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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність дослідження. 

У наш час сфера створення нових формальних систем та аналізу 

існуючих бурхливо розвивається, що пов'язано з ростом складності 

програмних систем та необхідністю створення нових засобів їхнього 

опису.   

З кожним роком все більше аспектів людського життя, прямо чи 

опосередковано, стає тісно пов’язаним з контролюючим програмним 

забезпеченням.  Кількість коду росте експоненціальним чином, проте 

людські можливості його написання та аналізу обумовлені біологічно та 

залишаються приблизно на тому рівні, що був під час створення перших 

програмних систем. 

Системи переписувальних правил є одним з фундаментальних 

підходів до аналізу та опису програмних систем. Можливість їхньої 

програмної реалізації відкриває шлях до скорочення відстані між 

абстрактним численням та прагматикою перетворення коду. 

Подальший прогрес у продуктивності обчислень також пов’язаний з 

розробкою нових архітектур обчислювальних систем з підтримкою 

масового паралелізму та спеціалізованих процесорів. Розвиток апаратного 

забезпечення обчислювальної техніки має супроводжуватись створенням 

програмних засобів, що дозволяють використовувати нові можливості. 

Одним з перспективних напрямків є автоматичне перетворення програм, 

що дозволяє, зберігаючи незмінним первісний програмний код, отримати 

його спеціалізацію для широкого спектру обраних архітектур.  

Можна сказати, що будь-який оптимізуючий компілятор  містить у 

собі спеціалізовану сиcтему переписувальних правил. Системи 

переписувальних правил загального призначення можуть стати основою 

для наступного покоління компіляторів, де вхідна мова буде визначатись 

конфігурацією переписувальних правил. Система інтеграції 

переписувальних правил з семантичними аналізаторами мов 

програмування може полегшити побудову аналізаторів програмного коду. 

У відділі теорії комп’ютерних обчислень Інституту програмних 

систем НАНУ упродовж тривалого періоду розвивається напрямок 

досліджень, пов’язаний з розробкою теорії та інструментальних засобів 

для автоматизованого проєктування паралельних і розподілених програм. 

Цей напрямок, що бере початок у працях В. М. Глушкова, Г. О. Цейтліна 



 

 

та К. Л. Ющенко з розробки систем алгоритмічних алгебр та їх 

модифікацій, продовжений в роботах Дорошенка А.Ю., Погорілого С. Д., 

Акуловського В.Г.  Цей напрямок дістав подальшого розвитку на основі 

техніки переписувальних правил у відомій системі алгебраїчного 

програмування APS від О.А. Летичевського та його школи, а також у 

системі TermWare, розробленою в Інституті програмних систем НАНУ.  

У фокусі даної роботи знаходиться реалізація та застосування 

системи переписувальних правил TermWare та побудова відповідного 

числення. TermWare – це реалізація системи переписувальних правил, 

призначена для роботи з програмним кодом: аналізу, трансформації та 

генерації програм. 

  

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

Дисертаційна робота виконувалась у рамках наступних науково-

дослідних робіт: 

1. "Застосування методів автоматизації проектування для розробки 

високопродуктивних програм обробки наукових даних на cloud-

платформах", № держреєстрації 0116U003303. 

2. "Розробка алгеброалгоритмічних методів, технологій та засобів 

автоматизації паралельного програмування для неоднорідних та cloud-

платформ", № держреєстрації 0117U000734. 

3. "Розробка прикладних програмних засобів високопродуктивних 

обчислень для ефективного розв’язання задачі прогнозування 

метеорологічних процесів на території україни на основі відеографічних 

прискорювачів", № держреєстрації 0114U005005. 

4. "Розробка формальних та адаптивних  методів, технологій та засобів 

паралельного програмування для неоднорідних мультипроцесорних 

обчислювальних систем", № держреєстрації 0112U002760. 

 

Мета і завдання дослідження. 

Метою дослідження є побудова інструментальних засобів роботи з 

переписувальними правилами для використання у програмній інженерії: 

системах обробки та перетворення програмного коду та інтерпретації 

прикладних проблемно-орієнтованих мов. 

Для досягнення цієї мети були поставлені наступні завдання: 

1. Дослідити теоретичні моделі переписувальних правил для побудови 

високорівневої проблемно-орієнтованої мови представлення правил, 

що спрощує роботу с програмним кодом. 



 

 

2. Розробити систему переписувальних правил загального 

призначення, що може бути вбудована у прикладні системи 

користувача що здійснюють взаємодії з зовнішнім середовищем. 

3. Розробити модульну системи підключення адаптерів синтаксису та 

семантики мов програмування, для подання програмного коду у 

вигляді термів для аналізу та перетворення, та відповідно, термів у 

синтаксисі вибраної мови для їх генерування.  

