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ΕΝΕΡΓΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ
Θ. ΧΩΜΑΤΙ∆ΟΥ, A. ΤΣΩΗΣ
6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Τα Ενεργά Συστήµατα Βάσεων ∆εδοµένων συνδυάζουν την τεχνολογία των Συστηµάτων
Βάσεων ∆εδοµένων µε τον Προγραµµατισµό Βάσει Κανόνων. Με αυτόν τον τρόπο επεκτείνουν
την έννοια της Βάση ∆εδοµένων, επιτρέποντάς της να περιέχει ενεργά στοιχεία (κανόνες).
Χρησιµοποιώντας αυτά τα ενεργά στοιχεία, ο σχεδιαστής της Βάσης ∆εδοµένων µπορεί πλέον
να προκαθορίσει την συµπεριφορά της βάσης απέναντι στα διάφορα πιθανά γεγονότα.
Τα Ενεργά Συστήµατα Βάσεων ∆εδοµένων (ΕΣΒ∆) παρουσιάζουν (ή τουλάχιστον πρέπει να
παρουσιάζουν) ορισµένα χαρακτηριστικά, ανεξαρτήτως των εφαρµογών που εξυπηρετούν
[GDD95]:
•

•
•

•

Ένα ΕΣΒ∆ είναι ένα Σύστηµα Βάσης ∆εδοµένων, εποµένως απαιτείται να έχει όλα τα
στοιχεία και τις δυνατότητες ενός παραδοσιακού (που στη συνέχεια θα αποκαλείται και
παθητικό) συστήµατος. ∆ηλαδή, εάν ένας χρήστης αγνοεί όλα τα ενεργά χαρακτηριστικά
µπορεί να δουλέψει µε το ενεργό σύστηµα όπως και µε το παθητικό.
Ένα ΕΣΒ∆ έχει ένα µοντέλο γνώσης. Το ΕΣΒ∆ υποστηρίζει την ενεργή συµπεριφορά και
απαιτεί την δυνατότητα καθορισµού κανόνων, οι οποίοι µαζί µε τις δυνατότητες
καθορισµού δεδοµένων αποτελούν το µοντέλο γνώσης.
Ένα ΕΣΒ∆ πρέπει να µπορεί να αντιδρά σε γεγονότα όλων των ειδών, ορισµένα από τον
χρήστη, την εφαρµογή ή το σύστηµα. Φυσικά, ο ορισµός, η αναγνώριση και η
σηµατοδότηση των γεγονότων ακολουθεί τους σηµασιολογικούς κανόνες έτσι όπως αυτοί
έχουν οριστεί.
Ένα ΕΣΒ∆ έχει ένα µοντέλο εκτέλεσης. Το ΕΣΒ∆ αποτιµά συνθήκες, εκτελεί πράξεις και
έχει ορισµένη σηµασιολογία εκτέλεσης και επεξεργασίας κανόνων, καθώς και ορισµένη
σειρά εκτέλεσης κανόνων σε περιπτώσεις σύγκρουσης. Το µοντέλο εκτέλεσης πρέπει να
υπακούει στους σηµασιολογικούς κανόνες και να βρίσκεται σε συµφωνία µε το µοντέλο
δοσοληψιών.
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•

Ένα ΕΣΒ∆ µπορεί να παρουσιάζει πληροφορίες σχετικά µε τους κανόνες, όπως και µε τα
υπόλοιπα δεδοµένα της βάσης.
Τέλος, ένα ΕΣΒ∆ πρέπει να είναι εύχρηστο και αποτελεσµατικό. Εύχρηστο είναι όταν
υπάρχει διαθέσιµη µία γλώσσα ορισµού κανόνων και ένα προγραµµατιστικό περιβάλλον που να
καθιστά την εργασία αποδοτική (µεταγλωττιστές, ανιχνευτές λαθών, εργαλεία σχεδιασµού,
κ.λ.π.). Αποτελεσµατικό είναι όταν η λύση που προσφέρει έχει καλύτερη απόδοση από
ισοδύναµες λύσεις ¨πάνω¨ από ένα παθητικό σύστηµα.
6.2 ΜΟΝΤΕΛΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΝΟΝΩΝ
Βασική έννοια στις Ενεργές Βάσεις ∆εδοµένων είναι αυτή των κανόνων (rules). Οι κανόνες
ορίζονται από τους χρήστες, από τις εφαρµογές, από τους διαχειριστές της βάσης και
καθορίζουν την επιθυµητή ¨ενεργή¨ συµπεριφορά. Στην πιο γενική µορφή τους, οι κανόνες
αποτελούνται από τα εξής µέρη:
•
•
•

Γεγονός (event), το οποίο προκαλεί την ενεργοποίηση του κανόνα.
Συνθήκη (condition), η οποία ελέγχεται όταν ενεργοποιείται ο κανόνας.
Πράξη (action), η οποία εκτελείται όταν ενεργοποιείται ο κανόνας και ικανοποιείται η
συνθήκη.
Κατ' αρχάς ορίζεται ένα σύνολο κανόνων και το ενεργό σύστηµα βάσης δεδοµένων
παρατηρεί τα γεγονότα που λαµβάνουν χώρα. Για κάθε κανόνα, όταν συµβεί το γεγονός που
τον ενεργοποιεί, ελέγχεται η συνθήκη που τον συνοδεύει και εφόσον αυτή είναι αληθής,
εκτελείται η πράξη.
Χρησιµοποιούνται στην βιβλιογραφία πολλές ονοµασίες που περιγράφουν τους κανόνες των
ενεργών συστηµάτων βάσεων δεδοµένων: κανόνες παραγωγής ή εµπρόθετης αλυσίδας
(production or forward-chaining rules), κανόνες ECA (Event-Condition-Action rules), κανόνες
κατάστασης-πράξης (situation-action rules), ενεργοποιητές (triggers), προειδοποιητές (alerters).
Οι κανόνες παραγωγής έχουν τις ρίζες τους στους κανόνες που συναντάµε στην Τεχνητή
Νοηµοσύνη, οι οποίοι έχουν την µορφή:
πρότυπο →πράξη
και ονοµάζονται κανόνες βασισµένοι σε πρότυπα, ή κανόνες CA (Condition -Action). Ο κανόνας
ενεργοποιείται όταν το πρότυπο ταιριάζει απόλυτα µε τα δεδοµένα που υπάρχουν στην µνήµη,
και η πράξη µεταβάλλει την µνήµη. Στις γλώσσες που υποστηρίζουν τέτοιου είδους κανόνες,
θεωρούµε ότι ένας κανόνας ενεργοποιείται µόνο όταν υπάρχουν νέα δεδοµένα στην µνήµη που
ταιριάζουν µε το πρότυπο. Εποµένως, αυτοί οι κανόνες ενεργοποιούνται µόνο από γεγονότα,
όπως η εισαγωγή, η διαγραφή και η αλλαγή δεδοµένων.
Οι κανόνες που έχουν την γενική µορφή που περιγράψαµε παραπάνω (γεγονός - συνθήκη πράξη ECA), καλούνται κανόνες βασισµένοι σε γεγονότα:
όταν συµβαίνει το γεγονός
εάν ισχύει η συνθήκη
τότε κάνε....
και ο κανόνας ενεργοποιείται όταν λαµβάνει χώρα το αντίστοιχο γεγονός.
Μερικά ενεργά συστήµατα βάσεων δεδοµένων υποστηρίζουν το ένα ή το άλλο είδος
κανόνων ή και τα δύο. Υπάρχουν σαφείς διαφορές µεταξύ των κανόνων ECA και CA
(Condition - Action). Όταν συµπεριλαµβάνεται το γεγονός που ενεργοποιεί τον κανόνα στον
ορισµό του, υπάρχει δυνατότητα να καθοριστούν διαφορετικές πράξεις ανάλογα µε το γεγονός
που ενεργοποίησε τον κανόνα ακόµα και όταν ισχύει η ίδια συνθήκη. Για παράδειγµα, κανείς
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µπορεί να αντιδράσει διαφορετικά στην παραβίαση του ίδιου περιορισµού, εάν αυτή η
παραβίαση προήλθε από εισαγωγή κάποιας νέας πλειάδας ή από αλλαγή κάποιας ήδη
υπάρχουσας. Αυτή η εξειδικευµένη συµπεριφορά δεν είναι δυνατή µε τους κανόνες CA. Από
την άλλη µεριά, οι κανόνες CA θεωρούνται γενικά πιο ¨δηλωτικοί¨ και µπορούν να
προγραµµατιστούν πιο εύκολα στην περίπτωση που αποφασίζει το σύστηµα, και όχι ο
δηµιουργός του κανόνα, πότε πρέπει να αποτιµάται και να ελέγχεται η συνθήκη του κανόνα.
Υπάρχουν απλά και σύνθετα γεγονότα [G94]. Θα εξετάσουµε στην συνέχεια αναλυτικά την
έννοια των παραµέτρων γεγονότων, που επιτρέπουν την µεταφορά πληροφορίας από το γεγονός
στην συνθήκη και την πράξη. Η ενότητα θα κλείσει µε την ανάλυση της σηµασιολογίας των
όρων "Γεγονός", "Συνθήκη", "Πράξη".
6.2.1 Αιτίες που καθορίζουν ένα γεγονός
Σε ένα ΕΣΒ∆, ο όρος ¨γεγονός¨ καθορίζει την αιτία που προκαλεί την ενεργοποίηση του
κανόνα. Αυτή η αιτία µπορεί να είναι:
•

•

•

•

Η µεταβολή των δεδοµένων. Σε µια σχεσιακή βάση δεδοµένων, η µεταβολή δεδοµένων
µπορεί να οφείλεται σε µια λειτουργία εισαγωγής, διαγραφής ή ανανέωσης, σε ένα
συγκεκριµένο πίνακα. Σε ένα αντικειµενοστρεφές σύστηµα, η µεταβολή δεδοµένων µπορεί
να οφείλεται σε µια εισαγωγή, διαγραφή ή ανανέωση ενός συγκεκριµένου αντικειµένου, ή
ακόµη και σε µια κλήση µεθόδου που µεταβάλλει αντικείµενα.
Η επεξεργασία δεδοµένων. Σε µια σχεσιακή βάση δεδοµένων, η επεξεργασία δεδοµένων
οφείλεται στην λειτουργία της επιλογής σε έναν συγκεκριµένο πίνακα δεδοµένων, ενώ σε
ένα αντικειµενοστρεφές σύστηµα βάσης δεδοµένων, αυτή µπορεί να προσδιοριστεί ως η
επιλογή ενός αντικειµένου ή η κλήση µιας µεθόδου που επεξεργάζεται αντικείµενα.
Ο χρόνος ή µια εξωτερική αλλαγή. Ένα χρονικό γεγονός µπορεί να προσδιορίζει την
ενεργοποίηση ενός κανόνα µια απόλυτη χρονική στιγµή (π.χ. την 1η Ιανουαρίου 1995 στις
3µµ), µια επαναλαµβανόµενη χρονική στιγµή (π.χ. κάθε µέρα στις 3µµ) ή σε περιοδικά
διαστήµατα (π.χ. κάθε 30 λεπτά). Ακόµα, ένα εξωτερικό γεγονός (π.χ. η ¨πτώση ¨ του
συστήµατος) µπορεί να σηµατοδοτεί την ενεργοποίηση ενός κανόνα.
Η απαίτηση µιας εφαρµογής ή ενός χρήστη. Όταν ένα γεγονός καθορίζεται από µια
εφαρµογή ή ένα χρήστη, κάθε φορά που η εφαρµογή ειδοποιεί το σύστηµα βάσης
δεδοµένων για την εµφάνιση του γεγονότος, κάθε κανόνας που έχει το γεγονός αυτό ως
ενεργοποιητή του, ενεργοποιείται. Με αυτήν την προσέγγιση, η εφαρµογή µπορεί να
ελέγξει και να υπολογίσει (ακόµη και χωρίς πρόσβαση στην βάση δεδοµένων) πότε το
συγκεκριµένο γεγονός θα συµβεί και πότε οι αντίστοιχοι κανόνες θα ενεργοποιηθούν.

6.2.2 Απλά γεγονότα
Η δύναµη και η εκφραστικότητα της γλώσσας καθορίζεται από την πολυπλοκότητα και την
ποικιλία των δοµών που αυτή υποστηρίζει, και συγκεκριµένα, όσον αφορά στις γλώσσες των
κανόνων, από τις δοµές που χρησιµοποιούνται για την περιγραφή των γεγονότων. ∆εν αρκεί να
περιγράφουµε γεγονότα που συµβαίνουν σε µία βάση δεδοµένων, όπως η αρχή ή το τέλος µια
διαδικασίας, αλλά πρέπει να µπορούµε να υποστηρίζουµε και γεγονότα που σχετίζονται µε την
αρχή ή το τέλος µιας δοσοληψίας, µε ένα συµβάν στο σύστηµα που λαµβάνει χώρα µια
προκαθορισµένη χρονική στιγµή, κ.ά. Για να υποστηρίξει µια µεγάλη πληθώρα εφαρµογών από
διάφορα πεδία, ένα ενεργό σύστηµα βάσεων δεδοµένων πρέπει να παρέχει πολλές δοµές
περιγραφής γεγονότων. Οι σηµαντικότερες κατηγορίες απλών γεγονότων είναι τα εξής:
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•

Χρονικά γεγονότα: Τα γεγονότα αυτά σηµατοδοτούνται όταν φθάσει η κατάλληλη χρονική
στιγµή.
• Γεγονότα µεταβολής δεδοµένων: Τα σηµαντικότερα γεγονότα στις σχεσιακές βάσεις
δεδοµένων είναι η εκτέλεση των πράξεων της εισαγωγής, διαγραφής και µεταβολής (insert,
delete, update) δεδοµένων. Τα γεγονότα αυτά µπορούν να οριστούν πάνω σε µία
συγκεκριµένη σχέση ή σε ορισµένα πεδία µιας σχέσης. Ακόµη, µπορεί να καθοριστεί αν το
γεγονός ενεργοποιείται πριν την λειτουργία, ή µετά την ολοκλήρωσή της, µε τις λέξεις
κλειδιά BEFORE και AFTER.
Στις αντικειµενοστρεφείς βάσεις αυτές οι πράξεις γίνονται µέσα από τις µεθόδους των
αντικειµένων και τα αντίστοιχα γεγονότα µπορούν να καταταγούν στην κατηγορία
“γεγονότα βασισµένα στις τιµές” που περιγράφεται στην συνέχεια.
• Γεγονότα βασισµένα σε µεθόδους: Σε ένα αντικειµενοστρεφές περιβάλλον, οι χρήστες
χειρίζονται και προσπελαύνουν τα αντικείµενα στέλνοντας µηνύµατα σε αυτά. Κάθε τέτοιο
µήνυµα προκαλεί την εκτέλεση µιας µεθόδου, και η εκτέλεση µιας µεθόδου σηµατοδοτεί
ένα γεγονός. Πρέπει να καθορίζεται εάν το γεγονός είναι το σηµείο στον χρόνο ακριβώς
προτού το αντικείµενο αρχίσει την εκτέλεση της µεθόδου, ή ακριβώς µετά την
ολοκλήρωση αυτής. Ο καθορισµός γίνεται µε την χρήση των λέξεων κλειδιών BEFORE και
AFTER, και η σύνταξη που καθορίζει το γεγονός είναι:
( BEFORE | AFTER ) ¨.¨ ( class_name | object_name |
[class_name] ¨*¨ ) ¨. ¨method_name
Ένα γεγονός βασισµένο σε µέθοδο σχετίζεται
•

