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ПЕРЕДМОВА 
 
 
Подання інформації про предметну область пов'язане з моде-

люванням даних. Нині існують різні моделі даних зі своїми пе-
ревагами й недоліками, і кожна з них має сферу застосування. 

Дослідження в галузі моделювання даних розпочались у  
80-ті рр. минулого сторіччя, коли Е. Кодд уперше ввів поняття 
моделі даних [74]. Моделі даних за можливостями побудови 
опису предметної області в термінах, близьких до термінів 
предметної області, можна поділити на дві групи. До першої 
належать універсальні моделі даних: ієрархічна [31], мережева 
[48], реляційна [73], об'єктно-орієнтована [28], що дозволяють 
розв'язувати широке коло задач, але елементи даних цих моде-
лей мають порівняно малу інформативність. До другої групи 
належать моделі, що забезпечують подання інформації на рівні, 
близькому до уявлень спеціалістів предметної області, яких не 
цікавлять способи подання даних та їх взаємозв'язків. Моделі 
другої групи використовують для побудови концептуальних 
моделей, які потім можна транслювати в моделі першої групи. 
До даної групи можна віднести, наприклад, модель "сутність-
зв'язок" [70], семантичну об'єктну модель [91]. 

Однією з найпопулярніших концептуальних моделей даних є 
модель "cутність-зв'язок", або ER-модель (англ. – Entity-
Relationship model). На використанні різновидів даної моделі 
базуються більшість сучасних підходів до проектування моде-
лей даних (головним чином – реляційних або об'єктно-
орієнтованих). Модель "сутність-зв'язок" є простою візуальною 
моделлю даних (графічною нотацією). 

У монографії розглядається саме модель "cутність-зв'язок", що 
є неформальною моделлю предметної області. Незважаючи на 
популярність даної моделі, на сьогодні відсутній її єдиний зага-
льноприйнятий стандарт з відповідним формальним підґрунтям. 
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У роботі побудовано змістовний фрагмент теорії моделі 
"cутність-зв'язок": 
 уточнено поняття структурної частини моделі; 
 уточнено деякі поняття обмежень цілісності моделі; 
 виконано математичні дослідження відповідних уточнень. 
Об'єктом дослідження є модель "cутність-зв'язок". Застосо-

вані методи дослідження ґрунтуються на теоретико-множинній 
платформі (теорії відношень і ґраток). 

Монографія складається із чотирьох розділів. Перший при-
свячено загальному огляду моделі "cутність-зв'язок" в її еволю-
ції та розкриттю проблеми стандартизації моделі, ґрунтуючись 
на її формальних основах (згідно із формальним означенням 
Кодда [74] поняття "модель даних"). У другому розділі розгля-
нуто різні підходи до понять слабкого й сильного типів сутнос-
тей. Основним розділом є третій, в якому розглядаються та фо-
рмалізуються обмеження кардинальності, що накладаються на 
типи зв'язків. Четвертий розділ присвячено огляду базових еле-
ментів розширеної моделі "сутність-зв'язок" і обмежень, що на 
них накладаються. 

У підрозд. 1.1 розкрито проблему відсутності єдиного зага-
льноприйнятого стандарту моделі з відповідним формальним 
підґрунтям. Підрозд. 1.2 присвячено огляду існуючих уточнень 
моделі, зокрема, на основі математичних понять (теорії множин, 
ґраток, графів). У підрозд. 1.3 уніфіковано поняття базових еле-
ментів моделі "сутність-зв'язок" (тип сутності, сутність, тип 
зв'язку, зв'язок). У підрозд. 1.4 описано розповсюджені нотації 
діаграм "сутність-зв'язок". У підрозд. 1.5 висвітлено етапи ево-
люції моделі "сутність-зв'язок" і сучасний стан досліджень у 
галузі концептуального моделювання. Підрозд. 1.6 присвячено 
найбільш розвиненим на сьогодні CASE-засобам, що підтриму-
ють модель "сутність-зв'язок": Vantage Team Builder (Westmount 
I-CASE), Designer, Silverrun, All Fusion Erwin Data Modeler  
(Erwin), S-Designor, CASE.Аналітик, Rational Rose Data Modeler. 

У підрозд. 2.1 розглядаються й уточнюються поняття сильно-
го та слабкого типів сутностей відносно слабкого типу зв'язку 
(локальний погляд). 

Розглядаючи типи сутностей у моделі, доходимо глобального 
погляду на слабкі й сильні типи сутностей, якому присвячено 
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підрозд. 2.2. Тут також введено поняття слабкого й сильного 
типів сутності в моделі, моделі за слабкими типами зв'язків. 
Уточнено вимогу коректності побудови моделі за слабкими ти-
пами зв'язків (W-коректність) у термінах часткового порядку 
(або ациклічності відповідного графа). 

Підрозділ 3.1 присвячено аналізу базових типів обмежень ка-
рдинальності й концепцій відображення значень обмежень кар-
динальності, відповідно до яких виділяють такі обмеження: min 
та max обмеження кардинальності (обмежена кардинальність), 
min та max обмеження кардинальності (необмежена кардиналь-
ність), mop обмеження кардинальності. 

У підрозд. 3.2 розглядаються бінарні типи зв'язків та їх об-
меження кардинальності, а в підрозд. 3.3 – базові типи обме-
жень кардинальності "дивитися через" та участі для багатосто-
ронніх (n-арних) типів зв'язків, 2n ; тобто результати, отрима-
ні для бінарних типів зв'язків, узагальнюються для багатосто-
ронніх типів зв'язків. Уточнюються поняття базових типів об-
меження кардинальності для бінарних і багатосторонніх типів 
зв'язків введенням операторів mopmaxmin ,, . 

Один з основних результатів – установлення логічних зв'яз-
ків між значеннями: 

1) min та mop обмеження кардинальності для підходів 
"дивитися через" і участі (обґрунтовано необхідність їх 
одночасного використання); 
2) обмеження кардинальності для обмеженої й необмеженої 
кардинальностей (показано, що за допомогою min та max 
обмеження кардинальності для необмеженої кардинальності 
можна виразити інші базові типи обмеження кардинальності); 
3) обмеження кардинальності для бінарних і багатосторонніх 
типів зв'язків при підходах "дивитися через" і участі 
(показано, що дані підходи принципово різні при розгляді 
тільки багатосторонніх типів зв'язків).  
Також установлено логічні зв'язки між значеннями операто-

рів maxmin,  на взаємоінверсних бінарних відношеннях; отри-
мано аналогічний результат для багатосторонніх типів зв'язків. 
На основі отриманих результатів показано, що немає логічного 
зв'язку між значеннями операторів maxmin,  на вихідному бі-



 

 8

нарному й оберненому відношеннях (для багатосторонніх типів 

зв'язків – між значеннями )( 111
1 REEEEmin ;,...,,,..., niii  , 

)( 111
1 REEEEmax ;,...,,,..., niii   та )(2 REmin ;ii , )(2 REmax ;ii ); 
кажучи точніше, для довільного розподілу значень операторів 
існує відношення, на якому ці значення досягаються. 

Поняття типів сутностей суперклас і підклас та обмеження 
участі й неперетину на них уточнюються в підрозд. 4.1–4.2. 

У підрозд. 4.3 введенням понять коректності ієрархії типів типу 
сутності й коректності ієрархії типів усієї моделі уточнено вимогу 
коректності моделі щодо успадкування (одиничного та множинного). 

Показано дуальність понять спільного типу сутності підклас і 
типу сутності категорія в підрозд. 4.5. 

На думку авторів, наукове значення монографії полягає в по-
будові змістовного фрагмента математичної теорії моделі "сут-
ність-зв'язок"; цей фрагмент є необхідною частиною формаліза-
ції моделі, на базі якої можна перейти до стандартизації. 

Результати роботи можна використовувати, по-перше, при ство-
ренні концептуальних моделей даних у класі моделей "сутність-
зв'язок", у тому числі й за допомогою CASE-засобів, що підтримують 
дану модель, по-друге, – при розробці відповідних CASE-засобів. 

Наукові результати пропонованої монографії лягли в основу 
нормативних дисциплін "Прикладна логіка", "Композиційна се-
мантика SQL-подібних мов"; спеціальної дисципліни "Вступ до 
реляційних баз даних", що викладалися одним з авторів (Бу-
єм Д. Б.) на факультеті кібернетики Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка.  

Монографія підбиває підсумок циклу праць, присвячених 
моделі "сутність-зв'язок" та її формалізації: 12 статей у наукових 
журналах і збірниках наукових праць [3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 34, 35, 
37, 53, 54], 4 тез конференцій [9, 12, 36, 38], дисертації [39] та 
автореферату [40]. 

Зробимо кілька зауважень щодо форми викладення матеріа-
лу. Леми, твердження, наслідки, формули, таблиці й рисунки 
пронумеровано в межах розділу. Їх номера складаються з номе-
ра розділу й порядкового номера об'єкта в межах розділу. Сим-
вол □ позначає кінець формулювання твердження або доведен-
ня, символ ▫ – кінець логічної частини доведення. 
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РОЗДІЛ 1 
ОГЛЯД МОДЕЛІ "СУТНІСТЬ-ЗВ'ЯЗОК" 

 
 

1.1. ПРОБЛЕМА СТАНДАРТИЗАЦІЇ 
МОДЕЛІ "СУТНІСТЬ-ЗВ'ЯЗОК" 

 
Модель "сутність-зв'язок" – це модель даних, що використову-

ється при проектуванні різноманітних моделей (інформаційних 
систем, баз даних, архітектур комп'ютерних додатків та інших 
систем) і є високорівневою концептуальною моделлю. Вона ґрун-
тується на деякій важливій семантичній інформації про реальний 
світ і є графічною нотацією, за допомогою якої можна описувати 
об'єкти логічних моделей даних і відношення між об'єктами. У 
даному контексті модель "сутність-зв'язок" є метамоделлю даних, 
тобто засобом специфікації логічних моделей даних, що буду-
ються на основі вихідної концептуальної моделі даних. 

Модель "сутність-зв'язок" використовують при концептуаль-
ному моделюванні для отримання концептуальної моделі, яку 
потім транслюють у логічні моделі, зазвичай реляційні або  
об'єктно-орієнтовані [15, 70]. 

Модель "сутність-зв'язок" запропонував П. Чен із метою впоря-
дкування задачі проектування моделей, її проект був опублікова-
ний у 1976 р. [70]. Дана модель задовольняє дві важливі умови: 
 потужність її засобів дозволяє досить адекватно описувати 
структуру різноманітних предметних областей; 
 розрив між можливостями моделі та CASE-засобів 
(Computer Aided Software Engineering1), що її підтримують, не 
надто великий. 

                                                      
1 Програмні засоби, що підтримують процеси створення й супроводу 
моделей, зокрема аналізу та проектування моделей, генерації коду, 
тестування, документування й керування проектом. 
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На сьогодні не існує єдиного загальноприйнятого стандарту 
для моделі "сутність-зв'язок", але є набір загальних конструкцій, 
що лежать в основі більшості її варіантів. Така ситуація виникла 
через те, що різні автори пропонують свої елементи моделі й 
відповідну термінологію. 

Ситуація на російсько- та україномовному інформаційному 
просторі додатково ускладнюється неякісним перекладом на-
вчальної й наукової літератури. Так, у різних джерелах [15, 21, 
22] для одного й того самого поняття використовують різні тер-
міни, що часто не відповідають його змісту. 

У табл. 1.1 наведено варіанти назв ключових понять, що зу-
стрічаються в доступній російськомовній літературі [15, 19, 21, 
23]; термінологія, що використовується в поясненнях, запозиче-
на з оригінальних сучасних робіт Тхелхеіма [120], Елмасрі та 
Наватхе [80] (у таблиці це варіант 5, дана термінологія буде ви-
користовуватися в роботі). 

Незважаючи на те, що модель "сутність-зв'язок" є високорів-
невим зображенням, вона не дає однозначного рішення для ви-
значення проектантом вимог до її об'єктів. Наприклад, не зав-
жди можна визначити, до якого елемента моделі можна віднести 
певний об'єкт (до типу сутності, зв'язку або атрибута). Аналіз 
предметної області та побудова її моделі є суб'єктивним проце-
сом, тому проектанти можуть створювати різні, але допустимі 
інтерпретації одного й того самого факту. Вибір варіанта значною 
мірою залежить від проектанта. Слід зауважити, що атрибут реа-
лізувати значно простіше, ніж тип сутності або тип зв'язку. 

Відсутня абсолютна різниця між типами сутностей, зв'язків 
та атрибутами. Атрибут є таким (власне атрибутом) тільки тоді, 
коли пов'язаний із деяким типом сутності або зв'язку, в іншому 
контексті він може виступати самостійним типом сутності. 

Така неоднозначність суттєво ускладнює роботу під час 
злиття локальних моделей в єдину глобальну (див. [21, 22, 42, 
43], де вказані методи злиття локальних моделей (ідентичність, 
агрегація, узагальнення) і шляхи подолання неоднозначних си-
туацій, що виникають під час злиття). 
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Таблиця 1.1 
Ключові поняття моделі "сутність-зв'язок" та їх назви 

Поняття  
(змістовне пояснення) 

1 варіант 2 варіант 3 варіант 4 варіант 5 варіант

Тип сутності (entity type – 
складається, містить, поро-
джує свої екземпляри) 

Тип сутності 
Множина  
сутності 

Тип сутності Клас сутності 
Тип  
сутності 

Екземпляр сутності (entity 
occurrence – належить своє-
му типу сутності, породжу-
ється своїм типом сутності) 

Екземпляр 
сутності 

Екземпляр 
сутності 

Сутність 
Екземпляр 
сутності 

Сутність 

Множина сутності (entity 
set – конкретний набір екзем-
плярів типу сутності в де-
який момент часу) 

– – – – 
Множина 
сутності 

Атрибут (attribute) Властивість Атрибут Атрибут Атрибут Атрибут 
Тип зв'язку (relationship type 
– складається, містить, по-
роджує свої екземпляри) 

Тип зв'язку Зв'язок Тип зв'язку Клас зв'язку 
Тип  
зв'язку 
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Продовження табл. 1.1 
 

Поняття  
(змістовне пояснення) 

1 варіант 2 варіант 3 варіант 4 варіант 5 варіант 

Екземпляр зв'язку (relation-
ship occurrence – належить 
своєму типу зв'язку, поро-
джується своїм типом зв'язку) 

Екземпляр 
зв'язку 

Екземпляр 
зв'язку 

Зв'язок 
Екземпляр 
зв'язку 

Зв'язок 

Множина зв'язку (relation-
ship set – конкретний набір 
екземплярів типу зв'язку в де-
який момент часу) 

– – – – 
Множина 
зв'язку 

Джерело [19, ч. ІІІ, гл. 14] [15, гл. 2] [22, ч. ІІ, гл. 5] [23, ч. ІІ, гл. 3] [80, 120] 

12 
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Аналізуючи питання побудови (проектування) моделі, Голстейн 
і Сторей указують на те, що поняття моделі "сутність-зв'язок" не 
такі вже й легкі для розуміння та застосування початківцями [89]. 
Дану роботу корисно опрацювати для того, щоб ознайомитися з 
типами невідповідностей між проектом (певною предметною обла-
стю) і його концептуальною моделлю, наприклад:  
 пропущені елементи проекту в моделі; 
 у моделі присутні елементи, що не мають аналогів у 
проекті; 
 використання менш підходящих понять моделі "сутність-
зв'язок" для відображення елементів проекту (часто ця невідпо-
відність має суб'єктивний характер, що зазначалося вище). 
У роботі [89] аналізуються різні типи невідповідностей і вка-

зуються шляхи їх виправлення. 
Отже, при використанні моделі "сутність-зв'язок" виникають 

певні принципові проблеми, спричинені відсутністю єдиного 
загальноприйнятого стандарту з відповідним формальним під-
ґрунтям. 

 
 

1.2. УТОЧНЕННЯ МОДЕЛІ "СУТНІСТЬ-ЗВ'ЯЗОК" 
 
Розглядаючи модель "сутність-зв'язок", будемо спиратися на 

формальне означення поняття "модель даних", дане Коддом 
[74]. Модель даних визначається як сукупність: 
 колекції типів (де тип – це множина значень); 
 колекції операцій над екземплярами цих типів; 
 колекції застосовуваних до типів і операцій обмежень 
цілісності. 
Будь-яка розвинена модель (даних) містить три компоненти: 
 опис структури даних (структурна частина); 
 опис обмежень цілісності; 
 опис операцій над даними (маніпуляційна частина). 
Необхідно зазначити, що модель "сутність-зв'язок" не є фор-

мальною моделлю або є такою не в першу чергу. Фактично вона 
складається з набору переважно неформальних концепцій, але в 
ній присутні й формальні аспекти. 
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Пітер Чен, основоположник моделі "сутність-зв'язок", у ро-
боті [65] наголошує, що модель заснована на серйозних матема-
тичних засадах: поняттях теорії множин, теорії відношень, логі-
ки, теорії ґраток. 

Розглядати модель та її уточнення доцільно в кілька етапів: 
 розгляд та уточнення структури даних (сутності, типу 
сутності, слабкого й сильного типів сутності, типів сутності 
підклас і суперклас; зв'язку, типу зв'язку, слабкого й 
сильного типів зв'язку; типів зв'язку суперклас, підклас, isa; 
ролей, атрибутів тощо); 
 розгляд та уточнення обмежень цілісності (обмежень 
кардинальності типів зв'язку та атрибутів, обмежень на 
значення атрибутів, ключів тощо); 
 розгляд та уточнення операцій над даними (вибірки, 
теоретико-множинних, операцій дій над даними тощо). 
При розгляді уточнень структури даних і обмежень ціліснос-

ті моделі "сутність-зв'язок" доцільно спиратися на праці Чена 
[60, 61, 65, 69, 70, 71], Тхелхеіма [120], Елмасрі та Наватхе [80], 
Хартмана [93], Ферга [87], Цаленка [45, 46]. У даній роботі буде 
розглянуто існуючі уточнення понять структури даних і обме-
жень цілісності моделі, а також запропоновано нові. 

У літературі уточнення моделі "сутність-зв'язок" виконують 
на основі математичних понять (теорії множин, ґраток, графів). 
Деякі автори при уточненні моделі використовують поняття те-
орії реляційних баз даних. 

Далі уточнення понять моделі здійснюватимуться на теоре-
тико-множинній основі. 

Розглядаючи уточнення операцій над даними, зазначимо, що 
саме Чен зробив перші кроки з їх опису в роботах [60, 70]. 

Так, у роботі [70] були описані правила виконання, по-перше, 
операцій дій над даними (додання сутності до типу сутності, 
зв'язку – до типу зв'язку, додання значення атрибута сутності 
або зв'язку, модифікація значення атрибу й сутності або зв'язку, 
знищення сутності або зв'язку), по-друге, – операцій вибірки 
атрибутів, сутностей і зв'язків. 

Робота [100] є першою спробою модифікації реляційної алге-
бри для моделі "сутність-зв'язок". 
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У роботі [60] розглядається алгебра для моделі "сутність-
зв'язок", побудована для напрямленої бінарної моделі, що не 
підтримує атрибути на типах зв'язків і бінарні типи зв'язків "ба-
гато до багатьох". Ця алгебра є багатосортною й у роботі висвіт-
лена описово, тобто відсутні синтаксис і чітка семантика. Носі-
ями (сортами) є типи сутностей, типи зв'язків та атрибути; сиг-
натура алгебри містить 11 операцій. 

Відомо, що немає єдиної загальноприйнятої алгебри й чис-
лення для моделі "сутність-зв'язок", які існують, наприклад, для 
реляційної моделі. 

При побудові алгебр моделі "сутність-зв'язок" застосовують 
різні підходи й відповідні класи алгебр, наприклад: 
 багатосортні алгебри (алгебра для бінарної напрямленої 
моделі "сутність-зв'язок" [60], як було зазначено вище); 
 алгебри у класичному розумінні (алгебра для комплексної 
моделі "сутність-зв'язок" [104, 105, 85]); 
 модифікації реляційної алгебри [78, 90, 100]. 
Поряд з алгебрами моделі "сутність-зв'язок" існують також її 

числення, що будуються на основі відповідних алгебр. Напри-
клад, є числення комплексної моделі "сутність-зв'язок" [106], її 
реляційне числення [76, 77, 88]. 

Модель даних має сенс, якщо супроводжується мовою мані-
пулювання даними, яка підтримує всі її концепції. В основу мо-
ви маніпулювання даними моделі даних може бути покладена 
алгебра або числення даної моделі. Існують також мови, в осно-
ві яких лежать як алгебра, так і числення. 

У літературі висвітлені різні мови маніпулювання даними 
моделі "сутність-зв'язок", кожна з яких підтримує деякий тип 
моделі.  

Серед мов маніпулювання даними моделі "сутність-зв'язок" 
виділяють такі: 
 природні маніпулювання даними (GORDAS [81], ERROL 
[101], DESPATH [108]); 
 графічні маніпулювання даними (HIQUEL [122] та мови, 
запропоновані Елмасрі й Ларсеном [79], Мендельсоном і 
Зхангом [129]). 
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Розглядаючи мови маніпулювання даними моделі "сутність-
зв'язок", зазначимо, що багато з них не мають чіткої семантич-
ної основи, тобто відповідної алгебри (зокрема числення). У цих 
мовах не використовується повний спектр операцій над даними, 
наприклад агрегатні функції. 

Формальна семантика є необхідною умовою стандартизації 
мови маніпулювання даними, і тільки вона дає можливість тран-
сляції концептуальних моделей (предметних областей) у логічні 
(і запитів мов маніпулювання даними концептуальних моделей 
– у запити відповідних логічних моделей). 

Існують мови, що мають чітку формальну семантику. Серед 
таких мов виділяють високорівневу мову NETUL [114, 115] та 
SQL-подібну мову SQL/EER [88]. 

Семантичними основами для мови NETUL є формальні 
структури даних, подібні мережам. Ключовою ідеєю визна-
чення семантики мови SQL/EER є відображення SQL/EER-
запитів у еквівалентні запити формального числення кортежів 
[88]. Ці мови підтримують агрегатні функції. 

Як зазначалось вище, на сьогодні не існує єдиного загально-
прийнятого стандарту для моделі "сутність-зв'язок". Аналогічна 
ситуація спостерігається з алгеброю, численням і мовою мані-
пулювання даними цієї моделі. 

 
 

1.3. БАЗОВІ ЕЛЕМЕНТИ МОДЕЛІ 
 
Базовими елементами моделі "сутність-зв'язок" є сутності, 

атрибути і зв'язки. У цьому підрозділі розглядаються й уточ-
нюються дані елементи. 

З об'єктами моделі "сутність-зв'язок" пов'язані поняття: тип – 
набір однорідних предметів, явищ, що виступають як єдине ці-
ле; екземпляр – конкретний елемент набору, який (набір) визна-
чає деякий тип; множина – конкретний набір екземплярів типу 
в деякий момент часу. 

Очевидно, що ототожнення понять типу та множини є поми-
лкою, особливо під час розгляду моделей, пов'язаних із часови-
ми аспектами. При розгляді сутностей і зв'язків необхідно розрі-
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зняти, з одного боку, поняття сутності (екземпляра сутності), 
типу сутності й множини сутності, з іншого – поняття зв'язку 
(екземпляра зв'язку), типу зв'язку та множини зв'язку. 

 
 

1.3.1. Поняття сутності 
 
Сутність – це об'єкт визначеного типу. Тип сутності визна-

чає набір однорідних сутностей деякого типу. Множина всіх 
сутностей типу сутності в деякий момент часу називається 
множиною сутності. 

Наприклад, тип сутності Місто, екземпляр сутності – Київ, 
множина сутності – міста, що є в даний час у базі даних Населе-
ні пункти України. 

Тип сутності може бути об'єктом із фізичним (реальним) або 
концептуальним (абстрактним) існуванням. 

Робітники, об'єкти нерухомості, деталі виробів – це типи сутно-
стей, що відповідають об'єктам із фізичним існуванням, а огляд або 
продаж об'єктів нерухомості, робітничий стаж – це типи сутностей, 
що відповідають об'єктам із концептуальним існуванням. 

Кожен тип сутності в моделі описується іменем (унікальним 
у межах моделі) і характеристиками (атрибутами). Тип сутнос-
ті може бути пов'язаний з іншими типами сутностей за допо-
могою типів зв'язків, причому кількість відповідних типів зв'я-
зків необмежена (атрибути й типи зв'язків типів сутностей роз-
глядаються далі). 

Множина сутності зазвичай має те саме ім'я, що й тип сутності. 
Уточнення понять типу сутності й сутності здійснюватимемо 

на теоретико-множинній основі: тип сутності інтерпретувати-
мемо як множину, а сутність – як елемент цієї множини.  

При уточненні типів сутностей деякі автори розглядають 
множини, задані відповідними предикатами (Чен [65, 71], Елма-
срі та Наватхе [80]). Також тип сутності можна розглядати на 
рівні атрибутів і доменів (відповідні уточнення наведено далі). 

Для того, щоб відрізняти тип сутності від множини, яка його 
інтерпретує, у роботі тип сутності позначено звичайними літе-
рами, а відповідну множину – жирними. Наприклад, тип сутнос-
ті E  інтерпретується як множина E . 
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1.3.2. Поняття зв'язку 
 
Взаємовідношення сутностей виражається зв'язками. Тип зв'я-

зку – це осмислена асоціація між типами сутностей (зокрема, асо-
ціація може бути задана на одному типі сутності). Зв'язок – це 
асоціація між сутностями, що належать відповідним типам сутно-
стей, які беруть участь у даному типі зв'язку. Множина зв'язку – 
це множина всіх зв'язків типу зв'язку в деякий момент часу. 

Охоплені зв'язком сутності називаються учасниками даного 
зв'язку. Кількість учасників зв'язку називається степенем зв'я-
зку (relationship degree), або його арністю. Арність усіх зв'яз-
ків одного типу однакова; таким чином, арність є характерис-
тикою типу зв'язку. Тут повна аналогія з арністю логіко-
математичних відношень і кількістю компонент кортежів, що 
формують ці відношення. 

Залежно від степеня зв'язку розрізняють: 
 бінарні зв'язки (binary relationships); 
 багатосторонні зв'язки (multiway relationships). 
Бінарний зв'язок у загальному випадку здатний з'єднати 

будь-яку сутність одного типу сутності з будь-якою сутністю 
іншого типу сутності, зокрема, з будь-якою сутністю того само-
го типу сутності.  

Багатосторонній зв'язок охоплює більше двох типів сутнос-
тей або один тип сутності, в якому сутності беруть участь кілька 
разів у різних ролях. 

Зрозуміло, що кількість різних типів сутностей, які форму-
ють зв'язок, не більша ніж арність зв'язку.  

Тип зв'язку можна уточнити за допомогою відношення, а 
зв'язок – за допомогою кортежу відношення; дані уточнення 
можна знайти, наприклад, у роботах [70, 80]. 

Так, тип зв'язку R , заданий на типах сутностей nE...,,E,E 21 , 
інтерпретується як n-арне відношення R  на множинах 

n...,,, EEE 21 , причому n... EEER  21  (зауважимо, що по-
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рядок множин у декартовому добутку суттєвий2). При цьому 
типи сутностей nE...,,E,E 21  необов'язково різні, з огляду на рі-
зні ролі, що можуть відігравати деякі типи сутностей у типі зв'я-
зку, тому й множини n...,,, EEE 21  необов'язково різні. 

Семантичне значення входження типу сутності в тип зв'язку на-
зивається її роллю. Входженням типів сутностей у тип зв'язку мож-
на давати рольові імена – для уточнення призначення кожного вхо-
дження (неформальніше – кожної сутності-учасниці у зв'язку). 

Тут треба казати саме про входження, тому що n -арний тип 
зв'язку, де , ...,  n 32 , задається на n  необов'язково різних ти-
пах сутностей. 

Особливе значення мають рольові імена в типах зв'язків на 
одному типі сутності. У цьому випадку немає інших засобів, 
крім рольових імен для розрізнення входжень одного типу сут-
ності в тип зв'язку. 

Отже, зміст рольових імен полягає в синтаксичному розріз-
ненні входжень одного й того самого типу сутності в тип зв'язку. 

Серйозно обговорювати семантичний аспект рольових імен, 
тобто визначення функцій-учасників зв'язку рольовими іменами, 
не варто, оскільки вся семантика полягає у виборі мнемонічних 
рольових імен (які й повинні її відображати). 

Поняття ролі часто допоміжне, воно існує для зручності ко-
ристувача; тому ролі (рольові імена) можна навіть не вводити, 
особливо у випадку, коли їх явне введення нічого не додає до 
розуміння моделі. 

Рольові імена, які позначимо через ,..., 21 vv , дають можли-
вість уточнити тип зв'язку (з мінімальною інтерпретацією). 
Типом зв'язку арності n  між типами сутностей (який з'єднує 

типи сутностей) k,...,EE1 , де nk   і типи сутностей k,...,EE1  по-
парно різні, назвемо сюр'єктивне відображення вигляду 

                                                      
2 На типах сутностей узагалі порядку немає, а в декартовому добутку 
порядок множин, що інтерпретують типи сутностей, суттєвий. Отже, 
стаючи на теоретико-множинну платформу для уточнення, треба при-
мусово вводити іррелевантну інформацію. Слід зауважити, що резуль-
тати насправді не залежать від порядку на типах сутностей. 
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1 1{ } { }n kR : v ,...,v E ,...,E , де рольові імена n,...,vv1  попарно різ-
ні (сюр'єктивність забезпечує існування хоча б одного рольово-
го імені для кожного типу сутності). 

Рольові імена дають можливість зробити наступний крок в 
уточненні типу зв'язку, інтерпретуючи його не як відношення 
[70], а як таблицю [33], схема якої збігається із множиною ро-
льових імен типу зв'язку (зауважимо, що при цьому підході жо-
дний порядок на типах сутностей не вводиться). 

Тип зв'язку, в якому деякий тип сутності бере участь кілька 
разів у різних ролях, іноді називають рекурсивним [21, ч. ІІ, 
гл. 5, с. 192]. Така назва в даному контексті дуже невдала, оскі-
льки, як зазначалося вище, ідеться про різну семантичну роль 
різних входжень однієї сутності у зв'язок (так само, як можуть 
збігатися компоненти кортежів); крім того, термін "рекурсив-
ний" дуже перевантажений (теорія рекурсії, рекурсивні викли-
ки функцій тощо). 

Модель "сутність-зв'язок" здатна відображати багатосторонні 
типи зв'язків, але існують логічні моделі, що не підтримують їх; 
тому є процедура переходу від багатостороннього типу зв'язку 
до бінарних – декомпозиція. Теоретичні та практичні основи де-
композиції можна знайти в роботах [15, 72, 96]; зауважимо ли-
ше, що існують два шляхи декомпозиції без втрат3: 
1) декомпозиція n-арного типу зв'язку на n бінарних типах зв'яз-
ків; 2) декомпозиція n-арного типу зв'язку у з'єднувальний тип 
сутності (connecting entity type) та n бінарних типів зв'язків. У 
моделі "сутність-зв'язок" застосовують саме другий шлях деко-
мпозиції типів зв'язку. 

                                                      
3 Нас цікавить особливий тип декомпозиції – декомпозиція без втрат, 
тобто така, після якої можна одержати вихідний тип зв'язку з типів зв'яз-
ків, отриманих унаслідок даної декомпозиції, без втрати інформації. 
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1.3.3. Поняття атрибута 
 

Засобом, за допомогою якого визначають властивості типу 
сутності або типу зв'язку, є атрибут. Типу сутності й типу зв'я-
зку відповідає певний набір атрибутів. Тип сутності може хара-
ктеризуватися принаймні одним атрибутом, а тип зв'язку – уза-
галі не мати атрибутів. 

Має місце поняття множини значень, яких може набувати ат-
рибут – домен атрибута (domain). Домен визначає всі потенці-
альні значення, що можуть бути присвоєні атрибуту. Різні атри-
бути можуть використовувати один домен. 

