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4.1 ΓΕΝΙΚΑ
Γύρω στα 1986, η προσπάθεια συσχετισµού αντικειµένων και βάσεων δεδοµένων, ήταν
συναρπαστική. Από την πλευρά των βάσεων δεδοµένων υπήρχε η τάση επέκτασης του
σχεσιακού µοντέλου, που µόλις πριν από λίγο καιρό είχε καθιερωθεί. Από την πλευρά των
γλωσσών προγραµµατισµού υπήρχε η τάση πρόσθεσης χαρακτηριστικών όπως διάρκεια στα
δεδοµένα. Από τη συνάντηση των δύο τάσεων προέκυψε µια ποικιλία απόψεων: κάποιοι
πίστευαν ότι ο συνδυασµός χαρακτηριστικών από τις αντικειµενοστρεφείς γλώσσες
προγραµµατισµού και τις βάσεις δεδοµένων θα δηµιουργούσε ένα νέο είδος συστηµάτων
βάσεων δεδοµένων. Την ίδια στιγµή, κάποιοι άλλοι πίστευαν ότι, µε τη βοήθεια των
αντικειµένων, ο κόσµος θα έπρεπε να προσανατολιστεί σε εργαλεία (toolkits) που θα
βοηθούσαν τους προγραµµατιστές να κατασκευάσουν εξειδικευµένα συστήµατα διαχείρισης
βάσεων δεδοµένων. Στη συνέχεια του κεφαλαίου αυτού, θα παρουσιάσουµε το πώς οι
διαφορετικές αυτές προσεγγίσεις κατέληξαν στη δηµιουργία των αντικειµενοστρεφών
συστηµάτων βάσεων δεδοµένων. Προηγουµένως, όµως, θα κάνουµε µια µικρή εισαγωγή στις
έννοιες του προσανατολισµού στα αντικείµενα.
Προσανατολισµός στ' Αντικείµενα (Object Orientation) σηµαίνει µια "µοντελοποίηση του
λογισµικού (software) και κάποιες αρχές ανάπτυξης που διευκολύνουν την κατασκευή
σύνθετων συστηµάτων από ξεχωριστά συστατικά" [Kh93].
Τι είναι "Αντικείµενο" (Object); "Αντικείµενο είναι µια ξεχωριστή οντότητα, που προσπαθεί
να µοντελοποιήσει και να προσεγγίσει όσον το δυνατό καλύτερα, το φυσικό κόσµο." [CK86].
Ένα αντικείµενο µπορεί να διενεργήσει ένα σύνολο δραστηριοτήτων. Το σύνολο, αυτό, των
δραστηριοτήτων του, καθορίζει και τη συµπεριφορά του (object's behaviour). Ο ορισµός της
συµπεριφοράς ενός αντικειµένου αποτελείται από τρία µέρη:
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• τη διαπροσωπεία (interface)
• τον κώδικα (code)
• τα δεδοµένα (data)
Η διαπροσωπεία ενός αντικειµένου αποτελείται από ένα σύνολο εντολών που κάθε µία
επιτελεί µία συγκεκριµένη εργασία. Ένα αντικείµενο ζητά από ένα άλλο να εκτελέσει µία
εντολή στέλνοντάς του ένα µήνυµα. Ο έλεγχος µεταβιβάζεται από το αντικείµενο αποστολέα
(sender) στο αντικείµενο παραλήπτη (receiver), µέχρι το δεύτερο να ολοκληρώσει την
ζητηθείσα εντολή. Στη συνέχεια, ο έλεγχος επιστρέφει στον αποστολέα. Ένα µήνυµα µπορεί
να περιέχει πληροφορία για τον αποστολέα, µε τη µορφή ορισµάτων. Το αντικείµενο
παραλήπτης, από την πλευρά του, µπορεί να επιστρέψει µια τιµή πίσω στο αιτούν αντικείµενο.
Κάθε µήνυµα λαµβάνει ένα όνοµα το οποίο ονοµάζεται επιλογέας (selector), και είναι το όνοµα
αυτό που αποστέλλεται στο αντικείµενο παραλήπτη.
Ένα άλλο σύνηθες φαινόµενο είναι το αντικείµενο που λαµβάνει ένα µήνυµα να στέλνει µε
τη σειρά του ένα άλλο µήνυµα σε ένα τρίτο αντικείµενο κ.ο.κ., όπως φαίνεται στο Σχήµα 4.1.
(1)
Αντικείµενο 1

(2)
Αντικείµενο 2

(4)

Αντικείµενο 3
(3)

Σχήµα 4.1 Ανταλλαγή µηνυµάτων µεταξύ αντικειµένων

Ο κώδικας του κάθε µηνύµατος εκτελείται κάθε φορά που ένα αντικείµενο λαµβάνει το εν
λόγω µήνυµα. Ο κώδικας που σχετίζεται µε κάθε µήνυµα ονοµάζεται µέθοδος. Όταν ένα
αντικείµενο λαµβάνει ένα µήνυµα, καθορίζει ποια µέθοδος πρέπει να εκτελεστεί και της
περνάει τον έλεγχο. Ένα αντικείµενο έχει τόσες µεθόδους, όσα και µηνύµατα. Εν γένει, το
όνοµα της µεθόδου είναι το ίδιο µε το όνοµα του µηνύµατος.
Τα δεδοµένα ενός αντικειµένου χρησιµοποιούνται για να διατηρούν την πληροφορία γύρω
από αυτό. Τα αντικείµενα διατηρούν µεταβλητές, οι οποίες υλοποιούν τα δεδοµένα και
ονοµάζονται instance variable1. Είναι σαφές ότι αυτού του είδους οι µεταβλητές ζουν όσο και
το αντικείµενο.
Ένα από τα χαρακτηριστικά του αντικειµενοστρεφούς προγραµµατισµού είναι και το
γεγονός, ότι ένα αντικείµενο µπορεί να έρθει σε επικοινωνία µε ένα άλλο, µόνο µέσω του
interface του δεύτερου. Η λογική και τα δεδοµένα κάθε αντικειµένου αποκρύπτονται. Το
interface ενθυλακώνει τον κώδικα και τα δεδοµένα κάθε αντικειµένου, γι' αυτό και το
χαρακτηριστικό αυτό, του αντικειµενοστρεφούς προγραµµατισµού, ονοµάζεται ενθυλάκωση
(encapsulation)
Είναι χαρακτηριστικό φαινόµενο, το γεγονός ότι πολλά αντικείµενα επιδεικνύουν την ίδια
ακριβώς συµπεριφορά και διαφέρουν µόνο στην τιµή των instance variables. Για να µην
επαναλαµβάνουµε τη συγγραφή του κώδικα για τις µεθόδους, τα δεδοµένα και το interface,
φροντίζουµε να οµαδοποιήσουµε τα αντικείµενα σε κλάσεις. Κλάση είναι µια οµάδα από
αντικείµενα µε παρόµοια σηµασιολογία και, εν γένει, παρόµοια δοµή και λειτουργίες. Είναι
χαρακτηριστικό, ότι στον αντικειµενοστρεφή προγραµµατισµό, δεν ορίζουµε αντικείµενα,
1Το όνοµα instance variables είναι σύµβαση της Smalltalk. Στη C++ οι µεταβλητές αυτές

ονοµάζονται data members. Στο εξής, εµείς θα χρησιµοποιούµε την ορολογία της
Smalltalk, εκτός από τις σαφείς αναφορές στη C++.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΕΙΣ ΒΑΣΕΙΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 81

αλλά τις κλάσεις στις οποίες ανήκουν. Ένα στιγµιότυπο (instance) είναι ένα αντικείµενο που
ανήκει στην κλάση αυτή, και έχει τα δικά του δεδοµένα.
∆οµούµε τις κλάσεις σε ιεραρχίες κλάσεων, έτσι ώστε να κατασκευαστεί ένα δέντρο από
κλάσεις. Κάθε κλάση κληρονοµεί από την πατρική της όλα τα χαρακτηριστικά της δεύτερης,
στα οποία, αν υπάρχει ανάγκη, προσθέτει και τα ιδιαίτερα δικά της. Το φαινόµενο αυτό
ονοµάζεται κληρονοµικότητα. Με τον τρόπο αυτό, µπορούµε να οµαδοποιούµε αλλά και να
εξειδικεύουµε τα αντικείµενα µε µια δενδρική δοµή εύκολα αντιληπτή σηµασιολογικά, η οποία
ταυτοχρόνως µας επιτρέπει να εξοικονοµούµε σηµαντικό τµήµα κώδικα (αφού δε χρειάζεται
να ορίσουµε ξανά τις λειτουργίες και τη δοµή µιας θυγατρικής κλάσης -αρκεί να έχει
περιγραφεί ο πατέρας της).
Τέλος, άλλο ένα χαρακτηριστικό του αντικειµενοστρεφούς προγραµµατισµού είναι το
γεγονός ότι διαφορετικά αντικείµενα αντιδρούν µε διαφορετικό τρόπο στο ίδιο µήνυµα.
(Έχουν, δηλαδή, διαφορετική υλοποίηση της µεθόδου για το ίδιο µήνυµα). Το φαινόµενο
ονοµάζεται πολυµορφισµός (polymorphism).
Κλείνοντας αυτή τη σύντοµη εισαγωγή για τον αντικειµενοστρεφή προγραµµατισµό,
συνοψίζουµε τα βασικά του χαρακτηριστικά, ως εξής:
• Ένα αντικείµενο αποτελείται από δεδοµένα, λογική και το interface που τα ενθυλακώνει
και που καθορίζει τη συµπεριφορά του αντικειµένου.
• Τα αντικείµενα επικοινωνούν µε µηνύµατα.
• Μια µέθοδος είναι η υλοποίηση ενός µηνύµατος.
• Αντικείµενα οµοειδή ανήκουν στην ίδια κλάση.
• Ο µόνος τρόπος για να υπάρξει επικοινωνία µε ένα αντικείµενο είναι µέσω του interface
του.
• ∆ύο αντικείµενα µπορεί να υλοποιούν το ίδιο µήνυµα µέσω διαφορετικών µεθόδων.
4.2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΝΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΟΥΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ
∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ (Object-Oriented Data Model)
Σύµφωνα µε το [Mai89] η έννοια µοντέλο δεδοµένων (data model) έχει διττή σηµασία:
σηµαίνει αφενός ένα συγκεκριµένο σχήµα ή γενικά, περιγραφή των metadata σε µια εφαρµογή,
και αφετέρου σηµαίνει τον τρόπο µε τον οποίο σχήµατα ή περιγραφές δεδοµένων εκφράζονται
σε ένα σύστηµα. Για τη δεύτερη ερµηνεία, προς την οποία και εµείς θα προσανατολιστούµε
στη συνέχεια, υπάρχουν επίσης, διάφορες παραλλαγές -εµείς θα υιοθετήσουµε τον ορισµό που
δίνεται στο [Di93]:
"Ένα µοντέλο δεδοµένων είναι ένα σύνολο από λογικά εργαλεία για την περιγραφή της
αναπαράστασης της πληροφορίας σε δεδοµένα. Περιλαµβάνει δε, ζητήµατα σχετικά µε:
• τύπους και δοµές δεδοµένων (types and data structures)
• λειτουργίες (operations)
• περιορισµούς ακεραιότητας (integrity constraints)"2
Στην ενότητα αυτή, θα ασχοληθούµε µε ζητήµατα που αφορούν το αντικειµενοστρεφές
µοντέλο δεδοµένων. Κυρίως θα βασιστούµε στο µοντέλο που προτείνεται στο [Di93], το οποίο
µε τη σειρά του βασίζεται στο µοντέλο που διαφαίνεται να υπάρχει στο [At+89]. Επιπλέον,