είτε µε µια κλάση, εάν δίνεται το όνοµά της, οπότε σηµατοδοτείται πριν ή µετά από
τη εκτέλεση της κατάλληλης µεθόδου πάνω σε οποιοδήποτε αντικείµενο αυτής της
κλάσης,
• είτε µε ένα συγκεκριµένο αντικείµενο, εάν καθορίζεται το όνοµα του αντικειµένου,
οπότε σηµατοδοτείται πριν ή µετά από την εκτέλεση της µεθόδου πάνω στο
συγκεκριµένο αντικείµενο,
• είτε µε πολλές κλάσεις, οπότε σηµατοδοτείται όταν η µέθοδος εκτελείται πάνω σε
οποιοδήποτε αντικείµενο οποιαδήποτε κλάσης, όπου έχει οριστεί µια µέθοδος µε
αυτό το όνοµα. Αυτό µπορεί να συµβεί λόγω της κληρονοµικότητας µεταξύ των
κλάσεων, ή εάν το µοντέλο επιτρέπει τον ορισµό κλάσεων µε το ίδιο όνοµα και
διαφορετικό κυρίως σώµα.
Σε πολλές περιπτώσεις, το γεγονός αναφέρεται σε γενικές (generic) λειτουργίες, όπως η
διαγραφή ή η δηµιουργία αντικειµένων. Σε µερικά αντικειµενοστρεφή συστήµατα, αυτές οι
λειτουργίες παρουσιάζονται ως µέθοδοι: η µέθοδος δηµιουργίας ή διαγραφής µιας κλάσης.
Εποµένως, ο ορισµός ενός γεγονότος πάνω σε µια γενική λειτουργία ισοδυναµεί µε τον ορισµό
ενός γεγονότος βασισµένου σε µέθοδο πάνω στον τελεστή δηµιουργίας ή διαγραφής.
• Γεγονότα βασισµένα σε τιµές: Ένα γεγονός µπορεί να σχετιστεί µε την µεταβολή της τιµής
ενός αντικειµένου µε πολλές διαφορετικές µεθόδους, οπότε για να οριστεί θα έπρεπε να
καθοριστεί κάθε µία ξεχωριστά από τις περιπτώσεις. Αντ' αυτού, έχουµε τα γεγονότα
βασισµένα στις τιµές. Μία λειτουργία πάνω στην τιµή µπορεί να είναι µία ανανέωση ή µία
επεξεργασία της τιµής. Εποµένως, καθορίζουµε την σηµατοδότηση του γεγονότος κάθε
φορά που µια λειτουργία τιµής εκτελείται πάνω σε ένα οποιοδήποτε αντικείµενο µιας
δεδοµένης κλάσης ή σε ένα συγκεκριµένο αντικείµενο. Ακόµη, µπορεί να καθοριστεί αν το
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γεγονός ενεργοποιείται πριν την λειτουργία, ή µετά την ολοκλήρωσή της, µε τις λέξεις
κλειδιά BEFORE και AFTER.
DEFINE EVENT E1 BEFORE/AFTER ¨.¨ (class-name | object-name)
¨.update ( ¨attr-name ¨ )¨
Η ακριβής σύνταξη διαφέρει στα διάφορα αντικειµενοστρεφή συστήµατα. Ο ορισµός
αυτού του είδους των γεγονότων προϋποθέτει ότι ο χρήστης µπορεί να προσπελάσει την
τιµή των αντικειµένων. Αυτό δεν είναι δυνατόν αν οι τιµές αυτές έχουν οριστεί ως
ιδιωτικές (private), εποµένως τα γεγονότα αυτά είναι ορατά µόνο στον προγραµµατιστή της
αντίστοιχης κλάσης και καλούνται κανόνες εσωτερικής κλάσης (class-defined rules).
• Γεγονότα βασισµένα σε δοσοληψίες: Καθορίζονται από τη αρχή, το τέλος, την αποβολή ή
την επιτυχηµένη ολοκλήρωση µιας δοσοληψίας -αντίστοιχα BOT, EOT, ABORT ή
COMMIT. Για παράδειγµα, η σύνταξη µπορεί να είναι:
DEFINE EVENT E1 ON BOT | EOT | ABORT | COMMIT.
Τα γεγονότα αυτά ενεργοποιούνται για κάθε δοσοληψία. Για ετερογενή συστήµατα (π.χ.
κατανεµηµένα) έχουµε και άλλες λειτουργίες, όπως pre-commit, κ.ά. Όµως, εάν θέλουµε
να καθορίσουµε γεγονότα σε συγκεκριµένες δοσοληψίες, θα πρέπει να µας παρέχεται από
το µοντέλο δοσοληψιών η δυνατότητα καθορισµού ονοµαστικών δοσοληψιών. Σε αυτή
την περίπτωση, µπορεί να γίνει διάκριση µεταξύ των τύπων των δοσοληψιών και των
στιγµιοτύπων τους. Μια ονοµαστική δοσοληψία είναι η εξειδίκευση ενός τύπου
δοσοληψίας, όπου οι εκτελέσεις της διαδικασίας καλούνται στιγµιότυπα. Εάν γίνεται από
το σύστηµα αυτή η διάκριση, µπορούν να οριστούν γεγονότα βασισµένα σε τύπους
δοσοληψιών και όχι απλά σε εκτελέσεις αυτών. Τα γεγονότα αυτά ονοµάζονται γεγονότα
βασισµένα σε ονοµαστικές δοσοληψίες και ορίζονται σύµφωνα µε το ακόλουθο
συντακτικό:
DEFINE EVENT E1
ON ( BOT | EOΤ | ABORΤ | COMMIT ) [transaction_name]
• Γεγονότα ορισµένα από τον χρήστη: Οι χρήστες ή οι εφαρµογές µπορούν να ορίσουν
γεγονότα ανάλογα µε τις σηµασιολογικές δυνατότητες που παρέχει το σύστηµα. Τα
γεγονότα αυτά ορίζονται και προσπελαύνονται από τους χρήστες σύµφωνα µε το ακόλουθο
συντακτικό:
DEFINE EVENT event_name...
και χρησιµοποιούνται στους κανόνες όπως όλα τα υπόλοιπα είδη γεγονότων. Σε αυτούς
µπορούν να υπάρξουν και παράµετροι (που θα µεταφέρουν πληροφορία στην συνθήκη και
την πράξη του κανόνα) -µε αυτό το θέµα θα ασχοληθούµε στην υποενότητα ¨Παράµετροι
γεγονότων¨. Για παράδειγµα, DEFINE EVENT program-test(program-name, date)... Τα
γεγονότα αυτά µπορεί να ανιχνεύονται από το σύστηµα, µπορεί όµως και όχι. Στην
τελευταία περίπτωση πρέπει οι χρήστες να ειδοποιούν το σύστηµα µε µια ειδική
λειτουργία:
RAISE EVENT event_name...
όπου η χρονική στιγµή της λειτουργίας raise event είναι η χρονική στιγµή του γεγονότος.
6.2.3 Σύνθετα Γεγονότα
Στην αποτίµηση κανόνων µε βάση απλά γεγονότα, αρκεί η εµφάνιση ενός και µόνου
σχετικού γεγονότος για την εκκίνηση της διαδικασίας αποτίµησης. Είναι δυνατόν, όµως, να
οριστούν και σύνθετα γεγονότα, είτε µε την χρήση τελεστών είτε µε τον συνδυασµό απλών και
σύνθετων γεγονότων. Στην συνέχεια παρουσιάζουµε έξι τελεστές γεγονότων, οι τρεις πρώτοι
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από αυτούς έχουν πληθικό αριθµό δύο (δηλαδή, συνδέουν δύο απλά ή σύνθετα γεγονότα) και οι
τρεις επόµενοι έχουν µοναδιαίο πληθικό αριθµό (δηλαδή, εφαρµόζονται σε ένα µόνο γεγονός).
•

•

•

•

•

Σύζευξη: Ο τελεστής σύζευξης δύο γεγονότων Ε1 και Ε2 σηµειώνεται ως (Ε1, Ε2) και
σηµατοδοτείται όταν και τα δύο γεγονότα έχουν λάβει χώρα, άσχετα µε την σειρά
εµφάνισής τους. Το σύνθετο γεγονός αντιστοιχεί στην χρονική στιγµή όπου το δεύτερο
γεγονός κάνει την εµφάνισή του.
Αλληλουχία: Ο τελεστής αλληλουχίας δύο γεγονότων Ε1 και Ε2 σηµειώνεται ως (Ε1 ; Ε2),
όπου τα Ε1 και Ε2 µπορούν να είναι απλά ή σύνθετα γεγονότα, και σηµατοδοτείται όταν
πρώτα το Ε1 και στην συνέχεια το Ε2 έχουν λάβει χώρα. Το σύνθετο γεγονός (Ε1 ; Ε2 )
θεωρείται ότι εµφανίζεται στη χρονική στιγµή του γεγονότος Ε2.
∆ιάζευξη: Ο τελεστής διάζευξης δύο γεγονότων Ε1 και Ε2 σηµειώνεται ως (Ε1 | Ε2) και
σηµατοδοτείται όταν είτε το γεγονός Ε1 είτε το γεγονός Ε2 έχουν εµφανιστεί. Η
δυνατότητα διάζευξης δεν συντελεί τόσο στην υποστήριξη πολυπλοκότερων γεγονότων
όσο στον σαφέστερο και συντοµότερο ορισµό κανόνων, αφού ο ίδιος κανόνας µπορεί να
ενεργοποιείται από περισσότερα του ενός γεγονότα. Με τον τελεστή διάζευξης
αποφεύγεται η επανάληψη ορισµού κανόνων. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην
περίπτωση των σύγχρονων γεγονότων, όπου ο τελεστής αυτός πρέπει να ορίζεται µε
σαφήνεια.
Μοναδικότητα: Ο τελεστής µοναδικότητας χρησιµοποιείται όπου ένα γεγονός πρέπει να
σηµατοδοτείται µόνο µια φορά µέσα σε ένα προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα. Ένα
σύνθετο γεγονός Ε ορισµένο µε τον τελεστή µοναδικότητας σηµειώνεται ως ∗Ε IN Ι, όπου Ι
το χρονικό διάστηµα που µας ενδιαφέρει, και θα ενεργοποιήσει τον αντίστοιχο κανόνα
µόνο µε την πρώτη του εµφάνιση στη διάρκεια του διαστήµατος Ι. Όταν δεν καθορίζεται το
χρονικό διάστηµα Ι, εννοείται το διάστηµα από την τρέχουσα χρονική στιγµή ορισµού του
σύνθετου γεγονότος έως το άπειρο. Σε αυτή την περίπτωση το γεγονός θα σηµατοδοτηθεί
µόνο µια φορά, εποµένως χρήσιµο θα ήταν µέσα στην πράξη του κανόνα να καθορίζεται
και η διαγραφή του γεγονότος, ώστε να αποφεύγεται άσκοπη παρατήρηση.
Μια παραλλαγή του τελεστή µοναδικότητας, είναι και τελεστής last (Ε) ΙΝ Ι, που
σηµατοδοτεί την τελευταία εµφάνιση ενός γεγονότος Ε µέσα σε µια προκαθορισµένη
περίοδο Ι. Ο καθορισµός του χρονικού διαστήµατος Ι είναι υποχρεωτικός, γιατί
διαφορετικά είναι αδύνατον να περιοριστεί το διάστηµα µέσα στο οποίο θα σηµατοδοτηθεί
το γεγονός. Η διαφορά των δύο τελεστών είναι ότι στη µεν πρώτη περίπτωση η
ενεργοποίηση του κανόνα θα γίνει αµέσως µετά την εµφάνιση του γεγονότος, ενώ στη
δεύτερη περίπτωση θα γίνει µετά το πέρας του χρονικού διαστήµατος Ι.
Πολλαπλή εµφάνιση: Ο τελεστής πολλαπλής εµφάνισης του γεγονότος Ε σηµειώνεται ως
TIMES ( n, E ) IN I, και σηµατοδοτείται κάθε φορά που το γεγονός εµφανίζεται n φορές
µέσα στο χρονικό διάστηµα Ι. Η συχνότητα n δείχνει τον αριθµό των επαναλήψεων του
γεγονότος προτού ενεργοποιηθεί ο αντίστοιχος κανόνας. Εάν δεν καθορίζεται χρονικό
διάστηµα Ι, το σύστηµα θεωρεί το διάστηµα από την τρέχουσα χρονική στιγµή του ορισµού
του σύνθετου γεγονότος έως το άπειρο.
Επιπλέον, διακρίνουµε και δύο άλλες παραλλαγές του τελεστή. Μπορεί ο συντελεστής
συχνότητας να είναι ένα διάστηµα ανάµεσα από δύο συχνότητες, οπότε έχουµε TIMES ( [
n1 - n2 ], E ) IN I, όπου το γεγονός σηµατοδοτείται όταν κάνει την εµφάνισή του
περισσότερες ή ίσες φορές µε n1 και λιγότερες ή ίσες φορές µε n2 µέσα στο διάστηµα Ι.
Ακόµη, µπορεί ο συντελεστής συχνότητας να έχει την µορφή TIMES ( [ >n ], E ) IN I, όπου
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το γεγονός Ε σηµατοδοτείται στο τέλος του διαστήµατος Ι εάν έχει εµφανιστεί
περισσότερες φορές από n. Ο ορισµός TIMES ( [ >1], E ) IN I επιτρέπει την άθροιση των
εµφανίσεων ενός γεγονότος στην διάρκεια του χρονικού διαστήµατος Ι και την περαιτέρω
επεξεργασία αυτής της πληροφορίας. Φανερό είναι ότι σε αυτές τις περιπτώσεις ο
καθορισµός του χρονικού διαστήµατος Ι είναι υποχρεωτικός.
• Άρνηση: Ο τελεστής άρνησης ενός γεγονότος Ε σηµειώνεται ως NOT E IN I, όπου το Ι
είναι το χρονικό διάστηµα µέσα στο οποίο το γεγονός Ε δεν έχει εµφανιστεί. Μετά το
πέρας του διαστήµατος Ι, και αν ισχύει η µη εµφάνιση του γεγονότος Ε, ενεργοποιείται ο
αντίστοιχος κανόνας.
Εκτός από τους τελεστές που παρουσιάστηκαν παραπάνω, σύνθετα γεγονότα προκύπτουν
και ως συνδυασµοί απλών και σύνθετων γεγονότων σε ¨φωλιασµένες¨ δοµές. Σε αυτή την
περίπτωση, πρέπει να καθορίζεται από το σύστηµα η σειρά προτεραιότητας των τελεστών. Σε
γενικές γραµµές, όλοι οι συνδυασµοί είναι δυνατοί, όµως δεν έχουν και όλοι φυσική σηµασία.
6.2.4 Παράµετροι γεγονότων
Ένα άλλο θέµα που σχετίζεται µε την γλώσσα κανόνων είναι η σύνδεση της βάσης
δεδοµένων την στιγµή της εµφάνισης του γεγονότος µε την εκτέλεση του κανόνα, δηλαδή το
πέρασµα πληροφορίας από το γεγονός στην συνθήκη και την πράξη. Οι πραγµατικές
παράµετροι αντιστοιχίζονται στις τυπικές κατά την σηµατοδότηση του γεγονότος.
• Παράµετροι απλών γεγονότων: Τα χρονικά γεγονότα δεν έχουν παραµέτρους, διότι
συµβαίνουν µέσα στην βάση δεδοµένων και δεν συνδέονται µε τα δεδοµένα. Όλα τα
άλλα είδη γεγονότων έχουν δύο τύπους παραµέτρων, τις περιβαλλοντολογικές και αυτές
που έχουν άµεση σχέση µε την φύση των γεγονότων. Περιβαλλοντολογικές παράµετροι
είναι:
• occ_point ( E ): η χρονική στιγµή της σηµατοδότησης του γεγονότος Ε
• occ_tid ( E ): το αναγνωριστικό της δοσοληψίας κατά την διάρκεια της οποίας
συµβαίνει το γεγονός Ε
• user_id ( E ): το αναγνωριστικό του χρήστη που ξεκίνησε την δοσοληψία κατά
την διάρκεια της οποίας συµβαίνει το γεγονός Ε
Στα γεγονότα που είναι βασισµένα στις µεθόδους, οι τυπικές παράµετροι αντιστοιχούν στα
τυπικά ορίσµατα της µεθόδου. Μια ακόµη παράµετρος είναι το αναγνωριστικό (oid ) του
αντικειµένου που εκτελεί την µέθοδο. Στα γεγονότα που βασίζονται στις τιµές έχουµε το
αναγνωριστικό του αντικειµένου και την ανανεωµένη τιµή του αντικειµένου. Απαιτείται
ένας µηχανισµός, που να δηµιουργεί µια έκδοση του αντικειµένου πριν την αλλαγή της
τιµής του, έτσι ώστε να µπορούν να γίνουν συγκρίσεις και να προσπελαύνονται και η
καινούργια και η παλαιά τιµή. Η παλαιά τιµή αναφέρεται στην τιµή του αντικειµένου
πριν την εκτέλεση της λειτουργίας αλλαγής της και η καινούργια τιµή αναφέρεται στην
τιµή του αντικειµένου µετά την εκτέλεση της λειτουργίας αυτής.
• Παράµετροι σύνθετων γεγονότων: ∆ιακρίνουµε και εδώ δύο είδη παραµέτρων, τις
περιβαλλοντολογικές και αυτές που έχουν άµεση σχέση µε το είδος του τελεστή που
συνθέτει το γεγονός. Περιβαλλοντολογική παράµετρος είναι η occ_point(E), δηλαδή η
παράµετρος που δηλώνει την χρονική στιγµή της σηµατοδότησης του γεγονότος Ε, ενώ
οι παράµετροι occ_tid και user_id δεν έχουν σηµασία καθώς τα διάφορα γεγονότα
λαµβάνουν χώρα σε διαφορετικές δοσοληψίες. Όσον αφορά τις παραµέτρους που έχουν
σχέση µε τον τελεστή που συνθέτει τα γεγονότα παραθέτουµε τον ακόλουθο πίνακα.
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Σύνθετο γεγονός
( E1 | E2 )
( E1, E2 )
( E1 ; E2 )
∗E
last ( E ) IN I
TIMES ( n, E )
TIMES ( [n1-n2], E ) IN I
TIMES ( [>n], E ) IN I

NOT E IN I

παράµετροι των σύνθετων γεγονότων
παράµετροι του E1 ή του E2
παράµετροι του E1 και του E2 (ανεξάρτητα από τη
σειρά τους)
παράµετροι (πρώτα) του E1 και (µετά) του E2
παράµετροι της πρώτης εµφάνισης του E
παράµετροι της τελευταίας εµφάνισης του E
ένωση των παραµέτρων των n εµφανίσεων του E
ένωση των παραµέτρων των n εµφανίσεων του Ε
και του αριθµού των εµφανίσεων
ένωση των παραµέτρων όλων των εµφανίσεων του Ε
µέχρι το τέλος του διαστήµατος Ι και του αριθµού
των εµφανίσεων
καθόλου παράµετροι

Σχήµα 6.1 Σύνοψη παραµέτρων σύνθετων γεγονότων [G94]