4. Розробити адаптер для мови Java, застосувати його у системах 

аналізу коду для сканування та виявлення дефектів кодування, а 

також для автоматизації генерування моделей баз даних. 

Предметом дослідження є процеси автоматизації аналізу та перетворення 

виразів у формальних мовах у вигляді переписувальних правил. 

Об'єктом дослідження є засоби моделювання, аналізу та генерації систем 

формальних мов, включаючи мови програмування та опису бізнес-

процесів. 

Методи дослідження. У роботі використано методи дискретної 

математики, математичної логіки та теорії переписувальних систем, 

формалізацію, конструювання формального числення, моделювання 

операційної семантики перетворень. 

 

Наукова новизна.   

Отримані нові результати у галузі розробки спеціалізованих мов 

програмування та автоматизації обробки програм: 

1. Вперше побудовано числення контекстів, що додає до існуючої 

техніки переписувальних правил засоби роботи з контекстом, що 

міститься в термах, що значно спрощує роботи з іерархічними 

контекстами в мовах програмування. 

2. Запропоновано нову модель інтеграції сукупності переписувальних 

правил та інтерфейсу з зовнішнім середовищем у формі бази фактів, 

що дозволяє описувати базу фактів у вигляді імперативного коду, 

підключати адаптери мов програмування та модулі семантики, а 

також підключати системи переписування в інші системи в якості 

бібліотек. 

3. Побудовано нову лінійку версій реалізації систем переписувальних 

правил TermWare, що заснована на цій моделі інтеграції, де кожна 

наступна версія є вдосконаленням попередньої. 
4. Розроблену систему переписування TermWare практично 

застосовано в кількох прикладних галузях: моделювання сенсорних 

систем, аналіз та генерація програмного коду, оптимізація і 

розпаралелювання програм. 

 

 



 

 

Практичне значення результатів. 

Серія систем переписувальних правил TermWare використовується 

для широкого спектру прикладних задач, таких як: 

• Аналіз програмного коду: статичний аналізатор програм на мові 

Java (JavaCheker) побудовано у середовищі алгебраїчного 

програмування TermWarе. 

• Формалізація побудови паралельних алгоритмів: використовування 

високорівневого інструментарію алгебро-алгоритмічного 

проєктування, доповненого підсистемою переписувальних правил та 

низькорівневих профіліруючих засобів, для автоматизації 

проєктування та підвищення продуктивності послідовних та 

паралельних (мультипоточних) програм зі спільною пам’яттю.  

• Спеціалізація програмного коду за допомогою часткового 

виконання. 

• Автоматичне генерування схем баз даних на основі структури 

об’єкту.  

      Систему впроваджено у ТОВ IMATEK як частину програмно-

апаратного комплексу документообігу підприємств та програмного 

комплексу для аналізу виробничих процесів, що впроваджено у 28 

підприємствах та державних установах, та  у ТОВ Кіглі як 

інструментальний засіб для що організує перевірку функціональних 

програм та алгоритмів.     

 

Особистий внесок здобувача.  

Представлені до захисту результати були отримані здобувачем 

особисто.  

В опублікованих у співавторстві роботах дисертанту належить 

реалізація системи переписувальних правил TermWare, теоретичні моделі 

переписувальних систем та виконання експерименальних робіт. 

Науковому керівникові Дорошенку А.Ю. належить постановка задачі та 

участь в систематизації одержаних результатів. Яценко О.А. належить 

частина розробленого розпаралелювального засобу на основі TermWare, 

що відповідає за виконання трансформації програми за допомогою і 

нструментарію проектування та синтезу програм, Жеребу К.А.  належить 

частина, що відповідає за представлення мережевих протоколів у вигляді 

TermWare термів та інтеграція й експериментальні роботи з системою 

імітаційного моделювання.  

 

Апробація результатів дисертації. 

   Результати роботи апробовані на наступних конференціях: 



 

 

• CONCURRENCY SPECIFICATION AND PROGRAMMING (CS&P 

2005) Ruciane-Nide, Poland, 28–30 September 2005. 

• Seventh International Workshop on Rewriting Logic and its Applications 

(WRLA 2008) 29-30 March 2008.  Budapest, Hungary 

• Шоста міжнародна науково-практична конференція з програмування 

УкрПРОГ'2008, 27-29 травня 2008 р., Україна, Київ. 

• Scala Symposium 2016. Amsterdam, October 2016. 

• Одинадцята міжнародна науково-практична конференція з 

програмування УкрПРОГ’2018. Україна, Київ. 

• Міжнародна Науково-Практична Конференція Winter 

INFOCOM’2018 Advanced Solutions VII.  Україна, Київ. 

 

Публікації. Основний зміст роботи викладено в 13 друкованих 

працях, серед яких 9 статей у фахових виданнях ДАК України, 2 статті у 

фахових  закордонних журналах та у 5 тезах конференцій. 