Як зазначалось вище, можна розміщувати атрибути на типі 
зв'язку, але не треба зловживати такою можливістю. Як альтер-
нативу вводять у модель новий тип сутності з тими самими ат-
рибутами та з'єднують його з типом зв'язку (знищуючи атрибути 
останнього), отримуючи новий тип зв'язку, що має арність на 
одиницю більше [15]. 

Сутності та зв'язки характеризуються значеннями своїх атри-
бутів. Розглядаючи типи сутностей і зв'язків на рівні атрибутів і 
доменів, їх уточнюють таким чином: 
 нехай nA...,,A,A 21  – атрибути типу сутності E  або типу 

зв'язку R , а D  – універсальний домен (для спрощення по-
значень розглядають один домен для всіх атрибутів); 
 типом сутності E  називається множина відображень ви-
гляду DA,...,A,Ae n }{: 21 , де e  – сутність типу сутності E ; 

 типом зв'язку R  називається множина відображень вигля-
ду DA...,,A,Ar m }{: 21 , причому множина атрибутів 

}{ 21 mA...,,A,A  містить атрибути типу зв'язку R  та атрибути 

всіх сутностей-учасниць даного типу зв'язку, де r  – зв'язок 
типу зв'язку R [70]4. 

                                                      
4 У цій роботі Чен уточнює атрибут як функцію, що відображає тип 
сутностей (зв'язку) у домен. 
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Розрізняють такі класи атрибутів: прості (simple) і складені 
(composite); однозначні (single-valued) і багатозначні (multival-
ued); базові (stored) і похідні (derived); ключі (keys). 

Простий атрибут складається з одного компонента з незале-
жним існуванням; складений – з кількох компонентів, кожен з 
яких характеризується незалежним існуванням. 

Прості атрибути іноді називають атомарними. Складений 
атрибут становить деяку композицію простих (або складених) 
атрибутів. Такі взаємозв'язки вказують на ієрархію атрибутів. 

Рішення про моделювання атрибута у вигляді простого чи 
складеного залежить лише від проектанта. 

Однозначний атрибут містить одне значення для будь-якої 
сутності типу сутності (будь-якого зв'язку типу зв'язку); багато-
значний – може містити кілька значень для сутності типу сутно-
сті (зв'язку типу зв'язку). 

У більшості реалізацій моделі "сутність-зв'язок" багатознач-
ний атрибут необхідно знищувати шляхом створення нових сла-
бкого типу сутності та бінарного типу зв'язку вигляду "один до 
багатьох" (слабкий тип сутності й бінарний тип зв'язку вигляду 
"один до багатьох" розглядатимуться далі). 

Похідний атрибут зображує значення, похідне від значення 
зв'язаного з ним атрибута або деякої множини атрибутів, що на-
лежать деякому (не обов'язково даному) типу сутності (зв'язку) 
або множині типів сутностей (зв'язків). Базовими атрибутами 
вважають атрибути, що не є похідними. 

Серед похідних атрибутів потрібно розрізняти такі, що вико-
ристовують значення кількох атрибутів однієї сутності, і такі, 
що використовують значення кількох атрибутів усіх сутностей у 
межах одного типу сутності. У другому випадку похідний атри-
бут є атрибутом типу сутності, оскільки використовує всі зна-
чення сутностей цілого типу (ситуація аналогічна використанню 
агрегатних функцій). 

Також похідні атрибути можуть обраховуватися на основі кі-
лькох взаємопов'язаних атрибутів різних типів сутностей; при 
цьому необхідно уточнити типи зв'язків між даними типами 
сутностей. 



 

 23

Виділяють особливий тип атрибутів – ключі. Ключ – атрибут 
або підмножина атрибутів, що унікально визначає сутність у 
складі типу сутності (зв'язок у складі типу зв'язку); іншими сло-
вами, дві різні сутності (два різні зв'язки) у межах типу сутності 
(зв'язку) не можуть мати однакові значення всіх атрибутів, що 
складають ключ.  

У термінах реляційного підходу ключ K  функціонально 
обумовлює всі атрибути iА  типу сутності (зв'язку), що не вхо-

дять до ключа  iAK   [15, с. 108]. 

Дане твердження можна уточнити за допомогою поняття об-
меження відношення P  (зокрема, функції) за множиною  
X  – XP|  [6]. 

Множина атрибутів K  є ключем, якщо виконується твер-
дження ),( 21212121 eeeeeeee  KKE . 

Виділяють такі типи ключів: 
 потенціальний (candidate) – атрибут або набір атрибутів, 
що унікально ідентифікують сутності типу сутності (зв'язки 
типу зв'язку); 
 первинний (primary) – деякий вибраний потенціальний 
ключ типу сутності (зв'язку) для спрощення роботи із сутнос-
тями (зв'язками); 
 альтернативний (alternative) – потенціальний ключ, що не 
є первинним. 
Зрозуміло, що тип сутності або зв'язку має один первинний 

ключ, а потенціальних ключів може бути кілька. 
Для отримання додаткової інформації про об'єкти моделі на 

них накладають обмеження. Одне з обмежень, що застосовують 
до атрибутів типу сутності (зв'язку), – це визначення ключа. 

Інше обмеження – це обмеження домену (domain constraint), 
яке наголошує, що значення атрибута має вибиратися з конкре-
тного домену (або належати визначеному діапазону). 

На атрибути може накладатися також обмеження кардиналь-
ності (cardinality constraints), що відображає найменшу й найбі-
льшу можливу кількість значень атрибута для сутності (зв'язку) 
і задається у вигляді відповідного діапазону. 
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Наприклад, атрибут Телефон типу сутності Відділення ком-
панії може мати від одного до трьох значень, тобто будь-яке 
відділення компанії має не менше одного номера телефону й не 
більше трьох номерів. 

 
 

1.4. ДІАГРАМА "СУТНІСТЬ-ЗВ'ЯЗОК" 
 
Концептуальна модель даних, спроектована засобами моделі 

"сутність-зв'язок", складається з документації до моделі, в якій 
відображені основні об'єкти та їх властивості, а також її схеми 
(графічне зображення). 

Схема моделі – це графічне зображення сукупності типів 
сутностей із визначеною для кожного з них скінченною непо-
рожньою множиною атрибутів і сукупності типів зв'язків, для 
кожного з яких визначена скінченна (можливо, порожня) мно-
жина атрибутів. 

Дану схему ще називають діаграмою "сутність-зв'язок"  
(entity-relationship diagram), або ER-діаграмою (ER-diagram). Ця 
діаграма стандартизована, але не надто жорстко; існують різні 
системи позначень (нотації). 

Діаграма "сутність-зв'язок" була запропонована в роботі [70], 
і система позначень із цієї роботи отримала назву нотації Чена. 
На сьогодні найбільш розповсюджені такі нотації: Чена [70], 
Баркера [50], Мартіна ("вороняча лапка") [22], нотація IDEF1Х 
[30, 94], система позначень UML [13]. 

У наступних підрозділах розглянуто елементи діаграми 
"сутність-зв'язок" у різних нотаціях. 

Усі нотації діаграми "сутність-зв'язок" спираються на те, що 
рисунок завжди наочніше текстового опису. Усі такі діаграми 
використовують графічні зображення елементів моделі "сут-
ність-зв'язок". З появою нових елементів моделі з'являються та-
кож їх графічні аналоги. Не всі поняття моделі зображають на 
діаграмі, деякі заносять лише в документацію. Зручність вико-
ристання діаграми полягає також у тому, що текстове наповнен-
ня можна подавати будь-якою зрозумілою користувачу мовою. 
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Також діаграми дозволяють вносити додаткову інформацію у 
вигляді звичайних текстових написів. 

Модель даних, що відповідає визначеній діаграмі "сутність-
зв'язок" і містить конкретний набір даних, називають екземпля-
ром моделі. Кожному типу сутності (зв'язку) в екземплярі моде-
лі відповідає деяка множина сутностей (зв'язків), а кожна із сут-
ностей (зв'язків) має деяке значення кожного атрибута. 

 
 

1.4.1. Нотація Чена 
 
Нотація Чена була вперше введена в основоположній роботі 

[70] і отримала подальший розвиток у роботах Баркера [50] 
(опис нотації Баркера див. у підрозд. 1.4.3). 

Нотація Чена становить багатий набір засобів моделювання 
даних. Нижче розглянуто елементи діаграми "сутність-зв'язок" 
та їх опис у даній нотації. 
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Ім'я атрибута 2 

Ім'я атрибута 3

Ім'я 
атрибута 

 

Складений атрибут 
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Ім'я типу 

зв'язку 

1 N 

  
Позначення значень max обмеження кардинальності типу зв'язку: 

1 – "один", N – "багато" 
 

 

С 

1 

Х

ВА
1 N 

  
 
Позначення значень mop обмеження кардинальності типу зв'язку: 

одинарна лінія – "необов'язкове", подвійна – "обов'язкове" (тип зв'яз-
ку С "один до одного до багатьох" з обов'язковою участю типу сутно-
сті А і необов'язковою – типів сутностей В та Х) 

 Ім'я типу 
сутності 

Ім'я типу 
сутності 

Ім'я типу 
сутності 

d

 
Тип зв'язку суперклас/підклас (концепція уточнен-

ня/узагальнення). Літера в колі позначає значення обмеження непере-
тину, що застосовують до типу сутності суперклас і його типів сутно-
стей підклас: "d" позначає неперетинне обмеження, "о" – перетинне. 
За допомогою лінії, що з'єднує коло й тип сутності суперклас, пока-
зують обмеження участі: подвійна лінія – обов'язкова участь, одинар-
на – необов'язкова 
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1.4.2. Нотація Баркера 
 
Нотація Баркера [50], порівняно з нотацією Чена, пропонує 

менше графічних зображень для опису об'єктів моделі "сут-
ність-зв'язок". 

 
 

Ім'я типу сутності 
 

Тип сутності 

 
Ім'я типу зв’язку 

 
Тип зв'язку 

 

Ім'я типу сутності 

# Ім'я атрибута 1 

Ім'я атрибута 2  

{Ім'я атрибута 3} 

.......................... 

Ім'я атрибута n 

 
Атрибути перераховують у нижній частині позначення типу сут-

ності. Первинний ключ позначають #. Багатозначні атрибути помі-
щають у фігурні дужки 

 
С 

А В 
 

 
Позначення значень max обмеження кардинальності типу зв'яз-

ку: одинарна лінія – "один", лінія з лапкою – "багато"; позначення 
значень mop обмеження кардинальності типу зв'язку: пунктирна 
лінія – "необов'язкове", суцільна – "обов'язкове" (тип зв'язку С 
"один до багатьох" з обов'язковою участю типу сутності В та необо-
в'язковою – типу сутності А) 
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Ім'я типу сутності 

суперклас 

 

# Ім'я атрибута 1 

Ім'я атрибута 2 

{Ім'я атрибута 3} 

 

.......................... 

Ім'я атрибута n 

Ім'я типу 

 сутності підклас 

# Ім'я атрибута 1 

.......................... 

Ім'я типу  

сутності підклас 

# Ім'я атрибута 1 

.......................... 

Ім'я типу 

зв'язку isa 

Ім'я типу 

зв'язку isa 

 
Тип зв'язку суперклас/підклас (концепція уточнен-

ня/узагальнення): використовується елемент "дуга" для об'єднання 
всіх типів зв'язку isa, що пов'язують єдиний тип сутності суперклас і 
його типи сутностей підклас 
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1.4.3. Нотація Мартіна 
 
Нотація Мартіна [22], як і нотація Баркера, будується шляхом 

скорочення зображальних засобів подання об'єктів моделі "сут-
ність-зв'язок". 

 
 

Ім'я типу сутності 

 

Сильний тип сутності 

 

Ім'я типу сутності 

 

Слабкий тип сутності 

 
Ім'я типу зв'язку 

 Тип зв'язку 

 

Ім'я типу сутності 

Ім'я атрибута 1 

Ім'я атрибута 2  

{Ім'я атрибута 3} 

.......................... 

Ім'я атрибута n 

 
 
Атрибути перераховують у нижній частині позначення типу сут-

ності. Первинний ключ підкреслюють. Багатозначні атрибути помі-
щають у фігурні дужки 
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С 

А В 
 

 
 
Позначення значень min та max обмежень кардинальності типу зв'я-

зку: коло – "нуль", одна риска – "один", лапка – "багато" (значення min 
та max обмежень кардинальності типу зв'язку С для типу сутності A – 
(1,1), а для типу сутності В – (0,М) 

 
 

Ім'я типу сутності суперклас 

Ім'я типу сутності 

підклас 

Ім'я типу сутності 

підклас 

 
 
 
Тип зв'язку суперклас/підклас (концепція уточнення/узагалі-

нення) 
 
 

1.4.4. Нотація UML 
 
Unified Modeling Language (UML) – найрозповсюдженіша но-

тація, що використовується в об'єктно-орієнтованому аналізі та 
проектуванні (ООАП). Мова була створена як розвиток низки 
найпопулярніших методів ООАП у кінці 80-х – початку 90-х рр. 
Серед діаграм UML [13] вирізняється діаграма класів, яка і є, по 
суті, діаграмою "сутність-зв'язок". Елементи діаграми "сутність-
зв'язок" у нотації UML описано нижче. 
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Ім'я типу сутності 

 

Тип сутності 

 
Ім'я типу зв'язку 

 Бінарний тип зв'язку 

 

min...max min...max 

Ім'я  

типу 

зв'язку 

Ім'я типу 

сутності 

Ім'я типу 

сутності 

 
Позначення значень min та max обмежень кардинальності типу зв'язку 

 
 

Ім'я типу сутності 

Ім'я атрибута 1 {PK} 
Ім'я атрибута 2 {AK}  
Ім'я атрибута 3 

Ім'я атрибута 4 
Ім'я атрибута 5 

/ Ім'я атрибута 6 
....................................... 
Ім'я атрибута n {min...max} 

 
 
Тип сутності з атрибутами. Атрибут первинного ключа познача-

ється як {PK}, усі атрибути альтернативного ключа – {AK}. Компо-
ненти складеного атрибута перераховуються під ним і виділяються 
відступом праворуч. Похідні атрибути позначаються знаком / перед 
ім'ям атрибута. Багатозначні атрибути характеризуються існуванням 
діапазону допустимих значень {mіn..max} 
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 Ім'я типу сутності 

суперклас 

Ім'я типу сутності 

підклас 

Ім'я типу сутності 

підклас 

(x,y) 

 
 
Тип зв'язку суперклас/підклас (концепція уточнен-

ня/узагальнення). Пара (x,y) показує значення обмежень неперетину й 
участі, що застосовують до типу сутності суперклас і його типів сут-
ностей підклас: x набуває значення "optional" (необов'язкове) або 
"mandatory" (обов'язкове), а у – "disjoint" (неперетинне) або 
"overlapping" (перетинне) 

 
 

1.4.5. Нотація IDEF1X 
 
Сім'я стандартів IDEF (Integration Definition for Information 

Modeling) містить стандарт IDEF1Х [30, 94] для опису об'єктів 
даних та їх взаємозв'язків. Початкова версія стандарту IDEF1 
була опублікована у 1981 р. і базувалась на роботах Кодда (ре-
ляційна теорія) і Чена (модель "сутність-зв'язок"). Пізніше да-
ний стандарт був перероблений і ввійшов до Федеральних стан-
дартів обробки інформації (21 грудня 1993 р., США).  

Нині стандарт IDEF1X підтримується багатьма програмними 
засобами автоматизації розробки моделей даних і тому широко 
використовується. 
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Ім'я типу сутності 

 

Сильний тип сутності 

 

Ім'я типу сутності 

 

Слабкий тип сутності 

 
Ім'я типу зв'язку 

 Сильний тип зв'язку 

 
Ім'я типу зв'язку 

 Слабкий тип зв'язку 

 
С 

А В 
Z P 

 
 
Позначення значень min та max обмежень кардинальності типу зв'яз-

ку: одинарна лінія – (1,1), лінія з крапкою – (0,М), лінія з крапкою та лі-
терою Z – (0,1), лінія з крапкою та літерою P – (1,М); лінія з крапкою та 
числом N – (N,N), де N – деяке натуральне число, лінія з крапкою та діа-
пазоном М–N – (M,N) (тип зв'язку С "один до багатьох" у напрямку від 
типу сутності А до типу сутності В з необов'язковою участю типу 
сутності А та обов'язковою – типу сутності В або, іншими словами, 
min та max обмежень кардинальності (обмеженої кардинальності) типу 
зв'язку С для типу сутності А – (0,1), а для типу сутності В – (1,М) 
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Ім'я типу сутності 

суперклас 

Ім'я типу сутності 

підклас 

Ім'я типу сутності 

підклас 

 

 
 
Тип зв'язку суперклас/підклас (концепція уточнен-

ня/узагальнення). За допомогою ліній, розташованих під колом, пока-
зують обмеження участі, що застосовують до типу сутності суперк-
лас і його типів сутностей підклас: подвійна лінія – обов'язкова 
участь, одинарна – необов'язкова 

 
 

1.5. Еволюція моделі "сутність-зв'язок" 
 
Модель "сутність-зв'язок" постійно розширюється й модифі-

кується. У зв'язку з наочністю зображення концептуальних схем 
модель увійшла до складу багатьох CASE-засобів, що також 
зробили свій внесок в її еволюцію. 

Детальний огляд історії виникнення й розвитку моделі можна 
знайти в роботах Чена [62–68] і Тхелхеіма [120]. За даними до-
сліджень працівників німецького Університету Отто-фон-Гуріке 
[86] на початок 2005 р. налічувалося біля 100 модифікацій мо-
делі "сутність-зв'язок". 
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Модель у своїй еволюції пройшла кілька етапів, серед них 
виділяють такі: 
 модель "сутність-зв'язок" (entity-relationship model); 
 розширена модель "сутність-зв'язок" (extended entity-
relationship model, або ЕER-model); 
 модель "сутність-зв'язок" у квадраті (entity-relationship 
model squared, або Е2R-model); 
 часова модель "сутність-зв'язок" (temporal entity-
relationship model, або timeER-model); 
 модель "сутність-зв'язок" високого порядку (higher-order 
entity-relationship model, або HERM). 
Далі наведено стислу характеристику даних етапів і моделей. 
У різних джерелах можна зустріти різні типи моделі "сут-

ність-зв'язок", що виникали у зв'язку з потребами моделюван-
ня. Чен у роботі [59] запропонував класифікацію моделей "сут-
ність-зв'язок", базуючись на обмеженнях, що накладаються на 
зв'язки та атрибути.  

Обмеження, що накладаються на типи зв'язків, породжують 
два типи моделей – узагальнену модель "сутність-зв'язок" (gen-
eralized entity-relationship model) і бінарну (binary entity-
relationship model). Узагальнена модель підтримує багатосто-
ронні типи зв'язків, а бінарна – лише бінарні.  

Обмеження, що накладаються на атрибути, породжують типи 
моделей, в яких, по-перше, типи сутностей і типи зв'язків мають 
атрибути; по-друге, тільки типи сутностей мають атрибути; на-
решті, по-третє, узагалі немає атрибутів.  

Суттєвий результат роботи Чена полягає в тому, що він 
продемонстрував еквівалентність між моделями різних типів: 
модель одного типу може бути подана моделлю іншого; на 
прикладах були показані трансляції різних типів моделей 
"сутність-зв'язок". 

Розширена модель "сутність-зв'язок" з'явилася у 1980-х рр. у 
результаті введення в неї категорії абстракції [82, 102]. Причи-
ною стало швидке розповсюдження нових типів додатків баз 
даних (мультимедійні додатки, інструменти автоматизованої 
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підготовки виробництва та автоматизованого проектування), і 
для створювання моделей даних для цих баз даних стало недо-
статньо понять моделі "сутність-зв'язок". Розширена модель 
"сутність-зв'язок" має засоби для безпосередньої підтримки об'-
єктно-орієнтованих концепцій. Дана модель містить усі поняття 
моделі "сутність-зв'язок", а також власні (детальніше її розгля-
нуто в розд. 4). 

Модель "сутність-зв'язок" і розширена модель "сутність-
зв'язок" мають деякі обмеження та проблеми при застосуванні, 
наприклад: 
 типи сутностей та атрибути повинні чітко розрізнятися в 
моделі, хоча, як відомо, при проектуванні вибір подання 
інформації у вигляді типу сутності чи атрибута залежить від 
проектанта (тобто має суб'єктивний характер); 
 у випадку подальшої трансформації моделі в реляційну 
виникає потреба нормалізації отриманої реляційної моделі. 
Щоб уникнути цих проблем, Емблі, Лінг і Ванг запропонува-

ли в роботі [83] поліпшену розширену модель – "сутність-
зв'язок" у квадраті. Дана модель, окрім понять моделі "сутність-
зв'язок", містить лексичні типи сутностей (lexical entity type), у 
ній не потрібно розрізняти при моделюванні атрибути й типи 
сутностей; нарешті, модель безпосередньо підтримує нормалі-
зацію (на своєму рівні). 

Широкий діапазон відомих моделей керують інформацією, 
що змінюється у часі (напр., темпоральна реляційна модель [75], 
бітемпоральна концептуальна модель даних [95]). Тому багато 
моделей фокусуються не тільки на структурному аспекті інфор-
мації, а й на поведінковому. Дані вимоги до відображення інфо-
рмації стали причиною появи часової моделі "сутність-зв'язок", 
яка є надбудовою розширеної за визначенням Елмасрі та Нават-
хе [80]. Часова модель забезпечує вбудовану підтримку для зби-
рання часових аспектів сутностей, зв'язків, атрибутів, сутностей 
суперклас і підклас. 

У 1992 р. Тхелхеім запропонував модель "сутність-зв'язок" 
високого порядку як точно засновану на теорії [118]. Схему да-
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ної моделі можна автоматично транслювати у схеми класичних 
моделей даних (реляційну, ієрархічну, сіткову). Модель "сут-
ність-зв'язок" високого порядку містить усі концепції попере-
дніх моделей і власні, а саме: типи зв'язків високого порядку 
(higher-order relationship types), оператори (insert, delete, update, 
conditional operations) та обмеження цілісності узагальненої 
складності (integrity constraints the generalized complexity). Мо-
дель використовує абстрактні типи даних і базується на об'єкт-
но-орієнтованому моделюванні. 

У зв'язку з активними дослідженнями в галузі концептуаль-
ного моделювання у 1979 р. було організовано першу міжнаро-
дну конференцію "Підхід сутність-зв'язок", що відбулась у 
США у Лос-Анджелесі. З 1996 р. вона проходить під назвою 
"Концептуальне моделювання". 

Дана конференція в період із 1979 по 1985 р. відбувалася раз 
у два роки, а з 1986 р. стала щорічною. На сьогодні вже відбу-
лось 29 міжнародних конференцій, що приймали 15 держав на 
3 континентах. Наступна конференція запланована на листопад 
2011 р. і відбудеться у Брюсселі (Бельгія). 

Для ознайомлення з інформацією, пов'язаною з концептуа-
льним моделюванням, корисно знати його тенденції та джере-
ла, що потребують уваги. Ці дані можна знайти на веб-сайтах, 
що висвітлювали відповідні конференції з 1994 р. Також є веб-
сайт моделі "сутність-зв'язок", що містить загальну інформа-
цію про міжнародні конференції "Концептуальне моделюван-
ня", історію розвитку моделі, бібліографію [124]. Нарешті, ко-
рисно ознайомитися з оглядовою роботою Чена, Сонга та Зху 
[58], де проаналізовано тематичні напрями й публікації з кон-
цептуального моделювання, представлені на міжнародних 
конференціях із 1979 по 2005 р. 

 
 



 

 39

1.6. ПРОГРАМНІ ЗАСОБИ,  
ЩО ПІДТРИМУЮТЬ МОДЕЛЬ "СУТНІСТЬ-ЗВ'ЯЗОК" 

 
Тенденції розвитку сучасних інформаційних технологій обу-

мовлюють постійне зростання складності моделей (інформацій-
них систем, баз даних, архітектур комп'ютерних додатків тощо), 
створюваних у різних галузях. 

У процесі створення моделей виділяють етапи проектування, 
розробки, тестування, упровадження й супроводження. При вико-
нанні етапу аналізу й моделювання CASE-засоби забезпечують 
якість технічних рішень, що приймаються, і підготовку проектної 
документації. При цьому велику роль відіграють методи візуального 
подання інформації, які передбачають побудову діаграм і наскрізну 
перевірку синтаксичних правил. Графічна орієнтація CASE-засобів 
заснована на тому, що моделі є схематичними проектами й форма-
ми, які використовувати простіше, ніж багатосторінкові описи. 

Більшість існуючих CASE-засобів спираються на методології 
структурного чи об'єктно-орієнтованого аналізу та проектуван-
ня, що використовують специфікації у вигляді діаграм чи текс-
тів для опису зовнішніх вимог, зв'язків між моделями системи, 
динаміки поведінки системи й архітектури програмних засобів. 

Основною на етапі аналізу є проблема, пов'язана із взаємо-
дією проектантів моделі із замовником, оскільки вони розмов-
ляють "різними мовами", що мають надто багато подробиць, 
несуттєвих для іншої сторони. Тому безсумнівною перевагою 
CASE-підходу є надання універсальної графічної мови діаграм, 
підпорядкованих певним нотаціям. Застосування стандартних 
нотацій забезпечує читабельність побудованої моделі, а також 
можливість перенесення частин (чи всього проекту) в інші CA-
SE-засоби. Таким чином, кінцевому користувачу продукту (за-
мовнику) зовсім не обов'язково володіти всіма премудростями 
розробника – за допомогою CASE-підходу і замовник, і розроб-
ник будуть розуміти один одного однозначно. 

Для CASE-засобів використовують чотири типи діаграм: 
 SADT (Structured Analysis and Design Technique): моделі й 
відповідні функціональні діаграми;  



 

 40

 DFD (Data Flow Diagrams): діаграми потоків даних;  
 STD (State Transition Diagrams): діаграми переходів станів; 
 ERD (Entity-Relationship Diagrams): діаграми "сутність-зв'язок". 
Залежно від спрямованості CASE-продукту він може підтри-

мувати різного роду діаграми. Для інформаційного моделюван-
ня нині не існує альтернативи діаграмам "сутність-зв'язок". 

До CASE-засобів належать як досить дешеві системи для пе-
рсональних комп'ютерів із дуже обмеженими можливостями, 
так і коштовні – для неоднорідних обчислювальних платформ і 
операційних середовищ. Сучасний ринок нараховує близько 300 
різних CASE-засобів, найпотужніші з яких так чи інакше вико-
ристовують практично всі провідні світові фірми. Крім того, на 
ринку постійно з'являються нові CASE-засоби й оновлені версії 
вже існуючих систем. 

На сьогодні ринок програмного забезпечення має такі най-
більш розвинені CASE-засоби [14, 20]: 
 Vantage Team Builder (Westmount I-CASE), призначений 
для проектування інформаційних систем і систем реального 
часу; підтримує діаграми потоків даних, переходів станів, 
"сутність-зв'язок" і структурні карти Константайна [123]; 
 Designer, підтримує структурну методологію проектуван-
ня моделей; використовує діаграми "сутність-зв'язок", функ-
ціональної ієрархії, потоків даних і матрицю перехресних по-
силань [18, 126]; 
 Silverrun, призначений для аналізу та проектування інформа-
ційних систем бізнес-класу, орієнтований на спіральну модель; 
використовує функціональні та інформаційні моделі, підтримує 
діаграми потоків даних і "сутність-зв'язок" [32, 127]; 
 All Fusion Erwin Data Modeler (Erwin), засіб концептуаль-
ного моделювання баз даних довільної складності на основі 
діаграм "сутність-зв'язок"; на сьогодні є найпопулярнішим 
засобом моделювання даних завдяки підтримці широкого 
спектра СУБД різних класів [25, 26, 125]; 
 S-Designor, графічний інструмент для проектування баз 
даних; реалізує стандартну методологію інформаційного мо-
делювання; при проектуванні використовується дворівневий 
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підхід: концептуальна (діаграма "сутність-зв'язок") і фізична 
моделі даних [17]; 
 CASE.Аналітик, засіб функціонального моделювання, що 
реалізує побудову діаграми потоків даних [20, 56, 57]; 
 Rational Rose Data Modeler, призначений для автоматизації 
етапів аналізу предметної області та проектування програм-
ного забезпечення, а також генерації кодів різними мовами 
програмування й підготовки проектної документації; в основі 
роботи лежить побудова різного роду діаграм і специфікацій, 
що визначають логічну й фізичну структури моделі, її стати-
чні й динамічні аспекти; підтримує діаграми класів ("сут-
ність-зв'язок"), станів, сценаріїв, модулів, процесів [24]. 
Під час проектування моделей виділяють стадію концептуа-

льного проектування, на якій розробляють концептуальну мо-
дель даних. Найрозповсюдженішим засобом її побудови є мо-
дель "сутність-зв'язок". На цьому етапі необхідно зважати на те, 
що різні типи CASE-засобів використовують різні типи моделі 
"сутність-зв'язок" і нотації її діаграм. 

У табл. 1.2 наведено CASE-засоби й нотації діаграм "сут-
ність-зв'язок", які вони підтримують. 

 
Таблиця 1.2 

CASE-засоби й нотації діаграм "сутність-зв'язок" 
 

Назва Case-засобу Виробник 
Нотації діаграм  

"сутність-зв'язок" 
Vantage Team Builder 
(Westmount I-CASE) 

CADRE Нотація Чена 

Designer Oracle Нотація Баркера 

Silverrun 
Computer Systems 
Advisers, Inc. (CSA) 

Нотація IDEF1X 

All Fusion Erwin Data 
Modeler (Erwin) 

Computer  
Associates 

Нотації IDEF1X та IE  
(Information Engineering) 

S-Designor Sybase/Powersoft Нотація IE  
Case. Аналітик Ейтекс - 
Rational Rose Data 
Modeler 

IBM Rational  
Software 

Система позначень UML 
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Висновки. 
1. На основі огляду моделі "cутність-зв'язок" (зокрема, гра-
фічних нотацій і CASE-засобів, що підтримують цю модель) 
уніфіковано поняття її базових елементів (тип сутності, сут-
ність, тип зв'язку, зв'язок). 
2. Висвітлено проблему стандартизації моделі "сутність-
зв'язок", ґрунтуючись на її формальних основах: відсутність 
адекватної формалізації моделі "cутність-зв'язок" є причиною 
відсутності єдиного загальноприйнятого стандарту моделі, 
що спричиняє труднощі при її використанні. 
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РОЗДІЛ 2 
СИЛЬНІ ТА СЛАБКІ ТИПИ СУТНОСТЕЙ, 

СИЛЬНІ ТА СЛАБКІ ТИПИ ЗВ'ЯЗКІВ 
 
 

2.1. ЛОКАЛЬНИЙ ПОГЛЯД 
 
Іноді саме існування сутностей деякого типу сутності зале-

жить від особливого зв'язку даних сутностей із сутностями ін-
ших типів сутностей, тобто можна сказати, що тип зв'язку вво-
дить тип сутності. 
Слабким типом сутності (weak entity type) називають тип 

сутності, існування якого залежить від інших типів сутностей. 
Тип зв'язку, що з'єднує дані типи сутностей, називають слабким 
типом зв'язку (weak relationship type), тобто це такий тип зв'яз-
ку, що вводить до розгляду слабкий тип сутності. 

Узагалі будь-який тип зв'язку можна використовувати як 
слабкий [70], але існують слабкі (n-арні) типи зв'язків, що мають 
два обмеження: 
 у слабкий тип зв'язку може входити тільки один слабкий 
тип сутності, що вводиться цим слабким типом зв'язку (і 
деталізується іншими типами сутностей, які входять у цей 
слабкий тип зв'язку); 
 mop обмеження кардинальності слабкого типу сутності, 
який вводиться слабким типом зв'язку, обов'язкове (тобто 
сутності слабкого типу сутності можуть існувати, тільки 
перебуваючи у зв'язку)5. 

