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ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ
Π. ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆ΗΣ, ∆. ΣΤΑΪΚΟΣ, Ι. ΣΙΣΜΑΝΗΣ

5.1 ΓΕΝΙΚΑ
Η διαχείριση χρονικών δεδοµένων περιλαµβάνει την ανάκτηση καταχωρηµένης
πληροφορίας και την εξαγωγή συµπερασµάτων από χρονικά εξαρτώµενα δεδοµένα. Η έρευνα
τα τελευταία χρόνια υπήρξε πολύ έντονη σε αρκετούς τοµείς:
• βάσεις δεδοµένων και γνώσεων: για την ανάκτηση και ενηµέρωση χρονικής πληροφορίας
και για σχεδίαση διεκπεραιώσεων (transactions) πραγµατικού χρόνου
• τεχνητή νοηµοσύνη: για την σχεδίαση και εξαγωγή συµπερασµάτων από χρονικά
δεδοµένα
• τεχνολογία λογισµικού: για τις προδιαγραφές των ιδιοτήτων συστηµάτων πραγµατικού
χρόνου.
∆ιάφορες προσεγγίσεις έχουν προταθεί στη βιβλιογραφία. Κάθε προσέγγιση χαρακτηρίζεται
από ένα µοντέλο χρόνου και από τεχνικές διαχείρισης χρονικών δεδοµένων. Παρακάτω, οι
υλοποιήσεις που βασίζονται σε συγκεκριµένα µοντέλα, αναφέρονται σαν χρονικά συστήµατα.
Τυπικά προβλήµατα που ένα χρονικό σύστηµα πρέπει να λύσει είναι:
• εξαγωγή συµπερασµάτων σχετικά µε την ιστορία γεγονότων στο παρελθόν, ώστε να
αναλυθεί η τρέχουσα κατάσταση,
• σχεδιασµός µελλοντικών πράξεων και πρόβλεψη συνεπειών,
• λειτουργία µέσα σε καθορισµένους χρονικούς περιορισµούς απόκρισης,
• δυνατότητα αντιµετώπισης δεδοµένων µε περιορισµένη ακρίβεια και πληρότητα.
Επιπλέον ένα χρονικό σύστηµα πρέπει να µπορεί να εξάγει συµπεράσµατα από δεδοµένα
που αλλάζουν χρονικά. Η ικανότητα εξαγωγής συµπερασµάτων περιλαµβάνει:
• αντιµετώπιση εξαρτήσεων ανάµεσα σε διαφορετικά χρονικά δεδοµένα,
• λογισµό πάνω στην περίοδο εγκυρότητας της τιµής των δεδοµένων,
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• αντιµετώπιση πραγµατικών και προφανών αντιφάσεων, αναγνωρίζοντας λαθεµένα
δεδοµένα,
• αντιµετώπιση ηµιτελών χρονικών δεδοµένων.
Στις βάσεις δεδοµένων και γνώσεων η έµφαση δίνεται στην υλοποίηση ενός τρόπου
καταχώρησης και ανάκτησης χρονικών δεδοµένων. Οι κύριες κατευθύνσεις έρευνας σε αυτή
την περιοχή είναι:
• επέκταση υπαρχόντων χρονικών µοντέλων (π.χ. του σχεσιακού)
• παροχή δυνατοτήτων εξαγωγής χρονικών συµπερασµάτων σε βάσεις γνώσεων
Στην τεχνητή νοηµοσύνη, µπορούν να βρεθούν δυο είδη χρονικών συστηµάτων:
• Συστήµατα που απασχολούνται κυρίως µε την “κατανόηση” των δεδοµένων τους και των
συσχετίσεών τους. Τέτοια συστήµατα χρησιµοποιούνται π.χ για την υποστήριξη της
κατανόησης της φυσικής γλώσσας, όταν εµπλέκονται χρονικά θέµατα.
• Συστήµατα που χτίζουν σχέδια για τις µελλοντικές πράξεις ενός συστήµατος. Για
παράδειγµα, στην κατανοµή του χρόνου χρήσης των πόρων ενός εργοστασίου.
Στην τεχνολογία λογισµικού, έµφαση δίνεται στην περιγραφή των χρονικά εξαρτώµενων
ιδιοτήτων των συστηµάτων πραγµατικού χρόνου. Γενικά, τέτοια συστήµατα χρησιµοποιούνται
για την επιβεβαίωση ότι συγκεκριµένες ιδιότητες περιγράφουν πλήρως και σωστά το σύστηµα
πραγµατικού-χρόνου. Συνεπώς τα χρονικά συστήµατα αυτού του είδους δεν ασχολούνται µε
την διαχείριση και την εξαγωγή συµπερασµάτων από χρονικά δεδοµένα, αλλά για την
επαλήθευση της ικανότητας ενός συστήµατος πραγµατικού χρόνου να χειριστεί τέτοια
δεδοµένα σωστά.
Στο κεφάλαιο αυτό, θα στηριχτούµε κυρίως στα [MP91], [Jen+92], [Στάϊ95] για τις γενικές
έννοιες των χρονικών συστηµάτων βάσεων δεδοµένων, στο [Στάϊ95] για την παρουσίαση του
στάνταρτ της TSQL-2 και στο [ISO94] για την παρουσίαση του στάνταρτ της SQL/Temporal.
5.2 ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Υπάρχουν διάφοροι παράµετροι που επηρεάζουν τη φύση του χρόνου: το είδος και το
µέγεθος των στοιχειωδών χρονικών µονάδων, η πυκνότητα του χρόνου, το µοντέλο εξέλιξής του,
οι διαφορετικές διαστάσεις στις οποίες ο χρόνος µπορεί να θεωρηθεί, καθώς και οι πράξεις που
µπορεί κανείς να εφαρµόσει. Οι περισσότεροι ορισµοί είναι από το [Jen+92].
5.2.1 Πυκνότητα
Υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις σχετικά µε τη πυκνότητα του χρόνου. Προτού τις
παρουσιάσουµε θα περιγράψουµε την έννοια του στοιχειώδους χρονικού στοιχείου (chronon).