Αξίζει να σηµειωθεί, όµως, ότι παρ’ όλα αυτά, στο ίδιο σύγγραµµα, ο Dittrich
παρατηρεί «...(σ.σ. ένα µοντέλο) είναι λιγότερο ένα µοντέλο αυτό καθεαυτό, και
περισσότερο ένα πλαίσιο για να συλλάβουµε µοντέλα....»
2
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όπου κρίνεται αναγκαίο, θα αναφέρουµε τις ενστάσεις και τους προβληµατισµούς άλλων
επιστηµόνων.
Η γενική ιδέα είναι ότι ένα αντικειµενοστρεφές µοντέλο δεδοµένων προσπαθεί να ενώσει
ιδέες που διέπουν αντικειµενοστρεφή συστήµατα, µε καθιερωµένες ιδέες από ισχύοντα
µοντέλα δεδοµένων.
4.2.1 ∆οµή των ∆εδοµένων
Ένα αντικειµενοστρεφές µοντέλο δεδοµένων βασίζεται στη γενική ιδέα του αντικειµένου
(object) και της κλάσης (class).
Σύµφωνα µε το [Di93], ένα αντικείµενο µπορεί να θεωρηθεί σαν µία τετράδα:
<OID, τιµή, κατάσταση, κλάση>
και µια κλάση σαν µία εντεκάδα:
<όνοµα κλάσης, τύπος της τιµής των στιγµιοτύπων, τύπος της
κατάστασης των στιγµιοτύπων, {µηνύµατα στιγµιοτύπων}, {µέθοδοι
στιγµιοτύπων}, τιµή της κλάσης, κατάσταση της κλάσης, {µηνύµατα
της κλάσης}, τύπος της τιµής της κλάσης, τύπος της κατάστασης
της κλάσης, {µέθοδοι της κλάσης}>
Στη συνέχεια θα αναλύσουµε τα προαναφερθέντα στοιχεία (όχι πάντα µε τη σειρά που
αναφέρθηκαν) εισάγοντας και επιπλέον βασικά στοιχεία ενός αντικειµενοστρεφούς µοντέλου
δεδοµένων.
OID - Ταυτότητα αντικειµένου (Object identity)
Σαφής ορισµός για την έννοια της ταυτότητας αντικειµένου (OID - object identifier ή object
identity), δεν υπάρχει. Θα µπορούσε να αναφέρει κανείς τον ορισµό που δίνουν οι Copeland
και Khoshafian [CK86]:
"Ταυτότητα είναι η ιδιότητα ενός αντικειµένου που ξεχωρίζει το κάθε αντικείµενο από όλα τα
άλλα".
Για να υλοποιηθεί η έννοια της ταυτότητας αντικειµένου, κάνουµε την παραδοχή, ότι
υπάρχει ένας (θεωρητικά άπειρος) αριθµός αναγνωριστικών (identifiers), τα οποία ικανοποιούν
τις παρακάτω συνθήκες:
• ένα αναγνωριστικό σxετίζεται µε κάθε µη βασικό αντικείµενο (nonbase object).
• το αναγνωριστικό σχετίζεται µε το αντικείµενο κατά τη διάρκεια της δηµιουργίας του
αντικειµένου, και παραµένει συσχετισµένο µε το αντικείµενο, ανεξάρτητα από τις αλλαγές
στην κατάσταση του αντικειµένου.
• η αντιστοιχία µεταξύ αναγνωριστικών και αντικειµένων στη Βάση ∆εδοµένων πρέπει να
είναι ένα προς ένα. Η ιδιότητα αυτή ονοµάζεται συνέπεια (consistency). Το αναγνωριστικό
καθορίζει µονοσήµαντα το αντικείµενο, το οποίο µε τη σειρά του παραµένει άρρηκτα
συνδεδεµένο µαζί του, καθ' όλη τη διάρκεια της ύπαρξής του.
Θα µπορούσε κανείς να πει, ότι η έννοια της ταυτότητας αντικειµένου είναι µια σύλληψη,
ώστε το κάθε αντικείµενο να έχει µια οντότητα ανεξάρτητη της τιµής του. Έτσι, η ταύτιση και
η ισότητα αντικειµένων είναι έννοιες ξέχωρες µεταξύ τους.
Ο τρόπος µε τον οποίο η ταυτότητα καθορίζει µονοσήµαντα ένα αντικείµενο, φαίνεται
ολοκάθαρα σε δύο ιδιότητες των αντικειµένων: το µοίρασµα αντικειµένων (object sharing) και
τις ενηµερώσεις αντικειµένων (object updates) [At+89].
• Μοίρασµα Αντικειµένων: δύο αντικείµενα µπορούν να µοιράζονται ένα συστατικό. Έστω
ότι η κλάση Person έχει ως χαρακτηριστικά όνοµα, ηλικία και ένα σύνολο από παιδιά. Ας
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υποθέσουµε ότι ο Πέτρος και η Μαρία έχουν από ένα παιδί µε όνοµα Γιάννη και ηλικία 15
χρονών. Έχουµε δηλαδή τα εξής αντικείµενα:
( Πέτρος, 40, { ( Γιάννης, 15, { } ) } )
( Μαρία, 41, { ( Γιάννης, 15, { } ) } )
Είναι δυνατόν, ο Πέτρος και η Μαρία να έχουν το ίδιο παιδί, ή να πρόκειται για δύο
διαφορετικά παιδιά. Η παραπάνω περιγραφή είναι ικανή να αποδώσει την πραγµατικότητα,
από µόνη της, και στις δύο περιπτώσεις. Στην πρώτη περίπτωση, αρκεί τα δύο αντικείµενα
να µοιράζονται το κοινό στοιχείο {( Γιάννης, 15, { } )}, ενώ στη δεύτερη, αρκεί να έχουµε
δύο ίσα αλλά µη ταυτοτικά αντίγραφα του αντικειµένου {( Γιάννης, 15, { } )}.
• Ενηµερώσεις Αντικειµένων: αν υποθέσουµε ότι ο Πέτρος και η Μαρία έχουν το ίδιο παιδί,
τότε όλες οι αλλαγές στο παιδί της Μαρίας θα πρέπει να εφαρµόζονται και στο παιδί του
Πέτρου.
Είναι βασικό να επισηµανθεί, ότι από άποψη υλοποίησης, η ταυτότητα ενός αντικειµένου
είναι µια έννοια που έχει να κάνει κυρίως µε το σύστηµα, παρά µε το χρήστη. Τα
αναγνωριστικά που εκχωρούνται είναι συνήθως αόρατα στους χρήστες, και πάντως σίγουρα µη
διαχειρίσιµα, καθώς ο χρήστης δεν µπορεί να τα αλλάξει. Για να µπορεί ο χρήστης να
διαχειριστεί τα αντικείµενα, τα συστήµατα εισάγουν την έννοια του ονόµατος (name) του
αντικειµένου. Ένας χρήστης, αν θέλει, µπορεί να αναθέσει ένα όνοµα σε ένα αντικείµενο, και
να το διαχειρίζεται µέσω αυτού. Το όνοµα του αντικειµένου µπορεί να ζει µαζί µε το
αντικείµενο -σε κάποιες υλοποιήσεις- και σε κάποιες άλλες µπορεί να είναι µια "προσωρινή
µεταβλητή" -πράγµα που σηµαίνει ότι µπορούµε ακόµα και να µεταφέρουµε ένα όνοµα από
ένα αντικείµενο σε ένα άλλο (κάτι που προφανώς δεν µπορεί να γίνει µε την ταυτότητα σε
καµία περίπτωση).
Ενθυλάκωση (encapsulation)
Η ιδέα της ενθυλάκωσης προκύπτει από την ανάγκη διάκρισης µεταξύ καθορισµού και
υλοποίησης µιας εφαρµογής καθώς και από την ανάγκη για δοµή κατά ενότητες (modularity).
Η έννοια της ενθυλάκωσης στις γλώσσες προγραµµατισµού προκύπτει από τους
αφηρηµένους τύπους δεδοµένων (abstract data types). Κάθε αντικείµενο έχει ένα τµήµα
διαπροσωπείας (interface part) και ένα τµήµα υλοποίησης (implementation part). Το τµήµα
διαπροσωπείας είναι ο ορισµός των λειτουργιών που µπορεί να επιτελέσει το αντικείµενο. Το
τµήµα υλοποίησης έχει ένα τµήµα δεδοµένων (data part) και ένα συναρτησιακό τµήµα
(procedural part). Το τµήµα δεδοµένων παριστάνει την κατάσταση (state) των δεδοµένων και
το συναρτησιακό τµήµα την υλοποίηση των διαφόρων λειτουργιών. ∆ηλαδή,
αντικείµενο = τµήµα διαπροσωπείας + τµήµα υλοποίησης
όπου
τµήµα υλοποίησης = (τµήµα δεδοµένων + συναρτησιακό τµήµα)
Η µεταφορά της έννοιας της ενθυλάκωσης στις Βάσεις ∆εδοµένων καθορίζει ότι ένα
αντικείµενο ενσωµατώνει πρόγραµµα και δεδοµένα. Στις σχεσιακές βάσεις, κάθε οντότητα
παριστάνεται µε µια πλειάδα (tuple), ενώ οι εφαρµογές τρέχουν χρησιµοποιώντας κάποια
προστακτική γλώσσα µε ενσωµατωµένες DML εντολές (ή µια γλώσσα τέταρτης γενεάς). Οι
εφαρµογές είναι αποθηκευµένες σε ένα σύστηµα αρχείων (file system), ανεξάρτητο της βάσης.
Σ' ένα αντικειµενοστρεφές σύστηµα κάθε οντότητα καθορίζεται σαν ένα τµήµα δεδοµένων
και ένα τµήµα υλοποίησης, όπου υλοποιούνται οι διάφορες εφαρµογές που έχουν σχέση µε την
οντότητα.
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Ένα καλό παράδειγµα, για τη διαφορά ανάµεσα στο σχεσιακό και το αντικειµενοστρεφές
µοντέλο, είναι η οντότητα "Εργοστάσιο_Αυτοκινήτων" και η υλοποίηση της εφαρµογής
"Αύξησε_Παραγωγή_Φορτηγών".
Σε
µια
σχεσιακή
βάση,
η
εφαρµογή
"Αύξησε_Παραγωγή_Φορτηγών" θα ήταν ένα εξωτερικό πρόγραµµα. Αντίθετα, σε µια
αντικειµενοστρεφή βάση, η οντότητα "Εργοστάσιο_Αυτοκινήτων" θα αποτελούνταν από το
τµήµα διαπροσωπείας (το µέσο επικοινωνίας µε το χρήστη), το τµήµα δεδοµένων (το οποίο θα
έµοιαζε αρκετά µε την υλοποίηση της οντότητας στο σχεσιακό µοντέλο) και το συναρτησιακό
τµήµα, που ανάµεσα στα άλλα, θα είχε και την εφαρµογή "Αύξησε_Παραγωγή_Φορτηγών".
Καµιά λειτουργία, πέραν αυτών που καθορίστηκαν στο τµήµα διαπροσωπείας δεν µπορεί να
επιτελεστεί. Η παραπάνω θέση αποτελεί ένα από τα πιο σηµαντικά στοιχεία για την έννοια της
ενθυλάκωσης. Ο µόνος τρόπος για να αποταθούµε στα διάφορα αντικείµενα, και στις instance
variables τους, είναι µέσω των µηνυµάτων που δηλώθηκαν στο τµήµα διαπροσωπείας.
Αν υποθέσουµε ότι έχουµε µια κλάση "Άνθρωπος", µε µια µέθοδο "Παρουσιάσου", και ότι
για το αντικείµενο "Γιώργος", που τυχαίνει να είναι στιγµιότυπο της κλάσεως "Άνθρωπος",
υπάρχει κάπου η κλήση:
Γιώργος Παρουσιάσου
Όταν το αντικείµενο "Γιώργος" λάβει το παραπάνω µήνυµα αναλαµβάνει την εκτέλεση της
µεθόδου "Παρουσιάσου".
Η ενθυλάκωση ενθαρρύνει ιδιαίτερα την ιδέα της "λογικής ανεξαρτησίας δεδοµένων":
µπορούµε να αλλάξουµε την υλοποίηση ενός τύπου, χωρίς να φανεί αυτό, στη διαπροσωπεία.
Έτσι, οι διάφορες εφαρµογές προστατεύονται από τις αλλαγές στα χαµηλότερα επίπεδα
υλοποίησης.
Συµπερασµατικά, η ενθυλάκωση συγκεντρώνει τα κάτωθι χαρακτηριστικά:
• ενσωµατώνει δεδοµένα και λειτουργίες σ' αυτά,
• αποκρύπτει τον τρόπο υλοποίησης των µεθόδων, οπότε απεξαρτά τη διαχείριση του
αντικειµένου από τη δοµή του,
• επιβάλει τη διαχείριση του κάθε αντικειµένου, αυστηρά και µόνο από τις δικές του
µεθόδους, µέσω των αντίστοιχων µηνυµάτων.
Τύποι και κλάσεις (Types/Classes)
Τύποι. Η ιδέα του τύπου συνίσταται στην σύνοψη µιας οµάδας τιµών. Χρησιµοποιούµε
τους τύπους για να εκφράσουµε οµάδες από αντικείµενα µε δοµικές οµοιότητες. Είναι πολύ
βασικό να σηµειωθεί ότι ο τύπος αναφέρεται αποκλειστικά και µόνο στη δοµή των
αντικειµένων.
Ο τύπος αντιστοιχεί στην ιδέα του αφηρηµένου τύπου δεδοµένων (abstract data type - ADT).
Όταν λέµε αφηρηµένος τύπος δεδοµένων, εννοούµε ότι ο εν λόγω τύπος έχει οριστεί από το
χρήστη, αφενός σε ότι αφορά τη δοµή του, αλλά και σε ότι αφορά τις εξειδικευµένες
λειτουργίες που µπορεί ο τύπος να εκτελέσει.
Ένας τύπος αποτελείται από δύο µέρη:
• το τµήµα διαπροσωπείας
• το τµήµα υλοποίησης.
Το τµήµα διαπροσωπείας είναι και το µόνο ορατό στους χρήστες, και αποτελείται από µια
λίστα από λειτουργίες, και την υπογραφή τους (signature). Η υπογραφή αποτελείται από το
όνοµα της λειτουργίας, τη λίστα των παραµέτρων εισόδου (input parameters), και τον τύπο του
αποτελέσµατος. Πρόκειται για τα µηνύµατα που ο προγραµµατιστής δικαιούται να
χρησιµοποιεί, προκειµένου να διαχειρίζεται τα αντικείµενα του συγκεκριµένου τύπου.
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Το τµήµα υλοποίησης αποτελείται από το τµήµα δεδοµένων (data part) όπου περιγράφεται η
εσωτερική δοµή του αντικειµένου, και το λειτουργικό τµήµα (operation part), όπου υπάρχουν οι
µέθοδοι που υλοποιούν τις λειτουργίες του τµήµατος διαπροσωπείας.
Με τη χρήση των τύπων, έχουµε ισχυρό έλεγχο ορθότητας των προγραµµάτων. Η ορθότητα
του προγράµµατος ελέγχεται κυρίως στον χρόνο µετάφρασης. Γενικά, στα συστήµατα που
βασίζονται στη χρήση τύπων, οι τύποι δεν είναι "πολίτες α' κατηγορίας" (first class citizens),
έχουν ειδικό καθεστώς, και δε γίνεται να τροποποιηθούν στο χρόνο εκτέλεσης (run-time).
Κλάσεις. Η ιδέα της κλάσης έχει να κάνει µε αντικείµενα που παρουσιάζουν τις ίδιες
σηµασιολογικές ιδιότητες. Το σύνολο των αντικειµένων που ανήκουν σε µια κλάση, το
ονοµάζουµε έκταση (extension) της κλάσης.
Οι κλάσεις δε χρησιµοποιούνται τόσο για τον έλεγχο του προγράµµατος, όσο για την
κατασκευή και διαχείριση νέων αντικειµένων. Οι κλάσεις είναι "πολίτες α' κατηγορίας", και
µπορεί κανείς να τις διαχειριστεί κατά το χρόνο εκτέλεσης (π.χ. µπορεί µια κλάση να περαστεί
σαν παράµετρος).
Αξίζει, επίσης, να σηµειωθεί ότι ο ρόλος των κλάσεων είναι να αντικαταστήσουν το
παραδοσιακό σχήµα της Βάσης ∆εδοµένων, µε µια ιεραρχία από κλάσεις .
Κάθε κλάση συνήθως σχετίζεται άµεσα µε ένα τύπο. Είναι λογικό να θεωρήσουµε ότι
"..αφού τα αντικείµενα που ανήκουν σε µια κλάση έχουν σηµασιολογική οµοιότητα, είναι
λογικό να αναµένει κανείς ότι θα έχουν και δοµική οµοιότητα..." [Ki91]. Αυτό, βέβαια, δε
σηµαίνει ότι θα ήταν λάθος να έχουµε αντικείµενα που έχουν διαφορετική δοµή µέσα στην ίδια
κλάση, αρκεί βέβαια να το επιτρέπει η σηµασιολογία της εφαρµογής.
Η βασική διαφορά ανάµεσα σε τύπους και κλάσεις συνίσταται λοιπόν, στο γεγονός ότι οι µεν
τύποι υπάρχουν λόγω δοµικής οµοιότητας κάποιων αντικειµένων, ενώ οι κλάσεις λόγω της
σηµασιολογικής οµοιότητάς τους.
Το γεγονός αυτό έχει επίδραση και πάνω στο τι αποτελεί τον πληθυσµό των τύπων και των
κλάσεων. Οι τύποι έχουν ως στιγµιότυπα τιµές, ενώ οι κλάσεις έχουν ως στιγµιότυπα
αντικείµενα.
Η διαφορά τιµών και αντικειµένων είναι πολύ σηµαντική. Οι τιµές είναι απλές, βασικές
(simple ή base values) δοµές δεδοµένων, που βασίζονται σε βασικούς τύπους (base types), τους
οποίους παρέχει το σύστηµα (π.χ. string, integer, κ.λ.π.) ή σύνθετες (composite). Οι τιµές,
σκοπό έχουν να αναπαραστήσουν τη δοµή των αντικειµένων. Οι σύνθετες τιµές
κατασκευάζονται από το χρήστη για να αναπαραστήσουν αντικείµενα σύνθετης δοµής. Οι
τιµές είναι αναλλοίωτες. Αυτό σηµαίνει, πως οποιαδήποτε µεταβολή σε µια τιµή θα έχει ως
αποτέλεσµα την παραγωγή µιας νέας τιµής. Για να µεταβάλλουµε, δε, την τιµή που
κατασκευάστηκε µε βάση ένα δεδοµένο τύπο, θα πρέπει να χρησιµοποιήσουµε απλώς, τους
αντίστοιχους τελεστές του τύπου αυτού.
Τα αντικείµενα από την άλλη πλευρά, υπάρχουν για να αναπαραστήσουν οντότητες του
πραγµατικού κόσµου. Χαρακτηρίζονται µονοσήµαντα από µια ταυτότητα αντικειµένου, η
δοµή τους βασίζεται σε ένα τύπο και παρουσιάζουν συµπεριφορά. Μια αλλαγή σε ένα
αντικείµενο είναι αλλαγή στην τιµή του, που σηµαίνει ότι το αντικείµενο παραµένει το ίδιο ως
σηµασιολογική οντότητα (διατηρεί τον ταυτότητά του), αλλά η τιµή του αλλάζει. Για να
µεταβάλλουµε την τιµή ενός αντικειµένου, πρέπει να χρησιµοποιήσουµε τα µηνύµατα που µας
προσφέρει η διαπροσωπεία του. Η υλοποίηση της µεταβολής γίνεται από τις ενθυλακωµένες
µεθόδους, οι οποίες χρησιµοποιούν τους τελεστές του τύπου του αντικειµένου για να
µεταβάλλουν την τιµή του. Κάτι αντίστοιχο συµβαίνει και όταν προσπαθούµε να
προσπελάσουµε απλώς, την τιµή του αντικειµένου.
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Τιµή (value) και κατάσταση (state) αντικειµένου
Με βάση τα παραπάνω, είναι τώρα ξεκάθαρο, ότι η κατάσταση του αντικειµένου είναι ο
τύπος βάσει του οποίου δοµήθηκε το αντικείµενο. ∆εδοµένου δε, ότι, εν γένει, τα αντικείµενα
µιας κλάσης είναι οµοειδή σε ότι αφορά τη δοµή τους, ο τύπος που δοµεί τα αντικείµενα µιας
κλάσης είναι ο ίδιος µε τον "τύπο της κατάστασης των στιγµιοτύπων", στον ορισµό της κλάσης
που δόθηκε παραπάνω.
Η τιµή ενός αντικειµένου, είναι ένα διάνυσµα τιµών. Κάθε στοιχείο του διανύσµατος
παρουσιάζει και την τιµή µιας από τις instance variables του αντικειµένου. Είναι σαφές ότι ένα
στοιχείο του διανύσµατος µπορεί να είναι µια σύνθετη τιµή. Επιπλέον, η σύνθετη αυτή τιµή
µπορεί να αναπαριστά την τιµή ενός δεδοµένου και υπαρκτού αντικειµένου.
Ακόµα και οι κλάσεις µπορούν να θεωρηθούν αντικείµενα. Έτσι, είναι απολύτως φυσικό να
έχουν και αυτές κατάσταση και τιµή. Στον ορισµό µιας κλάσης, οι έννοιες "τύπος της τιµής
των στιγµιοτύπων" και "τύπος της κατάστασης των στιγµιοτύπων" αναφέρονται στις
αντίστοιχες έννοιες σε ότι αφορά τα στιγµιότυπα µιας κλάσης. Οι έννοιες "τύπος της τιµής της
κλάσης" και "τύπος της κατάστασης της κλάσης" αναφέρονται στην κλάση αυτή καθεαυτή,
αντιµετωπιζόµενη ως αντικείµενο.
Μια πολύ λεπτή διάκριση γίνεται ανάµεσα στον "τύπο της τιµής των στιγµιοτύπων" και τον
"τύπο της κατάστασης των στιγµιοτύπων". Θα έλεγε κανείς ότι θα πρέπει να συµπίπτουν και
άρα δεν έχουν λόγο ύπαρξης και οι δύο µαζί. Ενίοτε όµως, η τιµή ενός αντικειµένου δεν
βασίζεται αυστηρά στην κατάστασή του, αλλά σε ένα υπερσύνολό της, το οποίο
συµπληρώνεται από το συνδυασµένο αποτέλεσµα κάποιων µεθόδων. Για παράδειγµα, έστω η
κλάση "Άνθρωπος" µε διάφορα instance variables, ένα εκ των οποίων είναι και το "Όνοµα", το
οποίο εκφράζεται σαν ένα string. Μπορεί η διαπροσωπεία του αντικειµένου να καθορίζει ότι
στο διάνυσµα της τιµής του αντικειµένου πρέπει να υπάρχει και µια τιµή που να λέγεται
"Επώνυµο". Η τιµή µπορεί να µην υπάρχει δηλωµένη στην κατάσταση του αντικειµένου (στον
τύπο, δηλαδή, που το υλοποιεί), αλλά να προκύπτει µε βάση το αποτέλεσµα µιας µεθόδου (η
οποία, για παράδειγµα, επεξεργάζεται το string µε το όνοµα του αντικειµένου).
Σύνθετοι τύποι και τιµές
Είναι σαφές µέχρι τώρα, ότι σε ένα αντικειµενοστρεφές µοντέλο δεδοµένων θα πρέπει να
υπάρχουν βασικοί τύποι, παρεχόµενοι από το σύστηµα, και σύνθετοι, κατασκευαζόµενοι από
το χρήστη. Οι τιµές που προκύπτουν µε βάση αυτούς τους τύπους είναι και αυτές µε τη σειρά
τους, βασικές ή σύνθετες. Για να κατασκευάσουµε µια σύνθετη τιµή χρειαζόµαστε
κατασκευαστές (constructors), τους οποίους το µοντέλο δεδοµένων θα πρέπει να παρέχει.
Υπάρχουν πολλά είδη κατασκευαστών:
• Σύνολα (sets), τα οποία είναι βασικά, γιατί είναι ένας φυσικός τρόπος να αναπαριστώνται
οµάδες του πραγµατικού κόσµου.
• Πλειάδες (tuples), των οποίων η σηµασία έγκειται στο ότι, είναι ο πιο φυσικός τρόπος να
αναπαραστήσουµε τις ιδιότητες µιας οντότητας.
• Λίστες (lists) ή πίνακες (arrays), τα οποία είναι βασικά, στο να αναπαριστούν την διάταξη
που υπάρχει στη φυσική πραγµατικότητα.
• Πολυσύνολα (bags), που είναι σύνολα που επιτρέπουν τις διπλοεγγραφές.
Οι τύποι αντικειµένων πρέπει να είναι ορθογώνιοι: ο οποιοσδήποτε κατασκευαστής θα
πρέπει να µπορεί να εφαρµοστεί σε οποιαδήποτε τιµή ή ακόµα και στον εαυτό του. Έτσι,
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µπορεί να προκύπτουν τιµές ιδιαίτερης πολυπλοκότητας. Για παράδειγµα µπορεί να έχουµε
τιµές του τύπου:
tuple [ set { string }, set { integer }, bag{ string } ]
(Ας σηµειωθεί ότι στο σχεσιακό µοντέλο οι κατασκευαστές δεν είναι ορθογώνιοι - ο
κατασκευαστής συνόλων -για παράδειγµα- µπορεί να εφαρµοστεί µόνο σε πλειάδες).
Σύνθετα αντικείµενα και δοµές αντικειµένων
Είναι σαφές µέχρι τώρα, πώς µε βάση τις τιµές και τις καταστάσεις κατασκευάζουµε τα
αντικείµενα. Τα αντικείµενα µπορεί να είναι "δοµές αντικειµένων" (object structures) ή
"σύνθετα αντικείµενα" (complex objects).
Για να κατασκευάσουµε δοµές αντικειµένων που ανταποκρίνονται στις φυσικές οντότητες
του πραγµατικού κόσµου, και εκφράζουν την πολυπλοκότητά τους, χρειαζόµαστε τη
δυνατότητα να έχουµε ένα είδος αναφοράς από ένα δοθέν αντικείµενο σε ένα άλλο (π.χ. µέσω
της ταυτότητας ή του ονόµατος). Η αναφορά (reference) υλοποιείται σαν µια επιπρόσθετη
βασική τιµή, η οποία να µπορεί να υπάρξει ως µέρος της τιµής ολόκληρου του δοθέντος
αντικειµένου. Μπορούµε έτσι, να υλοποιούµε προγραµµατιστικά συσχετίσεις αντικειµένων
από διαφορετικές ή ίδιες κλάσεις. Εννοείται ότι η αναφορά µπορεί να γίνεται ακόµα και σε ένα
αντικείµενο τύπου set, bag, κ.λ.π. το οποίο µε τη σειρά του αναφέρεται σε άλλα αντικείµενα.
Είναι σηµαντικό να σηµειώσουµε ότι η αναφορά µπορεί να είναι και κατά τις δύο φορές. Οι
αναφορές αυτές ονοµάζονται αντίστροφοι δείκτες (inverses). Στην περίπτωση των αντίστροφων
δεικτών έχουµε ένα είδος περιορισµού ακεραιότητας. Όταν αλλάξει η τιµή στην µία πλευρά
του δείκτη, τότε αυτόµατα ενηµερώνεται και η τιµή της άλλης πλευράς.
Στο Σχήµα 4.2 έχουµε ένα τµήµα το οποίο έχει κάποιους εργαζόµενους, κάποιον
προϊστάµενο και ένα κτίριο στο οποίο στεγάζεται. Οι εργαζόµενοι στο τµήµα είναι ένα σύνολο
υπαλλήλων. Η µοντελοποίησή τους γίνεται έχοντας µια αναφορά (συµβολιζόµενη µε ένα απλό
βέλος) από το κάθε τµήµα σε ένα σύνολο που περιέχει αντικείµενα της κλάσης υπάλληλος. Η
εν λόγω αναφορά έχει και την αντίστροφή της: για κάθε υπάλληλο έχουµε και µια αναφορά
στο τµήµα στο οποίο εργάζεται. Αν αποφασίσουµε κάποια στιγµή ότι ο υπάλληλος Χ αλλάζει
τµήµα, τότε αυτόµατα και το παλιό του τµήµα σταµατά να τον έχει στο σύνολο των
υπαλλήλων του. Επίσης, παρατηρούµε ότι µπορούµε να µεταχειριστούµε τις αναφορές
ισοδύναµα µε τις instance variables. Αυτό σηµαίνει, π.χ. ότι µπορούµε να έχουµε µεθόδους που
να τις χρησιµοποιούν.
Πολλές φορές η συσχέτιση αυτή δύο ή περισσοτέρων αντικειµένων αναπαραριστά µια
σχέση σύνθεσης ("part_of"). Βάσει αυτού του γεγονότος, είναι θεµιτό να έχουµε την ανάγκη
διαχείρισης του συνόλου της σύνθεσης των αντικειµένων (π.χ. την ανάγκη της διαγραφής και
του αντικειµένου και των αντικειµένων που το "συνθέτουν"). Έτσι, χρειαζόµαστε να
θεωρήσουµε το σύνθετο αντικείµενο διαφορετικά. Στην τιµή του πλέον, δεν έχουµε αναφορές
στα άλλα αντικείµενα που το συνθέτουν, αλλά απ’ ευθείας περικλείουµε τα αντικείµενα που το
συνθέτουν.
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Τµήµα
•
•
•
•
•

