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Глава 1

Увод

1.1 Въведение в предметната област

Темата на това изследване са програми, които генерират програми и програми, които анализи-
рат поведението на програми. Извличането (синтезът) и анализът на програми са разгледани
в контекста на търсенето на решение на проблема за осигуряване на референтна цялост в
документно-ориентирани нерелационни бази от данни.

Анализ и извличане на програми

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

Синтезирането на програми, например, е важен клас методи за извличане на програми.
При тези методи автоматично се конструира програмен код, удовлетворяващ определена спе-
цификация, най-често зададена като формула в някаква логическа система [1]. Друг формален
метод за генериране на програми е извличането на програми от доказателства на теореми,
включително не-конструктивни [2]. За извлечените по тези начини програми е гарантирана
тяхната коректност. Някои специални примери за генериране на код включват използването
на системи за компютърна алгебра за оптимизация на програмен код, извършващ определени
математически изчисления [3].

Друг клас механизми за автоматично генериране на софтуерен код с голямо практическо
приложение е т.нар. “генеративно програмиране” [4]. Този клас включва техники като прото-
типи, шаблони, класове, аспекти и макропроцесори, които въвеждат опростени синтактични
конструкции за генериране на често срещани или повторяеми видове код. Тези техники нами-
рат широко приложение поради факта, че съкращават размера на изходния код и оптимизират
работата на програмистите.

В модерните среди за програмиране код се генерира и от редица визуални редактори, в
които програмистите използват предефинирани компоненти за изграждане на потребителс-
кия интерфейс на приложенията. Широко разпространение намират и някои метаезици за
специфициране на определени компоненти от сложни софтуерни системи, като например UML
(Unified Modelling Language) спецификации [5], спецификации наWeb услуги (напр. Web Service
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Definition Langiage) [6], и езици за дефиниране на потребителски интерфейс (напр. Extensible
Application Markup Language) [7].

Автоматизирането на редица практически задачи, като например превеждането на данни
от една схема в друга (data mapping), също включва автоматичното генериране на код на прог-
рами. Генерираните по този начин програми изпълняват задачата с гарантирана коректност
спрямо зададеното съответствие между схемите [8], което може да е с разнообразен формат и
също така автоматично извлечено на базата на екземпляри от данни от двете схеми.

Като обобщение ще цитираме заключението на Дейвид Парнас, пионер в софтуерното инже-
нерство, който пръв въвежда концепцията за капсулация на информацията. Той заключва, че
“автоматичното програмиране винаги е било евфемизъм за програмиране на език на по-високо
ниво спрямо езика, който е бил достъпен за програмиста в дадения момент” [9]. В този смисъл,
множеството съвременни средства за генериране на програмен код елиминира “откриването на
колелото” в практически задачи. Често повтарящи се програмни конструкции, програмни кон-
струкции, които са сложни или дълги за ръчно описание на съответния език за програмиране
и такива, за които коректността е от особено значение, подлежат на автоматично генериране.

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

Най-общо казано, анализът на програми е дял от компютърните науки, обхващащ теоре-
тични модели и методи за осигуряване и проверка на разнообразни свойства компютърните
програми [10]. Различните видове анализ могат условно да бъдат разделени в няколко големи
категории: статичен анализ, динамичен анализ и формална верификация.

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

Динамичният анализ разчита на серия от тестови изпълнения на програмата в реална или
симулирана среда, при които се наблюдава и проверява нейното поведение. Под поведение
в случая може да се разбират разнообразни параметри на програмата, като заета памет (и
изобщо системни ресурси), стойност на определени променливи, свойства на аргументите на
функции, резултати на функции и др. Целта на динамичния анализ е да обхване в максимал-
на широчина пътищата на изпълнение в програмата и да проследни тяхната коректност чрез
тестване със серия от подходящо подбрани стойности. Макар да не гарантира коректност от
формална гледа точка, подходът намира широко практическо приложение и е важен инстру-
мент за осигуряването на качеството на кода на големи софтуерни системи, особено когато в
тях се извършват чести промени. Подходът дори стои в основата на стил за програмиране –
разработване, базирано на тестове (test driven development) [11] – при който изграждането на
кода на програмата започва с написването на тестовете, които тя трябва да удовлетворява.

