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ВСТУП 

 

Дисципліна «Розподілені бази даних» входить до складу наскрізної 

безперервної програми підготовки фахівців у галузі комп’ютерних наук і 

визначає зміст спеціальної підготовки в області проектування баз даних та 

розробки інформаційних систем з використанням баз даних та знань. 

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни 

«Розподілені бази даних»  містять 10 лабораторних робіт. Виконання 

лабораторних робіт спрямоване на отримання навичок із проектування і 

розробки баз даних з використанням OpenLink Virtuoso.  

В результаті вивчення дисципліни студент повинен 

знати: 

 типи моделей розподілених даних, особливості їх організації, переваги 

і недоліки; 

 етапи проектування розподілених баз даних та знань; 

 типову організацію та основні компоненти графової бази даних; 

 призначення і основні функції графової бази даних; 

 спеціалізовані мови запитів для управління та маніпулювання даними в 

графових базах даних та мови створення систем обробки розподілених даних; 

  принципи роботи систем клієнт-сервер, проміжного ПЗ серверів 

графових  баз даних; 

 організацію графової бази даних та роботу з даними на сервері 

OpenLink Virtuoso; 

 технології ODBC та ADO.NET для забезпечення доступу до зовнішніх 

даних при розробці прикладних програмних розподілених  систем; 

 cучасні перспективні напрями досліджень і розробок в області 

технології розподілених баз даних та знань. 
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уміти: 

 виконувати постановку задачі для конкретної предметної області з 

використанням сучасного проміжного програмного забезпечення розподілених 

баз даних та знань і відповідної моделі даних для програмування системи 

обробки даних та знань; 

 здійснювати створення розподіленої бази даних, пошук та 

маніпулювання даними за допомогою мови запитів SPARQL; 

 створювати прикладні системи обробки даних, використовуючи 

проміжне забезпечення  OpenLink Virtuoso; 

 забезпечити надійність систем зберігання і обробки розподілених 

даних. 
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1 ВИМОГИ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТІВ З 

ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 

 

Звіт про виконання лабораторних робіт (далі  звіт) має бути написаний 

студентом власноруч, розбірливим почерком, чисто й охайно, однаковим 

чорнилом (синім чи фіолетовим) чи пастою одного кольору на аркушах білого 

паперу форматом А4 (210×297 мм) чи комп’ютерним способом (за допомогою 

комп’ютерної техніки) шрифтом Tіmes New Roman, розміром 14 пунктів на 

одному боці аркуша. Рисунки і таблиці великого розміру допускається 

виконувати на аркушах А3 (297×420 мм). На одній сторінці допускається не 

більш ніж три виправлення, зроблені охайно і розбірливо (припускається 

застосування коректора). 

Звіт має включати титульну сторінку і звіти про виконання кожної 

лабораторної роботи. 

 

 

 



7 

2 ПЕРЕЛІК ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 

 

Лабораторна робота № 1 

Тема. Знайомство з архітектурою розподілених баз даних на прикладі 

серверу OpenLink Virtuoso 

Мета: вивчення можливостей OpenLink Virtuoso. 

Короткі теоретичні відомості 

OpenLink Virtuoso є продуктом віртуальної бази даних, що забезпечує 

доступ в реальному часі до різних джерел даних (ODBC, JDBC, XML і Web 

Services). 

Архітектура сервера Virtuoso дозволяє їй пропонувати різні серверні 

функції у рамках однієї пропозиції продукту, який охоплює наступні області: 

− управління реляційними даними; 

− RDF Data Management; 

− XML Data Management; 

− безкоштовний управління контентом тексту і повнотекстовий пошук; 

− сервер веб-документів; 

− пов’язані Data Server; 

− сервер веб-застосувань; 

− розгортання веб-служб(SOAP або REST). 

Virtuoso має вбудований веб-сервер, який може обслуговувати динамічні 

веб-сторінки написані на Virtuoso’s веб мові, а також PHP, ASP, NET і інші, за 

допомогою Virtuoso Server Pages ( VSP). 

Virtuoso знижує витрати на об’єднання даних з різних джерел даних з 

метою прискорення отримання інформації по вашому запиту інструменти, веб- 

і інтернет середовище розробки додатків, традиційні засоби розробки додатків. 

Virtuoso дає можливість в режимі реального часу створювати динамічні 

XML  документи (DTD або на основі схем XML) з баз даних SQL «на льоту». 

OpenLink Software є визнаним новатором технологій, які дотримуються 

широкого спектру галузевих стандартів, що включають: ODBC, JDBC, OLE DB 
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SQL, WebDAV, HTTP, XML, SOAP, UDDI WSDL, SMTP, NNTP, POP3, LDAP, 

та ін. 

Порядок виконання лабораторної роботи 

У процесі виконання лабораторної роботи вивчаються функціональні 

можливості додатку OpenLink Virtuoso. В даній роботі необхідно 

дотримуватися наступного алгоритму: 

1. Відкрийте додаток OpenLink Virtuoso, для цього в консолі cmd 

виконати наступні команди: 

 cd c:\virtuoso\bin 

 virtuoso-t -f virtuoso.ini 

2. Перейдіть за адресою http://localhost:8890 в браузері. 

3. Натисніть кнопку «Conductor» та введіть значення dba/dba і натисніть 

кнопку і натисніть кнопку «Login». 

4. Виконайте всі вправи, що запропоновано в теоретичній частині. 

5. Створіть базу даних, відповідно до номеру варіанту, внесіть в неї дані 

та відобразіть їх за допомогою SQL запитів; додайте нового користувача, що 

матиме право перегляду інформації вашої БД.  

6. Підготуйте звіт про виконану лабораторну роботу.  

Контрольні питання 

1. Назвіть особливості OpenLink Virtuoso. 

2. Перерахуйте основні етапи налаштування OpenLink Virtuoso. 

3. Що представляє собою інтерфейс адміністратора (Conductor)? 

4. Які компоненти Virtuoso ви знаєте? 

5. Яке призначення утиліти ISQL? 

6. Що таке головна панель навігації Conductor Administration? 

7. Перерахуйте вкладки панелі навігації Conductor Administration. 

Література: [1, 2, 3]. 

 

 

 

http://localhost:8890/
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Лабораторна робота № 2  

Тема. Основи створення процедур обробки розподілених даних на 

базі мови процедур Virtuoso/PL   

Мета: вивчити можливості мови Virtuoso/PL. 

Короткі теоретичні відомості 

Virtuoso/PL – це мова для написання збережених процедур і тригерів в 

Virtuoso. Його синтаксис являє собою комбінацію SQL і C.  

Збережені процедури створюються за допомогою оператора створення 

процедури і виконують інструкції після виклику процедури на основі 

регулярного SQL API. 

Синтаксис Virtuoso/PL: 

CREATE PROCEDURE NAME (parameter , parameter...) [RETURNS data_type] 

{ statement ... } 

parameter: parameter_type name data_type opt_default 

parameter_type: IN | OUT | INOUT 

opt_default: | DEFAULT literal | := literal 

Порядок виконання лабораторної роботи 

У процесі виконання лабораторної роботи вивчаються функціональні 

можливості мови Virtuoso/PL. В даній роботі необхідно дотримуватися 

наступного алгоритму: 

1. Відкрийте додаток OpenLink Virtuoso. 