6.2.5 Ανάλυση του όρου "Συνθήκη"
Σε ένα κανόνα ενεργών συστηµάτων βάσεων δεδοµένων, ο όρος ¨συνθήκη¨ ορίζει
λεπτοµερώς την συνθήκη που πρέπει να ελεγχθεί µετά την ενεργοποίηση του κανόνα και πριν
την εκτέλεση της πράξης. Αυτή η συνθήκη µπορεί να είναι:
•

•

•

Κατηγόρηµα της βάσης δεδοµένων. Η συνθήκη µπορεί να εξειδικεύει µία ορισµένη τιµή για
ένα κατηγόρηµα, όπου το κατηγόρηµα ορίζεται µε µια γλώσσα που αντιστοιχεί στην
γλώσσα των ερωτήσεων της βάσης δεδοµένων (π.χ. σε ένα ενεργό σχεσιακό σύστηµα
βάσης δεδοµένων η συνθήκη του κανόνα µπορεί να έχει την µορφή της πρότασης where
µιας SQL ερώτησης). Για παράδειγµα,
DEFINE rule R1
ON.....
IF emp.name = ¨Bob¨
THEN......
Περιορισµός πράξεων πάνω σε κατηγόρηµα της βάσης δεδοµένων. Η αποτίµηση των
συνθηκών είναι η πλέον χρονοβόρα εργασία στην εκτέλεση ενός κανόνα, εποµένως αυτή
που κρίνει και την απόδοση του συστήµατος. Σε µερικές περιπτώσεις η συνθήκη µπορεί να
εξειδικεύει µία ορισµένη τιµή για ένα κατηγόρηµα, όπου το κατηγόρηµα ορίζεται µε ένα
περιορισµένο ρεπερτόριο των δυνατοτήτων της γλώσσας που αντιστοιχεί στην γλώσσα των
ερωτήσεων της βάση δεδοµένων (π.χ. µπορεί να επιτρέπονται οι λειτουργίες σύγκρισης
αλλά όχι και οι ενώσεις ή οι αθροιστικές λειτουργίες).
Ερώτηση της βάσης δεδοµένων. Η συνθήκη µπορεί να εκφρασθεί ως µία ερώτηση (query),
χρησιµοποιώντας την γλώσσα ερωτήσεων της βάσης δεδοµένων. Για παράδειγµα, µια
τέτοια συνθήκη µπορεί να επεξεργάζεται όλα τα δεδοµένα που έχουν τιµή κάτω ενός
συγκεκριµένου ορίου. Αυτή η συνθήκη θα είναι αληθής, είτε αν η ερώτηση επιστρέφει µια
κενή απάντηση, είτε αν επιστρέφει µια µη κενή απάντηση. Και σε αυτή την περίπτωση
ισχύουν όσα αναφέρθηκαν για τους περιορισµούς των πράξεων πάνω σε κατηγορήµατα της
βάσης δεδοµένων σχετικά µε την απόδοση του συστήµατος.
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•

Εφαρµογή του χρήστη. Μια συνθήκη κανόνα µπορεί να είναι και η κλήση σε µια εφαρµογή
που έχει οριστεί από τον χρήστη. Αν αυτή η διαδικασία επιστρέφει τιµή boolean, και είναι
θετική τότε η συνθήκη ισχύει, σε αντίθετη περίπτωση δεν ισχύει. Όµως, µπορεί η
διαδικασία να επιστρέφει δεδοµένα, οπότε η συνθήκη ισχύει στην περίπτωση όπου η
διαδικασία επιστρέφει ένα µη κενό σύνολο δεδοµένων, αλλιώς δεν ισχύει. Για παράδειγµα,
έστω ότι έχουµε ορίσει την διαδικασία UpdateSalary, η οποία επιστρέφει θετική τιµή εάν
έχουν γίνει µεταβολές στην τιµή του πεδίου salary µιας σχέσης:
DEFINE rule R1
ON.....
IF UpdateSalary = true
THEN.....
Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, εάν η γλώσσα κανόνων υποστηρίζει και παραµέτρους
γεγονότων, τότε η γλώσσα που περιγράφει τις συνθήκες συµπεριλαµβάνει και έναν µηχανισµό
για αναφορά στις τιµές που µεταφέρονται µε τις παραµέτρους αυτές.
Σε µερικές ενεργές βάσεις δεδοµένων, οι τιµές ή τα δεδοµένα που επεξεργάζεται η συνθήκη
µεταφέρονται και στην πράξη του κανόνα, είτε µέσω ενός µηχανισµού παραµέτρων είτε µέσω
άλλων χαρακτηριστικών της γλώσσας των κανόνων.
Τέλος, τα περισσότερα συστήµατα ενεργών βάσεων δεδοµένων επιτρέπουν την απουσία της
συνθήκης, ως µέρος του κανόνα. Σε αυτά τα συστήµατα, εννοείται ότι η συνθήκη ισχύει
πάντοτε.
6.2.6 Ανάλυση του όρου "Πράξη"
Σε ένα κανόνα ενεργών συστηµάτων βάσεων δεδοµένων, ο όρος ¨πράξη¨ εκτελείται µετά
την ενεργοποίηση του κανόνα και εφόσον ο έλεγχος της συνθήκης δείξει την ορθότητα αυτής.
Η πράξη µπορεί να είναι:
•

•

•

Μία ή περισσότερες λειτουργίες µεταβολής των δεδοµένων της βάσης. Ένα ενεργό σχεσιακό
σύστηµα βάσης δεδοµένων επιτρέπει οι πράξεις των κανόνων να είναι λειτουργίες
µεταβολής των δεδοµένων, όπως εισαγωγή, διαγραφή ή ανανέωση, και αντίστοιχα ένα
αντικειµενοστρεφές σύστηµα υποστηρίζει ως ορισµούς πράξεων την δηµιουργία, διαγραφή
αντικειµένου, ή την κλήση µεθόδων που µεταβάλλουν αντικείµενα. Για παράδειγµα,
DEFINE rule R1
ON event...
IF condition....
THEN insert | update | delete
emp (name= ¨Bob¨, age=¨27¨, dept=¨Toy¨)
Μία ή περισσότερες λειτουργίες επεξεργασίας των δεδοµένων της βάσης. Ένα ενεργό
σχεσιακό σύστηµα βάσης δεδοµένων επιτρέπει τον καθορισµό λειτουργιών επιλογής ως
πράξεις κανόνων, και ένα αντικειµενοστρεφές σύστηµα υποστηρίζει την επιλογή
αντικειµένων ή την κλήση µεθόδων που επεξεργάζονται αντικείµενα.
Άλλες εντολές της βάσης δεδοµένων. Εκτός από τις προηγούµενες λειτουργίες, µια πράξη
κανόνα µπορεί να είναι οποιαδήποτε λειτουργία πάνω στη βάση δεδοµένων, όπως ορισµός
δεδοµένων, έλεγχος δοσοληψιών, καθορισµός προνοµίων και δικαιωµάτων, κ.ά. Για
παράδειγµα,
DEFINE rule R1
ON event...
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•

IF condition....
THEN abort
Εφαρµογές του χρήστη. Η πράξη του κανόνα µπορεί να είναι η κλήση µιας διαδικασίας
ορισµένης από τον χρήστη, όπου η διαδικασία µπορεί να προσπελαύνει ή όχι την βάση
δεδοµένων.

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, εάν η γλώσσα κανόνων υποστηρίζει και παραµέτρους
γεγονότων, τότε η γλώσσα που περιγράφει τις πράξεις συµπεριλαµβάνει και έναν µηχανισµό για
αναφορά στις τιµές που µεταφέρονται µε τις παραµέτρους αυτές. Πολλά συστήµατα, τέλος,
επιτρέπουν τον ορισµό πολλών πράξεων σε ένα κανόνα, οπότε εµπεριέχουν και µηχανισµούς
για τον ορισµό προτεραιοτήτων στην εκτέλεσή τους, η οποία συνήθως είναι ακολουθιακή.
6.2.7 Αναφορά σε µεταβατικές τιµές
Όταν η συνθήκη ενός κανόνα αποτιµάται, ή η πράξη του εκτελείται, αυτό συχνά συµβαίνει
σε σχέση µε µια αλλαγή της κατάστασης της βάσης δεδοµένων (µια µετάβαση), η οποία
προκαλεί την ενεργοποίηση του κανόνα. Η µετάβαση αυτή µπορεί να είναι της τάξης µιας
απειροελάχιστης αλλαγής των δεδοµένων µιας πλειάδας ή µιας ολόκληρης δοσοληψίας.
Υπάρχουν δύο ειδών µηχανισµοί στην γλώσσα του ορισµού των κανόνων για την αναφορά
σε µεταβατικές τιµές. Ο πρώτος µηχανισµός αφορά στις παραµέτρους των γεγονότων που
µεταφέρουν πληροφορία στις συνθήκες και τις πράξεις των κανόνων και έχει αναπτυχθεί στην
υποενότητα 6.2.4 (¨Παράµετροι γεγονότων¨).
Ο δεύτερος µηχανισµός αναφέρεται στην χρήση καθορισµένων ή µη, δεσµευµένων λέξεων.
Οι προκαθορισµένες δεσµευµένες λέξεις: inserted, deleted και updated, αναφέρονται στα
δεδοµένα που µόλις εισήχθησαν, διεγράφησαν ή ανανεώθηκαν στην βάση δεδοµένων. Στην
περίπτωση της ενεργοποίησης ενός κανόνα λόγω της ανανέωσης δεδοµένων, οι λέξεις νέο και
παλαιό (new | current και old | previous) µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να αναφερθούµε
στην καινούργια ή την παλαιά τιµή του δεδοµένου που µεταβλήθηκε. Για παράδειγµα,
DEFINE rule R1
ON event...
IF salary < 1.1 ∗ previous salary
THEN action....
Στην περίπτωση που δεν χρησιµοποιούµε προκαθορισµένες δεσµευµένες λέξεις για την
αναφορά στις µεταβατικές τιµές, ο γενικός κανόνας υπαγορεύει ότι, όταν ένας κανόνας
ενεργοποιείται από κάποιες αλλαγές των δεδοµένων, τότε αναφορές σε αυτά τα δεδοµένα στην
συνθήκη ή την πράξη του κανόνα αυτού, εµµέσως εννοούν την µεταβατική τιµή που σχετίζεται
µε τα δεδοµένα αυτά.
6.3 ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΝΟΝΩΝ
Σε αυτή την ενότητα εξετάζουµε τα διάφορα θέµατα που αφορούν στην εκτέλεση και την
επεξεργασία των κανόνων, ξεκινώντας από την παρουσίαση ενός απλού αλγορίθµου
επεξεργασίας κανόνων, συµπληρώνοντας και επεκτείνοντας το µοντέλο αυτό. Στην συνέχεια,
παρουσιάζουµε τους τρόπους σύζευξης των κανόνων µε τις δοσοληψίες που τους
ενεργοποίησαν, τους µηχανισµούς επίλυσης συγκρούσεων σε σχέση µε την σειρά
ενεργοποίησης των κανόνων, καθώς και τις διαφορές στην εκτέλεση των κανόνων µετά από
κάθε εγγραφή που ικανοποιεί την συνθήκη σε σχέση µε την εκτέλεση µετά το σύνολο των
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εγγραφών που την ικανοποιούν. Επίσης θα αναφερθούµε και στις προϋποθέσεις για ικανότητα
τερµατισµού των κανόνων.
6.3.1 Μέγεθος της µονάδας επεξεργασίας
Ένας απλός αλγόριθµος επεξεργασίας κανόνων είναι ο ακόλουθος, παρόµοιος µε τον
γνωστό recognize-act cycle της τεχνητής νοηµοσύνης:
Όσο υπάρχουν ενεργοποιηµένοι κανόνες κάνε:
1. Βρες ένα ενεργοποιηµένο κανόνα
2. Αποτίµησε την συνθήκη του
3. Εάν η συνθήκη του ισχύει τότε εκτέλεσε την πράξη που τον
συνοδεύει
Το µέγεθος της µονάδας επεξεργασίας του κανόνα ορίζει την συχνότητα των χρονικών
σηµείων στα οποία οι κανόνες επεξεργάζονται, δηλαδή την συχνότητα της δραστηριοποίησης
του αλγορίθµου. Το µέγεθος αυτό µπορεί να είναι πολύ µικρό, στην περίπτωση που ο κανόνας
είναι έτοιµος προς έλεγχο για ενεργοποίηση και εκτέλεση συνεχώς, µέχρι και αρκετά µεγάλο,
στην περίπτωση όπου ο κανόνας ενεργοποιείται στα όρια των δοσοληψιών της βάσης
δεδοµένων.
Αναλυτικότερα, οι κανόνες µπορούν να ενεργοποιούνται σε κάθε σηµείο κατά την διάρκεια
της εκτέλεσης των ενεργειών της βάσης δεδοµένων. Αυτό έχει σηµασία κυρίως για χρονικά
γεγονότα ή για κανόνες που ενεργοποιούνται από συγκεκριµένες καταστάσεις της βάσης
δεδοµένων.
Σε επόµενο βαθµό, οι κανόνες µπορούν να εκτελούνται µετά την παραµικρή λειτουργία της
βάσης δεδοµένων που ενεργοποίησε ένα κανόνα. Σε ένα σχεσιακό ενεργό σύστηµα, αυτό
µπορεί να προκληθεί από την αλλαγή (εισαγωγή, διαγραφή, µεταβολή) µιας πλειάδας
δεδοµένων ενώ σε ένα αντικειµενοστρεφές, από την κλήση µιας µεθόδου ή την µεταβολή µιας
τιµής.
Συχνά, το µέγεθος της µονάδας επεξεργασίας µπορεί να είναι µεγαλύτερο από µια λειτουργία,
δηλαδή ο κανόνας µπορεί να ενεργοποιείται µετά το πέρας µιας πρότασης SQL όπου
µεταβλήθηκαν και επεξεργάστηκαν πολλά δεδοµένα και πραγµατοποιήθηκαν διάφορες
λειτουργίες. Ακόµη, οι κανόνες µπορούν να ενεργοποιούνται και να εκτελούνται στο πέρας
κάθε δοσοληψίας, όπου τα όρια µιας δοσοληψίας συνήθως περιορίζουν έναν αριθµό
διαδικασιών της βάσης δεδοµένων. Τέλος, το µέγεθος µπορεί να ορίζεται από τον χρήστη ή την
εφαρµογή, αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχουν σίγουρα και καθορισµένες τιµές από το
σύστηµα.
6.3.2 Τρόποι σύζευξης των κανόνων και των δοσοληψιών
Η σχέση του κανόνα και της δοσοληψίας που τον ενεργοποίησε καθορίζει την εκτέλεση του
κανόνα σε σχέση
• µε την δοσοληψία,
• µε το εάν ο κανόνας εκτελείται ως µια µονάδα,
• µε το εάν η συνθήκη και/ή η πράξη του εκτελούνται ως ξεχωριστές µονάδες.
Οι σχέσεις αυτές καθορίζονται στο µοντέλο εκτέλεσης και καλούνται τρόποι σύζευξης των
κανόνων και των δοσοληψιών. Πολλά ερωτήµατα γεννιόνται σχετικά µε την εκτέλεση των
κανόνων:
Πότε πρέπει η εκτέλεση του κανόνα να ξεκινάει ;
• Αµέσως µετά την σηµατοδότηση του γεγονότος.
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• Στο τέλος της δοσοληψίας του χρήστη αλλά προτού αυτή ολοκληρωθεί επιτυχώς.
• Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της δοσοληψίας που τον ενεργοποίησε.
• Παράλληλα µε την δοσοληψία που τον ενεργοποίησε.
Πότε πρέπει η εκτέλεση του κανόνα να τελειώνει ;
• Προτού συνεχιστεί η εκτέλεση της δοσοληψίας που τον ενεργοποίησε.
• Προτού ολοκληρωθεί επιτυχώς η εκτέλεση της δοσοληψίας που τον ενεργοποίησε.
• Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της δοσοληψίας που τον ενεργοποίησε.
• Μετά την αποβολή της δοσοληψίας που τον ενεργοποίησε.
Πρέπει ο κανόνας να εκτελείται ως µέρος της δοσοληψίας που τον ενεργοποίησε ή ως
ξεχωριστή δοσοληψία ;
Ως αποτέλεσµα όλων αυτών των ερωτηµάτων και των επιλογών, έχουµε τους ακόλουθους
τρόπους σύζευξης:
•

Άµεση: Ο κανόνας εκτελείται αµέσως µόλις σηµατοδοτείται το γεγονός που τον
ενεργοποιεί. Η εκτέλεση γίνεται ως µια υποδοσοληψία και η συνθήκη και η πράξη του
κανόνα µπορούν να έχουν διαφορετικούς τρόπους σύζευξης.

BOT

Ãåãïíüò

ÓõíèÞêç

ÐñÜîç

EOT
Σχήµα 6.2 Άµεση σύζευξη κανόνα και δοσοληψίας

•

Αναβαλλόµενη: Η εκτέλεση του κανόνα γίνεται µετά την δοσοληψία που τον ενεργοποίησε
αλλά πριν την επιτυχή ολοκλήρωσή της. Η συνθήκη και η πράξη του κανόνα και σε αυτή
την περίπτωση µπορούν να έχουν διαφορετικούς τρόπους σύζευξης.