Важен клас методи за анализ на програми са методите за формална верификация, при ко-
ито чрез математически средства се доказва тотална и частична коректност на програмен код
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при определени условия за входа и изхода на програмата [12]. Подходът включва изграждане
на формален модел на системата, на базата на който се доказва съответното свойство. Това
е възможно “най-сигурният” подход за проверка на свойства на програми, тъй като матема-
тическият апарат позволява доказателство за коректност във всички случаи, за разлика от
останалите методи, които гарантират само някои аспекти на коректността на програмите.

Референтна цялост в нерелационните бази от данни

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

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

Проверката за коректност на външни ключове се превръща в предизвикателство, когато
данните са разпределени между множество независими възли при паралелните архитектури
с нулево споделяне (shared nothing) [13]. Когато данни се модифицират в някой независим
възел, проверката за коректност на засегнатите ключове не може да се осъществи без достъп
до информацията в други възли или до информация, поделена между възлите. По този начин
програмите, генериращи данни в нерелационни бази от данни, имат нужда от допълнителни
механизми за проверка на референтната цялост на резултатите от тяхната работа.

1.2 Изследователски въпрос и хипотеза на труда

Въпросът, който настоящият труд поставя, е как да се изследва коректността на поведение-
то на системи, генериращи данни в документно-ориентирани нерелационни бази от данни от
гледна точка на референтната цялост на данните и някои други сходни свойства. Как да се
формализират тези изисквания към данните и как от спецификации на такива изисквания да
се генерират програми, анализиращи коректността на данните.

Методът, предложен в труда, се основава на хипотезата, че свойствата за коректност на
данните в нерелационни бази от данни могат да се формализират по такъв начин, че от тях
по автоматичен път да се синтезират програми, проверяващи тези свойства. От своя страна,
тези синтезирани програми ще извършват динамичен анализ на поведението на системите,
генериращи данните.

1.3 Цели на дисертационния труд

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

1.4 Задачи на дисертационния труд

За постигане на описаните цели са поставени следните задачи:

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

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

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

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

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

• Да се направи експериментална реализация на метода.

1.5 Актуалност на проблема

С развитието на “облачните” технологии (cloud technologies), приложението на разпределени
системи и платформи придобива ключово значение в индустрията на информационните тех-
нологии. Нерелационните бази от данни, които са “вродено” разпределени, намират редица
приложения в платформи на Amazon, Yahoo, Google, eBay, Facebook, Twitter и много други
[14]. Наред с това, редица по-малки бизнеси залагат на нерелационните бази от данни, поради
относителната им простота и по-лесно скалиране. Следователно проблемът за коректността
на данните в такива бази от данни е от актуално значение за съвременните информационни
технологии.
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Глава 2

Обзор

Обзорът на съвременното състояние на свързаните дисциплини е разделен в дисертационния
труд на две части - извличане на програми и анализ на програми. Разгледани са редица аспекти
на двете области, като е наблегнато на аспектите, към които се отнася настоящата разработка.

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

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

Допълнително са представени основни сведения за нерелационните бази от данни, прото-
типното обектно-ориентирано програмиране и за езикът JavaScript като негов представител.
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Глава 3

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

Стандартно, изследванията в областта [15] се задоволяват с модел на данните от тип “ключ-
стойност”, тъй като това е достатъчно за целите им. За изследването в дисертационния труд,
обаче, е важно да могат да се изразяват свойства относно данните, които навлизат “в дълбочи-
на” на вложените обекти, които документните бази поддържат. Поради това се налага прило-
жението на по-широк модел, който обхваща вътрешната структура на документите. Задачата
се усложнява допълнително от обстоятелството, че съществува голямо многообразие от прак-
тически реализации както на нерелационни бази, така и на изчислителния модел MapReduce.