                                                      
5 Поняття mop обмеження кардинальності типу сутності деякого типу 
зв'язку докладно розглядається у розд. 3. 
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Уточнити перше обмеження можна таким чином: слабкий 
тип сутності E  вводиться слабким типом зв'язку R  (тип зв'язку 
R , заданий на типах сутностей k,...,EE1  з рольовими іменами 

,..., 21 vv ), якщо сюр'єктивне відображення R  має вигляд 

}{}{: 11 kn ,...,EEv,...,vR  , де }{ 1 k,...,EEE , причому 

1})({1  ER  (тобто слабкий тип сутності E  має точно одне 

входження і, отже, точно одне рольове ім'я). 
На рис. 2.1, 2.2 (у нотації Чена) зображено слабкий тип зв'яз-

ку R , що вводить слабкий тип сутності E , але для типу зв'язку 
на рис. 2.1 не виконується перше обмеження, тобто даний тип 
зв'язку не є слабким у нашому розумінні. 

 

R 1E E

2E  3E

1v

2v
3v 4v 5v

6v

 
 

Рис. 2.1. Слабкий тип зв'язку R, що вводить слабкий тип сутності E 
з порушенням вимоги використання  

одного рольового імені слабкого типу сутності 
 

R 1E E 

2E  3E

1v

2v
3v 4v

5v

 
 

Рис. 2.2. Слабкий тип зв'язку R,  
що вводить слабкий тип сутності E 

 
Сильним типом сутності (strong entity type) називають такий тип 

сутності, існування якого не залежить від інших типів сутностей. 
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Тип зв'язку, що не є слабким, називають сильним типом зв'я-
зку (strong relationship type). 

Сильний тип зв'язку також називають регулярним відношен-
ням сутності (regular entity relation) [70], а слабкий – підтри-
муючим (supporting relationships) [15, гл. 2, с. 82-83], або іден-
тифікуючим зв'язком (identifying relationship) [80, ч. ІІІ, с. 68]. 

Сильний тип сутності називають також батьківським (pare-
nt), сутністю-володарем (owner), домінантним (dominant) або 
регулярним (regular); слабкий тип сутності – дочірнім (child), 
залежним (dependent) чи підлеглим (subordinate) [22, ч. ІІ, гл. 5, 
c. 185; 80, ч. ІІІ, с. 68]. 

На діаграмі "сутність-зв'язок" слабкі типи сутностей і зв'язків 
мають свої позначення (див. підрозд. 1.4). 

Поняття слабкого типу сутності має кілька інтерпретацій [23, 
гл. 3]. Це зумовлено тим, що деякі проектанти моделей даних 
під слабким типом сутності розуміють такий, що логічно зале-
жить від інших типів сутностей. Інші ж вважають, що слабким 
типом сутності є тип сутності, наявність сутності якого в моделі 
даних залежить від наявності в ній сутностей інших типів сут-
ностей. Зрозуміло, що друга інтерпретація вужча. 

Відмінність цих двох підходів можна побачити, розглянувши 
два приклади [23, гл. 3, с. 90]. 

Перший приклад: є два типи сутностей – Керівник і Студент, 
причому за правилами навчального закладу кожен студент по-
винен мати керівника. За першим підходом до визначення слаб-
кого типу сутності тип сутності Студент – слабкий, але згідно із 
другим – якщо сутність типу сутності Студент може існувати 
без зв'язку з деякою сутністю типу сутності Керівник, то тип 
сутності Студент – також сильний (як і тип сутності Керівник). 

Другий приклад: є три типи сутностей – Пацієнт, Лікар і Ре-
цепт. Зрозуміло, що рецепт видається конкретному пацієнту де-
яким існуючим лікарем, тобто тип сутності Рецепт вводиться пе-
вним слабким типом зв'язку, який включає сильні типи сутностей 
Пацієнт і Лікар. Отже, тип сутності Рецепт є слабким як при пер-
шому, так і при другому підходах (по-перше, між типами сутнос-
тей Пацієнт, Лікар і Рецепт існує логічний зв'язок; по-друге, сут-
ність Рецепт не може існувати без сутностей Лікар і Пацієнт). 
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Існує також третій змістовний підхід до трактування слабко-
го типу сутності при розгляді типів сутностей і зв'язків на рівні 
атрибутів і доменів. Іноді сутності деякого типу сутності немо-
жливо унікально ідентифікувати значеннями їх власних атрибу-
тів; отже, для їх ідентифікації треба використати слабкий тип 
зв'язку, що поєднує даний тип сутності з іншими типами сутно-
стей (вводить слабкий тип сутності), причому атрибути цих ти-
пів сутностей (у даному контексті – сильних) будуть входити до 
складу первинного ключа слабкого типу сутності, що вводиться. 

Цей тип сутності є особливим типом слабких типів сутностей 
і називається ідентифікаційно-залежним типом сутності (ID-
dependent entity type); тобто це такий тип сутності, ідентифікатор 
сутностей (первинний ключ) якого містить ідентифікатори (пер-
винні ключі) інших сутностей. 

У даному випадку можна сказати, що ідентифікаційно-
залежний тип сутності залежить від інших типів сутностей як 
логічно, так і фізично (оскільки поняття ключа можна відносити 
до цих двох рівнів). Деякі проектувальники баз даних обмежу-
ють слабкі типи сутностей саме ідентифікаційно-залежними. 
Зрозуміло, що остання інтерпретація слабких типів сутностей є 
найвужчою із трьох вищенаведених. 

Розглянемо ідентифікаційно-залежний тип сутності на при-
кладі двох типів сутностей – Квартира й Будинок [23, гл. 3, с. 89]. 
Нехай первинним ключем (ідентифікатором) типу сутності Буди-
нок є атрибут НазваБудинку. Для того, щоб ідентифікувати сут-
ності типу сутності Квартира, необхідно знати не тільки номер 
квартири та її внутрішні характеристики, але й будинок, в якому 
вона розташована. Отже, ідентифікатором типу сутності Кварти-
ра є атрибути НазваБудинку та НомерКвартири. Оскільки іден-
тифікатор типу сутності Квартира містить ідентифікатор типу 
сутності Будинок (а саме НазваБудинку), то тип сутності Кварти-
ра є ідентифікаційно-залежним від типу сутності Будинок. 

Можлива ситуація, коли деякі типи сутностей, від яких зале-
жить існування слабкого типу сутності, входять у слабкий тип 
зв'язку кілька разів у різних ролях. 

Наприклад, слабкий тип зв'язку Контракт, що вводить слаб-
кий тип сутності Контракти, включає (з'єднує) сильні типи сут-
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ностей Актори, Кінофільми, Студії [15, гл. 2, с. 82]. Зв'язок відо-
бражає, зокрема, факт укладання контракту між кіностудією, що 
володіє правами на зйомку кінофільму, та іншою кіносту-дією, 
яка дозволяє актору брати участь у роботі над даним фільмом 
(оскільки актор є штатним співробітником цієї кіностудії). Як 
бачимо, тип сутності Студії входить у слабкий тип зв'язку Конт-
ракт у двох ролях – "студія-актор" (студія, у штаті якої перебу-
ває актор) і "студія-фільм" (студія, що знімає фільм). Таким чи-
ном, слабкий тип сутності Контракти залежить від існування 
типів сутностей Актори, Кінофільми та Студії, але тип сутності 
Студії деталізує слабкий тип два рази. 

Слабкий тип зв'язку можна зобразити за допомогою ацикліч-
ного орієнтованого графа (точніше, дерева одиничної глибини), 
де множина вершин – множина типів сутностей, які є учасника-
ми слабкого типу зв'язку, множина дуг – множина пар вершин 
(початком дуги є вершина, що відповідає слабкому типу сутнос-
ті, кінцем – вершина, що відповідає сильному типу сутності). За 
даної інтерпретації випадок, коли сильний тип сутності входить 
у даний слабкий тип зв'язку кілька разів у різних ролях, спрощу-
ється, і його зображують у вигляді однієї дуги (рис. 2.3). 

 
 

1F ... 2F  nF  3F  

E

 
 

Рис. 2.3. Граф слабкого типу зв'язку 
На рисунку показано граф, що зображує слабкий тип сутності 

E , існування якого залежить від сильних типів сутностей 

nF...,,F,F 21  і вводиться за допомогою слабкого типу зв'язку R . 
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Слід зазначити, що поняття сильного та слабкого типів 
сутності відносні, якщо їх розглядати для окремих слабких 
типів зв'язку (локальний розгляд). Наприклад, один тип сут-
ності в одному слабкому типі зв'язку може бути слабким, а в 
іншому – сильним. 

 
 

2.2. ГЛОБАЛЬНИЙ ПОГЛЯД.  
МОДЕЛЬ ЗА СЛАБКИМИ ТИПАМИ ЗВ'ЯЗКІВ 

 
Розглянемо поняття сильного та слабкого типів сутностей 

для моделі (глобальний погляд). Модель – це сукупність типів 
сутностей із визначеною для кожного з них скінченною множи-
ною атрибутів і сукупність типів зв'язків, для кожного з яких 
також визначена множина атрибутів. У цьому розділі явно атри-
бути моделі не розглядаються; тобто модель – це сукупність ти-
пів сутностей із заданими на них типами зв'язків. 

Усі типи зв'язків моделі поділяють на слабкі й сильні. Як за-
значалося вище, слабкі типи зв'язків призначені для введення 
слабких типів сутностей. 
Слабкий тип сутності в моделі – це тип сутності, що вво-

диться за допомогою деякого слабкого типу зв'язку моделі. 
Вимагатимемо, щоб слабкий тип сутності міг входити в єди-

ний слабкий тип зв'язку моделі, який його вводить. 
Сильний тип сутності в моделі – це тип сутності, який не є 

слабким у даній моделі.  
Модель за слабкими типами зв'язків – це модель, що скла-

дається з усіх типів сутностей моделі та слабких типів зв'язків, 
які вводять відповідні слабкі типи сутностей. Вище була пока-
зана графова інтерпретація слабкого типу зв'язку локально 
(тобто для окремо взятого слабкого типу сутності, відповідних 
сильних типів сутностей і слабкого типу зв'язку, що вводить 
слабкий тип сутності). 

Аналогічно можна зобразити й модель за слабкими типами 
зв'язків (рис. 2.4), яку отримуємо шляхом об'єднання графів сла-
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бких типів зв'язків моделі та ізольованих вершин, що інтерпре-
тують сильні типи сутностей у моделі й не є учасниками слаб-
ких типів зв'язків даної моделі. 

 
 

1F  ... 2F  nF  iF  

1E  

... 

1N  kN  ... 

1A  

2A  

1H  mH  ... 

2E  

1C  

 
 

Рис. 2.4. Граф моделі за слабкими типами зв'язків 
 
Аналізуючи даний орієнтований граф моделі, можна виділи-

ти такі його особливості: 
 множина вершин графа включає всі типи сутностей моделі; 
 вершина, що відповідає сильному типу сутності в моделі, 
або ізольована (тобто степінь вершини дорівнює 0), або ту-
пикова (тобто їй інцидентні тільки вхідні дуги); 
 вершина, що відповідає слабкому типу сутності в моделі, 
інцидентна вихідним дугам, що з'єднують її з відповідними 
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вершинами типів сутностей, від яких залежить існування да-
ного слабкого типу сутності. 
При побудові моделі бази даних проектанти спочатку визна-

чають типи сутностей і зв'язків. Для того, щоб перевірити, як 
побудовані слабкі й сильні типи сутностей і відповідні слабкі 
типи зв'язків, зображають модель за слабкими типами зв'язків. 

Дана модель буде коректно побудована (назвемо її W-коректною 
від англ. weak – слабкий), якщо виконуються такі умови: 
 для будь-якого слабкого типу сутності в моделі існує єди-
ний слабкий тип зв'язку, що його вводить; 
 модель за слабкими типами зв'язків є ациклічним орієнто-
ваним графом. 
Уточнити вимоги до коректності зафіксованої моделі мож-

на в термінах часткового порядку. Для цього розглянемо 
множину M  усіх типів сутностей моделі, на якій задамо бі-
нарне відношення < : 

def
EE  21 існує слабкий тип зв'язку моделі, що вводить сла-

бкий тип сутності 1E , причому тип сутності 2E  бере участь у 

цьому типі зв'язку й відмінний від 1E . 

Рефлексивно-транзитивне замикання відношення < на мно-

жині M  позначимо через *  (тобто 
...   ,2,1,0

*




i

i
def

, де 

M

def
0  – діагональ на множині M , ii

def
  1 , 

, ..., , i 210 ,   – композиція бінарних відношень). 
Зауважимо, що у графі моделі за слабкими типами зв'язків 

(рис. 2.4) кожна дуга відповідає парам бінарного відношення  . 
Твердження 2.1. Модель є W-коректною тоді й тільки тоді, ко-

ли відношення *  є частковим порядком. Тип сутності є сильним 
(слабким) у моделі тоді й тільки тоді, коли він є (не є) максималь-
ним елементом (частково впорядкованої множини M ) □ 
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Доведення першого й другого тверджень випливають безпо-
середньо з означень, третє твердження випливає із другого □ 

Присутність слабкого типу сутності в моделі "сутність-
зв'язок" важлива для уявлення й розуміння предметної області. 
Слабкі типи зв'язків і сутностей указують на особливу взаємо-
дію типів сутностей і залежність між ними. 

Проте, незважаючи на важливість даних понять, застосуван-
ня їх може викликати деякі проблеми (див. роботу Балабана та 
Шовала [49]):  
 при використанні слабкого типу сутності необхідно зважа-
ти на той зміст, що вкладає проектант у дане поняття (різні 
тлумачення поняття наведено в підрозд. 2.1); 
 слабкий тип сутності може не дуже легко ідентифікувати-
ся, тобто в моделі він може уточнюватися іншими слабкими 
типами сутностей тощо; 
 при трансформації концептуальної моделі ("сутність-
зв'язок") у логічну виникають проблеми відповідності між 
поняттями цих моделей; зазначимо, що в деяких логічних 
моделях немає аналогів слабким типам сутностей і зв'язків. 
Питання необхідності понять слабкого типу сутності та слаб-

кого типу зв'язку в моделі "сутність-зв'язок" некоректно ставити 
тому, що дані поняття містять важливу інформацію, потрібну в 
процесі моделювання. Деякі автори пропонують, щоб слабкі ти-
пи сутностей і зв'язків були присутні в моделі тільки на почат-
кових етапах, фінальна ж модель не повинна їх містити. 
У роботі [49] слабкий тип сутності трансформувався або в силь-
ний із деякими посилковими атрибутами (reference attribute), в 
яких містилася інформація, що уточнювала даний тип сутності, 
або в атрибути свого найближчого сильного типу сутності; сла-
бкі ж типи зв'язків трансформувались або в сильні типи зв'язків, 
або взагалі знищувались. Вибір шляху трансформації слабкого 
типу сутності залежить від проектанта й вимог до моделі. Також 
у цій роботі був запропонований алгоритм для побудови фіна-
льної моделі, яку отримували після елімінації слабких типів 
сутностей і слабких типів зв'язків. 
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Висновки. 
1. Уточнено поняття слабкого й сильного типів сутностей, 
слабкого й сильного типів зв'язків за локальним і глобальним 
поглядами. 
2. Уточнено вимогу коректності побудови моделі за слабки-
ми типами зв'язків у термінах часткового порядку (ацикліч-
ності відповідного графа): наявність слабких типів сутностей 
у моделі зумовлює її обов'язкову перевірку на коректність  
(W-коректність). 
 



 

 53

 
 
 

РОЗДІЛ 3. ОБМЕЖЕННЯ 
КАРДИНАЛЬНОСТІ 

 
 

3.1. СУЧАСНИЙ СТАН 
 
Розглядаючи типи зв'язків, особливу увагу приділяють обме-

женням, що на них накладаються. Ці обмеження називаються 
обмеженнями кардинальності (cardinality constraints). 

Поняття обмеження кардинальності складається із трьох ба-
зових типів [87]: 
 max обмеження кардинальності (max cardinality constraint); 
 min обмеження кардинальності (min cardinality constraint); 
 mop обмеження кардинальності (mop cardinality constraint). 
Min (max) обмеження кардинальності відображає найменшу 

(найбільшу) можливу кількість зв'язків типу зв'язку, що відпові-
дають певним умовам вибору сутностей даного типу зв'язку. 
Умови вибору буде уточнено далі. 

Для означень min та max обмежень кардинальності розрізня-
ють концепції: 
 обмеженої кардинальності (restricted cardinality concept); 
 необмеженої кардинальності (unrestricted cardinality concept). 
Для обмеженої кардинальності значення min обмеження кар-

динальності можуть становити "нуль" або "один" ("zero", "one"), 
а значення max – "один" або "багато" ("one", "many"). 

Для необмеженої кардинальності значення min обмеження 
кардинальності – це будь-яке натуральне число, а значення max 
– будь-яке натуральне число або "багато". 

Характеристичні ознаки значень min та max обмежень кар-
динальності для обмеженої й необмеженої кардинальностей ро-
зглянемо далі для конкретних типів обмежень кардинальності. 
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Мop обмеження кардинальності показує, має чи не має вхо-
дити в тип зв'язку мінімум один зв'язок, що відповідає певним 
умовам вибору сутностей даного типу зв'язку. 

Значення mop обмеження кардинальності можуть бути такими: 
"обов'язкове" (mandatory) або необов'язкове (optional) [87, с. 5], за 
іншою термінологією – "повне" (total) або "часткове" (partial) [21, 
ч. ІІ, гл. 5, с. 198]. Означення (і, звісно, значення) mop обмеження 
кардинальності не залежать від обмеженої чи необмеженої карди-
нальності (відповідні уточнення наведено далі). 

Розглянемо п'ять базових типів обмежень кардинальності: 
1) min обмеження кардинальності (обмежена кардиналь-
ність); 
2) max обмеження кардинальності (обмежена кардиналь-
ність); 
3) min обмеження кардинальності (необмежена кардиналь-
ність); 
4) max обмеження кардинальності (необмежена кардиналь-
ність); 
5) mop обмеження кардинальності. 
Залежно від умов вибору сутностей типу зв'язку й відповід-

них зв'язків даного типу зв'язку існують різні типи (базових) 
обмежень кардинальності (див. роботи Ферга [87], Лензеріні та 
Сентуссі [97], Тхелхеіма [119]). 

У нашій роботі розглянуто два найуживаніші підходи до ви-
значення типів обмежень кардинальності. 

Один із таких підходів був започаткований Ченом в осново-
положній роботі [70] і широко використовується його прихиль-
никами [52, 99, 103, 109, 111, 116, 121]. На жаль, немає загаль-
ноприйнятої назви для даного підходу, у літературі ж зустріча-
ються такі: 
 підхід "дивитися через" (look across approach) [87]; 
 нотація Чена (Chen notation) [93]. 
Відповідно до цих назв існує й різнобій у термінології обме-

жень кардинальності: 
 кардинальність "дивитися через" (look across cardinality) 
[87, 111]; 
 ченівське обмеження (Chen-style constraint) [93]. 
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У даній роботі будемо використовувати термін кардиналь-
ність "дивитися через". 

Інший підхід до визначення типів обмежень бере початок від 
французької технології моделювання даних Меріса [107] і також 
має прихильників [51, 55, 80, 84, 98, 120, 128]. 

Цей підхід також не має загальноприйнятої назви, а зустрі-
чаються такі: 
 підхід "дивитися тут" (look here approach) [93]; 
 нотація Меріса (Merise notation) [87]. 
Відповідно існує й різнобій у термінології обмежень карди-

нальності: 
 кардинальність "дивитися тут" (look here cardinality) [93]; 
 кардинальність участі (participation cardinality) [87]. 
Далі будемо використовувати термін кардинальність участі 

(оскільки термін "дивитися тут" надто близький до терміна "ди-
витися через"). 

Зауважимо, що для бінарних типів зв'язків різниця між цими 
підходами полягає лише у формі запису, по суті ж обидва підходи 
збігаються [93]. Далі буде наведено формальне доведення цього 
факту (твердження 3.3). Тому Ферг у роботі [87] запропонував 
розглядати для бінарних типів зв'язків єдиний тип обмежень кар-
динальності – просту кардинальність (common cardinality)6. 

Різниця між даними підходами до означення обмежень карди-
нальності стає очевидною при розгляді багатосторонніх типів зв'я-
зків арністю 3n , і першим, хто звернув на це увагу, був Ферг. 

У доступній російсько- та україномовній літературі, на жаль, 
ці два підходи до визначення обмежень кардинальності чітко не 
розрізняються. Зазвичай автори розглядають обмеження карди-
нальності тільки для бінарних типів зв'язків або лише один із 
підходів – для багатосторонніх [21]. 

                                                      
6 Термін common cardinality можна перекладати як "загальна", "спіль-
на", "елементарна", "проста кардинальність". Зважаючи на те, що в 
доступних російсько- та україномовних джерелах даний термін не зу-
стрічається, був обраний найбільш адекватний варіант перекладу – 
"проста кардинальність". 
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Уточнення понять обмежень кардинальності можна знайти у 
[93, 97, 119]. Тхелхеім [119] і Хартманн [92, 93] використовують 
теорію реляційних баз даних для уточнення обмежень кардина-
льності, розглядаючи ці обмеження з позиції функціональних 
залежностей і наголошуючи, що обмеження кардинальності – це 
спеціальний тип функціональних залежностей. Лензеріні в ро-
боті [97] за допомогою спеціально побудованої системи ліній-
них нерівностей розв'язує проблему перевірки здійснимості 
схеми моделі "сутність-зв'язок", тобто сумісності сутностей, 
зв'язків моделі, min та max обмежень кардинальності деякого 
типу – обмеження співвідношення кардинальності (cardinality 
ratio constraint). Також у цій роботі запропоновано схему знахо-
дження типів сутностей і зв'язків, що порушують умови здійс-
нимості, за допомогою теорії графів. 

Обмеження кардинальності типів зв'язків далі будуть уточ-
нюватися мовою теорії відношень (зокрема, будуть застосовані 
поняття функціональності відношення, найменшої й найбіль-
шої потужностей повних образів одноелементних множин, по-
будованих певним чином на основі n-арного відношення, про-
екції відношення). 

У підрозд. 3.2, 3.3 розглянуто базові типи обмежень кардина-
льності для простої кардинальності (випадок бінарних типів 
зв'язків) і підходів "дивитися через", участі (випадок багатосто-
ронніх типів зв'язків). 

 
 

3.2. ОБМЕЖЕННЯ КАРДИНАЛЬНОСТІ  
БІНАРНИХ ТИПІВ ЗВ'ЯЗКІВ 

 
Проста кардинальність задає кількість зв'язків для кожної 

сутності типу сутності даного типу зв'язку; якщо казати точні-
ше, то ця кардинальність задає кількість сутностей, асоційова-
них із фіксованою сутністю. 

Далі розглянемо означення базових типів простої кардинальності. 
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3.2.1. Min та max обмеження  
простої кардинальності,  

концепція обмеженої кардинальності 
 
Розглянемо просту кардинальність за концепції обмеженої 

кардинальності (для спрощення викладу іноді це явно не вказу-
ватимемо). 

Min обмеження кардинальності базується на мінімальній кі-
лькості зв'язків типу зв'язку для будь-якої сутності типу сутності 
даного типу зв'язку. 

Характеристична ознака min обмеження кардинальності 
(простої обмеженої): для типу зв'язку R  між типами сутностей 
E , F  значення "один" min обмеження кардинальності для ти-
пу сутності E  ( F ) означає, що будь-яка сутність типу сутності 
E  (відповідно F ) з'єднується (типом зв'язку R ) щонайменше з 
однією сутністю типу сутності F  (відповідно E ). 

У протилежному випадку min обмеження кардинальності 
для типу сутності E  ( F ) має значення "нуль", тобто існує така 
сутність типу сутності E  (відповідно F ), що не з'єднується 
(типом зв'язку R ) з будь-якою сутністю типу сутності F  (від-
повідно E ). 

Нехай типи сутностей E та F інтерпретуються як множини E 
та F відповідно, а тип зв'язку R – як бінарне відношення R на 
множинах E та F, причому для визначеності FER   (порядок 

множин у декартовому добутку суттєвий). Зазвичай EFR 1  
– відношення, обернене до R. 

У даних позначеннях маємо табл. 3.1, де )(π2
1 R , )(π2

2 R – 
проекції бінарного відношення відповідно за першою та другою 
компонентами. У таблиці наведено значення оператора min , що 
уточнює обмеження кардинальності типу зв'язку для необмеже-
ної кардинальності й детально розглядатиметься у п. 3.2.3. 
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Таблиця 3.1 
Взаємозв'язок між min обмеження (простої обмеженої)  

кардинальності, проекцією відношення  
та значеннями оператора min 

 
Проекція  
відношення 

Min обмеження кардинальності 
Значення  

оператора min  

ER )(π2
1  

Min обмеження кардинальності типу 
сутності E у типі зв'язку R "один" )(0 Rmin  

ER )(π2
1  

Min обмеження кардинальності типу 
сутності E у типі зв'язку R "нуль" 

0)( Rmin  

F(R )π2
2  

Min обмеження кардинальності типу 
сутності F у типі зв'язку R "один" )(0 1 Rmin  

FR )(π2
2  

Min обмеження кардинальності типу 
сутності F у типі зв'язку R "нуль" 0)( 1 Rmin  

 
Шукане уточнення значень min обмеження кардинальності та-

ке: значення min обмеження кардинальності типу сутності E  (F) 

у типі зв'язку R  – "один", якщо виконується рівність ER )(π2
1  

(відповідно FR )(π2
2 ); якщо ж виконується строге включення 

ER )(π2
1  (відповідно FR )(π2

2 ), то значення min обмеження 
кардинальності типу сутності E  (F) у типі зв'язку R  – "нуль". 

Max обмеження кардинальності базується на максимальній 
кількості зв'язків типу зв'язку для будь-якої сутності типу сут-
ності даного типу зв'язку. 

У літературі max обмеження простої кардинальності при вико-
ристанні концепції обмеженої кардинальності іноді називають по-
казником кардинальності (index cardinality) [21, ч. ІІ, гл. 5, с. 194]. 

Характеристична ознака max обмеження кардинальності 
(простої обмеженої): для типу зв'язку R  між типами сутностей 

FE,  значення "один" max обмеження кардинальності для типу 
сутності E  ( F ) означає, що будь-яка сутність типу сутності E  
(відповідно F ) з'єднується (типом зв'язку R ) не більше ніж з 
однією сутністю типу сутності F  (відповідно E ). 

У протилежному випадку max обмеження кардинальності для 
типу сутності E  ( F ) має значення "багато", тобто існує сут-
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ність типу сутності E  (відповідно F ), що з'єднується (типом зв'я-
зку R ) з кількома сутностями типу сутності F  (відповідно E ). 

Серед бінарних типів зв'язків виділяють типи зв'язків зі зна-
ченнями max обмеження кардинальності (простої обмеженої) 
"один до одного" (1:1), "багато до одного" (М:1), "один до ба-
гатьох" (1:М) та "багато до багатьох" (М:N). Далі наведено 
відповідні характеристичні властивості таких типів зв'язків. 

Нехай, як і раніше, тип зв'язку R  з'єднує типи сутностей E та 
F, тоді характеристичні ознаки такі: 

1. Якщо кожна сутність типу сутності E типом зв'язку R з'єд-
нується не більше ніж з однією сутністю типу сутності F, то 
тип зв'язку R – "багато до одного" (many-one relationship) і 
напрямлений від E до F (зауважимо, що може існувати сут-
ність типу сутності F, яка з'єднується з багатьма сутностями 
типу сутності Е). 
Якщо ж кожна сутність типу сутності F типом зв'язку R з'єд-

нується не більш ніж з однією сутністю типу сутності Е, то тип 
зв'язку R має вигляд "багато до одного", але напрямлений від F 
до Е (знов-таки може існувати сутність типу сутності Е, що з'єд-
нується з багатьма сутностями типу сутності F). 

Є також інша назва, еквівалентна для останнього випадку: 
тип зв'язку R має вигляд "один до багатьох" (one-many relation-
ship) і напрямлений від Е до F. 

Отже, при типах зв'язків "багато до одного" та "один до бага-
тьох" суттєвим є напрямок відповідного зв'язку; ці типи семантич-
но еквівалентні, тільки напрямок зв'язку змінюється на обернений. 

2. Якщо тип зв'язку R в обох напрямках – від Е до F і від F до 
Е – "багато до одного" (еквівалентно – "один до багатьох"), 
то за означенням типом зв'язку R буде "один до одного" (one-
one relationship). 
Очевидно, що в цьому випадку кожна сутність одного типу 

сутності з'єднується не більш ніж з однією сутністю іншого типу. 
Напрямок зв'язку при цьому немає сенсу вводити з огляду на повну 
симетричність типів сутностей, що беруть участь у типі зв'язку. 

3. Якщо ж тип зв'язку R у жодному напрямку – від Е до F та 
від F до Е – не належить до "багато до одного" (еквівалентно 
– "один до багатьох"), то за означенням тип зв'язку R нале-
жить до "багато до багатьох" (many-many relationship). 
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Напрямок зв'язку при цьому також немає сенсу вводити з 
огляду на повну симетричність типів сутностей, що беруть 
участь у типі зв'язку. 

У табл. 3.2 показано взаємозв'язок між max обмеження кар-
динальності (простої, обмежена кардинальність) типу зв'язку і 

властивостями функціональності бінарних відношень R, 1R . 
Крім того, у таблиці записані значення оператора max , який 
уточнює обмеження кардинальності типу зв'язку для необмеже-
ної кардинальності й детально розглядатиметься у п. 3.2.3. 

Очевидно, що тип зв'язку буде "один до одного", коли обидва 

відношення R, 1R  функціональні; "один до багатьох" (еквіва-
лентно – "багато до одного") – коли точно одне з відношень фу-
нкціональне; "багато до багатьох" – коли обидва відношення 
нефункціональні. 

 
Таблиця 3.2 

Взаємозв'язок між max обмеження кардинальності  
(простої обмеженої), функціональністю бінарних  

відношень і значеннями оператора max 
 

Функціональність відношення R 
 

R функціональне R нефункціональне 

R – "один до одного", (1:1) 

R – "багато до одного", 
(М:1), і напрямлений від 
F до E; 
R – "один до багатьох", (1:M)
напрямлений від E до F 

R
 –1

 ф
ун
кц
іо

-н
ал
ьн
е 

1)( Rmax    

1)( 1 Rmax  

 )(2 Rmax     

1)( 1 Rmax   

R – "багато до одного",
(М:1), напрямлений від E до F; 
R – "один до багатьох", 
(1:M), напрямлений від F до E 

R – "багато до багатьох", 
(М:N) 

Ф
ун
к
ц
іо
н
ал
ьн
іс
ть

 в
ід
н
о-
ш
ен
н
я 

R
 –1

 

R
 –1

 н
еф
ун
кц
іо

-н
ал
ьн
е 

1)( Rmax    

  )(2 1Rmax  

 )(2 Rmax    

  )(2 1Rmax  
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Отже, доходимо висновку: обмеження "один до багатьох" 
("багато до одного") пов'язане із функціональністю (чи ін'єктив-

ністю) точно одного з відношень R, 1R ; "один до одного" – з 
одночасною функціональністю (чи ін'єктивністю) цих відно-
шень; "багато до багатьох" – з бінарними відношеннями загаль-
ного вигляду7. 

Уточнення поняття max обмеження кардинальності (простої 
обмеженої): тип зв'язку R  має значення "один" max обмеження 
кардинальності для типу сутності E  (F), якщо відношення R  

на множинах E, F (відповідно 1R  – на множинах F, E) функці-
ональне; тип зв'язку R  має значення "багато" max обмеження 
кардинальності для типу сутності E  (F), якщо відношення R  

на множинах E, F (відповідно 1R  – на множинах F, E) не є фу-
нкціональним. 

 
 

3.2.2. Mop обмеження простої кардинальності  
 
Продовжимо розгляд простої кардинальності (для спрощення 

викладу, як і раніше, іноді цю обставину явно не вказуватимемо). 
Mop обмеження простої кардинальності (Mandatory 

/Optional participation common cardinality constraint) показує, чи 
має входити в тип зв'язку мінімум один зв'язок для будь-якої 
сутності типу сутності. 

У літературі mop обмеження кардинальності (простої) іно-
ді називають степенем участі сутності у зв'язку [21, ч. ІІ, 
гл. 5, с. 198]. 

