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Περίληψη
Η εξασφάλιση της σηµασιολογικής ορθότητας των πληροφοριών που
βρίσκονται αποθηκευµένες σε ένα σύστηµα Βάσεων ∆εδοµένων, έχει αναγνωριστεί
ως ένας από του θεµέλιους λίθους για την ανάπτυξη πληροφοριακών συστηµάτων.
Επίσης, είναι µία από τις σηµαντικότερες αιτίες χρονικής καθυστέρησης της
λειτουργίας ενός συστήµατος και εποµένως µία από τις κύριες αιτίες µειωµένης
απόδοσής του.
Η σηµασιολογική ορθότητα(semantic correctness) προσδιορίζεται σε σχέση µε
του περιορισµούς ακεραιότητας(integrity constraints), οι οποίοι είναι δηλωτικοί
προσδιορισµοί ιδιοτήτων του πεδίου που καλούµαστε να µοντελοποιήσουµε και που
δεν πρέπει ποτέ να παραβιαστούν από καµία διαδικασία ενηµέρωσης της Βάσης
∆εδοµένων που διαθέτουµε.
Η πλειοψηφία των εµπορικών συστηµάτων Βάσεων ∆εδοµένων δεν παρέχουν
τίποτα περισσότερο από την επιβολή πολύ περιορισµένων τύπων περιορισµών
ακεραιότητας. Για τον λόγο αυτό, είναι πολύ εµφανής η έλλειψη εργαλείων που θα
βοηθούν τους σχεδιαστές των Βάσεων ∆εδοµένων στον προσδιορισµό σωστών
δοσοληψιών.
Στην παρούσα εργασία µας ενδιαφέρει η διατήρηση των περιορισµών µέσω
δοσοληψιών(maintenance by transaction). Η προσέγγιση αυτή, τροποποιεί τις
δοσοληψίες κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να υπάρχει η εγγύηση ότι οι περιορισµοί
ακεραιότητας δεν παραβιάζονται, όποια και αν είναι η ακολουθία των δοσοληψιών
που θα εκτελεστούν στην Βάση ∆εδοµένων του συστήµατος.
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Abstract
Ensuring the semantic correctness of the information stored in database
systems has been recognized as one of cornerstone issues in the development of
information systems. It is also one of the major bottlenecks in the systems’
performance.
Semantic correctness is specified in terms of integrity constraints, which are
declarative specifications of properties of the domain being modeled that should never
be violated by any operation that updates the database.
The majority of commercial database systems do not provide but for the
enforcement of very limited types of constraints. The task of ensuring, that transaction
execution will not violate any integrity constraint is left to the transaction designer. In
large, semantically rich, multi-user and possibly distributed databases, this task
becomes extremely difficult: a transaction designer may not be familiar with all the
specified constraints and multiple transactions may affect more than one constraint at
a time.
Our research has followed one avenue in addressing the problem of ensuring
data integrity, which is called maintenance by transactions. Maintenance by
transactions modifies transaction specifications so that database integrity constraints
are guaranteed to hold in any executable sequence of transactions.

IV

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Θα ήθελα αν ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν στην πραγµατοποίηση της
εργασίας

αυτής.

Πρώτον

από

όλους

τον

καθηγητή

µου,

κ.

∆ηµήτριο

Πλεξουσάκη(Επίκουρο Καθηγητή του Πανεπιστηµίου Κρήτης), για την συνολική του
καθοδήγηση στην εργασία αυτή, αλλά και σε κάθε άλλη ακαδηµαϊκή µου
δραστηριότητα.
Θα ήθελα, επίσης, να ευχαριστήσω τα µέλη της εισηγητικής επιτροπής κ.
Παναγιώτη Κωνσταντόπουλο(Καθηγητή του Πανεπιστηµίου Κρήτης) και κ.
Ευάγγελο Μαρκάτο(Επίκουρο Καθηγητή του Πανεπιστηµίου Κρήτης) για το
ενδιαφέρον που έδειξαν.
Επίσης, θα επιθυµούσα να ευχαριστήσω το Πανεπιστήµιο Κρήτης και το
Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύµατος Τεχνολογίας και Έρευνας για την
οικονοµική και υλικοτεχνική τους υποστήριξη.
Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους γονείς µου για τα εφόδια που µου
έδωσαν, ώστε να φθάσω στο σηµείο που βρίσκοµαι, καθώς και τους φίλους µου που
τόσο πολύ µου συµπαραστάθηκαν καθ’ όλη την διάρκεια της εκπόνησης της εργασίας
αυτής.

V

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Περίληψη .....................................................................................................................III
Abstract ........................................................................................................................IV
ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ............................................................................................................. V
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ.........................................................................................................VI
1. Εισαγωγή....................................................................................................................1
1.1 Περιγραφή του προβλήµατος...........................................................................1
1.2 Κίνητρα ............................................................................................................3
1.3 Περιεχόµενα και στόχοι ...................................................................................4
1.4 Ερευνητικά Θέµατα .........................................................................................6
1.5 Συµπεράσµατα .................................................................................................8
2. Παρελθοντική δουλειά.............................................................................................10
2.1 ∆ιατήρηση περιορισµών µέσω δοσοληψιών .................................................11
2.2 Παράλληλη βιβλιογραφία ..............................................................................19
3. Πρόβληµα πλαισίου και επιπτώσεων.......................................................................22
3.1 Επιπτώσεις(Ramifications) ............................................................................24
3.2 Πρόβληµα πλαισίου .......................................................................................28
4. Η δική µας προσέγγιση ............................................................................................41
4.1 Περιγραφή της αρχιτεκτονικής του συστήµατος ...........................................43
4.2 Περιγραφή των αλγορίθµων επεξεργασίας των δεδοµένων ..........................47
4.3 Περιγραφή των δεδοµένων εισόδου ..............................................................55
4.4 Περιγραφή των δεδοµένων εξόδου................................................................58
4.5 Περιγραφή του αλγορίθµου µετατροπής σε ∆.Κ.Μ. .....................................58
5. Παρουσίαση αποτελεσµάτων – Παράδειγµα...........................................................61
6. Επεκτάσεις, Βελτιώσεις ...........................................................................................79
6.1 Επεκτάσεις του συστήµατος ..........................................................................79
6.2 Βελτιώσεις του συστήµατος ..........................................................................80
Συµπεράσµατα .............................................................................................................82
Παράρτηµα A...............................................................................................................85
Βιβλιογραφία ...............................................................................................................94

VI

Κεφάλαιο 1ο

Εισαγωγή

1.1 Περιγραφή του προβλήµατος
Η εξασφάλιση της σηµασιολογικής ορθότητας των πληροφοριών που
βρίσκονται αποθηκευµένες σε ένα σύστηµα Βάσεων ∆εδοµένων, έχει αναγνωριστεί
ως ένας από τους θεµέλιους λίθους για την ανάπτυξη πληροφοριακών συστηµάτων.
Επίσης, λόγω του µεγάλου πλήθους των απαιτούµενων πράξεων, αποτελεί µία από τις
σηµαντικότερες αιτίες χρονικής καθυστέρησης της λειτουργίας ενός τέτοιου
συστήµατος και εποµένως µία από τις κύριες αιτίες µειωµένης απόδοσής του.
Η σηµασιολογική ορθότητα(semantic correctness) προσδιορίζεται σε σχέση µε
τους περιορισµούς ακεραιότητας(integrity constraints)[Ple96]. Οι περιορισµοί
ακεραιότητας αποτελούν συναρτησιακές εξαρτήσεις. Σύµφωνα µε τον ορισµό που
συναντάµε στο παραπάνω έγγραφο, αποτελούν δηλωτικούς προσδιορισµούς
ιδιοτήτων, πάνω στο πεδίο που καλούµαστε να µοντελοποιήσουµε. Οι περιορισµοί
αυτοί δεν πρέπει ποτέ να παραβιαστούν από καµία διαδικασία ενηµέρωσης της Βάσης
∆εδοµένων που µας ενδιαφέρει. Με άλλα λόγια, προσδιορίζουν τις έγκυρες
καταστάσεις µίας Βάσης ∆εδοµένων, καθώς επίσης και τις επιτρεπτές µεταβάσεις
µεταξύ των καταστάσεων αυτών. Θα µπορούσαµε να πούµε οτι οι περιορισµοί
ακεραιότητας συνιστούν ένα µέσο ελέγχου της ποιότητας της αποθηκευµένης
πληροφορίας σε µία Βάση ∆εδοµένων ή σε µία Βάση Γνώσεων.
Οι περιορισµοί ακεραιότητας χωρίζονται σε τρεις κύριες κατηγορίες: τους
στατικούς, τους δυναµικούς και τους µεταβατικούς. Το µεγαλύτερο µέρος της
βιβλιογραφίας,

σχετικά

µε

επαλήθευση

και

διατήρηση

των

περιορισµών

ακεραιότητας, αφορά τους στατικούς περιορισµούς ακεραιότητας, ενώ µόνο µία
µικρή οµάδα ερευνητών έχουν ασχοληθεί µε την κατηγορία των δυναµικών
περιορισµών. Ορίζοντας τον όρο επαλήθευση περιορισµών, µία Βάση ∆εδοµένων Β∆
λέµε οτι επαληθεύει ένα περιορισµό ΠΑ, όταν και µόνο όταν από την Β∆, µετά την
εκτέλεση ενός βήµατος, προκύπτει ο ΠΑ. ∆ηλαδή, όταν και µόνο όταν ισχύει:
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« Β∆ |= ΠΑ » [Rei95].
Οι στατικοί περιορισµοί είναι συναρτησιακές εξαρτήσεις των οποίων όλα τα
κατηγορήµατα ή οι συναρτήσεις που λαµβάνουν µέρος στον ορισµό τους,
αναφέρονται στην τρέχουσα κατάσταση του συστήµατος και µόνο σ’ αυτήν,
αδιαφορώντας για παρελθοντικές ή µελλοντικές καταστάσεις του συστήµατος που
διαθέτουµε[Ple96]. Ένα παράδειγµα τέτοιων περιορισµών είναι το ακόλουθο:
«("st,c,g,g’).grade(st,c,g,S0)Ù grade(st,c,g’,S0)Ég=g’». Στο παράδειγµα αυτό, η S0
είναι η αρχική κατάσταση του συστήµατος, st είναι ο φοιτητής, c είναι η τάξη που
αυτός ανήκει, ενώ g και g’ είναι οι βαθµοί που έχει αποκτήσει. Στην έκφραση του
περιορισµού αυτού, βλέπουµε οτι σε κάθε κατάσταση του συστήµατος αντιστοιχεί
µοναδικός βαθµός, ανεξάρτητος από τυχών επόµενες ή προηγούµενες τιµές
του[Rei95].
Αντίθετα, οι δυναµικοί περιορισµοί είναι συναρτησιακές εξαρτήσεις των
οποίων µερικά από τα κατηγορήµατα ή τις συναρτήσεις που λαµβάνουν µέρος στον
ορισµό τους, αναφέρονται τόσο στην τρέχουσα, όσο και σε παρελθοντικές ή ακόµα
και µελλοντικές καταστάσεις του συστήµατος[Ple96]. Ένα παράδειγµα τέτοιου
περιορισµού είναι ο µισθός ενός εργαζόµενου, ο οποίος σε κάθε κατάσταση του
συστήµατος, πρέπει να είναι µεγαλύτερος από την τιµή που είχε στην προηγούµενη
κατάσταση[Rei95]. Σε αντίθεση µε τους στατικούς, οι δυναµικοί περιορισµοί
σχετίζονται και µε αναφορές σε τιµές γνωρισµάτων στην κατάσταση πριν, αλλά και
µετά την ενηµέρωση.
Τέλος, µία επιπλέον κατηγορία περιορισµών είναι οι µεταβατικοί περιορισµοί
οι οποίοι αναφέρονται είτε σε µία καθορισµένη κατάσταση είτε σε ζεύγη
συσχετιζόµενων καταστάσεων της Βάσης ∆εδοµένων[Ple96].
Τα τελευταία χρόνια, οι ερευνητές έχουν ακολουθήσει δύο κύριες
προσεγγίσεις, όσον αφορά την διερεύνηση των προβληµάτων που προκύπτουν από
την

εξασφάλιση

της

σηµασιολογικής

ορθότητας.

Η

πρώτη

αποκαλείται

παρακολούθηση των περιορισµών(integrity monitoring), ενώ η δεύτερη διατήρηση
µέσω δοσοληψιών(maintenance by transactions)[Ple96]. Πιο αναλυτικά, η πρώτη
προσπαθεί να εκµεταλλευτεί το γεγονός ότι, εν γένη, οι ενηµερώσεις δεν επηρεάζουν
του σηµασιολογικούς περιορισµούς. Ωστόσο, η δεύτερη προσέγγιση τροποποιεί τις
δοσοληψίες κατά τέτοιο τρόπο, ώστε το σύστηµα να εγγυάται την µη παραβίαση των
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1.2 Κίνητρα
περιορισµών ακεραιότητας, κάτω από την εκτέλεση οποιασδήποτε ακολουθίας
δοσοληψιών, πάνω στην Βάση ∆εδοµένων. Στην παρούσα εργασία µας ενδιαφέρει η
υλοποίηση ενός τµήµατος της δεύτερης προσέγγισης. Το θεωρητικό τµήµα της
προσέγγισης αυτής, απασχόλησε πολλούς ερευνητές σε εργασίες όπως η [Ple96], η
[LR94] και τέλος η [BMR93]. Η επιλογή της προσέγγισης αυτής έγινε επειδή µας
παρέχει το κατάλληλο περιβάλλον επίλυσης του προβλήµατος τις αναδροµικής
σχεδίασης, σε συνεργασία µε την διατήρηση των τύπων περιορισµών ακεραιότητας.

1.2 Κίνητρα
Μέχρι σήµερα, στα εµπορικά πακέτα ευρείας κυκλοφορίας, εν γένη, δεν
κρίθηκε επιβεβληµένη

η χρήση µηχανισµών επιβολής περίπλοκων περιορισµών

ακεραιότητας, κατά την µοντελοποίηση ενός πεδίου. Αυτό συµβαίνει, ενδεχοµένως,
επειδή, η πολυπλοκότητα των υπολογισµών που προκύπτουν είναι πρακτικά πολύ
µεγάλη, ενώ το κέρδος, που αποκοµίζουµε από αυτούς, είναι πρακτικά µικρό. Έτσι, η
πλειοψηφία των εµπορικών συστηµάτων Βάσεων ∆εδοµένων παρέχουν την επιβολή
πολύ περιορισµένων τύπων περιορισµών ακεραιότητας.
Παρά την εκτεταµένη έρευνα της τελευταίας δεκαετίας, γύρω από την
εξασφάλιση της σηµασιολογίας των περιορισµών, δεν υπάρχουν ακόµα πρακτικά
επιτεύγµατα. Για την κατάσταση αυτή, ενδεχοµένως, ευθύνεται η έλλειψη
αποτελεσµατικών

µεθόδων

ελέγχου

της

επαλήθευσης,

των

περιορισµών

ακεραιότητας. Για τον λόγο αυτό, είναι πολύ εµφανής η έλλειψη εργαλείων, που
σκοπό έχουν να βοηθήσουν τους σχεδιαστές των Βάσεων ∆εδοµένων στην
δηµιουργία σωστών δοσοληψιών, ώστε να απλοποιηθεί το πρόβληµα της
εξασφάλισης της σηµασιολογικής ορθότητας.
Η διαδικασία εξασφάλισης ότι η εκτέλεση µίας δοσοληψίας δεν παραβιάζει
µερικούς, από τους πιθανόν πολυάριθµους, περιορισµούς ακεραιότητας του πεδίου
που µοντελοποιείται, επαφίεται στον µηχανικό που είναι υπεύθυνος για την σχεδίαση
των δοσοληψιών αυτών. Σε µεγάλες, µε πλούσια σηµασιολογία, πολυχρηστικές και
πιθανόν κατανεµηµένες Βάσεις ∆εδοµένων, η διαδικασία γίνεται εξαιρετικά
δύσκολη. Έτσι, ο σχεδιαστής των δοσοληψιών πρέπει να είναι πλήρως εξοικειωµένος
µε όλους τους περιορισµούς ακεραιότητας, επειδή είναι υπαρκτό το ενδεχόµενο,
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ορισµένες δοσοληψίες να επηρεάσουν περισσότερους από ένα περιορισµούς, κατά
την ίδια χρονική στιγµή, στην τρέχουσα κατάσταση της Βάσης ∆εδοµένων.
Η ανάγκη µοντελοποίησης εξελισσόµενων πεδίων έχουν δώσει ώθηση σε
ερευνητικά θέµατα, που σχετίζονται µε την ενσωµάτωση του χρόνου στα συστήµατα
που περιέχουν Βάσεις ∆εδοµένων. Στην περίπτωση αυτή, οι έως τώρα,
αποκαλούµενοι στατικοί και δυναµικοί περιορισµοί ακεραιότητας δίνουν την θέση
τους στους χρονικούς περιορισµούς ακεραιότητας[Ple96].
Έτσι, µε τη εισαγωγή του χρονικού στοιχείου στο δυναµικό περιβάλλον του
συστήµατός µας, εισάγουµε µία επιπλέον διάσταση στα προβλήµατα, των οποίων η
επίλυση εξασφαλίζει την µη παραβίαση των περιορισµών. Η διάσταση αυτή
συνίσταται, κυρίως, στην παρακολούθηση των χρονικά εξαρτηµένων ιδιοτήτων των
δεδοµένων µίας τέτοιας Βάσης. Οι χρονικές Βάσεις και οι επεκτάσεις τους, γνωστές
µε τον όρο Βάσεις Γνώσεων, απαιτούν ισχυρούς µηχανισµούς προκειµένου να
εξασφαλίσουν ότι οι χρονικά εξαρτηµένες ιδιότητες δεν παραβιάζονται εξαιτίας
µερικών ενηµερώσεων, πάνω στην Βάση Γνώσεων ή εξαιτίας της παρόδου του
χρόνου.
Οι ιδιότητες που χρειάζονται εξασφάλιση µπορεί να συνδέουν πολλαπλές
καταστάσεις, που αναφέρονται στο παρόν, στο παρελθόν, ή ακόµα και στο µέλλον.
Για τον λόγο αυτό, η επιβεβαίωση των ιδιοτήτων, που εκφράζονται µε περιορισµούς
ακεραιότητας, µπορεί να αφορούν πολλαπλές καταστάσεις που είναι διαθέσιµες σε
όλες τις χρονικές στιγµές. Όπως γίνεται πλέον, εύκολα, κατανοητό, η πολυπλοκότητα
της επαλήθευσης τέτοιων χρονικών περιορισµών είναι, σε σηµαντικό βαθµό,
υψηλότερη από αυτή που αφορά την επαλήθευση στατικών περιορισµών.

1.3 Περιεχόµενα και στόχοι
Οι θεωρητικές αρχές για µία µεθοδική αντιµετώπιση του ελέγχου ορθότητας
της περιγραφής δοσοληψιών σε ένα σύστηµα Βάσεως Γνώσεων, µελετήθηκε,
λεπτοµερώς, στις εργασίες [Ple96] και [PM96], ενώ η [Ple95b] παρουσιάζει µία
εφαρµογή της προτεινόµενης µεθόδου. Η προσέγγιση υιοθετεί µερικές βασικές ιδέες
άλλων επιστηµονικών πεδίων, µε σηµαντικότερες αυτές του προβλήµατος του
πλαισίου(frame problem) και του προβλήµατος των επιπτώσεων(ramification

4

1.3. Περιεχόµενα
problem). Είναι απαραίτητη η παρατήρηση ότι η συστηµατική επίλυση των
προβληµάτων αυτών µπορεί να χρησιµοποιηθεί κατά την διάρκεια της σχεδίασης των
δοσοληψιών της Βάσης ∆εδοµένων. Στις εργασίες αυτές προτάθηκε µία τεχνική
επεξεργασίας πάνω στις προδιαγραφές των δοσοληψιών, η οποία τις τροποποιεί
ενσωµατώνοντας µέσα σε αυτές, συνθήκες ικανές για την ικανοποίηση των
περιορισµών ακεραιότητας.
Το πρόβληµα του πλαισίου αναφέρεται στην ρητή δήλωση των δεδοµένων
που παραµένουν αναλλοίωτα µετά την ενηµέρωση της Βάσης ∆εδοµένων, ενώ το
πρόβληµα των επιπτώσεων αφορά την περιληπτική δήλωσης των έµµεσων
αποτελεσµάτων µίας εκτέλεσης[BMR95]. Αρχίζοντας από ένα σύνολο τελικών
προσδιορισµών, µε µία µορφή προαπαιτούµενων συνθηκών, ή αλλιώς προσυνθήκες
(precondition), καθώς επίσης και συνθηκών που ισχύουν στην επόµενη κατάσταση
της Βάσης ∆εδοµένων, ή αλλιώς µετασυνθήκες(postcondition), µαζί µε ένα σύνολο
αναλλοίωτων συνθηκών(invariant), η προτεινόµενη, από τις προαναφερθείσες
εργασίες, µέθοδος ενισχύει τις µετασυνθήκες, ώστε οι αναλλοίωτες συνθήκες να
παραµένουν σαν αποτέλεσµα αυτών των ενισχυµένων συνθηκών.
Η διαδικασία βασίζεται στην επίλυση των προβληµάτων του πλαισίου και των
επιπτώσεων. Οι προδιαγραφές των δοσοληψιών αναλύονται και ενισχύονται κατά την
διάρκεια της µετάφρασης του προγράµµατος του συστήµατος. Στο σηµείο αυτό, εάν
νέες αναλλοίωτες συνθήκες ή νέοι προσδιορισµοί προστεθούν, µπορούν να
εξυπηρετηθούν σταδιακά, χωρίς την υποχρεωτική, εκ νέου, µετάφραση ολόκληρου
του συνόλου των προσδιορισµών, επιτυγχάνοντας µεγάλη εξοικονόµηση στον
απαιτούµενο χρόνο απόκρισης του συστήµατος, καθώς επίσης και µείωση του
κόστους συντήρησής του.
Επιπλέον, η διαδικασία εφαρµόζεται σε σύνολα στατικών και µεταβατικών
περιορισµών ακεραιότητας, µεγάλου µεγέθους. Τέτοια σύνολα περιορισµών
συναντάµε, συνήθως, σε συστήµατα πολλών χιλιάδων εγγραφών, που έχουν υψηλές
απαιτήσεις στην περιγραφή των λειτουργιών τους. Ένα παράδειγµα τέτοιας
εφαρµογής, είναι το σύστηµα ενός παγκόσµιου οργανισµού υγείας, όπου για την
µοντελοποίηση του πεδίου του χρειαζόµαστε πολλούς και διαφορετικής φύσεως
περιορισµούς.
Βασιζόµενοι στην θεωρητικοί µελέτη της εργασίας [Ple96], υλοποιήσαµε ένα
σύστηµα, το οποίο ακολουθεί µία µέθοδο συστηµατικής επίλυσης των προβληµάτων
του πλαισίου και των επιπτώσεων. Με ορισµένες επεκτάσεις και τροποποιήσεις του
5

Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή
συστήµατός µας, τις οποίες περιγράφουµε στο Κεφάλαιο 7, το σύστηµα µπορεί να
παράσχει πολύτιµη βοήθεια στον σχεδιαστή των δοσοληψιών, µε µηχανισµούς
ανάδρασης, είτε µε την µορφή µίας προτεινόµενης, από το σύστηµα, ενίσχυσης των
περιγραφών των δοσοληψιών, είτε µε την µορφή εντοπισµού ασυνεπειών στην Βάση
∆εδοµένων. Επιπλέον, µε την υλοποίηση της νέας αυτής µεθόδου διατήρησης των
περιορισµών ακεραιότητας, σε µεγάλες Βάσεις ∆εδοµένων, το σύστηµα επιτυγχάνει
ικανοποιητική απόδοση, κατά την διάρκεια της εκτέλεσης.
Με άλλα λόγια, το εργαλείο που παρουσιάζουµε, θα βοηθήσει ένα σχεδιαστή
δοσοληψιών στον καθορισµό προδιαγραφών σωστών δοσοληψιών. Το εργαλείο αυτό
δέχεται περιγραφές προδιαγραφών σε µία γλώσσα που περιλαµβάνει και την χρονική
διάσταση, σε περιβάλλον Βάσης ∆εδοµένων, όπως η Sybase. Η γλώσσα που
επινοήσαµε, µας επιτρέπει να δηλώνουµε τα σύνολα προσυνθηκών/µετασυνθηκών µε
κάποιο προκαθορισµένο τύπο. Λαµβάνοντας σαν είσοδο ένα σύνολο δοσοληψιών,
σύµφωνα µε ένα συγκεκριµένο τρόπο αναπαράστασης, το εργαλείο, που
υλοποιήσαµε, θα παράγει σαν έξοδο ένα σύνολο νέων κανόνων και προσδιορισµών,
οι οποίοι αποτελούν αναγκαίες συνθήκες για την εξασφάλιση της ορθότητα των
περιορισµών. Οι κανόνες αυτοί, µετά από κατάλληλη επεξεργασία, µπορούν να
αποτελέσουν και ικανές συνθήκες, για την εξασφάλιση της ορθότητας των
περιορισµών, όπως προαναφέραµε. Μία, περισσότερο αναλυτική, περιγραφή της
λειτουργίας του εργαλείου µας παρουσιάζεται στο Κεφάλαιο 4.

1.4 Ερευνητικά Θέµατα
Το πρόβληµα της διατήρησης των περιορισµών ακεραιότητας σχετίζεται µε το
πρόβληµα ενηµέρωσης όψεων(view update problem)[Ple96]. Οι περιορισµοί µπορούν
να θεωρηθούν όψεις, που πρέπει να παραµείνουν κενές. Για τον λόγο αυτό, οι
περιορισµοί θα µπορούσαν να εξασφαλιστούν, ακολουθώντας διαδικασία παρόµοια
µε αυτήν της διαγραφής καταχωρήσεων από µία όψη. Οι µέχρι σήµερα γνωστές
τεχνικές ενηµέρωσης όψεων, ωστόσο, δεν παρέχουν µία αποδοτική επίλυση στο
πρόβληµα της διατήρησης των περιορισµών. Οι εργασίες, που προαναφέραµε, όπως
και η υλοποίησή τους µέσα από την εργασία µας, βοηθούν στην κατασκευή
αποδοτικών µεθόδων εξασφάλισης χρονικών περιορισµών ακεραιότητας, σε ένα
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δοµηµένο αντικειµενοστραφές πλαίσιο εργασίας, µε την παρουσία χρονικών
συµπερασµατικών κανόνων(temporal deductive rules).
Η εισαγωγή της χρονικής διάστασης σε µία Βάση Γνώσεων, έχει ως κύριο
σκοπό την διατήρηση της ιστορικής συνέχειας των γεγονότων και των πράξεων.
∆ηµιουργεί νέα ζητήµατα που αφορούν τόσο την σηµασιολογία που δηλώνει το
γνώρισµα του χρόνου, όσο και την αντίστοιχη οντολογία του. Ο χρόνος, σαν πεδίο
πιθανών τιµών, είναι αόριστος. Οι χρονικές προτάσεις, επίσης, µπορεί να
αναφέρονται σε αυθαίρετες χρονικές στιγµές στο παρελθόν ή στο µέλλον. Ωστόσο, οι
χρονικοί

περιορισµοί

ακεραιότητας,

πρέπει

να

µεταφράζονται

πάνω

σε

προκαθορισµένες, υπαρκτές δοµές, όπως είναι οι Βάσεις Γνώσεων. Επιπλέον, τα
αντικείµενα µπορεί να αρχίζουν ή να τερµατίζεται η ύπαρξή τους, σε καθορισµένα
χρονικά διαστήµατα(time intervals), κατά την µοντελοποίηση του πεδίου εφαρµογής
που επιθυµούµε να σχεδιάσουµε.
Προτείνουµε, λοιπόν, να επεκτείνουµε την ιδέα της ικανοποίησης ενός
περιορισµού, πάνω από µια ιστορικά καθορισµένη ακολουθία συµβάντων, ώστε, να
λάβουµε υπόψη µας την διπλή παρουσία του χρόνου, σαν χρονικό διάστηµα, δηλαδή
την ιστορία του, είτε σαν χρονική στιγµή, δηλαδή το στιγµιότυπα, στους τύπους που
χρησιµοποιούµε στην εφαρµογή µας.
Έτσι, οι περιορισµοί προσδιορίζουν ποιες ιδιότητες πρέπει να µείνουν σε
έγκυρες καταστάσεις και έγκυρες µεταβάσεις στην Βάση Γνώσεων και πώς µπορούν
να εξασφαλιστούν αυτές οι ιδιότητες. Η διαδικασία επιβεβαίωσης των περιορισµών
ακεραιότητας, αποτελείται από εσωτερικές διαδικασίες αποφάσεων, εάν όλοι οι
περιορισµοί ικανοποιούνται σε µία κατάσταση που προήλθε από µία ενηµέρωση.
Ωστόσο, υπάρχουν µεγάλα εµπόδια στην διαδικασία επιβεβαίωσης των περιορισµών.
Τα εµπόδια αυτά οφείλονται στον µεγάλο αριθµό περιορισµών ακεραιότητας και
συµπερασµατικών κανόνων, καθώς και στην πολυπλοκότητα της συµπερασµατικής
διαδικασίας, µε την χρήση λογικής πρώτης τάξης.
Κατά την διάρκεια εκτέλεσης ενός συνόλου ενηµερώσεων, οι µέθοδοι
απλοποίησης των περιορισµών, που πρέπει να επαληθεύσει το σύστηµα, έχουν σαν
στόχο την παραγωγή απλούστερων εκφράσεων για να τους αναπαραστήσουν. Οι
µέθοδοι αυτές, µπορούν να ταξινοµηθούν σε δύο κύριες κατηγορίες. Το κριτήριο
διάκρισης µεταξύ των δύο αυτών κατηγοριών είναι ο χρόνος κατά τον οποίο οι
απλοποιήσεις συµβαίνουν. Έτσι, συναντάµε τις µεθόδους στις οποίες η απλοποίησης
συντελείται κατά την διάρκεια της εκτέλεσης και σε αυτές τις οποίες η απλοποίησης
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συντελείται κατά την διάρκεια της µετάφρασης. Στην πρώτη κατηγορία, δηλαδή, η
απλοποίηση συµβαίνει κατά την διάρκεια της ενηµέρωσης, ενώ στην δεύτερη κατά
την διάρκεια του ορισµού της Βάσης.
Οι περισσότερες υπαρκτές µέθοδοι, δεν είναι πολύ αποδοτικές, γιατί ελέγχουν
τους περιορισµούς µετά από κάθε ενηµέρωση. Οι επαυξηµένες

µέθοδοι, όµως,

επικεντρώνονται µόνο σε ένα υποσύνολο των περιορισµών, δηλαδή αυτούς που
επηρεάζονται από µία ειδική κατηγορία ενηµερώσεων. Οι µέθοδοι αυτές βασίζονται
στην προϋπόθεση ότι η Βάση Γνώσεων δεν παραβιάζει κανένα περιορισµό στην
κατάσταση που προηγείται της ενηµέρωσης.
Στην εργασία µας θα ασχοληθούµε µε αυτή την κατηγορία µεθόδων.
Προτείνουµε µία µέθοδο απλούστευσης, κατά την διάρκεια της µετάφρασης, για
χρονικούς περιορισµούς και συµπερασµατικούς κανόνες. Πιο συγκεκριµένα θα
ασχοληθούµε µε την γραµµή έρευνας που σχετίζεται µε την διατήρηση των
περιορισµών µε την βοήθεια των δοσοληψιών, όπως αναφέραµε και στην §1.1.
Η εξασφάλιση των περιορισµών, που εκφράζουν µία ιδιότητα η οποία πρέπει
να ικανοποιείται συνεχώς, είναι απαραίτητο να δοκιµάζεται σε κάθε κατάσταση. Οι
περιορισµοί αυτής της κατηγορίας ονοµάζονται περιορισµοί κατάστασης(state
constrains) και αναφέρονται σε µία µόνο κατάσταση της Βάσης Γνώσεων. Από την
άλλη µεριά, οι δυναµικοί περιορισµοί, όπως προαναφέραµε, εκφράζουν ιδιότητες,
που αναφέρονται σε οποιοδήποτε αριθµό συνεχών καταστάσεων και η επιβεβαίωσή
τους απαιτεί την διατήρηση της ιστορικής µνήµης των µεταβάσεων µεταξύ των
καταστάσεων στην Βάση Γνώσεων.

1.5 Συµπεράσµατα
Τα αποτελέσµατα της έρευνας αυτής, αναµένεται να έχουν σηµαντική
επίδραση τόσο στον ακαδηµαϊκό κόσµο όσο και στον εµπορικό. Είναι φανερό ότι τα
πληροφοριακά συστήµατα γίνονται, συνεχώς, µεγαλύτερα, µε ολοένα και
περισσότερο πολύπλοκη δοµή και σηµασιολογία. Επίσης, οι χρήστες τους
προέρχονται από, ολοένα και περισσότερο, ξένα µεταξύ τους επιστηµονικά πεδία,
διαθέτοντας διαφορετική παιδεία, µόρφωση, αλλά και εξοικείωση µε τους
ηλεκτρονικούς υπολογιστές, οπότε η ανοµοιογένεια µεταξύ τους γίνεται συνεχώς
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µεγαλύτερη. Λόγω όλων των προαναφερθέντων, γίνεται συνεχώς µεγαλύτερη η
πιθανότητα µετά την εκτέλεση µίας εντολής του χρήστη να οδηγεί σε λανθασµένη, µη
αποδεκτή κατάσταση, την υπάρχουσα Βάση ∆εδοµένων. Στα συστήµατα αυτά,
λοιπόν, η χρήση µεθοδικών εργαλείων υποστήριξης για σχεδίαση δοσοληψιών
καθίσταται πολύτιµη. Πρέπει να σηµειωθεί ότι αυτή είναι η πρώτη προσπάθεια
υλοποίησης µίας συστηµατικής τεχνικής εξασφάλισης της διατήρησης των
περιορισµών ακεραιότητας. Επίσης το αποτέλεσµα της εργασίας αυτής αποδεικνύει,
πρακτικά, την ορθότητα και την χρησιµότητα των µεθόδων που κατασκευάστηκαν
από τις εργασιών [Ple96], [PM96] και [Ple95b], τις οποίες παρουσιάσαµε
προηγουµένως.
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Παρελθοντική δουλειά
Στο κεφάλαιο αυτό επικεντρώνουµε την προσοχή µας σε θεωρητικές µελέτες
που έχει γίνει πάνω σε συστήµατα διατήρησης των περιορισµών ακεραιότητας, για
σχεσιακές, χρονικές, αντικειµενοστραφείς Βάσεις ∆εδοµένων και Βάσεις Γνώσεων.
Η ενσωµάτωση γενικών περιορισµών σε συστήµατα τόσο Βάσεων ∆εδοµένων, όσο
και Βάσεων Γνώσεων είναι µία πραγµατική απαίτηση των σύγχρονων εφαρµογών.
Έτσι, θα µελετήσουµε µεθόδους που χειρίζονται αυτούς τους γενικούς περιορισµούς.
Ο έλεγχος της µη παραβίασης όλων των περιορισµών, µετά το πέρας κάθε
ενηµέρωσης, καθίσταται πρακτικά ανεπαρκής διαδικασία. Η ανεπάρκεια αυτή
συνίσταται, κατά κύριο λόγο στο υψηλό κόστος της αντίστροφης διαδικασίας της
ενηµέρωσης, σε περίπτωση που κάποιος περιορισµός έχει παραβιαστεί ή κάποιο
σφάλµα έχει συµβεί κατά την διάρκεια της ενηµέρωσης. Υπάρχει, επίσης, η ανάγκη
για έλεγχο πολλών στοιχείων κατά την διάρκεια της εκτέλεσης, όπως αναφέραµε και
στο εισαγωγικό κεφάλαιο. Για τον λόγο αυτό, υιοθετούµε την ιδέα του σταδιακού
ελέγχου των περιορισµών, που µας οδηγεί σε σηµαντική απλοποίηση της διαδικασίας
ελέγχου.
Οι περισσότερες µέθοδοι επιβολής των περιορισµών, στις παραπάνω
κατηγορίες συστηµάτων, µοιράζονται κάποιες κοινές αρχές που εκφράζουν την
σηµασία του σταδιακού ελέγχου, όπως προαναφέραµε. Μερικές από αυτές
βρίσκονται διατυπωµένες στην εργασία [Ple96]:
·

Η κατάσταση της Βάσης ∆εδοµένων πριν την ενηµέρωση θεωρείται έγκυρη.

·

Κάθε αποδεκτή µέθοδος πρέπει να εκµεταλλεύεται τις γνώσεις που παρέχονται
από το σύστηµα, που σχετίζονται µε τις ενηµερώσεις και τους περιορισµούς.

·

Οι ενηµερώσεις είναι ενσωµατωµένες στους αρχικούς περιορισµούς, έτσι ώστε να
υπάρχει η δυνατότητα οι περιορισµοί να αποτιµώνται στην τρέχουσα κατάσταση
της Βάσης.

·

Οι περιορισµοί είναι ενσωµατωµένοι στις δοσοληψίες, που είναι υπεύθυνες για τις
ενηµερώσεις, έτσι ώστε οι τελευταίες να καθίστανται ασφαλείς.
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2.1 ∆ιατήρηση περιορισµών µέσω δοσοληψιών
Στην ενότητα αυτή θα εξαντλήσουµε τις µεθόδους που αποτέλεσαν τις
σηµαντικότερες επιρροές για την εργασία µας, στο πεδίο της διατήρησης των
περιορισµών.
Οι περιορισµοί ακεραιότητας προσδιορίζουν τις έγκυρες καταστάσεις των
δεδοµένων µίας Βάσης Γνώσεων, όπως, επίσης, τις επιτρεπτές µεταβάσεις µεταξύ
των καταστάσεων [F88]. Οι δοµικοί περιορισµοί ακεραιότητας εκφράζουν ιδιότητες
του µοντέλου δεδοµένων που χρησιµοποιείται για αναπαράσταση γνώσεων. Οι
σηµασιολογικοί περιορισµοί ακεραιότητας, από την άλλη, ορίζονται από τον χρήστη
και χρησιµοποιούνται για να εκφράσουν ιδιότητες του µοντελοποιούµενου πεδίου. Η
διατήρηση των σηµασιολογικών περιορισµών ακεραιότητας αποτελούν τροχοπέδη
για την ταχύτητα εκτέλεσης εφαρµογών σε συστήµατα διαχείρισης Βάσεων
∆εδοµένων. Η πλειοψηφία των εµπορικών συστηµάτων δεν παρέχουν τίποτα άλλο
εκτός από την επιβολή πολύ περιορισµένου αριθµού και είδους περιορισµών.
Η διατήρηση γενικών περιορισµών ακεραιότητας καθίσταται αρµοδιότητα του
χρήστη ο οποίος υποβάλει τις επερωτήσεις στην Βάση ∆εδοµένων. Σε µεγάλες και
σηµασιολογικά

πλούσιες

Βάσεις

∆εδοµένων

το

πρόβληµα

γίνεται

ακόµα

δυσκολότερο εξαιτίας του µεγάλου αριθµού περιορισµών και των αυθαίρετων
ενηµερώσεων. Η επεξεργασία των περιορισµών και των µεταβάσεων, κατά την
διάρκεια της µετάφρασης, µειώνει το κόστους επιβολής των περιορισµών
ακεραιότητας, κατά την διάρκεια της εκτέλεσης και αποτελεί µία ελπιδοφόρα µέθοδο
για την επίτευξη αποδεκτών χρόνων εκτέλεσης.
Το πρόβληµα της διατήρησης των περιορισµών ακεραιότητας έχει δεχθεί
αρκετά µεγάλη προσοχή στην βιβλιογραφία των προηγούµενων δύο δεκαετιών. Οι
περισσότερες προτεινόµενες τεχνικές, για την διατήρηση των περιορισµών,
βασίζονται στην παρακολούθηση από ένα πρόγραµµα γενικής χρήσης εφαρµογή
ανεξάρτητο της εκάστοτε εφαρµογής που µας επιβεβαιώνει ότι οι ενηµερώσεις δεν
παραβιάζουν τους σηµασιολογικούς περιορισµούς[BDM88], [JJ91], [Ple93], [Ple95].
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2.1 ∆ιατήρηση περιορισµών µέσω δοσοληψιών
2.1.1 Σχεσιακές Βάσεις ∆εδοµένων
Η

πρώτη

προσπάθεια

δηµιουργίας

µίας

διαδικασίας

τροποποίησης

δοσοληψιών, διατυπώθηκε στο άρθρο [Sto75]. Η εργασία αυτή πρότεινε την
υλοποίηση µίας µεθόδου που εφαρµόζεται σε συστήµατα, των οποίων οι περιορισµοί
εκφράζονται σε γλώσσα QUEL. Οι περιορισµοί αυτοί είναι εκφράσεις που εισάγουν
τις µεταβλητές τους µε την βοήθεια καθολικών ποσοδεικτών. Η χρησιµότητα των
ποσοδεικτών είναι µεγάλη, καθώς κάθε µεταβλητή εκφράζει κάποιο πεδίο του
µοντέλου του συστήµατος. Έτσι, κάθε περιορισµός µπορεί να ισχύει είτε για κάθε
τιµή του πεδίου αυτού, είτε για κάποιο περιορισµένο εύρος τιµών του αντίστοιχου
γνωρίσµατος. Κάθε ενηµέρωση µετασχηµατίζεται, έτσι ώστε να απορροφάται από
αυτήν η σηµασιολογία των περιορισµών, που την αφορούν, αφού πρώτα δεχθούν
κάποιες τροποποιήσεις. Με τον τρόπο αυτό, η µέθοδος εγγυάται ότι οι περιορισµοί
δεν θα παραβιαστούν από την ενηµέρωση αυτή.
Στο σηµείο αυτό οφείλουµε να παρατηρήσουµε ότι σε κάθε ενηµέρωση
είµαστε υποχρεωµένοι να ελέγχουµε όλες τις πλειάδες, ώστε καµία να µην
παραβιάζει

τους

περιορισµούς

στους

οποίους

υπόκειται.