Дефиниция на стойност

• Първият скаларен тип данни, който ще разгледаме, са целите числа - N, или по-точно,
някакво компютърно представимо тяхно подмножество. В езика за програмиране C, нап-
ример, при 32 битово представяне на числата, множеството се състои от целочисления
интервал 0..232. Според спецификацията ECMAScript [16], в JavaScript целите числа са
в интервала −253..253. Така или иначе, ние ще означаваме със символа N някакво подм-
ножество на естествените числа, представими в съответната система, като конкретният
вид на множеството няма да е от значение за разглежданията ни.

• Нека да фиксираме с Σ = {′a′..′z′} множеството от поддържаните от изграждания модел
символи. Ясно е, че практически всяка система поддържа далеч по-широко множество
от малките латински букви, но за нашите разглеждания е достатъчно и това.

• Нека S = Σ∗ е множеството от поддържаните низове (думи над Σ). Ясно е, че всяка
практическа система има ограничение за дължината на поддържаните низове, но това
отново не е съществено за нашите разглеждания.

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

Нека Prim = N
⋃
S
⋃
B е множеството от всички допустими скаларни стойности в модела.

Тогава, дефиницията на множеството Val, определящо допустимите стойности в модела, е
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индуктивна.

Дефиниция 3.1.1. Стойност.

• Всички скаларни стойности са стойности, или ∀x ∈
⋃
Prim : (x ∈ Val).

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

• Масив от стойности: За всяко k ∈ N, ако v1, ..., vk ∈ Val, то k-торката (v1, ..., vk) ∈ Val.
Такива редици наричаме масиви от стойности. Ако arr = (v1, ..., vk) е масив от стойности,
за краткост с arr[i] ще бележим i-тия поред елемент на масива.

По този начин построяваме множеството от допустими стойности за данните, с които модела
работи. Сега ще се заемем с тяхната характеризация.

Типове на стойностите

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

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

Дефиниция 3.1.2. Тип

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

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

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

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

Дефиниция 3.1.3. Тип на стойност

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

• Ако d ∈ N, то type(d) = N.

9



• Ако d ∈ S, то type(d) = S.

• Ако d ∈ B, то type(d) = B.

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

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

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

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

Редно е да се отбележи, че тук неявно въвеждаме типа [] на празните масиви.
От (3.1) се вижда още веднъж, че редът на полетата при съставните стойности не е от

значение.

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

Дефиниция 3.1.4. Документ

Нека с

Doc = {x|x ∈ Val ∧ χ(type(x)) = object}

да отбелязваме множеството от всички съставни стойности, получени чрез дефиниция 3.1.1.
Елементите на това множество ще наричаме документи. Ясно е, че всеки документ сам по
себе си може да съдържа вложени документи според нашата дефиниция, което е изражение
на вложените обекти при JSON. Все пак, под документи интуитивно ще разбираме обектите
от “най-горно” ниво, а не вложените в тях обекти.

Релации между типове

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

В следващата дефиниция ще определим кога две стойности имат съвпадащи типове.

Дефиниция 3.1.5. Съвпадение на типове.

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

• type(d1) = type(d2) или

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

• type(d1) = (T1, ..., Tk), type(d2) = [], независимо от T1, ..., Tk. Релацията е в сила и за
симетричния случай. Или
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• type(d1) = {l1 : t1, ..., lk : tk}, type(d2) = {l1 : t′1, ..., lk : t′k} и type(ti) ⇐⇒ type(t′i) за
i = 1, ..., k.

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

За да завършим характеризацията на множеството стойности на документи и техните ти-
пове, въвеждаме и следната релация.