•

Υπάλληλος
•
•
•

•

Όνοµα
Ηµ. γέννησης
Τµήµα
--------Στοιχεία
Προϊσταµένου

Ονοµα
Ε
? ργαζόµενοι
Προϊστάµενος
Κτίριο
--------------------------Στοιχεία προϊσταµένου
Αριθµός εργαζοµένων

Κτίριο
•
•

∆ιεύθυνση
Ιδιοκτησία
--------------

Σχήµα 4.2 Αναφορές µεταξύ κλάσεων

Ιεραρχία τύπων/ κλάσεων (Class or Type Hierarchies)
Η ιεραρχία τύπων/κλάσεων σχετίζεται άµεσα µε την έννοια της κληρονοµικότητας
(inheritance). Η κληρονοµικότητα βασίζεται στην ιδέα του να µπορούµε να δώσουµε
εξειδικευµένα χαρακτηριστικά σε κάποια αντικείµενα, χωρίς αυτά να χάνουν τις γενικότερες
ιδιότητες που θα πρέπει να τα διακρίνουν.
Για να το επιτύχουµε αυτό κατασκευάζουµε ένα δέντρο κλάσεων. Κάθε κλάση που είναι
κόµβος του δέντρου "κληρονοµεί", από την πατρική της κλάση όλα τα δοµικά και λειτουργικά
χαρακτηριστικά της -τις instance variables και τις µεθόδους, δηλαδή. Στα χαρακτηριστικά
αυτά, κάθε κλάση νοµιµοποιείται να προσθέσει τα δικά της χαρακτηριστικά και λειτουργίες.
Με τον τρόπο αυτό η θυγατρική κλάση (ή υποκλάση) αποτελεί µια εξειδίκευση της πατρικής
κλάσης (ή υπερκλάσης), (ή αντίστροφα, η πατρική κλάση αποτελεί µια γενίκευση των
θυγατρικών της κλάσεων).
Είναι δυνατόν, µια κλάση να κληρονοµεί χαρακτηριστικά και λειτουργίες από περισσότερες
της µίας κλάσεις. Τότε έχουµε το φαινόµενο της πολλαπλής κληρονοµικότητας (multiple
inheritance).
Η κληρονοµικότητα βοηθά στην καλύτερη αναπαράσταση του φυσικού κόσµου, εκεί όπου
υπάρχουν πραγµατικά ιεραρχίες, µε αποτέλεσµα να έχουµε µια πιο ακριβή και καλύτερα
δοµηµένη περιγραφή του σχήµατος. Σε κάθε περίπτωση πάντως, βοηθά και στην
εξοικονόµηση και επαναχρησιµοποίηση κώδικα (code reusability).
Στο παράδειγµα του Σχήµατος 4.3, έχουµε ορίσει την κλάση "Όχηµα" µε το όνοµα, το
βάρος του και το χρώµα του σαν instance variables και τις µεθόδους "Παρουσίαση ονόµατος",
"Παρουσίαση βάρους" και "Παρουσίαση χρώµατος". Όλες οι θυγατρικές κλάσεις, όπως
"Ποδήλατο", "Αυτοκίνητο", "Φορτηγό", "Αυτοκίνητο Ιδιωτικής Χρήσης" κληρονοµούν τα
παραπάνω χαρακτηριστικά και λειτουργίες. Επιπλέον η κάθε µία από αυτές τις κλάσεις, ορίζει
και τα δικά της ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και λειτουργίες.
Στο εν λόγω παράδειγµα, η κλάση "Όχηµα" είναι πολύ πιθανό να κατασκευάστηκε για
λόγους γενίκευσης. Αυτό σηµαίνει ότι είναι πιθανό, η κλάση αυτή να µην έχει στιγµιότυπα
στην πράξη, αλλά να κατασκευάστηκε για να αποτελέσει µια γενίκευση από την οποία
κληρονοµούν ιδιότητες (χαρακτηριστικά και λειτουργίες) οι υπόλοιπες κλάσεις. Είναι επίσης
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πιθανόν, κάποιες ιδιότητες να µην είναι σαφώς υλοποιηµένες, αλλά απλά να δηλώνονται. Σε
αυτή την περίπτωση, έχουµε να κάνουµε µε µια αφηρηµένη κλάση (abstract class). Ας
σηµειωθεί ότι οι κλάσεις αυτού του τύπου δεν είναι, εν γένει, "τεχνητές". Αυτό σηµαίνει ότι
µοντελοποιούν οντότητες που υπάρχουν και στην πραγµατικότητα (π.χ. οχήµατα υπάρχουν
παντού στην καθηµερινή µας ζωή). Το γεγονός ότι δεν έχουν στιγµιότυπα, ερµηνεύεται απλά,
από το γεγονός ότι κάποιες ιδιότητές τους δεν είναι σαφώς υλοποιηµένες. Επιπλέον, όµως, τα
στιγµιότυπά τους εξειδικεύονται έτσι, ώστε να αποτελούν στοιχεία των θυγατρικών τους
κλάσεων. Η χρήση τους θα αναδειχτεί ακόµα περισσότερο στην ενότητα "Πολυµορφισµός
(polymorphism), υπέρβαση (overriding), υπερφόρτωση (overloading) και late binding".
Οχηµα