2. Виконайте всі інструкції, що запропоновано в теоретичній частині. 

3. Створіть збережені процедури та тригери для таблиць, створених а 

попередній лабораторній роботі.  

4. Підготуйте звіт про виконану лабораторну роботу.  

Контрольні питання 

1. Яке призначення мови Virtuoso/PL ? 

2. Яке призначення збережених процедур? 

3. Який синтаксис збереженої процедури в Virtuoso/PL? 

4. Що таке тригер? 
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5. Які існують типи тригерів та які їх особливості в Virtuoso/PL? 

Література: [3]. 

 

 

Лабораторна робота № 3 

Тема. Технологія зв’язаних даних RDF та  ознайомлення з мовами 

обробки RDF графів на прикладі SPARQL Update 

Мета: вивчення можливостей SPARQL Update. 

Короткі теоретичні відомості 

RDF є форматом даних (у вигляді орієнтованого маркірованого графа) 

для представлення інформації у всесвітній павутині.  

RDF виражає інформацію у вигляді графа, який представляється у вигляді 

триплетів з суб’єктів, предикатів і об’єктів.  

SPARQL запит  виконується по відношенню до набору даних RDF, який 

представляє з себе множину графів. 

У наборі даних може бути тільки один граф, який не має імені, - 

неіменований граф. 

Усі інші графи (їх може бути декілька, а може і не бути зовсім) є 

іменованими, їх ім’я задається за допомогою IRI. 

Формально імена для суб’єктів, предикатів, і об’єктів мають бути 

однаковими ідентифікаторами ресурсів (Uniform Resource Identifier, скорочено 

URI). 

Основні положення: 

1. Факт представляється у формі триплета (суб’єкт, предикат, об’єкт). 

2. Суб’єкти, предикати і об’єкти задаються іменами конкретних або 

абстрактних сутностей реального світу. 

3. В ролі імен використовуються URI, що є: 

– глобальними, такими, що посилаються на одну і ту ж сутність в усіх 

RDF- документах, де воно використовується;  
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– локальними, сутність, на яку посилається це ім’я, не можна посилатися 

поза межами RDF-документу безпосередньо. 

4. Літерали – значення, що є просто текстом, який може бути 

використаний замість об’єктів в RDF-триплетах. 

5. Анонімні або безіменні вузли – вказують на те, що деякі вузли в графі 

можуть не мають власного імені, внаслідок того, що автор документу не знає 

ім’я, не хоче або не може його надати. 

Операції оновлення використовуються для набору графів Graph Store. 

Це операції для зміни існуючих RDF-графів, а також створення і видалення 

існуючих графів з Graph Store. 

SPARQL/Update це мова, для оновлення RDF  store. Вона  призначена для 

опису стандартного механізму, за допомогою якого відбувається оновлення 

RDF.  

SPARQL/Update надає наступні можливості: 

- Вставка нових триплетів в RDF граф. 

- Видалення  триплетів з RDF графу. 

- Завантаження RDF графу  в Graph Store. 

- Очищення  RDF графу  в Graph Store. 

- Створення нового RDF графу в Graph Store. 

- Видалення RDF графу з Graph Store. 

- Копіювання, переміщення, або додавання вмісту одного RDF графа в 

Graph Store іншого. 

- Виконання групи операцій оновлення в одну дію. 

Graph Store  являє собою сховище графів RDF. Графи можуть бути додані 

або видалені в Graph Store. 

У випадку, коли є один граф за замовчуванням і не названий ніякий 

інший  граф, SPARQL/Update це мова для оновлення одного графа. 

SPARQL/Update – запити послідовних операцій. Кожен запит повинен 

розглядатися атомарно як SPARQL/Update сервіс. 

SPARQL/Update підтримує два види операцій оновлення Graph Store: 
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- Graph Update – додавання та видалення триплетів одного з графів в 

Graph Store. 

- Graph Management – створення і видалення графів в Graph Store. 

Запит являє собою послідовність операцій. Множинні операції можуть 

бути згруповані в запитах. Операції в запиті виконуються в зазначеному 

порядку. Кілька операцій розділяються за допомогою символу «;» (крапка з 

комою). Крапка з комою після останньої операції в запиті не є обов’язковою. 

Graph Management дає можливість створення, видалення, переміщення і 

копіювання графів, додавання вмісту одного графа в інший або у Graph Store.  

За замовчуванням у Graph Store завжди існує декілька графів. 

SPARQL 1.1 Update забезпечує такі операції управління графами: 

- CREATE - операція створення нового графу. 

- DROP операція для видалення графів і всього його вмісту. 

- COPY операція для копіювання вмісту одного графу в інший. 

- MOVE операція для переміщення усіх даних з одного графа в інший. 

- ADD операції для додавання всіх даних з одного графа в інший. 

Порядок виконання лабораторної роботи 

У процесі виконання лабораторної роботи вивчаються функціональні 

можливості мови для оновлення RDF графів SPARQL/Update. В даній роботі 

необхідно дотримуватися наступного алгоритму: 

1. Відкрийте додаток OpenLink Virtuoso 

2. Виконайте вправи, що запропоновано в теоретичній частині. 

3.  Опрацюйте команди Graph Update та Graph Management згідно тем, 

запропонованих в індивідуальному завдані. 

4. Підготуйте звіт про виконану лабораторну роботу.  

Контрольні питання 

1. Що є RDF? 

2. Яке призначення формата RDF? 

3. Що таке триплет? 

4. Що таке суб’єкт, предикат, об’єкт? 
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5. Що таке Graph Store? Яке його призначення? 

6. Які можливості надає SPARQL/Update? 

7. Назвіть операції  Graph Management. 

Література: [4, 5]. 

 

Лабораторна робота № 4 

Тема. Застосування мов оновлення RDF графів в розподіленому 

інформаційному середовищі 

Мета: вивчення можливостей SPARQL Update. 

Короткі теоретичні відомості 

Graph update оновлює існуючі графи Graph Store, але не створює або 

видаляє їх. 

– INSERT DATA – операція для додавання кількох триплетів у граф, які 

вказані в запиті. Для цього СЛІД створити цільовий граф, якщо він не існує.  

– DELETE DATA – операція для видалення деяких триплетів які вказано 

в запиті, якщо вони є в графі. 

–  DELETE/INSERT – операція зміни складається з групи триплетів, 

повинні бути видалені і групи триплетів, що повинні бути додані. 

– LOAD – операція зчитує вміст документа, графа у Graph Store. 

– CLEAR – операція для видалення всіх триплетів (одного або більше) з 

графу. 

Порядок виконання лабораторної роботи 

У процесі виконання лабораторної роботи вивчаються функціональні 

можливості мови для оновлення RDF графів SPARQL/Update. В даній роботі 

необхідно дотримуватися наступного алгоритму: 

3. Відкрийте додаток OpenLink Virtuoso 

4. Виконайте вправи, що запропоновано в теоретичній частині. 

3.  Опрацюйте команди Graph Update та Graph Management згідно тем, 

запропонованих в індивідуальному завдані. 

