .незарах(Залік))()(()(|)({
21 21 yyРезультатиRyxБалиRx RR

(ПІ))}(ПІ) yx =∧  

Даний вираз не є безпечним. Справді, розглянемо рядок ,1№,{=s  

,.ПКулакПІ,  ,5Пари,  ,10,1Модуль  ,15,2Модуль  ,18КР,  }811КРР, . 

Формула )/( xsP  істинна, але PDs ∉(КРР) , що суперечить умові 1) означення 

безпечного виразу числення рядків. 

 

2.9.3 Узагальнене числення на домені 

 

Приклад 10. Атомами узагальненого числення на домені, які аналогічні 

атомам з прикладу 1, є наступні вирази 

Результати
2R ( Залік

5
ECTS
4

Всього
3

ПІ
2

№
1 ,,,, xxxxx ), Залік

5x  = незарах., Всього
3x <60, 

ECTS
4x = ECTS

4y . 
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Приклад 11. Формулами узагальненого числення на домені, які аналогічні 

формулам з прикладу 2, є наступні вирази: 

1) атоми з попереднього прикладу; 

2) згідно пункту f2 визначення формул узагальненого числення на домені 

вираз Всього
3x¬ <60 – формула; 

3) згідно пункту f3 визначення формул узагальненого числення на домені 

вираз ( ECTS
4x = ECTS

4y Всього
3x¬∨ <60) – формула; 

4) згідно пункту f3 визначення формул узагальненого числення на домені 

формулою є вираз  

Результати
2R ( Залік

5
ECTS
4

Всього
3

ПІ
2

№
1 ,,,, xxxxx )∧ ( ECTS

4x = ECTS
4y Всього

3x¬∨ <60) ; 

5) згідно пункту f4 визначення формул узагальненого числення на домені 

вираз формулою є вираз  

(ECTS)(Всього)(ПІ)(№) ECTS
4

Всього
3

ПІ
2

№
1 xxxx ∃∃∃∃ (Залік)Залік

5x∃ Результати
2R ( ,№

1x  

Залік
5

ECTS
4

Всього
3

ПІ
2 ,,, xxxx )∧ ( ECTS

4x = ECTS
4y Всього

3x¬∨ <60)). 

Приклад 12. Розглянемо вираз узагальненого числення на домені 

|,,,{ ECTS
4

Вcього
3

ПІ
2

№
1 xxxxH = ).зарах,,,,( ЗалікECTS

4
Вcього
3

ПІ
2

№
12

xxxxРезультатиR ∧

(Пари)Пари
1y∃ 1)(Модуль1Модуль

2y∃ )2(Модуль2Модуль
3y∃ )(КолоквіумКолоквіум

4y∃

(КР)КР
5y∃ (КРР)КРР

6y∃ ,,(( ПІ
2

№
11

xxБалиR ,Пари
1y ,1Модуль

2y∃ ,2Модуль
3y ,Колоквіум

4y

∧), КРР
6

КР
5 yy )15Колоквіум

4 >y }.  
Вираз H  надає номер, прізвище, загальну кількість балів та бал за шкалою 

ECTS тих студентів, які отримали за колоквіум більше 15 балів.  

Значенням даного виразу є таблиця ECTS}ВСЬОГО,ПІ,{№,,Колоквіум  

(див. табл. 2.4). 

Таблиця 2.4  

Колоквіум 

№ ПІ Всього ECTS 

1. Баков А. 77 С 

2. Бойко І. 80 С 
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Продовження табл. 2.4  

 

№ ПІ Всього ECTS 

3. Борода К. 93 А 

4. Кайдан Ю. 84 B 

7. Попелов І. 87 В 

8. Самусько І. 74 D 

9. Сікар Н. 72 D 

10. Хаченко Г. 70 D 

 

Приклад 13. Розглянемо вираз узагальненого числення рядків E  з 

прикладу 7 та, використовуючи відображення ϕ , побудуємо еквівалентний 

йому вираз узагальненого числення на домені H . Нехай 

E = ( ) ( ) ( ) ∧∧∃∃∃ )(()(((|))(({
21212121 yРезультатиxБалиRyRxRRzRRXw RRUUI

( ) ∧=∧=∧=∧=∧> (ПІ))(ПІ)(№)(№)(ПІ)(ПІ)(№)(№))83Всього yzyzxzxzy

(Всього))}(Всього)(КР)(КР)(ПІ)(ПІ) zwzwzw =∧=∧=∧ ,  

де Всього}КР,{ПІ,=X . 

Замінимо змінні узагальненого числення рядків на змінні узагальненого 

числення на домені:  

1) w  на Всього
3

ПІ
2

№
1 ,, www ;  

2) z  на Залік
11

ECTS
10

Всього
9

КРР
8

КР
7

Колоквіум
6

2Модуль
5

1Модуль
4

Пари
3

ПІ
2

№
1 ,,,,,,,,, zzzzzzzzzzz ;  

3) x  на КРР
8

КР
7

Колоквіум
6

2Модуль
5

1Модуль
4

Пари
3

ПІ
2

№
1 ,,,,,, xхххххxx ;  

4) y  на Залік
5

ECTS
4

Всього
3

ПІ
2

№
1 ,,, ,yyyyy .  

Атоми )(
1

xБалиR  та )(
2

yРезультатиR  замінимо на 

),,,( КРР
8

ПІ
2

№
11

xxxБалиR K та ),,( Залік
5

ПІ
2

№
12

,yyyРезультатиR K  відповідно.  

В результаті отримаємо вираз узагальненого числення на домені  

(Залік)(ПІ)(№)|,,{ Залік
11

ПІ
2

№
1

Всього
3

КР
2

ПІ
1 zzzwwwH ∃∃∃= K K(ПІ)(№)( ПІ

2
№
1 xx ∃∃

(КРР)КРР
8x∃ (№)№

1y∃ (Залік)(ПІ) Залік
5

ПІ
2 yy ∃∃ K (Бали

1R
∧),,,( КРР

8
ПІ
2

№
1 xxx K
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∧∧ ),,,,(( Залік
5

ECTS
4

Всього
3

ПІ
2

№
12

yyyyyРезультатиR ∧=∧> №
1

№
1

Всього
3 )83 xzy

∧=∧=∧=∧ )ПІ
2

ПІ
2

№
1

№
1

ПІ
2

ПІ
2 yzyzxz ПІ

2
ПІ
1 zw = )}Всього

9
Всього
3

КР
7

КР
2 zwzw =∧=∧ . 

Приклад 14. Розглянемо вираз узагальненого числення на домені 

|,,,{ ECTS
4

Вcього
3

ПІ
2

№
1 xxxxH = ).зарах,,,,( ЗалікECTS

4
Вcього
3

ПІ
2

№
12

xxxxРезультатиR ∧  
(Пари)Пари

1y∀∧ 1)(Модуль1Модуль
2y∀ )2(Модуль2Модуль

3y∀ )(КолоквіумКолоквіум
4y∀

(КР)КР
5y∀ (КРР)КРР

6y∀ ,,(( ПІ
2

№
11

xxБалиR¬ ,Пари
1y ,1Модуль

2y∃ ,2Модуль
3y ,Колоквіум

4y

∨), КРР
6

КР
5 yy )15Колоквіум

4 >y } та побудуємо еквівалентний йому табличний вираз.  

Використовуючи загальнозначні еквівалентні перетворення логічних 

формул, вираз узагальненого числення на домені H  можна переписати так: 

).зарах,,,,( ЗалікECTS
4

Вcього
3

ПІ
2

№
12

xxxxРезультатиR ∧ (Пари)Пари
1y∀

1)(Модуль1Модуль
2y∀ )2(Модуль2Модуль

3y∀ )(КолоквіумКолоквіум
4y∀ (КР)КР

5y∀

(КРР)КРР
6y∀ ,,(( ПІ

2
№
11

xxБалиR¬ ,Пари
1y ,1Модуль

2y∃ ,2Модуль
3y ,Колоквіум

4y ∨), КРР
6

КР
5 yy

)15Колоквіум
4 >y ≡ ∨¬¬ ).зарах,,,,(( ЗалікECTS

4
Вcього
3

ПІ
2

№
12

xxxxРезультатиR

(Пари)( Пари
1y∀¬∨ 1)(Модуль1Модуль

2y∀ )2(Модуль2Модуль
3y∀ )(КолоквіумКолоквіум

4y∀

(КР)КР
5y∀ (КРР)КРР

6y∀ ,,(( ПІ
2

№
11

xxБалиR¬ ,Пари
1y ,1Модуль

2y∃ ,2Модуль
3y ,, КР

5
Колоквіум
4 yy

∨)КРР
6y )15Колоквіум

4 >y ))≡ ((
2RРезультати¬¬ ∨).зарах,,,, ЗалікECTS

4
Всього
3

ПІ
2

№
1 xxxx

(Пари)Пари
1y∃∨ 1)(Модуль1Модуль

2y∃ )2(Модуль2Модуль
3y∃ )(КолоквіумКолоквіум

4y∃

(КР)КР
5y∃ (КРР)КРР

6y∃ ,,((( ПІ
2

№
11

xxБалиR¬¬ ,Пари
1y ,,, Колоквіум

4
2Модуль

3
1Модуль

2 yyy

∨), КРР
6

КР
5 yy )))15Колоквіум

4 >y . 

Для кожного атрибута таблиць 2, RРезультати  та 1, RБали  можна 

виписати відповідний табличний вираз для множини значень цього атрибута. 

Випишемо ті з них, які будуть потрібні далі. Позначимо через 1][D  табличний 

вираз, значенням якого є одноатрибутна таблиця {Всього},t , яка містить всі 

рядки { }ds Всього,= , де Результатиd Всього,D∈ ; аналогічно через 2][D  – 

табличний вираз, значенням якого є одноатрибутна таблиця {ECTS},'t , через 

3][D  – одноатрибутна таблиця }{Колоквіум,''t . Тут 

}(ECTS){ECTS}:|{' ECTS, Результати,ssst DD ∈→= , 

})(Колоквіум}{Колоквіум:|{'' Колоквіум,Бали,ssst DD ∈→= . 
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Табличним виразом для  

).зарах,,,,( ЗалікECTS
4

Вcього
3

ПІ
2

№
12

xxxxРезультатиR  

є вираз  

( .зарахЗалік,1 2 == σπ RXF )2, RРезультати , 

де ECTS} ВСЬОГО, ПІ, {№,=X .  

Табличний вираз для ).зарах,,,,( ЗалікECTS
4

Вcього
3

ПІ
2

№
12

xxxxРезультатиR¬  – це 

вираз 1~ FX . 

Табличним виразом, еквівалентним виразу узагальненого числення на 

домені  

,,( ПІ
2

№
11

xxБалиR ,Пари
1y ),,,, КРР

6
КР
5

Колоквіум
4

2Модуль
3

1Модуль
2 yyyyy  

є вираз  

12 , RБалиF = , 

а для ,,( ПІ
2

№
11

xxБалиR¬ ,Пари
1y ),,,, КРР

6
КР
5

Колоквіум
4

2Модуль
3

1Модуль
2 yyyyy  – 21

~ FR .  

Табличний вираз для 15Колоквіум
4 >y  – це 315Колоквіум3 ][D>=σF .  

Табличним виразом для 

,,( ПІ
2

№
11

xxБалиR¬ ,Пари
1y ),,,, КРР

6
КР
5

Колоквіум
4

2Модуль
3

1Модуль
2 yyyyy ∨ 15Колоквіум

4 >¬y  

є вираз  

( ) ( )3
}{КОЛОКВІУМ,

24
1

1
~ FFF

R
R ⊗= , 

а для  

,,(( ПІ
2

№
11

xxБалиR¬¬ ,Пари
1y ),,,, КРР

6
КР
5

Колоквіум
4

2Модуль
3

1Модуль
2 yyyyy ∨ )15Колоквіум

4 >y  

вираз 

45 1
~ FF R= . 

Після додавання кванторів (Пари)Пари
1y∃  1)(Модуль1Модуль

2y∃  
)2(Модуль2Модуль

3y∃  )(КолоквіумКолоквіум
4y∃  (КР)КР

5y∃  (КРР)КРР
6y∃  отримаємо 
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табличний вираз )( 5,ˆ\6 11
FF

RXR
π= , де X̂ ={Пари, Модуль1, Модуль2, Колоквіум, 

КР, КРР}. 

Табличним виразом, еквівалентним виразу  

,( №
12

xРезультатиR¬  ,ПІ
2x  ,Всього

3x  ,ECTS
4x  ∨).зарах Залік  (Пари)Пари

1y∃  

1)(Модуль1Модуль
2y∃  )2(Модуль2Модуль

3y∃  )(КолоквіумКолоквіум
4y∃  (КР)КР

5y∃  

(КРР)КРР
6y∃ ( ,,( ПІ

2
№
11

xxБалиR¬ ,Пари
1y ),,,, КРР

6
КР
5

Колоквіум
4

2Модуль
3

1Модуль
2 yyyyy ∨

)15Колоквіум
4 >¬∨ y  

є вираз  

( )~ 17 FF X= XU
( )







⊗⊗ 2

{ESTC}{Всього},ˆ\
1

{Всього},ˆ\
6 ][][

11

DD
UXRXR

F . 