Ωστόσο,

όταν

συµπεριλάβουµε τις συνθήκες όλων των σχετικών περιορισµών, σε κάθε ενηµέρωση,
επιτυγχάνουµε, πρακτικά, το ίδιο αποτέλεσµα µε τον εξαντλητικό έλεγχο όλων των
πλειάδων. Παρά το γεγονός ότι µε την προσέγγιση αυτή η διατήρηση της συνέπειας
της Βάσης -δηλαδή η επαλήθευση των περιορισµών- είναι εγγυηµένη, οι εκφράσεις
που περιγράφουν τους περιορισµούς δεν υφίστανται καµία απλοποίηση, οπότε
καθίσταται εξαιρετικά πολύπλοκος ο υπολογισµό τους. Οι περιορισµοί, δηλαδή είναι
απαραίτητο να απλοποιηθούν. Επιπλέον, το γεγονός ότι οι περιορισµοί, εξ ορισµού,
ικανοποιούνται στην κατάσταση πριν από την ενηµέρωση, δεν λαµβάνεται, καθόλου,
υπόψη από την µέθοδο αυτή, ενώ, παράλληλα, δεν χρησιµοποιείται καµία γνώση των
ιδιαιτεροτήτων της µοντελοποίησης του πεδίο εφαρµογής ή τους τύπους των
δοσοληψιών. Τέλος, η τροποποίηση των περιορισµών, όπως προαναφέραµε, γίνεται
κατά την διάρκεια της επεξεργασίας των επερωτήσεων, οδηγώντας το σύστηµα σε
µειωµένη απόδοση, κατά την εκτέλεσή του. Η µέθοδος αυτή ολοκληρώθηκε και
δοκιµάστηκε για έλεγχο περιορισµών στο σύστηµα Βάσης ∆εδοµένων της Ingress.
Παράλληλα, η εργασία [LTW93] παρουσιάζει το συντακτικό και τις ιδιότητες
µίας γλώσσας, που επινοήθηκε για δήλωση και περιγραφή προδιαγραφών για

12

Κεφάλαιο 2. Παρελθοντική ∆ουλειά
δοσοληψίες πάνω σε συστηµάτων Βάσεων ∆εδοµένων. Μία βασική, όσο και
πρωτοποριακή, έννοια της γλώσσας αυτής είναι η έννοια της αδύναµης
προαπαιτούµενης συνθήκης(weakest precondition ή wp). Μία τέτοια συνθήκη
παράγεται για κάθε ενηµέρωση και κάθε περιορισµό, έτσι ώστε, εάν η συνθήκη αυτή
είναι αληθής στην κατάσταση που προηγείται της ενηµέρωσης, το σύστηµα να
παρέχει την εγγύηση ότι οι περιορισµοί θα είναι αληθείς στην κατάσταση που έπεται
της ενηµέρωσης αυτής.
Αν και οι παραγόµενες wp υπόκεινται, κατά περίπτωση, σε απλοποιήσεις, από
το σύστηµα, δεν υπάρχει συστηµατική διαδικασία βελτιστοποίησης των συνθηκών
αυτών. Το γεγονός αυτό οδηγεί σε ανεπιθύµητες καταστάσεις το σύστηµα και
υποχρεώνει τον χρήστη, ενδεχοµένως, σε προσωπική παρέµβαση, ώστε να επιτευχθεί
η βελτιστοποίηση των πολύπλοκων αυτών εκφράσεων. Η µόνη συστηµατική µέθοδος
βελτιστοποίησης, µε την οποία είναι εφοδιασµένο ένα τέτοιο σύστηµα, εφαρµόζεται
µόνο σε ένα περιορισµένο υποσύνολο των στατικών περιορισµών. Τέλος, δεν υπάρχει
καµία αναφορά στην εργασία αυτή για κατασκευή αδύναµων συνθηκών, όταν
πολλαπλοί περιορισµοί σχετίζονται µε µία ενηµέρωση, κατάσταση πολύ επιθυµητή,
που συναντάται αρκετά συχνά, στα συστήµατα Βάσεων ∆εδοµένων.
Μία επιπλέον εργασία που µελετήσαµε, η εργασία [SS89], περιγράφει έναν
µηχανισµό απόδειξης της ασφάλειας των δοσοληψιών λαµβάνοντας υπόψη το σύνολο
των περιορισµών ακεραιότητας του δοθέντος συστήµατος. Ενηµερώσεις, που
αποτελούν συνεπαγωγές άλλων, καθώς και δυναµικοί περιορισµοί, δεν λαµβάνονται
υπόψη. Είναι φανερό, λοιπόν, ότι οι δύο αυτοί περιορισµοί στην χρήση του
συστήµατος, το καθιστούν ανεπαρκές για εφαρµογές των οποίων το πεδίο
µοντελοποιείται µε την χρήση χρονικών Βάσεων, όπου οι δυναµικοί περιορισµοί
κατέχουν πρωτεύοντα ρόλο. Αν και η ασφάλεια των δοσοληψιών είναι
αποδεδειγµένη κατά την διάρκεια της µετάφρασης, µε την υλοποίηση της µεθόδου
αυτής, στο αντίστοιχο σύστηµα, ο προαναφερθείς µηχανισµός θα µπορούσε να
εκµεταλλευτεί τις πληροφορίες που του παρέχει το σύστηµα µετά την επεξεργασία
των ενηµερώσεων, οι οποίες λαµβάνουν µέρος σε κάθε δοσοληψία, µε απώτερο
στόχο, της επεξεργασίας αυτής, την απλοποίηση της διαδικασίας απόδειξης και
ενδεχοµένως, την πρόταση πιθανών αλλαγών για τον καθορισµό των προδιαγραφών
της εκάστοτε δοσοληψίας.
Στον µηχανισµό αυτό, το πρόβληµα του πλαισίου, όπως είχαµε αναφέρει και
στο προηγούµενο κεφάλαιο, αντιµετωπίζεται µε την δέουσα προσοχή, όσων αφορά τα
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κατηγορήµατα που αλλάζουν από την ενηµέρωση. Επιπλέον, ακολουθεί απαλοιφή
των αδρανών όρων, από τα θεωρήµατα που πρέπει να αποδείξουµε, προκειµένου να
επιβεβαιώσουµε τους περιορισµούς.
Με το πρόβληµα των επιπτώσεων, εξάλλου, ασχολήθηκαν πολλές εργασίες τα
τελευταία χρόνια. Σε µία ακόµα εργασία, στην θεωρητική δουλειά [PM96], εισάγεται
ο όρος επιπτώσεις (ramification). Στην εργασία αυτή αντιµετωπίζεται το πρόβληµα
της διατήρησης των περιορισµών µε την βοήθεια δοσοληψιών συστηµάτων Βάσεων
∆εδοµένων µεγάλου µεγέθους, µε την βοήθεια νέων τεχνικών τροποποίησης των
δοσοληψιών. Οι τροποποιήσεις αυτές, συντελούνται κατά την διάρκεια της
µετάφρασής τους, προκειµένου να επιτευχθεί οικονοµία χρόνου, και, κατά συνέπεια,
καλύτερη απόδοση του συστήµατος,. Υιοθετήθηκαν, επίσης, µερικές βασικές έννοιες
από τον χώρο της Τεχνητής Νοηµοσύνης.
Η διαδικασία που περιγράφεται, στηρίζεται στην παρατήρηση ότι µία λύση
στα προβλήµατα του πλαισίου και των επιπτώσεων θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί
κατά την διάρκεια της σχεδίασης δοσοληψιών. Η τεχνική που υιοθετήθηκε,
συγχωνεύει τους προσδιορισµούς των δοσοληψιών µε συνθήκες, απαραίτητες για την
επαλήθευση των περιορισµών που αφορούν τις δοσοληψίες αυτές. Με κάθε
δοσοληψία συγχωνεύονται ορισµένες µετασυνθήκες, οι οποίες είναι αληθείς µετά την
εκτέλεση των δοσοληψιών αυτών και έχουν σαν αποτέλεσµα την διατήρηση των
αντίστοιχων περιορισµών. Οι συνέπειες των περιορισµών ανιχνεύονται από ένα
µηχανισµό που ονοµάζεται προσδιοριστής δοσοληψιών (transaction specifier), µε
αποτέλεσµα να αποφεύγεται η διαδικασία απόδειξης της ορθότητας των δοσοληψιών,
εφόσον οι συνθηκών που προστίθενται, είναι εγγυηµένα αληθείς. Επιπλέον, στην
εργασία αυτή περιγράφεται η επεξεργασία τόσο των άµεσων όσο και των έµµεσων
αποτελεσµάτων των διαφόρων πράξεων(direct-indirect effect), µε σκοπό την πιο
αποτελεσµατική επίλυση του προβλήµατος του πλαισίου και των επιπτώσεων.

2.1.2 Αντικειµενοστραφείς Βάσεις ∆εδοµένων
Στην εργασία [FCT88], εφαρµόστηκαν ορισµένες θεµελιώδεις αρχές
σχεδίασης αντικειµενοστραφών Βάσεων µε σκοπό την διατήρηση της συνέπειας της
Βάσης. Η λογική συνέπεια της Βάσης µπορεί να εξασφαλιστεί, εάν ο µόνος τρόπος
ενηµέρωσής της είναι διαµέσου ορισµένων τελεστών, ειδικής χρήσης, που
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ονοµάζονται τελεστές διατήρησης περιορισµών. Οι τελεστές αυτοί ενσωµατώνονται
στα αντικείµενα και στους περιορισµούς, επιτρέποντας µόνο όσες ενηµερώσεις δεν
παραβιάζουν κάποιον(-ους) από τους περιορισµούς που αφορούν το συγκεκριµένο
αντικείµενο.
Παράλληλα, στην εργασία [Cas89], παρουσιάζεται ένα τυπικό σύστηµα
δηµιουργίας διεργασιών από συµπερασµατικούς κανόνες και περιορισµούς, που
ονοµάζονται δαίµονες(demons), πάνω σε αντικειµενοστραφείς Βάσεις. Οι κανόνες
και οι περιορισµοί προσδιορίζονται µε την χρήση κατηγορηµατικού λογισµού και
µετασχηµατίζονται σε

εκφράσεις σχεσιακής άλγεβρας. Ένας µεταφραστής,

εφοδιασµένος µε λογική, κατασκευάζει για τον χρήστη, κατάλληλες διαδικασίες
επίλυσης των προβληµάτων του. Το εργαλείο αυτό µπορεί να παράγει κώδικα
κατάλληλο να χρησιµοποιηθεί για την διαδικασία ενηµέρωσης ή ακόµα και επιβολής
των περιορισµών πάνω στο σύστηµα που εφαρµόζεται. Ωστόσο, µέχρι σήµερα µετά
από πειράµατα πάνω στο σύστηµα αυτό, οι µόνες διαδικασίες που υποστηρίζονται
είναι η εισαγωγή και η ανάκτηση πληροφορίας από µία συσχέτιση.

2.1.3 Βάσεις Γνώσεων
Στην κατηγορία των Βάσεων Γνώσεων, η έρευνα στον τοµέα της διατήρησης
των περιορισµών είναι ακόµα σε πολύ πρώιµα στάδια. Το πρώτο σύστηµα που
µελετήσαµε

ονοµάζεται

Taxis[CRZNM88].

Στο

σύστηµα

αυτό

ο

όρος

διαβεβαιώσεις(assertion) περιγράφει συνθήκες που προσδιορίζεται σαν αναλλοίωτες
συνθήκες κλάσεων που αποτελούνται από δεδοµένα ή διαδικασίες. Οι περιορισµοί
ακεραιότητας µεταφράζονται όπως ακριβώς οι προαπαιτούµενες συνθήκες, στην
περίπτωση των δοσοληψιών, τις οποίες έχουµε περιγράψει σε προηγούµενη ενότητα
και θα αναφερθούµε και σε επόµενο κεφάλαιο.
Είναι κατανοητό οτι εάν το σύστηµα αυτό παρείχε, στους χρήστες του, άπειρη
εκφραστικότητα για την δήλωση των περιορισµών ακεραιότητας, δεν θα µπορούσε
να επιτύχει αποτελεσµατικές διαδικασίες επιβολής των περιορισµούς του. Το
πρόβληµα αυτό προσπαθεί να επιλύσει η αντίστοιχη γλώσσα διαβεβαιώσεων
επιβάλλοντας κάποια επιθυµητά όρια, όσον αφορά την δυνατότητα έκφρασης των
περιορισµών

ακεραιότητας

του

συστήµατος.

Ειδικότερα,

δεν

επιτρέπεται

ποσοδείκτες, ενώ όσα γνωρίσµατα λαµβάνουν µέρος στην επιλογή µονοπατιών για
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κάποια αναζήτηση ή ενηµέρωση µέσα στην Βάση, δεν επιτρέπεται να ανήκουν σε
µετακλάσεις, γιατί αναµένεται η έκτασή τους να είναι µεγάλη, δηµιουργώντας
προβλήµατα λόγω της µεγάλης πολυπλοκότητας που ενδεχοµένως να εισάγουν στους
υπολογισµούς.
Στο σηµείο αυτό, ένας µεταφραστής, παράγει ένα σύνολο από διαδικασίες, για
κάθε γνώρισµα και κάθε λειτουργία, κατά την διάρκεια της εκτέλεσης κάθε εντολής
του συστήµατος. Επιπλέον, ο µεταφραστής παράγει συνθήκες, οι οποίες εγγυώνται
την ικανοποίηση των περιορισµών, κατ’ αντιστοιχία µε τις προστιθέµενες συνθήκες
που περιγράψαµε, σε εργασίες που αναφέραµε προηγουµένως. Επιπλέον, το
µεταφραστικό αυτό εργαλείο παράγει κώδικα, που βελτιστοποιεί τις εκφράσεις
ελέγχου των διαβεβαιώσεων, µειώνοντάς, έτσι, τον χρόνο απόκρισης του
συστήµατος. Κατόπιν, ένα τµήµα του τελικού εργαλείου, που λειτουργεί µε
µηχανισµούς πυροδότησης σκανδάλης (triggering), συσχετίζει τον παραγόµενο κώδικα
µε τα αντικείµενα, στα οποία αντιστοιχεί.
Παρόµοια, το σύστηµα KRISYS, που περιγράφεται στις εργασίες [Mat91] και
[Des90], χρησιµοποιεί ειδικής χρήσης περιορισµούς (ad-hoc constrains), για να
εµπλουτίσει τους ήδη υπάρχοντες, µε µία ειδική γλώσσα, που επίσης περιγράφεται
στην εργασία αυτή. Οι δαίµονες που δηµιουργούνται, από το σύστηµα, εκτελούνται
αυτόµατα όταν συµβούν κάποια γεγονότα που επηρεάζουν το αντικείµενα µε τα
οποία είναι συσχετισµένοι, είτε όταν τα γεγονότα είναι εξωτερικά, όπως η εκτέλεση
κάποιας δοσοληψίας, είτε ακόµα όταν τα γεγονότα είναι εσωτερικά, όπως η αλλαγή
της τιµής ενός πεδίου σε περίπτωση που αυτή επηρεάζει και άλλα γνωρίσµατα. Καµία
βελτιστοποίηση δεν παρατηρείται κατά την εκτέλεση του σύστηµα αυτού, ενώ ο
σωστός ορισµός των δαιµόνων παραµένει αποκλειστική αρµοδιότητα του σχεδιαστή
τους, επιτρέποντας διαφορετικές προσεγγίσεις στο ίδιο σύνολο περιορισµών, που σαν
αποτέλεσµα έχουν την έλλειψη οµοιοµορφίας σε συγγενικά συστήµατα ή ακόµα και
µέσα στο ίδιο σύστηµα.

2.1.4 Χρονικές Βάσεις ∆εδοµένων
Μία πρώτη προσπάθεια για την χρησιµοποίηση µηχανισµών πυροδότησης
σκανδάλης, µε σκοπό την διατήρηση των περιορισµών µε την βοήθεια δοσοληψιών,
έγινε στην εργασία [EL84]. Οι περιορισµοί προσδιορίζονται µε την βοήθεια χρονικού
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λογισµού. Παράλληλα, µετασχηµατίζονται σε δηλώσεις που εισάγονται από µία
γλώσσα και έχουν την µορφή <on φ do op>, όπου η φ είναι ένας τύπος που εκφράζει
µία συνθήκη, ενώ op είναι µία εντολή προγράµµατος. Η δήλωση αυτή, δηλαδή,
εκφράζει το γεγονός οτι εάν ικανοποιηθεί η συνθήκη φ, τότε, αυτόµατα, το
πρόγραµµα θα εκτελέσει την εντολή op.
Άλλες µέθοδοι έχουν αναπτυχθεί βασιζόµενες στην ιδέα της παραγωγής
µηχανισµών πυροδότησης σκανδάλης από ένα σύνολο χρονικών περιορισµών. Στην
εργασία [GL93], οι συνθήκες πυροδότησης παράγονται από ένα γράφο µεταβάσεων
που χτίζεται για να αναπαραστήσει τον αποδεκτό χρόνο ζωής, των διαφόρων
αντικειµένων της Βάσης, λαµβάνοντας υπόψη και τους περιορισµούς που
αντιστοιχούν στο καθένα. Ο γράφος µας δείχνει ποιες είναι οι αποδεκτές µεταβάσεις
µεταξύ των καταστάσεων του συστήµατος και κάτω από ποιες συνθήκες αυτές οι
µεταβάσεις είναι όχι µόνο εφικτές, αλλά και επιθυµητές.
Η ανάλυση των περιορισµών χρησιµοποιείται για να παράγει τους
µηχανισµούς πυροδότησης σκανδάλης, που σκοπό έχουν την διατήρηση των
περιορισµών ακεραιότητας των αντίστοιχων δοσοληψιών. Βλέπουµε στο σηµείο αυτό
την οµοιότητα στις κύριες επιδιώξεις, ανάµεσα στις πολλές, διαφορετικές µεταξύ
τους προσεγγίσεις, που περιγράψαµε ως τώρα. Σε όλες αυτές τις προσεγγίσεις κύριο
µέληµα είναι η εύρεση ενός µηχανισµού διατήρησης των περιορισµών ακεραιότητας,
είτε αυτή γίνεται µέσω εµπλουτισµού των προδιαγραφών, όπως στην § 2.1.1, είτε
γίνεται µε την βοήθεια διαδικασιών δαιµόνων, όπως στην §2.1.2.
Αναφερόµενοι πάλι στην µέθοδο που περιγράφουµε, πρέπει να επισηµάνουµε
ότι η µέθοδος αυτή εκµεταλλεύεται το δεδοµένο οτι οι δυναµικοί περιορισµοί
ικανοποιούνται στην κατάσταση που προηγήθηκε της εκτέλεσης της δοσοληψίας.
Αυτή η γνώση µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να παραχθούν απλοποιηµένες εκδόσεις
των συνθηκών που περιγράφουν τους περιορισµούς και παραµένουν ανεπιβεβαίωτες.
Με τον τρόπο αυτό, µπορούν να δηµιουργηθούν συστηµατικά όλοι οι µηχανισµοί
πυροδότησης σκανδάλης, µε την χρήση του γράφου µεταβάσεως καταστάσεων. Οι
περιορισµοί σχετίζονται άµεσα µε τη ύπαρξη χρονικών διαστηµάτων ζωής των
αντικειµένων, περιορίζοντας, έτσι, τις καταστάσεις στις οποίες είναι απαραίτητο να
επιβεβαιωθούν οι περιορισµοί, όπου φυσικά, τα αντικείµενα είναι ορισµένα. Το
µειονέκτηµα της µεθόδου αυτής είναι ότι πρέπει να συντηρείται ένας µεγάλος
αριθµός γράφων µεταβάσεων, δηµιουργώντας έτσι πρόβληµα στη απαιτούµενη
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µνήµη ενώ οι εγγυηµένοι µηχανισµοί πυροδότησης σκανδάλης δεν είναι οι καλύτεροι
δυνατοί.
Η διατήρηση των περιορισµών που περιλαµβάνουν και την χρονική
παράµετρο, διαµέσου τροποποιήσεων των δοσοληψιών, εξετάζεται πιο λεπτοµερώς
και στην εργασία [Lip90]. Οι δυναµικοί περιορισµοί προσδιορίζονται µε την χρήση
Χρονικής Προτασιακής Λογικής. Οι περιορισµοί µετασχηµατίζονται σε γράφους
ακολουθώντας τον παραδοσιακό τρόπο αναπαράστασης. Οι γράφοι αυτοί
περιγράφουν την διάρκεια ζωής των αντικειµένων της Βάσης, λαµβάνοντας υπόψη
τους αντίστοιχους περιορισµούς. Οι διαδροµές µέσα στους γράφους αυτούς,
αντιστοιχούν σε µία ακολουθία έγκυρων µεταβάσεων µεταξύ των καταστάσεων. Μία
τέτοια ακολουθία µεταβάσεων ονοµάζεται έγκυρη, όταν και µόνο όταν είναι
σύµφωνη µε τους περιορισµούς που έχουν επιβληθεί από το σύστηµα, µέχρι την
τρέχουσα κατάσταση. Στο τελικό στάδιο, οι γράφοι µεταβάσεων µετασχηµατίζονται,
µε την αντίστροφη διαδικασία παραγωγής τους, σε περιγραφές δοσοληψιών, έτσι
ώστε, οι τελευταίες, να µπορούν να εκτελεστούν. Σύµφωνα µε αυτό τον τρόπο
αναπαράστασης, οι δοσοληψίες προσδιορίζονται από ζεύγη προσυνθηκών και
µετασυνθηκών (precondition και post condition αντίστοιχα). Τις δύο αυτές
κατηγορίες συνθηκών τις συναντήσαµε και σε προηγούµενες εργασίες, γεγονός που
δηλώνει την πρωταρχική σηµασία τους στον ορισµό και στην εκτέλεση δοσοληψιών.
Οι συνθήκες, αυτές εκφράζονται σε Κατηγορηµατική Λογική.
Τέλος, στις εργασίες [SW95a] και [SW95b], για

την εξασφάλιση της

επαλήθευσης των περιορισµών ακεραιότητας χρησιµοποιήθηκαν χρονικοί µηχανισµοί
πυροδότησης σκανδάλης, που εκφράζονται σε Μελλοντική Χρονική Λογική(FTL).
Στις εργασίες αυτές, προτείνεται µία µέθοδος αποτίµησης των συνθηκών
πυροδότησης σκανδάλης µε παράλληλο και όχι σειριακό τρόπο, όπως συµβαίνει στα
περισσότερα συστήµατα Βάσεων ∆εδοµένων. Προτείνεται, δηλαδή, η αποτίµηση
περισσοτέρων του ενός τµήµατος των συνθηκών, ταυτόχρονα, όπου και εάν αυτή η
διαδικασία είναι εφικτή.
Οι εκφράσεις, που αναπαριστούν τους περιορισµούς, µεταφράζονται σαν ένα
σύνολο καταστάσεων, λαµβάνοντας υπόψη και την ιστορική συνέχεια της Βάσης που
µοντελοποιείται. Κάθε έγκυρη κατάσταση απορρέει από την προηγούµενη µετά από
την εκτέλεση µίας ενηµέρωσης. Αν θεωρήσουµε σε ένα υποτιθέµενο γράφο, σαν
κόµβους τις έγκυρες καταστάσεις του συστήµατος, τότε οι ακµές που ενώνουν τους
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κόµβους, δηλώνουν την εκτέλεση των αντίστοιχων ενηµερώσεων. Η χρονική
παράµετρος, που αντιστοιχεί σε κάθε κατάσταση, δηλώνει την χρονική στιγµή που
έγινε η ενηµέρωση. Έτσι, για τον έλεγχο επαλήθευσης των συνθηκών, που
επιβάλλονται από τον κάθε µηχανισµό πυροδότησης σκανδάλης, το σύστηµα πρέπει
να αποτιµήσει κάθε προγενέστερη συσχετιζόµενη συνθήκη, αρχίζοντας από την
πρώτη κατάσταση την οποία ο µηχανισµός, πυροδότησης σκανδάλης, επηρεάζει και
τελειώνοντας στην τρέχουσα κατάσταση.
Για βελτίωση του χρόνου απόκρισης του συστήµατος, εις βάρος όµως του
κόστους αποθήκευσης, οι επερωτήσεις, που εµφανίζονται στις συνθήκες, αποτελούν
υλοποιηµένες όψεις των δεδοµένων του συστήµατος.
Στην ίδια εργασία, υιοθετείται και ο όρος σύνολα απαιτήσεων. Τα σύνολα
αυτά διατηρούνται για κάθε µηχανισµό πυροδότησης σκανδάλης, ξεχωριστά και
περιέχουν συνθήκες οι οποίες, εάν ικανοποιηθούν από µία µελλοντική αλληλουχία
µεταβάσεων µεταξύ των µεταβάσεων, θα προκαλέσουν ενεργοποίηση των µηχανισµό
πυροδότησης της αντίστοιχης σκανδάλης. Βασική προϋπόθεση είναι οτι τουλάχιστον
ένα από τα σύνολα απαιτήσεων πρέπει να ικανοποιείται. Ο αλγόριθµος αντικαθιστά,
µε συστηµατικό τρόπο, τις τρέχουσες συνθήκες µε υποσυνθήκες, έτσι ώστε,
σταδιακά, µερικές από τις συνθήκες να επαληθεύονται στην τρέχουσα κατάσταση,
ενώ άλλες να επαληθεύονται σε µεταβάσεις µεταξύ µελλοντικών µεταβάσεων. Για να
βελτιστοποιηθεί η διαδικασία επαλήθευσης των συνθηκών, απαιτήσεις, που δεν
ικανοποιούνται, διαγράφονται.