4. Підготуйте звіт про виконану лабораторну роботу.  
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Контрольні питання 

1. Яке призначення формата RDF? 

2. Назвіть операції  Graph Update. 

3. Що таке суб’єкт, предикат, об’єкт? 

4. Що таке Graph Store? Яке його призначення? 

5. Які можливості надає SPARQL/Update? 

Література: [4, 5]. 

 

  Лабораторна робота № 5 

Тема. Застосування графових шаблонів та способи включення 

необов’язкових значень на мові SPARQL 

Мета: вивчення синтаксису мови SPARQL. 

Короткі теоретичні відомості 

SPARQL (рекурсивний акронім від англ. SPARQL Protocol and RDF 

Query Language)) – мова запитів до даних, представлених по моделі RDF, а 

також протокол для передачі цих запитів і відповідей на них.  

Велика частина запитів SPARQL включає набір шаблонів триплетів, 

який називається основним графовим шаблоном. Шаблони триплетів схожі на 

RDF-триплети, за винятком того, що кожен суб’єкт, предикат і об’єкт може 

бути змінною. Основний графовий шаблон відповідає підграфові RDF-даних, 

коли RDF-терміни цього підграфа можуть бути замінені змінними, а результат 

являється RDF-графом, еквівалентним підграфові. 

SPARQL заснований на встановленні відповідності графовим шаблонам. 

Більш складні графова шаблони можуть бути сформовані шляхом об’єднання 

менших шаблонів. Існують різні способи компоновки графових шаблонів: 

- Основні графові шаблони, де повинен відповідати набір шаблонів 

триплетів. 

- Груповий графовий шаблон, де повинен відповідати набір графових 

шаблонів. 

http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%96%D0%B2_%D0%B4%D0%BE_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/Resource_Description_Framework
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D1%96_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85&action=edit&redlink=1
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- Необов’язкові графовий шаблони, де додаткові шаблони можуть 

розширювати рішення. 

- Альтернативний графовий шаблон, де можуть використовуватися два 

або більше можливих варіанти шаблонів. 

- Шаблони іменованих графів, де шаблони відповідають пойменованим 

графам. 

Основні графові шаблони 

Основні графові шаблони представлені наборами шаблонів триплетів. 

Відповідність графовим шаблоном SPARQL визначено в термінах об’єднання 

результатів відповідності основним графовим шаблонам. 

Послідовність шаблонів триплетів, обмежених фільтром, становить 

єдиний основний графовий шаблон. Будь графовий шаблон представляється у 

вигляді основного графового шаблону. 

При використанні безіменних вершин у вигляді _: abc, область дії міток 

безіменних вершин обмежується основним графовим шаблоном. У будь-якому 

запиті мітка може застосовуватися лише в одному основному графовому 

шаблоні. 

SPARQL призначений для знаходження відповідності RDF-графам з 

простим наслідуванням. SPARQL може бути розширений до підтримки інших 

форм за допомогою введення певних умов (обмежень). 

Групові графові шаблони 

Груповий графовий шаблон в рядку запиту SPARQL обмежений 

фігурними дужками: {}. Наприклад, запитальний шаблон цього запиту 

представлений груповим шаблоном запиту, що складається з одного основного 

графового шаблону.  

Основні графові шаблони дозволяють додаткам формувати запити, повні 

шаблони яких повинні відповідати, щоб існувало рішення. Закінчені структури 

не можуть бути допущені в усіх RDF-графах. Корисними виявляються такі 

запити, які дозволяють додати інформацію до рішення, де ця інформація 

доступна, проте не відміняти рішення через те, що деяка частина шаблону 
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запиту не відповідає. Необов’язкова відповідність забезпечує таку можливість: 

якщо необов’язкова частина не відповідає, просто не створюється зв’язки, але 

саме рішення не виключається. 

Вправа 1: Включення необов’язкових значень. Відповідність 

необов’язковому шаблону 

Завдання: створити запит, який буде  включати необов’язкову 

відповідність рішення 

Необов’язкові складові графового шаблону можуть бути визначені 

синтаксично за допомогою ключового слова OPTIONAL, що застосовується до 

графового шаблону. 

 

 

Рисунок 1 

 

Тестові  дані: 

sparql 

PREFIX ns:<http://shcherbak.net/> 

INSERT DATA INTO <http://shcherbak.net/Patient> 

{  
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ns:Petrov ns:name "A.N.Petrov". 

ns:Petrov ns:homepage <http://shcherbak.net/Petrov/>. 

ns:Ivanov ns:name "A.N.Ivanov". 

ns:Ivanov ns:homepage <mailto:Ivanov@work.example>. 

ns:Ivanikov ns:name "A.N.Ivanikov". 

Формат запиту та результат (рис. 1). 

Вправа 2: Множинні необов’язкові графові шаблони 

Завдання: створити запит, який буде  включати два необов’язкові 

графові шаблони 

Графові шаблони визначаються рекурсивно. Графовий шаблон може 

містити нуль або більше необов’язкових графових шаблонів, а будь-яка частина 

запиту шаблону може мати необов’язкову частину. В наступному прикладі 

пропонується два необов’язкові графові шаблони. 

 

 

Рисунок 2 

Вхідні дані: 

sparql 

PREFIX ns:<http://shcherbak.net/> 

INSERT DATA INTO <http://shcherbak.net/Patient> 
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{  

ns:Petrov ns:name "A.N.Petrov". 

ns:Petrov ns:homepage <http://shcherbak.net/Petrov/>. 

ns:Ivanov ns:name "A.N.Ivanov". 

ns:Ivanov ns:mbox <mailto:Ivanov@work.example>. 

}  

Запит та результат показані на рисунку 2. 

Вправа 3. Визначення графа за умовчанням 

Завдання: створити запит для вибірки даних з графа за замовчуванням 

Запит для введення вхідних даних: 

sparql 

PREFIX ns:<http://shcherbak.net/> 

INSERT DATA INTO <http://shcherbak.net/Patient> 

{  

ns:Petrov_stud ns:name "A.N.Petrov". 

ns:Petrov_stud ns:homepage <http://shcherbak.net/Petrov/>. 

}. 

Запит та результат показано на рисунку 3: 

  

 

Рисунок 3 

 

За допомогою умови FROM NAMED запит може підтримувати IRI для 

пойменованих графів в наборі даних RDF. Кожен IRI використовується для 



19 

забезпечення одного пойменованого графа в наборі даних RDF. Використання 

однакових IRI в двох або більше умовах FROM NAMED призводить до появи в 

наборі даних одного пойменованого графа з таким IRI. 

Вправа 4. Отримання доступу до іменованих графів 

Завдання: створити запит для отримати доступ до іменованих графів 

  

 

Рисунок 4 

 

Запит для внесення вхідних даних в граф 

<http://shcherbak.net/Patient_group>: 

sparql 

PREFIX ns:<http://shcherbak.net/> 

Create graph <http://shcherbak.net/Patient_group> 

sparql 

PREFIX ns:<http://shcherbak.net/> 

INSERT INTO <http://shcherbak.net/Patient_group> 

{ 

<http://shcherbak.net/Patient>   ns:include "Petrov". 

<http://shcherbak.net/Patient_2> ns:include "Ivanov". 