Нехай, як і раніше, тип зв'язку R  з'єднує типи сутностей E та 
F. Характеристична ознака mop обмеження простої кардиналь-
ності: якщо кожна сутність типу сутності E (F) перебуває при-
наймні в одному зв'язку згідно із типом зв'язку R, то mop обме-
ження простої кардинальності типу сутності E (відповідно F) 

                                                      
7 Треба врахувати очевидний логічний зв'язок між функціональністю 
та ін'єктивністю: бінарне відношення функціональне тоді й тільки тоді, 
коли обернене відношення ін'єктивне [6, твердження 1]. 
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у типі зв'язку R обов'язкове; якщо ж може існувати сутність типу 
сутності E (відповідно F), що згідно з типом зв'язку R не пере-
буває у зв'язку з довільною сутністю типу сутності F  (відпові-
дно E), то mop обмеження кардинальності типу сутності E 
(відповідно F) у типі зв'язку R необов'язкове. 

Уточнення поняття обов'язкового й необов'язкового mop об-
меження кардинальності проводитимемо в термінах проекції 
відношення. У попередніх позначеннях маємо табл. 3.3, де, як і 

у табл. 3.1, )(π2
1 R , )(π2

2 R  – проекції бінарного відношення. 
Крім того, у таблиці наведено значення оператора min , що уто-
чнює обмеження кардинальності типу зв'язку для необмеженої 
кардинальності й детально розглядатиметься у п. 3.2.3. 

 
Таблиця 3.3 

Взаємозв'язок між mop обмеження  
простої кардинальності,  

проекцією відношення та значеннями оператора min 
 

Проекція 
відношення 

Mop обмеження кардинальності 
(простої)  

Значення  
оператора min  

ER )(π2
1  

Mop обмеження простої кардина-
льності типу сутності E у типі зв'я-
зку R обов'язкове 

)(0 Rmin  

ER )(π2
1  

Mop обмеження простої кардина-
льності типу сутності E у типі зв'я-
зку R необов'язкове 

0)( Rmin  

FR )(π2
2  

Mop обмеження простої кардина-
льності типу сутності F у типі зв'я-
зку R обов'язкове 

)(0 1 Rmin  

FR )(π2
2  

Mop обмеження простої кардина-
льності типу сутності F у типі зв'я-
зку R необов'язкове 

0)( 1 Rmin  

 
Порівнюючи табл. 3.1 та 3.3, зазначимо, що включення 

ER )(π2
1  ( FR )(π2

2 ) виконується завжди; отже, якщо про 
тип зв'язку (відповідне відношення) немає жодної додаткової 
інформації, то значення mop обмеження кардинальності (прос-
тої) типу сутності E  ( F ) у типі зв'язку R  необов'язкове. У ви-
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падку, коли точно є сутності, що не беруть участі в типі зв'язку 
(інформація відома), використовується строге включення 

ER )(π2
1  ( FR )(π2

2 ), і значення min обмеження кардиналь-
ності (простої) типу сутності E  ( F ) у типі зв'язку R  буде 

"нуль". Рівність ER )(π2
1  ( FR )(π2

2 ) указує на існування то-
чної інформації про тип зв'язку: відповідно значення mop обме-
ження кардинальності типу сутності E  ( F ) у типі зв'язку R  
буде обов'язкове, а значення min у типі зв'язку R  – "один". 

Ці логічні зв'язки детальніше розглянемо для min і mop об-
меження кардинальності для підходів "дивитися через" та участі 
(твердження 3.1 та 3.2). 

 
 

3.2.3. Min та max обмеження  
простої кардинальності,  

концепція необмеженої кардинальності 
 
Розглянемо просту кардинальність за концепції необмеженої 

кардинальності; для спрощення викладу іноді цю обставину яв-
но не вказуватимемо. 

Спосіб відображення обмежень простої необмеженої карди-
нальності через значення min та max обмежень кардинальності 
дозволяє відобразити більше інформації про зв'язок. У літерату-
рі даний тип базових обмежень кардинальності ще називають 
структурними обмеженнями вигляду (min, max) [21, ч. ІІ, гл. 5]. 

Розглянемо простий приклад. У попередніх позначеннях не-
хай для типу зв'язку R значення min та max обмежень кардина-
льності типу сутності Е позначені відповідно числами 5, N; це 
означає, що найменша кількість сутностей типу сутності F, по-
в'язаних з однією сутністю типу сутності E, дорівнює 5, а найбі-
льшої кількості не існує. 

Характеристична ознака min обмеження простої необмеженої 
кардинальності: для типу зв'язку R  між типами сутностей 
E , F  значення n , 0n , min обмеження простої необмеженої 
кардинальності для типу сутності E  означає: будь-яка сут-
ність типу сутності E  з'єднується (типом зв'язку R ) щонайменше 
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із n  сутностями типу сутності F  (випадок 0n  означає: існує 
така сутність типу сутності E , що не бере взагалі участі у зв'язках, 
тобто не з'єднується із жодною сутністю типу сутності F ). 

Характеристична ознака max обмеження простої необмеже-
ної кардинальності: для типу зв'язку R  між типами сутностей 
E , F  значення n , 0n , max обмеження простої необмеженої 
кардинальності для типу сутності E  означає: будь-яка сут-
ність типу сутності E  з'єднується (типом зв'язку R ) щонайбі-
льше із n  сутностями типу сутності F  (випадок 0n  означає: 
будь-яка сутність типу сутності E  взагалі не бере участі у зв'яз-
ках, тобто тип зв'язку порожній). 

Для типу зв'язку R  між типами сутностей FE,  значення   

max обмеження простої необмеженої кардинальності для типу 
сутності E  означає: для будь-якого натурального числа n  іс-
нує така сутність типу сутності E , що з'єднується (типом зв'яз-
ку R ) із m  сутностями типу сутності F , причому nm  . 

Уточнюють такі обмеження кардинальності за допомогою 
повного образу одноелементних множин. 

Як і раніше, типи сутностей E, F інтерпретуємо як множини 
E, F; елементи таких множин позначатимемо x,y,... . Вимагати-
мемо непорожності цих множин; суттєвість такого необтяжли-
вого обмеження показано нижче. 

Згідно з попередніми інтерпретаціями типу зв'язку R маємо 
бінарне відношення R на множинах E та F, причому, FER  . 

Нехай Ex , повний образ одноелементної множини }{x  ві-
дносно відношення R позначимо через ][xR ; згідно з означен-

ням },|{][ RFR  yxyy
def

x  – множина всіх елементів 

множини F, що перебувають у відношенні R з елементом x  [6]. 
Вважатимемо множини E, F не більш ніж зліченними, а всі 

повні образи одноелементних множин – скінченними; з огляду 
на фінітність усіх об'єктів такі обмеження природні. 
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Непорожню множину потужностей повних образів усіх еле-

ментів множини Е позначимо як }][{)( ERRIm  xx
def

 (саме 

тут суттєва непорожність множини Е). 
Зауважимо: якщо навіть відношення R  порожнє, то множина 

)(RIm  непорожня, точніше }0{)( RIm . 

Зрозуміло, що )(RIm  – непорожня підмножина натуральних 
чисел, скінченна (тобто обмежена зверху) або нескінченна (не-
обмежена зверху). У будь-якому випадку ця множина має най-
менший елемент, який позначимо )(Rmin . Найбільшого ж еле-

мента множина )(RIm  може не мати, тому введемо означення, 
в якому   – деякий елемент, що не належить множині натура-
льних чисел: 

найбільший елемент множини ( ),

( ) якщо ( )  скінченна множина;

інакше .


 
 

Im R

max R Im R  

По суті йдеться про поповнення множини натуральних чисел 
N  зі стандартним порядком   найбільшим елементом   та її 

перетворення на повну ґратку ,N   , де { }
def

N N    , при-

чому n  для всіх n N  [1, гл. V, § 3, с. 153]. 
Безпосередньо з означень випливають рівності 
   )()( RImRmin ,  )()( RImRmax  , (3.1) 

де символи  , використовуються для позначення інфімумів 

і супремумів, відповідно, у повній ґратці N   (при перевірці рів-
ності для оператора max  треба розглянути випадки скінченної 
й нескінченної множин )(RIm ). 

Зауважимо: для виконання рівностей (3.1) також суттєва не-
порожність множини Е, оскільки саме з непорожності множини 
Е випливає непорожність числової множини )(RIm , а зазначені 

рівності для порожньої множини )(RIm  (тобто для порожніх 
множин Е, R) згідно зі стандартними домовленостями щодо то-
чних граней порожньої множини набувають вигляду 
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)(Rmin , 0)( Rmax  (супремум порожньої множини збіга-
ється з найменшим елементом, а інфімум – з найбільшим) [2]. 

Очевидно, що логічно інтерпретувати цей граничний випадок 
важко; крім того, п. 1 леми 3.1 (див. далі) не виконується для 
порожнього відношення на порожніх множинах. 

Уточнення обмежень кардинальності: 
 для типу зв'язку R  між типами сутностей E, F значення 
min обмеження простої необмеженої кардинальності для 
типу сутності E  покладемо рівним )(Rmin ; 
 для типу зв'язку R  між типами сутностей E, F значення 
max обмеження простої необмеженої кардинальності для 
типу сутності E  покладемо рівним )(Rmax . 
Далі основна задача цього пункту полягає в дослідженні ло-

гічного зв'язку між значеннями введених операторів на вихідно-

му відношенні R  і відношенні 1R , оберненому до вихідного. 
Наведемо обґрунтування даного дослідження; зауважимо, що 

оператори maxmin,  на відношенні 1R  вводяться аналогічно 
тому, як на відношенні R  (множини F E,  міняються ролями). 

Нехай, як і раніше, R – тип зв'язку між типами сутностей E та 
F, а (min1, max1) та (min2, max2) – пари значень обмежень min і 
max (простої необмеженої) кардинальності для типів сутностей 
E та F, відповідно; ця ситуація у графічній нотації UML [13] зо-
бражена на рис. 3.1. 

R 
E F min1..max1 min2..max2 

 
 

Рис. 3.1. Тип зв'язку R між типами сутностей E і F  
з обмеженнями min та max кардинальності 

 
У цих позначеннях задача формулюється так: знайти логіч-

ний зв'язок між парами значень (min1, max1) та (min2, max2) або 
довести відсутність такого зв'язку; іншими словами, треба під-
твердити або заперечити необхідність перевірки сумісності вка-
заних значень при введенні обмежень. 
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Ця нетривіальна задача буде розв'язана в наведеній далі тео-
ремі, доведення якої спирається на леми, в яких установлені не-
обхідні властивості операторів maxmin, . 

Лема 3.1 (про властивості операторів maxmin, ). Для довіль-
ного бінарного відношення R  і непорожньої множини E  такої, 

що ER )(π2
1 , виконуються твердження: 

1) )()( RmaxRmin  ; більш того, 

2|)(|)()(  RImRmaxRmin , зокрема, 

)()()( RmaxRminRmax  ; 

2) 1|)(|)()(  RImRmaxRmin ; тобто 

 ][][,,)()( yxyxyx RRERmaxRmin  ; 

3) нехай k  – таке натуральне число, що  
k )()( RmaxRmin , тоді }{)( kRIm , тобто  

 kxxx  ][RE ; 

4) нехай k  – таке натуральне число, що ( ) { }kIm R , тобто 

 kxxx  ][RE ; тоді ( ) ( ) k min R max R ; 

5) 0)()(  RmaxRminR ; більш того, 

0)()()()( 11   RmaxRminRmaxRminR  (харак-
теристична ознака порожнього відношення); 

6) 0)()(π2
1  RminER , 0)()(π2

1  RminER  (хара-
ктеристичні ознаки порожності або непорожності значення 

)(Rmin ); 

7) 2)()()(0 2
1  RRmaxRmin ; 

8) 2 2
1 2max( ) ( ) та ( ) зліченніR R R    ; 

9) R  – функціональне відношення   1)( Rmax  (характе-

ристична ознака функціональних бінарних відношень)  
Доведення. Нерівність )()( RmaxRmin   п. 1 безпосередньо 

випливає з рівностей (3.1). Далі встановлюємо еквівалентність, а 
саме – необхідність. Нехай виконується строга нерівність 

)()( RmaxRmin  ; необхідно показати, що множина )(RIm  мі-
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стить щонайменше 2 елементи. Дійсно, ця множина непорожня, 
а якщо вона одноелементна, то згідно з рівностями (3.1) її точні 
грані збігаються з єдиним елементом множини, тобто 

)()( RmaxRmin  , що суперечить припущенню. Розглянемо 

достатність: нехай множина )(RIm  містить щонайменше 2 еле-

менти. Необхідно показати, що тоді )()( RmaxRmin  . Дійсно, 

нехай ,n m  – різні елементи множини )(RIm  такі, що mn  . 
Залишається врахувати очевидні нерівності 

)()( RmaxRmin  mn . 
Установлена еквівалентність по суті є наслідком такої зага-

льнозначущої характеристичної властивості одноелементних 
підмножин у частково впорядкованих множинах: 

| | 1X X X   . 

Нарешті, остання імплікація п. 1 випливає із встановленої еквіва-
лентності, оскільки рівність )(Rmax  означає: множина )(RIm  
нескінченна (зауважимо, що ця імплікація не обертається)8 ▫ 

Перша еквівалентність п. 2 випливає із встановленої еквівале-
нтності п. 1 із врахуванням непорожності множини )(RIm  (треба 
перейти до заперечень у кожній із частин еквівалентності п. 1). 

Друга еквівалентність цього пункту випливає з першої, оскі-
льки праві частини обох еквівалентностей еквівалентні ▫ 

Пп. 3, 4 випливають із п. 2 та означення операторів maxmin,  

(у випадку одноелементної множини )(RIm  ці оператори виби-
рають її єдиний елемент) ▫ 

Розглянемо необхідність у першій еквівалентності п. 5: нехай 
R .Тоді повний образ вигляду ][xR  для всіх елементів 

Ex  також порожній, тобто }0{)( RIm ; залишається застосу-

вати п. 4. Доведення достатності: нехай 0)()(  RmaxRmin . 

Тоді згідно із п. 3 )0][(  xxx RE , тобто повний образ 

                                                      
8 Доведення по суті спирається на загальнозначущу нерівність 
  XX , що не виконується для порожньої множини X . 
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][xR  для всіх елементів Ex  порожній, а це може виконува-
тись тільки для порожнього відношення R . 

Друга еквівалентність випливає з першої (оскільки інверсія 
порожнього відношення знову порожня) ▫ 

Розгляд п. 6 почнемо з необхідності для першої еквівалентнос-

ті. Нехай ER  )(2
1 , тоді знайдеться елемент Ex  такий, що 

)(2
1 Rx ; отже, повний образ ][xR  порожній, тобто )(0 RIm . 

Оскільки 0 – найменший елемент, то   0)()( RImRmin . Пе-

рейдемо до достатності (для першої еквівалентності): нехай 
0)( Rmin , тоді, оскільки повна ґратка ,N    цілком упоряд-

кована, то )(0 RIm . Звідси випливає існування елемента Ex  

такого, що 0|][ xR| , тобто повний образ ][xR  порожній. Очеви-

дно, що )(2
1 Rx , тобто ER  )(2

1 . 
Друга еквівалентність пункту випливає з першої, у першій 

еквівалентності треба перейти до заперечень в обох частинах 

(урахувавши, що завжди 0)( Rmin  та ER  )(2
1 ) ▫ 

Перейдемо до п. 7. Оскільки )(0 Rmin , то згідно із другою 

еквівалентністю п. 6 ER  )(2
1 ; оскільки ж )()( RmaxRmin  , 

то згідно з еквівалентністю п. 1 2|)(| RIm . Оскільки за озна-

ченням }][{)( ERRIm  xx
def

, тобто в нашому випадку 

)}(][{)( 2
1 RRRIm  xx , то очевидно, що 2|)(| 2

1  R . 

Обернути імплікацію пункту не можна, це можна перевірити 
простими прикладами ▫ 

Імплікація п. 8 доводиться від супротивного: нехай 

)(Rmax , але хоча б одна із проекцій відношення )(2
1 R , 

)(2
2 R  скінченна. Розглянемо перший випадок: проекція 

)(2
1 R  скінченна. Безпосередньо з означень випливає кускова 

схема для множини )(RIm  (напр., у першому рядку треба вра-

хувати, що ]x[R  для всіх )(\ 2
1 RE x ): 
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Отже, якщо проекція )(2
1 R  скінченна, то множина )(RIm  

теж скінченна, а значить, )(Rmax  – натуральне число. Дійшли 
протиріччя9. 

Розглянемо другий випадок: проекція )(2
2 R  скінченна. 

Безпосередньо з означень випливає включення )(][ 2
2 RR x  

для всіх Ex , тобто |)(||][ 2
2 RR| x  для всіх Ex . Таким чи-

ном, зі скінченності множини )(2
2 R  випливає, що множина 

)(RIm  також скінченна, а значить, )(Rmax  – натуральне число. 
Знову дійшли протиріччя. 

Доведена імплікація не обертається в загальному випадку; 
найпростіший приклад – бієкція між двома зліченними множи-
нами (згідно з наступним пунктом леми оператор max  набуде 
одиничного значення для цього випадку) ▫ 

Доведемо необхідність у еквівалентності п. 9. Нехай відно-
шення R  функціональне, тоді повний образ вигляду ][xR  для 

всіх Ex  містить щонайбільше один елемент, тобто 1|][ xR|  

для всіх Ex . Таким чином, }1,0{)( RIm , звідки випливає, 

що 1)( Rmax .  

Достатність доводимо від супротивного: нехай 1)( Rmax , 

але відношення нефункціональне. Тоді існує елемент Ex  та-

кий, що 2|][| xR . Позначимо |][| x
def

p R , тоді )(RImp , 

причому 2p . Нарешті, із формул (3.1) випливає, що 

2)(  pRmax  – дійшли протиріччя ▫  

                                                      
9 По суті доведення спирається на простий факт для потужностей: 

на
:f A B A B   . 
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Із пп. 6, 9 випливає заповнення таблиць 3.1–3.3 щодо опера-
торів maxmin, . За допомогою введених операторів дуже просто 
виразити min і max обмеження простої обмеженої кардинально-
сті та mop обмеження простої кардинальності. 

Лема 3.2 (про значення операторів maxmin,  на скінченному 

універсальному відношенні). Нехай 0 pE , 0 kF , а 

FE
def

kpU ),(  – універсальне відношення на множинах E , 

F ; тоді k )()( RmaxRmin  та p  )()( 11 RmaxRmin   
Доведення. Згідно з означенням універсального відношення 

має місце kx |][| R  для всіх Ex . Отже, рівності 
k )()( RmaxRmin  випливають із п. 4 леми 3.1. Рівності для 

оберненого відношення доводять аналогічно  
Значення операторів maxmin,  залежать не тільки від аргу-

менту-відношення (у попередніх позначеннях R ), а й від пара-
метра – множини, якій належать перші компоненти пар відно-
шення (множини E ); тому точніше було б писати, наприклад, 

)(RminE  замість )(Rmin  та )(RImE  – замість )(RIm 10. Насту-
пна лема уточнює залежність значень операторів maxmin,  від 
множини-параметра. 

Лема 3.3 (про залежність значень операторів maxmin,  від 
множини-параметра). Нехай відношення R  і множини E , F , 
E  такі, що FER   та EE  ; тоді 0)(  RminE  та 

)()( RmaxRmax EE    

Доведення. Оскільки ]x[R  для всіх EE \x , то очевид-

но, що }0{)()( RImRIm EE  , тобто множина )(RImE  попов-
нюється найменшим елементом відповідної ґратки. Зрозуміло, що 
таке поповнення не впливає на супремум множини (точніше ка-
жучи, треба спиратися на те, що )(RImE  є конфінальною під-

множиною множини )(RImE , а супремуми таких множин збі-
гаються [2]) і приводить до нульового значення інфімуму: 

                                                      
10 Треба розглядати також бінарне відношення разом із відповідними 
множинами, з яких обираються компоненти пар відношення. 
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 )()( RImRIm EE  ,   0)(RImE . Залишається застосу-

вати рівності (3.1)  
Отже, власне розширення множини-параметра E  впливає 

тільки на значення оператора min , яке з (можливо) ненульового 
стає нульовим. Зауважимо, що розширення множини F  узагалі 
не впливає на значення операторів. 

Наступна лема розглядає випадок, коли відношення має 
структуру об'єднання попарно сумісних відношень (сумісність 
  – у розумінні [2], тобто в позначеннях цієї роботи 

,|| XVXU
def

VU   де VU
def

X 2
1

2
1    – перетин проекцій 

вихідних бінарних відношень VU ,  за першою компонентою, а 
XVXU |,|  – обмеження бінарних відношень за вказаною мно-

жиною, тобто сумісні відношення на спільних елементах із пе-
ретину проекцій за першою компонентою поводяться однаково). 

У наступній лемі значення операторів maxmin,  на вихідній 
множині виражаються через значення тих самих операторів (з мо-
дифікованими множинами-параметрами) на множинах з об'єднання. 

Лема 3.4 (про об'єднання попарно сумісних відношень). Не-
хай відношення R  таке, що i

Ii

RR 


 , причому всі відношення 

iR , Ii , попарно сумісні й непорожні, тобто ji RR   для всіх 

Iji  , 11. Тоді 
Ii

ii


 )()( RmaxRmax EE , де множини i, EE  такі, 

що ER  )(2
1 , ii ER  )(2

1  для всіх Ii . Крім того, позначаю-

чи проекції за першою компонентою відношень R  та iR  через 

G  та iG  для всіх Ii , маємо рівність 

)()( 



Ii

ii
RminRmin GG   

Доведення почнемо зі встановлення допоміжної рівності  
][][ xx iRR   для всіх Ii  та ix G . (3.2) 

                                                      
11 Зауважимо, що з огляду на рефлексивність відношення сумісності 
немає потреби вимагати нерівності вказаних індексів. 
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Зафіксуємо довільне Ii  та елемент ix G . Включення 

][][ xx iRR   випливає з монотонності повного образу [6, твер-
дження 2, п. 1], залишається встановити обернене включення. 
Зробимо це безпосередньо: нехай ][xy R ; оскільки повний об-
раз є дистрибутивним відносно об'єднань [6, твердження 2, п. 2], 
то існує індекс Ij  такий, що ][xy jR . Залишається врахува-

ти, по-перше, сумісність відношень iR , jR , по-друге, – належ-

ність jx G , тобто )()( 2
1

2
1 ijijx RRGG   , і загально-

значущу властивість відношення сумісності 

][][ xVxUVU   для всіх )()( 2
1

2
1 VUx    (що випливає 

безпосередньо з означення сумісності). 
Отже, ][][ xxy ij RR  . Включення ][][ xx iRR   установ-

лене, а тим самим – і шукана рівність ][][ xx iRR   ▫ 
Тепер установлюємо рівність 


Ii

iiI


 )()( RmRIm GG , (3.3) 

що випливає з ланцюжка рівностей: 


Ii

ixxxx


 }|][|{}|][|{)( GRGRRImG


Ii

i
Ii

ii i
xx


 )(}|][|{ RImGR G . 

Перша рівність ланцюжка випливає з означення множини 
)(RImG , друга – з рівності 

Ii
i


 GG  (що, у свою чергу, випли-

ває з рівності i
Ii

RR 


  та дистрибутивності проекції відносно 

об'єднань), третя – з раніше встановленої допоміжної рівності 
(3.2), і четверта – з означення множини )( ii RImG  ▫ 

Тепер установлюємо рівність )()( 



Ii

ii
RminRmin GG . Дій-

сно, з рівності (3.3) і відомого твердження про точні грані об'єд-
нання підмножин частково впорядкованої множини [41, § 1, те-
орема 9] випливають рівності 

)(}|)({)()(  



Ii

iii i
Ii RminRImRImRmin GGGG ▫ 
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Далі встановлюємо другу шукану рівність 


Ii

ii


 )()( RmaxRmax EE . Рівність для супремумів 


Ii

ii


 )()( RmaxRmax GG  доводиться повністю аналогічно 

встановленій рівності для інфімумів. Залишається врахувати 
включення EG  , ii EG   для всіх Ii  і застосувати лему 3.3 
про залежність значень операторів від множини-параметра: 


Ii

ii
Ii

ii


 )()()()( RmaxRmaxRmaxRmax EGGE  ▫  

Усі варіанти значень операторів maxmin,  на відношеннях 

R , 1R  наведено в табл. 3.4, рядки якої відповідають вихідному 

відношенню R , а стовпчики – оберненому відношенню 1R . 
Таблицю побудовано з урахуванням леми 3.1 про властивості 
операторів maxmin, .  

Розглянемо структуру рядків. Перші два рядки відповідають ви-
падку, коли значення операторів збігаються, решта рядків (із третьо-
го по шостий) – випадку, коли значення оператора max  строго бі-
льше значення оператора min . У цій таблиці випадки, коли значен-
ня оператора max  дорівнює  , указані явно; отже, нерівність 

pp   означає, що не тільки p , а також p  – натуральне число. 
У свою чергу, для першого рядка значення операторів нульо-

ві, для другого (збіжні) – ненульові натуральні числа. 
Для третього й четвертого рядків значення оператора min  

нульове; значення оператора max  у третьому рядку – ненульове 
натуральне число, а в четвертому – становить  . 

Нарешті, для п'ятого й шостого рядків значення оператора 
min  ненульове, оператора max  у п'ятому рядку – натуральне 
число, строго більше за значення оператора min , а в шостому – 
значення оператора max  є  . 

Структура стовпців повністю аналогічна. Наявність саме такої 
структури таблиці дозволяє зробити два очевидні висновки: по-
перше, заповнення комірок таблиці (яке саме заповнення – про це 
йдеться в подальшій теоремі) буде симетричним відносно голо-
вної діагоналі; по-друге, у таблиці присутні всі можливі варіанти 
значень операторів на вихідному та оберненому відношеннях. 
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Таблиця 3.4 
Усі варіанти значень операторів  min, max для відношень R, R–1 та сумісність їх значень 

 

)( 1 Rmin
def

p , )( 1 Rmax
def

p  

0p , 
0p  

pp  , 

0p  

0p , 

1p , 

Np  

0p , 
p  

1p , 

pp  , 
p N  

1p , 
p    

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

0k , 0k  (1) + – – – – – 

kk  , 0k  (2) – + + + + + 

0k , 1k , Nk   (3) – + + + + + 

0k , k  (4) – + + + + + 

1k , k k  , Nk   (5) – + + + + + 

)(Rmin
def

k   

)(Rmax
def

k   

1k , k  (6) – + + + + + 
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Наступна теорема розв'язує питання сумісності значень опе-
раторів maxmin,  на вихідному (початковому) та оберненому до 
нього відношеннях. 

Теорема 3.1 (про сумісність значень операторів maxmin,  на 
взаємоінверсних відношеннях). Для комірок табл. 3.4, позначе-

них "+" ("–"), існують (не існують) відношення 1, RR  із відпо-

відними значеннями операторів maxmin,   
Доведення. Заповнення табл. 4 має бути симетричним віднос-

но головної діагоналі, оскільки в симетричних комірках відно-

шення 1, RR  міняються ролями. Тому доведенню підлягають 
тільки заповнення комірок, розташованих для визначення на 
головній діагоналі та вище неї. Номер варіанта (комірки) будемо 
записувати як (і.j), де і – номер рядка, а j – номер стовпця. 

Заповнення першого рядка (і першого стовпця) випливає з 
п. 5 леми 3.1 про характеристичну ознаку порожнього відно-
шення. Очевидно, що в першому рядку існує відповідне відно-
шення (а саме порожнє) тільки для випадку (1.1) ▫ 

Відношення для решти випадків побудуємо об'єднанням скі-
нченних універсальних відношень (лема 3.2) з використанням 
леми 3.4, причому бінарні відношення, що складають об'єднане 
відношення в її формулюванні, узагалі не перетинатимуться, 
тобто будуть автоматично попарно сумісними. 

Для випадку (2.2) розглянемо універсальне відношення 

FER 
def

, де  px...,,x,x
def

21E  та  ky...,,y,y
def

21F , причому 

елементи p,...,xx1  та kyy ,...,1  покладемо попарно різними (рис. 3.2).  

 
E 

F 

p k
1x

px

1y

2y

ky

...

 
 

Рис. 3.2. Відношення R для випадку (2.2) 
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Згідно з лемою 3.2 відношення R  потрібне ▫  

Для випадку (2.3) побудуємо відношення FER 
def

, де 

 px...,,x,x
def

21E  та  y,y...,,y,y
def

k21F ,   }{\21 yy...,,y,y
def

k FF  , 

причому елементи p,...,xx1  та ,y,...,yy k1  покладемо попарно різ-

ними (рис. 3.3).  

E 
F 

1x

px

1y

2y

ky

y

...

 
 

Рис. 3.3. Відношення R для випадку (2.3) 
 
Згідно з лемами 3.2, 3.3 (ця лема застосовна для відношення 
1R ) відношення R  потрібне ▫ 

Для випадку (2.4) відношення побудуємо так: i
i

def
RR




 

1

, де 

1 1( , ) { } { }i i i i
і i k

def
U і k x ,...,x y ,..., y  R , причому елементи вигляду 

,y,yx i
j

i
j  покладемо попарно різними.  

Далі, 2 1 2 2
1 1 1 2 1 2( ) { }i i i

i

def
x ,x ,x ,...,x ,x ,...,x ,...  E R  та 

}{}{)( 1
22

1
11

1
2
2 ,...,y,...y,...,y,...y,y,...yyy

def
i
k

i
kk RF  (рис. 3.4). Не-

обхідно показати, що так побудоване відношення R  шукане.  
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1
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1
1y

1
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1
ky

...

2
1x

іx1

іy1

іy 2

i
ky

...

і
іx
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),( kіU

2
1y

2
2y

2
ky

...

2
2x

(1 )U ,k

),2( kU

............................................

.......................................

y

Е
F

 
Рис. 3.4. Відношення R для випадку (2.4) 

 

Нехай 2
1 1{ }i i

i i i

def
x ,...,x  E R  при ,...,i 21  Оскільки проекції 

за першою компонентою різних відношень вигляду iR , де 
,...,i 21 , не перетинаються, то згідно з лемами 3.2, 3.4 отриму-

ємо рівності kk
ii

ii





,...2,1,...2,1

)()( RmaxRmax EE . Аналогічно 

встановлюємо рівності 



,...2,1,...2,1

)()(
ii

ii kkRminRmin EE . 

Залишається показати, що обернене відношення 1R  шукане. 
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Нехай 2
2 1( ) { }i i

i i k

def
y ,...y  F R  при ,...,i 21  та 

2 1 1 2 2
2 1 1 1( ) { } \{ }

def
i i

k k ky ,...y , y ,...y ,..., y ,...y ,... y    F R F . Тоді згідно 
з лемами 3.2, 3.4 отримуємо рівності 





 

,...2,1,...2,1

11 )()(
ii

i i
i

RmaxRmax FF . Нарешті, з леми 3.3 

(нагадаємо, що FF  ) випливають рівності 

 


 )()( 11 RmaxRmax FF  та 0)( 1 RminF . 
Зауважимо, що неявно вище була використана дистрибутив-

ність операції взяття оберненого відношення відносно об'єднань 


i

i
i

i
11)(   RR ; цю властивість буде застосовано й далі ▫ 

Для випадку (2.5) відношення R  побудуємо так: 

),(),( kpUkpU
def

R , де 1 1( , ) { } { }p k

def
U p k x ,...,x y ,..., y    та 

  },...,{ 1
2
1 pxx

def
 RE . Далі покладемо k)(RmaxE  та 

 kk y...,,y,y,y...,,y,y
def

 2121F , причому елементи вигляду ji x,x   та 

ji y,y   попарно різні (рис. 3.5). Необхідно показати, що так побу-

доване відношення R  шукане.  

Нехай }{ 11 p,...,xx
def

E  та }{ 12 px,...,x
def

E , а також 

}{ 11 k,...,yy
def
F  та 2 1{ }k

def
y ,..., y F . Оскільки проекції за пер-

шою компонентою відношень ),( kpU   та ),( kpU  не перетина-
ються, то згідно з лемами 3.2, 3.4 отримуємо рівності  

 kkkkpUkpU  },{)},(),,({)(
21 EEE maxmaxRmax . 