2.2 Παράλληλη βιβλιογραφία
2.2.1 Καταστατικός λογισµός (Situation calculus)
Υπάρχουν ορισµένες εργασίες πάνω σε ένα πολύ σηµαντικό είδος λογισµού,
τον Καταστατικό. Μία από τις πλέον ενδεικτικές, είναι η εργασία [Rei95]. Στην
συγκεκριµένη εργασία, µεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αναπαράσταση των
δοσοληψιών µίας Βάσης ∆εδοµένων, σύµφωνα µε εκφράσεις αυτού του είδους
Λογισµού. Το ενδιαφέρον του συγγραφέα επικεντρώνεται στη αποτύπωση της
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εξέλιξης της Βάσης, κάτω από την επίδραση µίας αυθαίρετης ακολουθίας
ενηµερώσεων.
Παρέχεται, εξάλλου, µία λύση στο πρόβληµα του πλαισίου, όπως αυτό
εµφανίζεται στην περιοχή εφαρµογής των δοσοληψιών των Βάσεων ∆εδοµένων,
βασισµένη στην αντίστοιχη επίλυση του προβλήµατος αυτού, στο πεδίο της Τεχνητής
Νοηµοσύνης. Η προσέγγιση αυτή πλησιάζει πολύ µε την προτεινόµενη διαδικασία
της προαναφερθείσας εργασίας [Ple96], η οποία είχε στόχο, επίσης, την προσπάθεια
επίλυσης µίας έκφρασης του ίδιου προβλήµατος. Η προσέγγιση αυτή αποτελεί λύση
για ένα περιορισµένο, αλλά, ουσιαστικά, το σηµαντικότερο σύνολο ενηµερώσεων. Η
λύση αυτή αποδεικνύει την µη παραβίαση τόσο των στατικών, όσο και των
δυναµικών περιορισµών, µε την χρήση µαθηµατικών µεθόδων. Παράγεται ένα
σύνολο συναρτήσεων ικανών να αποφασίσουν αν µία ακολουθία ενηµερώσεων
οδηγεί την Βάση σε ασυνεπής κατάσταση. Επίσης παράγει συναρτήσεις για
αποτίµηση ορισµένων επερωτήσεων, πάνω στην, ήδη ενηµερωµένη, Βάση. Ένα
ενδεικτικό παράδειγµα τυποποίησης περιορισµών είναι το ακόλουθο [Rei95]: "s, s’,
"em, sal1, sal2 S0 £ sÙs’ £ s’Ùsal(em, s, sal1)Ù sal(em, s, sal2) Þ sal1 £ sal2, όπου s, s’
είναι καταστάσεις του συστήµατος, ενώ S0 είναι η αρχική κατάσταση της Βάσης που
διαθέτουµε. Ο συγκεκριµένος περιορισµός ακεραιότητας, δηλώνει οτι για κάθε
εργαζόµενο, που αντιστοιχεί στην ελεύθερη µεταβλητή em, σε κάθε κατάσταση της
Βάσης, s’, αντιστοιχεί µισθός sal2, µεγαλύτερος από τον µισθό sal1 που του
αντιστοιχούσε στην προηγούµενη κατάσταση s, της Βάσης. Η ικανοποίηση
περιορισµών, όπως ο προηγούµενος, µπορούν να αποδειχθούν λαµβάνοντας υπόψη
απλά και µόνο την αρχική κατάσταση της Βάσης. Ωστόσο, η προσέγγιση αυτή δεν
εκµεταλλεύεται την πρότερη γνώση, ότι, δηλαδή, οι περιορισµοί επαληθεύονται σε
όλες τις προηγούµενες καταστάσεις πριν την εκτέλεση της δοσοληψίας, οδηγώντας το
σύστηµα σε εκτέλεση περιττών πράξεων πάνω στις καταστάσεις της Βάσης. Έτσι, για
την απόδειξη κάθε περιορισµού, η διαδικασία απόδειξης αρχίζει από την αρχική
κατάσταση της Βάσης και όχι από την προηγούµενη, όπως κάνουν πολλές παρόµοιες
µέθοδοι.
Τέλος, µία εργασία, προγενέστερη της προαναφερθείσας, είναι η [Rei91]. Η
εργασία αυτή ασχολήθηκε, µε την επίλυση του προβλήµατος του πλαισίου στην
περιοχή των Βάσεων ∆εδοµένων, στα πλαίσια του Καταστατικού Λογισµού. Η
εργασία αυτή έχει σαν κύριο στόχο την αναλυτική παρουσίαση του προβλήµατος του
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πλαισίου, στον χώρο των Βάσεων ∆εδοµένων, καλύπτοντας όλες του τις διαστάσεις.
Επιπλέον, ένα ενδιαφέρον συµπέρασµα, της εργασίας αυτής, είναι οτι µπορούµε να
επιλύσουµε το παραπάνω πρόβληµα, µε αυτοµατοποιηµένο τρόπο, µε την
συστηµατική δηµιουργία κατάλληλων αξιωµάτων, όπως µας απέδειξε η εργασία
αυτή.

2.2.2. Άλλες εργασίες

Μία, εξίσου σηµαντική, εργασία στον χώρο της διατήρησης των περιορισµών
ακεραιότητας, είναι η εργασία [BMR95], η οποία δείχνει γιατί το πρόβληµα του
πλαισίου

είναι

ιδιαίτερα

σηµαντικό

στην

περιγραφή

προδιαγραφών

αντικειµενοστραφών Βάσεων. Η ιδιαιτερότητα που συναντάµε στην περίπτωση αυτή
είναι οτι οι δοσοληψίες περιγράφονται από υπερκλάσεις και κληρονοµούνται σε
υποκλάσεις. Τα αποτελέσµατα επεξεργασίας των κανόνων, πρέπει να ληφθούν υπόψη
και να ελεγχθούν σύµφωνα µε τους περιορισµούς ακεραιότητας. Σύµφωνα µε
εκτεταµένη έρευνα γύρω από την σχετική βιβλιογραφία, δεν υπάρχει καµία
προηγούµενη προσπάθεια σύνδεσης του προβλήµατος των επιπτώσεων, µε το
πρόβληµα ασφάλειας των δοσοληψιών. Στα πρώτα βήµατα της µεθοδολογίας, που
παρουσιάζεται

στην

εργασία

αυτή,

οι

προδιαγραφές

των

δοσοληψιών

µετασχηµατίζονται, ώστε να εµπεριέχουν την σηµασιολογία των περιορισµών. Την
τακτική αυτή την συναντήσαµε ακόµα και στις σχεσιακές Βάσεων ∆εδοµένων, αλλά
και στις Βάσεις Γνώσεων. Εάν οι νέες προδιαγραφές δεν επαληθεύονται, τότε οι
περιορισµοί είναι βέβαιο οτι θα παραβιαστούν κατά την εκτέλεση των αντίστοιχων
δοσοληψιών. Με την ενσωµάτωση της σηµασιολογίας αυτής στις νέες προδιαγραφές,
δεν είναι πλέον απαραίτητος ο έλεγχος των περιορισµών κατά την εκτέλεση του
προγράµµατος, ενώ το κέρδος στην απόδοση του συστήµατος είναι σηµαντικό.
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Το πρόβληµα της διατήρησης των περιορισµών ακεραιότητας, όπως
αναφέραµε και σε προηγούµενη ενότητα, έχει δεχθεί αρκετά µεγάλη προσοχή στην
βιβλιογραφία των προηγούµενων δύο δεκαετιών. Οι περισσότερες προτεινόµενες
τεχνικές, για την διατήρηση των περιορισµών, βασίζονται στην παρακολούθηση από
ένα πρόγραµµα γενικής χρήσης εφαρµογή ανεξάρτητο της εκάστοτε εφαρµογής που
µας επιβεβαιώνει ότι οι ενηµερώσεις δεν παραβιάζουν τους σηµασιολογικούς
περιορισµούς.
Μία εξίσου δηµοφιλής προσέγγιση βασίζεται στην διατήρηση µέσο των
δοσοληψιών, η οποία αποτελεί πηγή έµπνευσης και για την παρούσα εργασία [Li90],
[CW90]. Η πρώτη τεχνική απαλλάσσει τον χρήστη από την επιβάρυνση της
υλοποίησης δοσοληψιών προς την Βάση, ώστε κανένας περιορισµός να µην
παραβιάζεται. Η δεύτερη τεχνική απαιτεί οι προδιαγραφές των δοσοληψιών
ενηµέρωσης να δίνονται εκ των προτέρων. Οι δοσοληψίες τροποποιούνται, έτσι, ώστε
να υπάρχει εγγύηση επαλήθευσης των περιορισµών της Βάσης µετά από την
εκτέλεση κάθε ακολουθίας δοσοληψιών.
Σε προηγούµενες εργασίες [Ple93] και [Ple95], παρουσιάστηκε µία µέθοδος
απλοποίησης κατά την διάρκεια του χρόνου µετάφρασης για Βάσεις ∆εδοµένων,
όπου οι περιορισµοί ακεραιότητας, οι οποίοι προσδιορίζονται από µία χρονική
γλώσσα[BMJ90], [Ple93b], εξειδικεύονται και απλοποιούνται λαµβάνοντας υπόψη τις
προβλεπόµενες δοσοληψίες. Στην εργασία αυτή θα παρουσιάσουµε µία διπλή
προσέγγιση, που ονοµάζεται τροποποίηση δοσοληψιών κατά την µετάφραση(compiletime transaction modification), σε περιβάλλον συστηµάτων Βάσεων Γνώσεων που
περιέχουν περιορισµούς ακεραιότητας και παραγωγικούς κανόνες. Πιο συγκεκριµένα,
εξετάζουµε πώς οι δοσοληψίες, που περιγράφονται από το ζεύγος προσυνθηκών και
µετασυνθηκών (precondition-post condition), µπορεί να τροποποιηθεί, ούτως ώστε οι
περιορισµοί, που έµµεσα ή άµεσα επηρεάζουν, διατηρούνται και στην κατάσταση
που οδηγείται το σύστηµα µετά την εκτέλεση της δοσοληψίας.
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Προσδιορίζοντας τις δοσοληψίες της Βάσης ∆εδοµένων µε τις προαναφερθείσες
συνθήκες, επιτρέπεται στον σχεδιαστή να δηλώσει ποιο θα είναι το αποτέλεσµα µίας
δοσοληψίας και όχι πως αυτό θα επιτευχθεί. Τα σύνολα προσδιορισµών των Βάσεων
∆εδοµένων θα πρέπει να δίνονται σε µία προκαθορισµένη µορφή. Η γλώσσα που
προσδιορίζει την µορφή αυτή θα πρέπει να συνοδεύεται από τον απαραίτητο
µηχανισµό απόδειξης των ιδιοτήτων των προδιαγραφών. Έτσι, επιλέξαµε την
Χρονική Λογική Πρώτης Τάξεως(ή T.F.O.L.), για να εκφράσουµε τις συνθήκες που
προαναφέραµε, τους περιορισµούς και τους παραγωγικούς κανόνες. Αντιµετωπίζουµε
το πρόβληµα της απόδειξης της διατήρησης των περιορισµών σχετίζοντάς το µε το
πρόβληµα του πλαισίου και των επιπτώσεων.
Στην πλειοψηφία των υπαρχόντων µεθόδων για διατήρηση περιορισµών
ακεραιότητας µέσω δοσοληψιών, το πρόβληµα του πλαισίου και των επιπτώσεων έχει
είτε αγνοηθεί, είτε προσπεραστεί µε την έννοια αυθαίρετων συµπερασµάτων που
εκφράζουν ότι «...τίποτα άλλο δεν αλλάζει, εκτός από αυτά που έχουν ρητά δηλωθεί
ότι αλλάζουν κατά την διάρκεια µίας ενηµέρωσης…». Με δεδοµένο, λοιπόν, ένα
σύνολο προδιαγραφών για δοσοληψίες, το πρόβληµα της περιληπτικής δήλωσης ότι
«…και τίποτα άλλο δεν αλλάζει…», ονοµάζεται πρόβληµα πλαισίου(frame problem).
Το πρόβληµα των επιπτώσεων(ramification problem) αναφέρεται στην ανεύρεση µίας
µεθόδου αποφυγής της ανάγκης επιπλέον προσδιορισµού έµµεσων αποτελεσµάτων
µίας ενέργειας. Πολλές προσεγγίσεις επίλυσης, αυτών των προβληµάτων,
δηµοσιεύθηκαν τα τελευταία χρόνια, κυρίως στο επιστηµονικό πεδίο της Τεχνητής
Νοηµοσύνης.
Το άρθρο [LR94] παρουσιάζει µία λύση στο πρόβληµα του πλαισίου µε
εφαρµογές σε συστήµατα ενηµερώσεων Βάσεων ∆εδοµένων. Η λύση περιέχει την
συστηµατική παραγωγή ενός συνόλου αξιωµάτων που ονοµάζονται αξιώµατα
επόµενης κατάστασης(successor state axioms), τα οποία περιγράφουν ολοκληρωτικά
πώς ορισµένα κατηγορήµατα µεταβάλλουν την τιµή αληθείας τους, από κατάσταση
σε κατάσταση, σαν αποτέλεσµα της εκτέλεσης ορισµένων δοσοληψιών. Μία
γεννήτρια δηµιουργίας τέτοιων αξιωµάτων, µε την παρουσία περιορισµών και
συγκεκριµένων ορισµών για µη τερµατικά κατηγορήµατα, προτείνεται στην εργασία
[Pi94]. Στην εργασία µας συσχετίζουµε την λύση αυτή, µε το πρόβληµα της
διατήρησης των περιορισµών.
Στις εργασίες [BMR93] και [BMR95], εξηγούνται οι λόγοι για τους οποίους
το

πρόβληµα

του

πλαισίου

γίνεται

τόσο
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έντονο

στους

προσδιορισµούς

3.1 Επιπτώσεις(Ramifications)
αντικειµενοστραφών Βάσεων, όπου οι δοσοληψίες περιγράφονται από υπερκλάσεις
και κληρονοµούνται σε υποκλάσεις. Τα επιχειρήµατα που παρουσιάζονται εδώ,
εφαρµόζονται απευθείας στον προσδιορισµό δοσοληψιών Βάσεων δεδοµένων. Τα
αποτελέσµατα της αποτίµησης ή πυροδότησης των κανόνων πρέπει να ληφθούν
υπόψη και να ελεγχθούν για τους περιορισµούς ακεραιότητας. Επιπλέον, οι
προδιαγραφές των δοσοληψιών µπορούν να προσδιοριστούν από υπερκλάσεις σε
υποκλάσεις και να συγχωνευτούν, ώστε να σχηµατίσουν σύνθετες δοσοληψίες. Τα
αποτελέσµατα των νέων αυτών δοσοληψιών πρέπει να χαρακτηριστούν επακριβώς.
Σύµφωνα µε τα υπάρχοντα δεδοµένα, δεν έχει γίνει καµία προηγούµενη
προσπάθεια σύνδεσης του προβλήµατος των επιπτώσεων µε την απόδειξη της
ασφάλειας των δοσοληψιών. Στην πραγµατικότητα, µία επίλυση του προβλήµατος
των επιπτώσεων µπορεί να προτείνει µία στρατηγική για την διατήρηση των
περιορισµών

ακεραιότητας.

Αρχικά

εµπλουτίζουµε

τις

προδιαγραφές

των

δοσοληψιών ώστε να περιλαµβάνει µία υλοποίηση των περιορισµών(οι οποίοι µπορεί
να είναι απλούστερες µορφές εκφράσεων). Εάν οι νέες προδιαγραφές δεν
επαληθεύονται, τότε οι περιορισµοί παραβιάζονται. Η διαδικασία εµπλουτισµού
δηλώνει ότι οι περιορισµοί δεν είναι απαραίτητο να ελεγχθούν κατά την διάρκεια της
εκτέλεσης της εφαρµογής.
Η επόµενη παράγραφος προσπαθεί να επιτύχει µία ανασκόπηση των θεµάτων
σχετικά µε τις επιπτώσεις(ramification) και περιγράφει µία επέκταση στην επίλυση
των προβληµάτων του πλαισίου και των επιπτώσεων, για την περίπτωση
συγκεκριµένων προδιαγραφών δοσοληψιών.

3.1 Επιπτώσεις(Ramifications)
Στην ενότητα αυτή, παρέχουµε το απαραίτητο θεωρητικό υπόβαθρο για την
κατανόηση της µεθόδου επεξηγήσεων στο πεδίο της τροποποίησης των δοσοληψιών.
Θα κάνουµε µία ανασκόπηση στα διάφορα θέµατα και στις ιδιότητες των
επεξηγήσεων. Το υλικό της ανασκόπησης βασίζεται στις εργασίες [Ple96], [F88] και
[Pi94], όπως οι ορισµοί αυτοί µπορούν να αντιστοιχιστούν στο πεδίο των Βάσεων
∆εδοµένων.
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3.1.1 Θεµελιώδεις Γνώσεις
Ας υποθέσουµε ότι έχουµε µία Βάση Γνώσεων, ΒΓ, η οποία περιλαµβάνει ένα
σύνολο κατηγορηµάτων που αναπαριστούν αληθή γεγονότα στην ΒΓ, ένα σύνολο R
συµπερασµατικών κανόνων και ένα σύνολο Ι περιορισµών ακεραιότητας. Οι
περιορισµοί και οι κανόνες εκφράζονται σαν, περιορισµένου εύρους, µορφές
εκφράσεων Λογικής Πρώτης Τάξεως(Λ.Π.Τ.), στην οποία αναγνωρίζουµε έναν
χρονικό τύπο Time, για χρονικά σηµεία. Για συντοµία θα αναφερόµαστε από εδώ και
στο εξής στην λογική αυτή σαν ΧΛΠΤ(Χρονική Λογική Πρώτης Τάξεως). Ο
χρονικός τύπος µεταφράζεται σαν να είναι σχετικός, γραµµικός, διακριτός & άπειρος.
Ο τύπος αυτός µπορεί να θεωρηθεί σαν ένα σύνολο ισοµορφικό µε τους ακέραιους.
∆ιαισθητικά, µία επίπτωση(ramification) µίας έκφραση(formulae) φ, είναι µία
έκφραση Ν, τέτοια ώστε η Ν να είναι αναπόφευκτα αληθής εάν και µόνο εάν η φ
είναι αληθής[F88]. Αυτός ο ορισµός υπόκειται σε διαφορετικές µεταφράσεις, για
διαφορετικά µοντέλα του κόσµου µας. Εάν το µοντέλο, στην προκειµένη περίπτωση
η ΚΒ, εκφράζεται σαν ένα θεώρηµα Λογικής Πρώτης Τάξεως(ΛΠΤ), τότε η έννοια
της επίπτωσης µπορεί να αποδοθεί σαν µία συνεπαγωγή ΛΠΤ.
Μία έκφραση φ βρίσκεται σε κανονική µορφή τύπου prenex, εάν είναι της
µορφής: φ º Q1x1/S1,…, Qmxm/Sm φ*, όπου Q1,…, Qm είναι είτε καθολικοί είτε
υπαρξιακοί ποσοδείκτες(",$ αντίστοιχα), S1,…, Sm είναι κατηγορίες στις οποίες
µπορεί µία µεταβλητή από τις x1…xm, να ανήκει, ενώ, τέλος, φ* είναι µία έκφραση
απαλλαγµένη από ποσοδείκτες. Πιο αναλυτικά ακολουθεί ένας χρήσιµος ορισµός:
Ορισµός Νο1(Επίπτωση): Με δεδοµένη µία Βάση Γνώσεων ΒΓ και µία έκφραση φ
σε prenex κανονική µορφή µε µεταβλητές x1…xm που εισάγονται από ποσοδείκτες,
µία έκφραση Ν µε ελεύθερες µεταβλητές y1…yn ανάµεσα στις x1…xm, είναι µία
επίπτωση της φ στην ΒΓ, εάν ισχύει η σχέση ΒΓ È {φ} |= "y1,…," yn Ν.