BOT

Ãåãïíüò

EOT

ÓõíèÞêç

ÐñÜîç

Σχήµα 6.3 Αναβαλλόµενη σύζευξη κανόνα και δοσοληψίας

•

Σε ξεχωριστή δοσοληψία: Ο κανόνας εκτελείται σε διαφορετική δοσοληψία και δεν
εξαρτάται από την δοσοληψία που τον ενεργοποίησε - αυτό σηµαίνει ότι αν αυτή
αποβληθεί δεν θα γίνει το ίδιο απαραίτητα και για την δοσοληψία του κανόνα.
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BOT
BOT(Ãåãïíüôïò1)
Ãåãïíüò1
BOT(Ãåãïíüôïò2)
ÓõíèÞêç, ÐñÜîç

Ãåãïíüò2

ÓõíèÞêç, ÐñÜîç
EOT( Ãåãïíüôïò2)

EOT

EOT(Ãåãïíüôïò1)
Σχήµα 6.4 Εκτέλεση κανόνα σε ξεχωριστή δοσοληψία

•

Σε ξεχωριστή δοσοληψία, εξαρτώµενη όµως από την δοσοληψία που τον ενεργοποίησε:
1. παράλληλη: Ο κανόνας εκτελείται σε ξεχωριστή δοσοληψία, η οποία µπορεί να
εξελίσσεται παράλληλα µε την δοσοληψία που ενεργοποίησε τον κανόνα, αλλά δεν
θα ολοκληρωθεί προτού η αρχική δοσοληψία ολοκληρωθεί επιτυχώς.

BOT

Ãåãïíüò1

EOT

BOT(Ãåãïíüôïò1)
ÓõíèÞêç, ÐñÜîç
áíáìïíÞ
EOT(Ãåãïíüôïò1)

Σχήµα 6.5 Παράλληλη σύζευξη κανόνα και δοσοληψίας

2. ακολουθιακή: Ο κανόνας εκτελείται σε ξεχωριστή δοσοληψία, η οποία δεν µπορεί να
ξεκινήσει προτού ολοκληρωθεί επιτυχώς η δοσοληψία που ενεργοποίησε τον
κανόνα. Απαραίτητος τρόπος σύζευξης σε περιβάλλοντα όπου οι κανόνες εκτελούν
πράξεις που δεν διορθώνονται.

144 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΒΑΣΕΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ

BOT

Ãåãïíüò1

EOT
COMMIT
BOT(Ãåãïíüôïò1)
ÓõíèÞêç, ÐñÜîç
EOT(Ãåãïíüôïò1)
Σχήµα 6.6 Ακολουθιακή σύζευξη κανόνα και δοσοληψίας

3. αποκλειστικά διαζευκτική: Ο κανόνας εκτελείται σε ξεχωριστή δοσοληψία, η οποία
όµως δεν µπορεί να ολοκληρωθεί αν δεν αποβληθεί η δοσοληψία που ενεργοποίησε
τον κανόνα. Αυτός ο τρόπος σύζευξης είναι χρήσιµος σε περιπτώσεις επεξεργασίας
µε χρονικό περιορισµό και για την περιγραφή κανόνων που εκφράζουν εναλλακτικά
σχέδια δράσης.

BOT

Ãåãïíüò1

ABORT

BOT(Ãåãïíüôïò1)
ÓõíèÞêç, ÐñÜîç
EOT(Ãåãïíüôïò1)

Σχήµα 6.7 Αποκλειστικά διαζευκτική σύζευξη κανόνα και δοσοληψίας

6.3.3 Μηχανισµοί επίλυσης συγκρούσεων
Στον αλγόριθµο που παρουσιάσαµε στην αρχή της ενότητας, το πρώτο του βήµα απαιτεί την
επιλογή ενός ενεργοποιηµένου κανόνα. Σε πολλές όµως περιπτώσεις περισσότεροι από ένας
κανόνες είναι ενεργοποιηµένοι -είτε γιατί το ίδιο γεγονός ενεργοποιεί πολλούς κανόνες, είτε
γιατί λόγω του µεγέθους της µονάδας επεξεργασίας των κανόνων, περισσότεροι κανόνες
ενεργοποιούνται προτού οι προηγούµενοι εκτελεστούν, είτε γιατί οι κανόνες που δεν
επιλέχθηκαν στο πρώτο βήµα εξακολουθούν να είναι ενεργοποιηµένοι.
Γενικά πρέπει να υπάρχει κάποιος µηχανισµός που να καθορίζει την σειρά επιλογής των
ενεργοποιηµένων κανόνων προς εκτέλεση -ο καθορισµός αυτός καλείται επίλυση συγκρούσεων
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(όρος δανεισµένος από την τεχνητή νοηµοσύνη). Παραδείγµατα τέτοιων µηχανισµών είναι
[WC96]:
•
•

•
•

Μπορεί να γίνει αυθαίρετη επιλογή.
Μπορούν να καθοριστούν προτεραιότητες - µια γλώσσα καθορισµού ενεργών κανόνων
πρέπει να υποστηρίζει τον ορισµό προτεραιοτήτων. Αυτό µπορεί να γίνει καθορίζοντας την
σειρά σε µια οµάδα κανόνων, δηλώνοντας σχετικές προτεραιότητες ανάµεσα σε ζευγάρια
κανόνων, είτε δηλώνοντας µια αριθµητική τιµή σε κάθε κανόνα. Οι σχετικές
προτεραιότητες είναι η πιο ευέλικτη µέθοδος, καθώς ο καθορισµός προτεραιοτήτων για
όλους τους κανόνες συνήθως είναι ανώφελος και άχρηστος και η δήλωση αριθµητικών
τιµών στους κανόνες προϋποθέτει την συνεχή ανανέωσή της µε την εξέλιξη και τον
εµπλουτισµό των συνόλων των κανόνων.
Η επιλογή µπορεί να στηρίζεται σε στατικές ιδιότητες των κανόνων, όπως η χρονική
στιγµή δηµιουργίας τους ή των δεδοµένων στα οποία αφορούν.
Η επιλογή µπορεί να στηρίζεται σε δυναµικές ιδιότητες των κανόνων, όπως η σειρά
ενεργοποίησής τους (κάτι ανάλογο του FIFO).

6.3.4 Εκτέλεση κανόνα µετά από µοναδική εγγραφή - σύνολο εγγραφών
Ένας κανόνας µπορεί να εκτελείται είτε για κάθε στιγµιότυπο της βάσης δεδοµένων που
ενεργοποιεί τον κανόνα ή ικανοποιεί την συνθήκη του, είτε για το σύνολο των δεδοµένων που
τον ενεργοποιούν ή ικανοποιούν την συνθήκη του. Στην πρώτη περίπτωση η εκτέλεση των
κανόνων του ενεργού συστήµατος βάσης δεδοµένων καλείται προσανατολισµένη προς το
στιγµιότυπο (instance-oriented), ενώ στην δεύτερη προσανατολισµένη προς το σύνολο (setoriented). Για παράδειγµα, σε ένα σχεσιακό σύστηµα, στην προσανατολισµένη προς το
στιγµιότυπο εκτέλεση κανόνων, η εκτέλεση ενός κανόνα που ενεργοποιείται από κάποιες
διαγραφές σε έναν πίνακα, θα γίνει ως εξής: µετά από κάθε διαγραφή, ενεργοποιείται ο
κανόνας, αποτιµάται η συνθήκη του και εφόσον αυτή ισχύει, εκτελείται η πράξη. Σε ένα
αντικειµενοστρεφές σύστηµα, αντίστοιχα θα είχαµε ενεργοποίηση και εκτέλεση ενός κανόνα
µετά την εισαγωγή του νέου αντικειµένου σε µια κλάση.
Στην προσανατολισµένη προς το σύνολο εκτέλεση κανόνων, σε ένα σχεσιακό ενεργό
σύστηµα βάσεων δεδοµένων, για τον παραπάνω κανόνα η εκτέλεση θα γινόταν ως εξής: αφού
γίνει το σύνολο των διαγραφών, ενεργοποιείται ο κανόνας, αποτιµάται η συνθήκη του και
εκτελείται. Στην περίπτωση του αντικειµενοστρεφούς συστήµατος, µετά την ολοκλήρωση όλων
των εισαγωγών των αντικειµένων στην συγκεκριµένη κλάση, εκτελείται ο αντίστοιχος κανόνας.
Η διαφορά στο αποτέλεσµα των δύο τρόπων εκτελέσεων του κανόνα, µπορεί να είναι λεπτή,
δεν παύει όµως να είναι ουσιαστική. Σε ένα συγκεκριµένο παράδειγµα, όπου ζητείται µε την
εισαγωγή ενός υπαλλήλου στη βάση να δηλώνεται και ο µισθός του σε σχέση µε τον µέσο όρο
του µισθού των υπολοίπων υπαλλήλων, το εάν η εκτέλεση του κανόνα θα γίνει µετά από κάθε
εισαγωγή νέου υπαλλήλου, ή µετά την εισαγωγή όλων, θα σηµατοδοτήσει και διαφορετική τιµή
στον µισθό καθενός. Έστω οι σχέσεις:
emp(name, emp-no, dept, salary, mgr)
dept(dept, dept-no, floor, mgr)
και ο κανόνας:
define rule newEmp
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on append emp
then append to emp(emp.name, emp.emp-no, emp.dept,
avg(emp.salary), emp.mgr)
Το θέµα της προσανατολισµένης προς το στιγµιότυπο ή προς το σύνολο εκτέλεσης των
κανόνων συνδέεται άµεσα και µε το θέµα του µεγέθους της µονάδας επεξεργασίας των
κανόνων. Στην περίπτωση όπου το µέγεθος της µονάδας επεξεργασίας είναι το µικρότερο
δυνατό - ισοδύναµο µε την παραµικρή µεταβολή της βάσης δεδοµένων -η εκτέλεση των
κανόνων, είτε είναι προσανατολισµένη προς το στιγµιότυπο, είτε προς το σύνολο είναι η ίδια (ο
κανόνας εκτελείται µετά από κάθε µεταβολή των δεδοµένων).
Στον αλγόριθµο που παρουσιάσαµε στην αρχή του κεφαλαίου, η ροή της εκτέλεσης των
κανόνων στην περίπτωση του προσανατολισµού προς το σύνολο είναι ξεκάθαρη. Μετά την
ενεργοποίηση του κανόνα, για ολόκληρο το σύνολο των δεδοµένων που ικανοποιούν την
συνθήκη γίνεται η αποτίµησή της και η εκτέλεση του κανόνα. Στην περίπτωση όµως του
προσανατολισµού προς το στιγµιότυπο, παρουσιάζεται το ερώτηµα αν ο κανόνας θα εκτελεστεί
για το πρώτο στιγµιότυπο µόνο, ή και για τα υπόλοιπα στην συνέχεια.
6.3.5 Ικανότητα τερµατισµού κανόνων
Σε όλες τις κατηγορίες αλγορίθµων επεξεργασίας κανόνων, επαναληπτικούς, αναδροµικούς,
ακολουθιακούς ή παράλληλους, εµφανίζεται η περίπτωση µη τερµατισµού. ∆ηλαδή, όταν ένας
κανόνας ενεργοποιεί ένα άλλον, ή τον εαυτό του αναδροµικά, υπάρχει η πιθανότητα να
δηµιουργηθεί ένας ατέρµονος κύκλος επεξεργασίας κανόνων. Αυτό µπορεί επίσης να συµβεί σε
ένα σύστηµα παραγωγής αλλά δεν παρουσιάζει σηµαντικό ενδιαφέρον καθώς τέτοια
συστήµατα συνήθως χρησιµοποιούνται για την ανάπτυξη εφαρµογών ενός µόνο χρήστη,
εποµένως η πιθανή καταστροφή που µπορεί να προκαλέσει ένας ατέρµονος κύκλος είναι
περιορισµένη. Αντίθετα, σε µια βάση δεδοµένων, ένας ατέρµονος κύκλος µπορεί να προκαλέσει
την υπερχείλιση δεδοµένων στην δευτερεύουσα µνήµη και στην καλύτερη περίπτωση, να
δεσµεύσει ένα µέρος των πηγών της κεντρικής µονάδας επεξεργασίας ή να κρατήσει επ'
αόριστον κλειδωµένα ορισµένα δεδοµένα που απαιτούνται από άλλες δοσοληψίες.
Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για την αντιµετώπιση αυτής της κατάστασης:
•
•

•

Αφήνεται στον σχεδιαστή των κανόνων ο έλεγχος ώστε να προβλεφθεί η κατάσταση µη
τερµατισµού και να αποφευχθεί.
Ορίζεται ένα άνω όριο αριθµού κανόνων που επεξεργάζεται το σύστηµα, ώστε όταν το
όριο αυτό συµπληρωθεί, η εκτέλεση των κανόνων να λήγει απότοµα. Αυτή η εκδοχή
λειτουργεί καλά για τυπικές περιπτώσεις εφαρµογών, όµως σε περιπτώσεις όπου οι κανόνες
ορίζονται για διάσχιση δέντρων ή γράφων είναι αδύνατο να τεθεί ένα όριο στο βάθος του
κανόνα που θα αποτρέπει τους ατέρµονους κύκλους αλλά και δεν θα αποβάλει την
δοσοληψία αδίκως. Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι αναγκαία η χρησιµοποίηση ενός
εργαλείου που θα αναλύει εκ των προτέρων τις οµάδες των κανόνων ώστε να υποδεικνύει
πιθανούς κύκλους.
Τίθενται συντακτικοί περιορισµοί στον ορισµό των κανόνων, ώστε να µην εµφανιστεί το
φαινόµενο µη τερµατισµού. Εξασφαλίζεται ότι ένας κανόνας δεν µπορεί να ενεργοποιήσει
έναν άλλον, ή ότι οι κανόνες δεν δηµιουργούν κύκλους ενεργοποίησης, ή ότι εάν
δηµιουργούνται τέτοιοι κύκλοι, εξασφαλίζεται ότι κάποιος από τους κανόνες που
συµµετέχουν σε αυτούς δεν θα µπορεί να εκτελεστεί διότι δεν θα ικανοποιείται η συνθήκη
του.

ΕΝΕΡΓΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 147

6.4 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Υπάρχουν πολυάριθµες πιθανές λύσεις αρχιτεκτονικής για τα ενεργά συστήµατα βάσεων
δεδοµένων [Ch92],[WC96], αλλά ξεχωρίζουµε τρεις κατηγορίες:
•
•
•

Αρχιτεκτονική σε επίπεδα
Ολοκληρωµένη αρχιτεκτονική
Αρχιτεκτονική εφαρµογών
Και στις τρεις κατηγορίες απαραίτητο είναι, εκτός των στοιχείων που υπάρχουν και σε ένα
παθητικό σύστηµα βάσης δεδοµένων, να υλοποιηθούν νέα στοιχεία όπως ο διαχειριστής των
κανόνων, υπεύθυνος για την διαχείριση των κανόνων στο σύστηµα, οι ανιχνευτές γεγονότων,
υπεύθυνοι για την παρακολούθηση των γεγονότων και ένα τµήµα εκτέλεσης κανόνων, υπεύθυνο
για την εκτέλεση των κανόνων.
6.4.1 Αρχιτεκτονική σε επίπεδα
Σε αυτή την προσέγγιση, τα ενεργά στοιχεία της βάσης δεδοµένων τίθενται ¨πάνω¨ από την
παραδοσιακή παθητική Β∆. Η αρχιτεκτονική αυτή αναφέρεται και ως χαλαρά συζευγµένη
µορφή, καθώς η διαχείριση και η επεξεργασία των κανόνων είναι τελείως ξεχωριστά τµήµατα
από το υπόλοιπο σύστηµα.