Аналогічно встановлюємо рівності 




  ..}321{)()(
,...2,1,...2,1,0

11 ,...,i,.,,i
ii

-
i

-
i

RmaxRmax FF . 
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1x  

1y  

2y

ky

......

1x  

1y  

2y

ky

...

px  

...

),( kpU  

px 

),( kpU 

Е
F

  
 

Рис. 3.5. Відношення R для випадку (2.5) 
 

Залишається показати, що обернене відношення 1R  шукане. 
Оскільки проекції за другою компонентою відношень ),( kpU   

та ),( kpU  не перетинаються, то згідно з лемами 3.2, 3.4 (урахо-
вуючи, що відношення, обернене до універсального, знов буде 
універсальним; цей очевидний факт буде використано й далі) 
отримуємо рівності  

ppppkUpkU

kpUkpU



 




},{)},(),,({

)}),((),),(({)(

21

21

11

FF

FF
-1

F

maxmax

maxmaxRmax
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Аналогічно встановлюємо рівності 






 

ppppkUpkU

kpUkpU

},{)},(),,({

)}),((),),(({)(

21

21

11

FF

FF
-1

F

minmin

minminRmin
 

. ▫ 

Для випадку (2.6) побудуємо відношення 





1i
і

def
RR , де 

1 1 1( 1, ) { } { }i i i i
і p i k

def
U p i k x ,...,x y ,..., y     R , ,...,,i 321 , при-

чому елементи вигляду i i
j jx , y  покладемо попарно різними.  

Далі, 2 1 1 2 2
1 1 1 1 1 2 1( ) { }i i i

p p p i

def
x ,...,x x ,...,x ,...,x ,x ,...,x ,...      E R  

та 2 1 2 2
2 1 1 2 1( ) { }i i

i

def
y , y , y ,..., y ,..., y ,...  F R  (рис. 3.6). Необхідно 

показати, що так побудоване відношення R  шукане.  

Нехай }{ 11
2
1

i
ip

i
ii ,...,xx

def
 RE  при ...,,i 321  Оскільки 

проекції за першою компонентою різних відношень вигляду iR , 
де ,...,i 21 , не перетинаються, то згідно з лемами 3.2, 3.4 отри-
муємо рівності 

kk
ii

ii





,...2,1,...2,1

)()( RmaxRmax EE . 

Аналогічно встановлюємо рівності  





,...2,1,...2,1

)()(
ii

ii kkRminRmin EE . 

Залишається показати, що обернене відношення 1R  шукане. 

Нехай }{)( 1
2
2

i
k

i
ii ,...,yy

def
 RF  при ,...,i 21 ; тоді згідно з ле-

мами 3.2, 3.4 отримуємо рівності )(RminE . Аналогічно встано-
влюємо рівності 

 

.}21{

1)()(
,...2,1,...2,1

11

p,...p,p,p

ip
ii

-
i

-
i










RminRmin FF
▫ 
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Рис. 3.6. Відношення R для випадку (2.6) 

 

Для випадку (3.3), одного з найпростіших, побудуємо відно-
шення 

}{}{),( 11 kp ,...,yy,...,xxkpU
def

R , 

    }{ 1
2
1 ,x,...,xxx

def
p RE   

та 

 

1 1

1,2,...

1,2,...

( ) ( )

1 { 1 2 } ,

i i
i

i

p i p , p , p ,...

 





 

          

F Fmax R max R

 
 



 

 83

причому елементи ,x,y,...,y,y,...,xx kp 11  вважатимемо попарно різ-

ними (див. рис. 3.7). 
Необхідно показати, що відношення R  шукане. Нехай 

  },...,{ 1
2
1 pxx

def
 RE ; згідно з лемою 3.2 отримуємо рівності 

k  )()( RminRmax EE , а згідно з лемою 3.3 і власним вклю-

ченням EE   – k)(RmaxE  та 0)(  RminE . 
 

 

E 
F 

1x

px

1y

2y

ky

y
x

...

 
 

Рис. 3.7. Відношення R для випадку (3.3) 
 

Відповідні рівності для оберненого відношення 1R  дово-
дяться аналогічно ▫ 

Для випадку (3.4) побудуємо відношення i
i

def
RRR




 

1
0 , 

де }{}{),1( 00
1

0
0 k,...,yyxkU

def
R  при ,...,,i 321  

}{}{)1,( 1
ii

i
i

і y,...,xxiU
def

R , причому елементи вигляду 

,x,y,y,y,xx i
j

i
j

00  покладемо попарно різними. Далі, 

}{}{)( 21
2
2

2
1

1
1

02
1 ,...,x,...,x,x,...,x,x,x,xxx

def
i
i

ii RE  та 
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}{}{)( 2100
1

2
2 ,...,y,...,y,y,y,...yyy

def
i

k RF  (рис. 3.8). Необхідно 

показати, що відношення R  шукане. 
 

0x

0
1y

0
2y

0
ky

...

іx1

iy

і
іx

...

)1,(іU

),1( kU
.........................................

....................................

Е
F

yx

 
 

Рис. 3.8. Відношення R для випадку (3.4) 
 

Нехай }{ 0
0 x

def
E  та }{ 1

2
1

i
i

i
ii ,...,xx

def
 RE  при ...,,i 321 , а 

також ..}{)( 21
2
2

2
1

1
1

02
1 ,.,...,x,x,...,x,x,x,xx

def
i
i

ii RE . Оскільки прое-

кції за першою компонентою різних відношень вигляду iR , де 

0 1 2i , , ,... , не перетинаються, то згідно з лемами 3.4, 3.2 отри-
муємо рівності 

kk
i

ii



  }1,{)()(

,...2,1,0

RmaxRmax EE  
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(нагадаємо, що 1k  за припущенням для випадку (3.4)). Анало-
гічно встановлюємо рівності  

 


 1}1,{)()(
,...2,1,0

k
i

ii RminRmin EE  

(насправді знайдене конкретне значення )(RminE  несуттєве, 
оскільки при розширенні множини-параметра воно стане нульо-
вим; далі діятимемо аналогічно). 

Залишається застосувати лему 3.3, ураховуючи власне вклю-
чення EE  : k  )()( RmaxRmax EE  та 0)( RminE . 

Покажемо, що обернене відношення 1R  шукане. Нехай 

}{)( 00
10

2
20 k,...,yy

def
 RF , }{)(2

1
i

ii y
def

 RF  при ,...,i 21  та 

}{)( 00
1

2
2 ,...,...,y,...,yy

def
i

k RF ; тоді згідно з лемами 3.4, 3.2 

отримаємо рівності 
1 1

0,1,2,... 1,2,...

( ) ( ) {1,2,3,..., ,...}- -
i

i i

i i
 

    
iF Fmax R max R   . 

Нарешті, застосовуючи лему 3.3 і враховуючи власне вклю-

чення FF  , одержимо рівності  


 )()( 11 RmaxRmax FF  

та 0)( 1 RminF  (згідно з цією лемою не треба знаходити кон-

кретне значення )( 1
 RminF , оскільки лема гарантує нульове 

значення оператора min  при власному розширенні множини-
параметра) ▫ 

Для випадку (3.5), який розглядаємо аналогічно випадку 

(2.5), відношення R  будуємо так: )1,(),( pUkpU
def

R , де 

}{}{),( 11 kp ,...,yy,...,xx
def

kpU    та }{}{)1,( 1 yx,...,x
def

pU p  . 

Далі покладемо }{ 2121 ,xx...,,x,x,x...,,x,x
def

pp  E  та 

}{ 21 y,y...,,y,y
def

k F , причому елементи вигляду y,,x,yx,x iji   
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вважатимемо попарно різними (рис. 3.9). Необхідно показати, 
що так побудоване відношення R  шукане. 

1x

1y

2y

ky

...
..

1x

y

px

...

)1,( pU

px 
),( kpU 

Е
F

x
 

 

Рис. 3.9. Відношення Rдля випадку (3.5) 
 

Нехай }{ 11 p,...,xx
def

E , }{ 12 px,...,x
def

E  та 21 EEE  , а та-

кож }{ 11 k,...,yy
def
F та }{2 y

def
F . Оскільки проекції за першою 

компонентою відношень ),( kpU   та )1,( pU  не перетинаються, 
то згідно з лемами 3.4, 3.2 отримуємо рівності 

 kkpUkpU  }1,{)}1,(),,({)(
21 EEE maxmaxRmax  

(нагадаємо, що для випадку (3.5) виконується за припущенням 
нерівність 1k ). Аналогічно встановлюємо рівності  

  1}1,{)}1,(),,({)(
21

kpUkpU EEE minminRmin  

(знайдене конкретне значення )(RminE  несуттєве). 
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Застосовуючи лему 3.3 і враховуючи власне включення 
EE  , отримуємо рівності k  )()( RmaxRmax EE  та 

0)( RminE . 

Залишається показати, що обернене відношення 1R  шукане. 
Оскільки проекції за другою компонентою відношень )( ,kpU   

та )1( p,U  не перетинаються, то згідно з лемами 3.4, 3.2 отриму-

ємо рівності 

.},{)},1(),,({

}))1,((,)),(({)(

21

21

11




ppppUpkU

pUkpU



 

FF

FF
-1

F

maxmax

maxmaxRmax
 

Аналогічно встановлюємо рівності 
-1 1 1( ) { ( ( , )) , (U( ,1)) }

{ ( , ), (1, )} { , } .

U p k p

U k p U p p p p

  

    


 

1 2

1 2

F F F

F F

min R min min

min min . ▫ 

Для випадку (3.6) побудуємо відношення i
i

def
RR




 

0

, де 

}{}{),( 00
1

00
10 kp ,...,yy,...,xxkpU

def
 R  та R ( 1і

def
U p i, )¢= + =  

1= { } { }i i i
p ix ,...,x y¢+ ´  при ,...,,i 321 , причому елементи вигляду 

,x,y,yx i
j

i
j

0  покладемо попарно різними. Далі, 2
1E (R) { }

def
xp= =  

0 0 1 1
1 1 1 1 2{ , }i i i

p p p ix ,...,x ,x ,...,x ,...,x ,x ,...,x ,... x¢ ¢ ¢+ +=  та 2
2F (R)

def
p= =  

0 0 1 2
1{ }i

ky ,...y , y , y ,..., y ,...=  (рис. 3.10). Необхідно показати, що так 

побудоване відношення R  шукане. 

Нехай }{ 1
2
1

i
ip

i
ii ,...,xx

def
 RE  при 0 1 2 3i , , , ...  та 

...}{)( 1
1

1
1
1

00
1

2
1 ,.,...,x,...,x,...,x,x,...,xx

def
i

ip
i

pp  RE . Оскільки про-

екції за першою компонентою різних відношень вигляду iR , де 
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0 1 2i , , ,... , не перетинаються, то згідно з лемами 3.4, 3.2 отри-

муємо рівності 
kk

i
ii




  }1,{)()(
,...2,1,0

RmaxRmax EE  

(нагадаємо, що для випадку (3.6) виконується нерівність 1k  за 
припущенням). Аналогічно встановлюємо рівності 

1}1,{)()(
,...2,1,0

 


 k
i

ii RminRmin EE  (знайдене конкретне 

значення )(RminE  несуттєве). 
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Рис. 3.10. Відношення R для випадку (3.6) 
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Застосовуючи лему 3.3 і врахувуючи власне включення 
EE  , отримуємо рівності k  )()( RmaxRmax EE  та 

0)( RminE . 

Залишається показати, що обернене відношення 1R  шукане. 

Нехай }{)( 00
10

2
20 k,...,yy

def
 RF  та }{)(2

2
i

ii y
def

 RF  при 
,...,i 21 , тоді згідно з лемами 3.4, 3.2 отримуємо рівності 

 

.}21{

)()(
,...2,1,0,...2,1,0

1 1












,...p,p,p

ip
ii

i
-

i
RmaxRmax FF

 

Аналогічно встановлюємо рівності 

   


 

,...2,1,0,...2,1,0

1 )()(
1

ii
i ip

i
RminRmin FF

p,...p,p,p  }21{ ▫ 

Для випадку (4.4) відношення побудуємо так: i
i

def
RR




 

1

, де 

}{}{)( 11
i
i

ii
i

i
і ,...,yy,...,xxi,iU
def

R  при ,...,,i 321 , причому еле-

менти вигляду ,x,y,yx i
j

i
j  покладемо попарно різними. Далі, 

}{}{)( 21
2
2

2
1

1
1

2
1 ,...,x,...,x,x,...,x,x,xxx

def
i
i

ii RE  та 2
2F (R) { }

def
yp= =  

1 2 2
1 1 2 1{ }i i

iy , y , y ,..., y ,..., y ,..., y=  (рис. 3.11). Необхідно показати, що 
так побудоване відношення R  шукане. 

Нехай }{ 1
2
1

i
i

i
ii ,...,xx

def
 RE  при 1 2 3i , , ...  та 2

1E (R)
def

p¢ = = . 
1 2 2
1 1 2 1 2{ .}i i i

ix ,x ,x ,...,x ,x ,...,x ,.= . Оскільки проекції за першою компо-

нентою різних відношень вигляду iR , де ,...,i 21 , не перети-
наються, то згідно з лемами 3.4, 3.2 отримуємо рівності 




 
,...2,1,...2,1

)()(
ii

i i
i

RmaxRmax EE . 
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Рис. 3.11. Відношення  R для випадку (4.4) 
 

Аналогічно встановлюємо рівності  
1)()(

,...2,1,...2,1

 



ii

ii iRminRmin EE  

(знайдене конкретне значення )(RminE  несуттєве). 
Застосовуючи лему 3.3 і враховуючи власне включення 

EE  , отримуємо рівності   )()( RmaxRmax EE  та 

0)( RminE . 

Тепер необхідно показати, що обернене відношення 1R  шу-

кане. Нехай .}{)( 1
2
2

2
1

1
1

2
2 ,..,...,y,...,y,y,yy

def
i
i

i RF  та 

}{)( 1
2
2

i
i

i
ii ,...,yy

def
 RF  при ,...,i 21 ; тоді згідно з лемами 3.4, 

3.2 отримуємо рівності 





 

,...2,1,...2,1

11 )()(
ii

i i
i

RmaxRmax FF . 

Аналогічно встановлюємо рівності 

1)()(
,...2,1,...2,1

11  





ii
i i

i
RminRmin FF  

(знайдене конкретне значення )( 1
 RminF  несуттєве). 
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Залишається застосувати лему 3.3 з урахуванням власного 

включення FF  :  


 )()( 11 RmaxRmax FF  та 

0)( 1 RminF  ▫ 

Для випадку (4.5) побудуємо відношення i
i

def
RR




 

0

, де 

}{}{)1,( 000
10 y,...,xxpU

def
p  R  та }{}{),( 11

i
i

ii
p

i
і ,...,yy,...,xxipU
def

R  

при ,...,,i 321 , причому елементи вигляду ,x,y,y,xx i
j

i
jj

00  покла-

даємо попарно різними. Далі, 2
1E (R) { }

def
xp= =  

0 0 1 1
1 1 1 2{ }i i i

p p px ,...,x ,x ,...,x ,...,x ,x ,...,x ,...,x¢= та 2
2F (R)

def
p= =  

0 1 2 2
1 1 2 1{ , }i i

iy , y , y y ,..., y ,..., y ,...= (рис. 3.12). Необхідно показати, що 
так побудоване відношення R  шукане. 
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Рис. 3.12. Відношення R для випадку (4.5) 
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Нехай }{ 00
10

2
10 p,...,xx

def
 RE , }{ 1

2
1

i
p

i
ii ,...,xx

def
 RE  при 

1 2 3i , , ...  та },...,,{ 21
11

1
00

1
2
1 ...,...,x,xx,...,xx,...,xx

def
i
p

ii
pp (R)E . 

Оскільки проекції за першою компонентою різних відношень 
вигляду iR , де 0 1 2i , , ,... , не перетинаються, то згідно з лема-
ми 3.4, 3.2 отримуємо рівності 




 
,...2,1,...2,1,0

)()(
ii

i i
i

RmaxRmax EE . 

Аналогічно встановлюємо рівності 
1)()(

,...2,1,...2,1,0

 



ii

ii iRminRmin EE  

(знайдене конкретне значення )(RminE  несуттєве). 
Застосовуючи лему 3.3 і враховуючи власне включення 

EE  , отримуємо рівності   )()( RmaxRmax EE  та 

0)( RminE . 

Тепер необхідно показати, що обернене відношення 1R  шу-

кане. Нехай }{)( 0
0

2
20 y

def
 RF  та }{)( 1

2
2

i
i

i
ii ,...,yy

def
 RF  при 

,...,i 21 ; тоді згідно з лемами 3.4, 3.2 отримуємо рівності 

ppp
i

ii




  },{)()(
,...2,1,0

11 RmaxRmax FF . Аналогічно вста-

новлюємо рівності 

p,pp
i

ii
 



 }{)()(
,...2,1,0

11 RminRmin FF ▫ 

Для випадку (4.6) побудуємо відношення i
i

def
RR




 

1

, де 

}{}{)1( 111
i
i

ii
ip

i
і ,...,yy,...,xx,iipU
def

 R , 1 2 3i , , ,... , при-

чому елементи вигляду ,x,yx i
j

i
j  покладемо попарно різними. Да-
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лі, }{}{)( 121
2

1
2
1

11
1

2
1 ,...,x,...,x,x,...,x,...,xx,...,xxx

def
i

ip
ii

pp  RE  

та }{)( 1
2
2

2
1

1
1

2
2 ,...,...,y,...,y,y,yy

def
i
i

i RF  (рис. 3.13). Необхідно 
показати, що так побудоване відношення R  шукане. 
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Рис. 3.13. Відношення R для випадку (4.6) 
 

Нехай }{)( 121
2

1
2
1

11
1

2
1 ,...,...,x,x,...,x,...,x,x,...,xx

def
i

ip
ii

pp  RE  

та }{ 11
2
1

i
ip

i
ii ,...,xx

def
 RE  при ...,,i 321  Оскільки проекції за 
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першою компонентою різних відношень вигляду iR , де 
,...,i 21 , не перетинаються, то згідно з лемами 3.4, 3.2 отриму-

ємо рівності 



 

,...2,1,...2,1

)()(
ii

i i
i

RmaxRmax EE . 

Аналогічно встановлюємо рівності  
1)()(

,...2,1,...2,1

 



ii

i i
i

RminRmin EE  

(знайдене конкретне значення )(RminE  несуттєве). 
Застосовуючи лему 3.3 і враховуючи власне включення 

EE  , отримуємо рівності   )()( RmaxRmax EE  та 

0)( RminE . 

Залишається показати, що обернене відношення 1R  шукане. 

Нехай }{)( 1
2
2

i
i

i
ii ,...,yy

def
 RF  при ...,,i 321 ; тоді згідно з ле-

мами 3.4, 3.2 отримуємо рівності 

 

.}21{

1)()(
,...2,1,...2,1

11












,...p,p,p

ip
ii

ii
RmaxRmax FF

 

Аналогічно встановлюємо рівності  

   




,...2,1,...2,1

11 1)()(
ii

i ip
i

RminRmin FF

p,...p,p,p  }21{ .▫ 

Для випадку (5.5), подібного до випадку (2.5), відношення R  

будуємо так: ),(),( kpUkpU
def

R , де ( , )
def

U p k¢ ¢ =  

1 1{ } { }p kx ,...,x y ,..., y¢ ¢= ´  та }{}{),( 11 kp y,...,yx,...,x
def

kpU  . Покла-

демо }{ 2121 pp x...,,x,x,x...,,x,x
def

 E  та 1 2 1 2{ , ,..., , , ,..., }k k

def
y y y y y y   F , 

причому елементи вигляду ji x,x   та ji y,y   попарно різні 

(рис. 3.14). Покажемо, що так побудоване відношення R  шукане. 
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1x  

1y  
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...... 
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ky  
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px  
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),( kpU  

px   

),( kpU   
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Рис. 3.14. Відношення R для випадку (5.5) 
 

Нехай }{ 11 p,...,xx
def

E , }{ 12 px,...,x
def

E , }{ 11 k,...,yy
def

F  та 

}{ 12 ky,...,y
def

F . Оскільки проекції за першою компонентою ві-

дношень )( k,pU   та )( p,kU  не перетинаються, то згідно з ле-
мами 3.4, 3.2 отримуємо рівності 

 kkkkpUkpUx  },{)},(),,({)(
21 EEE maxmaRmax . 
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Аналогічно встановлюємо рівності 

  kkkkpUkpU },{)},(),,({)(
21 EEE minminRmin . 

Залишається показати, що обернене відношення 1R  шукане. 
Оскільки проекції за другою компонентою відношень ),( kpU   

та ),( kpU  не перетинаються, то згідно з тими самими лемами 
маємо рівності 




.},{)},(),,({

)}),((),),(({)(

21

21

111

ppppkUpkU

kpUkpU



 

FF

FFF

maxmax

maxmaxRmax
 

Аналогічно встановлюємо рівності 

  )}),((),),(({)( 111
21

kpUkpU FFF minminRmin  

.},{)},(),,({
21   ppppkUpkU FF minmin  ▫ 

Для випадку (5.6), подібного до випадку (3.6), побудуємо ві-

дношення i
i

def
RR




 

0

, де }{}{),( 00
1

00
10 kp ,...,yy,...,xxkpU

def
 R  

та 1 1( , ) { ,..., } { ,..., }i i i i
і p i k

def
U p i k x x y y   R  при ,...,,i 321 , 

причому елементи вигляду i
j

i
j ,yx  покладемо попарно різними. 

Далі, }{)( 21
1

1
1
1

00
1

2
1 ,...,...,x,x,...,x,...,x,x,...,xx

def
i

ip
ii

pp  RE  та 

}{)( 1
11

1
00

1
2
2 ,...,...,y,...,y,...,y,y,...yy

def
i
k

i
kk  RF  (рис. 3.15). Необхід-

но показати, що так побудоване відношення R  шукане. 

Нехай }{ 1
2
1

i
ip

i
ii ,...,xx

def
 RE  при 0 1 2 3i , , , ... . Оскільки 

проекції за першою компонентою різних відношень вигляду iR , 

де 0 1 2i , , ,... , не перетинаються, то згідно з лемами 3.4, 3.2 

отримуємо рівності kkk
i

ii



 },{)()(

,...2,1,0

RmaxRmax EE . 
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Рис. 3.15. Відношення R для випадку (5.6) 
 
Аналогічно встановлюємо рівності E E

0,1,2,...
min (R) min (R )i i

i=
= =Õ  

{ , }k k k¢ ¢= =Õ . 

Тепер необхідно показати, що обернене відношення 1R  
шукане.  
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Нехай }{)( 00
10

2
20 k,...,yy

def
 RF  та }{)( 1

2
2

i
k

i
ii ,...,yy

def
 RF  

при 1 2i , ,... ; тоді згідно з тими самими лемами отримуємо рівності 

 












}21{

)()(
,...2,1,0,...2,1,0

11

,...p,p,p

ip
ii

ii
RmaxRmax FF

. 

Аналогічно встановлюємо рівності  

   




,...2,1,0,...2,1,0

11 )()(
ii

i ip
i

RminRmin FF

p,...p,p,p  }21{ ▫ 

Нехай для останнього випадку (6.6) ),( kp
def

i  maxmax . Від-

ношення побудуємо так: i
i

def
RR




 

0

, де 

}{}{),( 00
1

00
10 kp ,...,yy,...,xxkpU

def
 R  та max maxR ( )і

def
U i i,i i= + + =  

max max1 1{ } { }i i i i
i i i ix ,...,x y ,..., y+ += ´ при 1 2 3i , , ,... , причому елементи 

вигляду i i
j jx , y  покладемо попарно різними. Далі, 

2 0 0 1 1
1 1 1 1 1 2( ) { ,..., , ,..., ,..., , ,..., ,...}i i i

p i i i

def
x x x x x x x    

max max
E R  

та }{)( 1
1

1
1
1

00
1

2
2 ,...,...,y,...,y,...,y,y,...yy

def
i

ii
i

ik 
maxmax

RF  (рис. 3.16). 

Необхідно показати, що так побудоване відношення R  шукане. 

Нехай }{ 00
10

2
10 p,...,xx

def
 RE  та }{ 1

2
1

i
ii

i
ii ,...,xx

def


max
RE  

при ...,,i 321 . Оскільки проекції за першою компонентою різ-
них відношень вигляду iR , де 0 1 2i , , ,... , не перетинаються, то 
згідно з лемами 3.4, 3.2 отримуємо рівності  

    .},{)()(
,...2,1,...2,1,...2,1,0





iii
i iiiik

i maxmaxEE RmaxRmax  
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0
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iix max
 

...

)( ii,iiU  maxmax  
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0
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0
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Рис. 3.16. Відношення R для випадку (6.6) 
 

Аналогічно встановлюємо рівності 
  kiik

ii
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},{)()(
,...2,1,...2,1,0

maxEE RminRmin . 

Тепер необхідно показати, що обернене відношення 1R  шукане.  

Нехай }{)( 00
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2
20 k,...,yy

def
 RF  та }{)( 1

2
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ii ,...,yy

def


max
RF  

при ,...,i 21 ; тоді згідно з тими самими лемами отримуємо рівності 
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Аналогічно встановлюємо рівності 

  piip
ii

ii
 



 },{)()(
,...2,1,...2,1,0

11
maxFF RminRmin ▫ 

Усі можливі випадки розглянуто  
З теореми 3.1 випливає, що, за винятком спеціального випадку 

порожнього відношення (дійсно, при R  відношення 1, RR  
збігаються), немає логічного зв'язку між значеннями операторів 

maxmin,  на вихідному й оберненому відношеннях; точніше: для 
довільного розподілу значень операторів12 існує відношення, на 
якому ці значення досягаються. Причина полягає в тому, що по-
вні образи одноелементних множин містять інформацію про від-
ношення не просто локальну, а локальну числову. 

Розглянемо це питання докладніше. Добре відомий логічний 
зв'язок між відношенням і відношенням, оберненим до нього: 
відношення функціональне (ін'єктивне) тоді й тільки тоді, коли 
обернене відношення ін'єктивне (відповідно функціональне). 
Цей простий факт зазначено у [6, твердження 1]. 

Із п. 9 леми 3.1 випливає, що функціональність виражається 
через значення оператора max. Покажемо, що для ін'єктивності 
ситуація принципово інша: на рис. 3.17 наведено приклади ін'є-
ктивного та неін'єктивного відношень, на яких оператори max, 
min мають однакові значення (а саме 2).  

E F 

1x  

2x  

1y  

2y  

3y  

E F  

1x  

2x  

1y  

2y  

4y  

3y  

 
 

Pис. 3.17. Приклад ін'єктивного (праворуч)  
і неін'єктивного (ліворуч) відношень,  

на яких оператори min, max  мають однакові значення 

                                                      
12 Розглядатимемо тільки такі розподіли, в яких значення оператора max  
не менше ніж значення оператора min  (на тому самому відношенні). 
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Практичний результат теореми 3.1 полягає в тому, що при 
побудові бінарного типу зв'язку (що містить принаймні один 
зв'язок) і накладанні на нього min та max обмежень простої кар-
динальності не існує логічного зв'язку між значеннями даних 
обмежень (див. рис. 3.1). 

Після розгляду базових типів обмеження кардинальності для 
бінарних типів зв'язків можна зробити висновок: min та max об-
меження простої необмеженої кардинальності є найпотужніши-
ми (найвиразнішими) серед усіх розглянутих обмежень карди-
нальності; це випливає з табл. 3.1–3.3. 

 
 

3.3. ОБМЕЖЕННЯ КАРДИНАЛЬНОСТІ  
БАГАТОСТОРОННІХ ТИПІВ ЗВ'ЯЗКІВ 

 
У даному підрозділі розглядаються базові типи двох найу-

живаніших типів обмежень кардинальності багатосторонніх 
типів зв'язків. 

 
 

3.3.1. Кардинальність "дивитися через" 
 
Кардинальність "дивитися через" – параметричне поняття 

(параметром є один із типів сутності), що залежить від зв'язків 
типу зв'язку для будь-якої комбінації сутностей, які належать 
решті типів сутностей даного типу зв'язку. 

Розглянемо базові типи обмеження кардинальності "дивитися 
через" для n -арних типів зв'язків, 2n . 

Min обмеження кардинальності ("дивитися через") базується 
на мінімальній кількості зв'язків типу зв'язку для будь-якої ком-
бінації сутностей, що належать відповідно ( 1n )-типу сутнос-
тей даного типу зв'язку. 

Характеристична ознака значень min обмеження кардиналь-
ності ("дивитися через", обмежена кардинальність): для типу 
зв'язку R  між типами сутностей ni E...,,E...,,E,E 21  значення 
"один" min обмеження кардинальності ("дивитися через") для 
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типів сутностей nii E...,,E,E...,,E 111  , де ,...,n,i 21 , означає: 
будь-яка комбінація сутностей, вибраних із відповідних типів 
сутностей nii E...,,E,E...,,E 111  , з'єднується (типом зв'язку R ) 

щонайменше з однією сутністю типу сутності iE . 
У протилежному випадку min обмеження кардинальності 

("дивитися через") для типів сутностей nii E...,,E,E...,,E 111   
має значення "нуль", тобто існує така комбінація сутностей, виб-
раних із відповідних типів сутностей nii E...,,E,E...,,E 111  , що 
не з'єднується (типом зв'язку R ) з будь-якою сутністю типу сут-
ності iE  [87, с. 13] (тобто ця комбінація сутностей узагалі не 
бере участі у зв'язках). 

Дане поняття можна уточнити за допомогою проекції відно-
шення. У літературі існують різні підходи до визначення проек-
ції відношення [16, гл. 2, с. 44; 19, ч. ІІ, гл. 6, с. 203; 44, с. 28]. 

У нашій роботі використаємо проекцію відношення за 

,...,n,i,...,i 111   компонентами )(111 Rn
n,...,i,i,...,  , яку визнача-

тимемо таким чином: 

)}.(

{)(

111

111111

R

R









niiii

nii
n

n,...,i,i,...,

e...,,e,e,e...,,ee

e...,,e,e...,,e
def

 

Далі цю проекцію називатимемо проекцією першого роду за i -

ю компонентою відношення та позначатимемо через )(1 Rn
i  (тоб-

то в кортежах відношення )(1 Rn
i  вилучені i -ті компоненти)13. 

У табл. 3.5 подано шукане уточнення значень min обмеження 
кардинальності: значення min обмеження кардинальності ("ди-
витися через") типів сутностей nii E...,,E,E...,,E 111   у типі зв'я-
зку R  – "один", якщо виконується рівність 

nii
n
i ...... EEEER   111

1 )( ; якщо ж виконується строге 

включення nii
n
i ...... EEEER   111

1 )( , то значення min 

                                                      
13 Далі буде розглянуто також проекцію другого роду. 
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обмеження кардинальності ("дивитися через") типів сутностей 

nii E...,,E,E...,,E 111   у типі зв'язку R  – "нуль". 
 

Таблиця 3.5  
Взаємозв'язок між значеннями min  

обмеження кардинальності ("дивитися через") 
і проекцією відношення 

 

Проекція відношення 
Min обмеження кардина-
льності ("дивитися че-

рез") 

nii
n
i ...... EEEER   111

1 )(  

Min обмеження кардиналь-
ності ("дивитися через") 
типів сутностей 

nii EEEE ...,,,...,, 111   у 

типі зв'язку R "один" 

nii
n
i ...... EEEER   111

1 )(  

Min обмеження кардиналь-
ності ("дивитися через") 
типів сутностей 

nii EEEE ...,,,...,, 111   у 

типі зв'язку R "нуль" 
 
Max обмеження кардинальності ("дивитися через") базуєть-

ся на максимальній кількості зв'язків типу зв'язку для будь-якої 
комбінації сутностей, що належать відповідно ( 1n ) типу сут-
ностей даного типу зв'язку. 