Από τον ορισµό αυτό, όπως βρίσκεται καθαρά διατυπωµένος στην [Ple965],
είναι εύκολο να επιβεβαιώσουµε τις παρακάτω ιδιότητες των επιπτώσεων:
1. Εάν µία επίπτωση Ν, µίας έκφρασης φ, είναι γνωστό ότι δεν ικανοποιείτε, τότε η
ίδια η έκφραση φ δεν ικανοποιείτε
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2. Οι επιπτώσεις i, µίας έκφρασης φ, µπορούν να περιορίσουν το εύρος του χώρο
έρευνα για την ικανοποίηση της ίδιας της φ
3. ∆ιάφοροι µετασχηµατισµοί µπορεί να είναι εφαρµόσιµοι σε κάποιες από τις
επιπτώσεις των εκφράσεων φ, χωρίς, όµως, να είναι εφαρµόσιµοι στις ίδιες τις
εκφράσεις.
Για τον λόγο αυτό, εάν υπάρχει ένας συστηµατικός τρόπος παραγωγής
επιπτώσεων, από ένα σύνολο τέτοιων εκφράσεων όπως η φ, οι παραγόµενες
επιπτώσεις µπορούν να χρησιµοποιηθούν για βελτιστοποίηση της αποτίµησης των
ίδιων των εκφράσεων.
Η δηµιουργία επιπτώσεων από µία έκφραση φ, ουσιαστικά περιλαµβάνει µία
τµηµατική περιγραφή µίας κατάστασης, όπου η φ στηρίζεται από επιπρόσθετες
περιγραφές που πηγάζουν από την γνώση για την συνέπεια της κατάστασης. Μία
διαδικασία δηµιουργίας επιπτώσεων µπορεί να απαιτεί ένα αυθαίρετο αριθµό
συµπερασµάτων. Από τις διαδικασίες συνεπαγωγής της Λ.Π.Τ., έπεται ότι το
πρόβληµα της ανεύρεσης επιπτώσεων, είναι δυσεπίλυτο, ενώ σε µερικές περιπτώσεις
ακόµα και άλυτο. Μία ειδικότερη, αλλά πολύ αποτελεσµατική, αντιµετώπιση του
προβλήµατος αυτού, µπορεί να επιτευχθεί περιορίζοντας την κλάση των εκφράσεων
για τις οποίες µπορούµε να δηµιουργήσουµε επιπτώσεις, τεχνική που έχουµε
συναντήσει και σε εργασίες που προαναφέραµε στη Κεφάλαιο 2.
Επιπλέον, δεν είναι όλες οι παραγόµενες, από µία έκφραση, επιπτώσεις,
χρήσιµες για την διαδικασίας απλοποίηση της απόδειξης της ευστάθειας της
έκφρασης αυτής. Για τον λόγο αυτό, η γεννήτρια πρέπει να καθοδηγείται ώστε να
παράγει µόνο τις χρήσιµες επιπτώσεις παρέχοντας τις απαραίτητες κλάσεις εισόδου.
Στην πραγµατικότητα, η διαδικασία που θα περιγράψουµε σε επόµενα στάδιο της
εργασίας µας παράγει µόνο τις εκφράσεις που µας είναι απολύτως απαραίτητες.
Η διαδικασία τροποποίησης ενός αρχικού στόχου, µε την σύζευξή του µε
επιπρόσθετους περιορισµούς, έτσι ώστε η νέα, τροποποιηµένη έκφραση να είναι
λιγότερο

δύσκολο

στο

να

ελεγχθεί

από

την

αρχική,

ονοµάζεται

εκλέπτυνση(supersumption)[F88]. Οι µέθοδοι, που προτείνονται στην εργασία µας,
εφαρµόζονται µόνο σε συζευγµένες εκφράσεις. Είναι εύκολο να καθορίσουµε την
ορθότητα της διαδικασίας εκλέπτυνσης για εκφράσεις σε ∆ιαζευκτική Κανονική
Μορφή(∆ΚΜ ή σύµφωνα µε την αγγλική ορολογία DNF). Το Πόρισµα2 είναι µία
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απευθείας συνέπεια του ορισµού της επίπτωσης, ενώ το Πόρισµα3 είναι αποτελεί µία
συνέπεια των ιδιοτήτων της συνεπαγωγής της ΛΠΤ. Στην εργασία [Ple965],
φαίνονται πιο αναλυτικά τα ακόλουθα πορίσµατα:
Πόρισµα 2: Εάν Ν είναι µία επίπτωση της έκφρασης φ σε µία ΒΓ και το Ν δεν
ισχύει(είναι πάντα ψευδής) στην ΒΓ, τότε το ίδιο ισχύει και για την φ.
_____________________________________________________________________
Πόρισµα 3: Ας υποθέσουµε ότι φ είναι µία έκφραση σε ∆ΚΜ, δηλαδή είναι της
µορφής φ º φ1È…Èφn, όπου κάθε ένα από τα φi αποτελείται από συζευγµένα
κατηγορήµατα. Επίσης, υποθέτουµε ότι Νi είναι µία επίπτωση του φi,, "i =1,…,n και
ισχύει η σχέση ΒΓ |= (φi Þ Νi). Τότε εάν ισχύει η σχέση ΒΓ |= Ø Νi, τότε ισχύει και
η σχέση ΒΓ |= Ø φ.
Σύµφωνα µε το Πόρισµα 2, δοθείσας µίας έκφρασης φ σε ∆ΚΜ, µπορούµε να
παράγουµε επιπτώσεις από τις συζεύξεις της έκφρασης και τότε να δοκιµάσει εάν
όλες οι επιπτώσεις παραµένουν ψευδείς. Εάν αυτό ισχύει, τότε η αρχική έκφραση
είναι ψευδής. Η στρατηγική αυτή είναι χρήσιµη για την περίπτωση που ο χρήστης
ενδιαφέρεται να παρακολουθήσει πότε η έκφραση παραβιάζεται, παρά για την
περίπτωση που ενδιαφέρεται να αποδείξει ότι η έκφραση είναι πάντα αληθής. Όπως
θα αποδείξουµε και στο επόµενο κεφάλαιο, η στρατηγική αυτή είναι επαρκής για την
παρακολούθηση των

παραβιάσεων των περιορισµών ακεραιότητας. Το επόµενο

Πόρισµα(Πόρισµα 4) είναι διατυπωµένο, αναλυτικότερα, στην εργασία [Ple965] και
προσδιορίζει την πληρότητα της διαδικασίας εκλέπτυνσης. Το αποτέλεσµα αυτό,
αποδεικνύει την ορθότητα της διαδικασίας τροποποίησης, όσον αφορά στην
ικανοποίηση της παραγόµενης έκφρασης.
Πόρισµα 4(Πληρότητα της απλούστευσης): Ας υποθέσουµε ότι φ είναι µία έκφραση
της µορφής φ º Q1x1,…,Qmxm φ*, όπου Q1,…,Qm είναι είτε καθολικοί είτε υπαρξιακοί
ποσοδείκτες(",$ αντίστοιχα), καθένας από τους οποίους εισάγει την αντίστοιχη
µεταβλητή από το σύνολο x1…xm. Επίσης, φ* είναι µία έκφραση σε ∆ΚΜ
απαλλαγµένη από ποσοδείκτες, όπου κάθε µία από τις x1…xm εµφανίζεται σε
τουλάχιστον µία από της διαζεύξεις της φ. Τέλος, Ν είναι µία επίπτωση της φ στην
ΒΓ. Τότε ισχύει η σχέση (ΒΓ È {φ}) |= (Q1x1,…,Qmxm (φ* Ç Ν)).

27

3.2 Πρόβληµα πλαισίου

3.2 Πρόβληµα πλαισίου
Τα επιχειρήµατα υπέρ της άποψης ότι είναι προτιµότερη η προετοιµασία του
τυπικού προσδιορισµού ενός προγράµµατος, πριν την υλοποίησή του σε µία γλώσσα
προγραµµατισµού, είναι έως τώρα πολύ γνωστά και αποδεκτά από ένα ευρύ φάσµα
της επιστηµονικής κοινότητας. Οι προδιαγραφές των προγραµµάτων δηλώνουν,
περισσότερο, τι υποτίθεται οτι θα κάνει το επιθυµητό πρόγραµµα και λιγότερο πως
θα το επιτύχει, µε την χρήση κατάλληλων µηχανισµών περιγραφής προσδιορισµών,
τους οποίους καλούµε γλώσσες προδιαγραφών(specification languages). Η επάρκεια
των γλωσσών αυτών απορρέει από διάφορα καθολικά κριτήρια όπως είναι η
εκφραστικότητα αλλά και
·

καταλληλότητα των µηχανισµών περιγραφής, που σηµαίνει ο βαθµός στον οποίο
µία τέτοια γλώσσα επιτρέπει στον σχεδιαστή να εκφράσει τον σκοπό µίας
διαδικασίας, µε ένα ακριβή, απλό, σαφή, κατανοητό, τµηµατικό και εύκολα
τροποποιήσιµο τρόπο.

·

∆υνατότητα υποστήριξης τυπικής µεταχείρισης, δηλαδή η έκταση µέσα στην οποία
µία γλώσσα προδιαγραφών παρέχει µία θεµελίωση και οδηγεί στην υποστήριξη
µίας µεθοδολογίας για µία τυπική απόδειξη ιδιοτήτων που σχετίζονται µε το
πρόγραµµα και τους σχεδιαστές του.
Το πρώτο κριτήριο επικεντρώνεται σε θέµατα µηχανικής, σε αντιδιαστολή µε

θέµατα που αφορούν στην εκφραστικότητα. Η σηµασία τέτοιων θεµάτων
υποστηρίζεται πολύ από εργασίες της σύγχρονης έρευνας πάνω σε γλώσσες
προδιαγραφών. Μετά από όλα αυτά, κάποιος θα µπορούσε δηλώσει οτιδήποτε
χρειάζεται για µία τυπική περιγραφή προδιαγραφών, χρησιµοποιώντας έννοιες ενός
ικανοποιητικά πλούσιου συνόλου θεωριών, ή λογική κατηγορηµάτων.
Το δεύτερο κριτήριο µετράει τον βαθµό στον οποίο η επισηµότητα στις
εκφράσεις οδηγεί σε µία µεθοδολογία, κατά προτίµηση να υποστηρίζεται από
εργαλεία, για την απόδειξη ιδιοτήτων σχετικά µε προδιαγραφές. Ένα οικείο είδος
αποδείξεων που αφορά προδιαγραφές, είναι να δείξουµε οτι σε κάποιες υλοποιήσεις οι
προδιαγραφές αυτές επαληθεύονται. Ένα άλλο είδος υποχρέωσης απόδειξης(proof
obligation), η οποία εµφανίζεται µε την χρήση τεχνικών προδιαγραφών βασισµένες σε
κάποιο µοντέλο, όπως η VDM που παρουσιάζεται στην εργασία [BMR95], απαιτεί ο
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σχεδιαστής να αποδείξει ότι κάθε διαδικασία διατηρεί τις καθολικές σταθερές του
προγράµµατος, που είναι µέρος των προδιαγραφών.
Οι σταθερές καταστάσεων(State invariant), όπως για παράδειγµα «µόνο όσοι
µαθητές έχουν πληρώσει τα δίδακτρα µπορούν να εµφανιστούν στις λίστες
µαθηµάτων», είναι γνωστές και ως περιορισµοί ακεραιότητας στον κόσµο των
Βάσεων ∆εδοµένων. Τέτοιοι περιορισµοί δηλώνονται, συνήθως, στον ορισµό της
Βάσης ∆εδοµένων, ανεξάρτητα από διαδικασίες που έχουν πρόσβαση ή ενηµερώνουν
την Βάση. Αυτό συµβαίνει, τόσο εξαιτίας του γεγονότος οτι η Βάση παραµένει
συνεπής και ανάµεσα σε διαδοχικές εκτελέσεις των διαδικασιών όσο και εξαιτίας της
απαίτησης να εισάγονται στο σύστηµα νέες διαδικασίες συνεχώς.
Έστω µία διαδικασία p η οποία προσδιορίζεται µε όρους που περιέχονται σε
ένα ζεύγος από συνθήκες, δηλαδή ένα ζεύγος της µορφής <precondition, post
condition> ή αλλιώς <pre-p, post-p>. Το ζεύγος αυτό αναφέρεται στις συνθήκες που
πρέπει να ισχύουν τόσο πριν(pre-p), όσο και µετά(post-p) από την εκτέλεση της p.
Υποθέτουµε επίσης ότι η έκφραση Ι αποτελεί µία σταθερά που θα πρέπει να ισχύει
πάντα. Τότε η υποχρέωσης απόδειξης θα είναι της µορφής: ΙbeforeÙpre-pÙpost-p Þ Iafter
Στην σχέση αυτή, η Ιbefore δίνει τιµή στην σταθερά Ι σύµφωνα µε την
κατάσταση του προγράµµατος πριν από την εκτέλεση της p(η κατάσταση στην οποία
η pre-p έχει πάρει τιµή) και Iafter αντίστοιχα αναφέρεται στην επόµενη κατάσταση και
την συνθήκη post-p. Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να παρουσιάσουµε µία οικογένεια
προβληµάτων που υπάρχουν στην περιοχή της περιγραφής προδιαγραφών οι οποίες
χρησιµοποιούν τις έννοιες του ζεύγους συνθηκών <precondition, post condition> και
σχετίζονται µε ένα πρόβληµα που τοποθετήθηκε στον χώρο της Τεχνητής
Νοηµοσύνης εδώ και πολλά χρόνια [McCarthy69]. Το πρόβληµα αυτό είναι αυτό που
εν συντοµία παρουσιάσαµε προηγουµένως, το αποκαλούµενο πρόβληµα πλαισίου.
Ορισµός: Η ανεύρεση του ελάχιστου συνόλου συνθηκών και εκφράσεων που
απαιτούνται ώστε να δηλώσουµε σε ένα σύστηµα, όπως για παράδειγµα µία Βάση
∆εδοµένων, οτι «…και τίποτα άλλο δεν αλλάζει…», αποκαλείται πρόβληµα του
πλαισίου.
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3.2.1 Γενικά για το πρόβληµα του πλαισίου
Στο σηµείο αυτό θα προσπαθήσουµε να παρουσιάσουµε το πρόβληµα του
πλαισίου χρησιµοποιώντας για παράδειγµα µία Βάση ∆εδοµένων. Το πρόβληµα ΄του
πλαισίου δεν υφίσταται µόνο στο πεδίο των Βάσεων ∆εδοµένων, αλλά η απεικόνισή
του στο πεδίο αυτό είναι ένας από τους αρχικούς στόχους της εργασίας αυτής. Για
την

περιγραφή

αυτή

χρησιµοποιήσαµε

την

Προτασιακή

Λογική

Πρώτης

Τάξης(Π.Λ.Π.Τ), ώστε να εκφράσουµε τις συνθήκες µε τον πιο κατανοητό, για τον
αναγνώστη, τρόπο.
Υποθέτουµε ότι διαθέτουµε ένα τµήµα των αρχικών προδιαγραφών για την
απλή διαδικασία πρόσληψης ενός υπαλλήλου, σε µία εταιρία. Την διαδικασία αυτή
την ονοµάζουµε hire και έχει σαν ορίσµατα τον υπάλληλο (em από την αντίστοιχη
λέξη employee) και τo τµήµα της εταιρίας που ο υπάλληλος θα εργάζεται(dep από
την αντίστοιχη λέξη department), καθώς και την ίδια την εταιρία(cmp από την
αντίστοιχη λέξη company). Έχουµε, δηλαδή, την διαδικασία hire(em, dep, cmp). Ο
ορισµός της διαδικασίας αυτής, έχει, σύµφωνα µε όσα προαναφέραµε, ως εξής:
hire(em, dep, cmp)
Pre: dep_size(dep, cmp) < max_size(dep, cmp) Ù ØWorkIn(em, dep, cmp)
Post: dep_size(dep, cmp) = dep_size(dep, cmp) +1 Ù @WorkIn(em, dep, cmp)
Στο παράδειγµά αυτό, οι συναρτήσεις dep_size(dep, cmp) και max_size(dep,
cmp) δηλώνουν τον τρέχον, καθώς και τον µέγιστο επιτρεπόµενο αριθµό υπαλλήλων
που έχουν προσληφθεί στο τµήµα dep, της εταιρίας cmp αντίστοιχα, ενώ το
κατηγόρηµα WorkIn(em, dep, cmp) δηλώνει οτι ο υπάλληλος em εργάζεται στο
τµήµα dep, της εταιρίας cmp. Ο µέγιστος αριθµός δεν είναι απαραίτητο να υπάρχει
αφού, εν γένη, οι ανάγκες κάθε εταιρίας είναι διαφορετικές. Για να αναφερθούµε στις
τιµές των µεταβλητών αµέσως πριν καθώς και αµέσως µετά της εκτέλεση της
διαδικασίας υιοθετούµε τις έννοιες τονισµένο και µη τονισµένο(primed/unprimed) και
τις εκφράζουµε µε την παρουσία ή την απουσία αντίστοιχα του συµβόλου @. Αν και
στην διεθνή βιβλιογραφία το αντίστοιχο σύµβολο είναι το «’», η επιλογή του
συγκεκριµένου συµβόλου δεν είναι τυχαία. Επιθυµούµε να αναπαραστήσουµε το
σύµβολο αυτό µε ένα πλήκτρο του αγγλικού πληκτρολογίου, ώστε να µπορεί να
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χρησιµοποιηθεί από τον χρήστη του συστήµατος που υλοποιήσαµε. Έτσι, το
κατηγόρηµα @WorkIn(em, dep, cmp) δηλώνει οτι ο υπάλληλος em θα εργάζεται στο
τµήµα dep, της εταιρίας cmp, αµέσως µετά την εκτέλεση της διαδικασίας hire(em,
dep, cmp).
Σύµφωνα, λοιπόν, µε τον ορισµό της διαδικασίας αυτής, απαραίτητη συνθήκη
για την πρόσληψη ενός εργαζόµενου σε ένα τµήµα µίας εταιρίας, είναι η ύπαρξη
διαθέσιµων θέσεων, καθώς και η αποφυγή διπλής εγγραφής του υπαλλήλου σε ένα
τµήµα. Η συνθήκη που επιβάλλεται να ισχύει µετά την εκτέλεση της διαδικασίας
αυτής(post condition), προσδιορίζει τα αποτελέσµατα της διαδικασίας στην τελική
κατάσταση, περιλαµβάνοντας την επαύξηση του µετρητή των προσληφθέντων
υπαλλήλων στο τµήµα της εταιρίας, καθώς και αλλάζοντας τιµή αληθείας στο
κατηγόρηµα WorkIn(em, dep, cmp), κάνοντάς το αληθές από ψευδές.
∆υστυχώς, οι προδιαγραφές της διαδικασίας αυτής υπόκειται σε, τουλάχιστον
δύο, διαφορετικές προσεγγίσεις. Επιπλέον, η πιο διαισθητική προσέγγιση είναι η
δυσκολότερη για να δηµιουργηθεί σε Λογική Κατηγορηµάτων. Για να γίνει εµφανές
το πρόβληµα αυτό, υποθέτουµε δύο υλοποιήσεις των προδιαγραφών. Η πρώτη φέρει
ως αποτέλεσµα δύο ακριβώς αλλαγές στην κατάσταση του προγράµµατος, όπως
απαιτείται από την post-p. Η δεύτερη κάνει αυτές τις αλλαγές, όµως επίσης, αλλάζει
µερικά άλλα κατηγορήµατα, όπως το WorkIn ενδεχοµένως µε διαφορετικά
γνωρίσµατα.
Πιο αναλυτικά, µια πιο διαισθητική και πιο «σφικτή», προσέγγιση των
προδιαγραφών είναι συνεπής µε την δεύτερη υλοποίηση, επειδή η υλοποίηση αυτή
κάνει περισσότερες λειτουργίες από όσες είναι απαραίτητες ώστε να καθίσταται η
συνθήκη post-p αληθής. Με άλλα λόγια, η διαισθητική προσέγγιση περιλαµβάνει µία
έκφραση της µορφής «…και τίποτα άλλο δεν αλλάζει…», για να περιορίσει τις
τροποποιήσεις που µια διαδικασία συνεπάγεται. Η δήλωση αυτή είναι µία µορφή του
προβλήµατος του πλαισίου.
Μία δεύτερη, η οποία είναι και αρκετά χαλαρή, προσέγγιση δεν περιλαµβάνει
δήλωση, της µορφής που προαναφέραµε και είναι συνεπής και µε τις δύο υλοποιήσεις
που προαναφέραµε. Η προσέγγιση αυτή είναι λιγότερο διαισθητική στο πρόβληµα
αυτό, ενώ θέτει ένα χαµηλότερο εύρος αποτελεσµάτων της διαδικασίας που
προσδιορίζει. Ωστόσο, έχει δύο πλεονεκτήµατα. Είναι λιγότερο περιοριστική
προσφέροντας µεγαλύτερη ελευθερία στην υλοποίηση, που είναι µια επιθυµητή
ιδιότητα των προσδιορισµών, καθώς επίσης παρέχει ένα απλό φορµαλισµό σε Λογική
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Κατηγορηµάτων: Κατά πρώτον, βλέπει τις καταστάσεις σαν µοντέλα για προτάσεις
που αφορούν unprimed κατηγορήµατα και συναρτήσεις-οι µεταβλητές που το
πρόγραµµα θα ενηµερώσει.
Η τελική υλοποίηση πρέπει να εγκαταστήσει µία κατάσταση, όπου η έκφραση
της post-p να γίνεται αληθής, µε τα primed κατηγορήµατα να αποτιµώνται στην
τελική κατάσταση, ενώ τα unprimed κατηγορήµατα να αποτιµώνται στην αρχική
κατάσταση. Κατά δεύτερον, µε την βοήθεια της διαδικασίας δηµιουργίας
primed/unprimed κατηγορηµάτων, µπορούµε να συνδέσουµε, στην έκφραση των prep και post-p, κατηγορήµατα που αναφέρονται τόσο στην αρχική, όσο και την τελική
κατάσταση.
Είναι αξιοσηµείωτο ότι η σχέση µεταξύ των κατηγορηµάτων R και @R, είναι
ολοκληρωτικά συµβατική(στην έκφραση της συνθήκης post-p)-µπορούν να
αποκαλεστούν επίσης µε εντελώς διαφορετικά ονόµατα. Πιο συγκεκριµένα, κάθε
υποχρέωση απόδειξης, της προαναφερθείσας µορφής, που περιλαµβάνει µία σταθερά
κατάστασης Ι, του προγράµµατος και µία διαδικασία p, µαζί µε ένα ζεύγος συνθηκών
<pre-p(x), post-p(x)>, µπορεί να οριστεί ως εξής:
"x[I Ù pre-p(x) Ù post-p(x)] Þ @I
όπου το @Ι αναπαριστά την σταθερά κατάστασης Ι, όπως την περιγράψαµε
παραπάνω, µε όλα τα κατηγορήµατά του να αναφέρονται στην επόµενη κατάσταση
της εκτέλεσης. Ας υποθέσουµε, τώρα, ότι έχουµε µερικές απλές σταθερές
καταστάσεων "y.Q(y), όπου το Q είναι ένα κατηγόρηµα. Τότε η υποχρέωση
απόδειξης εκφράζεται από την παρακάτω έκφραση:
"em, dep, cmp ["x.Q(x) Ù
(dep_size(dep, cmp) < max_size(dep, cmp) Ù ØWorkIn(em, dep, cmp)) Ù
(@dep_size(dep, cmp) = dep_size(dep, cmp) +1 Ù WorkIn(em, dep, cmp))
Þ "x.Q(x) ]
Αυτό δεν µπορεί να αποδειχθεί, γιατί η post-p της διαδικασίας δεν µας
πληροφορεί για το κατηγόρηµα @Q. Για τον λόγο αυτό, τέτοιες υποχρεώσεις
απόδειξης δεν µπορούν να επιτευχθούν χρησιµοποιώντας την πιο χαλαρή προσέγγιση
32