ÅÖÁÑÌÏÃÅÓ

Åðßðåäï Åöáñìïãþí
Åðéêïéíùíßá ÷ñÞóôç
Ïñéóìüò - Äéá÷åßñéóç

Åðßðåäï ðáñáôÞñçóçò êáôáóôÜóåùí

Ðáèçôéêü Óýóôçìá
ÂÜóçò ÄåäïìÝíùí

Σχήµα 6.8 Αρχιτεκτονική σε επίπεδα

Ένα επίπεδο ¨χτίζεται¨ πάνω από το παραδοσιακό Σ∆Β∆ µέσω του οποίου όλοι οι ECA
κανόνες δροµολογούνται. Το επίπεδο αυτό είναι υπεύθυνο για την παρατήρηση των
καταστάσεων και την εκτέλεση των απαραίτητων κανόνων. Αυτό σηµαίνει ότι όλες οι
δοσοληψίες δροµολογούνται µέσω αυτού του επιπέδου (αν και τελικά επεξεργάζονται από τον
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διαχειριστή δοσοληψιών του συστήµατος). Το ενεργό τµήµα αντιλαµβάνεται τις εντολές όπως
αυτές υποβάλλονται στο σύστηµα και τα δεδοµένα όπως αυτά επιστρέφονται από το σύστηµα
προς τον χρήστη και την εφαρµογή.
Υπάρχουν δύο ειδών τρόποι επικοινωνίας των ενεργών τµηµάτων του συστήµατος µε τα
παθητικά:
•

Η επικοινωνία προς τα κάτω. Τα ενεργά στοιχεία χρησιµοποιούν τις υπηρεσίες που τους
προσφέρει το παθητικό σύστηµα. Για παράδειγµα, ο διαχειριστής κανόνων χρησιµοποιεί
για την διαχείριση των κανόνων δοµές που υπάρχουν στο µοντέλο δεδοµένων του
παθητικού συστήµατος. Γενικά, το ενεργό επίπεδο χρησιµοποιεί, για την αναπαράσταση
των γεγονότων και των κανόνων, τον ορισµό δεδοµένων και την γλώσσα χειρισµού των
δεδοµένων, όπως κάθε άλλη εφαρµογή.
• Η επικοινωνία προς τα πάνω. Η επικοινωνία προς τα πάνω απαιτείται σε κάθε περίπτωση
όπου τα ενεργά στοιχεία πρέπει να ειδοποιηθούν για την εκτέλεση συγκεκριµένων
ενεργειών των παθητικών τµηµάτων. Ακόµη είναι απαραίτητη όταν, εξαιτίας της ύπαρξης
του ενεργού τµήµατος, αλλάζει ο τρόπος λειτουργίας του παθητικού. Αυτό ισχύει για την
ανίχνευση των γεγονότων που λαµβάνουν χώρα στην βάση δεδοµένων και για την
εκτέλεση των κανόνων.
Υπάρχουν βέβαια και κάποιοι περιορισµοί ως προς την κλάση των κανόνων που η
αρχιτεκτονική αυτή µπορεί να υποστηρίξει. Για παράδειγµα, η άµεση σύζευξη µεταξύ του
κανόνα και της δοσοληψίας που τον ενεργοποίησε δεν µπορεί να υποστηριχτεί, καθώς το
¨ενεργό¨ επίπεδο δεν είναι σε θέση να αποβάλει µια δοσοληψία που εξελίσσεται από το
κατώτερο τµήµα του συστήµατος. Επίσης, χρονικά και γεγονότα ορισµένα από εφαρµογές δεν
υποστηρίζονται παρά µόνο χρησιµοποιώντας την µέθοδο της ερώτησης σε τακτά διαστήµατα
προς το σύστηµα - όσον αφορά στην αποτίµηση των συνθηκών - µε όλα τα συναφή
µειονεκτήµατα που αυτή η µέθοδος παρουσιάζει. Μετά την ενεργοποίηση ενός κανόνα, ο
επεξεργαστής των κανόνων αποτιµά την συνθήκη και εκτελεί τις απαιτούµενες πράξεις
καλώντας διαδικασίες ή υποβάλλοντας εντολές προς το σύστηµα.
Τα πλεονεκτήµατα της αρχιτεκτονικής σε επίπεδα είναι:
•
•

Ένα παραδοσιακό σύστηµα βάσεων δεδοµένων µπορεί να µεταβληθεί σε ενεργό χωρίς
µετατροπές των παθητικών στοιχείων του.
Πολλά διαφορετικής τεχνολογίας παραδοσιακά συστήµατα βάσεων δεδοµένων µπορούν να
µετατραπούν σε ενεργά µε την ίδια πλατφόρµα επικοινωνίας ενεργών-παθητικών
στοιχείων. Έτσι το ίδιο ενεργό στοιχείο µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε ετερογενή παθητικά
συστήµατα βάσεων δεδοµένων.

Τα µειονεκτήµατα της αρχιτεκτονικής αυτής προσέγγισης είναι:
• Συνήθως παρατηρείται χαµηλή απόδοση, καθώς υπεισέρχεται καθυστέρηση λόγω της
επικοινωνίας µεταξύ των παθητικών και των ενεργών στοιχείων.
• Ορισµένα χαρακτηριστικά, όπως οι τρόποι σύζευξης µεταξύ των κανόνων και των
δοσοληψιών που τους ενεργοποιούν, ο έλεγχος συγχρονισµού, η άδεια πρόσβασης και
επεξεργασίας των κανόνων, δεν υποστηρίζονται από αυτήν την αρχιτεκτονική, καθώς η
υλοποίηση του ενεργού τµήµατος δεν αλληλεπιδρά µε τα υπόλοιπα τµήµατα του
συστήµατος -π.χ. τον διαχειριστή δοσοληψιών, ή τον διαχειριστή κλειδωµάτων (το
υπεύθυνο τµήµα για την άδεια πρόσβασης στα δεδοµένα).
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Μια πρόταση ενεργού συστήµατος υλοποιηµένου σύµφωνα µε αυτήν την αρχιτεκτονική
είναι και το Alert [SPAM91].
6.4.2 Ολοκληρωµένη αρχιτεκτονική
Στην ολοκληρωµένη αρχιτεκτονική, τα ενεργά στοιχεία αποτελούν ενιαίο µέρος του
παραδοσιακού συστήµατος βάσης δεδοµένων. Αυτή η προσέγγιση αναφέρεται και ως σθεναρά
συζευγµένη αρχιτεκτονική, καθώς η διαχείριση και η επεξεργασία των κανόνων αποτελούν
αναπόσπαστο µέρος του συστήµατος.

ÅÖÁÑÌÏÃÅÓ

Åðßðåäï Åöáñìïãþí

Ðáèçôéêü óýóôçìá
ÂÜóçò ÄåäïìÝíùí
+
Äéá÷åßñéóç êáíüíùí ECA
Åðåêô. äéá÷åßñéóç äïóïëçøéþí
ÅóùôåñéêÞ åðéêïéíùíßá
åöáñìïãþí

Σχήµα 6.9 Ολοκληρωµένη αρχιτεκτονική

Αυτό επιτυγχάνεται είτε µετατρέποντας ένα ήδη υπάρχον παραδοσιακό σύστηµα βάσεων
δεδοµένων, είτε µε την χρησιµοποίηση εργαλείων σχεδιασµού για συµβατικά χαρακτηριστικά
και σύγχρονη πρόσθεση ενεργής λειτουργικότητας σε αυτά, είτε υλοποιώντας ένα σύστηµα εξ'
αρχής.
Η βασική ιδέα είναι ότι ο διαχειριστής δεδοµένων σε χαµηλό επίπεδο παρατηρεί τις
λειτουργίες που γίνονται πάνω στα δεδοµένα και ειδοποιεί τα ενεργά στοιχεία όταν συµβεί ένα
γεγονός υπεύθυνο για την ενεργοποίηση κανόνα.
Τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα της ολοκληρωµένης αρχιτεκτονικής είναι τα
ακριβώς αντίθετα από αυτά της αρχιτεκτονικής σε επίπεδα. Τα πλεονεκτήµατα είναι:
•

Έχουµε αποτελεσµατική απόδοση κατά την διάρκεια της παρακολούθησης των γεγονότων,
της αποτίµησης των συνθηκών και της εκτέλεσης των πράξεων, καθώς οι λειτουργίες αυτές
συµβαίνουν ως µέρος του συστήµατος.
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•

Η πρόσβαση σε όλα τα υποσυστήµατα της βάσης δεδοµένων επιτρέπει την υλοποίηση
εξειδικευµένων χαρακτηριστικών για τους κανόνες και τις δοσοληψίες, για τον έλεγχο της
σύγχρονης ενεργοποίησης κανόνων, κλπ.

Τα µειονεκτήµατα είναι:
• Απαιτείται µεγάλη προσπάθεια για την υλοποίηση και την αλλαγή του ήδη υπάρχοντος
κώδικα.
• Παραδοσιακά συστήµατα βάσεων δεδοµένων διαφορετικής τεχνολογίας θα µετατραπούν
σε ενεργά συστήµατα βάσεων δεδοµένων διαφορετικής επίσης τεχνολογίας, καθώς θα
απαιτήσουν άλλες προσεγγίσεις κατά την µετατροπή τους.
Σήµερα παραδείγµατα συστηµάτων που υλοποιούν αυτή την αρχιτεκτονική είναι ανάµεσα
σε άλλα και τα ερευνητικά πρωτότυπα Ode, Sentinel, SAMOS.
6.4.3 Αρχιτεκτονική εφαρµογών
Στην αρχιτεκτονική ¨των εφαρµογών¨ - ή την αρχιτεκτονική που βασίζεται στην φάση της
µεταγλώττισης, όπως αλλιώς συναντάται στη βιβλιογραφία - εναπόκειται στον χρήστη και στις
εφαρµογές που αυτός κωδικοποιεί να εµπεριέχουν στοιχεία ενεργής συµπεριφοράς. ∆ηλαδή,
κατά την διάρκεια της µεταγλώττισης των εφαρµογών και των λειτουργιών της βάσης
δεδοµένων, αυτές µετατρέπονται έτσι ώστε να συµπεριλαµβάνουν τα αποτελέσµατα των
κανόνων της ενεργής βάσης δεδοµένων. Καµία δραστηριότητα δεν απαιτείται κατά την
διάρκεια της εκτέλεσης.
Το κύριο πλεονέκτηµα αυτής της προσέγγισης είναι ότι δεν χρειάζεται ο έλεγχος και η
παρατήρηση των γεγονότων και η αποτίµηση των συνθηκών, οπότε η απόδοση του συστήµατος
είναι βέλτιστη και η πολυπλοκότητα της υλοποίησης ελάχιστη.
Όµως, παρουσιάζονται και τα ακόλουθα µειονεκτήµατα, απόρροια της περιορισµένης
εφαρµογής αυτής της αρχιτεκτονικής προσέγγισης στις γλώσσες των εφαρµογών και των
κανόνων:
•

Η γλώσσα προγραµµατισµού που χρησιµοποιείται για την επικοινωνία του χρήστη ή της
εφαρµογής µε το σύστηµα βάσης δεδοµένων πρέπει να έχει την δυνατότητα να υποστηρίζει
την αποτίµηση συνθηκών και την εκτέλεση πράξεων που απαιτούνται από τους κανόνες.
• Εφόσον τα γεγονότα που αποτελούν τους ενεργοποιητές των κανόνων αναγνωρίζονται από
τον µεταγλωττιστή, µειώνεται η ποικιλία αυτών, καθώς χρονικά, σύνθετα και ορισµένα από
τις εφαρµογές γεγονότα δεν µπορούν πλέον να υποστηριχτούν.
• Στην περίπτωση που υπάρχει κύκλος ενεργοποίησης κανόνων (δηλαδή, ένα γεγονός
αποτελεί την αφετηρία για την ενεργοποίηση ενός κανόνα και αυτός µε την σειρά του
ενεργοποιεί έναν επόµενο κ.ο.κ.) θα εφαρµοστεί αναδροµική µεταγλώττιση που µπορεί να
συνεχιστεί επ' αόριστον, οπότε - αν και σε κάποια άλλη αρχιτεκτονική προσέγγιση µπορεί
να µην ήταν απαραίτητο - οι κανόνες που δηµιουργούν κύκλους ενεργοποίησης
απενεργοποιούνται.
Παράδειγµα συστήµατος που υλοποιεί αυτή την αρχιτεκτονική είναι το ερευνητικό
πρωτότυπο A-RDL.
6.5 ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ
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6.5.1 Μέθοδοι σηµατοδότησης κανόνων
Κάθε φορά που ένα απλό γεγονός ανιχνεύεται (από τον ανιχνευτή απλών γεγονότων)
ελέγχεται εάν η ανίχνευση αυτού συνεπάγεται την σηµατοδότηση ενός σύνθετου γεγονότος.
Αυτό αποτελεί το καθήκον του ανιχνευτή σύνθετων γεγονότων. Ένας απλός τρόπος για την
ανίχνευση σύνθετων γεγονότων είναι ο εξής: καθορίζονται τα σύνθετα γεγονότα, στα οποία
συνεισφέρει το απλό γεγονός που µόλις ανιχνεύτηκε, και για κάθε ένα από αυτά ελέγχεται εάν
έχουν ανιχνευτεί και τα υπόλοιπα απλά γεγονότα που το απαρτίζουν (και στην κατάλληλη
χρονική σειρά, αν αυτό είναι απαραίτητο). Η µέθοδος αυτή προϋποθέτει την αποθήκευση όλων
των απλών γεγονότων που ανιχνεύτηκαν στο παρελθόν και την συνεχή εξέτασή τους. Η
διαδικασία αυτή πρέπει να επαναλαµβάνεται συνεχώς, κάθε φορά που ανιχνεύεται ένα απλό
γεγονός, και για όλα τα σύνθετα γεγονότα.
Ένας πιο αποτελεσµατικός τρόπος στηρίζεται στην αυξητική ή ¨βήµα-προς-βήµα¨
ανίχνευση. Σύµφωνα µε αυτή, ο ανιχνευτής σύνθετων γεγονότων γνωρίζει την ακολουθία των
απλών γεγονότων που αποτελούν ένα σύνθετο γεγονός, για όλα τα σύνθετα γεγονότα. Όταν
ανιχνεύεται λοιπόν ένα απλό γεγονός, ελέγχει αν αυτό το γεγονός συνεισφέρει στην ακολουθία
των γεγονότων που απαρτίζουν τα σύνθετα γεγονότα, και αν αυτό συµβαίνει, σηµειώνει την
θέση που τα συστατικά γεγονότα του σύνθετου κατέχουν. Με αυτόν τον τρόπο, µπορούµε
συνεχώς να γνωρίζουµε - ή τουλάχιστον γνωρίζει ο ανιχνευτής γεγονότων - σε ποια κατάσταση
βρίσκεται η εξέλιξη της ανίχνευσης των σύνθετων γεγονότων, και µόλις ανιχνευτεί το απλό
γεγονός που αποτελεί το τελευταίο απαιτούµενο γεγονός για την ολοκλήρωση της ανίχνευσης
ενός σύνθετου, ο ανιχνευτής σηµατοδοτεί το σύνθετο αυτό γεγονός.
Για την υλοποίηση αυτής της µεθόδου είναι αναγκαία η ύπαρξη ενός µηχανισµού που θα
επιτρέπει την παρουσίαση των ακολουθιών των απλών γεγονότων και της κατάστασης της
ανίχνευσης στο σύστηµα. Ο µηχανισµός αυτός πρέπει να υποστηρίζει τις δοµές του ορισµού
των γεγονότων της γλώσσας κανόνων (τους τελεστές των σύνθετων γεγονότων, τα διαστήµατα
παρατήρησης) και τους υπολογισµούς των παραµέτρων (την µεταφορά των παραµέτρων των
απλών γεγονότων στις παραµέτρους του σύνθετου που απαρτίζουν).
Προτάσεις για τέτοιους µηχανισµούς στηρίζονται στα:
•

•

Αυτόµατα (automata). Χρησιµοποιώντας για την µοντελοποίηση και την ανίχνευση των
σύνθετων γεγονότων την δοµή των αυτοµάτων, η ταξινοµηµένη χρονολογικά ακολουθία
των σύνθετων γεγονότων παρουσιάζεται ως µια ακολουθία τελικών καταστάσεων. Κάθε
κατάσταση αναπαριστά ένα απλό γεγονός και το αυτόµατο εισέρχεται στην αντίστοιχη
κατάσταση µετά την ανίχνευση του αντίστοιχου γεγονότος. ∆ηλαδή, κάθε φορά που ένα
απλό γεγονός ανιχνεύεται, το αυτόµατο προχωράει κατά µια κατάσταση. Τελικά, µε την
ανίχνευση του κατάλληλου σύνθετου γεγονότος το αυτόµατο εισέρχεται στην τελική του
κατάσταση.
∆έντρα (trees). Με την χρήση αυτής της δοµής, τα σύνθετα γεγονότα αναπαριστώνται σε
δέντρα, όπου ο πιο σηµαντικός τελεστής της έκφρασης, που συνθέτει το γεγονός, είναι η
ρίζα. Όλα τα δέντρα ενώνονται για να σχηµατίσουν έναν γράφο, ο οποίος περιέχει
κόµβους, φύλλα και άκρα. Οι κόµβοι αναπαριστούν τους τελεστές και µπορούν σε αυτούς
να καταλήγουν ή να ξεκινούν πολλά άκρα. Τα φύλλα παρουσιάζουν τα απλά γεγονότα από
τα οποία σχηµατίζονται τα σύνθετα γεγονότα. Όταν ενεργοποιηθεί ένα απλό γεγονός,
ενεργοποιείται το φύλλο που το αναπαριστά και αυτό στην συνέχεια ενεργοποιεί όλους
τους κόµβους που συνδέονται µε αυτό, κ.ο.κ. Η διαδικασία αυτή συνεχίζεται έως ότου
ενεργοποιηθεί ένας κόµβος, ο οποίος αντιστοιχεί στο σύνθετο γεγονός.
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•

∆ίκτυα Petri (Petri nets). Χρησιµοποιώντας την δοµή των δικτύων Petri για την
αναπαράσταση και την ανίχνευση των σύνθετων γεγονότων, η ταξινοµηµένη ακολουθία
των απλών γεγονότων που απαρτίζουν ένα σύνθετο γεγονός παρουσιάζεται ως ένας γράφος
θέσεων και µεταβάσεων. Μία θέση παρουσιάζει το πρότυπο του γεγονότος και
σηµειώνεται µε ένα σύµβολο µόλις συµβεί το γεγονός που αντιστοιχεί σε αυτήν. Όταν όλες
οι θέσεις σηµειωθούν, τότε ενεργοποιείται η αντίστοιχη µετάβαση και αυτό έχει ως
αποτέλεσµα να σηµειωθούν περαιτέρω θέσεις. Αυτό σηµαίνει ότι προχωρήσαµε ένα βήµα.
Εάν σηµειωθεί µία θέση που αναπαριστά ένα σύνθετο γεγονός, τότε το γεγονός αυτό
σηµατοδοτείται.