•
•
•
•
•

•
Αυτοκίνητο

•
•

Μέγιστη ταχύτητα
--------Παρουσίαση µέγιστης
ταχύτητας

Ονοµα
Βάρος
Χρώµα
--------Παρουσίαση ονόµατος
Παρουσίαση βάρους
Παρουσίαση χρώµατος

Ποδήλατο
•
•

Φορτηγό

•

•

Αριθµός ταχυτήτων
--------Παρουσίαση αριθµού
ταχυτήτων

Αυτοκίνητο
Ιδιωτικής
Χρήσης

Μέγιστο επιτρεπτό βάρος
--------Παρουσίαση µέγιστου
επιτρεπτού βάρους

•
•

Αριθµός πορτών
--------Παρουσίαση αριθµού πορτών

Σχήµα 4.3 Ιεραρχία κλάσεων

Πολυµορφισµός (polymorphism), υπέρβαση (overriding), υπερφόρτωση
(overloading) και late binding
Πολλές φορές υπάρχει η ανάγκη να χρησιµοποιήσουµε το ίδιο όνοµα για διαφορετικές
λειτουργίες. Ας υποθέσουµε το παράδειγµα του Σχήµατος 4.4. Στο παράδειγµα αυτό, έχουµε
ορίσει την κλάση "Άνθρωπος" µε το όνοµα, την ηλικία του και το ετήσιο εισόδηµά του σαν
instance variables και τις λειτουργίες "Παρουσίασε όνοµα" και "Παρουσίασε ηλικία" και
"Παρουσίαση ετήσιου εισοδήµατος". Όλες οι θυγατρικές κλάσεις, όπως "Υπάλληλος",
"Αγρότης", "∆ηµόσιος Υπάλληλος", "Ιδιωτικός Υπάλληλος" κληρονοµούν τα παραπάνω
χαρακτηριστικά και λειτουργίες. Επιπλέον, η κάθε µία από αυτές τις κλάσεις, ορίζει και τα
δικά της ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και λειτουργίες.
Έστω ότι υλοποιούµε το ετήσιο εισόδηµα στην κλάση "Άνθρωπος" σαν ένα ακέραιο
αριθµό. Επιπλέον, έστω ότι στην εν λόγω κλάση η υλοποίηση της µεθόδου "Παρουσίαση
ετήσιου εισοδήµατος" έγκειται στην επιστροφή της τιµής της instance variable "Ετήσιο
εισόδηµα". Είναι δυνατόν, στην κλάση "Υπάλληλος", η οποία κληρονοµεί τα χαρακτηριστικά
και τις µεθόδους της κλάσης "Άνθρωπος", να ορίσουµε εκ νέου τη µέθοδο "Παρουσίαση
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ετήσιου εισοδήµατος" έτσι ώστε να επιστρέφει το αποτέλεσµα του µηνιαίου µισθού του
υπαλλήλου επί 12. Επιπλέον, αν θέλουµε, µπορούµε να ορίσουµε ότι η εν λόγω µέθοδος, όταν
υλοποιείται στην κλάση "Αγρότης", επιστρέφει το άθροισµα του ετήσιου εισοδήµατος (που
είναι χαρακτηριστικό που κληρονοµείται από την πατρική κλάση "Άνθρωπος") µε την
αποζηµίωση.
•
•
•

Ανθρωπος

•
•

Υπάλληλος

•

•

Όνοµα
Ηλικία
Ετήσιο εισόδηµα
--------Παρουσίαση ονόµατος και ηλικίας
Παρουσίαση ετήσιου εισοδήµατος

Μηνιαίος µισθός
--------Παρουσίαση ετήσιου
εισοδήµατος

Αγρότης
•

•
Ιδιωτικός
Υπάλληλος
•

•

Ετήσια αποζηµίωση
--------Παρουσίαση ετήσιου
εισοδήµατος

∆ηµόσιος
Υπάλληλος

Εταιρία
--------Παρουσίαση εταιρίας

•
•

Υπηρεσία
--------Παρουσίαση υπηρεσίας

Σχήµα 4.4 Υπερφόρτωση µηνυµάτων

Υπερφόρτωση (overloading) ονοµάζεται το φαινόµενο δύο µηνύµατα σε διαφορετικές
κλάσεις, να συµφωνούν στη διαπροσωπεία τους. Στην περίπτωσή µας, ακόµα και αν δεν
ορίζαµε ξανά τη µέθοδο "Παρουσίαση ετήσιου εισοδήµατος" θα µπορούσαµε να έχουµε το
φαινόµενο της υπερφόρτωσης, λόγω κληρονοµικότητας (αν υποθέσουµε ότι η
κληρονοµικότητα υλοποιείται αντιγράφοντας λειτουργίες και χαρακτηριστικά, από την
πατρική κλάση στις θυγατρικές της).
Υπέρβαση (overriding) ονοµάζουµε το γεγονός ότι κάποιο µήνυµα υλοποιείται µε
διαφορετική µέθοδο στον κορυφή της ιεραρχίας, απ’ ότι σε κάποιο χαµηλότερο επίπεδο.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι ένα σύστηµα για να µπορέσει να υποστηρίξει την υπέρβαση, δε
συνδέει τα ονόµατα των λειτουργιών µε τα αντίστοιχα προγράµµατα στο χρόνο µετάφρασης,
αλλά στο χρόνο εκτέλεσης. Έτσι, τα ονόµατα των λειτουργιών "επιλύονται" (resolved) µεταφράζονται σε διευθύνσεις- στο χρόνο εκτέλεσης. Αυτή η καθυστερηµένη µετάφραση,
ονοµάζεται late binding.
Έτσι, αν για παράδειγµα, ζητήσουµε για κάθε άνθρωπο την παρουσίαση του ετήσιου
εισοδήµατός του, µέσω του µηνύµατος "Παρουσίαση ετήσιου εισοδήµατος", τότε το σύστηµα
θα πρέπει να αποφασίσει στο χρόνο εκτέλεσης, ποια από τις τρεις υλοποιήσεις του εν λόγω
µηνύµατος θα χρησιµοποιήσει, για κάθε αντικείµενο. Είναι σαφές, ότι το κριτήριο επιλογής
αποτελεί η κλάση στην οποία ανήκει το κάθε αντικείµενο.
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Τελευταία συναφής έννοια είναι αυτή του πολυµορφισµού (polymorphism). Πολυµορφισµός
είναι το γεγονός ότι διαφορετικά αντικείµενα (ή κλάσεις) αντιδρούν µε διαφορετικό τρόπο στο
ίδιο µήνυµα.
Τέλος, να σηµειωθεί ότι σύµφωνα µε την κλασική αντιµετώπιση, θα έπρεπε να βρούµε
άλλα ονόµατα, για τα οµώνυµα µηνύµατα, ή εναλλακτικά να υλοποιήσουµε µία και µόνο
συνάρτηση µε µια εντολή case στον κώδικά της, όπου θα έπρεπε να γίνεται έλεγχος τύπων για
το ποια συνάρτηση θα πρέπει να εκτελεστεί κάθε φορά. Το πλεονέκτηµα που κερδίζουµε µε
την υπερφόρτωση, είναι η ευκολία στον προγραµµατισµό εφαρµογών, καθώς µπορούµε να
σχεδιάζουµε τις εφαρµογές εύκολα και να τις ανανεώνουµε ακόµα ευκολότερα.
4.2.2 Λειτουργίες στα ∆εδοµένα
Η άλγεβρα για αντικειµενοστρεφείς βάσεις δεδοµένων δεν έχει αποσαφηνιστεί πλήρως.
Παρ' όλα αυτά, µάλλον έχει υπάρξει ένα ελάχιστο πεδίο συµφωνίας γύρω από τους
αλγεβρικούς τελεστές, οι οποίοι είναι απαραίτητοι σ' ένα µοντέλο σύνθετων αντικειµένων
(ανεξάρτητα από το ποιο από τα προαναφερθέντα µοντέλα θα είναι αυτό). Είναι σαφές, ότι η
υλοποίηση των τελεστών βασίζεται σηµαντικά στα δοµικά χαρακτηριστικά του µοντέλου.
Έτσι, ένας τελεστής µε ίδια λειτουργικότητα, µπορεί να υλοποιείται µε διαφορετικό τρόπο σε
διαφορετικά µοντέλα.
Λειτουργίες για την ταυτότητα αντικειµένου
Ένα µοντέλο δεδοµένων, -µε την ίδια λογική που οι αντικειµενοστρεφείς γλώσσες το
κάνουν- οφείλει να εφοδιάζει τον προγραµµατιστή µε τελεστές για ελέγχους σύγκρισης και
ταύτισης της ταυτότητας των αντικειµένων. ∆ύο αντικείµενα µπορεί να έχουν µία από τις
παρακάτω σχέσεις µεταξύ τους:
• Ταύτιση (identical objects): Ο τελεστής ταύτισης (Χ==Υ) ελέγχει αν δύο αντικείµενα Χ και
Υ έχουν την ίδια ταυτότητα αντικειµένου (οπότε και ταυτίζονται µεταξύ τους) (βλ. Σχήµα
4.5)
• Ρηχή Ισότητα (shallow equal objects): ∆ύο αντικείµενα είναι ρηχά ίσα µεταξύ τους, αν
ανήκουν στην ίδια κλάση, και οι instance variables τους ταυτίζονται, µε την έννοια που
δώσαµε ακριβώς πριν στην ταύτιση. (Σηµ.: οι instance variables είναι και αυτές
αντικείµενα, στη γενική περίπτωση ενός σύνθετου αντικειµένου). (βλ. Σχήµα 4.6)
• Βαθειά Ισότητα (deep equal objects): η βαθειά ισότητα, στην ασθενή της εκδοχή, απαιτεί
από δύο αντικείµενα:
• να ανήκουν στην ίδια κλάση
• οι τιµές των instance variables να είναι ίσες
Στην ισχυρή της εκδοχή, η βαθειά ισότητα απαιτεί επιπλέον, οι γράφοι των δύο
αντικειµένων να είναι ισοµορφικοί. Για παράδειγµα, στο Σχήµα 4.7, ισχύει:
ARRAY1 deep-equal ARRAY2 (και στις δύο εκδοχές)
ARRAY1 deep-equal ARRAY3 (στην ασθενή εκδοχή)
ARRAY1 not deep-equal ARRAY3 (στην ισχυρή εκδοχή)
Επιπλέον, υπάρχουν και τελεστές που παράγουν ταυτοτικά ίσα (όπως π.χ. στην Smalltalk
X:=Y), ρηχά ίσα (shallow copy) και βαθειά ίσα αντικείµενα (deep copy). Πέραν τούτου,
υπάρχει και η δυνατότητα συγχώνευσης (merging) δύο ταυτοτικών αντικείµενων και η
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δυνατότητα αντιµετάθεσης (swapping) των ταυτοτήτων δύο αντικειµένων (π.χ. στην Smalltalk:
X become: Y).
I1

I2

Name
Age

Children

Childre
n
Age

Peter

40

Name

I3
41

Name
Age

Susan

Children

15

John
Ταύτιση αντικειµένων
i1.children == i2.children

NULL

Σχήµα 4.5 Ταύτιση αντικειµένων

Rectangular1:
I1
UpperRight
Corner

LowerLeft
Corner

X

2

Rectangular2:
I2
LowerLeft
Corner

Y

UpperRight
Corner

X

3

Ρηχή ισότητα αντικειµένων
Rectangular1 = Rectangular2

5

Y

7

Σχήµα 4.6 Ρηχή ισότητα αντικειµένων

Όταν αναφερόµαστε σε αθροιστικά (aggregate) αντικείµενα, η ισότητα, όπως αυτή
παρουσιάστηκε στις τρεις µορφές της, επεκτείνεται ως κάτωθι (βλ. και [BBKV87])3:
• Ταύτιση (identical objects): Παραµένει ως ισότητα αναγνωριστικών για αντικείµενα.
• Ρηχή Ισότητα (Shallow Equality):
• ∆ύο ατοµικά αντικείµενα είναι ρηχά ίσα, αν δείχνουν το ίδιο στοιχείο στο χώρο των
βασικών τιµών (base values).
• ∆ύο set είναι ρηχά ίσα, αν όλα τα στοιχεία τους ταυτίζονται.