 

Структура та обсяг роботи.  Дисертація складається зі вступу, 

трьох розділів, висновків, 2 додатків та переліку використаної літератури з 

99 посилань.  Загальний обсяг роботи становить 159 сторінок, з них 134 

сторінки основного тексту, що відповідає 5-ти друкованім аркушам. 

 

        ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ  

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційного 

дослідження, сформульована мета дисертації,̈ схарактеризовано завдання, 

об’єкт, предмет і методи дослідження, визначено зв’язок роботи з 

науковими програмами, темами, розкрито наукову новизну, її теоретичну 

та практичну значущість, наведено відомості про апробацію результатів 

дослідження та публікації,̈ здійснено огляд основних результатів 

дослідження 

Основна частина складається з троьх розділів: 

У першому розділі вводяться основні поняття області, проведено 

аналіз існуючих систем та підходів,  окреслено основні напрямки сучасних 

досліджень та перспектив використовування. 

Формулюються основні поняття динамічної системи переписування 

термів. Спочатку описується запропонований формалізм для 

декларативного опису предметної області програмування розподілених 



 

 

програмних комплексів – термальні системи. Він дозволяє представляти 

функціональність програмних комплексів не тільки перетворенням термів, 

але й описувати взаємодії термів із зовнішнім середовищем.  Це 

середовище являє собою динамічну базу фактів у внутрішній логіці 

системи, наприклад, стан зовнішнього середовища в системі управління 

або перелік поточних бізнес-процесів в системі управління потоками 

робіт. Таким чином, замість приховування імперативного стилю 

програмування в побічних ефектах, в TermWare відбувається занурення 

імперативних операцій в логіку декларативної програми.  

Більш строго, визначається термальна система над деякою 

множиною термів T, з операціями включення  

підстановки  , де  - множина підстановок над T,  та 

уніфікації unify:  з загальноприйнятною семантикою. 

Термальна система складається з: 

- набору операцій взаємодії з зовнішнім середовищем (база фактів): 

запитів та дій.  Запити використовуються для передачі елементів 

стану середовища у правила, дії – для зміни стану середовища. 

Можно вважати, що факти описуються множиною станів   та двома 

операціями: 

-  

-  

- набору правил R та стратегії їх застосування Strategy: 

Кожне правило – це четвірка r = ( patternr, conditionr, outputr, actionr ),  де: 

●   Pattern – вхідний образ, 

●   Сondition – опціональний запит  фактів, 

●   Output – вихідне значення, 

●   Action – дія зміни середовища.    

Операційна семантика може бути описана наступним чином: 

  результат точного застосування правила до терму t та фактів f є пара 

вихідний терм та факти, : 
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При застосуванні системи правил до вхідного терму t, стратегія обирає 

підтерм , такий що існує нетотожне застосування правила з R до s:  

 і заміняє субтерм на результат застосування до 

цього субтерму: 

     

      де r, s – правила та підтерм що вибрані стратегією 

 
 

Потоки даних при застосуванні правила з взаємодією з середовищем 

наведені на наступній схемі: 

 

 
    

TermWare – це фреймворк, вбудований у мову програмування Java, що 

дозволяє користувачу описувати  правила на вбудованій мові та  

описувати семантику бази фактів та відображення між термами та Java-

об’єктами за допомогою високорівневих інтерфейсів.   



 

 

Розробник може вбудувати TermWare у свій комплекс за допомогою 

наступної стратегії: 

• У програмі виділяється підсистема, де функціональність буде 

описана делраративними правилами.  

• Інша частина буде представляти базу фактів. Bзаємодію з базою 

фактів можна представити у вигляді набору функцій отримання 

інформації (умов) і передачі інформації (дій). 

• Отриманий набір взаємодій представляється у вигляді Java-класу, 

що повинен реалізувати відповідний інтерфейс. Також у розробника 

є можливість автоматично створити інтерфейс фактів з екземпляру 

будь-якого класу; умови та дії формулюються автоматично на основі 

доступних методів цього класу. 

• Визначається стратегія застосування правил. Фреймворк містить 

набір стандартних стратегій, також користувач має можливість 

запрограмувати власний алгоритм. 

У другому розділі описується η-числення, як можлива теоретична модель 

для класу систем переписування з впорядкованими правилами.  За 

допомогою цього числення природньо описуються системи з 

використанням упорядкованого набору правил, де порядок застосування 

визначається або відношенням конкретизації, або пріоритетом, а набори 

правил формально неконфлюентні. Також передбаченно вбудовування 

засобів вводу / виводу в структуру типів мови, таким чином аналіз типів 

може включати в себе аналіз взаємодії з навколишнім середовищем, що 

може бути корисно з точки зору оптимізації програм.    