Характеристична ознака значень max обмеження кардиналь-
ності ("дивитися через", обмежена кардинальність): для типу 
зв'язку R  між типами сутностей ni E...,,E...,,E,E 21  значення 
"один" max обмеження кардинальності ("дивитися через") для 
типів сутностей nii E...,,E,E...,,E 111  , де 1 2i , ,...,n , означає: 
будь-яка комбінація сутностей, вибраних із відповідних типів 
сутностей nii E...,,E,E...,,E 111  , з'єднується (типом зв'язку R ) 

не більше ніж з однією сутністю типу сутності iE . 
У протилежному випадку max обмеження кардинальності 

("дивитися через") для типів сутностей nii E...,,E,E...,,E 111   
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має значення "багато", тобто існує комбінація сутностей, виб-
раних із відповідних типів сутностей nii E...,,E,E...,,E 111  , що 

з'єднується (типом зв'язку R ) із кількома сутностями типу сут-
ності iE  [117, c. 201]. 

Взаємозв'язок між значеннями max обмеження кардинально-
сті бінарного типу зв'язку і властивостями функціональності 
відповідного бінарного відношення (точніше – властивостями 
функціональності вихідного бінарного й оберненого до нього 
відношень) був розглянутий у підрозд. 3.2.1. Тепер зробимо уза-
гальнення і знаходимо взаємозв'язок між значеннями max обме-
ження кардинальності ("дивитися через") n -арного типу зв'язку 
та властивостями функціональності відповідного n -арного від-
ношення. Для цього розглянемо поняття функціональності n-
арного відношення R  за i -компонентою ( n...,,,i 21 ). 

Відношення R  на множинах n...,,, EEE 21  називається функ-

ціональним за i-ю компонентою, де 1 2i , ,...,n , якщо для будь-

якої послідовності елементів 
 nii-nii ......e...,,e,e...,,e,e EEEEE   11211121  

множина всіх елементів iie E , для яких виконується залеж-

ність R ni e...,,e...,,e,e 21 , містить не більше одного елемен-

та [16, гл. 2, с. 45]. 
Таким чином, функціональність бінарного відношення за 

другою компонентою – це (стандартна) функціональність, а фу-
нкціональність бінарного відношення за першою компонентою 
– (стандартна) функціональність відношення, оберненого до пе-
рвісного відношення; отже, ураховуючи зв'язок між функціона-
льністю та ін'єктивністю для бінарних відношень [6, тверджен-
ня 1]), маємо: функціональність бінарного відношення за пер-
шою компонентою – це його ін'єктивність. 

Поняття функціональності n -арного відношення за компоне-
нтою можна звести до функціональності певного похідного бі-
нарного відношення. Для цього n -арне відношення R  зобрази-
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мо як бінарне вигляду inii-i ...... EEEEER   )( 111
1  

при 1 2i , ,...,n , де 

}{ 111111
1 RR   nii,iini,ii ,...,e,ee,...,ee|,e,...,ee,...,ee

def
. 

Першою компонентою пари відношення iR1  є кортеж дов-

жиною ( 1n ), елементи якого належать відповідно множинам 

nii- ,...,..., EEEE 111 ,,  , а другою – елемент множини iE , тобто у 

відношенні iR1  i -та компонента переставляється на останнє  

n -те місце, а решта ( 1n ) компонент групуються в кортеж. 
Причина саме такого перетворення первісного відношення 

очевидна: при розгляді функціональних бінарних відношень пе-
рші компоненти пар традиційно розглядають як аргументи, а 
другі – як значення (відношення) на аргументах. 

Випадок, коли вихідне відношення R  бінарне, потребує де-
яких пояснень: якщо одноелементний кортеж ототожнювати із 
самим елементом (тобто кортеж  e  – з елементом e ), то 
отримуємо рівності 

1
1

1  RR , RR 2
1 . (3.4) 

Очевидно, що n -арне відношення R  на множинах 

n, EEE ...,,21  є функціональним за i-ю компонентою тоді й тіль-

ки тоді, коли бінарне відношення iR1  функціональне. 
При розгляді max обмеження кардинальності для бінарного 

типу зв'язку очевидний зв'язок між уточненнями відповідних 
обмежень, накладених за допомогою функціональності вихідно-
го бінарного відношення й оберненого до нього, і функціональ-
ністю за i -компонентою ( 2,1i ): функціональність бінарного 
відношення R  – це функціональність відношення R  за другою 

компонентою, а функціональність відношення 1R  – за пер-
шою. Табл. 3.2 можна подати таким чином (табл. 3.6):  
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Таблиця 3.6 
Взаємозв'язок між max обмеження кардинальності 

(простої, обмежена кардинальність)  
і функціональністю відношення за компонентою 

 

Функціональність відношення R  
за другою компонентою 

 
R функціо-нальне за дру-
гою компонентою 

R нефункціональне за дру-
гою компонентою 

R
 ф
ун
кц
іо
на
ль
не

  
за

 п
ер
ш
ою

 к
ом

по
не
нт
ою

 

R – "один до одного", (1:1) 

R – "багато до одного", 
(М:1), напрямлений від F до E;
R – "один до багатьох", (1:M)
напрямлений від E до F 

Ф
ун
к
ц
іо
н
ал
ьн
іс
ть

 в
ід
н
ош

ен
н
я 

R
  

за
 п
ер
ш
ою

 к
ом

п
о-
н
ен
то
ю

 

R
 н
еф
ун
кц
іо
на
ль
не

  
за

 п
ер
ш
ою

 к
ом

по
-н
ен
то
ю

 

R – "багато до одного", 
(М:1), напрямлений від E до F; 
R – "один до багатьох", 
(1:M), напрямлений від F до E 

R – "багато до багатьох", 
(М:N) 

 

Далі функціональність n -арного відношення за i -ю компо-
нентою називатимемо функціональністю першого роду за i-ю 
компонентою14. 

Уточнення поняття max обмеження кардинальності ("диви-
тися через", обмежена кардинальність) за допомогою функціо-
нальності відношення: тип зв'язку R  має значення "один" max 
обмеження кардинальності ("дивитися через") для типів сутнос-

                                                      
14 Далі розглянемо також функціональність другого роду. 
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тей nii E...,,E,E...,,E 111  , де 1 2i , ,...,n , якщо відповідне від-
ношення R  є функціональним першого роду за i-ю компонен-
тою; відповідно тип зв'язку R  має значення "багато" max обме-
ження кардинальності ("дивитися через") для типів сутностей 

nii E...,,E,E...,,E 111  , якщо відповідне відношення R  не є фун-
кціональним першого роду за i-ю компонентою. 

Mop обмеження кардинальності "дивитися через" (Mandat-
ory/Optional participation look across cardinality constraint) – це 
параметричне поняття (параметром є один із типів сутностей), 
що показує, чи має входити в тип зв'язку мінімум один зв'язок 
для будь-якої комбінації сутностей, які належать відповідним 
( 1n ) типам сутностей даного типу зв'язку. 

Зауважимо, що немає чіткого означення або уточнення по-
няття mop обмеження кардинальності. Тому розглянемо деякі 
особливості даного поняття, явно не вказані в літературі. 

Характеристична ознака значень mop обмеження кардиналь-
ності ("дивитися через"): якщо будь-яка комбінація сутностей 

nii e...,,e,e...,,e 111  , що належать відповідно ( 1n ) типам сут-

ностей nii E...,,E,E...,,E 111   даного типу зв'язку, де 1 2i , ,...,n , 
перебуває принаймні в одному зв'язку згідно з типом зв'язку R  
(з деякою сутністю типу сутності iE ), то значення mop обме-
ження кардинальності ("дивитися через") типів сутностей 

nii E...,,E,E...,,E 111   у типі зв'язку R  обов'язкове; якщо ж може 

існувати комбінація сутностей nii e,...,e,e...,,e 111  , яка не пере-

буває у зв'язку типу зв'язку R  із довільною сутністю типу сут-
ності iE  (тобто ця комбінація не присутня в жодному зв'язку 
типу зв'язку R ), то значення mop обмеження кардинальності 
("дивитися через") типів сутностей nii E...,,E,E...,,E 111   у 
типі зв'язку R  необов'язкове. 

Випадок, коли вихідне відношення R  бінарне, потребує де-
яких пояснень. Як і раніше, одноелементний кортеж ототожню-
ємо із самим елементом і отримуємо рівності 

)(2
2

2
1

1 R(R)  , )(2
1

2
2

1 R(R)  , (3.5) 

де )(2 Ri  при 21,i   – (стандартна) проекція бінарного відно-
шення за i -ю компонентою. 
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Шукане уточнення значень mop обмеження кардинальності 
(див. табл. 3.7): значення mop обмеження кардинальності ("диви-
тися через") типів сутностей nii E...,,E,E...,,E 111   у типі зв'язку 
R  обов'язкове, якщо виконується рівність 

nii
n
i ...... EEEER   111

1 )( ; якщо ж виконується вклю-

чення nii
n
i ...... EEEER   111

1 )( , то значення mop об-
меження кардинальності "дивитися через" типів сутностей 

nii E...,,E,E...,,E 111   у типі зв'язку R  необов'язкове. Отже, згід-
но із цим уточненням за виконання рівності 

nii
n
i ...... EEEER   111

1 )(  значення mop обмеження 
кардинальності є (формально) одночасно обов'язковим і необов'я-
зковим.  

З означення проекції випливає, що включення 

nii
n
i ...... EEEER   111

1 )(  виконується завжди; отже, 
якщо про тип зв'язку (відповідне відношення) немає жодної до-
даткової інформації, то значення mop обмеження кардинальнос-
ті необов'язкове. 

 
Таблиця 3.7  

Взаємозв'язок між значеннями mop  
обмеження кардинальності ("дивитися через") 

і проекцією відношення 
 

Проекція відношення 
Mop обмеження  
кардинальності  

("дивитися через") 

nii
n
i ...... EEEER   111

1 )(  

Mop обмеження кардиналь-
ності ("дивитися через") 
типів сутностей 

nii EEEE ...,,,...,, 111   у 

типі зв'язку R обов'язкове 

nii
n
i ...... EEEER   111

1 )(  

Mop обмеження кардиналь-
ності ("дивитися через") 
типів сутностей 

nii EEEE ...,,,...,, 111   у 

типі зв'язку R необов'язкове 
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Як зазначалося вище, немає чіткого означення (уточнення) по-
няття mop обмеження кардинальності. Неоднозначність тлума-
чень виникає під час розгляду характеристичної ознаки необов'я-
зкового значення mop обмеження кардинальності ("дивитися че-
рез"): питання полягає в можливості існування чи точного існу-

вання комбінації сутностей nii e,...,e,e...,,e 111  , що не перебуває 

у зв'язку (типу зв'язку R ) з довільною сутністю типу сутності iE . 
У випадку можливості існування проектант може не мати даної 
інформації, а у випадку точного існування інформація відома. 
При уточненні другого випадку необхідно використовувати строге 

включення nii
n
i ...... EEEER   111

1 )( , а значення mop 
обмеження кардинальності ("дивитися через") типів сутностей 

nii E...,,E,E...,,E 111   у типі зв'язку R  буде необов'язковим15. 
Між розглянутими значеннями обмежень кардинальності іс-

нують прості логічні зв'язки. 
Твердження 3.1 (зв'язок між значеннями min та mop обме-

ження кардинальності для підходу "дивитися через"). Якщо зна-
чення min обмеження кардинальності ("дивитися через") для 
типів сутностей nii E...,,E,E...,,E 111   у типі зв'язку R  – "нуль", 
то значення mop обмеження кардинальності ("дивитися через") 
типів сутностей nii E...,,E,E...,,E 111   у типі зв'язку R  необов'я-
зкове. Обернена імплікація не виконується. 

Значення min обмеження кардинальності ("дивитися через") 
для типів сутностей nii E...,,E,E...,,E 111   у типі зв'язку R  ста-
новить "один" тоді й тільки тоді, коли mop обмеження кардина-
льності ("дивитися через") типів сутностей 

nii E...,,E,E...,,E 111   у типі зв'язку R  обов'язкове □ 
Доведення даного твердження безпосередньо випливає з 

означень min та mop обмеження кардинальності для підходу 
"дивитися через" і відповідних уточнень (див. табл. 3.5 та 3.7) □ 

                                                      
15 Дані зауваження стосуються mop обмеження кардинальності неза-
лежно від типу ("дивитися через" або участі). 
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Різниця в уточненні даних понять пояснює відсутність екві-
валентності між значеннями min обмеження кардинальності 
("дивитися через") "нуль" і mop обмеження кардинальності 
("дивитися через") "необов'язкове". Розглядаючи значення від-
повідних обмежень кардинальності для типів сутностей 

nii E...,,E,E...,,E 111   у типі зв'язку R  отримуємо такі уточнен-

ня: nii
n
i ...... EEEER   111

1 )(  (уточнення значення 
min обмеження кардинальності ("дивитися через") "нуль") і 

nii
n
i ...... EEEER   111

1 )(  (уточнення значення mop 
обмеження кардинальності ("дивитися через") необов'язкове). 
Очевидно, що перша умова сильніша ніж друга (тобто з першої 
випливає друга, але не навпаки). 

Далі розглянемо необмежену кардинальність для підходу 
"дивитися через". 

Характеристична ознака значень min обмеження кардиналь-
ності ("дивитися через", необмежена кардинальність): для типу 
зв'язку R  між типами сутностей ni E...,,E...,,E,E 21  значення n , 

0n , min обмеження кардинальності ("дивитися через") для 
типів сутностей nii E...,,E,E...,,E 111  , де 1 2i , ,...,n , означає: 
будь-яка комбінація сутностей, вибраних із відповідних типів 
сутностей nii E...,,E,E...,,E 111  , з'єднується (типом зв'язку R ) 

щонайменше із n  сутностями типу сутності iE . Причому існує 
така комбінація сутностей, вибраних із відповідних типів сутно-
стей nii E...,,E,E...,,E 111  , що з'єднується точно із n  сутностя-

ми типу сутності iE  (випадок 0n  означає: існує така комбіна-
ція сутностей, що взагалі не бере участі у зв'язку, тобто не з'єд-
нується з жодною сутністю типу сутності iE )16. 

Характеристична ознака значень max обмеження кардиналь-
ності ("дивитися через", необмежена кардинальність): для типу 
зв'язку R  між типами сутностей ni E...,,E...,,E,E 21  значення n , 

0n , max обмеження кардинальності ("дивитися через") для 

                                                      
16 Ідеться не тільки про певну нижню оцінку, але й про її досяжність. 
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типів сутностей nii E...,,E,E...,,E 111  , де 1 2i , ,...,n , означає: 
будь-яка комбінація сутностей, вибраних із відповідних типів 
сутностей nii E...,,E,E...,,E 111  , з'єднується (типом зв'язку R ) 

щонайбільше із n  сутностями типу сутності iE . Причому існує 
така комбінація сутностей, вибраних із відповідних типів сутно-
стей nii EEEE ...,,,...,, 111  , що з'єднується точно із n  сутнос-

тями типу сутності iE  (особливий випадок 0n  означає: будь-
яка комбінація сутностей узагалі не бере участі у зв'язку, тобто 
тип зв'язку порожній)17. 

Для типу зв'язку R  між типами сутностей ni EEEE ...,,...,,, 21  
значення "багато" max обмеження кардинальності ("дивитися 
через") для типів сутностей nii E...,,E,E...,,E 111   означає: для 
будь-якого натурального числа n  існує така комбінація сутнос-
тей, вибраних із відповідних типів сутностей 

nii E...,,E,E...,,E 111  , що з'єднується (типом зв'язку R ) із m  

сутностями типу сутності iE , причому nm  . 
Min та max обмеження кардинальності ("дивитися через") 

для необмеженої кардинальності можна уточнити за допомогою 
поняття повного образу одноелементних множин аналогічно 
випадку бінарних типів зв'язків (проста кардинальність). 

Як і раніше, n -арне відношення R  зобразимо у вигляді біна-

рного відношення iR1 . 
Повний образ одноелементної множини 

}{ 111   nii ,...,e,e,...,ee  відносно відношення iR1  позначимо че-

рез ][ 111
1

niii ,...,e,e,...,ee R ; згідно з означеннями повного образу 

та відношенням iR1  маємо рівність 

}|{][ 111111
1 RR   niiiiniii ,...,e,e,e,...,eee,...,e,e,...,ee , тобто 
повний образ у лівій частині збігається із множиною всіх елеме-
нтів множини iE , що перебувають у відношенні R  з елемента-

ми nii ,...,e,e,...,ee 111  . 

                                                      
17 Знову йдеться не тільки про певну верхню оцінку, але й про її досяжність. 
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Уточнювати min та max обмеження кардинальності ("диви-
тися через") для необмеженої кардинальності можна також за 
допомогою поняття перерізу. Очевидно, що поняття повного 
образу й перерізу взаємопов'язані (по суті збігаються). 

Перерізом )(,...,1,1,...,1
RSi

neieiee 
 n-арного відношення R по 

елементам nii ,...,e,e,...,ee 111   (точніше, по послідовності вказа-

них елементів, оскільки порядок елементів суттєвий) називаєть-

ся множина всіх елементів iie E , для яких 

R )( 111 niii ,...,e,e,e,...,ee , тобто )(,...,1,1,...,1
RS 


i

neieiee  

})({ 111 R  niiii ,...,e,e,e,...,eee  [16, гл. 2, с. 45-46]). Очевидно, 

що ][)( 111
1

,...,1,1,...,1 niii
i

neieiee ,...,e,e,...,ee 
 RRS . 

Як і для бінарного випадку, покладаємо, що всі множини 

ni ...,,...,,, EEEE 21  не більш ніж зліченні, а всі повні образи од-
ноелементних множин (кортежів) скінченні; з огляду на фініт-
ність усіх об'єктів такі обмеження природні. 

Зафіксуємо деяке ni ,...,1 , усі множини n...,,, EEE 21  вва-
жатимемо непорожніми. 

Непорожню множину потужностей повних образів усіх ком-
бінацій елементів множин nii ...,,,...,,, EEEEE 1121   позначимо  

}....,,,,

][{)(

111111

111
11

niinii

niiii

...eee...e

,...,e,e,...,ee
def

EEE...E

RRIm







  

Зрозуміло, що непорожність усіх множин 

nii ...,,,...,,, EEEEE 1121   – необхідна й достатня умова для не-

порожності множини )(1 RImi . 

Також зрозуміло, що )(1 RImi  – непорожня підмножина на-
туральних чисел, скінченна (обмежена зверху) або нескінченна 
(необмежена зверху). У будь-якому випадку ця множина має 

найменший елемент, який позначимо )(1 Rmini . 
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Найбільшого ж елемента множина )(1 RImi  може не мати, 
тому аналогічно підрозд. 3.3 введемо означення, в якому   – 
деякий елемент, що не належить множині натуральних чисел: 

1

1 1

найбільший  елемент множини ( )

( ) якщо ( )  скінченна множина;

інакше .

i

i i

, 
 
 

Im R

max R Im R  

По суті множина натуральних чисел N  зі стандартним по-
рядком   (умовно повна ґратка) поповнюється найбільшим еле-
ментом   і перетворюється на повну ґратку ,N   , де 

{ }
def

N N    , причому n  для всіх n N  [1, гл. V, § 3, 
с. 153-154]. 

Безпосередньо з означень випливають рівності 

 )()( 11 RImRmin ii ,  )()( 11 RImRmax ii  ,        (3.6) 

де символи , ,  як і в рівностях (3.1), використовуються від-

повідно для позначення інфімумів і супремумів у повній ґратці N  . 
Для виконання рівностей (3.6) також суттєва непорожність 

множин nii ...,,,...,, EEEE 111  , оскільки саме з неї випливає не-

порожність числової множини )(1 RImi , а зазначені рівності для 

порожньої множини )(1 RImi  згідно зі стандартними домовле-
ностями щодо точних граней порожньої множини набувають 

вигляду )(1 Rmini , 0)(1 Rmaxi  (супремум порожньої 
множини збігається з найменшим елементом, а інфімум – з най-
більшим [2]; якщо ж хоча б одна із множин 

nii ...,,,...,, EEEE 111   порожня, то порожнє й відношення R ). 
Зрозуміло, що логічно інтерпретувати дві останні рівності важко. 

Зробимо відповідне уточнення: 
 для типу зв'язку R  між типами сутностей 

ni EEEE ...,,...,,, 21  значення min обмеження кардинальності 
("дивитися через") для типів сутностей 

nii EEEE ...,,,...,, 111   покладаємо рівним )(1 Rmini ; 
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 для типу зв'язку R  між типами сутностей 

ni EEEE ...,,...,,, 21  значення max обмеження кардинальності 
("дивитися через") для типів сутностей 

nii EEEE ...,,,...,, 111   покладаємо рівним )(1 Rmaxi . 
 
 

3.3.2. Кардинальність участі 
 
У підході Меріса (як і Чена) базові типи обмеження кардина-

льності параметричні (параметром є тип сутності) і визначають-
ся на основі зв'язків типу зв'язку для будь-якої сутності, що на-
лежить типу-параметру. 

Далі розглянемо базові типи обмеження кардинальності для 
кардинальності участі. 

Min обмеження кардинальності (участі) базується на мі-
німальній кількості зв'язків типу зв'язку для будь-якої сутнос-
ті, що належить типу сутності даного типу зв'язку, який (тип) 
є параметром. 

Характеристична ознака значень min обмеження кардиналь-
ності (кардинальність участі, обмежена кардинальність): для 
типу зв'язку R  між типами сутностей ni E...,,E...,,E,E 21  значен-
ня "один" min обмеження кардинальності (участі) для типу 
сутності iE , де 1 2i , ,...,n , означає: будь-яка сутність, що на-

лежить типу сутності iE , з'єднується (типом зв'язку R ) щонай-
менше з однією комбінацією сутностей, вибраних із відповідних 
типів сутностей nii E...,,E,E...,,E 111  . 

У протилежному випадку min обмеження кардинальності 
(участі) для типу сутності iE  має значення "нуль", тобто існує 

сутність, що належить типу сутності iE  і не з'єднується (типом 
зв'язку R ) з будь-якою комбінацією сутностей, вибраних із від-
повідних типів сутностей nii E...,,E,E...,,E 111   (тобто ця сут-
ність узагалі не бере участі у зв'язках). 

Уточнити дане поняття можна, як і раніше, за допомогою 

проекції відношення. Нехай )(Rn
i  – (стандартна) проекція  



 

 115

n -арного відношення за i -ю компонентою, що визначається 
рівністю 

)}.({)( 111111 RR   niiiniii
n
i e...,,e,e,e...,,ee...ee...ee  

Далі цю проекцію називатимемо проекцією другого роду за 

i -ю компонентою відношення й позначатимемо через )(2 Rn
i  

(нагадаємо, що в проекції першого роду i -та компонента вилу-
чалась; у проекції другого роду, навпаки, тільки i -та компонен-
та залишається). 

Для бінарних відношень проекції першого та другого роду 
пов'язані рівностями (за умови ототожнення одноелементних 
кортежів із самими компонентами). 

)()( 2
2

22
1

1 RR  , )()( 2
1

22
2

1 RR  . (3.7) 
Шукане уточнення значень min обмеження кардинальності: 

значення min обмеження кардинальності (участі) типу сутності 

iE  у типі зв'язку R  – "один", якщо виконується рівність 

i
n
i ER  )(2 ; якщо ж виконується строге включення 

i
n
i ER  )(2 , то значення min обмеження кардинальності (учас-

ті) типу сутності iE  у типі зв'язку R  – "нуль" (табл. 3.8). 
 

Таблиця 3.8 
Взаємозв'язок між значеннями min обмеження  

кардинальності (участі) та проекціями відношення 
 

Проекція  
відношення 

Min обмеження кардинальності  
(кардинальність участі) 

i
n
i ER  )(2  

Min обмеження кардинальності (участі) типу сут-
ності iE  у типі зв'язку R "один" 

i
n
i ER  )(2  

Min обмеження кардинальності (участі) типу сут-
ності iE  у типі зв'язку R "нуль" 

 
Max обмеження кардинальності (участі) базується на мак-

симальній кількості зв'язків типу зв'язку для будь-якої сутності, 
що належить типу сутності даного типу зв'язку, який (тип) є па-
раметром. 
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Характеристична ознака значень max обмеження кардиналь-
ності (участі, обмежена кардинальність): для типу зв'язку R  між 
типами сутностей ni E...,,E...,,E,E 21  значення "один" max обме-

ження кардинальності (участі) для типу сутності iE , де 

1 2i , ,...,n , означає: будь-яка сутність, що належить типу сут-

ності iE , з'єднується (типом зв'язку R ) не більше ніж з однією 
комбінацією сутностей, вибраних із відповідних типів сутностей 

nii E...,,E,E...,,E 111  . 
У протилежному випадку max обмеження кардинальності 

(участі) для типу сутності iE  має значення "багато", тобто 

існує така сутність, що належить типу сутності iE  і з'єднується 
(типом зв'язку R ) з кількома (різними) комбінаціями сутностей, 
вибраних із відповідних типів сутностей nii E...,,E,E...,,E 111  . 

Як і для кардинальності "дивитися через" (див. п. 3.3.1), зна-
чення max обмеження кардинальності (участі, обмежена карди-
нальність) можна звести до перевірки функціональності відпові-
дного похідного бінарного відношення. 

Для цього n -арне відношення R  зобразимо у вигляді бінар-

ного відношення )( 111
2

nii-ii ...... EEEEER   , де 

}{ 111111
2 RR   nii,ini,iii ,...,e,ee,...,ee|,...,ee,...,ee,e

def
. 

Першою компонентою пари відношення iR2  є елемент множи-

ни iE , а другою – кортеж довжиною ( 1n ), елементи якого на-

лежать відповідно множинам nii- ,...,...,, EEEE 111 ,  , тобто в но-

вому відношенні i -та компонента переставляється на перше мі-
сце, а решта ( 1n ) компонент групуються в кортеж. Ситуація 
дуальна для випадку кардинальності "дивитися через". 

Випадок, коли вихідне відношення R  бінарне, потребує де-
яких пояснень. З означень безпосередньо випливають рівності 
(за умови ототожнення одноелементних кортежів із самими 
елементами) 

1
2

2  RR  та RR 1
2 . (3.8) 
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Відношення R  на множинах nEEE ...,,, 21  називається функ-

ціональним другого роду за i-ю компонентою, якщо відношення 

iR2  функціональне. 
Далі наведемо логічні зв'язки з раніше введеним поняттям 

функціональності першого роду. 

Безпосередньо з означень випливає рівність 2 1 1( )i i
R R  

при ni ,...,1 . Ураховуючи відомий зв'язок між функціональни-
ми та ін'єктивними бінарними відношеннями [6, твердження 1], 
отримуємо еквівалентність: n -арне відношення R  на множинах 

n...,,, EEE 21  є функціональним другого роду за i-ю компонен-

тою тоді й тільки тоді, коли бінарне відношення iR1  ін'єктивне. 
Вище для бінарних відношень було показано зв'язок між, з од-

ного боку, функціональністю першого роду за першою та другою 
компонентами, з іншого – між функціональністю та ін'єктивністю 
(див. рівності (3.4): функціональність першого роду за першою 
компонентою – це ін'єктивність, а функціональність першого ро-
ду за другою компонентою – звичайна функціональність). 

Аналогічне твердження для функціональності другого роду в 
класі бінарних відношень формулюється так: функціональність 
другого роду за другою компонентою відношення збігається з 
його ін'єктивністю, а за першою компонентою – з його (стандар-
тною) функціональністю (див. рівності (3.8)). 

Отже, можна зробити висновок, що для бінарних відношень 
поняття функціональності першого та другого роду є дуальними 
за умови, що поняття функціональності та ін'єктивністі дуальні. 

Тепер можна навести уточнення поняття max обмеження ка-
рдинальності (участі, обмежена кардинальністі): тип зв'язку R  
між типами сутностей ni E...,,E...,,E,E 21  має значення "один" 

max обмеження кардинальності (участі) для типу сутності iE , де 

1 2i , ,...,n , якщо відповідне відношення R  є функціональним 
другого роду за i-ю компонентою; відповідно тип зв'язку R  має 
значення "багато" max обмеження кардинальності (участі) для 
типу сутності iE , якщо відношення R  не є функціональним 

другого роду за i-ю компонентою. 
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Mop обмеження кардинальності (участі) – параметричне 
поняття (параметром є один із типів сутностей), що показує, чи 
має входити в тип зв'язку мінімум один зв'язок для будь-якої 
сутності, що належить типу-параметру. 

Характеристична ознака значень mop обмеження кардиналь-
ності (участі): якщо будь-яка сутність ie , що належить типу сут-

ності iE  даного типу зв'язку R , де 1 2i , ,...,n , перебуває при-
наймні в одному зв'язку згідно з типом зв'язку R  (з деякими сут-
ностями типів сутностей nii ...,E,E,...,EE 111  ), то значення mop 

обмеження кардинальності (участі) типу сутності iE  у типі 

зв'язку R  обов'язкове; якщо ж може існувати сутність ie , що на-

лежить типу сутності iE , яка не перебуває у зв'язку типу зв'язку 

R  із довільними сутностями типів сутностей nii ...,E,E,...,EE 111   
(тобто ця сутність узагалі не присутня в жодному зв'язку типу 
зв'язку R ), то значення mop обмеження кардинальності (участі) 
типу сутності iE  у типі зв'язку R  необов'язкове. 

Уточнити поняття mop обмеження кардинальності (участі) 
можна, як і раніше, за допомогою проекції відношення. У попе-
редніх позначеннях маємо табл. 3.9. 

 
Таблиця 3.9 

Взаємозв'язок між значеннями mop обмеження  
кардинальності (участі) та проекціями відношення 

 

Проекція  
відношення 

Mop обмеження кардинальності  
(кардинальність участі) 

i
n
i ER  )(2  

Значення mop обмеження кардинальності (участі) 
типу сутності iE  у типі зв'язку R  обов'язкове 

i
n
i ER  )(2  

Значення mop обмеження кардинальності (участі) 
типу сутності iE  у типі зв'язку R  необов'язкове 

 
Для кардинальності участі має місце повний аналог твер-

дження 3.1 (для кардинальності "дивитися через"). 
Твердження 3.2 (зв'язок між значеннями min та mop обме-

ження кардинальності для кардинальності участі). Якщо зна-
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чення min обмеження кардинальності (участі) для типу сутності 

iE  у типі зв'язку R  – "нуль", то значення mop обмеження кар-

динальності (участі) типу сутності iE  у типі зв'язку R  необо-
в'язкове. Обернена імплікація не виконується. 

Значенням min обмеження кардинальності (участі) для типу 
сутності iE  у типі зв'язку R  є "один" тоді й тільки тоді, коли 

mop обмеження кардинальності (участі) типу сутності iE  у типі 
зв'язку R  обов'язкове □ 
Доведення аналогічне доведенню твердження 3.1 і випливає з 

табл. 3.8, 3.9 □ 
Далі розглянемо необмежену кардинальність для кардиналь-

ності участі. 
Характеристична ознака значень min обмеження кардиналь-

ності (участі, необмежена кардинальність): для типу зв'язку R  
між типами сутностей ni E...,,E...,,E,E 21  значення n , 0n , min 

обмеження кардинальності (участі) для типу сутності iE , де 

1 2i , ,...,n , означає: будь-яка сутність, що належить типу сут-

ності iE , з'єднується (типом зв'язку R ) щонайменше із n  ком-
бінаціями сутностей, вибраних із відповідних типів сутностей 

nii E...,,E,E...,,E 111  , причому існує сутність, яка належить ти-

пу сутності iE , що з'єднується точно з n  комбінаціями сутнос-
тей, вибраних із відповідних типів сутностей 

nii E...,,E,E...,,E 111   (випадок 0n  означає: існує така сут-
ність, що не бере взагалі участі у зв'язку, тобто не з'єднується з 
жодною комбінацією сутностей типів сутностей 

nii E...,,E,E...,,E 111  )18. 
Характеристична ознака значень max обмеження кардина-

льності (участі, необмежена кардинальність): для типу зв'язку 
R  між типами сутностей ni E...,,E...,,E,E 21  значення n , 0n , 
max обмеження кардинальності (участі) для типу сутності 

                                                      
18 Ідеться не тільки про певну нижню оцінку, але й про її досяжність 
аналогічно кардинальності "дивитися через". 
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iE , де ,...,n,i 21 , означає: будь-яка сутність, що належить 

типу сутності iE , з'єднується (типом зв'язку R ) щонайбільше 

з n  комбінаціями сутностей, вибраних із відповідних типів 
сутностей nii EEEE ...,,,...,, 111  , причому існує така сутність, 

яка належить типу сутності iE , що з'єднується точно з n  
комбінаціями сутностей, вибраних із відповідних типів сут-
ностей nii E...,,E,E...,,E 111   (особливий випадок 0n  озна-
чає: будь-яка сутність узагалі не бере участі у зв'язку, тобто 
тип зв'язку порожній)19. 