Ας µην παρανοήσει ο αναγνώστης τις οποιεσδήποτε µεταβάσεις από το ένα µοντέλο
στο άλλο. Ο σκοπός αυτού του κεφαλαίου είναι να παρουσιάσει ιδέες και προτάσεις από
το χώρο των OODBS, και όχι να προτείνει νέες. Οι µεταβάσεις, λοιπόν, αυτόν τον σκοπό
εξυπηρετούν.
3
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• ∆ύο tuples είναι ρηχά ίσα, αν οι τιµές που παίρνουν σε κάθε πεδίο τους (attribute)
ταυτίζονται.
• Βαθειά Ισότητα (Deep Equality):
• ∆ύο ατοµικά αντικείµενα είναι βαθειά ίσα, αν και µόνο αν, είναι ρηχά ίσα.
• ∆ύο αντικείµενα τύπου set είναι βαθειά ίσα, αν κάθε στοιχείο του ενός είναι βαθειά
ίσο προς ένα στοιχείο του άλλου.
• ∆ύο tuples είναι ρηχά ίσα, αν οι τιµές που παίρνουν σε κάθε πεδίο είναι βαθειά ίσες.
Array1: I1

I2

I3
X

Y

X

3

2

4

Y

6

Array2: I4

Array3: I7

I5
I8

I10

I9
X

Y

X

Y

X

3

2

3

2

4

Y

I6
X

Y

X

3

2

4

Y

6

6

Σχήµα 4.7 ∆ιαφορετικές µορφές ισότητας αντικειµένων

Να υπενθυµίσουµε επίσης το γεγονός, ότι η υποστήριξη σύνθετων αντικειµένων, απαιτεί
και την ταυτόχρονη υποστήριξη τελεστών, για τη διαχείριση αυτών των αντικειµένων. Οι
διάφορες λειτουργίες πάνω σε ένα σύνθετο αντικείµενο, πρέπει να διαδίδονται και σε όλα τα
συστατικά του. Για παράδειγµα, τα παραπάνω ισχύουν για την περίπτωση της βαθιάς
αντιγραφής (deep copy), σε αντίθεση µε την περίπτωση της ρηχής αντιγραφής (shallow copy),
όπου τα συστατικά του νέου αντικειµένου, απλά δεικτοδοτούν κατάλληλα τα συστατικά του
αρχικού (root) αντικειµένου.
Λειτουργίες για σύνολα, πολυσύνολα και λίστες
Στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστούν λειτουργίες που αφορούν πιο σύνθετα αντικείµενα,
όπως σύνολα, πολυσύνολα, λίστες κ.λ.π. (βλ. και [Kh93]). Οι λειτουργίες αυτές είναι:
• Ένωση (Union): για τα set S1 και S2
Union(S1, S2) = {s| s ∈ S1 OR s ∈ S2}
• Τοµή (Intersection): για τα set S1 και S2
Intersection(S1, S2) = {s| s ∈ S1 AND s ∈ S2}
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• ∆ιαφορά (Difference): για τα set S1 και S2
Difference(S1, S2) = {s| s ∈ S1 AND NOT (s ∈ S2)}
Γενική Επιλογή (General Selection)
Η σηµασιολογία της Γενικής Επιλογής βασίζεται στον τελεστή λ(x) και στην λογική
έκφραση e. Ο τελεστής λ σηµαίνει ότι εφαρµόζουµε την έκφραση e, για κάθε στοιχείο του
διανύσµατος x. Ισχύει:
GeneralSelection(S1, S2, ...,Sn,λ(x1, .., xn)e) = {e(s1, ...,
sn) |s1 ∈ S1 AND s2 ∈ S2 AND ... AND sn ∈ Sn}
Για παράδειγµα, αν θέλουµε να λάβουµε όλα τα ονόµατα και τους αριθµούς κυκλοφορίας
για τα αυτοκίνητα µε τιµή άνω των 3,000,000 δρχ:
GeneralSelection(Car, λ(χ)χ.price > 3,000,000 -> [Name: x.Name,
Id: x.Id])
Φώλιασµα (Nest)
Το Φώλιασµα εξυπηρετεί την ανάγκη της οµαδοποίησης, βάσει κάποιων χαρακτηριστικών.
Ισχύει:
Nest(S, ai) = {[a1 : s.a1, ..., ai : Sti, ..., an : s.an]|
∀ r, ∃ s(r ∈ Sti AND s ∈ S AND s.ai = r)}
Για παράδειγµα, αν έχουµε το set:
Car =

{[Name: "Skarabaios", Id: "YAT 5700"],
[Name: "Skarabaios", Id: "IB 1919"],
[Name: "Froso", Id: "XZ 2739"]}

τότε:
Nest(Car, Name) =
{[Name: "Skarabaios", Id: {"YAT 5700", "IB 1919"}],
[Name: "Frosso", Id: "XZ 2739"]}
Απο-Φώλιασµα(UnNest)
Το Απο-Φώλιασµα αναιρεί το αποτέλεσµα που έχει η επίδραση ενός τελεστή Φωλιάσµατος
σε ένα set. Ισχύει:
UnNest(S, Ai) = {[A1 : s.A1, A2 : s.A2, ..., Ai : t, ...] |s ∈ S
AND t ∈ s.Ai}
Άνοιγµα(Flatten)
Tο Άνοιγµα είναι µια λειτουργία η οποία ενοποιεί σε ένα set, τα set των αντικειµένων που
ανήκουν στο ίδιο "ευρύτερο" set. Ισχύει:
Flatten(S) = {t | ∃ s ∈ S AND t ∈ s}
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Αν για παράδειγµα, έχω το set των set που αποτελούνται από τα αντικείµενα χ1, χ2, ..., χ10,
και είναι:
S = {{χ1, χ2, χ3}, {χ4, χ5, χ6, χ7, χ8}, {χ9}, {χ10}}
τότε
Flatten(S) = {χ1, χ2, χ3, χ4, χ5, χ6, χ7, χ8, χ9, χ10}
4.2.3 Περιορισµοί Ακεραιότητας
Οι περιορισµοί σκοπό έχουν να εξασφαλίσουν την ακεραιότητα των δεδοµένων. Στις
αντικειµενοστρεφείς βάσεις δεδοµένων οι περιορισµοί ακεραιότητας που συνήθως µπορούν να
οριστούν είναι οι ακόλουθοι:
• Περιορισµοί ακεραιότητας κλειδιού (Key constraints).
• Υπαρξιακός περιορισµός ακεραιότητας (Existential constraint) (όταν σε κάποιο σύνθετο
αντικείµενο, υπάρχει αναφορά σε κάποιο άλλο αντικείµενο, τότε το αντικείµενο στο οποίο
γίνεται η αναφορά, υπάρχει).
• Περιορισµοί ακεραιότητας µη κενού χαρακτηριστικού (NOT NULL constraints).
• Περιορισµός δοµικής συνέπειας (structural consistency) (το σχήµα µιας
αντικειµενοστρεφούς βάσης δεδοµένων είναι δοµικά συνεπές αν η ιεραρχία των κλάσεων
είναι ένας κατευθυνόµενος ακυκλικός γράφος (DAG), αν δεν υπάρχουν συγκρούσεις στον
ορισµό χαρακτηριστικών (attributes) και µεθόδων και αν οι τύποι και οι υπογραφές των
µεθόδων είναι συµβατοί. Ένα αντικείµενο, δε, είναι δοµικά συνεπές, αν η τιµή του
ανταποκρίνεται στον τύπο της κλάσης του).
• Περιορισµός συνέπειας συµπεριφοράς (Behavioral consistency) (µια βάση είναι συνεπής στη
συµπεριφορά της αν κάθε µέθοδος σέβεται την υπογραφή της και αν ο κώδικάς της δεν
παράγει λάθη στο χρόνο εκτέλεσης (run-time errors) ή ανεπιθύµητα αποτελέσµατα).
• Περιορισµός διατήρησης της συνέπειας του αντίστροφου δείκτη (Inverse link consistency).
• Περιορισµός διαχωρισιµότητας (Disjointness Constraint) (ένα αντικείµενο δε µπορεί να
ανήκει σε περισσότερες από µία κλάσεις).
• Περιορισµός επικάλυψης (Covering constraint) (δεν είναι δυνατό, µια κλάση να έχει
στιγµιότυπα, τα οποία να µην ανήκουν σε κάποια από τις υποκλάσεις της).
4.3 ODMG-93
Η επιτυχία των σχεσιακών συστηµάτων διαχείρισης βάσεων δεδοµένων βασίστηκε αφενός
στην απλότητα του σχεσιακού µοντέλου δεδοµένων και στην ανεξαρτησία των δεδοµένων από
τις εφαρµογές, και αφετέρου στην τυποποίηση. Η αποδοχή του SQL standard, το οποίο
βασίστηκε στο µοντέλο δεδοµένων και τη γλώσσα που πρότεινε η ΙΒΜ (η µεγαλύτερη εταιρεία
που αναµίχθηκε από νωρίς στην ανάπτυξη τέτοιων συστηµάτων), πρόσφερε µεταφερσιµότητα
των δεδοµένων και των εφαρµογών, γεγονός που έκανε το σχεσιακό µοντέλο δεδοµένων και
την SQL τόσο δηµοφιλή.
Στην περίπτωση των αντικειµενοστρεφών συστηµάτων δεδοµένων, η κατάσταση είναι
διαφορετική, καθώς η "παιδική τους ηλικία" συνοδεύτηκε από το βασικό πρόβληµα της
ανυπαρξίας ενός καλά ορισµένου µοντέλου δεδοµένων. Κάθε σύστηµα προσέφερε το δικό του
µοντέλο δεδοµένων. Τα µοντέλα δεδοµένων αυτά έµοιαζαν σηµαντικά µεταξύ τους, όµως η
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οµοιότητα δεν είναι αρκετή: στο επίπεδο του µοντέλου δεδοµένων χρειάζεται ταύτιση, και όχι
απλή οµοιότητα στα βασικά στοιχεία. Το ίδιο συµβαίνει και στο επίπεδο των γλωσσών
προγραµµατισµού και των ερωτήσεων. Κάθε σύστηµα, βασιζόµενο στο δικό του µοντέλο
δεδοµένων, προσέφερε και τη δική του γλώσσα. Αν και οι γλώσσες προγραµµατισµού της
βάσης δεδοµένων βασίζονταν στις ίδιες κλασικές γλώσσες τρίτης γενιάς (C++, Smalltalk,
κ.λ.π.) δεν υπήρχε ταύτιση στα επιπλέον στοιχεία που χρειάζονται για τη διαχείριση των
αντικειµένων µιας βάσης δεδοµένων.
Με βάση τα παραπάνω, ήταν φανερή η ανάγκη για την ύπαρξη τουλάχιστον ενός κοινού
παρονοµαστή, που να επιτρέπει τη µεταφερσιµότητα εφαρµογών και δεδοµένων. Το Object
Database Management Group (ODMG) είναι µια επιτροπή που, στις αρχές της δεκαετίας του
1990, πρότεινε ένα κοινό interface (ODMG-93) στους διάφορους κατασκευαστές
αντικειµενοστρεφών συστηµάτων βάσεων δεδοµένων, µε βάση το οποίο να συγγράφονται
µεταφέρσιµες εφαρµογές από το ένα σύστηµα στο άλλο. Η µεταφερσιµότητα (portability) των
εφαρµογών συνίσταται στη µεταφερσιµότητα του σχήµατος της βάσης, του binding της
γλώσσας προγραµµατισµού, της γλώσσας διαχείρισης δεδοµένων και της γλώσσας ερωτήσεων.
Το ODMG δεν είναι µια επίσηµη επιτροπή τυποποίησης. Συµµετέχουν όµως, σ’ αυτήν,
εταιρείες που κατέχουν το 80% της αγοράς των αντικειµενοστρεφών συστηµάτων βάσεων
δεδοµένων. Επιπλέον, οι εταιρείες αυτές έχουν δεσµευτεί να παρέχουν το κοινό αυτό interface
από τις αρχές του 1995. Κοµµάτια του standard αποτελούν στοιχεία ήδη υλοποιηµένα σε
κάποια από τα υπάρχοντα αντικειµενοστρεφή συστήµατα βάσεων δεδοµένων (π.χ. η query
language βασίζεται στην query language του Ο2).
Το 1993, τα επτά µέλη του ODMG µε δικαίωµα ψήφου ήταν οι εταιρείες Object Design
(ObjectStore), Objectivity, ONTOS, O2 Technology, POET Software, Servio Corporation
(GemStone), και Versant Technology. Επιπλέον όλες οι εταιρείες που συµµετέχουν ως
Reviewer Members έχουν δεσµευτεί να υλοποιήσουν το ODMG-93. Σήµερα, στα 1997, οι
εταιρείες αυτές έχουν παραµείνει σχεδόν οι ίδιες (αν και πολλές έχουν αλλάξει τα ονόµατά
τους) και είναι οι εξής: GemStone Systems, IBEX Computing, O2 Technology, Object Design,
Objectivity, POET Software, UniSQL, Versant Object Technology. Πρακτικά, αποχώρησε η
Ontos και προσχώρησε η IBEX Computing (που διακινεί το Itasca) και η UniSQL. Στην
παρουσίαση του ODMG-93 standard θα βασιστούµε κυρίως στο [Ca95] και κατά δεύτερο λόγο
στα [Ki94], [ODMG94]. Όλα τα σχήµατα και τα παραδείγµατα είναι από το [Ca94] και το
[Ca95].
4.3.1 Αρχιτεκτονική του ODMG-93
Τα βασικά στοιχεία της αρχιτεκτονικής του ODMG-93 είναι τα εξής:
•
•
•
•

Μοντέλο Αντικειµένων (Object Model)
Γλώσσα Ορισµού Αντικειµένων (Object Definition Language - ODL)
Γλώσσα Ερωταποκρίσεων Αντικειµένων (Object Query Language - OQL)
Language Bindings (C++, Smalltalk)

Η περιγραφή του ODMG-93 περιλαµβάνει ένα µοντέλο αντικειµένων που είναι µια
επέκταση στο µοντέλο αντικειµένων του OMG [OMG97], µια γλώσσα ορισµού αντικειµένων
(ODL) που παρέχει ένα µηχανισµό ανεξάρτητο από τις γλώσσες προγραµµατισµού για να
εκφράσει κανείς το σχήµα µιας βάσης, µια γλώσσα ερωταποκρίσεων αντικειµένων (OQL) που
παρέχει ένα δηλωτικό τρόπο προσπέλασης των δεδοµένων, σαν µια επέκταση της SQL, και
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δυο επεκτάσεις αντικειµενοστρεφών γλωσσών προγραµµατισµού. Η µια επέκταση είναι αυτή
για τη C++ και η άλλη για τη Smalltalk.
Στο Σχήµα 4.8 φαίνεται ο τρόπος, µε βάση τον οποίο θα χρησιµοποιείται ένα
αντικειµενοστρεφές σύστηµα βάσεων δεδοµένων, στα πλαίσια της προδιαγραφής του ODMG-93. Ένας διαχειριστής της βάσης γράφει δηλώσεις για το σχήµα της, οι οποίες συγγράφονται
στην ODL, ή σε µια επέκταση της γλώσσας προγραµµατισµού (PL ODL). Ο προγραµµατιστής
εφαρµογών γράφει και ένα πρόγραµµα που υλοποιεί την εφαρµογή. Ο κώδικας του
προγράµµατος αυτού γράφεται σε µια γλώσσα προγραµµατισµού (PL), όπως για παράδειγµα, η
C++, η οποία επεκτείνεται για να αποτελέσει την γλώσσα προγραµµατισµού µιας βάσης
δεδοµένων. Οι δηλώσεις περνούν από κάποιο προεπεξεργαστή (preprocessor), ο οποίος αφενός
παράγει το σχήµα της βάσης και αφετέρου φτιάχνει µια περιγραφή του σχήµατος στη γλώσσα
προγραµµατισµού της εφαρµογής. Ο κώδικας της εφαρµογής και η περιγραφή αυτή
µεταφράζονται, δηµιουργείται ένα εκτελέσιµο αρχείο της εφαρµογής, το οποίο αφού
συνδυαστεί µε τη µηχανή του αντικειµενοστρεφούς συστήµατος βάσεων δεδοµένων (µέσα από
ένα πρόγραµµα σύνδεσης -linker) δηµιουργεί την τελική εφαρµογή, η οποία και επεξεργάζεται
τα δεδοµένα της βάσης δεδοµένων.
∆ ηλώ σεις σε O D L ή σε
PL ODL