Ένα στοιχειώδες χρονικό σηµείο είναι η µικρότερη διάρκεια χρόνου που υποστηρίζεται από ένα
χρονικό Σ∆Β∆ -µια µονάδα χρόνου που δεν µπορεί να διασπαστεί σε πιο στοιχειώδη στοιχεία.
Ένα στοιχειώδες χρονικό σηµείο µπορεί να θεωρηθεί και σαν ένα υποδιάστηµα σταθερής
διάρκειας στο άξονα του χρόνου.
Ο άξονας του χρόνου είναι µια αφαίρεση που χρησιµοποιούµε για να µοντελοποιήσουµε το
χρόνο. Υπάρχουν διαφορετικές θεωρήσεις αυτής της αφαίρεσης. Η πρώτη από αυτές, που είναι
και η πλέον διαδεδοµένη, θεωρεί ότι η διάσταση του χρόνου είναι ισοµορφική µε το σύνολο των
ακεραίων. Σε αυτή την περίπτωση λέµε ότι ο χρόνος είναι διακριτός (discrete). Σε αυτή τη
θεώρηση, για κάθε σηµείο στον άξονα του χρόνου υπάρχει και ένα µοναδικό διάδοχο (επόµενο)
σηµείο. Μια άλλη θεώρηση είναι να αντιµετωπίσει κανείς τον άξονα του χρόνου ως ισοµορφικό
είτε του συνόλου των ρητών, είτε των πραγµατικών αριθµών. Τότε λέµε ότι ο χρόνος είναι
πυκνός (dense). Το βασικό χαρακτηριστικό αυτής της προσέγγισης είναι ότι µεταξύ δύο
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χρονικών στιγµών υπάρχει πάντα µία άλλη. Το αξίωµα αυτό αναιρεί αυτοµάτως την έννοια του
διάδοχου στοιχείου. Επιπλέον, όταν o άξονας του χρόνου είναι ισοµορφικός του συνόλου των
πραγµατικών αριθµών -οπότε εξειδικεύουµε τον ορισµό λέγοντας ότι ο χρόνος είναι συνεχής
(continuous) - δεν υπάρχουν και κενά (gaps) στο χρόνο.
Ακόµα, ανάλογα µε το µοντέλο, ο χρόνος µπορεί να είναι φραγµένος (bounded) στο ένα ή
και στα δύο άκρα, ή άπειρος.
5.2.2 Είδος της χρονικής διάρκειας
Ο χρόνος µπορεί να αντιµετωπισθεί και µε διαφορετικές θεωρήσεις για το είδος της
χρονικής διάρκειας. Η πιο συνήθης έννοια είναι οι έννοια του γεγονότος (event). Ένα γεγονός
είναι µια αποµονωµένη στιγµή στο χρόνο. Ο ακριβής ορισµός είναι "ένα γεγονός συµβαίνει τη
στιγµή t αν συµβεί σε οποιοδήποτε χρόνο που αναπαριστάται από το στοιχειώδες χρονικό
σηµείο t". Ένα διάστηµα (interval) είναι ο χρόνος µεταξύ δύο γεγονότων. ∆ιάρκεια (duration)
ονοµάζουµε ένα ποσό χρόνου µε σταθερό µήκος, αλλά χωρίς καθορισµένα άκρα. Ένα
περιορισµένο χρονικό διάστηµα (span) είναι µια κατευθυνόµενη διάρκεια χρόνου (θετική ή
αρνητική).
5.2.3 Μοντέλο εξέλιξης του χρόνου
Το µοντέλο εξέλιξης του χρόνου µπορεί να έχει και αυτό διαφορετικές εκδοχές. Ο χρόνος
µπορεί να εξελίσσεται γραµµικά (linearly), οπότε ανάµεσα σε δύο σηµεία υπάρχει πάντα µια
σχέση ολικής διάταξης. Μπορεί, όµως, για λόγους ιδιοµορφίας των εφαρµογών µας, να θέλουµε
να υποστηρίζουµε πολλά πιθανά µέλλοντα, οπότε το µοντέλο εξέλιξης του χρόνου γίνεται
διακλαδιζόµενο (branching time). Σε αυτή την περίπτωση υπάρχει µια µερική διάταξη µεταξύ
δύο διαφορετικών σηµείων. Ακόµα, µπορεί κανείς να θεωρήσει το χρόνο κυκλικό(circular),
κυρίως σε εφαρµογές που γεγονότα και διαδικασίες επαναλαµβάνονται. Οι ορισµοί είναι από το
[MP91].
5.2.4 ∆ιαστάσεις του χρόνου
Ο χρόνος µπορεί να αντιµετωπιστεί σε διαφορετικές διαστάσεις. Οι διαστάσεις είναι και
αυτές που χαρακτηρίζουν και το είδος του Σ∆Β∆ σε σχέση µε τη χρονική υποστήριξη που
παρέχει.
Χρόνος εγκυρότητας (valid time) ενός γεγονότος είναι ο χρόνος κατά τον οποίο το γεγονός
αυτό είναι αληθές στον υπό µοντελοποίηση κόσµο. Για παράδειγµα, ο χρόνος εγκυρότητας για
το γεγονός "Ο Πωλ Σεζάν είναι ζωντανός" είναι το διάστηµα [1839 - 1906].
Χρόνος δοσοληψίας (transaction time) ενός γεγονότος είναι το διάστηµα κατά το οποίο το
γεγονός είναι αποθηκευµένο στη βάση δεδοµένων. Ο χρόνος δοσοληψίας είναι τύπου
διαστήµατος και είναι πάντα συνεπής µε τη σειρά εκτέλεσης των δοσοληψιών στο σύστηµα.
Είναι σαφές ότι οι τιµές που µπορεί να πάρει το άνω άκρο του διαστήµατος του χρόνου
δοσοληψίας δεν µπορεί να υπερβαίνουν την τρέχουσα χρονική στιγµή. Καθώς το παρελθόν δεν
αλλάζει, κανείς δεν µπορεί να αλλάξει το χρόνο δοσοληψίας ενός γεγονότος.