} 

Запит для внесення вхідних даних в граф <http://shcherbak.net/Patient>: 
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sparql 

PREFIX ns:<http://shcherbak.net/> 

INSERT DATA INTO <http://shcherbak.net/Patient> 

{  

ns:Petrov ns:name "A.N.Petrov". 

ns:Petrov ns:homepage <http://shcherbak.net/Petrov/>. 

} 

Запит для внесення вхідних даних для графу 

<http://shcherbak.net/Patient_2>: 

sparql 

PREFIX ns:<http://shcherbak.net/> 

INSERT DATA INTO <http://shcherbak.net/Patient_2> 

{  

ns:Ivanov ns:name "A.N.Ivanov". 

ns:Ivanov ns:homepage <mailto:Ivanov@work.example>. 

} 

Запит на вибірку та результат показано на рис. 4. 

Порядок виконання лабораторної роботи 

У процесі виконання лабораторної роботи вивчаються функціональні 

можливості мови для оновлення RDF графів SPARQL/Update. В даній роботі 

необхідно дотримуватися наступного алгоритму: 

1. Відкрийте додаток OpenLink Virtuoso 

2. Виконайте вправи, що запропоновано в теоретичній частині та 

застосуйте запропоновані приклади запитів відповідно до предметної області, 

що запропонована в індивідуальному завдані. 

3. Підготуйте звіт про виконану лабораторну роботу.  

Контрольні питання 

1. Дайте визначення поняттям: 

– основні графові шаблони; 

– шаблони іменованих графів; 

– групові графові шаблони. 

2. Що представляє собою модель даних RDF? 

3. Що таке SPARQL запит? 

4. Яке призначення слова GRAPH в SPARQL запитах? 

Література: [4, 5, 6]. 
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Лабораторна робота № 6 

Тема. Створення RDF засобами SPARQL в Virtuoso  

Мета: вивчення можливостей SPARQL та RDF. 

Короткі теоретичні відомості 

Загальна схема SPARQL-запиту має наступний вигляд: 

PREFIX foaf: <http://xmlns.com/foaf/0.1/> 

# префіксні оголошення 

FROM ... 

# джерела запиту 

SELECT ... 

# пункт результату 

WHERE {...} 

# критерії запиту 

ORDER BY ... 

# модифікатори запиту 

Префіксні оголошення слугують для скорочення універсальних 

ідентифікаторів ресурсу. 

Джерела запиту визначають, які RDF графи використовуються для 

здійснення пошуку. 

Пункт результату повертає набір даних (вибірку), які задовольняють 

умові. 

Критерії запиту визначають, що запитувати в базовому наборі даних. 

Модифікатори запиту обмежують, упорядковують, і інакше 

перетворюють результати запиту. 

SPARQL дозволяє користувачам писати глобально однозначні запити.  

У мові SPARQL передбачений чотири види запитів для різних цілей: 

SELECT, ASK, DESCRIBE і CONSTRUCT. 

Ці форми запиту використовують рішення виходячи з відповідності 

шаблону для формування результуючих наборів або RDF- графів. Нижче 

приведені ці форми запиту : 

SELECT – Повертає все або підмножина змінних, пов’язаних c 

відповідним шаблоном запиту. 
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CONSTRUCT – повертає RDF- граф, створений шляхом заміни змінних в 

наборі шаблонів триплетів. 

ASK – повертає булеве значення, яке вказує, чи відповідає шаблон 

запиту. 

DESCRIBE – повертає RDF- граф, що описує знайдені ресурси. 

Кожна з цих форм запиту включає в себе блок WHERE, щоб обмежити 

запит, у випадку запиту DESCRIBE – WHERE не є обов’язковим. 

Нижче наведена частина часто використовуваних ключових слів в 

SPARQL запитів.  

PREFIX – слугує для скорочення URI. 

OPTIONAL – визначає необов’язковий шаблон. 

GRAPH – за допомогою нього формують запит, який застосовує шаблон 

до іменованих графів. 

DISTINCT – вказує, що кожне рішення в відповіді на запит буде 

унікальним. 

LIMIT – задає максимальну кількість виведених результатів. 

OFFSET – дозволяє не показувати в результаті перші n рішень. 

ORDER BY – дозволяє відсортувати результат за збільшенням (ASC()) 

або спаданням (DESC()). 

Синтаксис оператора SELECT з модифікатором Projection: 

SELECT $a $b ... 

Форма результату SELECT просто повертає значення змінних($a $b ...) з 

усіх знайдених рішень. 

Синтаксис без модифікатора Projection : 

SELECT * 

SELECT * повертає значення усіх змінних з усіх знайдених рішень. 

Вправа 1. SELECT 

Завдання: написати SPARQL запит на вибірку даних з графу 

Запит на додавання даних: 

sparql 
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PREFIX ns:<http://shcherbak.net/> 

INSERT DATA INTO <http://shcherbak.net/Patient> 

{  

ns:Petrov ns:name "A.N.Petrov". 

ns:Petrov ns:homepage <http://shcherbak.net/Petrov/>. 

ns:Ivanov ns:name "A.N.Ivanov". 

ns:Ivanov ns:homepage <mailto:Ivanov@work.example>. 

} 

 

 

 

Рисунок 1 

Запит на вибірку даних та результат вибірки показано на рис. 1: 

Додатки можуть використати форму ASK для тестування, чи має шаблон 

запиту рішення. Ніяка інформація про можливі рішення запиту не повертається, 

просто виконується перевірка наявності рішення. 

Синтаксис: 

ASK 

{ 

pattern 

} 

де pattern – звичайний шаблон. 
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Принцип дії SPARQL- процесора при використанні Ask запиту простий: 

якщо знаходиться хоча б одне рішення, то в результаті повертається – true, 

інакше – false. 

Вправа 2. Ask 

Завдання: перевірити вміст графу на наявність деякого значення 

В якості вхідних даних буде використано граф 

<http://shcherbak.net/Patient>, що і в попередній вправі. 

 Запит для перевірку наявності рішення та результат показано на рис. 2. 

 

Рисунок 2 

 

Форма DESCRIBE повертає єдиний результуючий RDF-граф, який 

містить RDF- дані про ресурси. Шаблон запиту використовується для створення 

результуючого набору.  

Синтаксис: 

DESCRIBE param1  param2 ... 

де parami – це змінна або iri. 

Форма результату Describe повертає RDF граф, який описує ресурси 

resourcei. 

де resourcei  – це parami , якщо parami – iri; 

значення parami, узяте з чергового рішення, якщо parami – змінна. 

Умова DESCRIBE сама по собі може узяти IRI для визначення ресурсу.  
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Вправа 3. DESCRIBE 

Завдання: отримати дані про RDF ресурси деякого графа 

В я кості вхідних даних буде використано деякий граф 

<http://shcherbak.net/Stud>. 

Формат запиту та результат показні на рис. 3. 

 

 

Рисунок 3 

Форма запиту CONSTRUCT повертає один RDF-граф, визначений 

графовим шаблоном. Синтаксис: 

CONSTRUCT 

{ 

    pattern 

} 

де pattern – деякий Construct – шаблон. 