Дефиниция 3.1.6. Подтип

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

• t ⇐⇒ t′

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

Съвместимост

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

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

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

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

Дефиниция 3.1.8. Съдържане на поле в тип

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

Лема 3.1.2. Нека t ∈ T, χ(t) = object, v ∈ Val и l ∈ S. Тогава от t |= v и t ` l следва, че v[l]
е дефинирано.

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

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

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

За да допълним “поддръжката” за пътища от ключове, ще продължим и релацията []v за
стойностите на полета на стойности.
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Дефиниция 3.1.10. []v : S∗ → Val за v ∈ Val

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

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

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

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

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

Колекции и бази от данни

С така подготвените дефиниции, следва дефиниция на понятията колекция и база от данни.

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

Дефиниция 3.1.13. Полу-схема

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

• ∀d ∈ C : (type(d) ≤ s(C)).

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

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

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

Дефиниция 3.1.14. |v| за v ∈ Val

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

• Нека χ(type(v)) = array и v = (v1, ..., vk). Тогава |v| = {v1, ..., vk}.

Накрая, нека p ∈ S∗ е такова, че s(C) ` p за колекцията C. Ще дефинираме изображението
rangeC : S∗ → Val, което дава множеството от всички стойности на полето p е колекцията. За
по-лесно боравене със списъчни стойности, това изображение ще “разбива” масивите на техните
компоненти.

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

12



Ключове и външни ключове. Връзки между колекции

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

Дефиниция 3.2.1. Ключ.

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

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

Връзка “едно към много”

Дефиниция 3.2.2. Връзка “едно към много”

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

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

Връзки много към много

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

Дефиниция 3.2.3. Връзка много към много

Нека C1 и C2 са колекции и key1 ∈ S∗ и key2 ∈ S∗ са съответно ключове за тези колекции.
Нека също p1 ∈ S∗ и p2 ∈ S∗ са етикети в съответните колекции, т.е. s(C1) ` p1 и s(C2) ` p2.
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Четворката (key1, key2, p1, p2) наричаме връзка много към много, тогава и само тогава,
когато (key1, p2) е връзка “едно към много” за C1 и C2, а (key2, p1) е връзка “едно към много”
за C2 и C1. Допълнително искаме rangeC1(key1)

⋂
rangeC2(key2) = ∅.

Агрегатни свойства

Релацията “едно към много”, дефинирана в предишните секции, свързва логически всеки запис
от основната колекция с няколко (0, един или повече) записа от рефериращата колекция. Често
в практиката се прилагат заявки, намиращи агрегатна стойност чрез групиране на стойностите
в рефериращата колекция с някаква агрегатна функция (например - count, sum, max и др).

Нека
∑

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

∑
: 2Val → Val, където 2Val е множеството от крайните

подмножества на Val, по следния начин:
∑
{v1, ..., vk|vi ∈ Val} = v1

∑
(v2
∑
...(vk−1

∑
vk)...).

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

Дефиниция 3.2.4. Агрегатно свойство

Петорката (key, p,
∑
, sum, element) наричаме агрегатно свойство тогава и само тогава, ко-

гато за всеки документ d1 ∈ C1 е в сила∑
{d2[element]|d2 ∈ C2 ∧ d1[key] ∈ |d2[p]|} = d1[sum]

Формулировка на проблема

Следващите дефиниции определят кои документи намираме за “нарушаващи” разглежданите
свойства.

Дефиниция 3.3.1. Нека key1 ∈ S∗ е ключ за колекцията C1 и p ∈ S∗ е такъв етикет, че
s(C2) ` p. badC1,C2(key, p) е множеството

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

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

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

Ще дефинираме и множеството badC1,C2(key1, key2, p1, p2) с документи, нарушаващи свойс-
твото много към много (дефиниция 3.2.3).