η-числення додає до звичайної системи термів конструкцію η-терму: 

(ηv.f → g | h) , де   – множина пропозиціональних 

змінних, f, g,   – терми.  η-терм задає область дії зв’язаних змінних 

та переписувальне правило. Редукція при успішному матчінгу з f  

підставляє відповідні змінні в g, при неуспішному – проводить наступну 

редукцію з h.  Таким чином можна організувати послідовність 

застосування правил.   Всі η-терми закриті, будь-яка змінна з g 

знаходиться в якій-небудь η-конструкції (або самої верхньої, або всередині 

g); те ж саме відноситься і до змінних з h. Зазначимо, що різні 

пропозиціональні змінні діють в різних областях η-виразів.  Засновані на 

такій семантиці процеси обчислень можуть уникати перейменування 

змінних під час застосування правил переписування, так як змінні повинні 

бути різними тільки всередині одного η-терма.  Зазначимо, що така 



 

 

інтерпретація використовує інтенсіональну рівність, тобто ми повинні 

відрізняти – коли два η-терма представляють собою фізично один терм. 

Природною інтерпретацією такої рівності може бути порівняння 

машинних адрес (з тим обмеженням, що система повинна замінювати 

адресу під час η-переписування). Можна перевизначити η-числення і без 

інтенсіональної рівності, використовуючи модель "термів з мітками". 

Нехай для кожного терма t у нас визначена його мітка L (t) така, що: 

• різні терми позначені різними мітками:    t1 ≠ t2 ⇒ L (t1) ≠ L (t2); 

• під час створення η-терма при переписуванні мітка нової копії повинна 

не збігатися з уже існуючими. 

Досить визначити мітки як явні компоненти η-термів і пропозиціональних 

змінних і змінити визначення структурної еквівалентності так, щоб не 

брати  мітки до уваги при порівнянні η-термів. Назвемо таке числення ηL-

численням.  

   Доведено, твердження що η-числення з інтенсіональною рівністю 

еквівалентне ηL-численню з мітками та екстенсіональною рівністю.  

Можна сказати, що використання інтенсіональні рівності і унікального 

машинного представлення еквівалентно явному процесу перейменування 

змінних. Використання міток для емуляції інтенсіональної рівності може 

бути використано при реалізації системи на платформах без доступу до 

обчислення адрес. 

           Доведено твердження, що будь-яка система переписувальних 

правил першого порядку може бути доповнена до впорядковано-

конфлюентного набору переписувальних правил у η-численні. 

Для відображення взаємодії з середовищем визначимо θ-

конструкції:  для запитів до БД фактів та  - 

для дій, з наступними обмеженням на побудову η-терму: конструкції 

запитів  можуть зустрічатись лише у лівій частини, а конструкції дій – 

лише у правій.  Операційна семантика таких правил може бути описана як 

проведення операцій вводу при зіставленні і виводу при підстановці.  

Аналіз типів взаємодій може використовуватися системою виконання 

правил для визначення коректності оптимізаційних перетворень. 

Наприклад, якщо система правил не включає до себе взаємодії, то 

можливе застосування кешування проміжних результатів.  

Також описується числення контекстних термів, що доповнює 

традиційний аппарат алгебраїчних сигнатур, що використовується у 



 

 

системах переписування термів,  конструкціями роботи з контекстом:  

утворення контексту,  операціями визначення контекстного значення та 

зв’язку терму з контекстом з перевіркою відповідності.  Це дозволяє 

сформульовувати задачі, пов’язані з аналізом та трансформаціями 

програмного коду у  більш природньому вигляді, оскільки структура 

вихідного коду у сучасних мовах програмування, також має їєрархічну 

контекстну структуру, що може прямо відповідати структурі терму в 

переписуючому правилі. Одним з типових застосувань контекстних термів 

є опис семантик мов програмування.  Доведено твердження, що η-

числення інтерпретується в численні контекстів. 

У третьому розділі описується використання фреймворку TermWare 

у якості стандартного елемента архітектури для опису бізнес-логіки.  На 

відміну від традиційних областей застосування, бізнес-логіка не описує 

математичний алгоритм в класичному сенсі цього слова. У системи 

організації бізнесу, типу білінгу або CRM, немає однозначного входу і 

виходу – натомість є поведінка. Тобто ми повинні природно вбудувати в 

логіку поняття взаємодії із зовнішнім середовищем. 

Зазвичай ми думаємо про програму в термінах об'єктної моделі, 

коли ми думаємо про бізнес-логіку, ми думаємо з точки зору дій 

користувача. Ці дві моделі можуть відображати структуру розбиття 

програми на імперативну та декларативну частину: імперативна частина – 

це рівень постійного зберігання та основні сутності можуть бути 

відображені у логічному середовищі як база знань; декларативна частина – 

це сценарії взаємодії з користувачем, представленим як термальна 

система, де дії користувача та події інтеракції представлені у вигляді 

вхідних термів.  Такий підхід виявився вдалим для організації систем типу 

документообігу, де основні структури відносно стійкі, тобто змінюються 

досить повільно, а бізнес-логіка – навпаки, потребує швидкої модифікації і 

може бути описана декларативно. 