6.5.2 Μέθοδοι αποτίµησης συνθηκών
Σε πολλά ενεργά συστήµατα βάσεων δεδοµένων, η διαδικασία της αποτίµησης των
συνθηκών των κανόνων εισάγει την µεγαλύτερη καθυστέρηση. Όσον αφορά στη διαδικασία της
ανίχνευσης των γεγονότων, είδαµε στην ενότητα ¨Μέθοδοι σηµατοδότησης κανόνων¨, ότι
συνήθως απαιτείται κάποια επεξεργασία, αλλά, στην επεξεργασία των πλέον πολύπλοκων
γεγονότων, η χρήση των δοµών που προτείνονται µειώνουν την καθυστέρηση. Όσον αφορά την
διαδικασία εκτέλεσης των πράξεων των κανόνων, συχνά πρόκειται για λειτουργίες πάνω σε
µεγάλα τµήµατα της βάσης ή για κλήση πολύπλοκων εφαρµογών - όµως, χωρίς αυτές, οι
πράξεις δεν θα µπορούσαν να εκτελέσουν την απαιτούµενη συµπεριφορά τους. Το ίδιο, συχνά,
ισχύει και για τις συνθήκες, µόνο που σε αυτήν την περίπτωση, πολλές λειτουργίες µπορούν να
συντοµευτούν ή να αποφευχθούν. Το θέµα αυτό, δηλαδή οι µέθοδοι που µειώνουν την
καθυστέρηση που εισάγει η αποτίµηση των συνθηκών, αναλύεται στην παρούσα ενότητα.
Η πιο απλή προσέγγιση στην διαδικασία του ελέγχου των συνθηκών είναι να εκτελείται µια
ερώτηση για κάθε συνθήκη κανόνα µετά από κάθε αλλαγή της βάσης, και να συγκρίνονται τα
καινούρια µε τα προηγούµενα αποτελέσµατα που επιστρέφει η ερώτηση. Φυσικά αυτή η
αντιµετώπιση εισάγει καταστροφικά µεγάλη καθυστέρηση.
∆ιακρίνουµε µεθόδους που µειώνουν την καθυστέρηση αυτή: τα δίκτυα διάκρισης
(discrimination networks) και την αυξητική αποτίµηση (incremental evaluation). Τα δίκτυα
διάκρισης έχουν τις ρίζες τους στις γλώσσες της τεχνητής νοηµοσύνης, και αποτελούν µία δοµή
δεδοµένων που προέρχεται από µία ή περισσότερες συνθήκες κανόνων. Το δίκτυο έχει ως
είσοδο τις µεταβολές της βάσης δεδοµένων και παράγει στην έξοδό του τις συνθήκες εκείνες
που ικανοποιούνται από τις µεταβολές της βάσης. ∆ηµοφιλείς αλγόριθµοι δικτύων διάκρισης
είναι οι Rete και TREAT και ο αναγνώστης µπορεί να βρει πολλές πληροφορίες πάνω σε
αυτούς στα [F82], [SDLT86], [M87] και σχετικά µε τους αλγορίθµους DBCond και DBQuery
στο [SLR93]. Εµείς εδώ, θα παρουσιάσουµε ενδεικτικά τους αλγόριθµους Rete και TREAT.
6.5.3 Οι αλγόριθµοι Rete και TREAT
Η βασική ιδέα στον αλγόριθµο Rete [F82] είναι ότι αποθηκεύοντας την υπολογισµένη
συνθήκη του κανόνα µεταξύ των φάσεων εκτέλεσης, µπορούµε να υπολογίζουµε το
αποτέλεσµα των αλλαγών στην βάση δεδοµένων µε τον ελάχιστο επιπλέον κόπο. Ο
υπολογισµός της συνθήκης αποθηκεύεται σε µια δοµή που καλείται δίκτυο διάκρισης
(discrimination network).
Το δίκτυο Rete έχει τους ακόλουθους κόµβους:
•
•

τον κόµβο - ρίζα (root node), που χρησιµεύει ως σηµείο εισόδου στο δίκτυο,
τους κόµβους σταθερών (t-const nodes), που ελέγχουν τις συνθήκες επιλογής,
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•

τους κόµβους α-µνήµης (α-memory nodes), που αποθηκεύουν τα αποτελέσµατα των
κόµβων σταθερών,
• τους κόµβους σύζευξης (and-nodes), που συνδέουν τα αντικείµενα από δύο κόµβους αµνήµης ή/και β-µνήµης,
• τους κόµβους β-µνήµης (β-memory nodes), οι οποίοι αποθηκεύουν τα αποτελέσµατα των
κόµβων σύζευξης,
• τους κόµβους (p - nodes), οι οποίοι αποθηκεύουν τα αντικείµενα που ταιριάζουν σε µια
ολόκληρη συνθήκη κανόνα.
Η φάση ταιριάσµατος στον αλγόριθµο Rete εξελίσσεται µε το πέρασµα πληροφοριών από
την ρίζα δια µέσου του δικτύου. Κάτω από την ρίζα υπάρχει ένας αριθµός κόµβων που
αναπαριστούν τους πίνακες της βάσης. Κάτω από αυτούς µπορεί να µην υπάρχει κανένας ή να
υπάρχουν πολλοί κόµβοι που φιλτράρουν µια απλή συνθήκη της σχέσης. Μετά την εφαρµογή
ενός φίλτρου, οι πλειάδες που ικανοποιούν την συνθήκη αποθηκεύονται σε πίνακες α-memory.
Ένας κόµβος µε δυο προγόνους εκτελεί µια λειτουργία ένωσης µεταξύ των σχέσεων των
προγόνων του και το αποτέλεσµα αποθηκεύεται σε ένα κόµβο β-memory. Στο τέλος του
δέντρου, υπάρχει ο κόµβος µε το αποτέλεσµα, το οποίο περιέχει το σύνολο προς επίλυση της
σύγκρουσης (σύνολο ανταγωνισµού).
Αν και ο αλγόριθµος Rete έχει χρησιµοποιηθεί σε εµπορικά συστήµατα παραγωγής,
παρουσιάζονται πολλά προβλήµατα ιδιαίτερα όταν χρησιµοποιούνται µεγάλες βάσεις
δεδοµένων: ο πλεονασµός του απαιτούµενου χώρου είναι µεγάλος, καθώς τα ενδιάµεσα
αποτελέσµατα των κόµβων α- και β-memory αποθηκεύονται και η διατήρηση αυτών των
αποτελεσµάτων, ιδίως στην περίπτωση της διαγραφής δεδοµένων, εισάγει σηµαντική
καθυστέρηση.
Ο αλγόριθµος TREAT [M87] είναι µια παραλλαγή του αλγορίθµου Rete, ο οποίος δεν
απαιτεί την αποθήκευση των αποτελεσµάτων των λειτουργιών ένωσης στους κόµβους βmemory. Με αυτόν τον τρόπο, το δίκτυο TREAT είναι µια απλούστευση του δικτύου Rete, που
περιέχει µόνο κόµβους α-memory. Κατά την διάρκεια της φάσης ταιριάσµατος στον αλγόριθµο
TREAT, η πληροφορία περνάει, µέσω του δικτύου, από την ρίζα προς τους κόµβους α-memory,
µε τον ίδιο τρόπο όπως και στον αλγόριθµο Rete. Η καινούρια πλειάδα µπορεί να
χρησιµοποιηθεί σε µια σχεσιακή ερώτηση µε τους άλλους κόµβους α-memory των άλλων
σχέσεων σε ένα κανόνα.
Η ερώτηση του αλγορίθµου TREAT σε σχέση µε την αντίστοιχη του αλγορίθµου Rete, είναι
πιο οικονοµική γιατί γίνεται λιγότερη χρήση της µνήµης (καθώς δεν υπάρχουν κόµβοι βmemory), και γρηγορότερη επεξεργασία της διαγραφής πλειάδων (καθώς δεν χρειάζεται να
ανανεώνονται οι κόµβοι β-memory).
Παρουσιάζουµε ακολούθως ένα παράδειγµα [P94]. Έστω σε ένα σχεσιακό µοντέλο, οι
σχέσεις:
module(code, subject, level)
course(title, duration)
contents(title, code)
Ένας κανόνας µπορεί να είναι:
if crs.title = ¨Computing¨ and crs.title = cont.title
and mod.level = 4 and mod.code = cont.code
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from crs in course, cont in content, mod in module
then <action>
Έστω ότι εισάγουµε την εγγραφή:
(code = 301, subject = maths, level = 4)
Ο αλγόριθµος θα δηµιουργήσει ένα + αντικείµενο (αντικείµενο εισαγωγής) t που θα περιέχει
την τιµή της πλειάδας. Το αντικείµενο θα διοχετευθεί από τον κόµβο-ρίζα σε όλους τους
κόµβους που συνδέονται µε αυτόν, ώστε να ελεγχθεί εάν κάποιες συνθήκες κανόνων
ικανοποιούνται µετά την εισαγωγή αυτής της εγγραφής. Θα ταιριάξει µόνο µε την συνθήκη
πάνω από τον κόµβο α3, level = 4. Θα εισαχθεί στον κόµβο α3. Στην συνέχεια, εάν οι κόµβοι
α2 και α1 δεν είναι άδειοι, θα γίνει σύνδεση είτε µε τον α2, είτε µε τον α1. Η επιλογή γίνεται
αυθαίρετα. Έπειτα, εάν το σύνολο επίλυσης δεν είναι άδειο, προστίθεται σε αυτό, και
δηµιουργείται η νέα, τελική τιµή του συνόλου επίλυσης. Τα περιεχόµενα αυτού περνούν στον
κόµβο-Ρ και ανανεώνεται το σύνολο κανόνων προς εκτέλεση (rule agenda). Στον αλγόριθµο
Rete, ισχύουν τα παραπάνω, µόνο που τα αποτελέσµατα της ένωσης των α3 και α2 (ή α1)
αποθηκεύονται σε έναν κόµβο β-µνήµης, και στη συνέχεια ενώνονται και µε τον άλλο κόµβο α1
(ή α2). Τα δίκτυα για τους αλγορίθµους θα έχουν την µορφή των σχηµάτων 6.10 και 6.11.

root
course

contents

module

title = "Computing"

level = 4

á1

á2
crs.title
= cont.title

á3
cont.code
= mod.code

conflict set
Σχήµα 6.10 Το δίκτυο TREAT για το παράδειγµα

Τα ειδικά οφέλη που παράγονται από τους κόµβους αποθήκευσης α- και β-µνήµης είναι:
•

κόµβοι α-µνήµης: αποθηκεύουν τα αποτελέσµατα της λειτουργίας της επιλογής πάνω στις
σχέσεις, οι οποίες στην συνέχεια πρέπει να ενωθούν µε νέες πλειάδες, ώστε να εισαχθούν
στην βάση δεδοµένων. Αυτή η διαδικασία µειώνει το µέγεθος των σχέσεων, οι οποίες
ενώνονται κατά την διάρκεια του ταιριάσµατος και επιτρέπει να εκτελεστούν επιλογές
πινάκων µόνο µία φορά, όταν η πλειάδα εισαχθεί παρά πολλές φορές κατά την διάρκεια της
επεξεργασίας.
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•

κόµβοι β-µνήµης: αποθηκεύουν τα αποτελέσµατα της λειτουργίας της ένωσης µεταξύ των
κόµβων α-µνήµης, τα οποία στην συνέχεια πρέπει να ενωθούν µε άλλους κόµβους αµνήµης. Αυτή η διαδικασία µειώνει επίσης το µέγεθος των σχέσεων που πρέπει να ενωθούν
κατά την διάρκεια της φάσης ταιριάσµατος.

root
course

contents

module

title = "Computing"

á1

level = 4

á2

á3

and
cont.code = mod.code

â1

and
course.title = contents.title

conflict set
Σχήµα 6.11 Το δίκτυο Rete για το παράδειγµα

Τα ειδικά κόστη που σχετίζονται µε τους κόµβους αποθήκευσης α- και β-µνήµης είναι:
•

•

κόµβοι α-µνήµης: κάθε απλή αναφορά σε µια σχέση σε έναν κανόνα πιθανά οδηγεί στη
δηµιουργία ενός κόµβου α-µνήµης. Στην περίπτωση όπου υπάρχει ένας σηµαντικός
αριθµός κανόνων, αυτή η πρόσθετη απαίτηση αποθήκευσης µπορεί να είναι µεγαλύτερη
από την αρχική βάση δεδοµένων. Επιπλέον, οι διαγραµµένες πλειάδες πρέπει να
αφαιρούνται από τους κόµβους α-µνήµης.
κόµβοι β-µνήµης: κάθε απλή ένωση στην συνθήκη ενός κανόνα πρέπει να υλοποιηθεί, το
οποίο µπορεί να οδηγήσει σε καθυστερήσεις και αυξηµένες απαιτήσεις αποθήκευσης πολύ
µεγαλύτερες από το µέγεθος της βάσης δεδοµένων. Επίσης, απαιτείται ανανέωση στην
εισαγωγή και την διαγραφή των πλειάδων στους πίνακες της βάσης δεδοµένων.
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Συµπερασµατικά, η ουσία της προσέγγισης των αλγορίθµων Rete/TREAT βασίζεται στο
εξής: η επιπρόσθετη αποθήκευση που καταλαµβάνουν οι κόµβοι α-µνήµης δικαιολογείται από
το κέρδος στην ταχύτητα, που είναι το αποτέλεσµα της ένωσης µικρότερων σχέσεων και της
εκτέλεσης λιγότερων επιλογών στις πλειάδες που επεξεργαζόµαστε.
Εµπειρικές µελέτες και προσοµοιώσεις απέδειξαν ότι για µια πλειάδα εφαρµογών ο
αλγόριθµος TREAT ξεπερνά σε αποτελεσµατικότητα και αποδόσεις τον αλγόριθµο Rete
[WH92]. Επίσης, βελτιώσεις του αλγορίθµου TREAT σε προγράµµατα και πειράµατα έδειξαν
ότι σε µερικές περιπτώσεις είναι απαραίτητο να παράγονται παρά να αποθηκεύονται τα
αποτελέσµατα των κόµβων α-memory.
6.5.4 Έλεγχος συντονισµού
Τα παθητικά συστήµατα βάσεων δεδοµένων επιτρέπουν σε πολλούς χρήστες και εφαρµογές
να προσπελαύνουν το σύστηµα ταυτόχρονα, γιαυτό και έχουν µηχανισµούς ελέγχου
συντονισµού, ώστε να µην επιτρέπουν λειτουργίες που εκτελούνται από διαφορετικούς χρήστες
ή εφαρµογές να αλληλεπιδρούν µεταξύ τους. Τα ενεργά συστήµατα βάσεων δεδοµένων
επιπρόσθετα πρέπει να υποστηρίζουν µηχανισµούς ελέγχου συντονισµού, εκτός από τα
δεδοµένα, και για τους κανόνες.
Όπως και οι άλλες λειτουργίες της βάσης δεδοµένων, οι συνθήκες και οι πράξεις των
κανόνων διαβάζουν και γράφουν δεδοµένα στην βάση. Στις περισσότερες ενεργές βάσεις
υπάρχουν µηχανισµοί ελέγχου συντονισµού για την ανίχνευση των γεγονότων, την αποτίµηση
των συνθηκών και την εκτέλεση των πράξεων. Συνήθως χρησιµοποιούνται οι παραδοσιακοί
µηχανισµοί, ιδίως αν η αποτίµηση των συνθηκών και η εκτέλεση των πράξεων γίνεται µέσω
του επεξεργαστή ερωτήσεων ή των εντολών προς την βάση. Επιπλέον, απαιτούνται ειδικοί
µηχανισµοί για τον έλεγχο συντονισµού των λειτουργιών στους κανόνες και τις οµάδες αυτών
(rule sets) - εκτός και αν οι κανόνες αποτελούν µέρος του σχήµατος ή αντιµετωπίζονται ως
οντότητες πρώτης κλάσης, οπότε οι παραδοσιακοί µηχανισµοί είναι επαρκείς.
Ο έλεγχος συντονισµού εξασφαλίζει την συνέπεια των αντικειµένων κατά την διάρκεια µιας
δοσοληψίας, και το ίδιο ισχύει και για τους κανόνες. Για παράδειγµα, δεν είναι επιθυµητό ένας
κανόνας να ενεργοποιείται από κάποιο γεγονός στην διάρκεια µιας δοσοληψίας και στην
συνέχεια να µην ενεργοποιείται από ένα γεγονός ίδιου τύπου, κατά την διάρκεια της ίδιας
δοσοληψίας, διότι µια άλλη σύγχρονα εξελισσόµενη δοσοληψία διέγραψε τον κανόνα.
Αντίστοιχα, δεν θέλουµε ένας κανόνας να ενεργοποιείται από ένα γεγονός, εάν αυτός ο κανόνας
δεν είχε ενεργοποιηθεί πρωτύτερα από γεγονός ίδιου τύπου, διότι µια σύγχρονα εξελισσόµενη
δοσοληψία τον δηµιούργησε στο ενδιάµεσο διάστηµα. Αυτές οι απαιτήσεις καλούνται
¨συνέπεια µέσα στις δοσοληψίες¨ - διότι απαιτείται από µια οµάδα κανόνων να είναι συνεπής
κατά την διάρκεια µιας δοσοληψίας, και ¨συνέπεια ανάµεσα στις δοσοληψίες¨ - διότι απαιτείται
να υπάρχει συνέπεια ανάµεσα σε διαφορετικές δοσοληψίες (η ενεργοποίηση ενός κανόνα δεν
µπορεί να γίνει από µια δοσοληψία που προηγήθηκε αυτής που τον δηµιούργησε ή που έπεται
αυτής που τον διέγραψε).
Ένας τετριµµένος µηχανισµός ελέγχου συντονισµού είναι ο περιορισµός της δηµιουργίας
και διαγραφής κανόνων κατά την διάρκεια δοσοληψιών, οι οποίες δεν εκτελούνται ταυτόχρονα
µε δοσοληψίες των χρηστών ή των εφαρµογών. Αν όµως επιζητείται η ελεύθερη δηµιουργία και
καταστροφή κανόνων, οι µηχανισµοί µπορεί να στηρίζονται στο σύστηµα κλειδώµατος της
βάσης δεδοµένων -δηλαδή, κατά τη διάρκεια λειτουργίας εγγραφής σε ένα κανόνα, αυτός
τίθεται σε κατάσταση ¨αποκλειστικού κλειδώµατος¨, ώστε να είναι απρόσιτος για τις υπόλοιπες
δοσοληψίες.
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6.6 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ
Ένα σηµαντικό πρόβληµα στην σχεδίαση των εφαρµογών είναι η δυνατότητα πρόβλεψης
της συµπεριφοράς των κανόνων σε όλα τα πιθανά σενάρια. Το πρόβληµα επιδεινώνεται όταν
προστίθενται νέοι κανόνες σε µία εφαρµογή, οι οποίοι αλληλεπιδρούν µε τους ήδη υπάρχοντες
κανόνες µε απρόσµενα επακόλουθα. Για µερικές γλώσσες κανόνων είναι δυνατόν να εκτελεστεί
στατική αυτόµατη ανάλυση σε οµάδες κανόνων ώστε να προβλεφθούν κάποιες όψεις της
συµπεριφοράς των κανόνων- βλ. [AWH92], [BW94].
Οι τεχνικές ανάλυσης µπορούν να καθορίσουν εάν ένα σύνολο κανόνων θα τερµατίσει (rule
termination), εάν οι κανόνες αυτοί διέπονται από την ιδιότητα της συρροής (confluence), ή εάν
χαρακτηρίζονται από παρατηρήσιµη ντετερµινιστική συµπεριφορά (observable determinism).
Πιο συγκεκριµένα, η ιδιότητα του τερµατισµού των κανόνων σηµαίνει ότι η επεξεργασία
χρήσης των κανόνων θα τερµατίσει µετά από οποιοδήποτε σύνολο αλλαγών στην βάση
δεδοµένων και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αν βρίσκεται αρχικά η βάση.
Η ιδιότητα της συρροής δηλώνει ότι η σειρά της εκτέλεσης κανόνων που δεν έχουν
καθορισµένη προτεραιότητα δεν επιφέρει διαφορά στην τελική κατάσταση της βάσης
δεδοµένων, δηλαδή ότι εάν πολλοί κανόνες ενεργοποιούνται συγχρόνως κατά την διάρκεια
επεξεργασίας, η τελική κατάσταση της βάσης, µετά το πέρας της επεξεργασίας των κανόνων,
δεν εξαρτάται από την σειρά εκτέλεσης των κανόνων - σε αυτήν την περίπτωση οι κανόνες
διέπονται από την ιδιότητα της συρροής.
Η ιδιότητα της παρατηρήσιµης ντετερµινιστικής συµπεριφοράς έγκειται στο ότι η σειρά
εκτέλεσης κανόνων που δεν έχουν καθορισµένες προτεραιότητες δεν επιφέρει διαφορές στην
σειρά ή την εµφάνιση των παρατηρούµενων πράξεων των κανόνων. Αισθητή ή παρατήρησιµη
(observable) καλείται η πράξη που είναι ορατή και στο περιβάλλον (για παράδειγµα, η
επεξεργασία δεδοµένων ή η εντολή επιστροφής της βάσης σε προηγούµενη κατάσταση (rollback statement)).
Στη γενική περίπτωση, είναι πολύ δύσκολο να αποφανθούµε για αυτές τις ιδιότητες. Όµως,
οι συντηρητικοί αλγόριθµοι της στατικής ανάλυσης που αναπτύχθηκαν εγγυώνται ότι:
•
•