Для типу зв'язку R  між типами сутностей ni E...,,E...,,E,E 21  
значення "багато" max обмеження кардинальності (участі) для 
типу сутності iE  означає: для будь-якого натурального числа n  

існує така сутність, яка належить типу сутності iE , що з'єднується 

(типом зв'язку R ) із m  комбінаціями сутностей, вибраних із від-
повідних типів сутностей nii E...,,E,E...,,E 111  , причому nm  . 

Min та max обмеження кардинальності (участі) для необме-
женої кардинальності, як і раніше для кардинальності "дивитися 
через", уточнимо за допомогою потужностей повних образів 
одноелементних множин. 

Логічна схема повністю аналогічна випадкам бінарних (див. 
п. 3.2.3) і багатосторонніх типів зв'язків для кардинальності "ди-
витися через" (див. п. 3.3.1). Як і раніше, n -арне відношення R  

зобразимо у вигляді бінарного відношення iR2 . 

Повний образ одноелементної множини }{ ie  відносно від-

ношення iR2  позначимо через ][2
ii eR . Згідно з означеннями 

виконується рівність 

}{][ 111111
2 RR   niiiniiii ,...,e,e,e,...,ee|,...,e,e,...,eee  – 

множина всіх кортежів   nii ,...,e,e,...,ee 111 , що перебувають у 

відношенні iR2  з елементом ie . 

                                                      
19 Ідеться не тільки про певну верхню оцінку, але й про її досяжність 
аналогічно кардинальності "дивитися через". 
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Як і раніше, вважаємо, що множини ni ...,,...,,, EEEE 21  непо-
рожні, не більш ніж зліченні, а всі повні образи одноелементних 
множин скінченні. 

Непорожню множину потужностей повних образів усіх еле-

ментів множини iE  позначимо як }][{)( 22
iiiii ee

def
ERRIm  . 

Непорожня підмножина натуральних чисел )(2 RImi  або скін-
ченна (обмежена зверху), або нескінченна (необмежена зверху). 
У будь-якому випадку ця множина має найменший елемент, 

який позначимо )(2 Rmini . Найбільшого ж елемента множина 

)(2 RImi  може не мати, тому покладемо за означенням: 
2

2 2

найбільший  елемент множини ( ),  

( ) якщо ( )  скінченна множина;

інакше .

i

i i


 
 

Im R

max R Im R  

Вище   – деякий елемент, відмінний від усіх натуральних 
чисел. Множину натуральних чисел N  зі стандартним поряд-
ком   (умовно повну ґратку) перетворимо на повну ґратку 

,N    додаванням найбільшого елемента  , де 

{ }
def

N N     та n    для всіх n N  [1, гл. V, § 3, с. 153–
154]). Безпосередньо з означень випливають рівності, аналогічні 
рівностям (3.1), (3.5) 

 )()( 22 RImRmin ii ,  )()( 22 RImRmax ii  ,     (3.9) 

де символи  , використовуються в попередньому розумінні. 

Для виконання рівностей (3.9) також суттєва непорожність 
множини iE , оскільки саме з її непорожності випливає непоро-

жність числової множини )(2 RImi , а зазначені рівності для по-

рожньої множини )(2 RImi  згідно зі стандартними домовленос-
тями щодо точних граней порожньої множини набувають без-

змістовного вигляду )(2 Rmini , 0)(2 Rmaxi . 
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Зробимо відповідне уточнення: 
 для типу зв'язку R  між типами сутностей 

ni E...,,E...,,E,E 21  значення min обмеження кардинальності 

(участі) для типу сутності iE  покладемо рівним )(2 Rmini ; 
 для типу зв'язку R  між типами сутностей 

ni E...,,E...,,E,E 21  значення max обмеження кардинальності 

(участі) для типу сутності iE  покладемо рівним )(2 Rmaxi . 
 
 

3.3.3. Логічний зв'язок  
між різними типами обмежень кардинальності 
 
Розглядаючи вищенаведені типи обмежень кардинальності 

("дивитися через" та участі), необхідно знайти логічний зв'язок 
між ними або показати, що його немає, щоб обґрунтувати доці-
льність їх одночасного використання. 

У роботі [93] Хартман навів кілька спостережень щодо да-
них логічних зв'язків і розглянув конкретні приклади, що їх 
ілюструють. 

Використовуючи попередні уточнення обмежень кардиналь-
ності, розглянемо деякі твердження про зв'язки між значеннями 
обмежень кардинальності для підходів "дивитися через" та уча-
сті. Необхідні позначення наведено в табл. 3.10.  

Другий стовпчик таблиці відповідає кардинальності "диви-
тися через", третій – кардинальності участі. Обмеження карди-
нальності розглядатимемо як (параметричні) унарні оператори 
на відношеннях; значення оператора mop позначимо через m – 
обов'язкове, o – необов'язкове (від mantandory та optional, від-
повідно), значення операторів min, max для обмеженої й не-
обмеженої кардинальностей – через n ,  , де n N , а   від-
повідає значенню "багато". У випадку обмеженої кардинально-
сті в позначеннях операторів використовуватимемо верхній 
індекс r (rectricted). 
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Таблиця 3.10 
Позначення обмежень кардинальності 

 

Базові обмеження  
кардинальності 

Кардинальність "дивитися через" Кардинальність участі 

Mop обмеження кардинальності },{)( 111
1 om;,...,,,..., nii  REEEEmop  },{)(2 om;i REmop  

Min і max обмеження карди-
нальності (обмежена кардина-
льність) 

}1,0{)( 111
1  REEEEmin ;,...,,,..., nii

r
i  

},1{)( 111
1  REEEEmax ;,...,,,..., nii

r
i  

}1,0{)(2 REmin ;i
r
i  

},1{)(2 REmax ;i
r
i  

Min і max обмеження карди-
нальності (необмежена карди-
нальність) 

1
1 1 1( )i i i n,..., , ,..., ; N  min E E E E R  

1
1 1 1( ; ) { }i i i n,..., , ,..., N    max E E E E R  

2 ( ; )i i Nmin E R  
2 ( ; ) { }i i N  max E R  

23 
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Оператори maxmin, , введені в п. 3.2.3 для простої необме-
женої кардинальності, у позначеннях табл. 3.10 мають вигляд: 

);()( 12
1

1
REmaxRmaxE  , (3.10) 

);()( 12
1

1
REminRminE  , (3.11) 

);()( 21
11

2
REmaxRmaxE - , (3.12) 

);()( 21
11

2
REminRminE - . (3.13) 

Твердження 3.3 (зв'язок між обмеженнями кардинальності 
для бінарних типів зв'язків). Нехай R  – тип зв'язку між типами 
сутностей 21, EE , а R , 21,EE  – відповідні бінарне відношення 
та множини. Тоді виконуються рівності: 

1. )()( 21 REmopREmop ;; ii   при 2,1i ; 

2. )()( 11
2

12
1 REminREmin ;; rr  , )()( 22

2
21

1 REminREmin ;; rr  ; 

3. 1 2
2 1 1 1( ; ) ( ; ),r rmax E R max E R

1 2
1 2 2 2( ; ) ( ; );r rmax E R max E R  

4. )()( 11
2

12
1 REminREmin ;;  , )()( 22

2
21

1 REminREmin ;;  ; 

5. 1 2
2 1 1 1( ; ) ( ; ),max E R max E R )()( 22

2
21

1 REmaxREmax ;;   □ 

Доведення першого пункту розглянемо для випадку 1i ; 
другий випадок 2i  розглядається повністю аналогічно. Згідно 
з домовленостями щодо значень оператора mop , указаними в 
табл. 3.7, 3.9 та 3.10, маємо такі кускові схеми: 

1 2
2 11

1 1 2
2 1

,  якщо ( ) ,
( ; )

0,  якщо  ( ) .

m   
 

R E
mop E R

R E
 

2 2
1 12

1 2 2
1 1

,  якщо ( ) ,
( ; )

0,  якщо  ( ) .

m   
 

R E
mop E R

R E
  (3.14) 

Залишається скористатися рівностями (3.7) про зв'язок між 
проекціями першого й другого роду для бінарних відношень, 

згідно з якими 2
1

22
2

1   ▫ 
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Другий пункт доведемо для першої рівності, друга розгляда-
ється повністю аналогічно. Тут треба скористатися кусковими 
схемами, що випливають із даних табл. 3.5, 3.8, 3.10 і перевіря-
ються аналогічно кусковим схемам (3.14): 












.)(якщо ,0

,)(якщо,1
);(

1
2
2

1

1
2
2

1

12
1

ER  

ER  
REminr  












.)(якщо ,0

,)(якщо,1
);(

1
2
1

2

1
2
1

2

11
2

ER 

ER   
REminr  

Нарешті, треба застосувати рівності (3.7) ▫ 
Третій пункт доведемо також для першої рівності, друга роз-

глядається повністю аналогічно. Згідно з домовленостями щодо 

значень оператора rmax , указаними в табл. 3.10, та означення-
ми для обмеженої кардинальності при двох підходах (пп. 3.3.1, 
3.3.2), маємо такі кускові схеми: 

1
1 2

2 1
1,   якщо відношення  функціональне,

( ; )
інакше ;

r  


R
max E R  

2
2 1

1 1
1,   якщо відношення   функціональне,

( ; )
інакше .

r  


R
max E R  

Залишається скористатися рівностями (3.4), (3.8), згідно з 

якими 1
2

2
1 RR  ▫ 

Розглянемо першу рівність четвертого пункту. З відповідних 
означень випливає, що ліва частина рівності збігається з най-

меншим елементом множини (натуральних чисел) )( 2
1

,2 1
RIm E , а 

права – з найменшим елементом множини )( 1
2

,1 1
RIm E  (у позна-

ченнях множин указаний параметр – множина, з якої обираємо пе-
рші компоненти кортежів відношення). Залишається застосувати 

рівності (3.4) та (3.8), з яких випливає рівність 1
2

2
1 RRR  . 

Розглянемо тепер другу рівність четвертого пункту. З відпо-
відних означень випливає, що ліва частина рівності збігається з 
найменшим елементом множини (натуральних чисел) 
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)( 1
1

,1 2
RIm E , а права – з найменшим елементом множини 

)( 2
2

,2 2
RIm E  (у позначеннях множин указаний параметр – мно-

жина, з якої обираємо перші компоненти кортежів відношення). 
Залишається застосувати рівності (3.4) та (3.8), з яких випливає 

рівність 2
21

1
1 RRR    ▫ 

Останній, п'ятий, пункт доводиться аналогічно четвертому із 
заміною найменших елементів (інфімумів) на супремуми. Роз-
глянемо першу рівність. З відповідних означень випливає, що 
ліва частина рівності збігається із супремумом (у повній ґратці 

N  ) множини )( 2
1

,2 1
RIm E , а права – із супремумом (у тій самій 

ґратці) множини )( 1
2

,1 1
RIm E . Залишається застосувати рівності 

(3.4) та (3.8), з яких випливає рівність 1
2

2
1 RRR  . 

Розглянемо тепер другу рівність п'ятого пункту. З відповід-
них означень випливає, що ліва частина рівності збігається із 

супремумом множини )( 1
1

,1 2
RIm E , а права – із супремумом 

множини )( 2
2

,2 2
RIm E . Залишається застосувати рівності (3.4) 

та (3.8), з яких випливає рівність 2
21

1
1 RRR    ▫□ 

Дане твердження показує, що для бінарних типів зв'язків різни-
ця між підходом "дивитися через" і підходом участі полягає лише у 
формі запису. Наприклад, якщо тип зв'язку R, напрямлений від E 
до F – "багато до одного" при одному підході, то при іншому він 
буде "один до багатьох". По суті ці два підходи збігаються. 

З'ясуємо питання про логічний зв'язок між обмеженнями ка-
рдинальності для кардинальностей "дивитися через" та участі 
при необмеженій кардинальності. За точної постановки питання 
йдеться про сумісність значень вигляду 

)( 111
1 REEEEmin ;,...,,,..., niii  , )( 111

1 REEEEmax ;,...,,,..., niii   та 

)(2 REmin ;ii , )(2 REmax ;ii  при ni ,...,1 . 
Теорема 3.1 дає відповідь на це питання для 2n  та 2,1i  

(точніше, з урахуванням рівностей (3.10)–(3.13) ця теорема дає 
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безпосередню відповідь у випадку 2i ; випадок же 1i  легко 

звести до попереднього, оскільки RR  11)( ). 
Має місце аналог теореми 3.1 для багатосторонніх типів зв'я-

зків. Для формулювання такої теореми побудуємо табл. 3.11 
(аналог табл. 3.4) і зафіксуємо деяке ni ,...,1 .  

Теорема 3.2 (про сумісність значень 

)( 111
1 REEEEmin ;,...,,,..., niii  , )( 111

1 REEEEmax ;,...,,,..., niii   та 

)(2 REmin ;ii , )(2 REmax ;ii  для n -арних відношень, 2n ). Для 
комірок табл. 3.11, позначених "+" ("–"), існує (не існує) відно-
шення R  із відповідними значеннями операторів maxmin,   

Доведення. Зауважимо, що при 2n , 2i  формулювання 
теореми збігається із формулюванням теореми 3.1, що випливає 
з рівностей (3.10)–(3.13). Випадок 2n , 1i  легко звести до 
випадку 2n , 2i , оскільки основна властивість, що рядки та 
стовпці відповідають взаємоінверсним відношенням, зберігаєть-
ся. Тому далі розглянемо випадок 3n  ▫ 

Сформулюємо й перевіримо аналог п. 5 леми 3.1 для n -
арного випадку:  

  );,...,,,...,( 111
1 REEEEminR nii

.0);(;();,...,,,...,( 22
111

1   REmaxR)EminREEEEmax iinii  
Саме із цієї еквівалентності випливає заповнення першого 

рядка й першого стовпця табл. 3.11 ▫ 
Розглянемо довільну комірку таблиці, розташовану не в пер-

шому стовпчику й не в першому рядку. Нехай ppkk ,,,   – від-

повідні елементи повної ґратки N   (натуральні числа або оди-
ниця   повної ґратки). Для спрощення позначень розглянемо 
випадок 3n , 3i . 

Для доведення використаємо теорему 3.1 і побудуємо за бі-
нарним відношенням тернарне введенням константної другої 
компоненти (фіктивної). 

Згідно з теоремою 3.1 існують бінарне відношення R  і мно-
жини EE ,  такі, що EER  , k  )(min RE , k )(max RE  

та p )(min 1RE , p )(max 1RE . 
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Таблиця 3.11 
Усі варіанти значень операторів 1mini(E1,...,Ei-1,Ei+1,...,En;R), 1maxi(E1,...,Ei-1,Ei+1,...,En;R)  
та  2mini(Ei;R), 2maxi(Ei;R) для n-арного відношення R і сумісність їх значень, i=1,...,n 

 

)(2 REmin ,
def

p ii , )(2 REmax ,
def

p ii  

0p , 

0p  

pp  , 

0p  

0p , 

1p , 

Np  

0p , 
p  

1p , 

pp  , 

Np  

1p , 
p  

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

0k , 0k  (1) + – – – – – 

kk  , 0k  (2) – + + + + + 

0k , 1k , 
k N  

(3) – + + + + + 

0k , k  (4) – + + + + + 

1k , k k  , 
k N  

(5) – + + + + + 

)

(

11

1
1

REEE

Emin

;,...,,

,...,
def

k

nii

i



  

)

(

11

1
1

REEE

Emax

;,...,,

,...,
def

k

nii

i



  

1k , k  (6) – + + + + + 
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Зафіксуємо деякий елемент e , а тернарне відношення R  і 

множини 321 ,, EEE  побудуємо так: EE 
def

1 , }{2 e
def
E , 

EE 
def

3  та }{ 3131 RR  ,ee|,e,ee
def

. Тернарне відно-
шення отримаємо введенням у кортежі бінарного відношення 
другої компоненти e . Залишається показати, що дане відно-
шення шукане, а це випливає з рівностей 

)()(
21 ,,3

1 RImRIm EEE  , )()( ,3
21 RImRIm

3EE   та означень 

операторів кардинальності ▫□ 
Отже, доходимо висновку: немає логічного зв'язку між зна-

ченнями min та max обмеження кардинальності ("дивитися че-
рез") для типів сутностей nii E...,,E,E...,,E 111  , де 3n , і min 

та max обмеження кардинальності (участі) для типу сутності iE  
багатостороннього типу зв'язку R , що з'єднує типи сутностей 

niii E...,,E,E,E...,,E 111   (за умови, що R  – непорожній зв'язок). 
Доведення теореми 3.2 ілюструє рис. 3.18, виконаний у мо-

дифікованій нотації, подібній до графічної нотації UML [13], 
оскільки відомі нотації [13, 22, 30, 50, 70, 94] підтримують тіль-
ки один із типів обмеження кардинальності. На рисунку R – тип 
зв'язку між типами сутностей 321 E,E,E ; min1, max1 – пара зна-
чень min та max обмежень кардинальності ("дивитися через") 
для типів сутностей 21 E,E ; min2, max2 – пара значень min та 

max обмежень кардинальності (участі) для типу сутності 3E . 
 

 

R 2E
min1..max1 

min2..max2 
3E

1E
 

 
Рис. 3.18. Тип зв'язку R між типами сутностей E1, E2, E3 з min та max 

обмежень кардинальності ("дивитися через") та участі 
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З останньої теореми випливає, що між значеннями 

)( 111
1 REEEEmax ;,...,,,..., niii   та )(2 REmax ;ii  у загальному ви-
падку немає логічного зв'язку. Така ситуація зумовлена спеціа-
льним типом обмежень кардинальності – (формальною) рівніс-
тю індексів при двох підходах; якщо ж зняти цю вимогу, то си-
туація суттєво змінюється, що доводить наступне твердження. 

Твердження 3.4 (верхня оцінка значення max обмеження ка-
рдинальності для необмеженої кардинальності при підході "ди-
витися через" для багатосторонніх зв'язків). Нехай R  – тип зв'я-
зку між типами сутностей n,...,EE1 , де 2n , а R , 1 n,...,E E  – 

відповідно n -арне відношення та множини. Зафіксуємо деяке 
}1{ ,...,ni , тоді для всіх }1{ ,...,nj  таких, що ij  , виконуєть-

ся нерівність 

)()( 2
111

1 REmaxREEEEmax ;;,...,,,..., iinjjj  ,       (3.15)  

яка для 2n  перетворюється на рівність □ 
Доведення. Розглянемо спочатку частковий випадок 2n  і 

два його підвипадки: 2i , 1j  та 1i , 2j . 

Нехай 2i , 1j . Тоді ліва частина нерівності (3.15) набуває 

вигляду );( 21
1 REmax , а права – )( 22

2 REmax ; . Згідно із другою 
рівністю п. 5 твердження 3.3 значення цих виразів збігаються. 

Нехай тепер 1i , 2j . Тоді ліва частина нерівності (3.15) на-

буває вигляду )( 12
1 REmax ; , а права – )( 11

2 REmax ; . Згідно з пер-
шою рівністю п. 5 твердження 3.3 значення цих виразів збігаються. 

Таким чином, для 2n  нерівність (3.15) встановлена; більш 
того, вона перетворюється на рівність ▫ 

Далі розглянемо випадок 3n . З метою спрощення позна-
чень основну ідею доведення продемонструємо для 3n , 1i  
та 3j ; доведення для загального випадку аналогічне. 

Для вказаних значень параметрів нерівність (3.15) для терна-
рного відношення, яку треба довести, набуває вигляду 

1 2
3 1 2 1 1( ; ) ( ; ), max E E R max E R .                 (3.16) 
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Почнемо з перевірки допоміжної нерівності для потужностей 
повних образів одноелементних множин: для довільних елемен-
тів 11 Ee  та 22 Ee   

|][||][| 11
2

213
1 e,ee RR  . (3.17) 

Нагадаємо, що згідно з означеннями пп. 3.3.1, 3.3.2 для по-
вних образів із нерівності (3.16) маємо 
1

3 1 2 1 2[ ] { }e ,e z | e ,e ,z  R R , 2
1 1 1[ ] { , | , }e y z e , y z   R R . 

Нерівність (3.17) доводиться побудовою вкладення множини 

][ 213
1 ,eeR  у множину ][ 11

2 eR , тобто ін'єктивного відображення 

вигляду ][][: 11
2

213
1 e,ee RR  . 

Очевидно, що відображення  ,zez 2)(  для ][ 213
1 ,eez R  

є шуканим. Нерівність (3.16) встановлено ▫ 
Нагадаємо, що згідно з означеннями пп. 3.3.1, 3.3.2 

   )();,( 3
1

213
1 RImREEmax  , (3.18) 

де }||][{|)( 2211213
1

3
1 EERRIm  ee,ee ; 

   )()( 1
2

11
2 RImREmax ; , (3.19) 

де }||][{|)( 1111
2

1
2 ERRIm  ee . 
З нерівності (3.17) випливає, що для довільного елемента 

множини )(3
1 RIm  існує елемент множини )(1

2 RIm , більший 
за нього; таким чином, ці множини перебувають у відношенні 

конфінальності: у позначеннях [2] )()( 1
2

3
1 RImRIm  . Головна 

ж властивість відношення конфінальності полягає в тому, що 
при переході до супремумів (за умови їх існування, а супремуми 
існують, оскільки ґратка N   повна) нерівність зберігається [2, 

наслідок 1]; тобто маємо нерівність  )()( 1
2

3
1 RImRIm  . 

Ця нерівність згідно з рівностями (3.18)–(3.19) перетворюється 
на шукану нерівність (3.16) ▫ □ 

Отже, значення )(2 REmax ;ii  є верхньою оцінкою значень 

вигляду )( 111
1 REEEEmax ;,...,,,..., njjj   при всіх nj ,...,1 , від-
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мінних від (зафіксованого) ni ,...,1 . Саме в цьому виявляється 
принципова різниця між підходами "дивитися через" та участі. 

При розгляді бінарних типів зв'язків (тобто простої кардина-
льності) були встановлені логічні зв'язки між обмеженнями кар-
динальності для обмеженої й необмеженої кардинальностей 
(див. табл. 3.1, 3.2 та пп. 6, 9 леми 3.1). Згідно з твердженням 3.5 
для багатосторонніх типів зв'язків має місце аналогічна ситуація 
при підході "дивитися через"20. 

Твердження 3.5 (зв'язок між значеннями min, max обмежень 
кардинальності для обмеженої та необмеженої кардинальностей, 
підхід "дивитися через", багатосторонні зв'язки). Нехай R  – тип 
зв'язку між типами сутностей n,...,EE1 , де 2n , а R , n,...,EE1  – 

відповідні n -арне відношення та множини. Для довільного 
}1{ ,...,ni  виконуються такі еквівалентності: 
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□ 

Доведення. Безпосередньо з означень обмежень кардинально-
сті випливає, що твердження пп. 1 та 2 еквівалентні. Дійсно, 
треба перейти до заперечень у кожній частині еквівалентності. 
Такий самий логічний зв'язок існує між пп. 3, 4. Тому достатньо 
довести пп. 1 та 3 ▫ 

                                                      
20 При кардинальності участі має місце та сама ситуація згідно із твер-
дженням 3.6. 
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Для доведення п. 1 перейдемо від вихідного n -арного відно-

шення R  на множинах n,...,EE1  до бінарного відношення iR1  

на множинах nii ...... EEEE   111  та iE . Нагадаємо, що 
за означенням 

}{ 111111
1 RR   niiiiniii ,...,e,e,e,...,ee|,e,...,e,e,...,ee . 

Застосуємо п. 6 леми 3.1 до відношення iR1  та отримаємо 
еквівалентність  

  
1 1 1

2 1
1 1 1 1

1
... ...

( ) ... ...

( ) 0.
i i n

i i i n

i 

 

    

       

 E E E E

R E E E E

min R
 (3.20) 

Скористаємось тепер рівностями 

  )()( 112
1 RR n

ii  , (3.21) 
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1 1 1
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E E E Emin R

min E E E E R
 (3.22) 

що випливають безпосередньо з відповідних означень, і пере-
творимо еквівалентність (3.20) на таку: 

1
1 1 1

1
1 1 1

( ) ... ...

( ... ... ; ) 0.
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R E E E E
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Залишається скористатися означенням оператора 

)( 111
1 REEEEmin ;,...,,,..., nii

r
i  , згідно з яким виконується 

еквівалентність 

0)......(
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▫ 
Для доведення п. 3 застосуємо п. 9 леми 3.1 до відношення 

iR1  та отримаємо еквівалентність  

  
1 1 1

1

1
... ...

  функціональне відношення

( ) 1.
i i n

i

i     

 

 E E E E

R

max R
 (3.23) 

Скористаємось тепер рівністю 
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  1 1 1

1
... ...

1
1 1 1
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( ... ... ; ),

i i n i

i i i n

     

 



     

E E E Emax R

max E E E E R
 (3.24) 

що випливає безпосередньо з відповідних означень, і перетво-
римо еквівалентність (3.23) на еквівалентність 

1

1
1 1 1

  функціональне відношення

( ... ... ; ) 1.

i

i i i n 

 

      

R

max E E E E R
 

Залишається скористатися означенням оператора 
1

1 1 1( ; ),r
i i i n,..., , ,..., max E E E E R  згідно з яким виконується 

еквівалентність 

1)......(

відношення ьнефункціонал 

111
1

1





 REEEEmax
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;nii
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i

i

▫ □ 
При переході до кардинальності участі аналогічний логічний 

зв'язок між обмеженою й необмеженою кардинальностями збе-
рігається, про що свідчить наступне твердження. 

Твердження 3.6 (зв'язок між значеннями min, max обмежень 
кардинальності для обмеженої й необмеженої кардинальностей, 
кардинальність участі, багатосторонні зв'язки). Нехай R  – тип 
зв'язку між типами сутностей n,...,EE1 , де 2n , а R , n,...,EE1  – 

відповідні n -арне відношення та множини. Для довільного 
}1{ ,...,ni  виконуються такі еквівалентності: 

1) 0)(0)( 22  REminREmin ;; iii
r

i ; 

2) 1)(1)( 22  REminREmin ;; iii
r

i ; 

3) 1)(1)( 22  REmaxREmax ;; iii
r

i ; 

4) 1)()( 22  REmaxREmax ;; iii
r

i  □ 
Доведення виконуємо аналогічно випадку твердження 3.5, 

тільки від вихідного відношення R  на множинах n,...,EE1  треба 

перейти до бінарного відношення iR2  на множинах iE , 

nii ...... EEEE   111 . Нагадаємо, що за означенням 

}{ 111111
2 RR   niiiniiii ,...,e,e,e,...,ee|,...,e,e,...,ee,e . 
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При цьому еквівалентності й рівності (3.20)–(3.24) перетворю-
ються відповідно на такі: 

  0)()( 222
1  iii i

RminER E , (3.20') 

  )()( 222
1 RR n

ii  , (3.21') 

  );()( 22 REminRminE iiii
 , (3.22') 

  1)(відношення ьнефункціонал 22  ii i
Rmax  R E , (3.23') 

  );()( 22 REmaxRmaxE iiii
  □ (3.24') 

Зі встановлених зв'язків між обмеженою й необмеженою ка-
рдинальностями випливає аналог твердження 3.4 для обмеженої 
кардинальності. 

Наслідок 3.1 (зв'язок між значенням max обмеження карди-
нальності для обмеженої кардинальності при підходах "дивити-
ся через" і кардинальності участі, багатосторонні зв'язки). Нехай 
R  – тип зв'язку між типами сутностей n,...,EE1 , де 2n , а R , 

n,...,EE1  – відповідні n -арне відношення та множини. Зафіксу-

ємо деяке }1{ ,...,ni  таке, що 1)(2 REmax ;i
r
i . Тоді для всіх 

}1{ ,...,nj  таких, що ij  , виконується аналогічна рівність 

1)( 111
1  REEEEmax ;,...,,,..., njj

r
j  □ 

Доведення. Із п. 3 твердження 3.6 випливає нерівність 

1)(2 REmax ;ii ; отже, з огляду на твердження 3.4 маємо нерів-

ності 1)()( 2
111

1  REmaxREEEEmax ;;,...,,,..., iinjjj , тобто 

1)( 111
1  REEEEmax ;,...,,,..., njjj . Залишається застосувати до 

останньої нерівності п. 3 твердження 3.5 та отримати шукану 

рівність 1)( 111
1  REEEEmax ;,...,,,..., njj

r
j  □ 

Для бінарних типів зв'язків (тобто 2n  ) наслідок 3.1, анало-
гічно твердженню 3.4 (в якому нерівності перетворювалися на 
рівності), набуває тривіального вигляду. Дійсно, для першого 

випадку 2i , 1j  рівності 1)( 22
2 REmax ;r  та 

1)( 21
1 REmax ;r  еквівалентні, оскільки свідчать про функціона-

льність відношення 1R . Для другого випадку 1i , 2j  рів-
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ності 1)( 11
2 REmax ;r  та 1)( 12

1 REmax ;r  також еквівалентні, 
оскільки свідчать про функціональність відношення R  (форма-
льне доведення спирається на рівності (3.4) та (3.8)). 

З тверджень 3.5, 3.6 випливає, що обмеження min, max карди-
нальності для необмеженої кардинальності виразніші, ніж ті самі 
обмеження для обмеженої кардинальності, причому для обох під-
ходів – "дивитися через" (твердження 3.5) і кардинальності участі 
(твердження 3.6). Таким чином, для багатосторонніх зв'язків успа-
дковується ситуація, що мала місце для бінарних зв'язків.  

Висновки. 
1. Уточнено поняття базових типів обмеження кардинально-

сті для бінарних і багатосторонніх типів зв'язків введенням опе-
раторів mopmaxmin ,, . 

2. Установлено логічні зв'язки між значеннями:  
 min та mop обмежень кардинальності для підходів "диви-
тися через" і участі (твердження 3.1 та 3.2), обґрунтовано не-
обхідність їх одночасного використання; 
 обмежень кардинальності для обмеженої й необмеженої 
кардинальностей (табл. 3.1, 3.2, пп. 6, 9 леми 3.1; твердження 
3.5 та 3.6); показано, що за допомогою min і max обмежень 
кардинальності для необмеженої кардинальності можна ви-
разити інші базові типи обмеження кардинальності; 
 обмежень кардинальності для бінарних і багатосторонніх ти-
пів зв'язків при підходах "дивитися через" і участі (твердження 
3.3, 3.4, наслідок 3.1); показано, що дані підходи принципово рі-
зні при розгляді тільки багатосторонніх типів зв'язків. 
3. Установлено логічні зв'язки між значеннями операторів 

maxmin,  на взаємоінверсних бінарних відношеннях (теоре-
ма 3.1); отримано аналогічний результат для багатосторонніх 
типів зв'язків (теорема 3.2). На основі отриманих результатів 
показано, що немає логічного зв'язку між значеннями операто-
рів maxmin,  на вихідному бінарному й оберненому відношен-

нях (між значеннями )( 111
1 REEEEmin ;,...,,,..., niii  , 

)( 111
1 REEEEmax ;,...,,,..., niii   та )(2 REmin ;ii , )(2 REmax ;ii ): 
для довільного розподілу значень операторів існує відношення, 
на якому ці значення досягаються. 
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РОЗДІЛ 4 
РОЗШИРЕНА МОДЕЛЬ 

"СУТНІСТЬ-ЗВ'ЯЗОК" 
 
 

4.1. ТИПИ СУТНОСТЕЙ СУПЕРКЛАС І ПІДКЛАС 
 
Із 80-х рр. минулого сторіччя почали розповсюджуватися нові 

типи додатків баз даних: мультимедійні додатки, інструменти 
автоматизованої підготовки виробництва та автоматизованого 
проектування. Виявилося, що для створювання моделі даних для 
цих баз даних недостатньо понять моделі "сутність-зв'язок", тому 
з'явилася розширена модель "сутність-зв'язок", або EER-модель. 