Χρόνος ορισµένος από το χρήστη (user-defined time) είναι ένα πεδίο (attribute) µε πεδίο
ορισµού χρονικής φύσεως (date, time). Παράδειγµα τέτοιου χρόνου είναι "ηµεροµηνία
γέννησης", "ηµεροµηνία πρόσληψης" κλπ. Ο χρόνος που είναι ορισµένος από το χρήστη δεν
µπορεί να αντιµετωπιστεί από τη γλώσσα ερωτήσεων ισοδύναµα µε το χρόνο εγκυρότητας και
δοσοληψίας.
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Μια σχέση που έχει ακριβώς µία διάσταση χρόνου εγκυρότητας υποστηριζόµενη από το
σύστηµα, ονοµάζεται σχέση χρόνου εγκυρότητας (valid-time relation). Αντίστοιχα ορίζεται και η
σχέση χρόνου δοσοληψίας (transaction-time relation). Σχέσεις στιγµιοτύπου (snapshot relations)
είναι οι σχέσεις που δεν υποστηρίζουν ούτε χρόνο εγκυρότητας, ούτε χρόνο δοσοληψίας. Σχέση
διπλού χρόνου (bitemporal relation) είναι µια σχέση που είναι και σχέση χρόνου εγκυρότητας
και σχέση χρόνου δοσοληψίας.
Με βάση τα παραπάνω µπορούµε να ορίσουµε ότι χρονόσηµο (timestamp) είναι µια
οποιαδήποτε τιµή χρόνου που σχετίζεται µε κάποιο από τα αντικείµενα της βάσης (πλειάδες,
πίνακες). Χρόνος ζωής (lifespan) ενός αντικειµένου είναι ο χρόνος στον οποίο το αντικείµενο
έχει οριστεί -στην περίπτωση δε, που υπάρχει χρονοσήµανση, χρόνος ζωής του αντικειµένου
είναι το χρονόσηµό του.
Μια σχέση στην οποία όλα τα πεδία µιας πλειάδας έχουν τον ίδιο χρόνο ζωής (χρονόσηµο)
ονοµάζεται χρονικά οµοιογενής (temporally homogeneous). Αντίστοιχα, µια βάση δεδοµένων
είναι χρονικά οµοιογενής αν όλες οι σχέσεις της είναι χρονικά οµοιογενής.
5.2.5 Πράξεις στο χρόνο
Μια από τις πιο σηµαντικές θεωρίες µοντελοποίησης του χρόνου παρουσιάστηκε στο
[Alle83]. Η θεωρία αυτή απευθύνεται στο πρόβληµα αναπαράστασης χρονικής γνώσης και
χρονικού λογισµού από την σκοπιά της τεχνητής νοηµοσύνης. Συγκεκριµένα επικεντρώνεται σε
δυο κύριες υποπεριοχές της τεχνητής νοηµοσύνης: στην κατανόηση φυσικής γλώσσας και στην
λύση προβληµάτων. Η βάση της προσέγγισης του Allen αποτελείται από µια χρονική λογική
βασισµένη σε διαστήµατα µαζί µε έναν υπολογιστικά αποτελεσµατικό αλγόριθµο λογισµού
βασισµένο στην διάδοση περιορισµών.
Σε αυτή τη προσέγγιση, τα χρονικά διαστήµατα µπορούν να συσχετισθούν µεταξύ τους
χρησιµοποιώντας ένα προκαθορισµένο σύνολο από χρονικές σχέσεις και τις αντίστροφες
αυτών, όπως φαίνεται περιληπτικά στο σχήµα 5.1 (και γραφικά στο σχήµα 5.2). Κάθε σχέση
αναπαρίσταται από ένα κατηγόρηµα στην αντίστοιχη χρονική λογική. Ένα σύνολο από
απαραίτητα αξιώµατα στην συναγωγή συµπερασµάτων µεταξύ οποιονδήποτε δυο αυθαιρέτων
διαστηµάτων αναπτύχθηκε, βασισµένο στις µεταβατικές ιδιότητες των σχέσεων. Η έννοια των
διαστηµάτων αναφοράς εισήχθη για να καλύψει την ενδογενή χρονική ιεραρχία πολλών
περιοχών, και µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τον ακριβή έλεγχο της ποσότητας συναγωγών που
το σύστηµα εκτελεί.
Σχέση
Χ προηγείται(before) Υ
Χ ίσο µε (equals) Υ
Χ συναντά(meets) Υ
X καλύπτει µερικώς (overlaps) Υ
X κατά τη διάρκεια (during) Υ
X αρχίζει (starts) Υ
X τερµατίζει (finishes) Υ

Σύµβολο
<
=
m
o
d
s
f

Σύµβολο αντίστροφης σχέσης
>
=
mi
oi
di
si
fi

Σχήµα 5.1 Οι σχέσεις του Allen - κατηγορήµατα
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Y
X before Y

X
X

X equals Y
X meets Y
X overlaps Y
X during Y
X starts Y
X finishes Y

X
X
X
X
X

Σχήµα 5.2 Οι σχέσεις του Allen - γραφική αναπαράσταση

Αυτή η λογική διαστηµάτων είναι η βαθύτερη υπόθεση µιας θεωρίας λογισµού σχετικά µε
πράξεις που περιγράφεται στο [Alle84]. Σύµφωνα µε αυτή τη θεωρία, ο κόσµος περιγράφεται
από ένα σύνολο χρονικών ισχυρισµών που περιγράφουν τι είναι γνωστό σχετικά µε το
παρελθόν, το παρόν και το µέλλον. Αυτό περιλαµβάνει περιγραφές και στατικών και δυναµικών
όψεων του κόσµου. Συγκεκριµένα, οι στατικές όψεις µοντελοποιούνται µε ιδιότητες που
ισχύουν κατά την διάρκεια χρονικών ανοιγµάτων, ενώ οι δυναµικές όψεις µοντελοποιούνται µε
συµβάντα που περιγράφουν αλλαγές πάνω σε χρονικά ανοίγµατα.
Οι ιδιότητες υποδηλώνονται µε εκφράσεις του τύπου: holds(P,T), που αναφέρουν ότι η
ιδιότητα P ισχύει κατά το χρονικό διάστηµα T.