Таким чином, табличний вираз, еквівалентний вихідному виразу 

узагальненого числення на домені H , має вигляд 

== 7~ FF X ( )( )( )( XRXXX RРезультати U2.зарахЗАЛІК, ,~~
2 =σπ  

XU ( )( )









 ⊗

}{Колоквіум,
1,ˆ\

1
1111

,~~
R

RRRXR
RБалиπ ( )))

{Всього},ˆ\
315Колоквіум

1

][
XR
⊗> Dσ

( )






⊗⊗ 2

{ESTC}{Всього},ˆ\
1

{Всього},ˆ\
][][

11

DD
UXRXR

. 

Залишається врахувати рівності ( )2{Всього},1 ,][
2

RРезультатиD Rπ= , 

( )2{ECTS},2 ,][
2

RРезультатиD Rπ= , ( )1},{Колоквіум3 ,][
1

RБалиD Rπ= . 

 

2.9.4 Безпечні вирази узагальненого числення на домені 

 

Приклад 15. Вираз узагальненого числення на домені з прикладу 12 є 

безпечним за означенням. Справді, ECTS
4

Всього
3

ПІ
2

№
1 ,,, xxxx  повинні зустрічатися в 

таблиці 2, RРезультати , а формула 

(
1RБали ,, ПІ

2
№
1 xx ,Пари

1y ),,,, КРР
6

КР
5

Колоквіум
4

2Модуль
3

1Модуль
2 yyyyy ∧ 15Колоквіум

4 >y  
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інтерпретується як істина, якщо ,Пари
1y КРР

6
КР
5

Колоквіум
4

2Модуль
3

1Модуль
2 ,,,, yyyyy  

зустрічаються в таблиці 1, RБали . 

Приклад 16. Розглянемо вираз узагальненого числення на домені 

Вcього
3

ПІ
2

№
1 ,,{ xxxH = | ),,( Вcього

3
ПІ
2

№
1 xxxP }, 

де  

),,( Вcього
3

ПІ
2

№
1 xxxP  = ,( №

12
xРезультатиR  ,ПІ

2x  ,Вcього
3x  ,ECTSА  ∨).зарах Залік  

(Пари)Пари
1y∀∨  1)(Модуль1Модуль

2y∀  )2(Модуль2Модуль
3y∀  )(КолоквіумКолоквіум

4y∀  

(КР)КР
5y∀ (КРР)КРР

6y∀ ,,(( ПІ
2

№
11

xxБалиR¬  ,Пари
1y  ,1Модуль

2y  ,2Модуль
3y  ,Колоквіум

4y  ,КР
5y  

)КРР
6y  ∧ )7Пари

1 =y .  

Даний вираз не є безпечним. Справді, розглянемо рядок 

,.ПІ,,1№,{ КБородаs = ,1000Всього, }.зарахЗалік,,ESTC, A . Формула 

)/(Вcього),/(ПІ),/)(( Вcього
3

ПІ
2

№
1 xsxsx№sP  істинна, але РDs Всього,(Всього)∉ , що 

суперечить умові 1) означення безпечного виразу числення на домені. 

 

2.10 Основні результати розділу 

 

У другому розділі проведено узагальнення табличної алгебри, побудованої 

на основі реляційних алгебр Кодда та табличних алгебр в розумінні [85]. 

Узагальнення полягає в тому, що під реляцією розуміється довільна множина 

односхемних рядків, зокрема, нескінченна, при цьому кожній таблиці 

приписується певна схема. Введено основні поняття: схеми (множини 

атрибутів), рядка (іменної множини на множині атрибутів і універсальному 

домені) та таблиці (пари, перша компонента якої є довільною множиною 

односхемних рядків, а друга – схемою таблиці).  

Задано основні операції над узагальненими таблицями: аналоги 

стандартних теоретико-множинних операцій (об’єднання, перетин, різниця) та 

спеціальні операції (селекція, проекція, з’єднання, ділення, активне доповнення 
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й перейменування). Показано, що серед основних операцій над таблицями є 

такі, що виражаються через інші (тобто похідні операції).  

Оскільки на практиці зазвичай мають справу зі скінченними таблицями, то 

поряд з табличною алгеброю нескінченних таблиць розглянуто табличну 

алгебру скінченних таблиць, яка є підалгеброю даної алгебри. 

Узагальнено класичний результат щодо еквівалентності реляційних алгебр 

Кодда та числень на кортежах (доменах). При цьому самі числення поповнені 

предикатними та функціональними сигнатурами на універсальному домені D  (у 

той час як, зазвичай, розглядають лише бінарні предикати, а функціональна 

сигнатура взагалі порожня). Визначено синтаксис термів, атомів та формул 

узагальненого числення рядків; виділено клас дозволених формул, 

використовуючи поняття поняття схеми ),( Pxscheme  та множини атрибутів 

),( Pxattr , з якими змінний рядок зустрічається у формулах. Визначено 

синтаксис термів, атомів і формул узагальненого числення на домені та 

виділено клас дозволених формул. Крім того, узагальнене числення рядків та 

узагальнене числення на домені обмежені для використання лише скінченних 

таблиць шляхом розгляду лише "безпечних" виразів.  

Представлено два основних результати: перший стосується еквівалентності 

табличної алгебри нескінченних таблиць і відповідних узагальнених реляційних 

числень, а другий – еквівалентності підалгебри скінченних таблиць даної 

алгебри та відповідних обмежених узагальнених реляційних числень, в яких 

розгляд обмежується лише "безпечними" виразами.  
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РОЗДІЛ 3 

РОЗШИРЕННЯ ТАБЛИЧНОЇ АЛГЕБРИ 

 

3.1 Мультимножинна таблична алгебра 

 

Реляційна модель даних в теперішній час широко використовується як у 

наукових дослідженнях в базах даних, так на практиці. У формальному 

визначенні, запропонованому Е. Коддом [7], дана модель базується на 

множинах кортежів, тобто не дозволяє дублікати кортежів у відношенні. Багато 

мов, орієнтованих на роботу з базами даних, вимагають реляційну модель даних 

з мультимножинною семантикою (multi-set semantics) тому, що, по-перше, 

відношення, які дозволяють дублікати, корисні в багатьох прикладних областях, 

де об'єкти-дублікати можуть існувати; по-друге, в реляційній моделі даних 

видалення дублікатів після виконання операцій проекції та об’єднання 

передбачає злиття однакових елементів або здійснення інших трудомістких дій.  

Питанню використання мультимножин в базах даних приділяли увагу 

Paul W.P.J. Grefen та Rolf A. de By [20, 21], G. Lamperti, M. Melchiori, M. Zanella 

[24], Г. Гарсіа-Моліна, Дж. Ульман, Дж. Уидом [18, 33, 57, 87], A. Silbeschatz, 

H. Korth, S. Sudarshan [31], Д.Б. Буй, С.А. Поляков, Ю.Й. Брона, В.Н. Редько [40, 

85]. Разом з тим, це питання все ще вимагає уточнення і розширення.  

 

3.1.1 Мультимножини: основні поняття 

 

Наведемо основні поняття мультимножин в термінах робіт [35, 85]. 

Зафіксуємо деяку множину U . Під мультимножиною α  з основою U  будемо 

розуміти відображення вигляду NU →:α , де ,...}2,1{=N  – множина 

натуральних чисел. 
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Нехай D  – універсум елементів основ мультимножин, тоді булеан )(DP  – 

універсум основ мультимножин. Під характеристичною функцією 

мультимножини α  розуміємо функцію вигляду +→ ZD:αχ , значення якої 

задається наступною кусковою схемою: 



 ∈

=
інакше;,0

,domякщо),(
)(

αα
χα

dd
d  

для всіх Dd ∈ . 

Мультимножина називається порожньою і позначається як m∅ , якщо її 

основа – порожня множина. 

Мультимножини, областю значень яких є порожня множина або 

одноелементна множина вигляду {1}, називаються 1-мультимножинами. Дані 

мультимножини є аналогами звичайних множин. 

Домовимося мультимножину α  з основою },...,{ 1 kdd  записувати як 

},...,{ 1
1

kn

k
n

dd , де in  – кількість дублікатів (екземплярів) елемента id  у 

мультимножині α , ki ,...,1= . 

Під рангом скінченної мультимножини α  розуміємо суму дублікатів 

елементів її основи ∑
∈

=
Ud

d )(αχα , де U  – основа мультимножини α . 

Зрозуміло, що 0=∅m . 

Мультимножина β  включається у мультимножину α  ( αβ p ), якщо: 

( ) ( )( )ddUddUU αβαβ βαβ ≤⇒∈∀⊆⇔ &p . 

Якщо αβ p , то мультимножина β  називається підмультимножиною 

мультимножини α , а мультимножина α  – надмультимножиною 

мультимножини β . Очевидно, що порожня мультимножина є 

підмультимножиною будь-якої мультимножини ( αα ∀∅ ,pm ), а будь-яка 

мультимножина є своєю ж підмультимножиною ( ααα ∀,p ). 

У роботі [85] операції над мультимножинами визначено в термінах 

характеристичних функцій. Автори вводять операції об’єднання 1U , перетину 
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1I , різниці 1\  мультимножин, що будують 1-мультимножини, основи яких 

отримуються відповідно теоретико-множинними об’єднанням, перетином та 

різницею основ мультимножин-аргументів, та операції об’єднання AllU , 

перетину AllI , різниці All\  мультимножин, які будують мультимножини 

загального вигляду. Також задано операцію декартового з’єднання 

мультимножин ⊗ , операцію )(αDist , що будує 1-мультимножину, основа якої 

збігається з основою вихідної мультимножини та вводиться аналог повного 

образу для мультимножин. 

 

3.1.2 Мультимножинна таблична алгебра  

 

Нагадаймо попередні означення з підрозділу 2.1. Розглянемо дві множини: 

A  – множину атрибутів і D  – універсальний домен. Довільну скінченну 

множину атрибутів A⊆R  назвемо схемою.  

Рядком схеми R  називається іменна множина на парі R , D , проекція якої 

за першою компонентою рівна R . Множину всіх рядків схеми R  позначимо 

)(RS , а множину всіх рядків – S . 

Задамо поняття таблиці як пари R,ψ , де перша компонента ψ  – це 

довільна мультимножина, зокрема, нескінченна, основою якої )(ψΘ  є довільна 

множина рядків однієї схеми R , а друга компонента R  – схема таблиці.  

Отже, схема таблиці співпадає зі схемою множини )(ψΘ . Таким чином, як і 

попередньому розділі, що стосувався узагальнення табличної алгебри, кожній 

таблиці приписується певна схема. Множину всіх таблиць схеми R  позначимо 

)(RΨ , а множину всіх таблиць U
A⊆

Ψ=Ψ
R

R)( .  

Позначимо через ),( ψsOcc  – кількість дублікатів (екземплярів) рядка s  у 

мультимножині ψ . Домовимося мультимножину ψ  записувати як 
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},,...,{ 1
1 Kkn

k
n

ss , де ),( ψii sOccn = , K,2,1=i , а },,...,{)( 1 Kkss=Θ ψ  – основа 

мультимножин ψ .  

Носієм мультимножинної табличної алгебри є множина усіх таблиць Ψ . 

Задамо операції. Під об’єднанням R
AllU (перетином R

AllI , різницею R
All\ ) таблиць 

схеми R  розуміється бінарна (параметрична) операція, отримана обмеженням 

однойменних операцій AllU , AllI , All\  над мультимножинами на множину всіх 

таблиць схеми R .  

Розглянемо кожну операцію окремо. Позначимо через )( 1ψΘ  і )( 2ψΘ  – 

основи мультимножин 1ψ  та 2ψ  відповідно. Таким чином, 

)()()(: RRRR
All Ψ→Ψ×ΨU , RRR All

R
All ,,, 2121 ψψψψ UU = .  

Основа мультимножини 21 ψψ AllU  дорівнює об’єднанню основ 

мультимножин таблиць-аргументів:  

)()()( 2121 ψψψψ ΘΘ=Θ UU All . 

Дублікати рядків, які з’явилися після виконання операції, не вилучаються. 

Кількість дублікатів кожного рядка визначається за формулою:  









ΘΘ∈+

ΘΘ∈

ΘΘ∈

=

);()(якщо),,(),(

),(\)(якщо),,(

),(\)(якщо),,(

),(

2121

122

211

21

ψψψψ

ψψψ

ψψψ

ψψ

I

U

ssOccsOcc

ssOcc

ssOcc

sOcc All  

де )()( 21 ψψ ΘΘ∈ Us . 

)()()(: RRRR
All Ψ→Ψ×ΨI , причому RRR All

R
All ,,, 2121 ψψψψ II = . 