Розширена модель містить усі концепції моделі "сутність-
зв'язок", а також власні. Як і у випадку моделі "сутність-зв'язок", 
не існує єдиного загальноприйнятого стандарту для розширеної 
моделі, але є набір загальних конструкцій, що лежать в основі 
більшості її варіантів. Далі наведемо опис і формалізацію таких 
загальних конструкцій: типів сутностей суперклас і підклас; ти-
пів зв'язку суперклас і підклас, isa; концепцій уточнення й уза-
гальнення, а також категоризації згідно з [15, гл. 2; 19, ч. ІІІ, гл. 
14; 22, ч. ІІІ, гл. 12; 23, ч. ІІ, гл. 3; 80, ч. IV]. 

Слід зазначити, що поняття моделі не мають загальноприй-
нятої чіткої інтерпретації, до того ж існує суттєвий термінологі-
чний різнобій. У табл. 4.1 наведено варіанти, що зустрічаються в 
доступній російськомовній літературі [15, 19, 22, 23] і роботі з 
уніфікації понять моделі "сутність-зв'язок" [113]. 

Термінологічний різнобій зумовлений, зокрема, неточностями 
перекладу відповідних джерел. Якщо дотримуватися термінології 
даної роботи, то доцільно суперклас називати типом сутності супе-
рклас, підклас – типом сутності підклас, зв'язок суперклас/підклас 
– типом зв'язку суперклас/підклас, зв'язок isa – типом зв'язку isa. 
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Таблиця 4.1 
Ключові поняття розширеної моделі "сутність-зв'язок" та їхні назви 

 

Поняття 1 варіант 2 варіант 3 варіант 4 варіант 5 варіант 
Суперклас  Супертип Базовий клас Суперклас Надтип Суперклас 
Підклас Підтип Підклас Підклас Підтип Підклас 
Зв'язок суперклас/ 
підклас 

– – 
Зв'язок суперклас/
підклас 

– 
Зв'язок суперклас/ 
підклас 

Зв'язок isa  Зв'язок isa Зв'язок isa – Зв'язок типу "Є" Зв'язок isa 
Джерело [19, ч.  ІІІ, гл. 14] [15, гл. 2] [22, ч. ІІІ, гл. 12] [23, ч. ІІ, гл. 3] [113] 
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Поняття типів сутностей суперклас і підклас було додане в 
розширену модель "сутність-зв'язок" після публікації роботи 
Дж. Сміта та Д. Сміта [110]. Причиною стали випадки, коли тип 
сутності містить визначені сутності зі спеціальними властивостя-
ми, яких не мають інші сутності даного типу. Такі типи сутності 
поділяють на кілька спеціальних типів, кожний з яких має назву 
тип сутності підклас (subclass entity type), а вихідний тип сутно-
сті називають типом сутності суперклас (superclass entity type). 

Типи сутностей суперклас, підклас і категорія (останній роз-
глядається у підрозд. 4.5) доцільно вводити в модель "сутність-
зв'язок", оскільки вони дозволяють: 
 не описувати кілька разів аналогічні сутності, що заоща-
джує час проектувальника, а діаграми сутностей і зв'язків 
стають зручнішими для сприйняття; 
 вводити в модель більший обсяг семантичної інформації у 
формі, прийнятній для користувача. 
Тип сутності суперклас – це тип сутності, що містить одну 

або кілька допоміжних сукупностей його сутностей, які мають 
бути зображені в моделі даних.  
Тип сутності підклас – допоміжна сукупність сутностей де-

якого типу сутності (суперклас), що має бути зображена в моде-
лі даних. 

Уточнення того ж самого типу сутності можна виконувати на 
основі його характерних особливостей, тобто один тип сутності 
суперклас може мати кілька множин типів сутностей підклас, 
що відображають різні способи групування сутностей типу сут-
ності суперклас. 

Кожна сутність типу сутності підклас є сутністю відповідно-
го типу сутності суперклас, але сутність типу сутності суперк-
лас не обов'язково є сутністю деякого типу сутності підклас. 
Слід зауважити, що тип сутності підклас має містити щонайме-
нше одну сутність, інакше не має сенсу його створювати. 

Зазначимо властивість типів сутностей суперклас і підклас, 
досить важливу при розгляді й уточненні понять розширеної мо-
делі "сутність-зв'язок", яку в літературі явно не описують, але ви-
користовують: той самий тип сутності не може бути одночасно 
типом сутностей суперклас і підклас даного типу сутності супер-



 

 140

клас (рефлексивності тут немає; якщо ж переходити до формаль-
них уточнень, то відповідні графи повинні бути ациклічними за 
умови їх коректності). 

Питання, пов'язані з формалізацією розширеної моделі 
"сутність-зв'язок", можна знайти в роботах Елмасрі, Наватхе [80] і 
Чена [61, 69, 71]. У цих роботах уточнення виконуються за 
допомогою теорії множин, зокрема, теорії ґраток. 

Уточнення типів сутностей підклас Чен здійснює за допомо-
гою предикатів. У свою чергу, Елмасрі також уточнює типи 
сутностей підклас за допомогою предикатів, але передбачає іс-
нування таких типів, що не задаються предикатами. 

Типи сутностей суперклас і підклас інтерпретуються як мно-
жини, а сутності вказаних типів – як елементи даних множин. 
Нехай множина Е відповідає типу сутності суперклас, а непо-
рожні множини nEEE ...,,, 21  – відповідним типам сутностей 

підклас даного типу сутності суперклас, тоді EE 


n

i
i

1

. 

 
 

4.2. ОБМЕЖЕННЯ НА ТИПАХ СУТНОСТЕЙ  
СУПЕРКЛАС І ПІДКЛАС 

 
Розглянемо тип сутності суперклас і відповідні типи 

сутностей підклас, що відповідають деякому способу 
групування сутностей суперклас. При створенні типу сутності 
суперклас і відповідних до нього типів сутностей підклас на ці 
типи сутностей накладемо: 
 обмеження участі (participation constraint); 
 обмеження неперетину (disjoint constraint). 
Обмеження участі визначає, чи кожна сутність типу сутнос-

ті суперклас належить до деякого типу сутності підклас. 
Обмеження участі може бути обов'язковим (mandatory) або не-

обов'язковим (optional). За обов'язкової участі кожна сутність ти-
пу сутності суперклас має бути сутністю деякого типу сутності 
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підклас. За необов'язкової участі деяка сутність типу сутності су-
перклас може не бути сутністю жодного типу сутності підклас. 

Зауважимо, що обмеження участі по суті збігається з mop 
обмеження кардинальності (при підході кардинальності участі) 
типу сутності суперклас. 
Обмеження неперетину описує зв'язок між сутностями типів 

сутності підклас (пов'язаних з одним типом сутності суперклас) 
і вказує, чи може сутність типу сутності суперклас належати 
тільки до одного або кількох типів сутності підклас (іншими 
словами, чи можуть різні типи сутності підклас перетинатися). 

Обмеження неперетину може бути неперетинним (disjoint) 
або перетинним (nondisjoint). Якщо обмеження неперетинне 
(тобто типи сутності підклас неперетинні), то кожна сутність 
типу сутності суперклас може бути сутністю не більше одного 
типу сутності підклас. За перетинного обмеження (тобто пере-
тинних типів сутності підклас) сутність типу сутності суперклас 
може бути сутністю кількох типів сутності підклас. 

Зрозуміло, що дане обмеження можна застосовувати, якщо 
тип сутності суперклас має більше одного типу сутності підклас. 

Оскільки обидва вказані обмеження є логічно незалежними 
характеристиками утворення типів сутностей суперклас і під-
клас, то за їх сумісного використання виділяють такі чотири ти-
пи обмежень: 
 обов'язкове неперетинне; 
 необов'язкове неперетинне; 
 обов'язкове перетинне; 
 необов'язкове перетинне. 
Дані типи обмежень можна зобразити за допомогою діаграм 

Вена (рис. 4.1–4.4). Згідно з попередніми позначеннями множина Е 
відповідає типу сутності суперклас, а множини n...,,, EEE 21 – ти-
пам сутності підклас даного типу сутності суперклас. 

При обов'язковому неперетинному обмеженні будь-яка 
сутність типу сутності суперклас має належати одному й 
тільки одному типу сутності підклас даного типу сутності су-
перклас (рис. 4.1). 
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Рис. 4.1. Обов'язкове неперетинне обмеження 
 
За необов'язкового неперетинного обмеження кожна сут-

ність типу сутності суперклас або належить єдиному, або не 
належить жодному типу сутності підклас даного типу сутнос-
ті суперклас (рис. 4.2). 
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Рис. 4.2. Необов'язкове неперетинне обмеження 
 



 

 143

За обов'язкового перетинного обмеження будь-яка сутність 
типу сутності суперклас має належати деякому типу сутності 
підклас (необов'язково одному) даного типу сутності суперк-
лас (рис. 4.3). 
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Рис. 4.3. Обов'язкове перетинне обмеження 
 
За необов'язкового перетинного обмеження кожна сутність 

типу сутності суперклас або належить деякому типу сутності 
підклас (необов'язково одному) даного типу сутності суперклас, 
або не належить жодному типу сутності підклас даного типу 
сутності суперклас (рис. 4.4).  

Обов'язкове обмеження участі уточнимо за допомогою по-
криття множини. Очевидно, що обов'язкове перетинне обме-
ження можна уточнити за допомогою покриття підмножинами 

n...,,, EEE 21  множини Е, тобто 
n

i
i

1
 EE  та iE , де 

n,...,,i 21 . 
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Рис. 4.4. Необов'язкове перетинне обмеження 
 
 
Підмножини n...,,, EEE 21  утворюють розбиття множини Е 

для обов'язкового неперетинного обмеження, тобто 
n

i
i

1
 EE , 

iE  та ji EE  , де ji   та n,...,,ji, 21 . 

Для необов'язкового обмеження участі необов'язкове пере-
тинне обмеження можна уточнити за допомогою покриття під-
множинами n...,,, EEE 21  множини Е або її власної підмножини, 

тобто EE 


n

i
i

1

 та iE , де n,...,,i 21 . 

Нарешті, необов'язкове неперетинне обмеження можна уточ-
нити за допомогою розбиття підмножинами n...,,, EEE 21  мно-

жини Е або її власної підмножини, тобто EE 


n

i
i

1

, iE  та 

ji EE  , де ji   та n,...,,ji, 21 . 
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У попередньому розділі обмеження кардинальності, що на-
кладалися на типи зв'язків, уточнювалися за допомогою функці-
ональності та проекції відповідних відношень. Тому за аналогі-
єю наведемо уточнення обмежень неперетину та участі. 

Розглянемо множину }{ 21 n,...,, EEEEЕ   і задамо на ній 

бінарне відношення  : ii e
def

e EE  , тобто множина iE , 

n...,,,i 21  (тип сутності підклас) містить елемент е  множини 

E  (типу сутності суперклас). 
Обмеження неперетину можна уточнити за допомогою фун-

кціональності відношення  . 
Якщо відношення   функціональне, то відповідне обмежен-

ня неперетину неперетинне (типи сутностей підклас даного типу 
сутності суперклас неперетинні). 

Якщо відношення   нефункціональне, то відповідне обме-
ження неперетину є перетинним (типи сутностей підклас даного 
типу сутності суперклас є перетинними). 

Обмеження участі можна уточнити за допомогою проекції 

відношення  . Якщо 2
1 ( ) Е , то обмеження участі обов'язко-

ве; у випадку, коли 2
1 ( )  Е , обмеження участі необов'язкове. 

У табл. 4.2 наведено різні типи обмежень, що накладаються 
на тип сутності суперклас і його типи сутностей підклас, та їх 
уточнення.  

Обмеження, що накладаються на тип сутності суперклас і йо-
го типи сутностей підклас, застосовуються для кожного способу 
групування сутностей типу сутності суперклас. Очевидно, що 
немає сенсу застосовувати їх до типів сутностей підклас різних 
логічно незалежних способів групування сутностей типу сутно-
сті суперклас, оскільки в такому випадку не можна отримати 
корисну (коректну) інформацію. 
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Таблиця 4.2 
Уточнення обмежень, що накладаються на тип сутності  

суперклас та його типи сутностей підклас 
   функціональне   нефункціональне 

2
1 ( ) Е   

Обов'язкове неперетинне 
обмеження  
(типи сутностей підклас 
утворюють розбиття типу 
сутності суперклас) 

Обов'язкове перетинне 
обмеження  
(типи сутностей підклас 
утворюють покриття типу 
сутності суперклас) 

2
1 ( ) Е   

Необов'язкове неперетин-
не обмеження (типи сут-
ностей підклас утворюють 
розбиття типу сутності 
суперклас або його власної 
підмножини сутностей) 

Необов'язкове перетинне 
обмеження  
(типи сутностей підклас 
утворюють покриття типу 
сутності суперклас або 
його власної підмножини 
сутностей) 

 
Розглядаючи тип сутності суперклас і його типи сутностей 

підклас, цікаво розглянути методи, за допомогою яких можна їх 
задати. У літературі [80, ч. IV, с. 103] запропоновано метод ви-
значального предиката (defining predicate) і визначального ат-
рибута (defining attribute). За цим методом для кожного фіксо-
ваного способу групування сутностей типу сутності суперклас 
виділяють деякі визначальні атрибути, а для кожного типу сут-
ності підклас – деякий визначальний предикат, заданий на цих 
визначальних атрибутах (точніше, на їх значеннях). Для того, 
щоб визначити приналежність сутності типу сутності суперклас 
до відповідного типу сутності підклас, необхідно проаналізувати 
значення предиката даного типу сутності підклас: якщо значення 
істинне, то приналежність має місце, якщо хибне – то не має. 

Постає задача задання множин, що інтерпретують типи сут-
ностей підклас: треба задати деяке відношення на множині, яка 
інтерпретує тип сутності суперклас, і за ним відтворити шукані 
множини. 

Задача розв'язна для окремого випадку – типу сутності супе-
рклас і його типів сутностей підклас з обов'язковим неперетин-
ним типом обмеження, яке на них накладається. Як зазначалось 
раніше, даний тип обмежень уточнюють за допомогою розбиття. 
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Спираючись на добре відомі теоретико-множинні результати, 
розбиття множини можна компактно задавати відповідним від-
ношенням еквівалентності [27, гл. 1, § 1, ст. 23–24; 29, гл. 1, § 1, 
ст. 23–24; 47, гл. 2, § 2, теор. 2.1, ст. 55]. Класи еквівалентності 
цього відношення інтерпретують типи сутностей підклас, а 
множина, на якій задане відношення еквівалентності, – тип сут-
ності суперклас. 

Зауважимо, що при побудові типів сутностей підклас деякого 
типу сутності суперклас проектант у моделі явно вказує кіль-
кість відповідних типів сутностей підклас, натомість відношен-
ня еквівалентності в загальному випадку не дозволяє задавати 
кількість необхідних класів еквівалентності (точніше, оцінити 
потужність фактор-множини). 

При розгляді загальнішого випадку необхідно знімати умову 
транзитивності й переходити від відношення еквівалентності до 
відношення толерантності [29, гл. 1, § 1, с. 26; 47, гл. 3, § 1, 
с. 80]. Добре відомо, що між відношенням толерантності й по-
криттями множини існує тісний зв'язок (нагадаємо, що саме в 
термінах покриття вище уточнювався тип сутності суперклас і 
його типи сутностей підклас із перетинним типом обмежень). 
Однак виникає проблема при відтворенні класів толерантності 
(елементів покриття): якщо за покриттям відношення толерант-
ності будується однозначно, то обернена задача має кілька роз-
в'язків [29, гл. 1, § 1, с. 26; 47, гл. 3, § 4, теореми 3.6–3.7, с. 107, 
теорема 3.9, с. 109]. Отже, при заданні покриття відношенням 
толерантності потрібні додаткові засоби. 

 
 

4.3. ТИП ЗВ'ЯЗКУ СУПЕРКЛАС/ПІДКЛАС.  
УСПАДКУВАННЯ 

 
Тип зв'язку суперклас/підклас (superclass/subclass relationship 

type) – це тип зв'язку між типом сутності суперклас і його типа-
ми сутностей підклас. 

Деякі автори називають його типом зв'язку клас/підклас  
(class/subclass relationship type) [80, ч. IV, с. 87]. 
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Даний тип зв'язку є (n+1)-арним (тобто між одним типом 
сутності суперклас і його n  типами сутностей підклас), де 1n . 

Уточнення типу зв'язку суперклас/підклас між типами сутно-
стей nEEEE ...,,,, 21  виконується у два етапи: визначення серед 
типів єдиного суперкласа (нехай для визначеності Е) та підкла-
сів ( nEEE ...,,, 21 ) і зіставлення даним типам множин 

n...,,,, EEEE 21 , відповідно, причому множини n...,,, EEE 21  фо-
рмують покриття множини Е або її власної підмножини. 
Тип зв'язку isa (isa relationship type) – це тип зв'язку суперк-

лас/підклас між типом сутності суперклас і його (одним із бага-
тьох) типом сутності підклас. 

Даний тип зв'язку є бінарним "один до одного" (1:1), і його 
уточнення здійснюється за допомогою відношень за загаль-
ною схемою. 

Згідно з попередніми уточненнями бінарний тип зв'язку уто-
чнимо за допомогою бінарного відношення (див. підрозд. 1.3.2), 
тому тип зв'язку isa інтерпретуватимемо як тотожне відношення 
вигляду }{ 11

EE  |ee,e  (діагональ на множині 1E ). 

Нагадаємо, що max обмеження кардинальності (простої, об-
межена кардинальність) пов'язане з функціональністю бінарних 
відношень (підрозд. 3.2.1); у даному випадку бінарний тип зв'яз-
ку буде "один до одного", оскільки відповідне відношення й 
обернене до нього – функціональні. Дійсно, тотожне відношен-
ня й обернене до нього (що збігається з вихідним відношенням) 
є функціональними, тобто isa – дійсно бінарний тип зв'язку 
"один до одного". 

Зауважимо, що в доступній російськомовній літературі дані 
типи зв'язків чітко не окреслені [15, 19, 22, 23], причому в [22] 
використано термін "тип зв'язку суперклас/підклас" у розумінні 
типу зв'язку isa. 

Тип зв'язку суперклас/підклас деякого типу сутності суперк-
лас можна зобразити за допомогою орієнтованого графа (точні-
ше, дерева одиничної глибини), де множина вершин – це мно-
жина типів сутностей (суперклас і його типів сутностей під-
клас), множина дуг – множина пар вершин (початком дуги є ве-
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ршина, що відповідає типу сутності підклас, кінцем – вершина, 
що відповідає типу сутності суперклас).  

На рис. 4.5 зображено граф для типу сутності суперклас E , 
його типів сутностей підклас nE...,,E,E 21  і відповідного типу 
зв'язку суперклас/підклас.  

Оскільки типи сутностей підклас є типами сутностей, то вони 
можуть мати свої типи сутностей підклас. Очевидно, що понят-
тя типів сутностей суперклас і підклас відносні. Наприклад, де-
який тип сутності в деякому типі зв'язку суперклас/підклас може 
бути типом сутності підклас, а в іншому – суперклас. 

 
 

nЕ1Е
 

Е 

2Е 3Е
... 

 
 

Рис. 4.5. Граф типу зв'язку суперклас/підклас  
типу сутності суперклас Е 

 
Тип сутності суперклас разом зі своїми типами сутностей пі-

дклас, типами сутностей підклас своїх типів сутностей підклас 
тощо утворює ієрархію типів (type hierarchy) даного типу сут-
ності. Ієрархію типів у літературі називають по-різному, напри-
клад, ієрархія уточнення, ієрархія узагальнення, ієрархія IS-A 
[22, ч. ІІІ, гл. 12]. 

При уточненні типів сутностей суперклас і підклас Чен особли-
ву увагу приділив розгляду типу сутності суперклас і відповідних 
типів сутностей підклас за обов'язкового обмеження участі; на 
множині типів сутностей, що входять до ієрархії типів деякого ти-
пу сутності, він задає відношення часткового порядку й розглядає 
відповідні ґратки. У роботі [61] запропоновано алгоритм ефектив-
ної організації даних та їх пошуку за допомогою булевих ґраток. 
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Для того, щоб зобразити ієрархію типів даного типу сутності, 
необхідно об'єднати графи типів зв'язків суперклас/підклас ти-
пів сутностей суперклас (дерева одиничної глибини), що вхо-
дять до даної ієрархії типів. Ієрархія типів даного типу сутності 
коректна, якщо граф ієрархії типів – ациклічний орієнтований. 

На рис. 4.6 зображено граф ієрархії типів типу сутності Е. 
Вершини графа відповідають типам сутностей, а дуги – типам 
зв'язку isa. Коренева вершина відповідає типу сутності, для якої 
будується відповідна ієрархія типів.  
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Рис. 4.6. Граф ієрархії типів типу сутності Е 

 
Сутність типу сутності підклас є сутністю відповідного типу 

сутності суперклас, тобто вона зображує той самий об'єкт реа-
льного світу, що й тип сутності суперклас; тому тип сутності 
підклас успадковує атрибути й типи зв'язків типу сутності супе-
рклас, а також може мати власні атрибути й типи зв'язків (іноді 
їх називають специфічними, або локальними). 
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Розрізняють одиничне (single) і множинне успадкування (mul-
tiple inheritance). 

Одиничне успадкування означає: тип сутності підклас має рі-
вно один тип сутності суперклас і успадковує атрибути й типи 
зв'язків саме даного типу сутності суперклас. 

Розглянемо множинне успадкування. Тип сутності, що є ти-
пом сутності підклас кількох типів сутностей суперклас, назива-
ється спільним типом сутності підклас (shared entity type sub-
class) даних типів сутностей суперклас. Це означає, що його 
елемент має бути елементом усіх типів сутностей суперклас, для 
яких він є типом сутності підклас. У даному випадку до спіль-
ного типу сутності підклас застосовується множинне успадку-
вання, за якого атрибути й типи зв'язків типів сутностей суперк-
лас успадковуються даним спільним типом сутності підклас. 

Для того, щоб прослідкувати множинне й одиничне успадку-
вання типів сутностей, що входять до ієрархії типів деякого ти-
пу сутності, необхідно побудувати відповідний граф ієрархії 
типів (див. рис. 4.6). 

Аналізуючи орієнтований граф ієрархії типів даного типу 
сутності, можна виділити такі його особливості: 
 якщо вершині інцидентна одна вихідна дуга, то до відпо-

відного типу сутності підклас застосовується одиничне успад-
кування; 
 якщо вершині інцидентно більше однієї вихідної дуги, то 

до відповідного типу сутності підклас застосовується множинне 
успадкування. 

Для того, щоб прослідкувати множинне й одиничне успадку-
вання в межах усієї моделі, необхідно побудувати ієрархію ти-
пів моделі, тобто частину моделі, що складається з усіх типів 
сутностей моделі й типів зв'язків суперклас/підклас, які пов'я-
зують відповідні типи сутностей суперклас і підклас. Ієрархію 
типів моделі отримують шляхом об'єднання графів типів зв'язку 
суперклас/підклас та ізольованих вершин, що відповідають ти-
пам сутностей, які не є учасниками типів зв'язку суперк-
лас/підклас даної моделі (рис. 4.7). 

Аналізуючи даний орієнтований граф ієрархії типів моделі, 
можна прослідкувати одиничне та множинне успадкування в ме-
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жах моделі аналогічно тому, як це було зроблено для ієрархії ти-
пів деякого типу сутності. Слід зауважити: до типів сутностей, 
яким відповідають ізольовані (степінь вершини дорівнює 0) і ту-
пикові вершини (їм інцидентні тільки вхідні дуги), не застосову-
ють жодного типу успадкувань. 
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Рис. 4.7. Граф ієрархії типів моделі 
 
 

4.4. КОНЦЕПЦІЯ УТОЧНЕННЯ/УЗАГАЛЬНЕННЯ 
 
У процесі виділення типу сутності суперклас і типів сутностей 

підклас використовують два підходи – уточнення й узагальнення. 
Уточнення (specialization) – це процес підкреслення відмін-

ностей між сутностями типу сутності (потенційного типу сутно-
сті суперклас) шляхом виділення їх особливих характеристик. 
Узагальнення (generalization) – це процес прибирання відмін-

ностей між сутностями типів сутностей (потенційних типів сут-
ностей підклас) шляхом виділення їх спільних характеристик. 
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Уточнення – це низхідний підхід для визначення типу сутності 
суперклас і пов'язаних із ним типів сутностей підклас. Множину 
типів сутностей підклас визначають за деякими відмінними харак-
теристиками окремих сутностей типу сутності суперклас. При ви-
явленні набору типів сутностей підклас деякого типу сутності су-
перклас виділяють специфічні для кожного типу сутності підклас 
атрибути (за необхідності), а також будь-які типи зв'язків, що іс-
нують між кожним типом сутності підклас та іншими типами сут-
ностей або типами сутностей підклас (також за необхідності). 

Узагальнення – це висхідний підхід, що дозволяє створювати 
узагальнений тип сутності суперклас на основі різних вихідних 
типів сутностей підклас. Процес узагальнення можна розглядати 
як протилежний (дуальний) до процесу уточнення, тому разом у 
моделюванні вони відомі під загальною назвою уточнен-
ня/узагальнення. 

Відповідно до вищеописаних методів визначальних предиката 
та атрибута у процесі уточнення й узагальнення виділяють тип 
сутності підклас, визначений предикатом (predicate-defined sub-
class entity type). Деякі автори називають його типом сутності 
підклас, визначеним умовою (condition-defined subclass entity type).  

У моделі існують також типи сутностей підклас, визначені 
користувачами (user-defined subclass entity type) [80, ч. IV, с. 92]. 
У цьому випадку сутності типу сутності суперклас розподіля-
ють у відповідні типи сутностей підклас, визначені користува-
чем, індивідуально, тобто на розсуд проектувальника моделі. 

 
 

4.5. КОНЦЕПЦІЯ КАТЕГОРИЗАЦІЇ 
 
Далі розглянемо специфічне вибіркове успадкування (selec-

tive inheritance). Як раніше зазначалось, у моделі можуть бути 
спільні типи сутностей підклас. Інколи необхідно змоделюва-
ти ситуацію, коли спільний тип сутності підклас успадковує 
атрибути й типи зв'язків тільки одного свого типу сутності су-
перклас. При цьому даний тип сутності підклас називають ти-
пом сутності категорія (category entity type), або підкласом 
об'єднувального типу (subclass a union type), а дане моделю-
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вання – категоризацією. Тип сутностей категорія було введено 
в модель Елмасрі у 1985 р. [82]. 

Тип зв'язку між типами сутностей суперклас і типом сут-
ності категорія є (n+1)-арним, причому 2n  (тобто це тип 
зв'язку між одним типом сутності категорія і його n типами 
сутностей суперклас). 

На жаль, у літературі часто даний тип зв'язку також назива-
ють типом зв'язку суперклас/підклас, хоча він містить зовсім 
іншу – дуальну (див. далі) інформацію про взаємозв'язок між 
його учасниками. 

Типи сутностей суперклас і категорія інтерпретують як мно-
жини, а їхні сутності – як елементи даних множин. Припустимо, 
що множина Е відповідає типу сутності категорія, а множини 

n...,,, EEE 21 , 1n , – типам сутностей суперклас даного типу 

сутності категорія, тоді, 
n

i
i

1
 EE . 

До типу сутності категорія застосовують вибіркове успадку-
вання, тобто сутність даного типу сутності категорія успадковує 
атрибути й типи зв'язків єдиного типу сутності суперклас, до 
якого дана сутність належить. 

Тип сутності категорія може мати власні атрибути й типи 
зв'язків. 

Відмінності між спільним типом сутності підклас і типом 
сутності категорія: 
 спільний тип сутності підклас уточнюють за допомогою пе-
ретину його типів сутностей суперклас, а тип сутності категорія 
– за допомогою об'єднання його типів сутностей суперклас; 
 спільний тип сутності підклас успадковує атрибути й типи 
зв'язків усіх своїх типів сутностей суперклас, тобто атрибути 
спільного типу сутності підклас (типи зв'язків) отримують 
об'єднанням атрибутів (типів зв'язків) усіх відповідних типів 
сутностей суперклас. Тип сутності категорія успадковує ат-
рибути й типи зв'язків одного зі своїх типів сутностей супер-
клас для конкретної сутності; 
 власні атрибути й типи зв'язків спільного типу сутності 
підклас використовують для підкреслення особливостей ви-
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значених сутностей типів сутностей суперклас (що належать 
відповідному перетину), а власні атрибути й типи зв'язків ти-
пу сутності категорія – для позначення спільних атрибутів і 
типів зв'язків усіх сутностей типів сутностей суперклас. 
Аналізуючи зазначені відмінності, можна сказати, що понят-

тя спільного типу сутності підклас і типу сутності категорія є 
дуальними (двоїстими). 

Кожна сутність типу сутності категорія є сутністю єдиного типу 
сутності суперклас, тому на тип сутності категорія й відповідні ти-
пи сутностей суперклас накладають лише обмеження участі. 

Обмеження участі може бути обов'язковим або необов'язковим. 
За обов'язкової участі всі сутності типів сутностей суперклас ма-
ють бути сутностями відповідного типу сутності категорія, тобто в 

попередніх позначеннях 
n

i
i

1
 EE . За необов'язкової участі (деяка) 

сутність (деякого) типу сутності суперклас може не бути сутністю 

відповідного типу сутності категорія, тобто 
n

i
i

1
 EE . 

За обов'язкової участі сутностей типів сутностей суперклас 
можна використати уточнення/узагальнення для зображення 
сутностей (нагадаємо, що у випадку уточнення/узагальнення 

вимагається виконання включення
1

,
n

i
i

E E  зокрема рівності). 

Вибір методу зображення залежить від розробника. 
Висновки. 
1. Уточнено поняття типів сутності суперклас, підклас, кате-

горія; типу зв'язку суперклас/підклас та обмеження його участі й 
неперетину. 

2. Введенням понять коректності ієрархії типів типу сутності 
й коректності ієрархії типів усієї моделі уточнено вимогу корек-
тності моделі щодо успадкування (одиничного та множинного): 
наявність у моделі типів сутностей суперклас і підклас зумов-
лює необхідність перевірки коректності ієрархії типів моделі. 

3. Показано дуальність понять спільного типу сутності під-
клас і типу сутності категорія. 
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ПІДСУМКИ 
 

Семантичні моделі даних мають забезпечувати високорівневе 
формальне зображення моделей даних, що проектуються. Існує 
велика кількість семантичних моделей, найвідомішою з яких є 
"сутність-зв'язок".  

Різні методики побудови моделей "сутність-зв'язок" проана-
лізовано за такими аспектами: 
 термінологічний апарат, що лежить в основі методики; 
 семантичні можливості моделі для відображення ситуацій 
реального світу; 
 технологія побудови моделі даних (формальне підґрунтя) і 
складність процесу моделювання; 
 наявність ефективного алгоритму переходу від моделі 
"сутність-зв'язок" до інших моделей (ієрархічної, сіткової, 
реляційної, об'єктно-орієнтованої). 
У монографії розглянуто перші три пункти, оскільки неадек-

ватний вибір інструментів моделі "сутність-зв'язок" може зму-
сити проектувальника ще на етапі аналізу моделі даних прийма-
ти суто технічні рішення (зводити багатосторонні типи зв'язків 
до додаткових типів сутностей і бінарних типів зв'язків). 

Зазначено, що модель "сутність-зв'язок" не є формальною або 
є такою не в першу чергу. Побудовано змістовний фрагмент ма-
тематичної теорії моделі "сутність-зв'язок", який є необхідною 
частиною формалізації моделі, на базі якої можна переходити до 
її стандартизації. 

Уточнення понять моделі "сутність-зв'язок" виконано на 
найабстрактнішому рівні – рівні множин і відношень.  
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