Дефиниция 3.3.2. Нека C1 и C2 са колекции и key1 ∈ S∗ и key2 ∈ S∗ са съответно ключове за
тези колекции. Нека също p1 ∈ S∗ и p2 ∈ S∗ са етикети в съответните колекции - s(C1) ` p1
и s(C2) ` p2. Тогава

badC1,C2(key1, key2, p1, p2) = badC1,C2(key1, p2)
⋃
badC2,C1(key2, p1)
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Твърдение 3.3.2. Нека C1 и C2 са колекции и key1 ∈ S∗ и key2 ∈ S∗ са съответно ключове
за тези колекции. Нека също p1 ∈ S∗ и p2 ∈ S∗ са етикети в съответните колекции, т.е.
s(C1) ` p1 и s(C2) ` p2. Тогава (key1, key2, p1, p2) е връзка много към много (в смисъла на
дефиниция 3.2.3) тогава и само тогава, когато badC1,C2(key1, key2, p1, p2) = ∅.

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

∑
: Val×Val→ Val

е комутативен и асоциативен оператор.

Дефиниция 3.3.3. badC1,C2(key, p,
∑
, sum, element) са точно тези документи d1 ∈ C1, за

които:
d1[sum] 6=

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

Твърдение 3.3.3. Петорката (key, p,
∑
, sum, element) е агрегатно свойство тогава и само

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

Верификация

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

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

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

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

Следва описание на подхода за генериране на програми, които автоматично решават дефи-
нираните проблеми по множество от “кандидати” за връзки и агрегатни свойства.
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Глава 4

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

Модел на MapReduce в контекста на модела на документините бази от данни

MapReduce е програмен модел, чието име е взаимствано от класическите за функционалното
програмиране функции map и reduce, макар те да са се отклонили от оригиналната си семан-
тика. Моделът се характеризира с функционален стил за реализацията на “срамно паралелни”
(embarrassingly parallel) [17] проблеми върху големи масиви от данни.

При MapReduce, семантиката на операция над данните се задава с функция (map), която
обработва двойките от тип ключ-стойност в масива от данни и генерира множество от меж-
динни двойки ключ-стойност. Така генерираните двойки се групират на базата на техния ключ
и всяка група се обработва от функцията reduce, която построява и крайния резултат.

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

Дефиниция 4.1.1. С множеството

map[C] =
⋃
{map(d)|d ∈ C}

ще обозначаваме множеството от всички двойки, излъчени от map от всички документи на
C.

Програмният модел MapReduce разбива множеството от двойките, излъчени отmap, спрямо
ключа на всяка двойка. Нека

map[C]k = {key|∃(key, v) ∈ map[C]}

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

map[C] � key = {v|v ∈ Val : ∃(key, v) ∈ map[C]}
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По този начин стойностите, излъчени от map[C], се групират в серия от множества, като
във всяко множество попадат само елементи с еднакъв ключ.

Дефиниция 4.1.2. Нека reduce : Prim× 2Val → Val е функция, дефинирана за всеки ключ и
стойност, излъчени от map. Следното множество:

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

дефинира семантиката на програмния модел MapReduce при прилагане на функциите map
и reduce над колекцията C.

Метод за верификация на връзки и агрегатни свойства

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

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

Връзки “едно към много”

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

Подходът, който ще използваме за построяване на функции, намиращи множеството badC1,C2(key, p),
е взаимстван от някои техники за “симулиране” на Join заявки в нерелационни бази от данни,
чрез използването на MapReduce [18].

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

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

Дефиниция 4.2.1. Операторът

Mapsbase : S→ (Doc→ 2Prim×Val)

дефинираме по следния начин

Mapsbase(k) = λd.{d[k] : (1, 0)}
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Т.е. Mapsbase е оператор, който по име на поле конструира map функция.
Тук отново използваме “:” като алтернативен запис на двойка, за да разделим визуално

двойката ключ-стойност от двойката, представляваща стойността. Т.е. d[k] : (1, 0) пишем в
смисъла на (d[k], (1, 0)).

Важно е да отбележим следната очевидна лема.

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

Аналогично ще дефинираме още един оператор.