Κ ώ δικας της εφαρµογής
σε P L

P L C om piler

P reprocessor για
τις δηλώ σεις

ODBMS
runtim e

A pplication
B inary

m etadata

Linker

D atabase

D ata access

R unning
A pplication

Σχήµα 4.8 Η χρήση ενός αντικειµενοστρεφούς συστήµατος βάσεων δεδοµένων, σύµφωνα µε το
ODMG

4.3.2 Το Μοντέλο Αντικειµένων του ODMG
Το µοντέλο δεδοµένων του ODMG συνοψίζεται ως εξής:
• Η βασικές οντότητες είναι το αντικείµενο (object) και η βασική τιµή (literal). Κάθε
αντικείµενο έχει ένα µοναδικό αναγνωριστικό. Μια βασική τιµή δεν έχει αναγνωριστικό.
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• Η κατάσταση (state) των αντικειµένων χαρακτηρίζεται από τις τιµές που έχουν αυτά για
κάποιες ιδιότητες (properties). Οι ιδιότητες µπορεί να είναι είτε χαρακτηριστικά (attributes)
του αντικειµένου, είτε αναφορές (relationships) ανάµεσα στο αντικείµενο και τα άλλα
αντικείµενα. Γενικά, οι τιµές των ιδιοτήτων ενός αντικειµένου µπορούν να αλλάξουν στο
χρόνο.
• Η συµπεριφορά των αντικειµένων χαρακτηρίζεται από µια οµάδα λειτουργιών (operations)
που µπορεί να επιτελεσθεί από (ή σε) ένα αντικείµενο.
• Τα αντικείµενα και οι βασικές τιµές κατηγοριοποιούνται σε τύπους (types). Όλα τα στοιχεία
ενός δεδοµένου τύπου έχουν ένα κοινό ενεργό πεδίο καταστάσεων (δηλαδή, το ίδιο σύνολο
ιδιοτήτων) και κοινή συµπεριφορά (δηλαδή, το ίδιο σύνολο λειτουργιών). Ένα αντικείµενο
αποτελεί στιγµιότυπο (instance) του τύπου του.
• Μια βάση δεδοµένων αποθηκεύει αντικείµενα τα οποία µπορούν να µοιράζονται πολλοί
χρήστες και πολλές εφαρµογές. Η βάση δεδοµένων στηρίζεται σε ένα σχήµα που δηλώνεται
σε ODL και περιέχει στιγµιότυπα των τύπων που δηλώθηκαν στο σχήµα.
Η ορολογία που χρησιµοποιεί το ODMG δε συµβαδίζει απόλυτα µε την ορολογία που
έχουµε χρησιµοποιήσει µέχρι εδώ. Η "κατάσταση" ενός αντικειµένου στο ODMG είναι ο όρος
για την "τιµή" του αντικειµένου, όπως τον έχουµε χρησιµοποιήσει µέχρι τώρα.
4.3.3 Γλώσσα Ορισµού Αντικειµένων (Object Definition Language - ODL)
Η ODL είναι µια γλώσσα που χρησιµοποιείται για να δηλώσει διαπροσωπείες (interfaces)
σε τύπους αντικειµένων που ακολουθούν το µοντέλο αντικειµένων του ODMG-93 και έχει
σκοπό να παρέχει µεταφερσιµότητα των σχηµάτων των βάσεων δεδοµένων. Η ODL αποτελεί
την DDL για τύπους αντικειµένων. Καθορίζει τα χαρακτηριστικά των τύπων και τις υπογραφές
των µεθόδων. Για τη διαχείριση των στιγµιότυπων των τύπων, και την υλοποίηση των
µεθόδων, υπάρχουν οι γλώσσες διαχείρισης αντικειµένων (Object Manipulation Languages OMLs). Το ODMG-93 δεν καθορίζει κάποια συγκεκριµένη OML. Περιγράφει, όµως, δύο
interfaces για τη σύνδεση των αντικειµενοστρεφών συστηµάτων βάσεων δεδοµένων µε C++
και Smalltalk.
∆εδοµένου ότι δεν είναι σαφές που θα υλοποιηθεί το σχήµα που θα καθοριστεί στην ODL,
η ODL πρέπει να είναι ανεξάρτητη από την οποιαδήποτε γλώσσα προγραµµατισµού. Επιπλέον,
πρέπει να µπορεί να ενσωµατωθεί µε οµαλό τρόπο σε γλώσσες όπως η Smalltalk και η C++,
πράγµα που καθορίζεται στα αντίστοιχα bindings. Ακολουθεί το παράδειγµα ενός
υποτυπώδους σχήµατος σε ODL (µε έντονα γράµµατα φαίνονται οι δεσµευµένες λέξεις της
ODL)
interface Person
( extent people)
{
attribute String name;
attribute Struct Address { Unsigned Short number, String
Street, String city_name} address;
relationship Person spouse inverse Person::spouse;
relationship Set<Person> children inverse Person::parents
{order by birth_date }
relationship List<Person> parents inverse
Person::children;
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void birth (in String name);
Boolean marriage (in String person_name) raises
(no_such_person);
Unsigned Short ancestors (out Set<Person>
all_ancestors)raises (no_such_person);
void move (in String new_address);
};
interface Employee: Person
( extent employees
key(name, id))
{
attribute Short id;
attribute Unsigned Short annual_salary;
};
interface City
( extent cities
key city_code)
{
attribute Unsigned Short city_code;
attribute String name;
attribute Set<Person> population;
};
Στο παραπάνω παράδειγµα, ορίσαµε την κλάση Person που µοντελοποιεί ένα άνθρωπο. Τα
χαρακτηριστικά της εν λόγω κλάσης είναι το όνοµα (name), η διεύθυνση (Address) που
αποτελεί µια σύνθετη τιµή, η/ο σύζυγος (spouse) που αποτελεί ένας αντίστροφος δείκτης
(inverse) και οι αντίστροφοι δείκτες children και parents, που µοντελοποιούν τα παιδιά
και τους γονείς αντίστοιχα. Ακόµα υπάρχουν οι συναρτήσεις birth (ηµεροµηνία γεννήσεως),
marriage (αν κάποιος είναι παντρεµένος ή όχι), ancestors (που επιστρέφει όλους τους
προγόνους κάποιου) και move (που αλλάζει τη διεύθυνση κάποιου. Η κλάση Employee
κληρονοµεί την κλάση Person και την εξειδικεύει προσθέτοντας ένα κωδικό (id) και ένα
ετήσιο εισόδηµα (annual_salary). Τέλος, η κλάση City έχει τα χαρακτηριστικά
city_code (κωδικός), name (όνοµα) και population, που είναι ο πληθυσµός της και είναι
ένα σύνολο από αντικείµενα της κλάσης Person.
4.3.4 Object Query Language - OQL
Η OQL βασίστηκε στην ήδη υλοποιηµένη γλώσσα ερωταποκρίσεων του συστήµατος Ο2. Η
OQL µπορεί να χρησιµοποιηθεί και σαν ανεξάρτητη γλώσσα, αλλά και σαν υποσύνολο µιας
από τις OML. Στη δεύτερη περίπτωση, υπάρχει µια συνάρτηση που εκτελεί την ερώτηση.
Ας υποθέσουµε ότι έχουµε τον τύπο Person µε τα χαρακτηριστικά name, birthdate,
salary και τη µέθοδο age και τον τύπο Employee που κληρονοµεί τον τύπο Person και
τον εξειδικεύει µε την αναφορά (relationship) subordinates και τη µέθοδο seniority.
Επίσης, κάποιο πρόσωπο είναι ο Chairman και µάλιστα υπάρχει κάποιο entry-point για αυτό
το αντικείµενο. Τέλος, οι δύο τύποι έχουν τα extents Persons και Employees. Έστω
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επίσης, ότι υπάρχει και ο τύπος Department, µε το χαρακτηριστικό name και την αναφορά
employees, η οποία τυχαίνει να είναι και αντίστροφη (στον τύπο Employee υπάρχει η
αντίστροφη αναφορά department). Έστω η ερώτηση:
select distinct struct(name: x.name, hps:
(select y
from x.subordinates as y
where y.age > 30))
from Employees x
η οποία επιστρέφει για κάθε υπάλληλο, το όνοµά του και τους υφιστάµενούς του που έχουν
ηλικία πάνω από 30. Η παραπάνω ερώτηση έχει αποτέλεσµα του τύπου
set<struct(name: string, hps: bag<Employee>)>
Παρατηρούµε τα εξής:
• Μπορούµε να ονοµάζουµε τα χαρακτηριστικά του αποτελέσµατος της ερώτησης
• Στο from clause µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε πολλούς φορµαλισµούς. Μπορούµε να
πούµε from Employees x, ή from Employees as x, ή ακόµα και from x in
Employees.
• Μπορούµε να έχουµε φώλιασµα ερωτήσεων και µεταβλητών.
• Μπορούµε να χρησιµοποιούµε εκφράσεις µονοπατιών µέσα σε µια ερώτηση
• Μπορούµε να χρησιµοποιούµε µεθόδους οπουδήποτε µέσα σε µια ερώτηση
Η ερώτηση
Chairman
αν και δεν υπακούει στο γνωστό SELECT-FROM-WHERE φίλτρο της SQL, είναι έγκυρη και
επιστρέφει το αντικείµενο Chairman.
Η ερώτηση
Employee(name: "Pat", id: 0, annual_salary: 100,000)
δηµιουργεί ένα αντικείµενο της κλάσης Employee.
Πρέπει να επισηµάνουµε ότι το αποτέλεσµα µιας ερώτησης µπορεί να έχει ή να µην έχει
ταυτότητα αντικειµένου, ανάλογα µε τον τύπο του.
Ας υποθέσουµε και µία κλάση Flowers µε το χαρακτηριστικό name.
select p
from Persons p, Flowers f
where p.name = f.name
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Η παραπάνω ερώτηση που βρίσκει όλους τους ανθρώπους που το όνοµά τους είναι και το
όνοµα ενός άνθους, υλοποιεί µια σύνδεση, όπως θα γινόταν και στα σχεσιακά συστήµατα.
Στην ερώτηση
select department, avg_salary: avg(select e.salary from
partition x)
from Employees e
group by department: e.department
having count(select * from partition x) > 5
order by department.name
µπορούµε να παρατηρήσουµε ότι διατηρούνται τα group by, having και order by clauses της
SQL, τα οποία χαρακτηρίζονται από τα εξής:
• Το clause group by χωρίζει τους υπαλλήλους σε οµάδες (partitions). Κάθε οµάδα
χαρακτηρίζεται από το γεγονός ότι όλοι οι υπάλληλοι που ανήκουν σ' αυτό δουλεύουν στο
ίδιο τµήµα και ονοµάζεται partition (που είναι δεσµευµένη λέξη στην OQL). Επιπλέον το
clause having περιορίζει τα τµήµατα µε τα οποία θα ασχοληθεί η ερώτηση, σ' αυτά που
έχουν αριθµό υπαλλήλων πάνω από 5.
• Η συντόµευση * διατηρείται και στην OQL (όπως και στην SQL)
• Το order by λειτουργεί όπως και στην SQL
Τέλος, στην OQL υπάρχουν και διάφορα άλλα χαρακτηριστικά, τα οποία δεν κρίνεται
σκόπιµο να αναφερθούν. Για µια πιο λεπτοµερή παρουσίαση, ο αναγνώστης παραπέµπεται στο
[Ca95].
4.3.5 C++ Binding
Στη συνέχεια, θα παρουσιάσουµε ένα από τα χρησιµοποιούµενα bindings, το C++ binding,
το οποίο είναι και το πλέον χρησιµοποιούµενο. Όταν αναφερόµαστε στο C++ binding για
ODL/OML πρέπει να έχουµε υπόψη µας δύο πράγµατα: το C++ binding για ODL είναι µια
βιβλιοθήκη κλάσεων και µια επέκταση στη γραµµατική της C++. Η βιβλιοθήκη των κλάσεων
παρέχει κλάσεις για να υλοποιηθεί το µοντέλο αντικειµένων του ODMG-93. Η επέκταση του
συντακτικού της γλώσσας έχει να κάνει µε την υποστήριξη αναφορών (relationships) µεταξύ
των κλάσεων. Η OML χρησιµοποιείται για την ανάκτηση και την επεξεργασία δεδοµένων από
τη βάση, και ακολουθεί το συντακτικό της C++. Να σηµειωθεί ότι οι ODL/OML δεν
ασχολούνται µε τη φυσική αποθήκευση των αντικειµένων, αλλά µόνο µε τα λογικά
χαρακτηριστικά τους. Ένα πρόσθετο σύνολο δοµών, µε όνοµα physical pragmas, έχει
καθοριστεί για να αναλάβει να δώσει στον προγραµµατιστή κάποιο έλεγχο πάνω σε αυτά τα
ζητήµατα.
Τα bindings για τις διάφορες γλώσσες προγραµµατισµού καθορίστηκαν µε βάση την αρχή
ότι ο προγραµµατιστής πρέπει να έχει να κάνει µε µόνο µία γλώσσα. Αποτελέσµατα της αρχής
αυτής είναι, ότι υπάρχει µόνο ένα σύστηµα τύπων και για τη γλώσσα και για τη βάση
δεδοµένων, και ότι η ενσωµάτωση των χαρακτηριστικών που οφείλονται στο µοντέλο
αντικειµένων της βάσης δεδοµένων γίνεται οµαλά.
Για να δηλωθούν τα διαρκή (persistent) δεδοµένα στη C++, µια κλάση πρέπει να είναι
υποκλάση της κλάσης Persistent_Object. Αυτό σηµαίνει, ότι η κλάση αυτή µπορεί να έχει και
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διαρκή (persistent) και µεταβατικά (transient) -µέσω κάποιων συναρτήσεων- αντικείµενα. Στο
παρακάτω παράδειγµα, ακολουθεί η δήλωση ενός στιγµιότυπου (profP) µιας κλάσεως
(Professor), το οποίο είναι διαρκές:
Ref<Professor> profP;