Основа мультимножини 21 ψψ AllI  дорівнює перетину основ 

мультимножин таблиць-аргментів:  

)()()( 2121 ψψψψ ΘΘ=Θ II All , 

а кількість дублікатів рядка визначається як 

( )),(),,(min),( 2121 ψψψψ sOccsOccsOcc All =I , де )()( 21 ψψ ΘΘ∈ Is . 

)()()(:\ RRRR
All Ψ→Ψ×Ψ , причому RRR All

R
All ,\,\, 2121 ψψψψ = , де 

R,1ψ , ).(,2 RR Ψ∈ψ   
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Основа мультимножини 21 \ ψψ All  визначається як 

),()(\)()\( 212121 ψψψψψψ >ΘΘ=Θ CAll U , 

де  

{ }),(),()()(|),( 212121 ψψψψψψ sOccsOccssC >∧ΘΘ∈=>
I . 

Кількість дублікатів знаходиться так:  





∈−

ΘΘ∈
=

> ),(якщо),,(),(

),(\)(якщо),,(
)\,(

2121

211
21 ψψψψ

ψψψ
ψψ

CssOccsOcc

ssOcc
sOcc All , 

де ( ) ),()(\)( 2121 ψψψψ >ΘΘ∈ Cs U .  

Нехай },{~: falsetrueSp →  – частковий предикат на множині рядків. Під 

селекцією за предикатом p  таблиць схеми R  розуміється унарна часткова 

параметрична операція Rp,σ , яка таблиці зіставляє її підтаблицю, що містить 

рядки, на яких предикат p  істинний (крім того, предикат p  повинен бути 

визначеним на всіх рядках таблиці-аргументу).  

Отже, )(~)(:, RRRp Ψ→Ψσ , { }pdomRdom Rp ⊆Θ= )(|,, ψψσ , 

( ) RRRp ,',, ψψσ = , де )(, RR Ψ∈ψ .  

Областю означеності операції селекції є таблиці )(, RR Ψ∈ψ , які містять 

рядки )(RSs∈ , на яких предикат-параметр селекції p  визначений. Надалі 

розглядаємо тільки предикати-параметри вигляду 

trueAsAstruesp m =⇔= ))(),...,(()( 1p , де p  – предикат на універсальному 

домені, а атрибути mAA ,...,1  належать схемі рядка s . 

Основа мультимножини результуючої таблиці визначається як:  

}~)()(|{)( truespss −∧Θ∈=′Θ ψψ , 

де −~  – узагальнена рівність (тобто обидві частини або одночасно не визначені 

або одночасно визначені і рівні).  

В залежності від значення предиката на рядку s  усі дублікати цього рядка 

або входять до мультимножини отриманої таблиці, або ні:  

),,(),( ψψ sOccsOcc =′  
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де )'(ψΘ∈s . Зазначимо, що операція селекції не породжує нові дублікати 

рядка. 

Нехай A⊆X  – скінченна множина атрибутів. Під проекцією за множиною 

атрибутів X  таблиць схеми R  розуміється унарна параметрична операція RX ,π , 

значеннями якої є таблиці схеми XR I , що складаються з обмежень за X  

рядків вихідних таблиць.  

Отже, )()(:, XRRRX IΨ→Ψπ , ( ) XRRRX I,,, ψψπ ′= , де )(, RR Ψ∈ψ .  

Основа мультимножини ψ ′  визначається як  

)}(||{)( ψψ Θ∈=′Θ sXs . 

Дублікати рядків, які з’явилися після виконання операції, не вилучаються. 

Кількість дублікатів кожного рядка визначається за формулою:  

∑
′=

Θ∈

=′′

sXs
s

sOccsOcc

|
),(

),(),(
ψ

ψψ ,  

де )(ψ ′Θ∈′s . 

Під з’єднанням таблиць схем 1R , 2R  розуміється бінарна параметрична 

операція 
21 ,RR

⊗ , значеннями якої є таблиці схеми 21 RR U , що складаються з 

усяких об’єднань сумісних рядків вихідних таблиць.  

Отже, )()()(: 2121
, 21

RRRR
RR

UΨ→Ψ×Ψ⊗ , 2122
,

11 ,,,
21

RRRR
RR

Uψψψ ′=⊗ , 

де ),(, 111 RR Ψ∈ψ  )(, 222 RR Ψ∈ψ . Змістовно кажучи, кожний рядок з 1ψ  

з’єднується з кожним рядком із 2ψ , незалежно від того – дублікат це чи ні.  

Основою мультимножини ψ ′  є множина рядків 

( ){ }2121221121 ')()(|')( ssssssssss U=∧≈∧Θ∈∧Θ∈∃∃=′Θ ψψψ . 

Кількість дублікатів знаходиться так:  

),,|'(),|'(),'( 2211 ψψψ RsOccRsOccsOcc ⋅=′ де )'(' ψΘ∈s . 

Введемо операцію перейменування. Під перейменуванням таблиць схеми 

R  розуміється унарна параметрична операція RR ,ξψ , де AA→~:ξ  – ін’єктивне 

відображення на множині атрибутів, що здійснює перейменування атрибутів 
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вихідних таблиць згідно з відображенням-параметром ξ . Перейменувати 

таблицю означає перейменувати атрибути її схеми, тобто перейменувати рядки 

таблиці. Перейменування рядків будемо здійснювати відповідно до [85].  

Нехай AA→:η  – функція перейменування атрибутів. Під 

перейменуванням рядків, що відповідає функції перейменування атрибутів η , 

розуміється відображення  

SSRs ′→:η , { }sAAsAsRs 2
1|)(),()( πηη ∈= , 

причому \domξAidUξη = .  

Схема R  називається ξ -допустимою, якщо ∅=)\(][ ξξ domRR I . Тут 

][Rξ  – повний образ множини R  відносно функції ξ . Множину таблиць схеми 

R , де схема R  ξ -допустима позначимо )(RξΨ .  

Під перейменуванням таблиць схеми R , що відповідає ін’єктивній 

частковій функції перейменування атрибутів AA→~:ξ , розуміється унарна 

параметрична операція RR ,ξψ  з областю означеності )(RξΨ , значення якої 

задаються таким чином:  

( ) ][],[,, RRsRR R ηψψψ ηξ = , 

де )(Rξψ Ψ∈ , ξξη \domAidU= , ][ψηRs  – повний образ мультимножини ψ  з 

основою )(ψΘ  відносно функції ηRs .  

Основою мультимножини ][ψηRs  є повний образ множини )(ψΘ  відносно 

функції RRs ,η . А кількість дублікатів рядка у результуючій таблиці задається 

рівністю 

( ) ),(][, ψψη sOccRssOcc =′ ,  

де )(1 sRss ′∈ −
η , )(ψ ′Θ∈′s . 

Введемо операцію активного доповнення. Для цього введемо декілька 

допоміжних понять.  

Активним доменом атрибута RA∈  відносно таблиці R,ψ  називається 

таблиця  
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( )RD RAA ,},{, ψπψ = . 

Насиченням таблиці R,ψ  є таблиця 

( ) ( ) ( )RRRC RA
AAAAA

RA n
nn

,...,, },{
}{},,...,{}{},{

},{
1121

1
ψπψπψ

−

⊗⊗= . 

Під активним доповненням таблиці схеми R  розуміється унарна 

параметрична операція R~ , яка таблиці зіставляє доповнення в її насиченні.  

Отже, R~ : )()( RR Ψ→Ψ , ( ) ( ) RRCR R
AllR ,\,,~ ψψψ = , де )(, RR Ψ∈ψ . 

Під мультимножинною табличною алгеброю розуміємо алгебру  

ΞΩΨ ,, P , 

де Ψ  – множина всіх таблиць, 

Ξ∈∈

⊆

ΨΨΨ
Ξ 






 ⊗=Ω

ξ

ξπσ
,

,,,
,

,
,,

,,,
,

21
21

~,,,,,\,,
Pp

RRRX
RR

RR
RXRp

R
All

R
All

R
AllP Rt

A

IU  – сигнатура,  

P , Ξ  – множини параметрів. 

Твердження 3.1. Мають місце наступні твердження: 

1) будь-який вираз мультимножинної табличної алгебри можна замінити 

еквівалентним йому виразом, який використовує лише операції селекції, 

з’єднання, проекції, об’єднання, різниці та перейменування; 

2) будь-який вираз мультимножинної табличної алгебри, який містить 

лише скінченні таблиці можна замінити еквівалентним йому виразом, який 

використовує сталі таблиці з єдиним атрибутом і єдиним рядком, операції 

селекції, з’єднання, проекції, об’єднання, різниці й перейменування.□ 

Доведення. Для доведення першого твердження покажемо, що операції 

перетину та активного доповнення можна виразити через операції, зазначені у 

формулюванні леми. 

■ Операцію перетину мультимножин можна замінити різницею: 

( )RRRRR R
All

R
All

R
All ,\,\,,, 21121 ψψψψψ =I  

(див., наприклад, [81]).▪ 

■ Операція активного доповнення виражається через операції проекції, 

різниці та з’єднання (за означенням):  
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( ) ( ) RRCR R
AllR ,\,,~ ψψψ = , 

де ( ) ( ) ( )RRRC RA
AAAAA

RA n
nn

,...,, },{
}{},,...,{}{},{

},{
1121

1
ψπψπψ

−

⊗⊗= , },...,{ 1 nAAR =  – 

схема таблиці ψ .▪ 

■ Доведемо друге твердження. Нехай R,ψ  – стала скінченна таблиця, де 

},...,{ 1
1

mn
m

n
ss=ψ , а },...,{ 1 pAAR =  – її схема, ),( ψii sOccn = , причому 

( )
pipii dAdAs ,,...,,

11= , mi ,...,1= . Замінимо дану таблицю виразом 

{ }{ } { }{ }

{ }{ } { }{ } R
All

R
Allpp

AAAAA

R

Alln

R
Allpp

AAAAA

R

Alln

AdAAdA

AdAAdA

p
pp

p
pp

UUU

UU

...}{,,...}{,,

}{,,...}{,,

2
}{},,...,{}{},{

121

1
}{},,...,{}{},{

111

1121
1

2

1121
1

1
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pnp
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n

R
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AdAAdA

AdAAdA

p
ppi

p
ppm

U

U

U

 

Залишається врахувати, що згідно першого пункту даного твердження 

будь-який вираз мультимножинної табличної алгебри можна замінити 

еквівалентним йому виразом, який використовує операції селекції, з’єднання, 

проекції, об’єднання, різниці та перейменування. ▪□ 

 

3.2 Розширена (некласична) таблична алгебра 

 

У монографії [85] розглянуто класичний варіант табличної алгебри, а у 

розділі 2 проведено узагальнення табличної алгебри, яке полягає в тому, що під 

реляцією розуміється довільна множина односхемних рядків, зокрема, 

нескінченна. Крім того, кожній таблиці приписується певна схема. Проте для 

задоволення потреб мов запитів (зокрема, SQL) класична таблична алгебра 

потребує поповнення її новими операціями, зокрема, операціями внутрішніх і 
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зовнішніх з’єднань, операцією напівз’єднання, зовнішніми множинними 

операціями, агрегатними операціями.  

 

3.2.1 Операції внутрішнього з’єднання 

 

Під декартовим з’єднанням (Cartesian join) таблиць схем 1R  та 2R , причому 

∅=21 RR I , розуміється бінарна параметрична операція вигляду 

)()()(: 2121
, 21

RRRRCj
RR

UTTT →× ,  

де 

({ ∧∈∧∈∃∃= 22112122
,

11 |,,
21

tstssssRtCjRt
RR

)} 2121 , RRsss UU= , 

тут ),(, 111 RRt T∈  )(, 222 RRt T∈ .  

Під внутрішнім природним з’єднанням (inner natural join) таблиць схем 1R  

та 2R  розуміється бінарна параметрична операція 
21 ,RR

⊗ , значеннями якої є 

таблиці схеми 21 RR U , що складаються з усяких об’єднань сумісних рядків 

вихідних таблиць. Таким чином, )()()(: 2121
, 21

RRRR
RR

UTTT →×⊗ ,  

де  

21212122112122
,

11 )},(|{,,
21

RRssssststssssRtRt
RR

UU=∧≈∧∈∧∈∃∃=⊗ , 

тут ),(, 111 RRt T∈  )(, 222 RRt T∈ . 