Вправа 4. CONSTRUCT 

Завдання: перевизначити структуру триплета графа 

В я кості вхідних даних буде використано граф 

<http://shcherbak.net/Patient>. 

Формат запиту та результат виконання (рис. 4): 
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Рисунок 4 

 

Порядок виконання лабораторної роботи 

У процесі виконання лабораторної роботи вивчаються функціональні 

можливості мови запитів SPARQL. В даній роботі необхідно дотримуватися 

наступного алгоритму: 

1. Відкрийте додаток OpenLink Virtuoso 

2. Виконайте вправи, що запропоновано в теоретичній частині та 

застосуйте запропоновані приклади запитів відповідно до предметної області, 

що запропонована в індивідуальному завдані. 

3. Підготуйте звіт про виконану лабораторну роботу.  

Контрольні питання 

1. Яке призначення SPARQL запитів? 

2. Опишіть загальну схему SPARQL запиту. 

3. Що таке префіксні оголошення? 

4. Що таке джерело SPARQL запиту? 

5. Яке призначення команди SELECT? 
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6. За допомогою якої команди можна перевизначити структуру триплета 

графа? 

7. Яке призначення команди DESCRIBE? 

8. Яке призначення команди ASK? 

Література: [5, 6]. 

 

Лабораторна робота № 7 

Тема. Обмеження доступу до розподілених даних RDF графів  

Мета: вивчення можливостей налаштування прав користувачів  

Короткі теоретичні відомості 

Virtuoso підтримує граф рівня безпеки для «фізичного» зберігання RDF. 

Це можливо нагадує таблицю прав доступу в SQL Server.  

У SPARQL дані різних додатків використовують одну таблицю тому мова 

запитів дозволяє вибрати дані всіх додатків одночасно. Ця особливість робить 

SPARQL зручним для крос-додатків інтеграції даних.  

Користувач повинен стати членом відповідної групи (SPARQL_SELECT, 

SPARQL_SPONGE або SPARQL_UPDATE) для того, щоб почати 

використовувати свій граф на рівні привілеїв. 

В реляційній базі даних, за замовчуванням дозвіл тривіальний. DBA, як 

правило, звернено увагу на те, що будь-хто може отримати доступ до таблиці 

для читання і запису. Таблиці завжди створюються, перш ніж буде внесено 

обмеження безпеки на них. 

Чотири види доступу визначаються чотирма бітами цілого числа 

«permission bit-mask»: 

- Біт 1 дозвіл доступу на читання. 

- Біт 2 дозвіл на запис через SPARUL. 

- Біт 4 дозвіл на запис за допомогою методу «RDF sponge». 

- Біт 8 дозволяє отримати список членів групи графа. 

Коли запит SPARQL повинні перевірити, чи  даний користувач має дозвіл 

на доступ до даного графу, то порядок перевірки виглядає наступним чином: 
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- дозвіл користувача на конкретний граф; 

- дозвіл за замовчуванням для користувачів на всіх графах; 

- public дозвіл на конкретні граф; 

- public дозвіл на всі графи. 

Якщо всі пункти для користувача встановлено то він має доступ – 

«read/write/sponge/list». 

Для користувача «nobody», кроки 3 і 4 стали точними копіями кроків 1 і 2, 

тому вони пропускаються. 

Вправа 1: Налаштування нового користувача 

Завдання:  1. Створити декілька користувачів. 2.   Надати 

SPARQL_SELECT, SPARQL_SPONGE або SPARQL_UPDATE для 

користувача.  3.  Встановити набори дозволів користувача для всіх графів.  

4. Надати права користувачам на деякі конкретні графи. 

1. Створення декількох користувачів в алфавітному порядку: 

DB.DBA.USER_CREATE (‘Anna’, ‘Anna’); 

DB.DBA.USER_CREATE (‘Brad’, ‘Brad’); 

DB.DBA.USER_CREATE (‘Carl’, ‘Carl’); 

grant SPARQL_UPDATE to "Anna"; 

grant SPARQL_UPDATE to "Brad"; 

grant SPARQL_UPDATE to "Carl"; 

2. Надання прав користувачам.  

Передбачається, що деякі дані конфіденційні. 

DB.DBA.RDF_DEFAULT_USER_PERMS_SET (‘nobody’, 0); 

Встановлення заборони прав для доступу до усіх графів (навіть для 

читання). 

DB.DBA.RDF_DEFAULT_USER_PERMS_SET (‘Anna’, 0); 

DB.DBA.RDF_DEFAULT_USER_PERMS_SET (‘Brad’, 0); 

DB.DBA.RDF_DEFAULT_USER_PERMS_SET (‘Carl’, 0); 

Встановлення права перегляду  особистого графа і системних даних для 

користувача «Anna». 
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DB.DBA.RDF_GRAPH_USER_PERMS_SET (‘http://shcherbak.net/Anna/system’, ‘Anna’, 

1); 

Встановлення права перегляду і запису даних приватного характеру  для 

користувача «Anna». 

DB.DBA.RDF_GRAPH_USER_PERMS_SET (‘http://shcherbak.net/Anna/private’, ‘Anna’, 

3); 

Встановлення прав для перегляду та запису для користувачів «Anna» та 

«Brad» (оскільки вони є друзями і можуть читати записки один одного). 

DB.DBA.RDF_GRAPH_USER_PERMS_SET (‘http://shcherbak.net/Anna/friends’, ‘Anna’, 

3); 

DB.DBA.RDF_GRAPH_USER_PERMS_SET (‘http://shcherbak.net/Anna/friends’, ‘Brad’, 

1); 

DB.DBA.RDF_GRAPH_USER_PERMS_SET (‘http://shcherbak.net/Brad/friends’, ‘Brad’, 

3); 

DB.DBA.RDF_GRAPH_USER_PERMS_SET (‘http://shcherbak.net/Brad/friends’, ‘Anna’, 

1); 

 Встановлення прав доступу та запису деякого графа для користувачів  

«Brad» та «Carl».  

 DB.DBA.RDF_GRAPH_USER_PERMS_SET 

(‘http://shcherbak.net/BubbleSortingServicesInc’, ‘Brad’, 3); 

DB.DBA.RDF_GRAPH_USER_PERMS_SET 

(‘http://shcherbak.net/BubbleSortingServicesInc’, ‘Carl’, 3); 

 

Встановлення права перегляду і запису даних для користувача «Anna». 

(«Anna» пише блог для громадськості). 

DB.DBA.RDF_GRAPH_USER_PERMS_SET (‘‘http://shcherbak.net/Anna/blog’, ‘Anna’, 

3); 

DB.DBA.RDF_GRAPH_USER_PERMS_SET (‘‘http://shcherbak.net/Anna/blog’, 

‘nobody’, 1); 

Порядок виконання лабораторної роботи 

У процесі виконання лабораторної роботи вивчаються можливості прав 

користувачів для доступу до графів. В даній роботі необхідно дотримуватися 

наступного алгоритму: 

1. Відкрийте додаток OpenLink Virtuoso. 
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2. Виконайте приклади, що запропоновано в теоретичній частині. 

Створіть декілька користувачів. Надайте їм деякі права та перевірте 

правильність налаштувань за допомогою запитів на вибірку та запитів на 

додавання даних. 