ένα σύνολο κανόνων θα τερµατίσει ή µπορεί να µην τερµατίσει.
ένα σύνολο κανόνων διέπεται από την ιδιότητα της συρροής ή µπορεί να µην διέπεται από
αυτήν.
• ένα σύνολο κανόνων χαρακτηρίζεται από ντετερµινιστική συµπεριφορά ή µπορεί να µην
χαρακτηρίζεται από αυτήν.
Επιπλέον, όταν η απάντηση είναι ¨αρνητική¨ για τις παραπάνω ιδιότητες, οι αλγόριθµοι
αποµονώνουν τους κανόνες που είναι υπεύθυνοι για το πρόβληµα και καθορίζουν κριτήρια, που
όταν ικανοποιούνται, εγγυώνται την ιδιότητα. Με αυτόν τον τρόπο, η ανάλυση αποτελεί την
βάση ενός ενεργού περιβάλλοντος, όπου ο προγραµµατιστής κανόνων χρησιµοποιεί τον
αναλυτή για την απαραίτητη πληροφορία σχετικά µε την συµπεριφορά των κανόνων. Όταν οι
παραπάνω ιδιότητες δεν εγγυώνται, ο χρήστης µπορεί να επαληθεύσει εάν τα κριτήρια
ικανοποιούνται ή και να τροποποιήσει τα σύνολα κανόνων και να δοκιµάσει εκ νέου.
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R1
R2

R4

R3
Σχήµα 6.11 Κυκλικός γράφος ενεργοποίησης

Το µοντέλο εκτέλεσης βασίζεται στον προσανατολισµένο γράφο εκτέλεσης (directed
execution graph), ο οποίος έχει µια διακεκριµένη αρχική κατάσταση που αναπαριστά την αρχή
της επεξεργασίας των κανόνων και καµία ή περισσότερες τελικές καταστάσεις που
αναπαριστούν το πέρας της επεξεργασίας. Τα µονοπάτια στον γράφο παριστούν όλες τις
πιθανές αλληλουχίες εκτέλεσης κατά την διάρκεια της επεξεργασίας των κανόνων. Οι κλάδοι
στον γράφο είναι το αποτέλεσµα της επιλογής διαφορετικών κανόνων όταν περισσότεροι του
ενός κανόνων είναι ενεργοποιηµένοι και κατάλληλοι για εκτέλεση. Φανερό είναι ότι ο γράφος
ενός πλήρως ταξινοµηµένου σε προτεραιότητες συνόλου κανόνων δεν έχει κλάδους.
6.6.1 Τερµατισµός κανόνων
Το βασικό θεώρηµα για τον τερµατισµό (termination) των κανόνων είναι το εξής: εάν δεν
υπάρχουν κύκλοι στον γράφο που περιγράφει ένα σύνολο κανόνων, τότε αυτοί θα τερµατίσουν.
Βέβαια, υπάρχουν περιπτώσεις όπου υπάρχει ένας κύκλος στον γράφο ενεργοποίησης αλλά η
παρουσία άλλων ιδιοτήτων εγγυάται τον τερµατισµό. Για παράδειγµα, όταν η πράξη του
κανόνα r, που ανήκει στον κύκλο, αφαιρεί από τον πίνακα t στοιχεία και καµία άλλη πράξη
άλλου κανόνα δεν εισάγει στον πίνακα αυτόν στοιχεία, τελικά, σε κάποια στιγµή, η πράξη του
κανόνα δεν θα έχει κανένα αποτέλεσµα. Άλλο παράδειγµα είναι, όταν η πράξη ενός κανόνα r
που µετέχει στον κύκλο εκτελεί κάποια µονοτονική ανανέωση (π.χ. αυξάνει την τιµή κάποιας
µεταβλητής), κάποια στιγµή η συνθήκη ενός κανόνα r' του κύκλου δεν θα ισχύει (γιατί η τιµή
της µεταβλητής θα έχει ξεπεράσει ένα όριο).
Αν και µερικές από αυτές τις περιπτώσεις ανιχνεύονται αυτόµατα, σύµφωνα µε την τεχνική
ανάλυσης, ο αναλυτής καταστρώνει τον γράφο και ειδοποιεί τον χρήστη για τους κύκλους που
εµφανίζονται. Στην συνέχεια, αυτός ελέγχει εάν για κάθε ένα κύκλο, κάποια συνθήκη δεν θα
ισχύει στο µέλλον ή εάν κάποια πράξη δεν θα έχει µετά από έναν ορισµένο αριθµό
επαναλήψεων αποτέλεσµα, οπότε και οι κανόνες θα τερµατίσουν κανονικά.
6.6.2 Ιδιότητα συρροής (Confluence)
Εάν όλοι οι κανόνες σε ένα σύνολο κανόνων έχουν καθορισµένες προτεραιότητες ή εάν ποτέ
δύο ή περισσότεροι κανόνες δεν ενεργοποιούνται συγχρόνως, η επεξεργασία των κανόνων είναι
πλήρως ντετερµινιστική και ισχύει η ιδιότητα της συρροής. Όµως, όταν δεν ισχύουν τα
παραπάνω, τίποτα δεν εγγυάται την ιδιότητα αυτή και η ανάλυση κανόνων µπορεί να είναι µια
αρκετά περίπλοκη διαδικασία.
Αρχικά πρέπει να καθοριστεί εάν δύο κανόνες είναι ανταλλάξιµοι (commutative). ∆ύο
κανόνες R1 και R2 καλούνται ανταλλάξιµοι εάν σε µια δεδοµένη κατάσταση S της βάσης
δεδοµένων στην οποία είναι και οι δύο κανόνες ενεργοποιηµένοι, η επεξεργασία του κανόνα R1
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και στην συνέχεια του κανόνα R2 παράγει την ίδια κατάσταση S' όπως και η επεξεργασία του
κανόνα R2 και στην συνέχεια του κανόνα R1.
Μία µέθοδος του ελέγχου της ιδιότητας της συρροής είναι ο έλεγχος εάν όλα τα ζευγάρια
των κανόνων είναι ανταλλάξιµα µεταξύ τους. Όµως σε πολλές περιπτώσεις αυτή η µέθοδος
είναι πολύ περιοριστική. Για παράδειγµα, εάν κάποιοι από τους κανόνες έχουν καθορισµένες
προτεραιότητες ή εάν δεν γίνεται να ενεργοποιούνται συγχρόνως, τότε δεν είναι απαραίτητο να
είναι και ανταλλάξιµοι µεταξύ τους για να ισχύει η ιδιότητα της συρροής.

S

Ri

Rj

Si

Sj
Rj

Ri
S'

Σχήµα 6.12 Ανταλλάξιµοι κανόνες

Σύµφωνα µε τις προηγούµενες παρατηρήσεις, στο [AWH92] βρίσκουµε τον ακόλουθο
αλγόριθµο: Καθορίζουµε το σύνολο ανταγωνισµού που ενεργοποιείται στην αρχική κατάσταση
S. Έστω οι κανόνες r1 και r2, οι οποίοι δεν έχουν καθορισµένες προτεραιότητες. Θεωρούµε ένα
µονοπάτι p1 από τον r1 στον r2 και αντίστοιχα ένα µονοπάτι p2 από τον r2 στον r1.

r1

S

S

r2

r1

p1

r2

r2
r1

p2

Σχήµα 6.13 Πρώτο βήµα του αλγόριθµου ελέγχου συρροής

Εισάγουµε µεταξύ των r1 και r2 (αντίστοιχα των r2 και r1) όλους τους κανόνες που
ενεργοποιούνται από τον κανόνα r1 (αντίστοιχα από τον κανόνα r2) και έχουν υψηλότερη
προτεραιότητα από τον r2 (αντίστοιχα από τον r1). Καταλήγουµε σε µια τελική κατάσταση S'
προσθέτοντας στο µονοπάτι p1 την αλληλουχία κανόνων R2 και στο µονοπάτι p2 την
αλληλουχία κανόνων R1.
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Σχήµα 6.13 ∆εύτερο και τρίτο βήµα του αλγόριθµου ελέγχου συρροής

∆εδοµένου ότι οι αλληλουχίες κανόνων R1 και R2 είναι ανταλλάξιµοι µεταξύ τους, κάθε
γράφος εκτέλεσης που κατασκευάζεται σύµφωνα µε την προηγούµενη διαδικασία έχει µία
µοναδική τελική κατάσταση, δηλαδή οι κανόνες του συνόλου R διέπονται από τη ιδιότητα της
συρροής.
6.6.3 Παρατηρήσιµη ντετερµινιστική συµπεριφορά (Observable determinism)
Σε µερικές γλώσσες παραγωγής κανόνων, µπορεί η τελική κατάσταση της βάσης δεδοµένων
να µην είναι το µοναδικό αποτέλεσµα της επεξεργασίας κανόνων -µερικές πράξεις των κανόνων
µπορεί να είναι ορατές στο περιβάλλον κατά την διάρκεια της επεξεργασίας. Σε αυτή την
περίπτωση, ο χρήστης επιθυµεί να καθορίσει εάν ένα σύνολο κανόνων είναι αισθητά
ντετερµινιστικό - δηλαδή, εάν η σειρά και η εµφάνιση των αξιοπαρατήρητων πράξεων των
κανόνων είναι ίδια, ανεξαρτήτως του κανόνα που επιλέγεται όταν πολλαπλοί κανόνες είναι
ενεργοποιηµένοι.
Η ανάλυση της ιδιότητας αυτής γίνεται κάνοντας χρήση των αποτελεσµάτων της µερικής
συρροής. Προσθέτουµε ένα πίνακα Τ στην βάση δεδοµένων, στον οποίο καταγράφουµε τους
κανόνες εκείνους, των οποίων οι πράξεις είναι αξιοπαρατήρητες. Κατόπιν ελέγχουµε το σύνολο
κανόνων που µας ενδιαφέρει, εάν διέπεται από την ιδιότητα της συρροής σε σχέση µε τον
πίνακα Τ που µόλις ορίσαµε. Εάν αυτό ισχύει και δεν υπάρχουν αόριστα µονοπάτια στον γράφο
του συνόλου τότε οι κανόνες του συνόλου είναι παρατηρήσιµα ντετερµινιστικοί. Περισσότερες
λεπτοµέρειες καθώς και οι ορισµοί και τα θεωρήµατα που περιγράφουν πλήρως τα παραπάνω
βρίσκουµε στο [AWH92].
∆υστυχώς οι τεχνικές της ανάλυσης κανόνων παρουσιάζουν και κάποια µειονεκτήµατα:
•

•

Στην γενική περίπτωση, οι τεχνικές είναι συντηρητικές (conservative). ∆ηλαδή, η ανάλυση
µπορεί να καθορίσει πότε ένα σύνολο κανόνων θα τερµατίσει ή εάν κάποιοι κανόνες
µπορεί να µην τερµατίσουν. ∆εν είναι απόλυτα τα αποτελέσµατα της ανάλυσης για το εάν
κάποιοι κανόνες δεν θα τερµατίσουν σίγουρα.
Οι τεχνικές ανάλυσης είναι στατικές µέθοδοι και όχι δυναµικές, δηλαδή δεν λαµβάνουν υπ'
όψη τους την πραγµατική τωρινή κατάσταση της βάσης δεδοµένων. Εποµένως, µπορεί για
παράδειγµα, να αποφανθούν ότι κάποιοι κανόνες δεν θα τερµατίσουν αλλά η κατάσταση
κατά την ώρα της εκτέλεσης της βάσης δεδοµένων να εξασφαλίζει τον τερµατισµό των
κανόνων αυτών.
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•