Розмежування декларативної та імперативної частини також було 

застосовано при розробці системи моделювання сенсорних мереж, що 

об'єднує можливості середовища візуального моделювання AnyLogic і 

системи символьних обчислень TermWare.  Частина функціональності, 

необхідної для моделювання, реалізовується в середовищі AnyLogic, з 

використанням візуальних засобів. Система TermWare використовується 

для декларативного опису протоколів. Декларативний опис протоколів 

дозволяє не тільки спростити завдання протоколів для системи 



 

 

моделювання, а й використовувати додаткові засоби для аналізу 

протоколу. Для демонстрації даного підходу розроблено прототип системи 

моделювання, що складається з базової моделі в AnyLogic, опису 

протоколів на мові TermWare і компонента зв'язку, реалізованого на Java.  

Описаний підхід до опису протоколів дозволяє швидко моделювати різні 

протоколи взаємодії в сенсорної мережі поверх одних і тих самих 

моделей, порівнювати їх ефективність і надійність. Таким чином 

з'являється можливість підбору найбільш ефективного протоколу для 

кожного завдання.  

 Описані застосування TermWare в області аналізу та трансформації 

програмного коду, що фактично стала основною.  Це стосується як 

перетворення програм з точки зору підвищення ефективності, коли ми 

хочемо залишити семантику незмінною та здійснити еквівалентне 

перетворення програми в іншу форму, так і аналізу програм з метою 

раннього пошуку помилок розробника та екстракції семантики в зовнішню 

БД. Одне з індустріальних застосувань – це  статичний аналізатор програм 

на мові Java (JavaCheker), що побудован у середовищі алгебраїчного 

програмування TermWare. Особливістю JavaChecker є застосування 

формального аналізу не до повної обчислювальної семантики програмних 

систем, а до її окремих характеристик. Це дозволяє уникнути складнощів 

повної формалізації задачі, і, водночас, дозволяє проводити прагматично 

корисні висновки щодо характеристик програмної системи (такі, як 

наявність помилок визначенного класу) за допомогою порівняльно 

невеликого об'єму обчислень. Система JavaChecker підтримує 

декларативні правила різних типів, де вхідним термом є код програми. 

Hайпростіший, але практичний підхід полягає у прямому запису 

абстрактних синтаксичних дерев (AST) як алгебраїчних термів і 

застосуванні до них переписувальних правил. Декларативні правила дають 

нам деяку перевагу в наочності, порівняно з cистемами статичного 

аналізу, що ґрунтуються на паттернах обходу синтаксичного дерева. Але 

маніпуляції з синтаксичними деревами мають досить обмежене значення: 

по-перше, обчислення виходять завжди “локальними”, тобто системи 

правил можуть обробляти лише відношення між сутностями, що 

знаходяться поблизу одна одної у дереві коду, що аналізується.  І друге – 

відсутня категорізація символів: як приклад, у виразі this.x = x неможливо 

відрізнити х як член класу в лівій частині від х як параметру або локальної 

змінної у правій частині. 



 

 

Тому в JavaChecker існує тип правил,  де це обмеження вирішуються 

за допомогою доповненого представлення коду, що аналізується, який 

включає, окрім cинтаксичного дерева, ще і спеціальний об’єкт (маркер), 

що несе в собі семантичний контекст. У системах правил можна 

здійснювати доступ до глобального контексту та навігацію за 

семантичними зв’язками за допомогою цього маркера контексту. Як вхідні 

терми переписувальних правил використовуються замість AST термів так 

звані “модельні терми”, де до синтаксичного дерева додано ще один 

елемент – контекст, що дає доступ до метаінформації про поточний вираз 

за допомогою імперативного інтерфейсу. Оскільки TermWare підтримує 

відображення java-об’єктів у терми, то ми можемо використовувати таке 

імперативне API у  декларативних правилах. Це робить оточення розробки 

досить багатим для побудови семантичних алгоритмів аналізу, таких як 

абстрактна інтерпретація або часткові обчислення. Детектування дефектів 

типу витоку ресурсів можна описати як абстрактну інтерпретацію. 