Κεφάλαιο 3. Πρόβληµα πλαισίου και επιπτώσεων
των προδιαγραφών, εκτός εάν ο χρήστης πάρει την ευθύνη να

προσδιορίσει

επακριβώς στις προδιαγραφές, όχι µόνο όσα κατηγορήµατα αλλάζουν από την
διαδικασία, αλλά και όσα παραµένουν αναλλοίωτα. Έτσι, εάν ο χρήστης επιθυµεί να
δηλώσει οτι «…και τίποτα άλλο δεν αλλάζει...», θα πρέπει να το δηλώσει ρητά στις
προδιαγραφές, προσθέτοντας µερικές φράσεις της µορφής:
"x[(P(x) Þ @P(x)) Ù (ØP(x) Þ Ø@P(x))]
ή ισοδύναµα:
"x[P(x) º @P(x)]
για κάθε κατηγόρηµα P εκτός του EnrolledIn, ενώ πρέπει, επίσης, να προστεθεί µία
φράση της µορφής: "x[f(x) º @f(x)], για κάθε συνάρτηση f, εκτός της size. Επιπλέον
θα πρέπει να υπάρχουν φράσεις που δηλώνουν οτι το κατηγόρηµα WorkIn και η
συνάρτηση dep_size, παραµένουν αναλλοίωτα για κάθε γνώρισµα εκτός από τα em,
dep, cmp:
"x

[x ¹ dep Ú y ¹ cmp Þ dep_size(x, y) = @dep_size(x, y)]

"x, y, z [x ¹ em Ú y ¹ dep Ú z ¹ cmpÞ (WorkIn(x, y, z) º @WorkIn(x, y, z))]
Υποθέτοντας οτι οι καταστάσεις του προγράµµατος περιγράφονται µόνο από
δύο συναρτήσεις, την dep_size και την max_size και από δύο κατηγορήµατα, το
WorkIn και το Q, µία πλήρης περιγραφή των προδιαγραφών της διαδικασίας hire που
να δηλώνει ρητά οτι «…και τίποτα άλλο δεν αλλάζει…», θα πρέπει να είναι της
ακόλουθης µορφής:

hire(em, dep, cmp)
Pre:

dep_size(dep, cmp) < max_size(dep, cmp) Ù ØWorkIn(em, dep, cmp)

Post: @dep_size(dep, cmp) = dep_size(dep, cmp) +1 Ù WorkIn(em, dep, cmp) Ù
"x

[x ¹ dep Ú y ¹ cmp Þ dep_size(x, y) = @dep_size(x, y)] Ù

"x, y, z[x ¹ em Ú y ¹ dep Ú z ¹ cmpÞ (WorkIn(x, y, z)º@WorkIn(x, y, z))]Ù
"x, y [max_size(x, y) = @max_size(x, y)] Ù
"x

[Q(x) º @Q(x)]
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Οι επιπλέον εκφράσεις που απαιτούνταν για την ρητή δήλωση, οτι «…και
τίποτα άλλο δεν αλλάζει…», ονοµάζονται αξιώµατα πλαισίου(frame axioms), ενώ το
γενικότερο πρόβληµα της ρητής δήλωσης αυτής ονοµάζεται, όπως προαναφέραµε,
πρόβληµα πλαισίου.

3.2.2 Αξιώµατα αποτελέσµατος(effect axioms)
Στην

παράγραφο

αυτή

θα

περιγράψουµε

µερικές

κατηγορίες

που

χαρακτηρίζουν τα αποτελέσµατα των πράξεων πάνω στα διάφορα κατηγορήµατα ή
συναρτήσεις, που εµφανίζονται στην εκάστοτε εφαρµογή. Επίσης, παρέχουµε ένα
σύνολο αξιωµάτων, συνδυάζοντας διαφορετικές ιδέες πάνω στο πρόβληµα. Το υλικό
που µας είναι απαραίτητο για την πλήρη περιγραφή του πεδίου µε τους ορισµούς και
τα αποτελέσµατά τους, βρίσκονται στο [Rei91]. Στο σηµείο αυτό κρίνεται σκόπιµη
µία µικρή αναφορά σε βασικές έννοιες πάνω στον καταστατικό λογισµό.
Ο Καταστατικός Λογισµός(situation calculus [McCarthy69]), είναι µία
γλώσσα που σχεδιάστηκε για να αναπαραστήσει, δυναµικά µεταβαλλόµενους,
κόσµους, όπου όλες οι αλλαγές είναι αποτέλεσµα κάποιων εξωτερικών ή εσωτερικών
ερεθισµάτων, που ονοµάζονται ενέργειες(actions). Ο κόσµος θεωρείτε πως βρίσκεται
σε µία κατάσταση s, η οποία µπορεί να αλλάξει µόνο µε την παρέµβαση κάποιου
εξωτερικού φορέα(agent), ο οποίος µπορεί είτε να είναι ένας άνθρωπος, χρήστης του
συστήµατος, είτε µία αυτόµατη µηχανή που σαν σκοπό έχει την χρήση του εν λόγω
συστήµατος. Ο φορέας αυτός για να αλλάξει την κατάσταση του συστήµατος πρέπει
να εκτελέσει µία ενέργεια. Εάν υποθέσουµε οτι α είναι µία τέτοια ενέργεια, τότε η
επόµενη κατάσταση(successor state) του συστήµατος, που είναι αποτέλεσµα τις
ενέργειας α πάνω στην κατάσταση s, συµβολίζεται µε την συνάρτηση do(α, s).
Γενικά, οι ενέργειες µπορούν να έχουν και διάφορες παραµέτρους. Για
παράδειγµα η ενέργεια ρίψης ενός αντικείµένου x, από ένα βραχίονα r, όπως θα
αναφέρουµε παρακάτω, συµβολίζεται µε την συνάρτηση drop(r, x). Έτσι,
συµβολίζουµε µε do(drop(r, x), s), την κατάσταση που προκύπτει εάν από την
κατάσταση του συστήµατος s, ο βραχίονας r ρίξει το αντικείµενο x. Οι σχέσεις, όπως
συναρτήσεις ή κατηγορήµατα, των οποίων η τιµή αλλάζει από αληθής σε ψευδής και
αντίστροφα, από την µία κατάσταση στην άλλη, ονοµάζονται fluents.
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Υποθέτουµε οτι τα αποτελέσµατα των πράξεων πάνω στα κατηγορήµατα
προσδιορίζονται από τα αξιώµατα αποτελέσµατος της ακόλουθης µορφής:
¨ Θετικά Αξιώµατα αποτελέσµατος(Positive effect axioms) για το κατηγόρηµα R
και την πράξη α.
Για κάθε πράξη α(x) και κατηγόρηµα R, υπάρχει ένα αξίωµα της µορφής:
πα(x, s) Ù εR+(x, y, s) É R(y, do(α(x)), s).
Εδώ, οι µεταβλητές x, y και s εισάγονται, αναµφίβολα, από καθολικούς
ποσοδείκτες. Οι µεταβλητές αυτές x, y είναι διαφορετικές µεταξύ τους. Η πρόταση
πα(x, s) δηλώνει τις προσυνθήκες της διαδικασίας(action precondition), δηλώνει
δηλαδή την προαπαιτούµενη συνθήκη της α(x). Αυτές είναι οι προϋποθέσεις που
πρέπει να ισχύουν για να εκτελεστεί η πράξη α(x) και εξαρτώνται µόνο από την α, όχι
από τα R. Η εR+(x, y, s) δηλώνει τις µετασυνθήκες(fluent precondition), κάτω από τις
οποίες η εκτέλεση της α(x) θα οδηγήσει το R σε τιµή αληθή, για την µεταβλητή y,
στην διαδοχική κατάσταση do(α(x), s), που προκύπτει µετά την εκτέλεση της α(x).
Για παράδειγµα, τα αποτελέσµατα, πάνω στο κατηγόρηµα broken, που
προκύπτει από την εκτέλεση της διαδικασίας drop έχει ως εξής:
(holding(r, x, s) Ù (y = x Ù fragile(y))) É broken(y, do(drop(r, x), s)).
Στο παράδειγµα αυτό, σαν πdrop(r, x, s) έχουµε το holding(r, x, s), που είναι η
προϋπόθεση ώστε, ο βραχίονας του robot r, να ρίξει το αντικείµενο x στην
κατάσταση s. Η έκφραση εR+(r, x, y, s) είναι η (y = x Ù fragile(y)), που αποτελεί την
αναγκαία και ικανή συνθήκη, ώστε το y να σπάσει στην κατάσταση do(drop(r, x), s),
που οδηγείται το σύστηµα, όταν το robot ρίξει το αντικείµενο όταν βρίσκεται στην
κατάσταση s.
¨ Αρνητικά

Αξιώµατα

αποτελέσµατος(Negative

effect

axioms)

για

το

κατηγόρηµα R και την πράξη α.
Για κάθε πράξη α(x) και κατηγόρηµα R, υπάρχει ένα αξίωµα της µορφής:
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πα(x, s) Ù εR-(x, y, s) É Ø R(y, do(α(x)), s).
Όπως και προηγουµένως, η πρόταση πα(x, s) δηλώνει τις συνθήκες που είναι
απαραίτητες για την εκτέλεση της διαδικασίας, δηλώνει δηλαδή την προαπαιτούµενη
συνθήκη της α(x). Αυτές είναι οι προϋποθέσεις που πρέπει να ισχύουν για να
εκτελεστεί η πράξη α(x) και εξαρτώνται µόνο από την α, όχι από τα R. Η εR-(x, y, s)
δηλώνει τις απαραίτητες µετασυνθήκες, κάτω από τις οποίες η εκτέλεση της α(x) θα
οδηγήσει το R σε τιµή ψευδή, για την µεταβλητή y, στην διαδοχική κατάσταση
do(α(x), s), που προκύπτει µετά την εκτέλεση της α(x).
Στο ακόλουθο παράδειγµα, τα αποτελέσµατα, πάνω στο κατηγόρηµα broken,
που προκύπτει από την εκτέλεση της διαδικασίας repair έχει ως εξής:
(has_glue(r, s) Ù broken(x, s) Ù (y = x)) É Øbroken(y, do(repair(r, x), s)).
Στο παράδειγµα αυτό, σαν πrepair(r, x, s) έχουµε το has_glue(r, x, s), που είναι
η προϋπόθεση ώστε, ο βραχίονας του robot r, να επιδιορθώσει το αντικείµενο x, στην
κατάσταση s. Η έκφραση εR-(r, x, y, s) είναι η (y = x), που αποτελεί την αναγκαία και
ικανή συνθήκη, ώστε το y να επιδιορθωθεί στην κατάσταση do(repair(r, x), s), που
οδηγείται το σύστηµα, όταν το robot ρίξει το αντικείµενο όταν βρίσκεται στην
κατάσταση s.
3.2.3 Αξιώµατα πλαισίου(frame axioms)
Όπως έχει ήδη αναγνωριστεί, από την εργασία [McCarthy69], επιπλέον
αξιώµατα εκτός από το αξιώµατα αποτελέσµατος απαιτούνται για τον σχηµατισµό
και την τεκµηρίωση δυναµικών µοντέλων για τους διάφορους κόσµους που
καλούµαστε να αντιµετωπίσουµε σε µία εφαρµογή. Αυτά τα αξιώµατα ονοµάζονται
αξιώµατα πλαισίου(frame axioms) και προσδιορίζουν τις σταθερές συνθήκες των
διαδικασιών που εκτελούνται στις διάφορες δοσοληψίες στο πεδίο εφαρµογής µιας
Βάσης ∆εδοµένων.
Για παράδειγµα η ρίψη πραγµάτων δεν έχει κανένα αποτέλεσµα πάνω στο
χρώµα του ίδιου του αντικειµένου. Την παρατήρηση αυτή µπορούµε να την
δηλώσουµε µε µία έκφραση όπως η ακόλουθη:
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holding(r, x, s) Ù color(y, c, s) É color(y, c, do(drop(r, x), s))
ή το γεγονός οτι δεν σπάµε ένα αντικείµενο εκφράζεται ως εξής:
holding(r, x, s) Ù Øbroken(y, s) Ù [y ¹ x Ú Øfragile(y)] É Øbroken(y, do(drop(r, x), s)
Γενικά, ένα αξιώµατα πλαισίου έχει µία από τις παρακάτω συντακτικές
µορφές [Rei91]:
Ø Θετικά Αξιώµατα Πλαισίου(Positive Frame axioms) για το κατηγόρηµα R και
την πράξη α: πα(x,s) Ù φR+(x,y,s) Ù R(y, s) É R(y,do(α(x)),s).
όπου, οι προϋποθέσεις για την εκτέλεση της α ικανοποιούνται, οι αναγκαίες και
ικανές συνθήκες φR+(x, y, s) αληθεύουν και το R παραµένει αληθές µετά από την
εκτέλεση της πράξης α(x).
Ø Αρνητικά Αξιώµατα Πλαισίου (Negative Frame axioms) για το κατηγόρηµα R
και την πράξη α: πα(x,s) Ù φR-(x,y,s) Ù ØR(y, s) É ØR(y,do(α(x)),s).
όπου, οι προϋποθέσεις για την εκτέλεση της α ικανοποιούνται, οι αναγκαίες και
ικανές συνθήκες φR+(x,y,s) αληθεύουν και το R παραµένει ψευδές µετά από την
εκτέλεση της πράξης α(x).

3.2.4 Μία απλή επίλυση του προβλήµατος του πλαισίου
Στην εργασία του [Rei91], ο R. Reiter έκανε µία προσπάθεια να επιλύσει το
πρόβληµα του πλαισίου. Η βασική ιδέα, της πρότασης αυτής, φαίνεται πιο αναλυτικά
µε την βοήθεια ενός παραδείγµατος. Ορισµένες ιδέες της πρότασης αυτή αποτελούν
πηγή έµπνευσης και για την δική µας προσπάθεια επίλυσης του ίδιου προβλήµατος
σε συγκεκριµένη εφαρµογή Βάσεως ∆εδοµένων.
Πιο αναλυτικά, ας υποθέσουµε το παράδειγµα που παρουσιάστηκε και
προηγουµένως µε το σύνολο των κατηγορηµάτων που µοντελοποιούν την
συµπεριφορά ενός αντικειµένου που το χειρίζεται ένας µηχανικός βραχίονας. Ας
υποθέσουµε, επίσης, ότι έχουµε δύο θετικά αξιώµατα αποτελεσµάτων, για το
κατηγόρηµα broken. Έχουµε δηλαδή τις εκφράσεις:
Ισχύει δηλαδή η σχέση
holding(r, x, s) Ù (y = x) Ù fragile(y) É broken(y, do(drop(r, x), s)),
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αλλά και η σχέση
bomb(b) Ù nexto(b, y, s) É broken(y, do(explode(b), s)).
Οι δύο αυτές σχέσεις µπορούν να µετασχηµατιστούν στην ακόλουθη:
{[holding(r, x, s) Ù a = drop(r, x) Ù y = x Ù fragile(y)]
Ú [bomb(b) Ù nexto(b, y, s) Ù a = explode(b)]}
É broken(y, do(a, s))
Αυτές οι σχέσεις µπορούν να εµφανιστούν πιο συµπαγείς, εισάγοντας ένα νέο
κατηγόρηµα, που θα ονοµάσουµε Poss(a, s) και δηλώνει οτι η πράξη a είναι πιθανόν
να εκτελεστεί στην κατάσταση s. Έτσι έχουµε την νέα σχέση:
Poss(a, s) Ù [($r, x) a = drop(r, x) Ù y = x Ù fragile(y)
Ú ($b) a = explode(b) Ù nexto(b, y, s) ]

(1)

É broken(y, do(a, s)),
holding(r, x, s) É Poss(drop(r, x), s),
bomb(b) É Poss(explode(r, x), s),
Οµοίως, αν υποθέσουµε οτι έχουµε δύο αρνητικά αξιώµατα αποτελεσµάτων
για το κατηγόρηµα broken, µπορούµε να γράψουµε τις σχέσεις
(has_glue(r, s) Ù broken (x, s) Ù (y = x)) É Øbroken(y, do(repair(r, x),s).
Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο µπορούµε να γράψουµε τις ακόλουθες εκφράσεις:
(Poss(a, s) Ù ($r, x) a = repair(r, x) Ù (y = x)) É Øbroken(y, do(a, s)),
(has_glue(r, x, s) Ù broken(x, s)) É Poss(repair(r, x), s),

(2)

Το αξίωµα (1) χαρακτηρίζει όλες τις συνθήκες κάτω από τις οποίες οι
εκτελέσεις, των διαφόρων πράξεων, οδηγούν, το κατηγόρηµα broken, σε κατάσταση
αληθή. Τότε, εάν τα Poss(a, s), Øbroken(y, s) και broken(y, do(a, s)) είναι όλα αληθή,
η τιµή αληθείας πρέπει να έχει αλλάξει επειδή ισχύει οτι είναι αληθής η σχέση:
($r, x) a = drop(r, x) Ù y = x Ù fragile(y)
Ú ($b) a = explode(b) Ù nexto(b, y, s).
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Η σύλληψη, πίσω από αυτή την παρατήρηση, µπορεί να εκφραστεί µετά από
µερικές λογικές απλοποιήσεις, από τα ακόλουθα αξιώµατα επεξήγησης της
κλειστότητας(explanation closure axioms):
Poss(a, s) Ù Øbroken(y, s) Ù broken(y, do(a, s)) É
($r)a = drop(r, y) Ù fragile(y) Ú ($b)a = explode(b) Ù nexto(b, y, s).

Οµοίως, στο αξίωµα (2) αντιστοιχεί το ακόλουθο αξιώµατα επεξήγησης της
κλειστότητας: Poss(a, s) Ù broken(y, s) Ù Øbroken(y, do(a, s)) É ($r)a = repair(r, y).
Το προηγούµενο παράδειγµα εύκολα µπορεί να γενικευτεί. Υποθέτουµε ως
δοθέντα, για κάθε κατηγόρηµα ή συνάρτηση R, τα ακόλουθα γενικευµένα αξιώµατα
αποτελεσµάτων:
Ø Γενικευµένο Θετικό Αξίωµα αποτελέσµατος(General Positive Effect axioms)
για το κατηγόρηµα R: Poss(a, s) Ù γR+(a, s) É R(do(a, s)).

(3)

Ø Γενικευµένο Αρνητικό Αξίωµα αποτελέσµατος(General Negative Effect
axioms) για το κατηγόρηµα R: Poss(a, s) Ù γR-(a, s) É ØR(do(a, s)).