Οι τεχνικές της ανάλυσης κανόνων εξαρτώνται από τις δοµές της γλώσσας κανόνων. Κατά
την ανάλυση των κανόνων αναλύονται και επεξεργάζονται ανεξάρτητα γεγονότα, συνθήκες
και πράξεις κανόνων. Στην περίπτωση όπου τα γεγονότα είναι απλά και αντιστοιχούν σε
συγκεκριµένες λειτουργίες, οι συνθήκες και οι πράξεις καθορίζονται µε την χρήση µιας
αλγεβρικής γλώσσας ερωτήσεων (όπως η SQL), η ανάλυση µπορεί να είναι µια απλή
διαδικασία. Στην αντίθετη περίπτωση, όπου τα γεγονότα είναι σύνθετα και ορισµένα από
εξωτερικές διαδικασίες, οι συνθήκες και οι πράξεις των κανόνων καθορίζονται από µια
γλώσσα προγραµµατισµού εφαρµογών, η ανάλυση µπορεί να γίνει δύσκολη και περίπλοκη
διαδικασία.
• Οι τεχνικές ανάλυσης εξαρτώνται άµεσα από την σηµασιολογία της εκτέλεσης των
κανόνων, η οποία διαφέρει σηµαντικά στα διάφορα ενεργά συστήµατα.
Παρά, όµως, αυτά τα µειονεκτήµατα, οι τεχνικές ανάλυσης είναι χρήσιµες και υποστηρίζουν
την εργασία του σχεδιαστή των κανόνων. Όταν αρχικά οριστεί ένα σύνολο κανόνων, οι
τεχνικές βοηθούν στην πρόβλεψη της συµπεριφοράς των κανόνων, και όταν αργότερα,
προστεθούν και άλλοι κανόνες, οι τεχνικές εξηγούν πώς αυτοί οι νέοι κανόνες θα επηρεάσουν
την ολική συµπεριφορά του συστήµατος.
Αν και οι µέθοδοι που περιγράφονται αναλυτικά στο [AWH92] αναπτύχθηκαν και
παρουσιάστηκαν στα πλαίσια του συστήµατος κανόνων Starburst, µπορούν εύκολα να
τροποποιηθούν και να προσαρµοστούν και σε άλλες γλώσσες κανόνων. Σηµαντικό επίσης είναι
ότι τα βασικά στοιχεία των τεχνικών ανάλυσης µπορούν να παραµείνουν αµετάβλητα: ο γράφος
ενεργοποίησης για την ανάλυση τερµατισµού, τα λήµµατα που ορίζουν την συρροή, η έννοια
της µερικής συρροής και η χρήση της στην ανάλυση της αισθητής ντετερµινιστικής
συµπεριφοράς.
6.7 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Στην ενότητα αυτή θα παρουσιάσουµε τον τρόπο µε τον οποίο δυο κλασικά σχεσιακά
συστήµατα, η Oracle και η DB2, αποκτούν ενεργή συµπεριφορά. Επιπλέον, θα παρουσιάσουµε
και τον τρόπο µε τον οποίο οι ενεργοποιητές αναµένεται ότι θα τυποποιούνται στο SQL-3
στάνταρτ.
6.7.1 ORACLE
Η Oracle παρακολουθεί στενά την εξέλιξη του SQL στάνταρτ και εδώ και αρκετά χρόνια
δίνει την δυνατότητα στους χρήστες της να ορίσουν και να χρησιµοποιήσουν ενεργοποιητές
(triggers). Οι αρχικές µορφές των ενεργοποιητών ήταν αρκετά πρωτόγονες αλλά από την
έκδοση 7.2 και µετά οι ενεργοποιητές της Oracle είναι πολύ κοντά στην πρόταση της SQL-3.
Οι ενεργοποιητές στην Oracle ουσιαστικά υλοποιούν κανόνες της µορφής Γεγονός-Πράξη
(event-action) ενώ υπάρχει τρόπος επιβολής κάποιας συνθήκης µέσα στο σώµα της πράξης
(µέσω µιας WHERE συνθήκης). Τα γεγονότα που µπορούν να χρησιµοποιηθούν είναι αυστηρά
προκαθορισµένα και περιορίζονται σε συνδυασµό απλών γεγονότων µεταβολής δεδοµένων.
∆ηλαδή, µόνο οι πράξεις της εισαγωγής (INSERT), διαγραφής (DELETE) και µεταβολής
(UPDATE) δεδοµένων (σε κάποιο πίνακα) µπορούν να προκαλέσουν ενεργοποίηση.
Η “πράξη” ενός ενεργοποιητή µπορεί να εκτελεστεί ακριβώς πριν ή ακριβώς µετά την
εκτέλεση του γεγονότος που την προκάλεσε. Το πότε ακριβώς θα γίνει η εκτέλεση καθορίζεται
στον ορισµό του ενεργοποιητή. Σε κάθε περίπτωση, η εκτέλεση της “πράξης” ενός
ενεργοποιητή γίνεται ως τµήµα της δοσοληψίας που προκάλεσε την ενεργοποίηση (έχουµε
δηλαδή άµεση σύζευξη). Για την ακρίβεια δηµιουργείται µια υποδοσοληψία η οποία
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περιλαµβάνει: 1) το γεγονός (την εντολή µεταβολής των δεδοµένων) που προκάλεσε την
ενεργοποίηση και 2) το τµήµα “πράξης” του ενεργοποιητή. Αυτή η υποδοσοληψία µπορεί να
αναιρεθεί (roll back) χωρίς να χρειαστεί να αναιρεθεί η κυρίως δοσοληψία του χρήστη.
Το τµήµα της “πράξης” ενός ενεργοποιητή είναι ένα γενικό PL/SQL block. Η εκτέλεσή του
µπορεί να γίνεται για κάθε πλειάδα ξεχωριστά ή συνολικά για όλες τις πλειάδες που
µεταβλήθηκαν από το συγκεκριµένο γεγονός (όλες οι πλειάδες που έγιναν INSERT, DELETE
ή UPDATE). Η Oracle, δηλαδή, υποστηρίζει και ενεργοποιητές προσανατολισµένους προς το
στιγµιότυπο αλλά και ενεργοποιητές προσανατολισµένους προς το σύνολο.
Κατά την εκτέλεση της “πράξης” ενός ενεργοποιητή προσανατολισµένου προς το
στιγµιότυπο ο χρήστης µπορεί να αναφερθεί στην παλιά και την νέα τιµή της πλειάδας µέσα
από ειδικές ονοµασίας που καθορίζονται κατά τον ορισµό του κανόνα (OLD AS..., NEW
AS...). Στην περίπτωση, όµως, που έχουµε ενεργοποιητές προσανατολισµένους προς το
σύνολο δεν µπορούµε να αναφερθούµε στις νέες και παλιές τιµές.
Η σηµασιολογία εκτέλεσης των κανόνων δεν είναι πολύ αυστηρά ορισµένη. Συγκεκριµένα
δεν υπάρχει ξεκάθαρος ορισµός της σειράς µε την οποία θα εκτελεστούν οι διάφοροι
ενεργοποιητές που τυχαίνει να παρακολουθούν το ίδιο γεγονός.
Η σύνταξη για τον ορισµό των ενεργοποιητών στην Oracle είναι η παρακάτω:
<Oracle-trigger>::= CREATE TRIGGER <trigger-name>
{ BEFORE | AFTER } <trigger-events>
ON <table-name>
[ [ REFERENCING <references> ]
FOR EACH ROW
[ WHERE ( <conditions> ) ] ] <PL/SQL>
<trigger event>::= INSERT | DELETE | UPDATE
[ OF <column-names> ]
<reference>::=

OLD AS <old-value-tuple-name>
NEW AS <new-value-tuple-name>

|

6.7.2 DB2
Οι ενεργοποιητές στην DB2 ορίστηκαν σχετικά πρόσφατα από την IBM η οποία, µετά την
εµπειρία που είχε µε το ερευνητικό πρότυπο Starbust, προσπάθησε να ορίσει αυστηρά την
σηµασιολογία των ενεργοποιητών. Ιδιαίτερο πρόβληµα υπάρχει σε σχέση µε την επιβολή των
αναφορικών περιορισµών ορθότητας. Οι πράξεις των ενεργοποιητών µπορεί να προκαλούν
παραβίαση των περιορισµών αυτών ενώ ταυτόχρονα η επιβολή των περιορισµών αυτών µπορεί
να προκαλέσει την εκτέλεση εντολών που γενούν γεγονότα. Έτσι, υπάρχει πρόβληµα στον
ορισµό της σειράς µε την οποία θα εκτελούνται αυτές οι ενέργειες από την βάση. H IBM για να
λύσει αυτό το πρόβληµα πρότεινε µια δική της µεθοδολογία η οποία στην συνέχεια
υιοθετήθηκε και από το SQL-3.
Οι ενεργοποιητές στην DB2 είναι ουσιαστικά κανόνες της µορφής ECA. Το τµήµα
“γεγονός” µπορεί να είναι µόνο κάποιο απλό γεγονός µεταβολής δεδοµένων (εισαγωγή,
διαγραφή ή µεταβολή). Σε αντίθεση µε την ORACLE, δεν υποστηρίζει συνδυασµό γεγονότων.
Το τµήµα της “συνθήκης” είναι µια γενική SQL WHERE συνθήκη η οποία πρέπει να αληθεύει
για κάποια πλειάδα προκειµένου να γίνει η εκτέλεση του κανόνα. Σε αυτό το θέµα η DB2 είναι
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πιο πλήρης σε σχέση µε την ORACLE, αφού επιτρέπει τον ορισµό τµήµατος συνθήκης για
όλους τους τύπους των ενεργοποιητών.
Ο ενεργοποιητής µπορεί να οριστεί να εκτελεστεί ακριβώς πριν ή ακριβώς µετά την
εκτέλεση του γεγονότος που το ενεργοποίησε όπως ακριβώς και στην Oracle. Η εκτέλεση της
“πράξης” του ενεργοποιητή µπορεί να γίνει για κάθε πλειάδα ξεχωριστά ή µια φορά συνολικά
για το γεγονός (την εντολή) που προκάλεσε την ενεργοποίηση.
Κατά την εκτέλεση της “πράξης” του ενεργοποιητή, στην DB2 µπορούµε πάντα να
αναφερθούµε στις παλιές και νέες τιµές µέσω δεσµευµένων όρων. Όταν ο ενεργοποιητής είναι
προσανατολισµένος προς το στιγµιότυπο (ενεργοποίηση για κάθε πλειάδα) τότε το τµήµα
“πράξης” του ενεργοποιητή έχει στην διάθεσή του τόσο τις παλιές όσο και τις νέες τιµές της
συγκεκριµένης πλειάδας. ∆ιαφορετικά, στην περίπτωση ενεργοποιητή προσανατολισµένου
προς το σύνολο (ενεργοποίηση συνολικά για το γεγονός), µπορούµε να αναφερθούµε στο
σύνολο (την σχέση) των νέων πλειάδων και στο σύνολο (την σχέση) των παλιών πλειάδων
(αυτές οι προσωρινές σχέσεις λέγονται και σχέσεις δέλτα). Προφανώς, όταν το γεγονός του
ενεργοποιητή είναι η πράξη INSERT δεν υπάρχουν παλιές τιµές ενώ όταν η πράξη είναι
DELETE δεν υπάρχουν νέες τιµές.
Η “πράξη” ενός ενεργοποιητή µπορεί να είναι γενικά κάποια SQL εντολή αλλά αυτή η
εντολή δεν µπορεί να περιέχει εντολές ελέγχου της δοσοληψίας (ABORT, COMMIT,...). Η
“πράξη” θα εκτελεστεί στην ίδια δοσοληψία µε το γεγονός που την προκάλεσε. Όπως και στην
Oracle, έχουµε υποδοσοληψίες οι οποίες µπορούν να αναιρεθούν µε κατάλληλες ABORT
εντολές χωρίς να χρειαστεί να αναιρεθεί η συνολική δοσοληψία του χρήστη.
Η DB2 κάνει ειδική µεταχείριση στους ενεργοποιητές που εκτελούνται πριν από το γεγονός
που τους ενεργοποίησε. Η “πράξη” αυτών των ενεργοποιητών δεν επιτρέπεται να µεταβάλει την
κατάσταση της βάσης αλλά µόνο να µεταβάλει τις νέες τιµές των πλειάδων που προκαλούν την
ενεργοποίηση. Έτσι, αυτού του είδους οι ενεργοποιητές δεν µπορούν να προκαλέσουν την
αλυσιδωτή ενεργοποίηση άλλων ενεργοποιητών.
Η σηµασιολογία της εκτέλεσης των ενεργοποιητών είναι καλά ορισµένη στην DB2. Στην
περίπτωση ταυτόχρονης ενεργοποίησης από το ίδιο γεγονός υπάρχει µια προκαθορισµένη σειρά
µε την οποία θα γίνει η εκτέλεση. Αυτή η σειρά ορίζεται µε βάση την χρονική στιγµή ορισµού
των ενεργοποιητών.
Το συντακτικό ορισµού των ενεργοποιητών στην DB2 είναι το παρακάτω:
<DB2-trigger>::= CREATE TRIGGER <trigger-name>
{ BEFORE | AFTER } <trigger-event>
ON <table-name>
[ REFERENCING <references> ]
FOR EACH { ROW | STATEMENT }
WHERE ( <SQL-condition> )
<SQL-procedure-statements>
<trigger event>::= INSERT | DELETE | UPDATE
[ OF <column-names> ]
<reference>::=

OLD AS <old-value-tuple-name>
|
NEW AS <new-value-tuple-name>
|
OLD_TABLE AS <old-value-table-name> |
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NEW_TABLE AS <new-value-table-name>
6.7.3 SQL-3
Το προσεχές πρότυπο SQL-3 [ISO94] θα περιέχει πολλά στοιχεία σχετικά µε τους
ενεργοποιητές - αν και πιο στενά συνδεδεµένα µε τους αναφορικούς περιορισµούς ορθότητας,
όπως αυτοί περιγράφονται στο πρότυπο SQL92 [MS93]. Το σύστηµα DB2 είναι πολύ κοντά
στο προτεινόµενο SQL-3 και σχεδόν όλα όσα αναφέραµε στην προηγούµενη ενότητα ισχύουν
για το SQL-3. Στην συνέχεια θα προσπαθήσουµε να επαναλάβουµε τα χαρακτηριστικά των
ενεργοποιητών όπως προβλέπονται στο SQL-3.
Η γραµµατική ορισµού των ενεργοποιητών στην SQL-3 είναι η εξής:
<trigger definition>::=
CREATE TRIGGER <trigger-name>
<trigger action time> <trigger event>
ON <table name>
[ REFERENCING <old or new values alias list> ]
<trigger action time>::=
BEFORE |
AFTER
<trigger event>::=
INSERT |
DELETE |
UPDATE [ OF <column-names> ]
<trihgger column list>::= <column name list>
<triggered action>::=
[ FOR EACH { ROW | STATEMENT } ]
[ WHEN ( <search condition> ) ]
<triggered SQL statement>
<triggered SQL statement>::=
<SQL procedure statement> |
BEGIN ATOMIC
{ <SQL procedure statement> <semicolon> }...
END
<old or new values alias list>::=
<old or new values alias>...
<old or new values alias>::=
OLD [ ROW ] [ AS ] <old values correlation name> |
NEW [ ROW ] [ AS ] <new values correlation name> |
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OLD TABLE [ AS ] <old values table alias> |
NEW TABLE [ AS ] <new values table alias>
Στην SQL-3 οι ενεργοποιητές ορίζονται ως µέρος του σχήµατος της βάσης. Έχουν κάποιο
µοναδικό όνοµα και αναφέρονται αναγκαστικά σε ένα και µόνο πίνακα της βάσης (base table).
Υπάρχουν δυο βασικές κατηγορίες ενεργοποιητών: αυτοί που εκτελούνται πριν το γεγονός
που τα προκάλεσε (BEFORE triggers) και αυτοί που εκτελούνται µετά (AFTER triggers).
Κάθε ενεργοποιητής ορίζει κάποιο “γεγονός” που προκαλεί την ενεργοποίηση και έχει ένα
τµήµα “πράξης” που καθορίζει τι θα εκτελεστεί όταν γίνει η ενεργοποίηση. Επιπλέον µπορεί να
υπάρχει και ένα τµήµα “συνθήκης”.
Για να ενεργοποιηθεί ένας ενεργοποιητής πρέπει να συµβεί το “γεγονός” που ορίζει ο
ενεργοποιητής. Τα “γεγονότα” για τους ενεργοποιητές της SQL-3 είναι µόνο οι απλές πράξεις
της εισαγωγής, διαγραφής και µεταβολής πλειάδων (δηλαδή οι εντολές SQL: INSERT,
DELETE και UPDATE). Αν για παράδειγµα, οριστεί ένας ενεργοποιητής πάνω στον πίνακα Α
και για το γεγονός INSERT τότε οποτεδήποτε συµβαίνει εισαγωγή µιας νέας εγγραφής στον
πίνακα Α έχουµε ενεργοποίηση του συγκεκριµένου ενεργοποιητή.
Σε κάθε ενεργοποιητή µπορεί να υπάρχει προαιρετικά ένα τµήµα “συνθήκης”. Αυτή η
συνθήκη αποτιµάται ακριβώς πριν την εκτέλεση του τµήµατος “πράξη” και αφού έχει γίνει η
ενεργοποίηση. Το τµήµα “πράξης” εκτελείται µόνο αν η συνθήκη ισχύει. Η συνθήκη έχει την
γενική µορφή µιας δήλωσης WHERE της SQL.
Στον ορισµό του ενεργοποιητή µπορεί να καθοριστεί αν το τµήµα “πράξη” θα εκτελείται µια
φορά για κάθε πλειάδα του γεγονότος (FOR EACH ROW) ή µόνο µία φορά για όλες τις
πλειάδες µαζί (FOR EACH STATEMENT). Αν για παράδειγµα, έχουµε την εισαγωγή 5
πλειάδων στον πίνακα Α µε µια εντολή INSERT και ο παραπάνω ενεργοποιητής είχε οριστεί
“FOR EACH ROW” τότε θα είχαµε 5 εκτελέσεις της “πράξης” του ενεργοποιητή. ∆ιαφορετικά
θα είχαµε µόνο µία εκτέλεση.
Το τµήµα της “πράξης” είναι µια SQL δήλωση (µία ή περισσότερες “SQL procedure
statement”).
Τόσο µέσα στο τµήµα της "πράξης" όσο και µέσα στο τµήµα "συνθήκης" µπορούν να
υπάρχουν αναφορές στις παλιές και νέες τιµές των πλειάδων. Στην περίπτωση που ο
ενεργοποιητής είναι δηλωµένος “FOR EACH STATEMENT” τότε οι παλιές τιµές των πλειάδων
θεωρούµε ότι αποτελούν ένα προσωρινό πίνακα στον οποίο µπορούν να υπάρχουν αναφορές
µέσα στο σώµα της δήλωσης του ενεργοποιητή. Το ίδιο ισχύει και για τις νέες τιµές. Τα
ονόµατα µε τα οποία γίνονται οι αναφορές στις παλιές και νέες τιµές καθορίζονται από της
δηλώσεις “OLD ROW AS …”, “NEW ROW AS …”, “OLD TABLE AS …” και “NEW TABLE
AS …”.
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