C++ ODL
Declarations

ODL
Preprocessor

Generated C++
Header [and source]
files

User C++ Source
[and Header] files
with OML

C++ Compiler

ODBMS
Runtime

ODBMS
Metadata

Object Code

Linker

Executable
Application
Database

ODBMS Runtime

Σχήµα 4.9 Παραγωγή εφαρµογής µε το C++ binding

Στο Σχήµα 4.9 φαίνεται ο τρόπος µε τον οποίο παράγεται µια εφαρµογή, χρησιµοποιώντας
το C++ binding για ODL/OML. Ένας διαχειριστής της βάσης γράφει δηλώσεις για το σχήµα
της, οι οποίες συγγράφονται στην C++ ODL, η οποία είναι µια επέκταση της C++. Ο
προγραµµατιστής εφαρµογών γράφει και ένα πρόγραµµα που υλοποιεί την εφαρµογή σε C++,
η οποία επεκτείνεται για να αποτελέσει την γλώσσα προγραµµατισµού µιας βάσης δεδοµένων.
Οι δηλώσεις περνούν από κάποιο προεπεξεργαστή (preprocessor), ο οποίος αφενός παράγει το
σχήµα της βάσης και αφετέρου φτιάχνει µια περιγραφή του σχήµατος στη C++. Ο κώδικας της
εφαρµογής και η περιγραφή αυτή µεταφράζονται, δηµιουργείται ένα εκτελέσιµο αρχείο της
εφαρµογής, το οποίο αφού συνδυαστεί µε τη µηχανή του αντικειµενοστρεφούς συστήµατος
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βάσεων δεδοµένων (µέσα από ένα πρόγραµµα σύνδεσης -linker) δηµιουργεί την τελική
εφαρµογή, η οποία και επεξεργάζεται τα δεδοµένα της βάσης δεδοµένων.
Όπως προαναφέρθηκε, η ODL καθορίζει το σχήµα µιας βάσης, ενώ η OML καθορίζει τη
διαχείριση των αντικειµένων, των σχέσεων µεταξύ των κλάσεων, καθώς και των συλλογών
(set, bag, list, array). Σε ότι αφορά τις δοσοληψίες (transactions), είναι υποχρεωτικό, κάθε
λειτουργία διαχείρισης αντικειµένων να γίνεται µέσα από µια δοσοληψία. Οι δοσοληψίες
αποτελούν στιγµιότυπα της οµώνυµης κλάσης και διαθέτουν λειτουργίες commit, abort και
checkpoint. ∆εν υποστηρίζονται long transactions, υποστηρίζονται όµως, nested transactions.
Επιπλέον, η OML είναι υπεύθυνη και για τις λειτουργίες σύνδεσης και αποσύνδεσης µε µία
βάση.
Υπάρχει και µια απεικόνιση της OQL για C++. Οι ερωτήσεις µπορούν να δηλωθούν µέσα
σε ένα πρόγραµµα µέσω µιας συναρτήσεως για ερωτήσεις, η οποία παίρνει strings για
ορίσµατα. Τα ορίσµατα αυτά πρέπει να είναι έγκυρες ερωτήσεις, οι οποίες µεταφράζονται και
εκτελούνται στο run-time. Το αποτέλεσµα επιστρέφεται στην παράµετρο "result".
4.4

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΕΙΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΧΕΣΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
(SQL/Object, SQL/Foundation)
Στην ενότητα αυτή θα εξετάσουµε τον τρόπο µε τον οποίο οι παρουσία των
αντικειµενοστρεφών βάσεων δεδοµένων επηρέασε την εξέλιξη των κλασικών, σχεσιακών
συστηµάτων. ∆ιάφορα σχεσιακά Σ∆Β∆ (Oracle, Informix κλπ.) άρχισαν σιγά σιγά, στα µέσα
της δεκαετίας του '90 να παρέχουν αντικειµενοστρεφείς επεκτάσεις στη µηχανή τους. Η πιο
βασική, όµως, έκφανση της επίδρασης που είχε η ύπαρξη των αντικειµενοστρεφών συστηµάτων
ήταν η υιοθέτηση αντικειµενοστρεφών επεκτάσεων στο καινούριο στάνταρτ της SQL, το SQL3. Πιο συγκεκριµένα, υπάρχουν τέσσερις κύριοι τοµείς στους οποίους συνοψίζεται αδρά, η
επίδραση αυτή. Οι τοµείς αυτοί είναι:
• Εισαγωγή τύπων που ορίζονται από το χρήστη -UDTs
• Κατηγορήµατα για την κατασκευή τους -Type Predicate
• Συναρτήσεις που µπορούν να οριστούν από το χρήστη - User Defined Functions &
Procedures
• Κατάργηση της πρώτης κανονικής µορφής (1NF) - Collection Types
Θα στηριχθούµε στα [ΚΜΝ97], [ΜΜ96] για την παρουσίαση αυτή.
4.4.1 Τύποι Ορισµένοι από τον Χρήστη
Οι τύποι που µπορούν να οριστούν από το χρήστη (User Defined Types -UDTs) διαιρούνται
µε τη σειρά τους σε διάφορες κατηγορίες:
• ∆ιακριτοί τύποι - Distinct Types
• Αφηρηµένοι τύποι - Abstract Data Types (ADTs)
• Τύποι γραµµών / Τύποι αναφοράς - Row Types / Reference Types
Στη συνέχεια, θα εξετάσουµε µία µία αυτές τις κατηγορίες.
∆ιακριτοί Τύποι
Οι διακριτοί τύποι (distinct types) αποτελούν την πιο βασική έκφραση των ορισµένων από
τον χρήστη τύπων. Ουσιαστικά, αποτελούν µετονοµασία ενός βασικού τύπου πηγή (π.χ.
DECIMAL, REAL, INTEGER). Στην συνέχεια, θα αναφερόµαστε στον τύπο βάσει του οποίου
ορίζεται ένας διακριτός τύπος, ως πηγαίο τύπο (source type) ή βασικό τύπο αναφοράς του
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διακριτού τύπου. Ο διακριτός τύπος µε τον πηγαίο τύπο έχουν την ίδια εσωτερική δοµή αλλά
παρουσιάζουν εν γένει διαφορετική συµπεριφορά.
Για παράδειγµα, µπορούµε να δηλώσουµε δύο διακριτούς τύπους, παράγωγα του DECIMAL,
που θα αναπαριστούν το αµερικάνικο (US_DOLLAR) και το καναδικό δολάριο
(CND_DOLLAR).
CREATE DISTINCT TYPE US_DOLLAR AS DECIMAL (9.2)
CREATE DISTINCT TYPE CDN_DOLLAR AS DECIMAL (9.2)
Οι διακριτοί τύποι είναι εφοδιασµένοι από το σύστηµα µε τελεστές σύγκρισης. Ο ορισµός
των τελεστών βασίζεται στους αντιστοίχους ορισµούς του πηγαίου τύπου.
Παρόλο που οι διακριτοί τύποι παρουσιάζουν την ίδια εσωτερική δοµή µε τον πηγαίο τύπο,
δεν είναι άµεσα συγκρίσιµοι µαζί του (strongly typed). Για να µπορέσουµε να συγκρίνουµε ένα
διακριτό τύπο µε τον πηγαίο του, καθώς και διακριτούς τύπους µεταξύ τους (που έχουν βέβαια
κοινή πηγή) χρησιµοποιούµε συναρτήσεις µετατροπής (casting).
Με χρήση των διακριτών τύπων µπορούµε να ορίζουµε σχέσεις. Για παράδειγµα:
CREATE TABLE SALES
(ID INTEGER, US US_DOLLAR, CDN CDN_DOLLAR)
Οι µεταβλητές US, CND βασίζονται στον ίδιο πηγαίο τύπο αλλά ανήκουν σε διαφορετικούς
διακριτούς τύπους. Ως εκ τούτου η ακόλουθη έκφραση είναι λανθασµένη.
SELECT * FROM SALES WHERE CDN > US
Για να πετύχουµε την σύγκριση χρησιµοποιούµε την συνάρτηση µετατροπής CND_DOLLAR
η οποία µετατρέπει το όρισµα της σε καναδικά δολάρια.
SELECT * FROM SALES WHERE CDN > CDN_DOLLAR(US)
Αντίστοιχα, θα µπορούσαµε να χρησιµοποιήσουµε την συνάρτηση µετατροπής
US_DOLLAR. Τέλος, ας σηµειωθεί ότι οι διακριτοί τύποι δεν υποστηρίζουν κληρονοµικότητα
ούτε είναι δυνατό να ορίσουµε ένα διακριτό τύπο µε πηγαίο έναν άλλο διακριτό τύπο.
Αφηρηµένοι τύποι δεδοµένων
Έκτος από τους διακριτούς τύπους δεδοµένων µπορούµε να ορίσουµε και αφηρηµένους
τύπους δεδοµένων (Abstract Data Types, ADTs). Οι αφηρηµένοι τύποι δεδοµένων αποτελούν
οντότητες µε συµπεριφορά και ενθυλακωµένη εσωτερική δοµή. Ο ορισµός της δοµής ενός ATD
γίνεται σε SQL. Για παράδειγµα ορίζουµε τον ακόλουθο τύπο:
CREATE TYPE address
(street char (30),
city char (20),
state char (2),
zip integer);
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Ας εξετάσουµε όµως κάθε ένα από τα χαρακτηριστικά των αφηρηµένων τύπων δεδοµένων.
Ενθυλάκωση (Encapsulation)
Όπως έχουµε ήδη αναφέρει, η εσωτερική δοµή των αφηρηµένων τύπων είναι
ενθυλακωµένη. Η πρόσβαση στα πεδία του τύπου περιορίζεται σε συναρτήσεις που ορίζονται
στο ορατό µέρος του κάθε αφηρηµένου τύπου. Παράλληλα, δεν υπάρχει διάκριση µεταξύ
συναρτήσεων, αποθηκευµένων συναρτήσεων (stored functions) και ιδεατών πεδίων (virtual
attributes).
Οι συναρτήσεις µε τις οποίες µας επιστρέφεται η τιµή ενός πεδίου (observer functions) ή µε
τις οποίες αναθέτουµε µια τιµή σε κάποιο πεδίο (mutator functions) δηµιουργούνται αυτόµατα.
Για παράδειγµα:
street(address)
-> char(30)
city(address)
-> char(20)
state(address)
-> char(2)
zip(address) -> integer
street(address, char(30))
-> address
city(address, char(20)) -> address
state(address, char(2)) -> address
zip(address, integer)
-> address
Η κλήση της street(address) θα επιστρέψει ένα πεδίο char(30) που αντιστοιχεί
στο πεδίο street του τύπου address. Αντίστοιχα, η κλήση της συνάρτησης
street(address, char(30)) θα δηµιουργήσει ένα στιγµιότυπο του τύπου address
µε τιµή πεδίου address την τιµή του char(30).
∆ηµιουργία Στιγµιότυπων
Για να δηµιουργήσουµε ένα νέο στιγµιότυπο χρησιµοποιούµε την κατασκευαστική
συνάρτηση (constructor function). Κάθε φόρα που ορίζουµε ένα ADT δηµιουργείται αυτόµατα
και µια κατασκευαστική συνάρτηση.
address() -> address
Με την κλήση της παραπάνω συνάρτησης κατασκευάζουµε ένα νέο στιγµιότυπο του τύπου
address µε κάθε πεδίο του αρχικοποιήµενο στην εξ’ ορισµού τιµή.
Κληρονοµικότητα
Σε αντίθεση µε τους διακριτούς τύπους, οι αφηρηµένοι τύποι µπορούν να οριστούν µε βάση
έναν ή περισσότερους διαφορετικούς αφηρηµένους τύπους (subtyping). Έτσι ο νέος τύπος
(υποτύπος) κληρονοµεί τα αντίστοιχα πεδία, την συµπεριφορά και τις συναρτήσεις των τύπων
ορισµού του (υπερτύποι). Τονίζουµε ότι υποστηρίζεται και πολλαπλή κληρονοµικότητα.
CREATE TYPE shape …
CREATE TYPE point UNDER shape …
CREATE TYPE line UNDER shape …
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CREATE TYPE polygon UNDER shape …
shape

point

line

polygon

Στο παράδειγµα µας ο υπερτύπος είναι ο τύπος shape και οι υποτύποι είναι οι τύποι
point, line και polygon.
Χρήση
Οι αφηρηµένοι τύποι δεδοµένων µπορούν να χρησιµοποιηθούν όπως και οι βασικοί τύποι
της SQL. Έστω ότι ορίζουµε ένα ADT µε όνοµα shape ως εξής:
CREATE TYPE shape
(refercing_system
INTEGER,
tolerance
DECIMAL(8.2),
geometry
BLOB(1M));
Με βάση τον παραπάνω τύπο µπορούµε να ορίσουµε και την σχέση:
CREATE TABLE real_estate_info
(address
address,
price
money,
owner
char(40),
property shape);
Η διαχείριση των στιγµιότυπων γίνεται µε την κλήση των αντιστοίχων συναρτήσεων
ορισµού. Χρησιµοποιούµε σαν διαχωριστή πεδίου τις δύο τελείες (dot notation). Για
παράδειγµα:
INSERT real_estate_info
VALUES (US_DOLLAR(30000),‘Joe Doe’,spatial(10,12,15,20))
SELECT D_mark(price), owner
FROM real_estate_info
WHERE overlaps(property..geometry, square (5, 5, 25, 25))
∆υνατότητα Αντικατάστασης (Substitutability)
Για να κατανοήσουµε την έννοια της δυνατότητας αντικατάστασης θα χρησιµοποιήσουµε ένα
παράδειγµα. Ας υποθέσουµε την ύπαρξη της ακόλουθης σχέσης:
CREATE TABLE real_estate_info
(price money,
owner CHAR (40),
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property shape);
Ακόµα, ας υποθέσουµε ότι κάνουµε τις ακόλουθες εισαγωγές:
INSERT INTO real_estate_info VALUES
(US_DOLLAR(100000),‘Mr. S. White’,point(4, 4))
INSERT INTO real_estate_info VALUES
(CDN_DOLLAR(400000),‘Mr. W. Green’,
poly(point(4, 4), point(10, 10), point(12, 14)))
INSERT INTO SALES VALUES
(S_FRANK(150000),‘Mrs. D. Black’,line(5, 5, 7, 8))
Τα δεδοµένα φυλάσσονται ως εξής:
table real_estate_info

τύποι
µονάδας

price
<us-dollar>
amount:
100000
<cnd-dollar>
amount:
400000
<swiss-frank>
amount:
150000

owner
Mr. S. White

property
<point>

Mr. W. Green

<poly>

Mrs. D. Black

<line>

Παρατηρούµε ότι στην στήλη price εκτός από τις τιµές φυλάσσουµε και πληροφορία
σχετική µε την µονάδα µέτρησης. Ακόµα, αν έχουµε δηλώσει ένα πεδίο σαν τύπο Α, η τιµή του
πεδίου αυτού µπορεί να είναι οποιαδήποτε στιγµιότυπο του τύπου Α ή κάποιου από τους
υποτύπους του. Έτσι στο πεδίο property του τύπου shape µπορούµε να αναθέσουµε
στιγµιότυπα των υποτύπων point, poly και line. Τα στοιχεία του υποτύπου βρίσκονται
κατά τον χρόνο εκτέλεσης, γεγονός που απαιτεί καθυστέρηση στην αποτίµηση (late binding).
Το βασικό χαρακτηριστικό της καθυστέρησης στην αποτίµηση είναι η αυτόµατη κλήση των
συναρτήσεων µετατροπής κατά την εκτέλεση µιας ερώτησης. Για παράδειγµα, κατά την
εκτέλεση της ερώτησης