(4)

Τα δύο αυτά αξιώµατα δηµιουργούνται, συµµετρικά, από όλα τα θετικά
αξιώµατα αποτελέσµατος(αντίστοιχα και για τα αρνητικά) για το κάθε κατηγόρηµα
R, µε µια διαδικασία βασισµένα στην ίδια την διαδικασία που παρουσιάσαµε στο
προηγούµενο παράδειγµα. Το κατηγόρηµα Poss θα πρέπει, επίσης, να έχει δηλωθεί
σαν κατηγόρηµα της Βάσης Γνώσεων ή της Βάσης ∆εδοµένων της εφαρµογής µας.
Τα αξιώµατα (3) και (4), αντίστοιχα, χαρακτηρίζουν όλες τις συνθήκες κάτω
από τις οποίες κάθε πράξη a µπορεί να οδηγήσει το κατηγόρηµα R σε κατάσταση
αληθή(ψευδή κατά αντίστοιχο τρόπο) στην επόµενη κατάσταση. Έτσι, εάν η
εκτέλεση της πράξης a είναι πιθανή και η τιµή αληθείας της R αλλάζει από
ψευδή(false) σε αληθή(true), σαν αποτέλεσµα της εκτέλεσης της a, τότε η πρόταση
γR+(a, s) πρέπει να είναι αληθής. Παρόµοια, εάν η τιµή αληθείας της R αλλάζει από
αληθή σε ψευδή, τότε η γR-(a, s) πρέπει να είναι αληθής. Πιο συγκεκριµένα έχουµε τα
δύο ακόλουθα αξιώµατα επεξήγησης της κλειστότητας(explanation closure axioms):
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Poss(a, s) Ù R(s) Ù ØR(do(a, s)) É γR-(a, s) (5)
Poss(a, s) Ù ØR(s) Ù R(do(a, s)) É γR+(a, s) (6)
Επίσης, σαν αποτέλεσµα των αξιωµάτων (5) και (6), αν υποθέσουµε οτι Τ
είναι µία έκφραση, σε Λογική Πρώτης Τάξεως, που συνεπάγεται την σχέση
Ø$(Poss(a, s) Ù γR+(a, s) Ù γR-(a, s)), όπου το σύµβολο $ δηλώνει την υπαρξιακή
κλειστότητα της πρότασης σε αυτό το επίπεδο. Τότε από την Τ συνεπάγεται οτι τα
αξιώµατα (3) και (4), µαζί µε τα αξιώµατα (5) και (6) είναι λογικά ισοδύναµα µε την
έκφραση:
Poss(a, s) É [R(do(a, s)) º γR+(a, s) Ú R(s) Ù ØγR-(a, s))]

(7)

Τα αξιώµατα που έχουν µορφή όµοια µε την πρόταση (7) αποκαλούνται και
αξιώµατα επόµενης κατάστασης(successor state axioms). Η απαίτηση οτι η Τ
συνεπάγεται την σχέση Ø$(Poss(a, s) Ù γR+(a, s) Ù γR-(a, s)) εγγυάται την
ακεραιότητα των αξιωµάτων αποτελεσµάτων της µορφής (3) και (4). Έτσι, είναι
αδύνατο να παράγονται ταυτόχρονα και το R(do(a, s)) αλλά και το Ø R(do(a, s)).
Συµπερασµατικά, θα µπορούσαµε να πούµε οτι για µια πλήρη περιγραφή του
πεδίου της εφαρµογής που καλούµαστε να µοντελοποιήσουµε, µας χρειάζονται
συνολικά F + A αξιώµατα. Στον τύπο αυτό, το Α αντιπροσωπεύει τον συνολικό
αριθµό των πράξεων, ενώ F είναι ο συνολικός αριθµός των κατηγορηµάτων.
Μπορούµε πολύ εύκολα να συγκρίνουµε τον αριθµό αυτό µε τον 2 * Α * F που θα
ήταν απαραίτητος σε κάθε άλλη περίπτωση, οπότε διαπιστώνουµε την µεγάλη
οικονοµία σε χρόνο και κόστος εκτέλεσης στην περίπτωση της δικής µας
προσέγγισης.
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Η δική µας προσέγγιση
Όπως έχουµε ήδη αναφέρει, η εξασφάλιση της σηµασιολογικής ορθότητας
των πληροφοριών που βρίσκονται αποθηκευµένες σε ένα σύστηµα Βάσεων
∆εδοµένων, έχει αναγνωριστεί ως ένας από τους θεµέλιους λίθους για την ανάπτυξη
πληροφοριακών συστηµάτων. Επίσης, λόγω του µεγάλου πλήθους των απαιτούµενων
πράξεων, αποτελεί µία από τις σηµαντικότερες αιτίες χρονικής καθυστέρησης της
λειτουργίας ενός τέτοιου συστήµατος και εποµένως µία από τις κύριες αιτίες
µειωµένης απόδοσής του. Η σηµασιολογική ορθότητα έχει σχέση µε τους
περιορισµούς ακεραιότητας.
Στον τοµέα της εξασφάλισης των περιορισµών ακεραιότητας, η εργασία µας
ακολούθησε και υλοποίησε, µία σχετικά πρόσφατη προτεινόµενη προσέγγιση στην
διερεύνηση των προβληµάτων, που προκύπτουν, στην προσπάθεια εξασφάλιση της
σηµασιολογικής ορθότητας, όπως προαναφέραµε. Η µέθοδος που ακολουθήσαµε
αποκαλείται διατήρηση µέσω δοσοληψιών. Πιο αναλυτικά, τροποποιεί τις δοσοληψίες
κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να υπάρχει η εγγύηση ότι οι περιορισµοί ακεραιότητας δεν
παραβιάζονται, όποια και αν είναι η ακολουθία των δοσοληψιών που θα εκτελεστούν
στην Βάση ∆εδοµένων του συστήµατος, αρκεί να είναι αιτιοκρατική. Επίσης, η
µέθοδος αυτή παρέχει το κατάλληλο περιβάλλον επίλυσης του προβλήµατος τις
επανασχεδίασης, σε συνεργασία µε την διατήρηση των τύπων περιορισµών
ακεραιότητας.
Επιπροσθέτως, υπάρχει η ανάγκη για ενσωµάτωση του χρόνου στα
συστήµατα που περιέχουν Βάσεις ∆εδοµένων, εξαιτίας σύγχρονων εφαρµογών που
απαιτούν την υποστήριξη της ιστορικής συνέχειας των πεπραγµένων πάνω στην
Βάση που διαθέτουµε. Στην περίπτωση ενσωµάτωσης του χρόνου, οι έως τώρα,
αποκαλούµενοι στατικοί και δυναµικοί περιορισµοί ακεραιότητας δίνουν την θέση
τους στους χρονικούς περιορισµούς ακεραιότητας, όπως προαναφέραµε στο
Κεφάλαιο 1. Έτσι, πρέπει να παρακολουθούµε και τις χρονικά εξαρτηµένες ιδιότητες
των δεδοµένων µίας τέτοιας Βάσης, προκειµένου να εξασφαλίσουµε τους χρονικούς
περιορισµούς. Οι χρονικές Βάσεις και οι επεκτάσεις τους, που αναφέρονται σαν
Βάσεις Γνώσεων, χρειάζονται ισχυρούς µηχανισµούς για να εξασφαλίσουν ότι οι
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χρονικά εξαρτηµένες ιδιότητες δεν παραβιάζονται εξαιτίας της αποτίµησης της
Βάσης Γνώσεων ή εξαιτίας του περάσµατος του χρόνου.
Οι ιδιότητες που χρειάζονται εξασφάλιση µπορεί να συνδέουν πολλαπλές
καταστάσεις, που αναφέρονται στο παρόν, στο παρελθόν, ή ακόµα και στο µέλλον.
Για τον λόγο αυτό, η επιβεβαίωση των ιδιοτήτων, που εκφράζονται µε περιορισµούς
ακεραιότητας, µπορεί να αφορούν πολλαπλές καταστάσεις που είναι διαθέσιµες σε
όλες τις χρονικές στιγµές. Όπως γίνεται πλέον, εύκολα, κατανοητό, η πολυπλοκότητα
της επαλήθευσης τέτοιων χρονικών περιορισµών είναι, σε σηµαντικό βαθµό,
υψηλότερη από αυτή που αφορά την επαλήθευση στατικών περιορισµών.
Οι θεωρητικές αρχές για µία µεθοδική αντιµετώπιση του ελέγχου ορθότητας
της περιγραφής δοσοληψιών σε ένα σύστηµα Βάσεως Γνώσεων, µελετήθηκε,
λεπτοµερώς, στις εργασίες [Ple96] και [PM96], ενώ η [Ple95b] παρουσιάζει µία
εφαρµογή της προτεινόµενης µεθόδου. Η προσέγγιση υιοθετεί µερικές βασικές ιδέες
άλλων επιστηµονικών πεδίων, µε σηµαντικότερες αυτές του προβλήµατος του
πλαισίου και του προβλήµατος των επιπτώσεων, στα οποία αναφερθήκαµε αναλυτικά
στο προηγούµενο κεφάλαιο. Είναι απαραίτητη η παρατήρηση ότι η συστηµατική
επίλυση των προβληµάτων αυτών µπορεί να χρησιµοποιηθεί κατά την διάρκεια της
σχεδίασης των δοσοληψιών της Βάσης ∆εδοµένων.
Αρχίζοντας µε ένα σύνολο τελικών προσδιορισµών, µε µία µορφή
προσυνθηκών, µετασυνθηκών, καθώς και αναλλοίωτων συνθηκών (invariant), η
προτεινόµενη µέθοδος ενισχύει τις µετασυνθήκες, έτσι ώστε οι αναλλοίωτες
συνθήκες να διατηρούνται αληθείς, σαν λογική συνέπεια αυτών των ενισχυµένων
συνθηκών. Η διαδικασία είναι καθαρά συντακτική και βασίζεται στην επίλυση των
προβληµάτων του πλαισίου και των επιπτώσεων. Οι προδιαγραφές των δοσοληψιών
αναλύονται και ενισχύονται κατά την διάρκεια της µετάφρασης. Στο σηµείο αυτό, εάν
νέες αναλλοίωτες συνθήκες ή νέοι προσδιορισµοί προστεθούν, τότε αυτοί µπορούν να
εξυπηρετηθούν σταδιακά χωρίς την υποχρέωση να ξαναµεταφραστεί ολόκληρο το
σύνολο των προσδιορισµών.
Επιπλέον, η διαδικασία εφαρµόζεται σε σύνολα στατικών και µεταβατικών
περιορισµών ακεραιότητας, σχετικά µεγάλων τάξεων. Οι µεταβατικοί περιορισµοί
είναι τύποι που αναφέρονται σε µία καθορισµένη κατάσταση ή σε ζεύγη
συσχετιζόµενων καταστάσεων της Βάσης ∆εδοµένων.
Στο σηµείο αυτό ακολουθεί µια περιληπτική περιγραφή της ανάπτυξης ενός
εργαλείου, που θα βοηθήσει ένα σχεδιαστή δοσοληψιών στον καθορισµό
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προδιαγραφών για σωστές δοσοληψίες. Με άλλα λόγια, το εργαλείο που
παρουσιάζουµε, θα βοηθήσει ένα σχεδιαστή δοσοληψιών στον καθορισµό
προδιαγραφών σωστών δοσοληψιών. Το εργαλείο αυτό δέχεται περιγραφές
προδιαγραφών σε µία γλώσσα που περιλαµβάνει και την χρονική διάσταση, σε
περιβάλλον ενός Σχεσιακού Συστήµατος ∆ιαχείρισης Βάσης ∆εδοµένων, όπως η
Sybase. Η γλώσσα που επιλέξαµε, µας επιτρέπει να δηλώνουµε τα σύνολα
προσυνθήκες/µετασυνθήκες µε κάποιο προκαθορισµένο τύπο.

4.1 Περιγραφή της αρχιτεκτονικής του συστήµατος
Όπως έγινε ήδη σαφές, από την εισαγωγική, κιόλας, του κεφαλαίου αυτού,
υπάρχει έλλειψη αποτελεσµατικών µεθόδων για τον έλεγχο της επαλήθευσης ή µη,
των περιορισµών ακεραιότητας. Επίσης, είναι πολύ εµφανής η έλλειψη εργαλείων
που θα βοηθούν τους σχεδιαστές των Βάσεων ∆εδοµένων στον προσδιορισµό
σωστών δοσοληψιών.
Ένα τέτοιο εργαλείο, λοιπόν, αποφασίσαµε να υλοποιήσουµε στα πλαίσια της
µεταπτυχιακής αυτής εργασίας. Το εργαλείο αυτό 8α αποτελεί ένα σηµαντικό µέρος
ενός µεγαλύτερου συστήµατος, το οποίο φαίνεται σε παρακάτω σχήµα(Σχήµα 1).
Στο σχήµα αυτό, µπορούµε να διακρίνουµε τέσσερα βασικά τµήµατα.
Τέσσερα, δηλαδή, διαφορετικά ηµιαυτόνοµα υποσυστήµατα που η σύνθεσή τους
παράγει το τελικό εργαλείο σχεδίασης και εκτέλεσης ενεργειών ενηµέρωσης,
εισαγωγής, διαγραφής, ή οτιδήποτε άλλων επιθυµητών πράξεων, από ένα χρήστησχεδιαστή δοσοληψιών, πάνω σε ένα ολοκληρωµένο σύστηµα Βάσεων ∆εδοµένων ή
ακόµα και Βάσεων Γνώσεων.
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Σχήµα 1. Περιγραφή της αρχιτεκτονικής του συστήµατος

Πιο αναλυτικά, το πρώτο σύστηµα είναι µία απλή εφαρµογή Βάσεων
∆εδοµένων. Είναι δηλαδή, ο φυσικός χώρος µνήµης, που βρίσκεται αποθηκευµένη η
Βάση της εφαρµογής µας. Στην προκειµένη περίπτωση, η Βάση µας θα µπορούσε να
είναι µία Σχεσιακή Βάση ∆εδοµένων. Ο χώρος αυτός θα µπορούσε να είναι κάποια
αποµακρυσµένη µονάδα µνήµης, όπως για παράδειγµα ο σκληρός δίσκος του
υπολογιστή του χρήστη ή ακόµα και ένας κεντρικό υπολογιστής µίας εταιρίας που
χρησιµοποιεί το εργαλείο, αν διαθέτει ένα κατανεµηµένο δίκτυο υπολογιστών. Ο
λόγος που δεν συνυπάρχουν στην ίδια µονάδα µνήµης το εκτελέσιµο πρόγραµµα της
εφαρµογής µας, µε την Βάση, είναι προφανής και έχει να κάνει µε την ταχύτητα
εκτέλεσης και τις απαιτήσεις σε χρόνο απόκρισης του συστήµατος. Επειδή οι
απαιτήσεις για την εφαρµογή µας, συνήθως, θα είναι πολύ µεγάλες, είναι επιτακτική
ανάγκη να υπάρχει σχεδόν µόνιµα, κατά την διάρκεια της εκτέλεσης, στην κεντρική
µνήµη του εκάστοτε υπολογιστή.
Επίσης, το δεύτερο τµήµα της εφαρµογής, που ονοµάζεται Μηχανισµός
Ανακάλυψης και ∆ηµιουργίας ∆εδοµένων Επεξεργασίας, είναι ένα εργαλείο που
λειτουργεί, κατά κάποιο τρόπο, σαν διεπιφάνεια χρήσης µεταξύ της Βάσης
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∆εδοµένων και του τρίτου και σηµαντικότερου µέρους του εργαλείου. Το σύστηµα
αυτό, διαβάζει τα δεδοµένα που βρίσκονται αποθηκευµένα στην Βάση και τα
µεταφράζει σύµφωνα µε το µοντέλο του εργαλείου της εργασίας µας. Μία από τις
αρµοδιότητές του είναι η µετατροπή κάθε συσχέτισης στο αντίστοιχο κατηγόρηµα
της εφαρµογής µας και η ταυτόχρονη αποτίµησή του.
Έτσι, ας υποθέσουµε, για παράδειγµα, τις σχέσεις Employee, Department,
Company και WorkIn, όπως τους είχαµε ορίσει στο προηγούµενο κεφάλαιο.
Σύµφωνα µε το σχεσιακό µοντέλο οι αντίστοιχοι πίνακες των οντοτήτων αυτών θα
είναι οι εξής:
Employee(Surname, First name, St_Id).
Department(Name, Dep_Id, Cmp_Id).
Company(Name, Address, Cmp_Id)
WorkIn (St_Id, Dep_Id, Cmp_Id).
Αν υποθέσουµε τώρα οτι βάζουµε τις τιµές στους πίνακες ως εξής:
Department

Employee
Kefalakis

Paulos

1

Software

1

1

Kouvaris

Costas

2

Hardware

2

1

Company

WorkIn

Company1

1

1

1

1

Company2

2

2

1

1

Τότε, το δεύτερο τµήµα, παίρνοντας σαν είσοδο τους πίνακες που
προαναφέραµε, θα παράγει σαν δεδοµένα εξόδου τις σχέσεις: WorkIn(1,1,1) = Yes,
WorkIn(2,1,1) = Yes. Οι υπόλοιπες σχέσεις που εξ ορισµού είναι ψευδείς, δεν είναι
υποχρεωτικό να αναφερθούν. Η δουλειά όµως του τµήµατος αυτού δεν τελειώνει
εδώ. Μερικά άλλα εξίσου σηµαντικά δεδοµένα, που µας είναι χρήσιµα στο επόµενο
στάδιο, όπως η κλάση(οντότητα)

που ανήκει το κάθε όρισµα, της εκάστοτε
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δοσοληψίας, είναι απαραίτητο να γίνουν στο στάδιο αυτό, ώστε να τα έχουµε έτοιµα
όταν τα χρειαστούµε.
Επιπλέον, το τρίτο τµήµα, το επονοµαζόµενο και Εργαλείο Παραγωγής
Αξιωµάτων, είναι και το πλέον κρίσιµο για το εργαλείο µας. Στην ουσία είναι το
τµήµα του συστήµατος που υλοποιήσαµε στην εργασία αυτή. Τα υπόλοιπα, είτε είναι
έτοιµα εκ των προτέρων, όπως η Βάση ∆εδοµένων, είτε η υλοποίησή τους δεν
εξετάστηκε στην παρούσα φάση της εργασίας µας, όπως το δεύτερο και το τέταρτο
τµήµα.
Στο τµήµα αυτό, κάναµε πράξη όσα είχαµε αρχικά πει σχετικά µε τις
µεθόδους επίλυσης του προβλήµατος του πλαισίου και των επιπτώσεων. Σαν
δεδοµένο, λοιπόν, έχουµε ένα σύνολο από κατηγορήµατα, συναρτήσεις, αλλά και
δοσοληψίες, µε πλήρη περιγραφή όσων αφορά τα ορίσµατά τους, τις προσυνθήκες
αλλά και τις µετασυνθήκες για την εκτέλεσή τους, αλλά και τις αναλλοίωτες
συνθήκες. Για κάθε τέτοιο κατηγόρηµα, που µε κάποιο τρόπο αποφασίζουµε οτι µας
ενδιαφέρει, παράγουµε το αντίστοιχο αξίωµα επόµενης κατάστασης(βλέπε §3.2.4),
ώστε, συγκεντρώνοντας όλα αυτά τα αξιώµατα µαζί, να µπορέσουµε να
αποφασίσουµε, στο επόµενο στάδιο, ποιοι περιορισµοί παραβιάζονται, αν
παραβιάζονται και ποιοι παραµένουν αληθείς. Στο τµήµα αυτό της εργασίας µας
επινοήσαµε µία γλώσσα για εισαγωγή και ορισµό δοσοληψιών πάνω σε χρονικές
Βάσεις ∆εδοµένων. Η γλώσσα αυτή αποτελεί µία από τις καινοτοµίες της εργασίας
µας και εισάγει µερικές νέες ιδέες πάνω στον ορισµό δοσοληψιών.
Όπως, λοιπόν, αναφέραµε ήδη, το τέταρτο κοµµάτι είναι το τελευταίο τµήµα
του συστήµατος και ονοµάζεται Μηχανισµός Έλεγχου Ορθότητας Περιορισµών
Ακεραιότητας. Η είσοδος του είναι τα αξιώµατα που παραγάγαµε στο προηγούµενο
στάδιο, ενώ αποκλειστικός σκοπός του είναι -σύµφωνα µε κάποιες ιδιότητες των
αξιωµάτων αυτών, που θα αναφέρουµε στην επόµενη ενότητα- η επαλήθευση ή όχι
της αλήθειας των περιορισµών ακεραιότητας του συστήµατος. Το τελικό αποτέλεσµα
θα φαίνεται απευθείας στον χρήστη, για να τον προειδοποιεί για ενδεχόµενο λάθος
στον τρόπο που διατύπωσε τους περιορισµούς τόσο συντακτικά, όσο και λογικά.
Με τον αυτόµατο αυτό τρόπο ελέγχου, το σύστηµα θα λειτουργεί προληπτικά,
αποφεύγοντας την διαδικασία ανάκτησης της πρότερης πληροφορίας, σε περίπτωση
που διαπιστωθεί παραβίαση κάποιου(-ων) περιορισµού ακεραιότητας, από µια
ακολουθία