У системі JPE реалізована спеціалізація Java-програм за допомогою 

часткової інтерпретації. Для побудови такої конструкції потрібно лише 

один новий елемент у порівнянні з вищеописаною функціональністю – 

виведення AST дерев у його оригінальному вигляді. Спеціалізація за 

допомогою часткових обчислень може бути описана як процес 

відображення Java-програми та множини констант С на таку програму 

mix(A, C), що її поведінка на множинах даних, що включають C, таке ж 

саме, як і в оригінальної програми. Метод рішення – простий рекурсивний 

запуск маркерів часткових розрахунків.  У процесі часткових обчислень, 

правила TermWare виконують спрощення моделей термів та їх 

перетворення в AST терм. Процес часткових розрахунків теж може бути 

представлений як абстрактна інтерпретація, де абстрактний стан – це 

спеціалізований вихідний код. Весь процес часткового обчислення 

описується за допомогою 200 правил, що займають менше 1000 рядків 

коду. Практичне використання часткових обчислень полягає не лише в 

спеціалізації, але й в оптимізуючих трансформаціях, які можуть бути 

побудовані на підставі того факту, що програма виконується в 

спеціалізованому середовищі. Дві основні трансформації – це 

девіртуалізація викликів методів та усунення недосяжного коду. 

Також описується наступна версія системи TermWare, розроблена на 

мові Scala, що ґрунтується на  рефлексивному контекстному численні,  

коли структура терму включає до себе, окрім дерева, ще й внутрішній 



 

 

контекст та обмеження на співставлення при застосуванні (зовнішній 

контекст), що дозволяє занурити операції розв’язування імен в 

математичну семантику переписувальних правил.   

Перша версія системи TermWare описана як система термів, 

заснована на безтиповому переписуванні термів, що доповнена взаємодією 

з базою фактів. Друга версія була заснована на тому ж математичному 

апараті, але, на відміну від першої версії, мала інший спосіб реалізації. 

Тоді як в першій версії рекурсивні алгоритми обходу дерева 

інтерпретувались за допомогою рекурсивних Java методів, то в другій – за 

допомогою вбудованого нерекурсивного інтерпретатору, що не 

використовує вбудований стек JVM для обходу дерев. Це дозволило 

застосування TermWare в індустріальних задачах, де можна було подати 

кожен файл нетривіальної Java-програми як один великий терм і 

виконувати перетворення, що потребують обходу всіх файлів проєкту. У 

такому вигляді система TermWare застосовується і зараз. 

Система TermWare3, з одного боку, зберігає основні риси 

TermWare2, як вбудованої високорівневої бібліотеки, з іншого – додає нові 

можливості застосування примітивів контекстного числення.  Як і 

попередня версія, TermWare3 – це бібліотека,  що містить в собі операції 

роботи з термами та можливість створення та застосування 

переписувальних правил до об’єктів користувача.  Платформа реалізації та 

сама: JVM, а у якості мови реалізації була вибрана Scala, з огляду на 

потенційну можливість більш високорівневого функціонального 

програмування. 

В TermWare3 реалізовано автоматичне перетворення екземплярів 

алгебраїчних типів у терми:  вхідні терми можуть бути задані у вигляді 

глибоко-вбудованого (deep embedding) Scala виразу. При перетворенні 

такого виразу у терм можна вказати, яка частина буде використовуватись 

як контекст, а яка – як базовий терм.   

Використовування у TermWare3 контекстного числення термів 

дозволяє застосувати методи переписувальних правил до великих систем і 

подавати зв’язки між різними частями системи у явному вигляді за 

допомогою розв’язання імен (резолвінгу).  Отримана інтерпретація 

мультитермів з набором контекстних операцій є достатньою для того, щоб 

відобразити вивід типів та семантичний аналіз типової об’єкно-

орієнтованої мови. 

 

Висновки 



 

 

У дисертаційній роботі розроблена система переписувальних правил 

TermWare, описана та формалізована теоретична модель для систем 

переписувальних правил з інтеракціями. Отримані наступні результати, 

що мають наукову і практичну цінність: 

1. Вперше побудовано числення контекстів, що додає до існуючого 

математичного апарату переписувальних правил засоби роботи з 

контекстом; η-числення, що пропонує теоретичні модель для класу 

систем переписування з впорядкованими правилами;  

2. Побудована нова реалізації систем переписувальних правил 

загального призначення інтеграції сукупності переписувальних 

правил та інтерфейсу з зовнішнім середовищем, що дозволяє: 

a. вбудувати систему роботи з переписувальними правилами у 

систему користувача як бібліотеку; 

b. інтегрувати імперативне представлення базу фактів 

користувача з семантикою переписувальних правил; 

c. підключити адаптери представлення формальних мов, 

включаючі мови програмування, у вигляді термів. 

3. Розроблена  модульна система підключення адаптерів синтаксису та 

семантики мов програмування, для подання програмного коду у 

вигляді термів для аналізу та перетворення, та відповідно, термів у 

синтаксисі вибраної мови для їх генерування.  

4. Розроблен адаптер для мови Javа, нова системи аналізу коду 

JavaChecker для сканування та виявлення дефектів кодування, що 

заснована на TermWare.  