Τα συµβάντα χωρίζονται σε δυο τάξεις: διεργασίες και γεγονότα. Πιο πολύ ενδιαφερόµαστε
στην δήλωση γεγονότων που περιγράφονται από κατηγορήµατα της µορφής: occur(E,T),
που υποδηλώνει ότι το γεγονός Ε συνέβη κατά το χρονικό διάστηµα Τ. Βασική υπόθεση της
θεωρίας είναι ότι δεν υπάρχει υποδιάστηµα του Τ κατά το οποίο µπορεί να ειπωθεί ότι συνέβη
το γεγονός.
Τα γεγονότα χρησιµοποιούνται για να περιγράψουν την αλλαγή της κατάστασης µιας
ιδιότητας και σχετίζονται µε τις ιδιότητες διαµέσου αξιωµάτων όπως το παρακάτω:
occur(state-change(X, not_active,active), T1) ⇒
meets(T1’, T1) & meets(T1, T1") &
holds(state(X, not_active), T1’) &
holds(state(X, active), T1").
Το
παραπάνω
αξίωµα
δηλώνει
ότι
το
γεγονός
state-change(X,
not_active,active), όπου η µεταβλητή Χ έγινε ενεργή (active) -αλλάζοντας από την
προηγούµενη κατάσταση όπου ήταν ανενεργή (not_active)- συνέβη κατά το χρονικό
διάστηµα Τ1 υπό τις παρακάτω συνθήκες: κατά την διάρκεια του χρονικού διαστήµατος Τ1’
(που προηγείται άµεσα του Τ1) ισχύει η κατάσταση state(X, not_active), ενώ µετά
την Τ1 ισχύει η ιδιότητα state(X, active). Στο συγκεκριµένο παράδειγµα χρειάζονται
επιπλέον αξιώµατα για την αντιµετώπιση ασυµβατοτήτων των τιµών: Για µια µεταβλητή οι

122

ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΒΑΣΕΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ

καταστάσεις active και not_active δεν µπορούν είναι ταυτόχρονα ενεργές κατά τον ίδιο
χρόνο Τ. ∆ηλαδή:
holds( exclusive_or(state(X, not_active),state(X, active)) ,T )
Στο µοντέλο του Allen, ο λογισµός λαµβάνει χώρα διαµέσου µιας διατυπωµένης πρώτηςτάξης κατηγορηµατικής άλγεβρας.
5.3 TSQL-2
Στην παράγραφο αυτή θα προσπαθήσουµε να παρουσιάσουµε το TSQL2 στάνταρτ. Η
παρουσίαση αυτή βασίζεται στο [Σταϊ95]. Η TSQL2 είναι η πρώτη επίσηµη προσπάθεια για τη
δηµιουργία µιας πρότυπης γλώσσας ερωτήσεων για τις χρονικές βάσεις δεδοµένων και αποτελεί
τη χρονική επέκταση της SQL-92.
Η TSQL2 βασίζεται σε ένα απλοποιηµένο ιδεατό µοντέλο (conceptual model), το BCDM
(Bitemporal Conceptual Data Model). Το BCDM χαρακτηρίζεται σαν ιδεατό γιατί θέλει απλά
να αποτελέσει τη βάση για τη γλώσσα ερωτήσεων. Περιγράφει τη σηµασιολογία των χρονικά
µεταβλητών σχέσεων όσο πιο απλά γίνεται, χωρίς καµία προσπάθεια να είναι αποδοτικό ή
ικανοποιητικό στην παράσταση και την αποθήκευση των δεδοµένων, ή την αποτίµηση των
ερωτήσεων. Στόχος του είναι τα περισσότερα από τα υπάρχοντα µοντέλα χρονικών βάσεων, τα
οποία χαρακτηρίζονται σα µοντέλα αναπαράστασης (representational models), να είναι συµβατά
µε το BCDM, και κατά συνέπεια να µπορούν αυτά να επιλύσουν τα υπόλοιπα ζητήµατα.
Βασικές ιδιότητες του µοντέλου:
• Η ακρίβεια αναπαράστασης του χρόνου είναι πεπερασµένη, και κατά συνέπεια ο χρόνος
είναι διακριτός.
• Ο χρόνος ξεκινά κάποια στιγµή στο παρελθόν και εκτείνεται µέχρι τη χρονική στιγµή
forever.
• Κάθε εγγραφή στη σχέση, συνοδεύεται από ένα χρόνο εγκυρότητας και ένα χρόνο
δοσοληψίας, οι οποίοι είναι χρονικά στοιχεία.
Οι εγγραφές είναι οµοιογενείς.
Η TSQL2 υποστηρίζει 6 είδη σχέσεων :
• Σχέσεις στιγµιοτύπου (snapshot relations). Πρόκειται για τις κλασικές σχέσεις οι οποίες δε
διαθέτουν καµία χρονική υποστήριξη εκτός από χρόνο χρήστη.
• Σχέσεις Χρόνου Εγκυρότητας (ή Ιστορικές Σχέσεις) Κατάστασης (Valid-time state
relations). Οι σχέσεις αυτές διαθέτουν ένα χρόνο εγκυρότητας, ο οποίος αναπαριστάται
σαν χρονικό στοιχείο. Σκοπός τους είναι η καταγραφή δεδοµένων ή συσχετίσεων που
ισχύουν για κάποια χρονικά διαστήµατα στον πραγµατικό κόσµο.
• Σχέσεις Χρόνου Εγκυρότητας (ή Ιστορικές Σχέσεις) Συµβάντων (Valid-time event
relations). Σκοπός των σχέσεων αυτών είναι η καταγραφή συµβάντων, ή δεδοµένων, τα
οποία συνδέονται µε µια µόνο χρονική στιγµή του πραγµατικού κόσµου.
• Σχέσεις Χρόνου ∆οσοληψίας (Transaction-time relations). Σε αυτές τις σχέσεις κρατείται
ο χρόνος δοσοληψίας.
• Σχέσεις ∆ιπλού Χρόνου Κατάστασης (Bitemporal state relations). Σχέσεις καταστάσεων
όπου εκτός από το χρόνο εγκυρότητας υπάρχει και χρόνος δοσοληψίας.
• Σχέσεις ∆ιπλού Χρόνου Συµβάντων (Bitemporal event relations). Σχέσεις συµβάντων
όπου εκτός από το χρόνο εγκυρότητας υπάρχει και χρόνος δοσοληψίας.