3. Підготуйте звіт про виконану лабораторну роботу.  

Контрольні питання 

1. Що таке безпека даних.  

2. які існують рівні доступу до даних в Virtuoso? 

3. Як можна встановити право на читання даних для користувача? 

Наведіть приклад команди.  

4. Як можна встановити право додавання даних для користувача? 

Наведіть приклад команди.  

5. Який порядок перевірки прав користувача? 

Література: [3]. 

 

Лабораторна робота № 8 

Тема. Модифікатори послідовності рішення задач на розподілених 

даних RDF 

Мета: вивчення можливостей використання модифікаторів послідовності 

рішення. 

Короткі теоретичні відомості 

 Модифікаторами послідовності рішень являються: 

- Модифікатор послідовності (Order): упорядковує рішення. 

- Модифікатор проекції (Projection): вибирає певні змінні. 

- Модифікатор унікальності (Distinct): гарантує унікальність рішень в 

послідовності. 

- Модифікатор скорочення (Reduced): дозволяє елімінацію деяких не 

унікальних рішень. 

- Модифікатор зрушення (Offset): контролює, де починаються рішення в 

усій послідовності рішень. 



31 

- Модифікатор межі (Limit): обмежує число рішень.  

Послідовність застосування модифікаторів співпадає з послідовністю 

наведеного вище списку.  

Умова ORDER BY встановлює порядок послідовності рішень. За умовою 

ORDER BY розташовані компаратори послідовності, що складаються з 

вираження і необов’язкового модифікатора послідовності(ASC() або DESC()). 

Кожен компаратор послідовності являється або висхідним(ascending), – 

позначається модифікатором ASC() або відсутністю модифікатора – або 

низхідним(descending) – позначається модифікатором DESC(). 

Синтаксис: 

ORDER BY param1  param2 ... 

де parami – це 

$x або ASC($x) або DESC($x) 

де $x – деяка змінна. 

ASC($x) – сортує результат за збільшенням змінної $x. 

DESC($x) – сортує результат по убуванню змінної $x. 

Вправа1: ORDER BY 

Завдання: Відсортувати результуючу вибірку запиту 

Запит для введення вхідних даних: 

sparql 

PREFIX ns:<http://shcherbak.net/> 

INSERT DATA INTO <http://shcherbak.net/Patient> 

{  

ns:Petrov ns:name "A.N.Petrov". 

ns:Petrov ns:homepage <http://shcherbak.net/Petrov/>. 

ns:Ivanov ns:name "P.L.Ivanov". 

ns:Ivanov ns:homepage <mailto:Ivanov@work.example>. 

ns:Potapov ns:name "B.N.Potapov". 

ns:Potapov ns:homepage <mailto:Potapov@work.example>. 

}  

Запит на вибірку відсортованих даних за збільшенням та результат 

виконання показано на рис. 1. 
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Рисунок 1 

 

Послідовність рішень може бути перетворена в одне, яке включає лише 

підмножину змінних. Для кожного вирішення в послідовності формується нове 

рішення шляхом певного вибору змінних за допомогою запиту SELECT. 

Projection – найпростіший модифікатор послідовності рішень. 

Вправа 2: Модифікатор проекції (Projection) 

Завдання: створити запит на вибірку тільки імен описаних в RDF- графі 

за допомогою властивостей ns. 

В якості вхідних даних буде використано граф 

<http://shcherbak.net/Patient>, дані в який були внесені в попередній вправі. 

Запит на вибірку даних та результат виконання показано на рис. 2. 
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Рисунок 2 

 

Для вибірки унікальних значень використовують модифікатор 

унікальності Distinct 

Синтаксис: 

SELECT DISTINCT ...  

Вправа 3: модифікатор унікальності Distinct 

Завдання: створити запит на вибірку унікальних значень предикатів 

описаних в RDF-графі за допомогою властивостей ns. 

В якості вхідних даних буде використано граф 

<http://shcherbak.net/Patient>, дані в який були внесені в попередній вправі. 

Запит на вибірку даних та результат виконання показано на рис. 3. 
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Рисунок 3 

 

OFFSET дозволяє згенерованим рішенням починатися після певного 

числа рішень. 

Синтаксис: 

OFFSET n 

дозволяє не показувати в результаті перші n рішень. 

Вправа4: Модифікатор Offset 

Завдання: створити запит на вибірку імен починаючи з другого значення. 

В якості вхідних даних буде використано граф 

<http://shcherbak.net/Patient>, дані в який були внесені в попередній вправі. 

Запит на вибірку даних та результат виконання показано на рис. 4. 
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Рисунок 4 

 

Умова LIMIT задає верхню межу числа рішень. Якщо фактичне число 

рішень перевищує ліміт, то число рішень не перевищить заданий ліміт. 

Синтаксис: 

LIMIT n 

Ключове слово LIMIT задає максимальне значення рішень, які будуть в 

результаті (тобто максимальна кількість рядків). 

Вправа 5: Модифікатор межі Limit 

Завдання: створити запит на вибірку перших двох значень. 

В якості вхідних даних буде використано граф 

<http://shcherbak.net/Patient>, дані в який були внесені в попередній вправі. 

Запит на вибірку даних та результат виконання показано на рис. 5. 
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Рисунок 5 

 

Порядок виконання лабораторної роботи 

У процесі виконання лабораторної роботи вивчаються функціональні 

можливості мови запитів SPARQL. В даній роботі необхідно дотримуватися 

наступного алгоритму: 

1. Відкрийте додаток OpenLink Virtuoso 

2. Виконайте вправи, що запропоновано в теоретичній частині та 

застосуйте запропоновані приклади запитів відповідно до предметної області, 

що запропонована в індивідуальному завдані. 

3. Підготуйте звіт про виконану лабораторну роботу.  

Контрольні питання 

1. Які модифікатори послідовності рішень вам відомі? 

2. За допомогою якого модифікатора можна відібрати унікальні записи? 

3. За допомогою якого модифікатора можна відібрати перші декілька 

записів? 

4. За допомогою якого модифікатора можна відібрати записи починаючи 

з заданого? 
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5. Як можна впорядкувати дані запиту? Які є параметри впорядкування? 

Література: [6, 7]. 

 

Лабораторна робота № 9 

Тема.  Особливості роботи з функціями SRARQL  

Мета: вивчення функцій мови SRARQL.  

Короткі теоретичні відомості 

Фільтри SPARQL обмежують рішення шаблону графа відповідно цим 

обмеженням.  

Функції SPARQL та оператори діють на термінах RDF і змінних 

SPARQL.  

 SPARQL має додаткові оператори, які діють на певні підмножини 

термінів RDF. Посилаючись на тип, такі терміни позначають типізований 

літералів з відповідною Схемою XML [XSDT] datatype IRI: 

xsd:integer 

xsd:decimal 

xsd:float 

xsd:double 

xsd:string 

xsd:boolean 

xsd:dateTime 

Вправа1: Bound 

Завдання: створити запит з використанням функції Bound 

Синтаксис: 

xsd:boolean  BOUND (variable var) 

Вхідні дані: 

sparql 

PREFIX ns:<http://shcherbak.net/> 

prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> 

INSERT DATA INTO <http://shcherbak.net/Patient> 

{  

ns:Petrov ns:name "A.N.Petrov". 
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ns:Petrov ns:homepage <Petrov@work.example>. 

ns:Petrov ns:date_of_bir "1990-04-04"^^xsd:date.  

ns:Ivanov ns:name "A.N.Ivanov". 

ns:Ivanov ns:homepage "mailto:Ivanov@work.example". 

ns:Potapov ns:name "A.N.Potapov". 