Під внутрішнім з’єднанням за атрибутами nAA ,...,1  (inner join using 

nAA ,...,1 ), причому всі nAA ,...,1  попарно різні, 1≥n , таблиць схем 1R  та 2R , де 

{ }nAARR ,...,121 =I , розуміється бінарна параметрична операція вигляду 

)()()(: 2121
,,,..., 211

RRRR
RRAA n

UTTT →×⊗ , де =⊗ 22
,,,...,

11 ,,
211

RtRt
RRAA n

 

,)()(|{ 2121
1

221121 







=∧=∧∧∈∧∈∃∃=

=
sssAsAststssss ii

n

i
U 21 RR U , вище 

),(, 111 RRt T∈  )(, 222 RRt T∈ . 
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Зауважимо, що при внутрішньому з’єднанні за атрибутами nAA ,...,1  перетин 

схем таблиць-аргументів, взагалі кажучи, включає перелічені атрибути. Якщо 

таблиці-аргументи мають ще й інші спільні атрибути, які відрізняються від 

атрибутів nAA ,...,1 , то перед з’єднанням їх потрібно перейменувати.  

Нехай },{~: falsetrueSSp →×  – частковий бінарний предикат на множині 

всіх рядків S , такий, що виконується імплікація 

( )21212121 ),(dom, sstruessppssss ≈⇒=∧∈∀∀ . 

В мові SQL предикат p  задається в термальній формі.  

Під внутрішнім з’єднанням за предикатом p  (inner join on p ) таблиць схем 

1R  та 2R  розуміється часткова бінарна параметрична операція вигляду 

)(~)()(: 2121
,, 21

RRRR
RRp

UTTT →×⊗ , з областю означеності 

}dom|,,,{dom 212211
,, 21

pttRtRt
RRp

⊆×=⊗ , де значення задаються рівністю 

( )},~),(|{,, 212122112122
,,

11
21

ssstruessptstssssRtRt
RRp

U=∧−∧∈∧∈∃∃=⊗

21 RR U . Зрозуміло, що пара таблиць 2211 ,,, RtRt  належить вказаній області 

означеності.  

Операція природного з’єднання 
21 ,RR

⊗  є розширенням довільної іншої 

операції з’єднання в наступному розумінні:  

22
,

1122
,

11 ,,,,
2121

RtRtRtCjRt
RRRR

⊗= , 

22
,

1122
,,,...,

11 ,,,,
21211

RtRtRtRt
RRRRAA n

⊗=⊗ , 

1
22

,
11

1
22

,,
11 ,,,,

2121






 ⊗⊆






 ⊗ RtRtRtRt

RRRRp

15), 

за умови визначення значень операцій у лівих частинах цих двох рівностей та 

включення. 

Задамо операцію напівз’єднання (semijoin). Під операцією напівз’єднання 

двох таблиць схем 1R  та 2R  розуміється бінарна параметрична операція ⋉
21 ,RR , 

                                           
15)

 Нагадаємо, що запис ( )
1

, Rt  позначає першу компоненту пари Rt, , тобто множину t . 
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значенням якої є таблиця схеми 1R , що містить ті рядки першої таблиці, які 

входять у (природне) з’єднання таблиць-аргументів. Таким чином, 

⋉
21 ,RR )()()(: 121 RRR TTT →× , де  

11, Rt ⋉
21,RR 22 , Rt = 121221121 )},(|{ Rsststsss ≈∧∈∧∈∃ , 

в припущенні ),(, 111 RRt T∈  )(, 222 RRt T∈ .  

Неважко перевірити, що операцію напівз’єднання також можна виразити 

через операції проекції та з’єднання:  

11, Rt ⋉
21 ,RR 22 , Rt = 






 ⊗ 22

,
11, ,,

21
211

RtRt
RR

RRR Uπ . 

 

3.2.2 Операції зовнішнього з’єднання 

 

При застосуванні операцій внутрішнього з’єднання можлива втрата 

інформації, оскільки рядки однієї таблиці, які не з’єднуються з рядками іншої 

таблиці, не будуть включені в результуючу таблицю. В тих випадках, коли 

необхідно врахувати рядки таблиць-аргументів, які не попали в результат 

вихідного внутрішнього з’єднання, використовують операції зовнішнього 

з’єднання.  

Для позначення відсутніх значень у результуючій таблиці 

використовується особливий елемент універсального домену NULL . Позначимо 

через NULL
Rs  константний рядок схеми R , тобто }{: NULLRsNULL

R → .  

Існує одна логічна схема задання операцій зовнішнього з’єднання [85]. 

Нехай )(~)()(: 2121 RRRR UTTT →×ϕ  – деяка часткова бінарна операція на 

множині таблиць, причому виконується включення  

( )( )
1

22
,

1112211 ,,,,,
21







 ⊗⊆ RtRtRtRt

RR
ϕ  
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для всіх ϕdom,,, 2211 ∈RtRt . Зауважимо, що операції 
21 ,RR

Cj , 
21 ,RR

⊗ , 
211 ,,,..., RRAA n

⊗ , 

21 ,, RRp
⊗  саме такі. 

Зафіксуємо таблиці 2211 ,,, RtRt  з області означеності операції ϕ . Тоді 

таблиця 11, Rt  припускає наступне представлення:  

12112111 ,,,
1

RttRttRt R
ϕϕ
−= UI , 

де  

( )( )( ) 11221121222111121 },,,,|{, RRtRtsstsstssRtt ϕ
ϕ

∈∧∈∃∧∈= UI , 

а 

( )( )( ) 11221121222111121 },,,,|{, RRtRtsstsstssRtt ϕ
ϕ

∉⇒∈∀∧∈=− U . 

Іншими словами, рядки з таблиці 121 , Rtt
ϕ
I  використовуються в 

формуванні результату з’єднання, а рядки з таблиці 121 , Rtt
ϕ
−  не 

використовуються. Зауважимо, що таблиця 121 , Rtt
ϕ
I  є по суті напівз’єднанням 

таблиць 11, Rt  та 22 , Rt . Аналогічне представлення таблиці 22 , Rt  отримаємо, 

замінивши ролі таблиць 11, Rt , 22 , Rt  у представленні таблиці 11, Rt . 

Задамо чотири операції зовнішнього з’єднання, індуковані операцією 

внутрішнього з’єднання ϕ . Для цього розглянемо наступні природні з’єднання: 

21211\112\
\,

121 ,|\},{,
1212

121

RRttsssRRsRtt NULL
RR

NULL
RR

RRR
UU







 −∈=⊗−

ϕϕ
, 

211222\21\
\,

212 ,|\},{,
2121

212

RRttsssRRsRtt NULL
RR

NULL
RR

RRR
UU







 −∈=⊗−

ϕϕ
. 

Під зовнішнім лівим з’єднанням, індукованим операцією ϕ  (outer left join), 

розуміється часткова бінарна операція вигляду )(~)()(: 2121 RRRRl UTTT →×ϕ , 

де ϕϕ domdom =l , причому 
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( ) ( )
121

21 \,
12122112211 ,,,,,,,

RRR
RRl RttRtRtRtRt ⊗−=

ϕ
ϕϕ UU 12\ \},{

12
RRs NULL

RR . 

Під зовнішнім правим з’єднанням, індукованим операцією ϕ  (outer right 

join), розуміється часткова бінарна операція вигляду 

)(~)()(: 2121 RRRRr UTTT →×ϕ , де ϕϕ domdom =r , причому 

( ) ( ) 21\
\,

21222112211 \},{,,,,,,,
21

212
21

RRsRttRtRtRtRt NULL
RR

RRR
RRr ⊗−=

ϕ
ϕϕ UU . 

Під повним зовнішнім з’єднанням, індукованим операцією ϕ  (outer full 

join), розуміється часткова бінарна операція вигляду 

)(~)()(: 2121 RRRRf UTTT →×ϕ , де ϕϕ domdom =f , причому 

( ) ( )
2112

121
21 12\

\,
12122112211 \},{,,,,,,, RR

NULL
RR

RRR
RRf RRsRttRtRtRtRt UU UU ⊗−=

ϕ
ϕϕ

212
21 \,

212 ,
RRR

RR Rtt ⊗−
ϕ

UU 21\ \},{
21

RRsNULL
RR . 

Під зовнішнім з’єднанням об’єднанням, індукованим операцією ϕ  (union 

join), розуміється часткова бінарна операція вигляду 

)(~)()(: 2121 RRRR UU TTT →×ϕ , де ϕϕ domdom =U , причому 

( )
212

2112
121 \,

21212\
\,

1212211 ,\},{,,,,
RRR

RR
NULL

RR
RRR

RttRRsRttRtRt ⊗−⊗−=
ϕϕ

ϕ UU U

21\
\,

\},{
21

212

RRsNULL
RR

RRR
⊗ . 

Введемо у розгляд таблицю ∅,εt , де }{εε =t , ε  – це порожня іменна 

множина. Дана таблиця є одиницею по з’єднанню, тобто для довільної таблиці 

Rt,  виконується рівність  

RtRtttRt
RR

,,,,,
,,

=⊗∅=∅⊗
∅∅

εε  

(див. [85]). Це важливо у випадку, коли операції зовнішнього з’єднання (та 

зовнішні множинні операції, див. подальший пункт 3.2.3) застосовуються до 

таблиць однієї схеми.  
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3.2.3 Зовнішні множинні операції 

 

Крім операцій зовнішніх з’єднань деякі автори виділяють "зовнішні" версії 

операцій об’єднання, перетину та різниці [10, 15]. Зовнішні множинні операції 

застосовуються до таблиць, які мають різні схеми, але деякі атрибути цих схем є 

однаковими. Так, Кодд задає дані операції, використовуючи поняття близького 

аналогу, яке при уточненні є бінарним відношенням на множинах рядків двох 

таблиць [10]. Детальний аналіз цього відношення та наведених у [10, 15] 

прикладів показує, що відношення близького аналогу збігається з відношенням 

сумісності рядків. Тому при заданні зовнішніх множинних операцій будемо 

використовувати саме відношення сумісності двох рядків. 

Розглянемо дві таблиці 11, Rt  і 22 , Rt , причому ∅≠21 RR I . Задамо 

операції зовнішнього об’єднання, зовнішньої різниці та зовнішнього перетину. 

Для всіх операцій схема результуючої таблиці дорівнює об’єднанню схем 

таблиць-аргументів.  

Під зовнішнім об’єднанням (outer union) таблиць схем 1R  та 2R  розуміється 

бінарна параметрична операція вигляду /\
21 ,RRU

16) )()()(: 2121 RRRR UTTT →× , 

де =22,11 ,/\,
21

RtRt RRU ,}{,,,
12

121
2,1

21
21

\
\,

12122
,

11
NULL

RR
RRR

RR
RR

sRttRtRt

RR

⊗−





 ⊗

⊗
UU  

2112 \ RRRR UU
212

1,2
\,

212 ,
RRR

Rtt

RR

⊗−
⊗

21\ \},{
21

RRs
NULL

RR , де 121121 ,,
2,1

RttRtt

RR
ϕ
−=−

⊗
, 

а ϕ  – операція внутрішнього природного з’єднання і ),(, 111 RRt T∈  

)(, 222 RRt T∈ .  

Таким чином, результуюча таблиця містить рядки, отримані внаслідок 

усяких об’єднань сумісних рядків таблиць-аргументів, та рядки першої та другої 

                                           
16)

 Для позначення зовнішніх множинних операцій як і Кодд використовуємо знаки /\, , при цьому вказуємо 

ще схеми таблиць-аргументів. 
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таблиць, які не використовуються при формуванні результату з’єднання, 

поповненні значенням NULL  для позначення відсутніх значень. 

Таким чином, операція зовнішнього об’єднання співпадає з операцією 

повного зовнішнього з’єднання у випадку, коли операція ϕ  є операцією 

внутрішнього природного з’єднання.  

Приклад 1. Розглянемо дві таблиці: 1, RСпортсмени  зі схемою 

1R ={Прізвище, Ім’я, Група, Факультет, Рік_н} та 2, RВідмінники  зі схемою 

2R ={Прізвище, Ім’я, Група, Форма_навч} (див. табл. 3.1 та табл. 3.2 

відповідно). Знайдемо 1, RСпортсмени /\
21 ,RRU 2, RВідмінники . 

 

Таблиця 3.1. 

Спортсмени 

Прізвище Ім’я Група Факультет Рік_н 

Баков Семен МІ-11 Фізико-математичний 1991 

Бойко Іван МЕз-31 Фізико-математичний 1988 

Кайдан Юлія ІП-16 Історико-правознавчий 1991 

Микитюк Ірина АН-12 Іноземних мов 1990 

Наменко Аліна УАз-21 Філологічний 1989 

 

Таблиця 3.2. 

Відмінники 

Прізвище Ім’я Група Форма_навч 

Борода Ігор ПФ-41 Денна 

Бойко Іван МЕз-31 Заочна 

Кайдан Юлія ІП-16 Денна 

Поданюк Павло СІ-11 Денна 
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Результатом виконання операції зовнішнього об’єднання даних таблиць є 

табл. 3.3 зі схемою 3R ={Прізвище, Ім’я, Група, Факультет, Рік_н, Форма_навч}.  

 

Таблиця 3.3. 