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Παραδείγµατα
Στη συνέχεια θα παρουσιάσουµε µερικά παραδείγµατα από το TSQL-2 στάνταρτ. Έστω οι
σχέσεις:
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ(ΟΝΟΜΑ#, ΜΙΣΘΟΣ, ΤΜΗΜΑ) και
ΤΜΗΜΑΤΑ(ΤΜΗΜΑ#, ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ).
Ερώτηση: ∆ώσε το ιστορικό του Μακρή.
SELECT Y.*
FROM ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Y
WHERE Y.ΟΝΟΜΑ = ”Μακρής”
Ο χρόνος εγκυρότητας για κάθε εγγραφή του αποτελέσµατος θα είναι ο χρόνος εγκυρότητας
που είχε στη βάση δεδοµένων. Ισοδύναµο θα ήταν να είχαµε προσθέσει και την πρόταση
“VALID VALID(Y)”. Γενικά ο νέος χρόνος εγκυρότητας υπολογίζεται λαµβάνοντας την τοµή
των χρόνων εγκυρότητας όσων µεταβλητών εµφανίζονται στο τµήµα FROM. Αν αυτό δεν είναι
επιθυµητό µπορούµε να καθορίσουµε ρητά το χρόνο εγκυρότητας µε την πρόταση VALID.
Ερώτηση: ∆ώσε το ιστορικό των υπαλλήλων για όσο καιρό εργάστηκαν στα “Αθλητικά”.
SELECT *
FROM ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
WHERE ΤΜΗΜΑ = “Αθλητικά”
Ερώτηση: ∆ώσε το πλήρες ιστορικό όσων έχουν εργαστεί στο τµήµα “Αθλητικά”.
SELECT *
FROM ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
WHERE ΟΝΟΜΑ IN
(SELECT SNAPSHOT ONOMA
FROM ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
WHERE ΤΜΗΜΑ = “Αθλητικά”)
Η διατύπωση :
SELECT Y1.*
VALID VALID(Y1)
FROM ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ AS Y1 Y2
WHERE Y1.ONOMA = Y2.ONOMA AND Y2.TMHMA =“Αθλητικά”
δεν επιστρέφει το σωστό αποτέλεσµα, καθώς για να συγκριθούν οι τιµές των Y1 και Y2 πρέπει
οι αντίστοιχες εγγραφές να είναι έγκυρες για κάποιο κοινό χρονικό διάστηµα. Συνεπώς το
αποτέλεσµα θα είναι το ιστορικό µόνο για όση περίοδο εργάζονταν στα αθλητικά, δηλαδή η
απάντηση στην προηγούµενη ερώτηση.
Ερώτηση: Ποιοι υπήρξαν κατά καιρούς διευθυντές του Μακρή ;
SELECT Y.ΟΝΟΜΑ, T.∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
VALID INTERSECT(Y,T)
FROM ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Y, ΤΜΗΜΑΤΑ T
WHERE Y.ΟΝΟΜΑ = ”Μακρής” AND Y.ΤΜΗΜΑ = T.ΤΜΗΜΑ
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Εδώ σαν χρόνος εγκυρότητας λαµβάνεται η τοµή των χρονικών στοιχείων. Η πρόταση
VALID INTERSECT(Y,T) στη δεδοµένη περίπτωση περιττεύει, καθώς συµπίπτει µε την
προκαθορισµένη συµπεριφορά για την πρόταση VALID.
Ερώτηση: Πόσο καιρό εργάζεται ο Μακρής στα Αθλητικά ;
SELECT SNAPSHOT ΟΝΟΜΑ, CAST(VALID(Y) TO INTERVAL DAY)
FROM ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ(ΟΝΟΜΑ, ΤΜΗΜΑ) AS Y
WHERE ΟΝΟΜΑ = ”Μακρής” AND ΤΜΗΜΑ = “Αθλητικά”
Η δεσµευµένη λέξη SNAPSHOT δηλώνει ότι δεν επιθυµούµε το αποτέλεσµα να είναι µια
χρονική σχέση. Η συνάρτηση CAST µετατρέπει το όρισµά της, που εδώ είναι ένα χρονικό
στοιχείο, σε ένα διάστηµα µε διακριτότητα DAY. Το διάστηµα αυτό έχει µήκος όσο είναι το
πλήθος των ηµερών που περιέχονται στο χρονικό στοιχείο που αποτελεί χρόνο εγκυρότητας της
εγγραφής. Τέλος η σύνταξη ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ(ΟΝΟΜΑ, ΤΜΗΜΑ) στην πρόταση FROM,
υποδηλώνει ότι προβάλουµε τη σχέση ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ στα πεδία ΟΝΟΜΑ και ΤΜΗΜΑ. Αυτό έχει
σαν αποτέλεσµα όλες οι εγγραφές που υπάρχουν για τον Μακρή στα Αθλητικά, και µπορούν να
υπάρχουν πολλές αν έχει αλλαγή µισθού όσο είναι σε αυτό το τµήµα, θα συµπτυχθούν σε µία.
Ερώτηση: Εργάστηκε ποτέ ο Μακρής στα Αθλητικά για περισσότερο από δύο χρόνια
συνεχόµενα, και αν ναι πότε ;
SELECT SNAPSHOT ΟΝΟΜΑ, CAST(VALID(Y) TO INTERVAL DAY)
FROM ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ(ΟΝΟΜΑ, ΤΜΗΜΑ)(PERIOD) AS Y
WHERE ΟΝΟΜΑ = ”Μακρής” AND ΤΜΗΜΑ = “Αθλητικά”
AND CAST(VALID(Y) TO INTERVAL YEAR) > = INTERVAL ‘2’ YEAR
Η πρόταση :
FROM ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ(ΟΝΟΜΑ, ΤΜΗΜΑ)(PERIOD) AS Y
δηλώνει ότι η σχέση που προκύπτει από την προβολή στα πεδία ΟΝΟΜΑ και ΤΜΗΜΑ πρέπει να
αναδοµηθεί, και να µετατραπεί σε σχέση όπου κάθε εγγραφή έχει για χρόνο εγκυρότητας ένα
χρονικό διάστηµα και όχι ένα χρονικό στοιχείο.