} 

Запит на вибірку даних про пацієнта, для якого визначена дата 

народження, показано на рис. 1. 

 

 

 

Рисунок 1 

 

Запит на вибірку даних про пацієнта, для якого не визначена дата 

народження, показано на рис. 2. 
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Рисунок 2 

 

Вправа 2: Функції на RDF термінах. isIRI 

Завдання: створити запит з використанням функції isIRI 

Синтаксис: 

xsd:boolean  ISIRI (RDF term term) 

xsd:boolean  ISURI (RDF term term)  

Повертається true, якщо термін – IRI. Інакше повертає false.  

В якості вхідних даних буде використано граф 

<http://shcherbak.net/Patient>, дані в який були внесені в попередній вправі. 

Запит на вибірку даних про пацієнта, для якого визначено homepage як 

IRI, показано на рис. 3. 
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Рисунок 3 

 

Вправа 3: Функції на RDF термінах. isLiteral 

Завдання: створити запит з використанням функції isLiteral 

 

 

Рисунок 4 
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Синтаксис: 

xsd:boolean  ISLITERAL (RDF term term) 

Повертається true, якщо термін – літерал. Інакше повертає false. 

В якості вхідних даних буде використано граф 

<http://shcherbak.net/Patient>, дані в який були внесені в попередній вправі. 

Запит на вибірку даних про пацієнта, для якого визначено homepage як 

літерал, показано на рисунку 4. 

Функція isNumeric повертається true, якщо термін – числове значення. 

Інакше повертає false. 

Синтаксис: 

xsd:boolean  ISNUMERIC(RDF термін терміну) 

Термін числовий, якщо він має відповідний datatype (see the section 

Operand Data Types) і має дійсну лексичну форму, роблячи це дійсним 

аргументом до функцій і операторів, що беруть числові аргументи. 

Приклади: 

isNumeric(12) true 

isNumeric("12") false 

isNumeric("12"^^xsd:nonNegativeInteger) true 

isNumeric("1200"^^xsd:byte) false 

isNumeric(<http://example/>) false 

 

Вправа 4: Функції на RDF термінах. str 

Завдання: створити запит з використанням функції str 

Синтаксис: 

simple literal  STR (literal ltrl) 

simple literal  STR (IRI rsrc) 

В якості вхідних даних буде використано граф 

<http://shcherbak.net/Patient>, дані в який були внесені в попередній вправі. 

Запит на вибірку даних про пацієнта, для якого визначено homepage як 

літерал, показано на рис. 4. 
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Рисунок 4 

 

Вправа 5: Функції на RDF термінах. lang 

Завдання: створити запит з використанням функції lang 

Синтаксис: 

simple literal  LANG (literal ltrl) 

Вхідна дані: 

sparql 

PREFIX ns:<http://shcherbak.net/> 

INSERT DATA INTO <http://shcherbak.net/Patient> 

{  

ns:Petrov ns:name "A.N.Petrov"@en. 

ns:Ivanov ns:name "A.Н.Иванов"@ru. 

ns:Potapov ns:name "A.І.Потапов"@ua. 

} 

Запит на вибірку англійського ns:name показано на рис. 5. 
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Рисунок 5 

 

Вправа 6: Функції на RDF термінах. datatype 

Завдання: створити запит з використанням функції datatype 

Синтаксис: 

iri  DATATYPE (literal literal) 

Повертає datatype IRI літерала. 

Якщо літерал –  typed literal, повернеться datatype IRI. 

Якщо літерал –  simple literal, повернеться xsd:string 

Якщо literal is literal with a language tag, повернеться rdf:langString. 

Вхідна дані: 

sparql 

PREFIX ns:<http://shcherbak.net/> 

PREFIX eg:<http://biometrics.example/ns#>  

PREFIX xsd:<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#>  

INSERT DATA INTO <http://shcherbak.net/Patient> 

{  

ns:name1 ns:name       "Alice". 

ns:name1 eg:shoeSize   "9.5"^^xsd:float . 

ns:name2 ns:name       "Bob". 
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ns:name2 eg:shoeSize   "42"^^xsd:integer . 

} 

Наступний запит знаходить ns:name і ns:shoeSize кожного з shoeSize, яке є 

цілим числом. Запит та результат вибірки показано на рис. 6. 

 

 

Рисунок 6 

 

Порядок виконання лабораторної роботи 

У процесі виконання лабораторної роботи вивчаються функціональні 

можливості мови запитів SPARQL. В даній роботі необхідно дотримуватися 

наступного алгоритму: 

1. Відкрийте додаток OpenLink Virtuoso 

3. Виконайте вправи, що запропоновано в теоретичній частині та 

застосуйте запропоновані приклади запитів відповідно до предметної області, 

що запропонована в індивідуальному завдані. 

3. Підготуйте звіт про виконану лабораторну роботу.  

Контрольні питання 

1. Яке призначення функції BOUND? 

2. Яке призначення функції isIRI? 
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3. Яке призначення функції isLiteral? 

4. Яке призначення функції isNumeric? 

5. Яке призначення функції str? 

6. Яке призначення функції LANG? 

7. Яке призначення функції regex? 

Література: [8]. 

 

Лабораторна робота № 10 

Тема. Міжпрограмна взаємодія  на основі OpenOffice.org Base та 

OpenLink Virtuoso 

Мета: Набути практичних навиків створенню зв’язку між OpenLink 

Virtuoso та OpenOffice.org Base. 

Короткі теоретичні відомості 

Пакет OpenOffice.org може використовувати різні обробники баз даних. 

Потрібно надати потрібний драйвер, і OpenOffice.org зможе з’єднатися з будь-

якою СУБД. 

ODBC (англ. Open DataBase Connectivity) – це відкритий інтерфейс 

доступу до баз даних, розроблений консорціумом X/Open. 

Вправа 1: ODBC драйвер 

Завдання: налаштувати ODBC драйвер 

При налаштуванні зв’язку між OpenLink Virtuoso та OpenOffice.org Base 

необхідно завантажити відповідний ODBC драйвер для Virtuoso Personal Edition 

з сайту http://download.openlinksw.com/downwiz/download.vsp.  

Після завантаження драйверу, необхідно виконати його установку та 

перейти до встановлення нового ODBC зв’язку. Для цього потрібно відкрити 

вікно «Источники данных (ODBC)».  

У вікні, що відкрилося на вкладці «Драйверы» можна побачити щойно 

зареєстрований драйвер «OpenLink Virtuoso». 

Для створення нового ODBC зв’язку потрібно перейти на вкладку 

«Пользовательский DNS» (рис. 1) та натиснути кнопку «Добавить».  
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Рисунок 1 

 

У вікні створення нового джерела даних (рис. 2) потрібно обрати 

«OpenLink Virtuoso» та натиснути кнопку «Готово». 