5. Впроваджено рішення на основі TermWare застосовуються у 

програмно-апаратному комплексі документообігу ІМАТЕК-ЕСКО, 

що впроваджені на більш ніж 28 підприємствах та державних 

установах; впроваджено рішення для сканування та перевірки коду 

системи моніторингу рухомих об’єктів у ТОВ Кіглі. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Шевченко. Р. С. Розробка системи TermWare для аналізу та 

побудови програм на основі переписувальних правил – кваліфікаційна 

наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук 

за спеціальністю 01.05.03 – математичне та програмне забезпечення 

обчислювальних машин і систем, 12 – Комп’ютерні науки та інформаційні 

технології. Інститут програмних систем НАН України, Київ, 2021. 

Дисертація присвячена методам реалізації та застосування систем 

переписувальних правил для роботи з програмним кодом: аналізу, 

трансформації та генерації програм. Описана лінійка версій реалізації 

систем переписувальних правил TermWare.  

Парадигма переписувальних правил є одним з фундаментальних 

підходів до аналізу та опису програмних систем. Можливість її програмної 

реалізації відкриває шлях до скорочення відстані між абстрактним 

численням програм та прагматикою перетворення коду. 

У дисертаційній роботі описується формалізм для декларативного 

опису предметної області програмування розподілених програмних 

комплексів – термальні системи. Він дозволяє представляти 

функціональність програмних комплексів не тільки через перетворення 

термів, але й шляхом опису взаємодії термів із зовнішнім середовищем. Це 

середовище являє собою динамічну базу фактів у внутрішній логіці 

системи, наприклад, стан зовнішнього середовища в системі управління 

або перелік поточних бізнес-процесів у системі управління потоками 

робіт. Таким чином, замість приховування імперативного стилю 

програмування в побічних ефектах, в TermWare відбувається занурення 

імперативних операцій в логіку декларативної програми. 



 

 

Розроблено η-числення, як теоретична модель для класу систем 

переписування з впорядкованими правилами. За допомогою цього 

числення природньо описуються системи з використанням 

упорядкованого набору правил, де порядок застосування визначається або 

відношенням конкретизації, або пріоритетом, а набори правил формально 

неконфлюентні. Також описано числення контекстних термів, що 

доповнює традиційний апарат алгебраїчних сигнатур у системах 

переписування термів конструкціями роботи з контекстом: утворення 

контексту, операціями визначення контекстного значення та зв’язку терму 

з контекстом з перевіркою відповідності. Використання контекстного 

числення дозволяє формулювати задачі, пов’язані з аналізом та 

трансформаціями програмного коду у більш природньому вигляді, 

оскільки структура вихідного коду в сучасних мовах програмування, 

також має ієрархічну контекстну структуру, що може прямо відповідати 

структурі терму в переписувальному правилі. 

Продемонстровано використання систем переписувальних правил 

TermWarе для широкого спектру прикладних задач. Зокрема, на основі 

TermWare побудовано статичний аналізатор програм на мові Java 

(JavaCheker). У якості вхідних термів переписувальних правил 

використовуються так звані “модельні терми”, що генеруються з Java 

коду, де до синтаксичного дерева додано ще один елемент – контекст, що 

дає доступ до метаінформації про поточний вираз за допомогою 

імперативного програмного інтерфейсу. Оскільки TermWare підтримує 

відображення java-об’єктів у терми, то можливо використовувати таке 

імперативне API у декларативних правилах. Це робить оточення розробки 

досить багатим для побудови семантичних алгоритмів аналізу, таких як 

абстрактна інтерпретація або часткові обчислення. 

У роботі також продемонстровано застосування розробленої 

системи переписування TermWare в кількох прикладних галузях, таких як 

опис потоку робіт, моделювання сенсорних систем, аналіз та генерація 

програмного коду. 

Ключові слова: переписування термів, TermWare, аналіз коду, 

генерація коду, η-числення, контекстні терми. 
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Technology. Institute of Software Systems of NAS of Ukraine, Kyiv, 2021. 

The thesis is devoted to the methods of implementation and application of 

systems of the rewriting rules for work with the program code: analysis, 



 

 

transformation, and generation of programs. Described the line of 

implementations of rewriting rules engine: TermWare. 

Rewrite rules are one of the fundamental approaches to the analysis and 

description of software systems. The possibility of their program 

implementation opens the way to reduce the distance between abstract calculus 

and the pragmatics of code transformations. 

TermWare language defines a declarative description of the domain of 

programming of distributed software systems. It allows representing the 

functionality of software complexes not only by the transformation of terms but 

also describing the interaction of terms with the external environment. This 

environment is a dynamic basis of facts in the internal logic of the system, for 

example, the state of the environment in the control system or a list of current 

business processes in the flow control system. Thus, instead of hiding the 

imperative programming style in side effects, TermWare is immersing the 

imperative operations into the logic of the declarative program. 