Ερώτηση: Τι γνωρίζαµε πριν από 20 ηµέρες για το τµήµα που εργαζόταν ο Μακρής στις
21/3/90 ;
SELECT SNAPSHOT Y.ΟΝΟΜΑ, Y.ΤΜΗΜΑ
FROM ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ AS Y
WHERE TRANSACTION(Y) OVERLAPS DATE ‘now - 20 days’
AND VALID(Y) CONTAINS DATE ’21/3/90’
Ερώτηση: Ποιοι υπάλληλοι δουλεύουν συνέχεια τα τελευταία 3 χρόνια στα Αθλητικά ;
SELECT SNAPSHOT Y.ΟΝΟΜΑ
FROM ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ(ONOMA, TMHMA)(PERIOD) AS Y
WHERE VALID(Y) MEETS CURRENT_DATE
AND CAST(VALID(Y) TO INTERVAL YEAR) >= INTERVAL ‘3’ YEAR
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Ερώτηση (Χρονική Οµαδοποίηση): ∆ώσε το άθροισµα µισθών ανά µήνα για το τµήµα
Αθλητικών, για τα τελευταία 2 χρόνια.
SELECT ΤΜΗΜΑ, sum(ΜΙΣΘΟΣ)
FROM ( SELECT Y.*
VALID INTERSECT(VALID(Y), INTERVAL(‘now - 2
years’, now))
FROM ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Y
WHERE Y.ΤΜΗΜΑ = “Αθλητικά” AND VALID(Y) OVERLAPS
INTERVAL(‘now - 2 years’, now))
GROUP BY VALID(Y) USING MONTH
5.4 SQL/TEMPORAL
Σε πολλές βάσεις δεδοµένων χρειάζεται να κρατιέται πληροφορία για προηγούµενες
καταστάσεις της βάσης. Αλλαγές σε προηγούµενες καταστάσεις δεν επιτρέπονται για λόγους
ασφάλειας. Αντίθετα συµπληρωµατικές δοσοληψίες απαιτούνται για την διόρθωση λαθών.
Συνήθως, όταν ένα προκύπτει κάποιο λάθος, ο αναλυτής θα κοιτάξει την κατάσταση της
βάσης σε κάποιο προηγούµενη στιγµή για να αποφασίσει πού και πώς δηµιουργήθηκε το
πρόβληµα. Η κλασσική όµως SQL δεν υποστηρίζει τέτοιες τροποποιήσεις ή ερωτήσεις. Το
παρακάτω παράδειγµα θα αποσαφηνίσει τα προβλήµατα.
• Έστω ότι θέλουµε να κρατήσουµε πληροφορία για τις αλλαγές και διαγραφές σε ένα
πίνακα EMPLOYEES. Ο πίνακας έχει τέσσερις στήλες: Name, Manager, Dept, και
When (µια περίοδο που δείχνει πότε η εγγραφή ήταν έγκυρη). Για να ξέρουµε πότε
προστέθηκαν ή διαγράφηκαν εγγραφές, προσθέτουµε δυο επιπλέον στήλες,
InsertTime και DeleteTime, του ίδιου τύπου TIMESTAMP. Η πρόσθεση αυτή,
όµως, παραβιάζει τον περιορισµό ακεραιότητας ξένου κλειδιού ανάµεσα σε Manager
και Name (ο Manager πρέπει να είναι υπάλληλος).
• Ανακαλύπτουµε ότι ο λογαριασµός τηλεφώνου είναι ιδιαίτερα υψηλός για κάποιο τµήµα,
όποτε θέλουµε να ρωτήσουµε: “Πόσοι υπάλληλοι υπήρξαν σε κάθε τµήµα;”. Η ερώτηση
αυτή διατυπώνεται αρκετά πολύπλοκα σε SQL.
• Προκύπτει ότι σε ένα από τα τµήµατα ο αριθµός των υπάλληλων που δουλεύουν εκεί
είναι ασυνήθιστα υψηλός (πάνω από κάποιο όριο). “Πότε έγινε το λάθος;”, “Αυτή η
ασυνέπεια της βάσης έχει διαδοθεί;”, “Για πόσο χρόνο η πληροφορία στη βάση
δεδοµένων είναι λάθος;”. Η ερώτηση “Πότε άρχισαν τα τµήµατα να είναι υπερβολικά
µεγάλα”, δίνει µια αρχική απάντηση αλλά είναι επίσης πολύ δύσκολο να εκφραστεί σε
SQL.
Οι µεταβολές είναι επίσης ένα πρόβληµα. Μια διαγραφή θα πρέπει να υλοποιηθεί σαν
ενηµέρωση και εισαγωγή, επειδή δεν θέλουµε να χάσουµε την ήδη αποθηκευµένη τιµή, Όµως
δεν υπάρχει τρόπος να αποφύγουµε την αλλοίωση των τιµών στις στήλες InsertTime και
DeleteTime, από µια κακογραµµένη εφαρµογή ή κάποιον “εγκληµατία” που θέλει
κακόβουλα να καλύψει τα ίχνη του.
5.4.1 Περιγραφή της λύσης
Η λύση είναι να διαχειρίζεται τους χρόνους εγκυρότητας και δοσοληψίας, το ίδιο το Σ∆Β∆,
ώστε να διατηρείται η ακεραιότητα των προηγούµενων καταστάσεων. Επιπλέον, η γλώσσα
ερωτήσεων µπορεί να απλοποιήσει αρκετά τα πράγµατα µε τις κατάλληλες επεκτάσεις.
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Για παράδειγµα η έκφραση: ALTER TABLE Employee ADD TRANSACTION,
προσθέτει χρόνο δοσοληψίας στον πίνακα. Το ίδιο το σύστηµα διατηρεί την ακεραιότητα της
βάσης και δεν επιτρέπει, για παράδειγµα, σε κάποιον να πειράξει προηγούµενες καταστάσεις.
Επιπλέον η σχεσιακή ακεραιότητα που αναφέρθηκε πιο πριν ισχύει ακόµα, χωρίς να χρειάζεται
κάποια επανασύνταξη.