 

 

Рисунок 2 

У вікні, що відкрилося потрібно внести ім’я  зв’язку та відповідний 

сервер Virtuoso, як показано на рисунку 3, та натиснути кнопку «Next».  
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Рисунок 3 

 

На наступному кроці потрібно зняти «галочку» та натиснути кнопку 

«Next» (рис. 4). 

 

 

Рисунок 4 

 

У полях вікна, що відкрилося, потрібно внести ім’я бази даних та 

поставити «галочки», як показано на рисунку 5 та натиснути кнопку «Finish». 
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Рисунок 5 

 

Вправа 2: ODBC зв’язок 

Завдання: створити  ODBC  зв’язок між OpenLink Virtuoso та 

OpenOffice.org Base 

Перш за все потрібно відкрити додаток OpenOffice.org Base та вибрати 

документ «База данных».  

На першому кроці майстру баз даних «Выбор базы данных» потрібно 

обрати пункт «Подключиться к существующей базе данных» та у випадаючому 

списку вибрати «ODBC» (рис. 6) та натиснути кнопку «Далее». 

На другому кроці майстру баз даних «Установка подключения к ODBC» 

потрібно натиснути кнопку «Просмотр» та обрати ім’я ODBC джерела 

«virtuoso_ connection» (рис. 7) та натиснути кнопку «Далее». 
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Рисунок 6 

 

 

Рисунок 7 

 

На кроці «Аутентификация пользователя» в поле «Имя пользователя» 

необхідно внести значення «dba» та поставити «галочку» біля «Требуется 

пароль» (рис. 8). 
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Рисунок 8 

 

Для перевірки з’єднання потрібно натиснути кнопку «Тест соединения». 

У вікні, що відкрилося – внести значення паролю «dba» та натиснути «Ok».  

Вікно, як показано на рис. 9, свідчить про встановлення успішного 

з’єднання.  

 

 

Рисунок 9 

 

Далі потрібно натиснути «Ok» та «Далее». 

У вікні наступного кроку «Сохранить и выполнить» потрібно натиснути 

кнопку «Готово» та задати ім’я бази даних та місце, де вона буде збережена.  

Як результат можна побачити таблиці бази даних «DB» (рис. 10). 
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Рисунок 10 

 

Порядок виконання лабораторної роботи 

У процесі виконання лабораторної роботи вивчаються встановлення 

зв’язку OpenLink Virtuoso та додатку OpenOffice.org Basе за допомогою 

драйверу ODBC. В даній роботі необхідно дотримуватися наступного 

алгоритму: 

1. Встановити драйвер ODBC:  

2. Використовуючи теоретичні положення створити зв’язок між 

OpenLink Virtuoso та додатком OpenOffice.org Basе,  результат виконання якого 

включіть до звіту лабораторної роботи. При створенні зв’язку використайте 

базу даних відповідно до індивідуального завдання, створену на першій 

лабораторній роботі. 

3. Результати виконання лабораторної роботи продемонструйте 

викладачеві. 

4.  Підготуйте звіт про виконану лабораторну роботу.  
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Контрольні питання 

1. Що таке ODBC драйвер? 

2. Які налаштування необхідно здійснити в OpenOffice.org Base  для 

створення зв’язку з OpenLink Virtuoso? 

3. Перерахуйте етапи створення зв’язку між OpenOffice.org Base та 

OpenLink Virtuoso. 

Література: [9]. 

 

3 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

Таблиця 3.1 – Критерії оцінювання лабораторних робіт 

Види самостійної 

роботи 

Планові 

терміни 

виконання 

Форма контролю та 

звітності 

Максимальна 

кількість балів 

1 2 3 4 

(лекцій – 20, лабораторних занять – 20, підсумковий контроль – д. залік) 

І За систематичність і активність роботи на семінарських 

(практичних) заняттях 

1.1 Підготовка до 

лабораторних 

занять (вивчення 

обов’язкової та 

додаткової 

літератури, 

текстів лекцій; 

виконання 

тестових завдань, 

розв’язання 

задач) 

Протягом 

семестру 

Поточний контроль 

знань на лабораторних 

заняттях у т. ч.: 

 

відповіді на питання 0 – 2 

звіт з лабораторної 

роботи 

0 – 3 

захист 10 лабораторних 

робіт 

5 х 10 = 50 

Разом за п. І   50 

ІІ За виконання модульних контрольних завдань 

2.1 Написання 2 

контрольних 

робіт 

протягом 

семестру 

Перевірка правильності 

виконання контрольних 

робіт 

2х5=10 

 

Разом за п. ІІ   10 
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Продовження таблиці 3.1 

1 2 3 4 

ІІІ За виконання індивідуальних завдань для самостійного опрацювання 

(обов’язкові для студентів, що претендують на оцінку «відмінно») 

1.1 Написання 

РГ 

1.2 Виконання 

індивідуального 

завдання 

протягом 

семестру 

Перевірка правильності 

виконання РГ 

15 

 

15 

Разом за п. ІІІ   30 

УСЬОГО БАЛІВ 90 

ЛЕКЦІЇ 10 

РАЗОМ БАЛІВ 100 

 



54 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 

 

1. OpenLink Virtuoso Universal Server: Documentation [Електронний 

ресурс] – Режим доступу : http://docs.openlinksw.com/virtuoso/ 

2. Virtuoso Open-Source Edition  [Електронний ресурс] – Режим доступу :  

http://virtuoso.openlinksw.com/dataspace/doc/dav/wiki/Main/ 

3. OpenLink Virtuoso Universal Server: Documentation – Contents 

[Електронний ресурс] – Режим доступу :  

http://docs.openlinksw.com/virtuoso/contents.html 

4. DuCbarme B. Learning SPARQL / B.DuCbarme. – O’Reilly Media : 

2011. – 258 c. 

5. OpenLink Virtuoso Universal Server: Documentation – Contents 

[Електронний ресурс] – Режим доступу :  http://www.w3.org/TR/sparql11-update/ 

6. Язык запросов SPARQL для RDF [Електронний ресурс] – Режим 

доступу :  http://shcherbak.net/translations/ru_sparql_shcherbak_net.html 

7.  Все о Semantic Web. SPARQL – язык запросов к RDF [Електронний 

ресурс] – Режим доступу :  http://semanticweb.narod.ru/3.html#c6 

8. SPARQL 1.1 Query Language  [Електронний ресурс] – Режим доступу :  

http://www.w3.org/TR/sparql11-query/ 

9. Матеріал з Вікіпедії – вільної енциклопедії. ODBC [Електронний 

ресурс] – Режим доступу :  http://uk.wikipedia.org/wiki/ODBC 

http://docs.openlinksw.com/virtuoso/
http://virtuoso.openlinksw.com/dataspace/doc/dav/wiki/Main/
http://docs.openlinksw.com/virtuoso/contents.html
http://www.w3.org/TR/sparql11-update/
http://shcherbak.net/translations/ru_sparql_shcherbak_net.html
http://semanticweb.narod.ru/3.html#c6
http://www.w3.org/TR/sparql11-query/
http://uk.wikipedia.org/wiki/ODBC


55 
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