The η-calculation developed as a theoretical model for a class of rewrite 

systems with ordered rules. Within this approach, systems description is an 

ordered set of rules, where the order of application is determined either by the 

relation of concretization or by priority, and the sets of rules are formally non-

confluent.  The calculation of context terms complements the traditional 

apparatus of algebraic signatures in systems of rewriting terms by constructs of 

working with context: the formation of context, the operations of resolving a 

name in context and connection between term and context limits. Using the 

context calculus allows formulating tasks related to the analysis and 

transformation of the code in a more natural way since the source code structure 

in modern programming languages also have a hierarchical context structure 

that can directly correspond to the structure of the term in the rewrite rule.  

The thesis shows the usage of TermWare rewriting rules engine in a wide 

range of applications. In particular, a static Java code analyzer (JavaCheker) 

based on TermWare. As the input terms of the rewrite rules, the so-called 

"model terms" are generated from the Java code, where syntax tree contains the 

context element, that gives access to the metainformation of the current 

expression using the imperative software interface. Since TermWare supports 

using of java-objects in term systems as fact database, it is possible to use this 

imperative API in declarative rules. Integration of imperative context operations 

makes the development environment enough to construct semantic analysis 

algorithms, such as abstract interpretation or partial calculations.  

The work demonstrates also the use of the developed TermWare rewrite 

system in several application areas, such as workflow descriptions, sensory 

systems modeling, analysis, and generation of program code. 

Keywords: term rewriting, TermWare, code analysis, code generation, η-

calculus, context terms. 

 



 

 

АННОТАЦИЯ 

  

Шевченко. Р. С. Разработка системы TermWare для анализа и 

разработки программ на основе переписывающих правил – 

квалификационная научная работа на правах рукописи.  

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических 

наук по специальности 01.05.03 – математическое и программное 

обеспечение вычислительных машин и систем, 12 – Компьютерные науки 

и информационные технологии. Институт программных систем НАН 

Украины, Киев, 2021. 

Диссертация посвящена методам реализации и применения систем 

переписывающих правил для работы с программным кодом: анализу, 

трансформации и генерации программ. Описана линейка версий 

реализации систем переписывающих правил TermWare. 

Парадигма переписывающих правил является одним из 

фундаментальных подходов к анализу и описанию программных систем. 

Возможность ее программной реализации открывает путь к сокращению 

расстояния между абстрактным исчислением программ и прагматикой 

превращения кода. 

В диссертационной работе описывается формализм для 

декларативного описания предметной области программирования 

распределенных программных комплексов – термальные системы. Он 

позволяет представлять функциональность программных комплексов не 

только через превращение термов, но и путем описания взаимодействия 

термов с внешней средой. Эта среда представляет собой динамическую 

базу фактов во внутренней логике системы, например, состояние внешней 

среды в системе управления или список текущих бизнес-процессов в 

системе управления потоками работ. Таким образом, вместо сокрытия 

императивного стиля программирования в побочных эффектах в 

TermWare происходит погружение императивных операций в логику 

декларативной программы.   

Разработано η-счисление, как теоретическая модель для класса 

систем переписывания с упорядоченными правилами. С помощью этого 

счисления естественно описываются системы с использованием 

упорядоченного набора правил, где порядок применения определяется или 

отношением конкретизации, или приоритетом, а наборы правил 

формально неконфлюэнтны. Также описано счисление контекстных 

термов, что дополняет традиционный аппарат алгебраических сигнатур в 

системах переписывания термов конструкциями работы с контекстом: 

создание контекста, операциями определения контекстного значения и 

связи терма с контекстом с проверкой соответствия. Использование 

контекстного счисления позволяет формулировать задачи, связанные с 

анализом и трансформациями программного кода в более естественном 



 

 

виде, поскольку структура исходного кода в современных языках 

программирования тоже имеет иерархическую контекстную структуру, 

что может прямо соответствовать структуре терма в переписывающем 

правиле. 

Продемонстрировано использование систем переписывающих 

правил  TermWarе для широкого спектра прикладных задач. В том числе, 

на основе TermWarе построен статистический анализатор программ на 

языке Java (JavaCheker). В качестве входящих термов переписывающих 

правил используются так называемые “модельные термы”, которые 

генерируются из Java кода, где к синтаксическому дереву добавлен еще 

один элемент –  контекст, что дает доступ к метаинформации про текущее 

выражение с помощью императивного программного интерфейса. 

Поскольку TermWare поддерживает отображение java-объектов в термы, 

то возможно использовать такое императивное API в декларативных 

правилах.  Это делает окружение разработки достаточно  богатым для 

построения семантических алгоритмов анализа, таких как абстрактная 

интерпретация или частичные вычисления. 

В работе также продемонстрировано использование разработанной 

системы переписывания TermWare в нескольких прикладных областях, 

таких как описание потока работ, моделирование сенсорных систем, 

анализ и генерация программного кода.  

Ключевые слова: переписывание термов, TermWare, анализ кода, 

генерация кода, η-счисление, контекстные термы. 

  
 

 

 

 

 

 

 