Зовнішнє об’єднання  

Прізвище Ім’я Група Факультет Рік_н Форма_навч 

Баков Семен МІ-11 Фізико-математичний 1991 NULL  

Бойко Іван МЕз-31 Фізико-математичний 1988 Заочна 

Кайдан Юлія ІП-16 Історико-правознавчий 1991 Денна 

Микитюк Ірина АН-12 Іноземних мов 1990 NULL  

Наменко Аліна УАз-21 Філологічний 1989 NULL  

Борода Ігор ПФ-41 NULL  NULL  Денна 

Поданюк Павло СІ-11 NULL  NULL  Денна 

 

Для операції зовнішнього об’єднання має місце рівність  

11,2222,11 ,/\,,/\,
1221

RtRtRtRt RRRR UU = , 

яка аналогічна комутативності.  

Під зовнішньою різницею (outer difference) таблиць схем 1R  та 2R  

розуміється бінарна операція вигляду )()()(:/\\ 2121, 21
RRRRRR UTTT →× ,  

=⊗












=

⊗
12\

\,
1211122,11 \},{,\,,/\\,

12
121

2,1

121
RRsRttRtRtRt Null

RR
RRR

RRR

RR

I  

12\
\,

121 \},{,
12

121
2,1

RRsRtt Null
RR

RRR
RR

⊗−=
⊗

, де ),(, 111 RRt T∈  )(, 222 RRt T∈ .  

Таким чином, результуюча таблиця містить ті рядки першої таблиці, 

поповненні значенням NULL  для позначення відсутніх значень, які не 

використовуються при формуванні результату з’єднання. 

Приклад 2. Знайти 2,1 ,/\\,
21

RВідмінникиRСпортсмени RR  та 

1,2 ,/\\,
12

RСпортсмениRВідмінники RR . 
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У результаті отримаємо відповідно табл. 3.4 та табл. 3.5. 

 

Таблиця 3.4. 

Зовнішня різниця 2,1 ,/\\,
21

RВідмінникиRСпортсмени RR  

Прізвище Ім’я Група Факультет Рік_н Форма_навч 

Баков Семен МІ-11 Фізико-математичний 1991 NULL  

Микитюк Ірина АН-12 Іноземних мов 1990 NULL  

Наменко Аліна УАз-21 Філологічний 1989 NULL  

 

Таблиця 3.5. 

Зовнішня різниця 1,2 ,/\\,
12

RСпортсмениRВідмінники RR  

Прізвище Ім’я Група Факультет Рік_н Форма_навч 

Борода Ігор ПФ-41 NULL  NULL  Денна 

Поданюк Павло СІ-11 NULL  NULL  Денна 

 

Для операції зовнішньої різниці, як видно з прикладу 2, рівність 

11,2222,11 ,/\\,,/\\,
1221

RtRtRtRt RRRR =  не виконується, що є природнім. 

Якщо при заданні операції зовнішнього перетину (outer intersection) 

/\
21 ,RRI  таблиць 11, Rt  і 22 , Rt  застосувати міркування, використані при 

заданні попередніх двох зовнішніх множинних операцій, то отримаємо, що дана 

операція співпадає з операцією внутрішнього природного з’єднання 
21 ,RR

⊗ . 

Приклад 3. У результаті застосування операції зовнішнього перетину до 

таблиць 1, RСпотсмени  і 2, RВідмінники  отримаємо табл. 3.6. 

Таблиця 3.6. 

Зовнішній перетин  

Прізвище Ім’я Група Факультет Рік_н Форма_навч 

Бойко Іван МЕз-31 Фізико-математичний 1988 Заочна 

Кайдан Юлія ІП-16 Історико-правознавчий 1991 Денна 
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Твердження 3.2. Нехай схеми таблиць 11, Rt  і 22 , Rt  збігаються і рівні 

R . Тоді виконуються рівності: 

1. RtRtRtRt
RRR ,,,/\, 212,1 II = ; 

2. RtRtRtRt
RRR ,\,,/\\, 212,1 = ; 

3. RtRtRtRt
RRR ,,,/\, 212,1 UU = .□ 

Доведення.  

■ 1. Доведення випливає з рівності 21
1

2
,

1 ,, ttRtRt
RR

I=




 ⊗  (доведення 

див. [85]), тобто з’єднання таблиць однакових схем збігається з їхнім 

перетином.▪ 

■ 2. Встановимо спочатку включення ( ) 2112,1 \,/\\, ttRtRt RR ⊆ . Нехай 

( )
12,1 ,/\\, RtRts RR∈ , тоді 21

1
,

21

,,

},{, ttRtts

RRRR
R ⊗∅⊗

−=













∅⊗−∈ ε , враховано, що 

εε t=}{  – одиниця за зєднанням [85]. Звідси 1ts∈  та ( ))( 2222 sstss ≈¬⇒∈∀ .  

Покажемо, що 2ts∉ від супротивного. Нехай 2ts∈ , тоді ss ≈  (бо 

відношення сумісності рефлексивне). Прийшли до протирріччним з 

встановленим твердженням, що )( 2ss ≈¬  для всіх 22 ts ∈ .  

Так як 1ts∈  і 2ts∉  маємо 21 \ tts∈ . 

Покажемо обернене включення. Нехай 21 \ tts∈ , тоді 1ts∈  і 2ts∉ , отже, 

21 tts I∉ . Нехай 2' ts∈∃  та ss ≈' , тоді, оскільки схеми таблиць-аргументів рівні, 

то відношення сумісності переходить у рівність, тобто ss =' , а це суперечить 

припущенню. Отже, ( )212 ''' ttsstss IU ∉⇒∈∀  (іншими словами, 

( ))'('' 2 sstss ≈¬⇒∈∀ ) та 1ts∈ . Таким чином, ( )
12,1 ,/\\, RtRts RR∈ .▪ 

■ 3. Маємо ланцюжок рівностей: ( ) =
12,1 ,/\, RtRt RRU . 







⊗−





 ⊗=

∅⊗
,}{,,,

,
212

,
1

,

ε
R

R
RR

RttRtRt

RR

U ∅ =






∅⊗−

∅⊗
1

,
12 },{,

,

ε
R

R Rtt

RR

U

( RttRtt R ,\, 2121 UI= ) 21112 ,\ ttRttR UU = .▪□ 
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3.2.4 Агрегатні операції 

 

Широко використовуваними агрегатними операціями є Sum , Avg , Min , 

Max , Count . Їхніми аргументами є скінченні таблиці, а значеннями – 

одноатрибутні таблиці з одним рядком. Так, операція Sum  розраховує суму 

значень у відповідному стовпці заданої таблиці, при цьому значення NULL  

ігноруються. Операція Avg  визначає середнє арифметичне значень у 

відповідному стовпці заданої таблиці, при цьому значення NULL  ігноруються. 

Операції Min  та Max  знаходять найменше та найбільше значення у 

відповідному стовпці заданої таблиці, при цьому значення NULL  так само 

ігноруються. Операція Count  визначає кількість значень, відмінних від NULL , 

у відповідному стовпці заданої таблиці. Операція )(∗Count  визначає кількість 

рядків у заданій таблиці. 

Розглянемо табличну алгебру скінченних таблиць ΞΩ ,, PT' . Нехай 

)(, RRt T'∈  – таблиця табличної алгебри скінченних таблиць, і A  – деякий 

атрибут схеми R , RA∈ . Позначимо через Aα  – мультимножину, яка містить всі 

елементи стовпця з атрибутом A  таблиці Rt, . Тоді tAA D ,)( =Θ α , де 

)},(|{, sdAtssdD tA ∈∧∈∃=  – як і раніше активний домен атрибута A  

відносно таблиці Rt, . Нехай }2)(|{2 '' DD ∈Θ= ααm  – сім’я всіх мультимножин, 

основи яких є скінченними підмножинами множини 'D ; тут DD ⊆'  – 

підмножина універсального домену. 

Для визначення кількості дублікатів елемента d  у мультимножині Aα  

задамо відображення tADt ,: →ϕ , таке, що )()( Ass =ϕ , де ts∈ . Тоді кількість 

дублікатів елемента основи tADd ,∈  мультимножини Aα  дорівнює 

)()( 1
ddA

−= ϕα , де { }dstssd =∧∈=− )(|)(1 ϕϕ  – прообраз елемента tADd ,∈  

відносно відображення ϕ , а || X  – потужність множини X . Мультимножина 

Aα  по суті є активним доменом атрибута A  відносно таблиці Rt,  з 
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врахуванням дублікатів, а )(dAα  – рангом відповідної мультимножини (ранг в 

розумінні [35, 81]). 

Нехай Num  – числова підмножина універсального домену D , замкнена 

відносно додавання. Розширимо Num  включенням особливого елемента NULL , 

але операцію додавання на випадок, коли хоча б один з аргументів є NULL , 

розширювати не будемо. 

Задамо агрегатні операції. Загальна схема: на скінченній мультимножині 

визначаються функції сумування, взяття найменшого та найбільшого значення, 

визначення середнього арифметичного і кількості елементів, а потім ці функції 

переносяться на таблиці. Зауважимо, що функції сумування та знаходження 

середнього арифметичного визначені на скінченній числовій мультимножині. 

Під операцією агрегування RASum ,  за атрибутом A  (скінченних) таблиць 

схеми R , RA∈ , розуміється унарна параметрична операція вигляду 

})({)(:, ARSum RA T'T' → , ( ) { }{ } }{,)(,,, ASumARtSum ARA α= , де )(, RRt T'∈ , 

а Sum
17) – функція, що повертає суму значень стовпця з атрибутом A  таблиці 

Rt,  (ці значення можуть повторюватися), які відрізняються від значення 

NULL , крім того, цей стовпець містить лише дані числового типу. Отже, 

NumSum Num
m →2: , 













∅≠Θ

=Θ

∅=Θ

=

∑
Θ∈ {NULL}d

A

A

A

A

A

NULLякщоdd

NULLякщоNULL

якщоNULL

Sum

\)(

.}{\)(),(

};{)(,

;)(,

)(

α

αα

α

α

α  

Таким чином, NULLSum m =∅ )( , NULLNULLSum n =})({ , 

{ }( ) ∑
=

=
k

i

ii
n
k

n
ndddSum k

1
1 ,,1 K , в припущенні, що всі елементи id  відрізняються від 

елемента NULL . 

Для випадку порожньої таблиці Rt ,∅  операція агрегування RASum ,  

застосовується так: ( ) { }{ } }{,,,, ANULLARtSum RA =∅ . 

                                           
17)

 Операція RASum ,  визначена на скінченних таблицях, а функція Sum  – на скінченних мультимножинах 

чисел. 
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Нехай ≤ – лінійний порядок на універсальному домені D . Під операцією 

агрегування RAMin ,  за атрибутом A  (скінченних) таблиць схеми R , RA∈ , 

розуміється унарна параметрична операція вигляду })({)(:, ARMin RA T'T' → , 

( ) { }{ } }{,)(,,, AMinARtMin ARA α= , де )(, RRt T'∈ , а Min  – функція, що 

повертає найменше значення серед значень стовпця з атрибутом A  таблиці 

Rt, , відмінних від значення NULL , тобто DD →mMin 2: ,  









∅≠ΘΘ∈

=Θ

∅=Θ

=

.}{\)(}},{\)(|min{

};{)(,

;)(,

)(

NULLякщоNULLdd

NULLякщоNULL

якщоNULL

Min

AA

A

A

A

αα

α

α

α  

Таким чином, NULLMin m =∅ )( , NULLNULLMin n =})({ , 

{ }( ) },,min{,, 11
1

k
n
k

n ddddMin k KK = , в припущенні, що всі елементи id , ki ,1= , 

відрізняються від елемента NULL . 

Для випадку порожньої таблиці Rt ,∅  операція агрегування RAMin ,  

застосовується так:  

( ) { }{ } }{,,,, ANULLARtMin RA =∅ . 

Під операцією агрегування RAMax ,  за атрибутом A  (скінченних) таблиць 

схеми R , RA∈ , розуміється унарна параметрична операція вигляду 

})({)(:, ARMax RA T'T' → , ( ) { }{ } }{,)(,,, AMaxARtMax ARA α= , де )(, RRt T'∈ , 

а Max  – функція, що повертає найбільше значення серед значень стовпця з 

атрибутом A  таблиці Rt, , відмінних від NULL , тобто DD →mMax 2: , 









∅≠ΘΘ∈

=Θ

∅=Θ

=

.}{\)(}},{\)(|max{

};{)(,

;)(,

)(

NULLякщоNULLdd

NULLякщоNULL

якщоNULL

Max

AA

A

A

A

αα

α

α

α  

Таким чином, NULLMax m =∅ )( , NULLNULLMax n =})({ , 

{ }( ) },,max{,, 11
1

k
n
k

n ddddMax k KK = , в припущенні, що всі елементи id , ki ,1= , 

відрізняються від значення NULL . 
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Для випадку порожньої таблиці Rt ,∅  операція агрегування RAMax ,  

застосовується так:  

( ) { }{ } }{,,,, ANULLARtMax RA =∅ . 