Η ερώτηση, “Πόσοι υπάλληλοι υπήρξαν σε κάθε τµήµα” απευθύνεται στην ιστορία του
έγκυρου χρόνου για την τρέχουσα κατάσταση δοσοληψίας και µπορεί να συνταχθεί ως:
VALID SELECT Dept, COUNT(*)
FROM Employee
GROUP BY Dept
Για να βρούµε που έγινε το λάθος, χρησιµοποιούµε την ερώτηση, “Πότε άρχισαν τα
τµήµατα να είναι υπερβολικά µεγάλα;”, που χρησιµοποιεί σαν χρόνο εγκυρότητας τον τρέχοντα
χρόνο (τα τρέχοντα τµήµατα) και αναζήτηση σε προηγούµενες καταστάσεις της βάσης:
TRANSACTION SELECT Dept, COUNT(*)
FROM Employee
GROUP BY Dept
HAVING COUNT(*) > 25
Οι ευκολίες που δικαιολογούν την υποστήριξη για χρόνο εγκυρότητας/δοσοληψίας έχουν τα
παρακάτω χαρακτηριστικά:
• Η υποστήριξη είναι προαιρετική (ήτοι, αν θέλουµε να αγνοήσουµε τα επιπλέον χρονικά
χαρακτηριστικά που µας προσφέρει η γλώσσα µπορούµε να το κάνουµε. Κατ' αυτόν τον
τρόπο εξασφαλίζεται και η συµβατότητα µε εφαρµογές που έχουν ήδη αναπτυχθεί).
• Πίνακες µε υποστήριξη χρόνου δοσοληψίας µπορούν να µετατραπούν, δια µέσου µιας
όψης, µιας ερώτησης, ή ενός κέρσορα, σε ένα συµβατικό πίνακα µε µια επιπλέον στήλη
περιόδου, αν ο χρήστης προτιµά να διαχειρίζεται τα δεδοµένα µε αυτό τον τρόπο.
• Μπορούν να διατυπωθούν ερωτήσεις µε τρόπο συµβατό και ορθογώνιο σε πίνακες µε
χρόνους εγκυρότητας/δοσοληψίας.
• ∆εν αλλάζει η σηµασιολογία της γλώσσας ούτε αλλάζει σηµαντικά η σύνταξη.
5.4.2 Περίληψη της σηµασιολογίας
Η σηµασιολογία υπαγορεύεται από τρεις απλούς κανόνες:
• Η απουσία της λέξης-κλειδί VALID (TRANSACTION) σηµαίνει συµβατότητα µε το
σχεσιακό µοντέλο που δεν έχει χρονικά χαρακτηριστικά. Το αποτέλεσµα δεν
περιλαµβάνει χρόνο εγκυρότητας (δοσοληψίας).
• Η λέξη-κλειδί VALID (TRANSACTION) σηµαίνει ακολουθιακή σηµασιολογία χρόνου
εγκυρότητας (δοσοληψίας). Το αποτέλεσµα περιλαµβάνει χρόνο εγκυρότητας /
δοσοληψίας.
• Η λέξη-κλειδί NONSEQUENCED υποδηλώνει µη-ακολουθιακή σηµασιολογία. Μια
προαιρετική έκφραση περιόδου µετά από NONSEQUENCED VALID παρέχει
χρονοσήµανση χρόνου εγκυρότητας, παρέχοντας υποστήριξη χρόνου εγκυρότητας στο
αποτέλεσµα.
5.4.3 Ορισµοί
Aρχικό όριο (beginning bound) µιας περιόδου: η µικρότερη τιµή σε µια περίοδο.
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Στοιχειώδης τύπος (element type): Ο τύπος δεδοµένων των στοιχείων µιας τιµής µιας
συλλογής ή µιας περιόδου.
Τελικό όριο (ending bound) µιας περιόδου: η µικρότερη τιµή ενός στοιχειώδους τύπου που
είναι µεγαλύτερη από το τελευταίο στοιχείο της περιόδου.
Επίπεδο διακριτότητας (granule): µια περίοδος ελάχιστης διάρκειας που αναπαρίσταται µε
µια συγκεκριµένη ακρίβεια, δηλ. περιέχει ένα µόνο στοιχείο. Για PERIOD(TIMESTAMP(P))
η διάρκεια είναι σε 10-P δευτερόλεπτα. Ένα επίπεδο διακριτότητας µπορεί να δηλωθεί µε µια
τιµή ενός τύπου δεδοµένων ή µε µια περίοδο, το τελευταίο στοιχείο της οποίας είναι ίσο µε το
αρχικό της όριο.
Τελευταίο στοιχείο (last element) µιας περιόδου: Το στοιχείο που είναι µεγαλύτερο από κάθε
άλλο στοιχείο στην περίοδο.
Περίοδος (Period): Ένα συµπαγές σύνολο τιµών P ενός καλώς ταξινοµήσιµου τύπου
(ηµ/νιας-ώρας) -γνωστού ως στοιχειώδους τύπου-. ∆ηλαδή αν δυο τιµές V1 και V2 είναι στην P
και υπάρχει µια τιµή V3 τέτοια ώστε V1<V3<V2 τότε το V3 ανήκει στην P.
5.4.4 Τύπος περιόδου (Period Data Type)
Ο τύπος περιόδου χαρακτηρίζεται πλήρως από ένα περιγραφέα τύπου περιόδου (period data
type descriptor) και "περιέχει" ένα στοιχειώδη τύπο (element type) που µπορεί να είναι
οποιοσδήποτε τύπος ηµέρας/ώρας (datetime data type).
Μια τιµή του τύπου περιόδου, που υπολογίζεται αφαιρώντας δυο τιµές τύπου-στοιχείου µιας
περιόδου, µπορεί να προστεθεί ή να αφαιρεθεί από µια περίοδο, δίνοντας µια περίοδο του ίδιου
τύπου. ∆εν επιτρέπονται άλλες αριθµητικές πράξεις.
Η περίοδος είναι µια αναπαράσταση ενός συνόλου συνεχόµενων επιπέδων διακριτότητας
(granules) µιας συγκεκριµένης ακρίβειας.