SELECT owner, dollar_amount(price)
FROM real_estate_info
WHERE dollar_amount(price)<US_DOLLAR(500000);
θα κληθούν αυτόµατα οι συναρτήσεις µετατροπής US_DOLLAR, CND_DOLLAR και
SWISS_FRANK ανάλογα µε τον τύπο των δεδοµένων της στήλης price.
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Επώνυµοι Τύποι Γραµµής (Named Row Types)
Οι τύποι που έχουµε µέχρι τώρα εξετάσει αναφέρονται στον ορισµό νέων πεδίων. Υπάρχουν
όµως και τύποι για την αναπαράσταση µιας ολόκληρης πλειάδας µια σχέσης -ενός συνόλου
δηλαδή πεδίων. Οι τύποι αυτοί ονοµάζονται επώνυµοι τύποι γραµµής (named row types).
Γενικά, οι επώνυµοι τύποι γραµµής αποτελούν τύπους ορισµένους από τον χρήστη χωρίς
ενθυλακωµένη εσωτερική δοµή. Για παράδειγµα:
CREATE ROW TYPE account_t
(acctno
INTEGER,
cust
REF(customer_t),
type
CHAR (1),
opened
DATE,
rate
DOUBLE PRECISION,
balance
DOUBLE PRECISION);
Χρησιµοποιώντας τους επώνυµους τύπους γραµµής µπορούµε να ορίσουµε σχέσεις. Για
παράδειγµα:
CREATE TABLE account OF account_t
(PRIMARY KEY acctno);
Τύποι Αναφοράς (Reference types)
Οι επώνυµοι τύποι γραµµής µπορούν να συνδυαστούν µε αναφορές, όπως στο πεδίο cust
του τύπου γραµµής account_t. Οι τύποι αναφοράς παραπέµπουν σε δηλώσεις τύπων (στην
συγκεκριµένη περίπτωση του τύπου customer_t) και χρησιµοποιούνται κυρίως για να
µοντελοποιήσουν σχέσεις µεταξύ επώνυµων τύπων γραµµών.
Οι αναφορές µπορούν να έχουν εµβέλεια (scope).
CREATE TABLE account OF account_t
(PRIMARY KEY acctno,
SCOPE FOR cust IS customer);
Ας σηµειωθεί ότι σε µια σχέση µπορούµε να ορίσουµε αναφορές µόνο σε µεταβλητές που
βρίσκονται στο πρώτο επίπεδο (π.χ. cust). Επιπλέον µπορούµε να χρησιµοποιούµε τους
τύπους αναφοράς για να εκφράσουµε ερωτήσεις:

SELECT a.acctno, a.cust->name
FROM account a
WHERE a.cust->address..city = “Hollywood”
AND a.balance > 1000000;
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Υποτύποι και κληρονοµικότητα
Ένας επώνυµος τύπος γραµµής µπορεί να δηλωθεί σαν υπερτύπος από έναν ή
περισσότερους επώνυµους τύπους γραµµής. Οι υποτύποι κληρονοµούν τις µεταβλητές και τις
συναρτήσεις από τους υπερτύπους τους.
Έστω ότι ορίζουµε ένα τύπο γραµµής για να αναπαραστήσουµε εργαζόµενους.
CREATE TYPE empoloyee
(name CHAR (20), salary DECIMAL (10,2))
Βασισµένοι στον τύπο αυτό ορίζουµε δυο νέους για τους προϊστάµενους και τους φοιτητές
που εργάζονται το καλοκαίρι.
CREATE TYPE manager UNDER employee
(bonus DECIMAL (10,2));
CREATE TYPE summer_stundent UNDER employee
(school VARCHAR (30));
Χρησιµοποιώντας τύπους και υποτύπους µπορούµε να ορίσουµε ιεραρχίες σε σχέσεις.
Έστω:
CREATE TABLE employees OF employee;
CREATE TABLE managers OF manager UNDER employees;
CREATE TABLE summer_students OF summer_student
UNDER employees;
Πρακτικά, ιεραρχία στις σχέσεις σηµαίνει ότι αν εκφράσουµε ερώτηση που αφορά µια
δεδοµένη σχέση, θα αναζητηθούν απαντήσεις και σε όλες τις σχέσεις που κληρονοµούν από
αυτήν. Έτσι, απευθύνοντας ερώτηση στην σχέση employees αυτόµατα εξετάζονται και
δεδοµένα από τις σχέσεις managers και summer_students.
4.4.2 Τύποι Κατηγορηµάτων (Type Predicate)
Ας ξαναδούµε την σχέση real_estate_info.
CREATE TABLE real_estate_info
(price money,
owner CHAR(40),
property real_estate);
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table real_estate_info

τύποι
µονάδας

price
<us-dollar>
amount:
100000
<cnd-dollar>
amount:
400000
<swiss-frank>
amount:
150000

owner
Mr. S. White

property
<point>

Mr. W. Green

<poly>

Mrs. D. Black

<line>

Είναι δυνατό µια ερώτηση, κατά τον χρόνο εκτέλεσης, να ελέγχει το είδος του τύπου που
έχει ορίσει ο χρήστης:
SELECT price, owner, property
FROM real_estate_info
WHERE TYPE(price) IN US_DOLLAR;
Επίσης είναι δυνατό µια ερώτηση να µετατρέψει ένα τύπο σε ένα άλλο υποτύπο του
(subtype specification):
SELECT TREAT (price AS US_DOLLAR), owner, property
FROM real_estate_info
WHERE TYPE (price) IN (US_DOLLAR);
4.4.3 Συναρτήσεις και Μέθοδοι ορισµένοι από τον χρήστη (User Defined
Functions-Methods)
Ο χρήστης είναι δυνατό να ορίζει συναρτήσεις, µεθόδους και αποθηκευµένες διαδικασίες
(stored procedures) βασισµένες σε κάποιο τύπο (ADTs, row types, κλπ.). Οι δηλώσεις τους
γίνονται είτε σε SQL/PSM, είτε σε γλώσσες τρίτης ή τέταρτης γενιάς (3GLs ή 4GLs).
∆ιαχωρίζουµε τις συναρτήσεις που µπορεί ο χρήστης να ορίσει σε εξωτερικές (external) και
σε εσωτερικές (internal). Οι εξωτερικές συναρτήσεις γράφονται και δηλώνονται σε µια από τις
καθιερωµένες γλώσσες προγραµµατισµού (ADA, C κλπ.). Οι συναρτήσεις αυτές προφανώς
υπόκεινται στους περιορισµούς αλλά και εκµεταλλεύονται τις βιβλιοθήκες και την
λειτουργικότητα της γλώσσας στην οποία ορίζονται. Παράλληλα, µπορούν να περιέχουν και
ενσωµατωµένη SQL. Αντίθετα, οι εσωτερικές συναρτήσεις είναι δηλωµένες εξ’ ολοκλήρου σε
SQL, εφοδιασµένη µε συναρτήσεις ροής (loop, case, if, for, repeat, return κτλ.) και ανάθεσης
(set) (βλέπε ακόµα και SQL/PSM στο Κεφάλαιο 3).
4.4.4 Συγκεντρωτικοί Τύποι (Collection Types)
Οι συγκεντρωτικοί τύποι αποτελούν δοµές όπως σύνολα (sets), λίστες (lists), πίνακες
(arrays) και πολυσύνολα (bags).
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CREATE ROW TYPE employee
(id
INTEGER,
name
VARCHAR(30),
address
address,
manager
REF (employee),
projects SET (REF (project)),
children LIST (REF (PERSON)),
hobbies
SET (VARCHAR (20)))
Στις ερωτήσεις τα στιγµιότυπα των συγκεντρωτικών τύπων συµπεριφέρονται σαν σχέσεις.
SELECT e.name
FROM employees e
WHERE ‘travel’ IN (SELECT *
FROM TABLE (e.hobbies) c)
AND 5 > (SELECT count(*) FROM TABLE (e.children) d)
Επιπρόσθετα οι πίνακες και οι λίστες υποστηρίζουν και δεικτοδότηση για πιο γρήγορη
πρόσβαση.
Ας εξετάσουµε µερικά παραδείγµατα. Ας υποθέσουµε ότι έχουµε ορίσει δυο σχέσεις που
αφορούν εργαζόµενους και τµήµατα (employees και departments αντίστοιχα) ως εξής:
CREATE TABLE employees
(id
INTEGER PRIMARY KEY,
name
VARCHAR (30),
address
ROW (street VARCHAR (40),
city
CHAR(20),
state
CHAR (2)
zip
INTEGER,
country
VARCHAR(30),
salary
DECIMAL(10,2),
deptno
INTEGER REFERENCES departments,
manager
INTEGER RFEFERENCES employees,
projects SET (INTEGERS),
children LIST (person),
hobbies
SET (VARCHAR(20)));
CREATE TABLE departments
(deptno
INTEGER PRIMARY KEY,
manager
INTEGER REFERENCES employees,
projects TABLE (projno INTEGER),
projname CHAR (30),
budget
DECIMAL (10,2));
Μετασχηµατισµός συγκεντρωτικών τύπων σε πίνακες
Ερώτηση: Βρείτε όλους τους εργαζόµενους που δουλεύουν σε περισσότερα από δύο έργα.
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SELECT name
FROM employees e
WHERE 2 < (SELECT count(*) FROM TABLE (e.projects) d)
Στο παραπάνω παράδειγµα, παρατηρούµε ότι µπορούµε να χρησιµοποιούµε σαν πίνακα,
οποιαδήποτε attributes τύπου SET (εδώ συγκεκριµένα χρησιµοποιούµε το φορµαλισµό TABLE
(e.projects)).
Μετασχηµατισµός πινάκων σε συγκεντρωτικούς τύπους
Ερώτηση: Βρείτε όλους τους εργαζόµενους που δεν είναι προϊστάµενοι.
SET (TABLE employees
EXCEPT
(SELECT * FROM employees e WHERE e.id IN
(SELECT ee.manager FROM employees ee)))
Στο παραπάνω παράδειγµα, παρατηρούµε ότι µπορούµε να κάνουµε και την αντίστροφη
διαδικασία: να µετατρέπουµε, δηλαδή, αποτελέσµατα τύπου πίνακα σε αποτελέσµατα τύπου
SET. Αυτό γίνεται µέσω της δεσµευµένης λέξης SET.
Ερωτήσεις σε συγκεντρωτικούς τύπους
BEGIN
DECLARE hobbies_var SET (VARCHAR (20));
SELECT hobbies INTO hobbies_var
FROM employees e
WHERE name = ‘John Doe’;
SELECT ITEM ROW h
FROM h IN hobbies_var
WHERE h <= ‘A’;
SELECT ITEM ROW h
FROM h IN hobbies_var /* quantifiers are allowed */
WHERE FOR SOME j IN (SELECT hobbies
FROM employees e
WHERE name = ‘Mary Doe’)
(h = j);
END;
Στο παραπάνω παράδειγµα, παρατηρούµε τα εξής:
• Κατ' αρχήν, όπως παρουσιάζεται εκτενέστερα και στο κεφάλαιο 3, µπορούµε να
γράφουµε προγράµµατα σε µια υπολογιστικά πλήρη γλώσσα. Έτσι, για παράδειγµα,
µπορούµε να ορίζουµε block εντολών, µεταβλητές, κλπ.
• Κατά δεύτερον, µπορούµε να εισάγουµε τιµές στις µεταβλητές τύπου SET, όπως
φαίνεται από την πρώτη ερώτηση
• Ακόµα, έχουµε εναλλακτικούς φορµαλισµούς για την εκτέλεση συνδέσεων (JOIN)
καθώς φαίνεται από την έκφραση FOR SOME j IN (SELECT hobbies…)
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Unnesting.
Ερώτηση: Βρείτε τον κωδικό, τον προϋπολογισµό και το µέσο όρο µισθού για κάθε τµήµα.
SELECT d.deptno, d.budget, av.avg_sal
FROM departments d, (SELECT avg (salary) AS avg_sal
FROM e.deptno = d.deptno) AS av
ή όµοια
SELECT d.deptno, d.budget, AVG (e.salary) AS avg_sal
FROM departments d, employees e
WHERE d.deptno = e.deptno
GROUP BY d.deptno, d.budget
Στο παραπάνω παράδειγµα, παρατηρούµε ότι µπορούµε να εισάγουµε στο from clause µιας
έκφρασης και ένα ολόκληρο query.
Flattening των αποτελεσµάτων
Ερώτηση: Βρείτε το σύνολο των εξωεργασιακών (sic!) δραστηριοτήτων του εργαζόµενου µε
κωδικό 12345.
THE (SELECT e.hobbies
FROM employees e
WHERE e.id = 12345)
Στο παραπάνω παράδειγµα, το αποτέλεσµα δεν είναι τύπου ROW(SET(VARCHAR)), αλλά
(SET(VARCHAR)), λόγω της χρήσης του τελεστή ΤΗΕ.
Γενικά Παραδείγµατα
Ερώτηση: Βρείτε τους εργαζόµενους που ο προϊστάµενος τους διαµένει σε µια συγκεκριµένη
διεύθυνση.
SELECT e.id
FROM employees as e
WHERE row (row (123, University Avenue, Palo Alto, CA, 94301))
= (SELECT mgr.address
FROM employees as mgr
WHERE e.manager = mgr.id)
Στο παραπάνω παράδειγµα µπορούµε να δούµε πώς συγκρίνουµε ένα αποτέλεσµα της
µορφής ROW µε ένα ολόκληρο πίνακα (θυµηθείτε ότι παλαιότερα, θα έπρεπε να
χρησιµοποιήσουµε τελεστές όπως IN, EXISTS, κλπ)
Ερώτηση: Βρείτε τους προϊσταµένους και τα έργα µε προϋπολογισµό µεγαλύτερο από
100000.
SELECT d.manager, multiset (SELECT *
FROM table (d.projects) as p
WHERE p.budget >100000)
FROM departments as d
Στο εν λόγω παράδειγµα, βλέπουµε πώς µπορούµε να έχουµε αποτέλεσµα τύπου
MULTISET, αντί για τύπου SET.
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Ερώτηση: Βρείτε πια από τις διευθύνσεις addr.1_v, addr.2_v, addr.3_v είναι πιο κοντά στην
διεύθυνση 123, University Avenue, Palo Alto, CA, 94301 (δεδοµένης µιας Boolean συνάρτησης
κοντά, (NEAR)).
SELECT row addr
FROM (values (addr1_v, addr2_v, addr3_v)) as addr
WHERE near
(row addr, row(123 University Avenue, Palo Alto, CA, 94301))
ή όµοια
SELECT row addr
FROM (multiset ( addr1_v, addr2_v, addr3_v)) as addr
WHERE near
(row addr, row(123 University Avenue, Palo Alto, CA, 94301))
Στο συγκεκριµένο παράδειγµα, µπορούµε να δούµε αφενός τη χρήση συναρτήσεων που έχει
φτιάξει ο χρήστης και αφετέρου ένα φορµαλισµό για την κατασκευή συνόλων από
συγκεκριµένες τιµές (µέσω της έκφρασης (values addr1_v, addr2_v, addr3_v)
as addr).
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