Зазначимо, що функції Min  та Max  визначають найменший або 

найбільший елемент основи мультимножини Aα  серед елементів основи, 

відмінних від NULL , тому порівнянність особливого елемента NULL з рештою 

елементів універсального домену в даному випадку неістотна. У конкретних 

реалізаціях SQL NULL  може бути як найменшим, так і найбільшим 

елементом18). 

Під операцією агрегування RACount ,  за атрибутом A  (скінченних) таблиць 

схеми R , RA∈ , розуміється унарна параметрична операція вигляду 

})({)(:, ARCount RA T'T' → , ( ) { }{ } }{,)(,,, ACountARtCount ARA α= , де 

)(, RRt T'∈ , а Count  – функція, що повертає кількість значень, відмінних від 

NULL , з урахуванням дублікатів, у стовпці з атрибутом A  таблиці Rt, , тобто 

NCount m →D2: , ∑
Θ∈

=
{NULL}d

AA

A

dCount
\)(

)()(
α

αα ; покладається за означенням, що 

сума порожньої множини доданків дорівнює нулю. 

Таким чином, 0)( =∅mCount , 0})({ =nNULLCount , 

{ }( ) k
n

k
n nnddCount k ++= KK 11 ,,1 , в припущенні, що всі елементи id , ki ,1= , 

відрізняються від елемента NULL . 

Для випадку порожньої таблиці Rt ,∅  операція агрегування RACount ,  

застосовується так:  

( ) { }{ } }{,0,,, AARtCount RA =∅ . 

Припустимо, що числова підмножина Num  універсального домену 

замкнена відносно (часткової операції) ділення NumNumNum →× ~:/ . 

Довизначимо операцію ділення так, що коли перший аргумент дорівнює NULL , 

                                           
18)

 Порівнянність особливого елемента важлива при інтерпретації фрази ORDER BY, яка призначена для 

впорядкування результату запиту. 
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то функція приймає значення NULL . Це пов’язано з тим, що ми будемо 

здійснювати суперпозиції і замість першого аргументу підставляти значення 

функції Sum , а замість другого – значення функції Count , враховуючи, що 

функція Count  не може дати значення NULL .  

Під операцією агрегування RAAvg ,  за атрибутом A  (скінченних) таблиць 

схеми R , RA∈ , розуміється унарна параметрична операція вигляду 

})({)(:, ARAvg RA T'T' → , ( ) ( ){ }{ } }{,,,, AAvgARtAvg ARA α= , де )(, RRt T'∈ , 

а Avg  – функція, що повертає середнє арифметичне значення елементів стовпця 

з атрибутом A  таблиці Rt, , які відрізняються від значення NULL , з 

урахуванням дублікатів, тобто NumAvg Num
m →2: , 

)(/)()( AAA CountSumAvg ααα = . 

Таким чином, з означення випливають рівності 

NULLNULLCountSumAvg mmm ==∅∅=∅ 0/)(/)()( , 

NULLNULLNULLCountNULLSumNULLAvg nnn === 0/})({/})({})({ , 

{ }( ) { }( ) { }( ) ∑
=++

==
k

i
ii

k

n
k

nn
k

nn
k

n
nd

nn
ddCountddSumddAvg kkk

11
111 )(

1
,,/,,,, 111

K
KKK , в 

припущенні, що всі елементи id  відрізняються від елемента NULL . 

Для випадку порожньої таблиці Rt ,∅  операція агрегування RAAvg ,  

застосовується так:  

( ) { }{ } }{,,,, ANULLARtAvg RA =∅ . 

Під операцією агрегування )(, ∗RACount  (скінченних) таблиць схеми R  

розуміється унарна параметрична операція вигляду 

})({)(:)(, ARCount RA T'T' →∗ , ( ) { }{ } }{,,,)(, AtARtCount RA =∗ , при цьому 

)(, RRt T'∈ . 

Для випадку порожньої таблиці Rt ,∅  операція агрегування )(, ∗RACount  

застосовується так:  

( ) { }{ } }{,0,,)(, AARtCount RA =∗ ∅ . 
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3.3 Розширена мультимножинна таблична алгебра 

 

Поповнимо сигнатуру мультимножинної табличної алгебри, 

запропонованої у підрозділі 3.1, новими операціями: операціями внутрішніх і 

зовнішніх з’єднань, операцією напівз’єднання, зовнішніми множинними 

операціями, агрегатними операціями.  

 

3.3.1 Операції внутрішнього з’єднання 

 

Під декартовим з’єднанням таблиць схем 1R  та 2R , причому ∅=21 RR I , 

розуміється бінарна параметрична операція вигляду 

)()()(: 2121
, 21

RRRRCj
RR

UΨ→Ψ×Ψ , 2122
,

11 ,',,
21

RRRCjR
RR

Uψψψ = , де 

),(, 111 RR Ψ∈ψ  )(, 222 RR Ψ∈ψ .  

Основою мультимножини ψ ′  є множина рядків 

{ }))()((|)( 21221121 ssssssss U=∧Θ∈∧Θ∈∃∃=′Θ ψψψ . 

Кількість дублікатів знаходиться так:  

),,(),(),( 2211 ψψψ sOccsOccsOcc ⋅=′  

де )'(ψΘ∈s  і ,| 11 Rss =  22 | Rss =  – обмеження рядка s  на вказані схеми. 

Під внутрішнім природним з’єднанням таблиць схем 1R  та 2R  розуміється 

бінарна параметрична операція 
21 ,RR

⊗ , значеннями якої є таблиці схеми 21 RR U , 

що складаються з усяких об’єднань сумісних рядків вихідних таблиць. Отже, 

)()()(: 2121
, 21

RRRR
RR

UΨ→Ψ×Ψ⊗ , де 2122
,

11 ,,,
21

RRRR
RR

Uψψψ ′=⊗ , в 

припущенні ),(, 111 RR Ψ∈ψ  )(, 222 RR Ψ∈ψ .  

Основою мультимножини ψ ′  є множина рядків 

{ }))()((|)( 2121221121 ssssssssss U=∧≈∧Θ∈∧Θ∈∃∃=′Θ ψψψ . 

Кількість дублікатів знаходиться так:  
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),,(),(),( 2211 ψψψ sOccsOccsOcc ⋅=′  

де )'(ψΘ∈s  і ,| 11 Rss =  22 | Rss =  – обмеження рядка s  на вказані схеми.  

Під внутрішнім з’єднанням за атрибутами nAA ,...,1 , причому всі nAA ,...,1  

попарно різні, 1≥n , таблиць схем 1R  та 2R , де { }nAARR ,...,121 =I  розуміється 

бінарна параметрична операція вигляду )()()(: 2121
,,,..., 211

RRRR
RRAA n

UΨ→Ψ×Ψ⊗ , 

де 2122
,,,...,

11 ,',,
211

RRRR
RRAA n

Uψψψ =⊗ , в припущенні ),(, 111 RR Ψ∈ψ  

)(, 222 RR Ψ∈ψ .  

Основою мультимножини ψ ′  є множина рядків 

















=∧=∧∧Θ∈∧Θ∈∃∃=Θ

=
2121

1
221121 )()()()(|)'( sssAsAssssss ii

n

i
Uψψψ . 

Кількість дублікатів знаходиться так:  

),,(),(),( 2211 ψψψ sOccsOccsOcc ⋅=′  

де як і раніше )'(ψΘ∈s  і ,| 11 Rss =  22 | Rss = . 

Як і для випадку аналогічної операції табличної алгебри скінченних 

таблиць, якщо таблиці-аргументи мають ще й інші спільні атрибути, які 

відрізняються від атрибутів nAA ,...,1 , перед з’єднанням їх потрібно 

перейменувати.  

Нехай },{~: falsetrueSSp →×  – частковий бінарний предикат на множині 

всіх рядків S , такий, що виконується імплікація 

( )21212121 ),(dom, sstruessppssss ≈⇒=∧∈∀∀ .  

Під внутрішнім з’єднанням за предикатом p  таблиць схем 1R  та 2R  

розуміється часткова бінарна параметрична операція вигляду 

)(~)()(: 2121
,, 21

RRRR
RRp

UΨ→Ψ×Ψ⊗ , де  

( )×Θ=⊗ 12211
,,

|,,,{dom
21

ψψψ RR
RRp

( ) }dom2 p⊆Θψ  

та 2122
,,

11 ,',,
21

RRRR
RRp

Uψψψ =⊗ . 

Основою мультимножини ψ ′  є множина рядків 
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∧−∧Θ∈∧Θ∈∃∃=Θ truesspsssss ~),()()((|{)'( 21221121 ψψψ )}21 sss U= . 

Кількість дублікатів знаходиться так:  

),,(),(),( 2211 ψψψ sOccsOccsOcc ⋅=′  

де )'(ψΘ∈s  і ,| 11 Rss =  22 | Rss = . Зрозуміло, що пара таблиць 2211 ,,, RR ψψ  

належить вказаній області означеності.  

Операція природного з’єднання 
21 ,RR

⊗  є розширенням довільної іншої 

операції з’єднання в наступному розумінні: 

22
,

1122
,

11 ,,,,
2121

RRRCjR
RRRR

ψψψψ ⊗= , 

22
,

1122
,,,...,

11 ,,,,
21211

RRRR
RRRRAA n

ψψψψ ⊗=⊗ , 

1
22

,
11

1
22

,,
11 ,,,,

2121






 ⊗






 ⊗ RRRR

RRRRp
ψψψψ p

19),  

за умови визначення значень операцій у лівих частинах цих двох рівностей та 

включення (p  – відношення включення мультимножин). 

Під операцією напівз’єднання двох таблиць схем 1R  та 2R  розуміється 

бінарна параметрична операція ⋉
21 ,RR , значенням якої є таблиця схеми 1R , що 

містить ті рядки першої таблиці, які входять у (природне) з’єднання таблиць-

аргументів. Таким чином, ⋉
21 ,RR )()()(: 121 RRR Ψ→Ψ×Ψ , де 

11, Rψ ⋉
21 ,RR 22 , Rψ = 21,' RR Uψ , в припущенні ),(, 111 RR Ψ∈ψ  

)(, 222 RR Ψ∈ψ .  

Основою мультимножини ψ ′  є множина рядків 

)})()((|{)'( 21221121 ssssss ≈∧Θ∈∧Θ∈∃=Θ ψψψ . 

Кількість дублікатів знаходиться так:  

),()',( 1ψψ sOccsOcc = , 

де )'(ψΘ∈s . 

 

                                           
19)

Запис ( )( )
12211 ,,, RR ψψϕ , як і раніше, позначає першу компоненту таблиці ( )2211 ,,, RR ψψϕ . 
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3.3.2 Операції зовнішнього з’єднання 

 

Для позначення відсутніх значень у результуючій таблиці, як і раніше, 

використовуємо особливий елемент універсального домену NULL . Нагадаємо, 

що NULL
Rs  – це константний рядок схеми R , тобто }{: NULLRs NULL

R → .  

Використаємо логічну схему задання операцій зовнішнього з’єднання. 

Нехай )(~)()(: 2121 RRRR UΨ→Ψ×Ψϕ  – деяка часткова бінарна операція на 

множині таблиць, причому виконується включення 

( )( )
1

22
,

1112211 ,,,,,
21







 ⊗ RRRR

RR
ψψψψϕ p  

для всіх ϕψψ dom,,, 2211 ∈RR . Зауважимо, що операції 
21 ,RR

Cj , 
21 ,RR

⊗ , 

211 ,,,..., RRAA n

⊗ , 
21 ,, RRp

⊗  саме такі. 

Зафіксуємо таблиці 2211 ,,, RR ψψ  з області означеності операції ϕ . Тоді 

таблиця 11, Rψ  припускає наступне представлення:  

12112111 ,,, 1 RRR
R
All ψψψψψ

ϕϕ
−= UI , 

де 1121 ,', RR ψψψ
ϕ

=I , основою мультимножини 'ψ  є множина рядків 

( )( )( )( )},,,)()(|{)'(
1221121222111 RRssssss ψψϕψψψ Θ∈∧Θ∈∃∧Θ∈=Θ U , а 

кількість дублікатів ),()',( 111 ψψ sOccsOcc = , )'(1 ψΘ∈s  та 

1121 ,'', RR ψψψ
ϕ

=− , основою мультимножини ''ψ  є множина рядків 

( )( )( )( )},,,)()(|{)''(
1221121222111 RRssssss ψψϕψψψ Θ∉⇒Θ∈∀∧Θ∈=Θ U , а 

кількість дублікатів знаходиться так: ),()'',( 111 ψψ sOccsOcc = , де )''(1 ψΘ∈s . 

Іншими словами, рядки з таблиці 121 , Rψψ
ϕ
I  використовуються в 

формуванні результату з’єднання, а рядки з таблиці 121 , Rψψ
ϕ
−  не 
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використовуються. Представлення таблиці 22 , Rψ  отримаємо, замінивши ролі 

таблиць 11, Rψ  і 22 , Rψ  у представленні таблиці 11, Rψ . 