Για µια περίοδο µε τύπο PERIOD(TIMESTAMP(P)), ένα επίπεδο διακριτότητας είναι ένα
συγκεκριµένο 10-P δευτερόλεπτο -(υπο)διαίρεση του δευτερολέπτου-. Για παράδειγµα,
PERIOD(0) είναι ένα σύνολο συνεχόµενων δευτερολέπτων, όπου κάθε επίπεδο διακριτότητας
είναι ένα συγκεκριµένο δευτερόλεπτο.
Το πρώτο και το τελευταίο επίπεδο διακριτότητας µιας περιόδου, οριζόµενα αντίστοιχα
αρχικό και τελικό χρονόσηµο (timestamp) της περιόδου, είναι χρονόσηµα της ίδιας ακρίβειας
µε την περίοδο. Τα χρονόσηµα αυτά µπορούν να εξαχθούν χρησιµοποιώντας τις συναρτήσεις
BEGIN και END. Αν χρησιµοποιηθεί η έκφραση WITH TIME ZONE για την περίοδο, τότε τα
χρονόσηµα, που επιστρέφονται από τις BEGIN και END, περιλαµβάνουν το πεδίο TIMEZONE.
Οι συναρτήσεις BEGIN, END και LAST επιστρέφουν αντίστοιχα την τιµή του αρχικού
ορίου, την τιµή του τελικού ορίου και την τιµή που έχει το τελευταίο επίπεδο διακριτότητας της
περιόδου. Συνεπώς, αν ο τύπος της περιόδου P1 είναι PERIOD(TIMESTAMP(0)), τότε
LAST(P1) είναι η τιµή του χρονόσηµου που χαρακτηρίζει την αρχή του τελευταίου
δευτερολέπτου της P1, ενώ END(P1) είναι ένα δευτερόλεπτο αργότερα. Το END(P1) είναι
στην πραγµατικότητα το ίδιο µε το BEGIN(P2), όπου P2 είναι µια περίοδος που "συναντά"
την P1. Η P2 δηλαδή, ακολουθεί την P1 χωρίς να την καλύπτει και χωρίς κανένα ενδιάµεσο
κενό.
5.4.5 Πράξεις που σχετίζονται µε περιόδους
Κανονικοποίηση (Normalization) είναι η πράξη που αντιστοιχίζει ένα σύνολο από περιόδους
σε ακριβώς ένα σύνολο περιόδων, που είναι
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1. ισοδύναµο (µε την έννοια ότι κάθε επίπεδο διακριτότητας, που είναι µέλος κάποιου
στοιχείου του ορίσµατος, είναι και µέλος ακριβώς ενός στοιχείου του αποτελέσµατος),
και
2. ελάχιστο (µε την έννοια ότι δεν υπάρχουν δυο στοιχεία P1 και P2 του αποτελέσµατος
τέτοια ώστε το P1 να "συναντά" το P2 (ο όρος συναντά όπως ορίστηκε παραπάνω)).
Η συνάρτηση NORMALIZE παίρνει σαν παράµετρο ένα σύνολο ή ένα πολύ-σύνολο
(multiset) περιόδων και το αποτέλεσµα είναι το κανονικοποιηµένο σύνολο περιόδων.
Επειδή η συνάρτηση NORMALIZE επενεργεί µόνο σε σύνολα (ή πολυσύνολα) και όχι σε
πίνακες, έχει οριστεί µια έκφραση κανονικοποίησης στην έκφραση ενός πίνακα, ώστε πίνακες µε
στήλες τύπου PERIOD να µπορούν να κανονικοποιηθούν βασιζόµενες σε µία ή παραπάνω
τέτοιες στήλες. Έστω Τ ένας πίνακας που περιέχει µια στήλη περιόδου P. Αν, αγνοώντας τις
τιµές στην P, οι γραµµές R1 και R2 είναι ίδιες, τότε οι R1 και R2 λέγονται ότι είναι ισοδύναµες
ως προς την τιµή (value equivalent) ως προς την P. Όταν ο πίνακας Τ κανονικοποιηθεί ως προς
την P, το αποτέλεσµα R είναι ένας πίνακας όπου:
• Οι R και Τ έχουν τον ίδιο τύπο γραµµής
• Ως προς την P, κάθε γραµµή στον Τ είναι τιµή-ισοδύναµη µε κάποια γραµµή
στον R, και κάθε γραµµή στον R είναι τιµή-ισοδύναµη µε κάποια γραµµή στον Τ.
• ∆εν υπάρχουν δυο διαφορετικές αλλά τιµή-ισοδύναµες γραµµές στον R που να
έχουν τιµές που να καλύπτουν ή να συναντούν η µία την άλλη.
5.4.6 Μετατροπές περιόδων και ταξινόµηση
∆υο τιµές τύπου περιόδου είναι αµοιβαία αναθέσιµες (mutually assignable), αν και µόνο αν
οι αντίστοιχοι τύποι-στοιχείου είναι αµοιβαία αναθέσιµοι, και είναι αµοιβαία συγκρίσιµες
(mutually comparable) αν και µόνο αν οι αντίστοιχοι τύποι-στοιχείου είναι αµοιβαία
συγκρίσιµοι.
∆υο περίοδοι ταξινοµούνται στα αρχικά τους όρια, ή , αν αυτά είναι ίσα, στα τελικά τους
όρια, όπως περιγράφεται πιο αναλυτικά στην υποενότητα "Κατηγορήµατα περιόδων".
5.4.7 Κατηγορήµατα περιόδων
Οι σχέσεις του Allen µοντελοποιούνται ως εξής: Η περίοδος P1 προηγείται της περιόδου P2
αν LAST(P1) είναι µικρότερο από BEGIN(P2). Η περίοδος P1 περιέχει την περίοδο P2 αν
BEGIN(P1) είναι µικρότερο ή ίσο του BEGIN(P2) και LAST(P1) είναι µεγαλύτερο ή ίσο
του LAST(P2). Η περίοδος P1 συναντά την περίοδο P2 αν END(P1) είναι ίσο µε
BEGIN(P2), ή END(P2) είναι ίσο µε BEGIN(P1). Η περίοδος P1 καλύπτει την περίοδο
P2 αν BEGIN(P1) είναι µικρότερο ή ίσο µε το LAST(P2) και BEGIN(P2) είναι µικρότερο
ή ίσο µε το BEGIN(P1), ή ανάποδα.
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