Дефиниция 4.2.2. Операторът

Mapsref : S→ (Doc→ 2Prim×Val)

дефинираме по следния начин:

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

И тук ще отбележим очевидното наблюдение, че

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

Задачата на така конструираните map функции е да преброяват срещанията на всеки уни-
кален ключ в двете му възможни употреби. Както се вижда, за всеки документ от съответната
колекция (основна и реферираща), отделното изпълнение на map преброява единично срещане
на ключа. Първият елемент на излъчените двойки е резервиран за преброяване на срещанията
на ключа с основната колекция, а вторият – за срещанията му в рефериращата колекция. Така
излъчените броячи следва да бъдат сумирани.

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

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

Дефиниция 4.2.4. Нека с

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

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

⋃
map2[C2] � key

)
|key ∈ map1[C1]k

⋃
map2[C2]k

}
Т.е., прилагаме map1 върху C1, map2 върху C2, обединяваме резултатите им и накрая

прилагаме reduce върху класовете от излъчени стойности на обединението.
Нека key1 ∈ S∗ е ключ за колекцията C1 и p ∈ S∗ е такъв етикет, че s(C2) ` p. Крайни-

ят резултат от приложението на метода за кандидата за връзка “едно към много” (key, p) е
множеството
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mr2(C1, C2,Mapsbase(key),Mapsref (p), reducec) (4.1)

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

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

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

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

Връзки “много към много”

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

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

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

Дефиниция 4.2.5. Операторът

Mapm : S× S→ (Doc→ 2Prim×Val)

дефинираме по следния начин:

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

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

Отново е очевидно, че

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

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

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

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

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

Агрегатни свойства

Накрая, ще покажем приложението на метода и за случая на агрегатни свойства.
И така, нека имаме кандидат за връзката от тип “едно към много” (key, p) между колекциите

C1 и C2. Нека също sum ∈ S∗ и element ∈ S∗ са полета съответно s(C1) ` sum и s(C2) ` element
и
∑

: Val×Val→ Val е комутативен и асоциативен оператор.
Дефинираме следния оператор за основната колекция:

Дефиниция 4.2.6. Операторът

Mapabase : S× S→ (Doc→ 2Prim×Val)

дефинираме по следния начин:

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

Т.е. Mapabase е оператор, който по два етикета конструира map функция.
Смисълът на конструираната от оператора функция е, че заедно с брояч за основния ключ

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

∑
, а

не числото 0.
И в този случай очевидно е в сила следната лема:

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

Дефинираме и съответния оператор за рефериращата колекция.
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Дефиниция 4.2.7. Операторът

Maparef : S× S→ (Doc→ 2Prim×Val)

дефинираме по следния начин:

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

В сила е лемата:

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

Накрая, дефинираме вариант на функцията reduce за агрегатни свойства.

Дефиниция 4.2.8.

reducea(k, {ā1, ..., āk}) =
∑

āi

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

Резултатът от прилагането на метода за агрегатни свойства е множеството

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

Преглеждането на резултатните n-торки key : (ckey, cref , ssum, sel) е аналогично на случая
за връзки “едно към много”, с допълнителната стъпка за проверка дали ssum = sel.
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Глава 5

Пълнота и коректност на метода

Ще покажем съответствието между формалната формулировка на проблема и предложения
метод. Ще покажем, че множеството от построени от метода резултати, отговарящи на пока-
зания критерий, съвпада с множествата badC1,C2 , задаващи формално критерия за некоректен
ключ.

Връзки “едно към много”

Нека с R1 да отбелязваме множеството от уравнение 4.1.

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

където

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

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

ai,
∑

bi)

А mr2 се дефинира като:{(
key, reduce

(
key,map1 [C1] � key

⋃
map2 [C2] � key

))
|key ∈ map1 [C1]k

⋃
map2 [C2]k

}
В следващото изложение ще определим връзките между формалната дефиниция и семан-

тиката на предложения метод.

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

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

B = {d ∈ C2|k ∈ |d[p]|}
Тогава, ако n > 0, съществува тройка t = k : (0, n) ∈ R1.