Задамо чотири операції зовнішнього з’єднання, індуковані операцією 

внутрішнього з’єднання ϕ . Для цього розглянемо наступні природні з’єднання: 

2112\
\,

121 ,'\},{,
12

121

RRRRsR NULL
RR

RRR
Uψψψ

ϕ
=⊗− , 

де основою мультимножини 'ψ  є множина рядків 














 −Θ∈=Θ 211\1 |)'(

12
ψψψ

ϕ
sss NULL

RRU , а кількість дублікатів 

),|'()','( 211 ψψψ
ϕ
−= RsOccsOcc , )'(' ψΘ∈s  і 

2121\
\,

212 ,''\},{,
21

212

RRRRsR NULL
RR

RRR
Uψψψ

ϕ
=⊗− , 

де основою мультимножини ''ψ  є множина рядків 














 −Θ∈=Θ 1222\ |)''(

21
ψψψ

ϕ
sss NULL

RR U , а кількість дублікатів 

),|''()'',''( 122 ψψψ
ϕ
−= RsOccsOcc , )''('' ψΘ∈s . 

Під зовнішнім лівим з’єднанням, індукованим операцією ϕ , розуміється 

часткова бінарна операція вигляду )(~)()(: 2121 RRRRl UΨ→Ψ×Ψϕ , де 

ϕϕ domdom =l , причому 

( ) ( ) 21
22112211 ,,,,,, RR

Alll RRRR
U

Uψψϕψψϕ =
121 \,

121 ,
RRR

R ⊗−ψψ
ϕ

 

12\
\,

\},{
12

121

RRs
NULL

RR
RRR

⊗ . 

Під зовнішнім правим з’єднанням, індукованим операцією ϕ , розуміється 

часткова бінарна операція вигляду )(~)()(: 2121 RRRRr UΨ→Ψ×Ψϕ , де 

ϕϕ domdom =r , причому 

( ) ( ) 21
22112211 ,,,,,, RR

Allr RRRR
U

Uψψϕψψϕ =
212 \,

212 ,
RRR

R ⊗−ψψ
ϕ

 

21\
\,

\},{
21

212

RRs
NULL

RR
RRR

⊗ . 
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Під повним зовнішнім з’єднанням, індукованим операцією ϕ , розуміється 

часткова бінарна операція вигляду )(~)()(: 2121 RRRRf UΨ→Ψ×Ψϕ , де 

ϕϕ domdom =f , причому 

( ) ( ) 21
22112211 ,,,,,, RR

Allf RRRR
U

Uψψϕψψϕ =
121 \,

121 ,
RRR

R ⊗−ψψ
ϕ

 

21

12
121

12\
\,

\},{ RR
All

NULL
RR

RRR
RRs

U
U⊗

212 \,
212 ,

RRR
R ⊗−ψψ

ϕ
21\ \},{

21
RRs

NULL
RR . 

Під зовнішнім з’єднанням об’єднанням розуміється часткова бінарна 

операція вигляду )(~)()(: 2121 RRRR UU Ψ→Ψ×Ψϕ , де ϕϕ domdom =U , причому 

( ) 21

12
121

12\
\,

1212211 \},{,,,, RR
All

NULL
RR

RRR
RRsRRR

U

U U⊗−= ψψψψϕ
ϕ

 

212 ,21 R
RR

All ψψ
ϕ
−U

U 21\
\,

\},{
21

212

RRs
NULL

RR
RRR

⊗ . 

Введемо у розгляд таблицю ∅,εψ , де }{)( εψ ε =Θ , ε  – це порожня іменна 

множина, яка є одиницею по з’єднанню. Це важливо у випадку, коли операції 

зовнішнього з’єднання застосовуються до таблиць однієї схеми.  

 

3.3.3 Зовнішні множинні операції 

 

Якщо визначати зовнішні множинні операції над таблицями 

мультимножинної табличної алгебри, використовуючи міркування, застосовані 

при визначенні відповідних операцій над таблицями табличної алгебри 

нескінченних таблиць, то на перший погляд буде все коректно та не 

суперечливо. Проте коли схеми таблиць-аргументів рівні, то зовнішні множинні 

операції не збігаються з відповідними теоретико-множинним операціям над 

таблицями мультимножинної табличної алгебри. Тому визначати дані операції 

не будемо. 
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Дійсно, розглянемо дві таблиці {Сума},1ψ  та {Сума},2ψ , де 

}10,30,25{ 123
1 =ψ , а }5,30,25{ 112

2 =ψ . Знайдемо {Сума}
1 {Сума}, AllUψ {Сума},2ψ  

і /\{Сума}, {Сума}
1 AllUψ {Сума},2ψ  та порівняємо результати. 

Визначимо об’єднання таблиць:  

{Сума}
1 {Сума}, AllUψ {Сума},'{Сума},2 ψψ = , де }5,10,30,25{' 1135=ψ . 

Визначимо зовнішнє об’єднання таблиць 

/\{Сума}, {Сума}
1 AllUψ {Сума},2ψ , використовуючи формулу 

=22,11 ,/\,
21

RR RR ψψ U
121

2,1

21

21 \,
12122

,
11 ,,,

RRR

RR
All

RR
RRR

RR

⊗−





 ⊗

⊗
ψψψψ U

U

,}{
12

121
\

\,

NULL
RR

RRR
s⊗ 21

12 \ RR
AllRR
U

U
212

1,2
\,

212 ,
RRR

R

RR

⊗−
⊗
ψψ 21\ \},{

21
RRs

NULL
RR , для 

випадку, коли 21 RR = . 

Отже, 

/\{Сума}, {Сума}
1 AllUψ {Сума},2ψ = {Сума}

2
{Сума}{Сума},

1 {Сума},{Сума}, AllU





 ⊗ ψψ

{Сума},21
{Сума}

{Сума}{Сума},

ψψ
⊗
−AllU {Сума},12

{Сума}

{Сума}{Сума},

ψψ
⊗
−AllU = 

= {Сума}},30,25{ 26 {Сума}
AllU {Сума}},10{ 1 {Сума}

AllU {Сума}},5{ 1 = 

= {Сума}},5,10,30,25{ 1126 . 

Як видно з обчислень  

{Сума}
1 {Сума}, AllUψ ≠{Сума},2ψ /\{Сума}, {Сума}

1 AllUψ {Сума},2ψ . 

Аналогічно можна показати, що операції зовнішнього перетину та 

зовнішньої різниці не збігаються з відповідними теоретико-множинним 

операціям над таблицями мультимножинної табличної алгебри у випадку, коли 

схеми таблиць-аргументів рівні. 
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3.3.4 Агрегатні операції 

 

Нехай )(, RR Ψ∈ψ , причому ψ  – скінченна мультимножина і A  – деякий 

атрибут схеми R , RA∈ . Позначимо через Aα  – мультимножину, яка містить 

всі елементи стовпця з атрибутом A  таблиці R,ψ . Тоді ψα ,AA D= , де 

( )RD RAA ,,, ψπψ =  – активний домен атрибута A  відносно таблиці R,ψ . 

Нехай }2)(|{2 '' DD ∈Θ= ααm  – сім’я всіх мультимножин, основи яких є 

скінченними підмножинами множини 'D ; тут DD ⊆'  – підмножина 

універсального домену. 

Нехай Num  – числова підмножина універсального домену D , замкнена 

відносно додавання. Множина Num  розширена включенням особливого 

елемента NULL , але при цьому операція додавання на випадок, коли хоча б 

один з аргументів є NULL  не розширюється. 

Задамо агрегатні операції Sum , Avg , Min , Max , Count . Їхніми 

аргументами є скінченні таблиці, а значеннями – одноатрибутні таблиці з одним 

рядком. Як і раніше, спочатку на скінченній мультимножині визначаються 

функції сумування, взяття найменшого та найбільшого значення, визначення 

середнього арифметичного і кількості елементів, а потім ці функції 

переносяться на таблиці.  

Під операцією агрегування RASum ,  за атрибутом A  (скінченних) таблиць 

схеми R , RA∈ , розуміється унарна параметрична операція вигляду 

})({)(:, ARSum RA Ψ→Ψ , ( ) { }{ } }{,)(,,
1

, ASumARSum ARA αψ = 20), де 

)(, RR Ψ∈ψ , а Sum  – функція, що повертає суму значень стовпця з атрибутом 

A  таблиці R,ψ  (ці значення можуть повторюватися), які відрізняються від 

                                           
20)

 Верхній індекс 1 вказує на те, що рядок })(,{
A

SumA α  входить у результуючу таблицю лише один раз, 

тобто кількість дублікатів даного рядка дорівнює однин. 
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значення NULL , крім того, цей стовпець містить лише дані числового типу. 

Отже, NumSum Num
m →2: , 













∅≠Θ

=Θ

∅=Θ

=

∑
Θ∈ {NULL}d

AA

A

A

A

A

NULLякщоdd

NULLякщоNULL

якщоNULL

Sum

\)(

.}{\)(),(

};{)(,

;)(,

)(

α

αα

α

α

α  

Таким чином, NULLSum m =∅ )( , NULLNULLSum n =})({ , 

{ }( ) ∑
=

=
k

i

ii
n
k

n
ndddSum k

1
1 ,,1 K , в припущенні, що всі елементи id  відрізняються від 

елемента NULL . 

Для випадку порожньої таблиці R,∅ψ  операція агрегування RASum ,  

застосовується так:  

( ) { }{ } }{,,,
1

, ANULLARSum RA =∅ψ . 

Нехай ≤ – лінійний порядок на універсальному домені D . Під операцією 

агрегування RAMin ,  за атрибутом A  (скінченних) таблиць схеми R , RA∈ , 

розуміється унарна параметрична операція вигляду })({)(:, ARMin RA Ψ→Ψ , де 

( ) { }{ } }{,)(,,
1

, AMinARMin ARA αψ = , причому )(, RR Ψ∈ψ , а Min  – функція, 

що повертає найменше значення серед значень стовпця з атрибутом A  таблиці 

R,ψ , відмінних від значення NULL , тобто DD →mMin 2: , 









∅≠ΘΘ∈

=Θ

∅=Θ

=

.}{\)(}},{\)(|min{

};{)(,

;)(,

)(

NULLякщоNULLdd

NULLякщоNULL

якщоNULL

Min

AA

A

A

A

αα

α

α

α  

Таким чином, NULLMin m =∅ )( , NULLNULLMin n =})({ , 

{ }( ) },,min{,, 11
1

k
n

k
n

ddddMin k KK = , в припущенні, що всі елементи id , ki ,1= , 

відрізняються від елемента NULL . 

Для випадку порожньої таблиці R,∅ψ  операція агрегування RAMin ,  

застосовується так:  
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( ) { }{ } }{,,,
1

, ANULLARtMin RA =∅ . 

Під операцією агрегування RAMax ,  за атрибутом A  (скінченних) таблиць 

схеми R , RA∈ , розуміється унарна параметрична операція вигляду 

})({)(:, ARMax RA Ψ→Ψ , ( ) { }{ } }{,)(,,
1

, AMaxARMax ARA αψ = , де 

)(, RR Ψ∈ψ , а Max  – функція, що повертає найбільше значення серед значень 

стовпця з атрибутом A  таблиці R,ψ , відмінних від NULL , тобто 

DD →mMax 2: , 









∅≠ΘΘ∈

=Θ

∅=Θ

=

.}{\)(}},{\)(|max{

};{)(,

;)(,

)(

NULLякщоNULLdd

NULLякщоNULL

якщоNULL

Max

AA

A

A

A

αα

α

α

α  

Таким чином, NULLMax m =∅ )( , NULLNULLMax n =})({ , 

{ }( ) },,max{,, 11
1

k
n

k
n

ddddMax k KK = , в припущенні, що всі елементи id , ki ,1= , 

відрізняються від значення NULL . 

Для випадку порожньої таблиці R,∅ψ  операція агрегування RAMax ,  

застосовується так:  

( ) { }{ } }{,,,
1

, ANULLARMax RA =∅ψ . 

Нагадаємо, що функції Min  та Max  визначають найменший або 

найбільший елемент основи мультимножини Aα  серед елементів основи, 

відмінних від NULL , тому порівнянність особливого елемента NULL з рештою 

елементів універсального домену в даному випадку неістотна.  

Під операцією агрегування RACount ,  за атрибутом A  (скінченних) таблиць 

схеми R , RA∈ , розуміється унарна параметрична операція вигляду 

})({)(:, ARCount RA Ψ→Ψ , ( ) { }{ } }{,)(,,
1

, ACountARCount ARA αψ = , де 

)(, RR Ψ∈ψ , а Count  – функція, що повертає кількість значень, відмінних від 

NULL , з урахуванням дублікатів, у стовпці з атрибутом A  таблиці R,ψ , тобто 
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NCount m →D2: , ∑
Θ∈

=
{NULL}d

AA

A

dCount
\)(

)()(
α

αα ; покладається за означенням, що 

сума порожньої множини доданків дорівнює нулю. 

Таким чином, 0)( =∅mCount , 0})({ =nNULLCount , 

{ }( ) k
n

k
n

nnddCount k ++= KK 11 ,,1 , в припущенні, що всі елементи id , ki ,1= , 

відрізняються від елемента NULL . 

Для випадку порожньої таблиці R,∅ψ  операція агрегування RACount ,  

застосовується так:  

( ) { }{ } }{,0,,
1

, AARCount RA =∅ψ . 

Припустимо, що числова підмножина Num  універсального домену 

замкнена відносно (часткової операції) ділення NumNumNum →× ~:/ . 

Довизначимо операцію ділення так, що коли перший агрумент дорівнює NULL , 

то функція приймає значення NULL .  

Під операцією агрегування RAAvg ,  за атрибутом A  (скінченних) таблиць 

схеми R , RA∈ , розуміється унарна параметрична операція вигляду 

})({)(:, ARAvg RA Ψ→Ψ , ( ) ( ){ }{ } }{,,,
1

, AAvgARAvg ARA αψ = , де 

)(, RR Ψ∈ψ , а Avg  – функція, що повертає середнє арифметичне значення 

елементів стовпця з атрибутом A  таблиці R,ψ , які відрізняються від значення 

NULL , з урахуванням дублікатів, тобто NumAvg Num
m →2: , 

)(/)()( AAA CountSumAvg ααα = . 

Таким чином, з означення випливають рівності 

NULLNULLCountSumAvg mmm ==∅∅=∅ 0/)(/)()( , 

NULLNULLNULLCountNULLSumNULLAvg nnn === 0/})({/})({})({ , 

{ }( ) { }( ) { }( ) ∑
=++

==
k

i

ii

k

n
k

nn
k

nn
k

n
nd

nn
ddCountddSumddAvg kkk

11
111 )(

1
,,/,,,, 111

K
KKK , в 

припущенні, що всі елементи id  відрізняються від елемента NULL . 



121 

Для випадку порожньої таблиці R,∅ψ  операція агрегування RAAvg ,  

застосовується так:  

( ) { }{ } }{,,,
1

, ANULLARAvg RA =∅ψ . 

Під операцією агрегування )(, ∗RACount  (скінченних) таблиць схеми R  

розуміється унарна параметрична операція вигляду 

})({)(:)(, ARCount RA Ψ→Ψ∗ , ( ) { }{ } }{,,,)(
1

, AARCount RA ψψ =∗ , при цьому 

)(, RR Ψ∈ψ , а ψ  – це ранг мультимножини ψ . 

Для випадку порожньої таблиці R,∅ψ  операція агрегування )(, ∗RACount  

застосовується так:  

( ) { }{ } { }{ } }{,0,}{,,,)(
11

, AAAARCount mRA =∅=∗ ∅ψ . 

 

3.4 Основні результати розділу  

 

Третій розділ присвячений розширенням сигнатури табличної алгебри та 

уточненню таблиць на основі поняття мультимножини.  

Побудовано мультимножинну табличну алгебру, в якій поняття таблиці 

уточнюється, використовуючи поняття мультимножини, причому кожній 

таблиці приписана певна схема. Введено основні поняття: схеми (множини 

атрибутів), рядка (іменної множини на множинах атрибутів і універсальному 

домені) та таблиці (пари, перша компонента якої є довільною мультимножиною 

(зокрема, нескінченною), а друга – схемою таблиці).  

Задано основні операції над таблицями мультимножинної табличної 

алгебри: аналоги стандартних теоретико-множинних операцій (об’єднання, 

перетин, різниця) та спеціальні операції (селекція, проекція, з’єднання, активне 

доповнення й перейменування). Для кожної операції визначено основу 
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результуючої таблиці та кількість дублікатів кожного рядка. Показано, що серед 

основних операцій над таблицями є такі, що виражаються через інші. 

Сигнатуру узагальненої табличної алгебри, представленої у першому 

розділі, поповнено новими операціями: операціями внутрішніх і зовнішніх 

з’єднань, операцією напівз’єднання, зовнішніми множинними операціями, 

агрегатними операціями. Побудовані мультимножинні аналоги операцій 

внутрішніх і зовнішніх з’єднань, операції напівз’єднання, агрегатних операцій.  

Для задання зовнішніх операцій введено особливий елемент 

універсального домену NULL , а для задання агрегатних операцій ( Sum , Avg , 

Min , Max , Count ) використовується поняття мультимножини. Для кращого 

розуміння змісту зовнішніх множинних операцій наведено приклади їх 

застосування. 
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ВИСНОВКИ 

 

Основні результати дисертаційної роботи. 

1. Введено до розгляду табличну алгебру нескінченних (скінченних) 

таблиць, яка є узагальненням класичної табличної алгебри.  

2. Класичні числення рядків Кодда та числення на домені Лакруа-Піротта 

поповнені довільними предикатними та функціональними сигнатурами 

на універсальному домені. Показана еквівалентність табличної алгебри 

нескінченних таблиць і відповідних реляційних числень.  

3. Узагальнене числення рядків та узагальнене числення на домені 

обмежені для використання лише скінченних таблиць шляхом розгляду 

лише "безпечних" виразів. Встановлена еквівалентність табличної 

алгебри скінченних таблиць, обмеженого узагальненого числення рядків 

і обмеженого узагальненого числення на домені.  

4. Сигнатура табличної алгебри нескінченних (скінченних) таблиць 

поповнена новими операціями над таблицями, а саме, операціями 

внутрішніх і зовнішніх з’єднань, операцією напівз’єднання, зовнішніми 

множинними операціями, агрегатними операціями. Визначено 

формальну математичну семантику додаткових операцій табличної 

алгебри. 

5. Побудувано мультимножинний аналог узагальненої табличної алгебри. 

Визначено формальну математичну семантику операцій над таблицями 

як мультимножинами, основами яких є множини рядків однієї схеми.  

 

Аналіз отриманих результатів дозволяє зробити наступні висновки. 

1. Таблична алгебра скінченних таблиць є підалгеброю табличної 

алгебри нескінченних таблиць. 

2. Таблична алгебра нескінченних таблиць, узагальнене числення 

рядків та узагальнене числення на домені однаково виразні.  
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3. Таблична алгебра скінченних таблиць, обмежене узагальнене 

числення рядків та обмежене узагальнене числення на домені 

однаково виразні. 

4. Існує єдина логічна схема задання операцій зовнішнього з’єднання. 

Для задання агрегатних операцій ( Sum , Avg , Min , Max , Count ) 

використовується поняття мультимножини, а для задання зовнішніх 

операцій введено особливий елемент універсального домену NULL . 

5. Не можна визначати зовнішні множинні операції над таблицями 

мультимножинної табличної алгебри, використовуючи міркування 

застосовані при визначенні відповідних операцій над таблицями 

табличної алгебри нескінченних таблиць. 
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алгебри та SQL-подібні мови / 

В.Н. Редько, Ю.Й. Брона, Д.Б. Буй, 

С.А. Поляков. – Київ: Видавничий 

дім "Академперіодика", 2001. – 

198 с. 
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Concepts: [6th Edition] / 
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S. Sudarshan. – McGraw-Hill, 2011. –

1376 p. 

 

Розширена проекція, агрегування 

та операції зовнішніх з’єднань 

(ліве, праве, повне). Реляційні 

операції над таблицями як 

мультимножинами рядків: 

об’єднання, перетин, різниця, 

проекція, селекція, з’єднання, 
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№ Результат Інтерпретація 
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Таблична алгебра нескінченних таблиць та узагальнене числення рядків і 

узагальнене числення на домені 

1. Теорема. Якщо F  – вираз табличної 

алгебри нескінченних таблиць, то 

можна ефективно побудувати 

еквівалентний йому вираз E  

узагальненого числення рядків. 

Узагальнене числення рядків не 

менш виразне, ніж таблична 

алгебра нескінченних таблиць.  

2. Теорема. Якщо E  – вираз 

узагальненого числення рядків, то 

можна ефекнтивно побудувати 

еквівалентний йому вираз H  

узагальненого числення на домені. 

Узагальнене числення на домені не 

менш виразне, ніж узагальнене 

числення рядків. 

3. Теорема. Для кожного виразу 

узагальненого числення на домені 

H  можна ефективно побудувати 

еквівалентний йому вираз F  

табличної алгебри нескінченних 

таблиць. 

Таблична алгебра нескінченних 

таблиць не менш виразна, ніж 

узагальнене числення на домені. 

4. Теорема (основна). Таблична 

алгебра нескінченних таблиць, 

узагальнене числення рядків і 

узагальнене числення на домені 

еквівалентні. 

Таблична алгебра нескінченних 

таблиць, узагальнене числення 

рядків та узагальнене числення на 

домені однаково виразні. 

Таблична алгебра скінченних таблиць та обмежене узагальнене числення 

рядків і обмежене узагальнене числення на домені 

5. Теорема. Якщо F  – вираз табличної 

алгебри скінченних таблиць, то 

можна ефективно побудувати 

еквівалентний йому безпечний вираз 

E  узагальненого числення рядків. 

Обмежене узагальнене числення 

рядків не менш виразне, ніж 

таблична алгебра скінченних 

таблиць. 
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6. Теорема. Якщо E  – безпечний 

вираз узагальненого числення 

рядків, то можна ефективно 

побудувати еквівалентний йому 

безпечний вираз H  узагальненого 

числення на домені. 

Обмежене узагальнене числення 

на домені не менш виразне, ніж 

обмежене узагальнене числення 

рядків. 

7. Теорема. Для кожного безпечного 

виразу узагальненого числення на 

домені H  можна ефективно 

побудувати еквівалентний йому 

вираз F  табличної алгебри 

скінченних таблиць. 

Таблична алгебра скінченних 

таблиць не менш виразна, ніж 

обмежене узагальнене числення на 

домені. 

8. Теорема (основна). Таблична 

алгебра скінченних таблиць, 

обмежене узагальнене числення 

рядків і обмежене узагальнене 

числення на домені еквівалентні. 

Таблична алгебра скінченних 

таблиць, обмежене узагальнене 

числення рядків та обмежене 

узагальнене числення на домені 

однаково виразні. 

Додаткові операції табличної алгебри 

9. Означення додаткових операцій 

табличної алгебри: 

1) операцій внутрішнього з’єднання: 

- декартове з’єднання 
21 ,RR

Cj ; 

- внутрішнє природнє з’єднання 

21 ,RR
⊗ ; 

- внутрішнє з’єднання за 

атрибутами nAA ,...,1 , 
211 ,,,..., RRAA n

⊗ ; 

- внутрішнє з’єднання за 

предикатом p , 
21 ,, RRp

⊗ ; 

 

Визначено формальну 

математичну семантику 

додаткових операцій табличної 

алгебри: операцій внутрішнього та 

зовнішнього з’єднання, зовнішніх 

множинних операцій, агрегатних 

операцій, операції напівз’єднання. 
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 2) операцій зовнішнього з’єднання: 

- зовнішнє ліве з’єднання lϕ ; 

- зовнішнє праве з’єднання rϕ ; 

- повне зовнішнє з’єднання fϕ ; 

- зовнішнє з’єднання об’єднання 

Uϕ ; 

3) зовнішніх множинних операцій: 

- зовнішнє об’єднання  /\
21 ,RRU ; 

- зовнішня різниця /\\
21 ,RR ; 

- зовнішній перетин /\
21 ,RRI ; 

4) агрегатних операцій: RASum , , 

RAMin , , RAMax , , RACount , , RAAvg , , 

)(, ∗RACount ; 

5) операції напівз’єднання ⋉
21 ,RR . 

 

Мультимножинна таблична алгебра 

10. Означення операцій 

мультимножинної табличної 

алгебри: 

- об’єднання R
AllU ; 

- перетину R
AllI ;  

- різниці R
All\ ; 

- селекції Rp,σ ; 

- проекції RX ,π ; 

- з’єднання 
21 ,RR

⊗ ; 

- перейменування RR ,ξψ ; 

- активного доповнення R~ . 

Визначено формальну 

математичну семантику операцій 

над таблицями як 

мультимножинами, основами 

яких є множини рядків однієї 

схеми. 
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11. Означення додаткових операцій 

мультимножинної табличної 

алгебри: 

1) операцій внутрішнього з’єднання: 

21 ,RR

Cj , 
21 ,RR

⊗ , 
211 ,,,..., RRAA n

⊗ , 
21 ,, RRp

⊗ ; 

2) операцій зовнішнього з’єднання: 

lϕ , rϕ , fϕ , Uϕ ; 

3) агрегатних операцій: RASum , , 

RAMin , , RAMax , , RACount , , RAAvg , , 

)(, ∗RACount ; 

4) операції напівз’єднання ⋉
21 ,RR . 

Визначено формальну 

математичну семантику 

додаткових операцій над 

таблицями як мультимножинами, 

основами яких є множини рядків 

однієї схеми. 

 

 