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

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

Операторът, конструиращ map функциите за двете колекции, е (дефиниция 4.2.5):

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

reducea(k, {ā1, ..., āk}) =
∑

āi

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

(key, p,
∑

, sum, element)

можем да разгледаме само случая с нарушение суми. Формулираме следната очевидна

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

d∈C2,k∈d|p|

d[element] = e

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

d1 ∈ badC1,C2(key, p,
∑

, sum, element)⇔

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

Практическа реализация

Описният метод е приложен експериментално за верификация на връзки от тип “едно към
много” в реална нерелационна база от данни.

MongoDB

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

Реализацията на операторите за конструиране на функции

Съществената част от практическата реализация, поне що се отнася до връзката с изложения
формален модел, е частта от програмата, реализираща операторите от дефиниции 4.2.1 и 4.2.2.

Mapsbase(k) = λd.{d[k] : (1, 0)}

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

Реализацията на този оператор е съобразена с редица особености на MongoDB и JavaScript,
които са описани и анализирани в дисертационния труд.

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

var emitter_primary = function (fieldPath){

var map_function = "function (){" +

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

return eval(map_function);

}

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

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

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

var emitter_references = function (listFieldPath, idFieldInListPath){

var map_function = "function (){"+

"var list = this" + unwindString (listFieldPath) + ";" +

"for (elementLabel in list){" +

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

return eval(map_function);

}

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

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

ai,
∑

bi)

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

var sums = [0,0];

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

}

return {"sums":sums};
}
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Глава 7

Заключение и авторска справка

7.1 Изводи от направеното изследване

Класическата релационна алгебра, като стандартен модел за изследванията в областта на ба-
зите данни, в случая на нерелационните бази от данни е неприложима като модел, поради
характера на базите данни, които се разглеждат. Стандартно, изследванията в областта [15] се
задоволяват с модел на данните от тип “ключ-стойност”, тъй като това е достатъчно за целите
им. Когато, обаче, е необходимо да се изразяват свойства относно данните, които навлизат “в
дълбочина” на вложените обекти, които документните бази поддържат, такъв прост модел не
дава нужните инструменти за теоретичен анализ. Поради това е въведен по-широк и обстоен
модел, който обхваща вътрешната структура на документите. Макар че съществува голямо
многообразие от практически реализации както на нерелационни бази, така и на изчислител-
ния модел MapReduce, въведеният абстрактен модел е достатъчно общ, за да бъде приложим
без усилия над различни конкретни реализации.

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

MongoDB е документно-ориентирана СУБД с отворен код, разработвана от компанията
10gen. MongoDB е широко прилаган в практиката класически представител на класа на не-
релационните бази от данни. СУБД на MongoDB съхранява данните под формата на JSON
документи с динамична схема. Самите документи вътрешно се представят в двоичен еквива-
лент на JSON наречен BSON. След съобразяване с особеностите на MongoDB и вградената в
него реализация на MapReduce е направена успешна реализация на предложения метод, която
е приложима за верификация на данните в системи, базирани на MongoDB.
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7.2 Авторска справка

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

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

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

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

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

• Направена е експериментална реализация на създадения метод за конкретен
тип нерелационна СУБД. В глава 6 (“Елементи от практическата реализация”) са
дадени подробни сведения за практическата реализация на метода с реална СУНРБД.

7.3 Перспективи за бъдещо развитие

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

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

Освен разширение на метода с такива практически механизми, от теоретична гледна точка
е интересно да се характеризират видовете свойства, “проверими” с използването на предло-
жения подход. Т.е., да се намери максималният клас от логически формули, задаващи връзка
между реферирани и рефериращи документи, чиято вярност е проверима с приложения под-
ход. Съответно, да се намерят примери за практически полезни свойства, които не са проверими
с предложения метод и да се търсят методи, с които тези свойства са проверими.

7.4 Публикации и доклади, свързани с темата на дисертацион-
ния труд
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