ενηµερώσεων

ή

γενικά

από
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4.2 Περιγραφή των αλγορίθµων επεξεργασίας των δεδοµένων
Στην παράγραφο αυτή, παρουσιάζουµε την υλοποίηση της λύσης του
προβλήµατος του πλαισίου και του προβλήµατος των επιπτώσεων, όπως το
παρουσιάσαµε σε προηγούµενη ενότητα, για µία κλάση περιορισµών ακεραιότητας
που περικλείουν τόσο στατικούς, όσο και µεταβατικούς περιορισµούς. Η υλοποίηση
αυτή αποτελεί και την υλοποίηση του τρίτου τµήµατος του συστήµατος που
περιγράψαµε στην προηγούµενη παράγραφο.
Η επίλυση του προβλήµατος του πλαισίου, προτάθηκε αρχικά από την
εργασία [Rei91], στο περιβάλλον του Καταστατικού Λογισµού. Η λύση βασίζεται
στην αυτόµατη δηµιουργία ολοκληρωµένου χαρακτηρισµού των συνθηκών, κάτω
από τις οποίες, τα κατηγορήµατα ή οι συναρτήσεις, µπορούν να αλλάξουν τιµή
αληθείας, σαν αποτέλεσµα εκτέλεσης δοσοληψιών. Μία πιο αποτελεσµατική µέθοδος
επίλυσης των ίδιων προβληµάτων παρουσιάστηκε, όπως προαναφέραµε στην [Ple96].
Προκειµένου να υλοποιήσουµε τον αλγόριθµο που περιγράφεται στην εργασία
[Ple96], κάναµε, πάνω σε αυτόν, ορισµένες αλλαγές και τροποποιήσεις. Στην εργασία
µας, λοιπόν, παρουσιάζουµε µια επέκταση της µεθόδου [Ple96], για χειρισµό τέτοιων
περιορισµών δοσοληψιών.
Στην εργασία αυτή, ακολουθούµε µία µέθοδο η οποία, πρώτα εκτελεί µία
διαδικασία λεξικογραφικής και συντακτικής ανάλυσης, πάνω σε ένα σύνόλο που
αποτελείται από τους ορισµούς των δοσοληψιών, και κατόπιν, δηµιουργεί αξιώµατα
επόµενης κατάστασης(βλ. §3.2.4), από ένα σύνολο αξιωµάτων αποτελέσµατος(βλ.
§3.2.2), µε την παρουσία µίας περιορισµένης κλάσης περιορισµών και δηλώσεων µη
πρωταρχικών κατηγορηµάτων.
Για παράδειγµα, στην περίπτωση του κατηγορήµατος WorkIn(βλέπε §4.1),
ένα άµεσο αποτέλεσµα είναι οτι το πλήθος των εργαζοµένων σε ένα τµήµα κάποιας
εταιρίας, αυξάνεται αυτόµατα µετά από κάθε εισαγωγή, νέου εργαζόµενου. Τα
αξιώµατα επόµενης κατάστασης χαρακτηρίζουν όλες τις συνθήκες κάτω από τις
οποίες τα κατηγορήµατα ή οι συναρτήσεις, µπορούν να αλλάξουν τιµή αληθείας, σαν
αποτέλεσµα εκτέλεσης δοσοληψιών. Τέτοια αξιώµατα µας διευκολύνουν στην
τυποποίηση, σε ένα κλειστό κόσµο, των υποθέσεων µας, για τις δοσοληψίες,
περισσότερο παρά για την ίδια την Βάση Γνώσεων. Οι περιορισµοί ακεραιότητας
έχουν την µορφή:
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"x1/S1,…," xk/Sk, "t1,t2/Time φ(x1,…,xκ, t1, t2) Ú
(Ø)p1(x1,…,xκ, t1) Ú (Ø)p2(x1,…,xκ, t2)
όπου p1,p2 είναι κατηγορήµατα µε (k +1) ορίσµατα, τα οποία δηλώνουν ένταση ή
έκταση, οι S1,…,Sκ είναι κατηγορίες αντικειµένων, ενώ η φ είναι µία πρόταση στην
οποία οι παράµετροι είναι απαλλαγµένοι από ποσοδείκτες, και δεν αναφέρουν άλλα
κατηγορήµατα, εκτός από αυτά που λαµβάνουν τιµή. Αυτή η κατηγορία περιορισµών
επιτρέπει σε χρονικές µεταβλητές να υπάρξουν µέσα σε τέτοιου είδους
κατηγορήµατα. Περιλαµβάνει στατικούς περιορισµούς, καθώς και περιορισµούς
µεταβάσεων, οι οποίοι αναφέρονται σε δύο διαδοχικές καταστάσεις της Βάσης
Γνώσεων, αλλά δεν περιλαµβάνει, εν γένη, δυναµικούς περιορισµούς.
Μία δοσοληψία Τ, µε παραµέτρους X, προσδιορίζεται από το ζεύγος
<preT(X), postT(X)>, όπου δηλώνουν, αντίστοιχα, τις απαραίτητες προσυνθήκες,
αλλά και µετασυνθήκες της δοσοληψίας Τ. Η λύση υποθέτει οτι οι παραγωγικοί
κανόνες δεν είναι αναδροµικοί. Επιπλέον, υποτίθεται οτι είναι διαστρωµατωµένοι.
Επίσης, προϋποθέτει την ύπαρξη συµπερασµατικών κανόνων, που περιγράφουν τα
άµεσα αποτελέσµατα των δοσοληψιών. Αυτοί οι συµπερασµατικοί κανόνες
εκφράζονται και ως ευθεία αξιώµατα αποτελέσµατος(direct effect axioms). Τα
αξιώµατα αυτά, για µια δοσοληψία Τ(ζεύγος <preT(X), postT(X)) έχουν την
µορφή[Ple96]:
"x/S Occur(T(X) Þ (preT(X) Ù @postT(X)).
όπου, το κατηγόρηµα Occur είναι µία παραλλαγή του αντίστοιχου do, της
προηγούµενης παραγράφου, ενώ µε το σύµβολο @ δηλώνουµε την επόµενη
κατάσταση, στην οποία θα µεταβεί το σύστηµα µετά την εκτέλεση της δοσοληψίας Τ.
∆οθέντος κάθε προσδιορισµού

µίας δοσοληψίας, τα αξιώµατα αποτελέσµατος

παράγονται, ανεξάρτητα, από κάθε άλλο προσδιορισµό. Με τον τρόπο αυτό,
αποφεύγουµε την ανάγκη να περιγράφουµε τα αξιώµατα, σε µία αφηρηµένη µορφή
Λογικής, ώστε να µεταφράσουµε το κατηγόρηµα Occur σε Λογική Πρώτης Τάξεως.
Τα παραπάνω αξιώµατα µπορούν να ξαναγραφούν ως εξής:
"x/S T(X) Þ (preT(X) Ù @postT(X)).
Πρώτη ενέργεια της εργασίας µας, στο σηµείο αυτό, είναι η µετατροπή της
έκφρασης των συνθηκών preT(X) και postT(X) σε ∆ιαζευκτική Κανονική
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Μορφή(∆ΚΜ), όπως είπαµε και στην §3.1.1. Η µορφή αυτή µας είναι ιδιαίτερα
χρήσιµη, γιατί, όπως φαίνεται παρακάτω, όλοι οι έλεγχοι ως προς την µορφή των
συνθηκών αυτών γίνονται µε βάση την µορφή αυτή. Για παράδειγµα, στο Βήµα 3 και
Βήµα 4 του ακόλουθου αλγορίθµου, ελέγχουµε αν το postT(X) έχει την µορφή
γ(Χ) Þ P(X)
η οποία σύµφωνα µε µία ιδιότητα του τελεστή Þ, µπορεί να γραφτεί και ως
Øγ(Χ) Ú P(X)
που είναι σε ∆ΚΜ. Η διαδικασία µετατροπής οποιασδήποτε έκφρασης, σε ∆ΚΜ είναι
σχετικά απλή στην σύλληψή της, αλλά παρουσιάζει ορισµένες τεχνικές δυσκολίες
στην υλοποίηση. Έχει, σαν ιδέα, απασχολήσει πολλούς ερευνητές, ανά την υφήλιο,
εδώ και πολλά χρόνια, αλλά δεν υπάρχει κάποιο έτοιµο διαθέσιµο εµπορικό εργαλείο
που να την αυτοµατοποιεί. Έτσι, ένα τµήµα της εργασίας µας ήταν και η υλοποίησή
της. Όλες οι απαραίτητες ρουτίνες που υλοποιήσαµε για να µας βοηθήσουν στην
µετατροπή αυτή φαίνονται στην τελευταία παράγραφο του Κεφαλαίου 4.
Από τα άµεσα αυτά αξιώµατα µπορούµε εύκολα να παράγουµε θετικά και
αρνητικά αξιώµατα αποτελεσµάτων(βλέπε §3.2.2)[BMR95], για κάθε κατηγόρηµα P,
που λαµβάνει µέρος στις συνθήκες preT και postT, όπως θα περιγράψουµε στα
παρακάτω βήµατα. Η λογική είναι να περιγράψουµε, επακριβώς, όλες τις συνθήκες
που είναι απαραίτητα αληθείς όταν ένα κατηγόρηµα αλλάζει τιµή από Ψευδής σε
Αληθείς(ή το αντίστροφο, αντίστοιχα). Ο αλγόριθµος που ακολουθεί είχε αρχικά
διατυπωθεί στην [Ple96], αλλά κρίθηκαν απαραίτητες ορισµένες προσθήκες και
τροποποιήσεις ώστε να µπορέσουµε να τον υλοποιήσουµε. Έτσι, για κάθε
κατηγόρηµα ή συνάρτηση P θα εκτελέσουµε τα ακόλουθα Βήµατα:
1. Κατασκευάζουµε τα ακόλουθα θετικά και αρνητικά αξιώµατα για το P:
Θετικό:

"X/S ØP(X) Ù @P(X) Ù ØT(X) Þ False (1)

Αρνητικό:

"X/S

P(X) Ù Ø@P(X) Ù ØT(X) Þ False (2)

2. Εάν το postT(X) περιλαµβάνει µόνο το @P(X) (αντίστοιχα, µόνο το Ø@P(X)),
τότε πρόσθεσε στο θετικό αξίωµα(αντίστοιχα στο αρνητικό) για το P, του
βήµατος 1, την τιµή True, µε τη µορφή διάζευξης
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3. Εάν το postT(X) είναι της µορφής γ(Χ) Þ (Ø)@P(X), όπου το γ δεν περιλαµβάνει
κανένα όρο που αναφέρεται στην επόµενη κατάσταση, πρόσθεσε µε τη µορφή
διάζευξης, τον όρο γ(Χ), στο θετικό(αντίστοιχα στο αρνητικό) αξίωµα για το P.
4. Εάν το postT(X) είναι της µορφής $Ζ (γ(Χ,Ζ) Þ (Ø)@P(W)), όπου το W
αποτελείται από σταθερές και µεταβλητές από το Χ, Ζ, πρόσθεσε µε τη µορφή
διάζευξης, τον όρο $Ζ (γ(Χ,Ζ) Ù (Χ = W)), στο θετικό(αντίστοιχα στο αρνητικό)
αξίωµα για το P.
Η διαδικασία αυτή παράγει ένα σύνολο Tef από αξιώµατα της µορφής:
"X/S ØP(X) Ù ØΦ1Ρ Þ Ø@P(X)

(3)

"X/S P(X) Ù ØΦ2Ρ Þ

(4)

@P(X)

Στον αλγόριθµο αυτό, θα ήταν σκόπιµο να κάνουµε ορισµένες επεξηγήσεις.
Κατά πρώτον, είναι πολύ σηµαντικό να τονίσουµε οτι µας ενδιαφέρουν τα αξιώµατα
µόνο όσων κατηγορηµάτων ή συναρτήσεων αναφέρονται στην επόµενη κατάσταση
της εκτέλεσης µίας δοσοληψίας. Για τον λόγο αυτό µόνο αυτά τα κατηγορήµατα θα
λαµβάνουµε υπόψη στην αναδροµική εκτέλεση των σταδίων του αλγορίθµου. Επίσης,
µία εξίσου σηµαντική παρατήρηση είναι οτι δεν επιτρέπεται σε ένα κατηγόρηµα ή
συνάρτηση που βρίσκεται στην συνθήκη preT(X), να αναφέρεται στην επόµενη
κατάσταση του συστήµατος, δηλαδή την κατάσταση που το σύστηµα οδηγείται µετά
την εκτέλεση της εν λόγω δοσοληψίας. Εποµένως, θεωρούµε οτι το preT(X) περιέχει
µόνο όρους που αναφέρονται στην παρούσα κατάσταση του συστήµατος, ενώ στο
postT(X) περιέχονται και όροι που αναφέρονται στην επόµενη κατάσταση.
Επιπλέον, πριν ακολουθήσουµε το Βήµα 1, θα πρέπει να αποφασίσουµε ποιο
από τα δύο είδη αξιωµάτων (θετικό ή αρνητικό) αποτελέσµατος θα δηµιουργήσουµε
κάθε φορά. Έτσι, έχουµε τις ακόλουθες περιπτώσεις:
·

Όταν τόσο στο preT(X), όσο και postT(X) εµφανίζεται το συγκεκριµένο
κατηγόρηµα ή συνάρτηση, στην ίδια µορφή, δηλαδή είτε και τα δύο εµφανίζονται
σε µορφή συµπληρώµατος είτε και τα δύο σε απλή µορφή, τότε δεν λαµβάνουµε
υπόψη το αντίστοιχο Ρ και προχωράµε στο επόµενο κατηγόρηµα.
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·

Όταν το Ρ(Χ) δεν εµφανίζεται καθόλου στο preT(X), είτε εµφανίζεται, µε µορφή
συµπληρώµατος, ενώ το @Ρ(Χ) βρίσκεται σε απλή µορφή στο postT(X),
λαµβάνουµε µόνο το θετικό αξίωµα, δηλαδή το αξίωµα της µορφής (1).

·

Στην ακριβώς αντίστροφη περίπτωση, όπου το Ρ(Χ) δεν εµφανίζεται καθόλου στο
preT(X), είτε εµφανίζεται, µε απλή µορφή, ενώ το @Ρ(Χ) βρίσκεται σε µορφή
συµπληρώµατος στο postT(X), λαµβάνουµε µόνο το αρνητικό αξίωµα, δηλαδή το
αξίωµα της µορφής (2).

·

Όταν τόσο το Ρ(Χ) στο preT(X), όσο και το @Ρ(Χ) στο postT(X), εµφανίζονται
και σε απλή µορφή, αλλά και σε µορφή συµπληρώµατος, τότε λαµβάνουµε και τα
δύο αξιώµατα.

·

Σε κάθε άλλη περίπτωση δεν µας ενδιαφέρει κανένα αξίωµα.
Επιπλέον, για το Βήµα 2 πρέπει να κατανοήσουµε τι σηµαίνει για το

παραγόµενο αξίωµα, που σχετίζεται µε το P, να του προσθέσουµε την τιµή True, µε
τη µορφή διάζευξης. Όπως είναι γνωστό από τις λογικές πράξεις, ισχύει οτι “Α Ú
True º True”. Εποµένως, αυτό που κάνουµε στην περίπτωση αυτή, είναι να
δηλώσουµε έµµεσα, οτι δεν µας ενδιαφέρει πλέον αυτό το αξίωµα γιατί δεν µας δίνει
επιπλέον πληροφορίες.
Τα αξιώµατα αυτά, περιγράφουν επακριβώς πως οι δοσοληψίες επηρεάζουν,
άµεσα, την τιµή αληθείας των κατηγορηµάτων. Μένει µόνο να περιγράψουµε πλέον
τα έµµεσα αποτελέσµατα, εξαιτίας της παρουσίας των περιορισµών ακεραιότητας.
Ας υποθέσουµε ότι έχουµε:
C: "X/S φ(Χ) Ú P(X) Ú @Q(X)

(Ι)

το οποίο είναι ένας περιορισµός ακεραιότητας που πρέπει να ικανοποιείται πάντα.
Τότε, για κάθε αξίωµα της µορφής (3), για το Ρ, δηµιουργούµε το ακόλουθο αξίωµα
που σχετίζεται µε το Q:
"X/S ØP(X) Ù ØΦ1Ρ(Χ) Ù Øφ(Χ) Þ @Q(X),

(ΙΙ)

όπου το Φ1Ρ(Χ) παράγεται από την σχέση (3) που γράψαµε προηγουµένως. Το
αξίωµα αυτό εκφράζει την ιδιότητα, οτι εάν το κατηγόρηµα Ρ είναι µη αληθές, στην
κατάσταση που προηγείται της εκτέλεσης µιας δοσοληψίας και ο περιορισµός C
ικανοποιείται στην ίδια κατάσταση, τότε -εάν η συνθήκη, που οδήγησε το Ρ σε
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αλλαγή της τιµής του, από Ψευδές σε Αληθές, δεν ικανοποιείται- το (@Q(X) Ú φ(Χ))
πρέπει να είναι αληθές για να παραµένει έγκυρος ο περιορισµός, στην επόµενη
κατάσταση της εκτέλεσης της εν λόγω δοσοληψίας.
Συµµετρικά, για κάθε αξίωµα της µορφής (3), για το κατηγόρηµα Q, έχουµε
το ακόλουθο αξίωµα:
"X/S ØQ(X) Ù ØΦ1Q(Χ) Ù Øφ(Χ) Þ @P(X).
Η αντίστοιχη διαδικασία λαµβάνει χώρο εάν οι περιορισµοί περιέχουν
αναιρούµενα κατηγορήµατα(κατηγορήµατα που δεν είναι αληθή, αλλά πριν από αυτά
υπάρχει το σύµβολο Ø). Στο σηµείο αυτό, κάτω από την υπόθεση οτι οι δοθέντες
προσδιορισµοί χαρακτηρίζουν όλες τις δοσοληψίες, µπορούµε να δηµιουργήσουµε το
σύνολο Τss των αξιωµάτων επόµενης κατάστασης όπως φαίνεται παρακάτω. Ας
ορίσουµε τις ακόλουθες εκφράσεις:
ΨΡ(Χ) = ØΦ1Q(Χ) Ù Øφ(Χ). (5)

ΨQ(Χ) = ØΦ1P(Χ) Ù Øφ(Χ). (7)

ΨØΡ(Χ) = ØΦ2Q(Χ) Ù Øφ(Χ). (6)

ΨØQ(Χ) = ØΦ2P(Χ) Ù Øφ(Χ). (8)

Τότε, τέλος, τα αξιώµατα επόµενης κατάστασης, για το Ρ, είναι της
ακόλουθης µορφής:
"X/S ΨΡ(Χ) Ú (ΨØΡ(Χ) Ù Ρ).

(9)

Στο σηµείο αυτό θα αναφέρουµε ένα παράδειγµα εφαρµογής του αλγορίθµου
που υλοποιήσαµε. Ας υποθέσουµε τις δοσοληψίες DropProfDep και BecomeAdvisor,
των οποίων η πλήρης περιγραφή γίνεται στο Κεφάλαιο 5. Οι περιγραφή τους,
φαίνονται στους ακόλουθους τύπους:

DropProfDep(prof, dep)
Precondition: pr_belongs_dep(prof, dep)
Postcondition: not @ pr_belongs_dep (prof, dep) and not @Is_advisor(prof, dep)

and (@num_prof(dep) = num_prof(dep) -1)
Invariant:

num_prof(dep) >0 and
(not exist dep1, dep2/Department(pr_belongs_dep(prof, dep1) and
pr_belongs_dep(prof, dep2) and (dep1 != dep2) ) )
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BecomeAdvisor(prof, st, dep)
Precondition: postgraduate(st, dep) and not has_advisor(st, prof, dep)
Postcondition: @has_advisor(st, prof, dep) and @is_advisor(prof, dep)
Invariant

@is_advisor(prof, dep) or
is_advisor(prof, dep)

Αναλύοντας την πρώτη περιγραφή, έχουµε σαν όνοµα δοσοληψίας το
DropProfDep(prof, dep), σαν preT την έκφραση pr_belongs_dep(prof, dep), σαν
postT την έκφραση (not @pr_belongs_dep(prof, dep) and not @Is_advisor(prof,
dep) and (@num_prof(dep) = num_prof(dep) - 1). Αντίστοιχα για την δεύτερη
δοσοληψία, έχουµε τις εκφράσεις BecomeAdvisor(prof, st, dep), (postgraduate(st,
dep) and not has_advisor(st, prof, dep)) και (@has_advisor(st, prof, dep) and

@is_advisor(prof, dep)).
Σύµφωνα µε τον αλγόριθµό µας, στο πρώτο βήµα θα παράγουµε για την
δοσοληψία DropProfDep, ως προς το κατηγόρηµα

prof_bel_dep, το αρνητικό

αξίωµα αποτελέσµατος µε τύπο τον εξής:
for all prof/Professor for all dep/Department (
DropProfDep(prof, dep) or
not prof_bel_dep(prof, dep) or @prof_bel_dep(prof, dep) )
Το αξίωµα πρέπει να είναι αρνητικό γιατί το κατηγόρηµα prof_bel_dep
εµφανίζεται σαν αληθές στην τρέχουσα κατάσταση της Βάσης και σαν ψευδές στην
επόµενη. Αντίστοιχα, ως προς το κατηγόρηµα is_advisor, παράγεται το αρνητικό
αξίωµα αποτελέσµατος µε τύπο:
for all prof/Professor for all dep/Department (
DropProfDep(prof, dep) or
not is_advisor(prof, dep) or @ is_advisor(prof, dep) ).
Κατά αντιστοιχία ο αλγόριθµος καθορίζει και τον τύπο του αξιώµατος της
δοσοληψίας BecomeAdvisor, ως προς το κατηγόρηµα has_advisor, το οποίο πρέπει
να είναι θετικό και έχει τον ακόλουθο τύπο:
for all prof/Professor for all st/Student for all dep/Department(
BecomeAdvisor(prof, st, dep) or
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not has_advisor(st, prof) or @has_advisor(st, prof))
Κατά ανάλογο τρόπο, επίσης, ως προς το κατηγόρηµα is_advisor έχουµε την
έκφραση:
for all prof/Professor for all st/Student for all dep/Department(
BecomeAdvisor(prof, st, dep) or
not @is_advisor(prof, dep) or is_advisor(prof, dep)).
Στο επόµενο βήµα του αλγόρίθµου, ενώ έχουµε φτιάξει σχέσεις της µορφής
(1) και (2) αντίστοιχα, προσπαθούµε να κατατάξουµε τις εκφράσεις αυτές σύµφωνα
µε τις µετασυνθήκες σε µία από τις τρεις κατηγορίες του αλγορίθµου. Τόσο στην
περίπτωση του DropProfDep, όσο και στην περίπτωση του BecomeAdvisor,
βλέπουµε οτι δεν ανήκουν σε κάποια κατηγορία του αλγορίθµου, οπότε και
παραµένουν ως έχουν. Ένα παράδειγµα δοσοληψίας, που ανήκει στην περίπτωση 3,
είναι αυτή της οποίας το postT είναι η έκφραση: for all x/X, for all y/Y for all z/Z
Q(x) =>P(x, z, y). Παρόµοια για την περίπτωση 4, θα µπορούσαµε να έχουµε την
έκφραση: for all x/X, for all y/Y for all z/Z Q(x, z, y) => P(x).
Στην επόµενη φάση του αλγορίθµου µας θα πρέπει να φτιάξουµε αξιώµατα
της µορφής (3) ή (4). Για το παράδειγµά µας, στην περίπτωση του DropProfDep, θα
έχουµε, ως προς το κατηγόρηµα prof_bel_dep, το αξίωµα:
for all prof/Professor for all dep/Department (
DropProfDep(prof, dep) or
not prof_bel_dep(prof, dep) or @prof_bel_dep(prof, dep) ).
όπου, P(X) º prof_bel_dep(prof, dep) και η Φ2Ρ º DropProfDep(prof, dep), ενώ ως
προς το κατηγόρηµα is_advisor(st, prof), κατά παρόµοιο τρόπο έχουµε:
for all prof/Professor for all dep/Department (
DropProfDep(prof, dep) or
not is_advisor(prof, dep) or @ is_advisor(prof, dep) )
οπότε, επίσης, Φ2Ρ º DropProfDep(prof, dep).
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Κατά, ακριβώς αντίστοιχο τρόπο, για την δοσοληψία BecomeAdvisor(prof,
st, dep) έχουµε, ως προς το is_advisor, Φ1Ρ º BecomeAdvisor(prof, st, dep).
Στο τελικό στάδιο του αλγορίθµου µας, παράγουµε τα αξιώµατα επόµενης
κατάστασης σύµφωνα µε την περιγραφή που προηγήθηκε. Για την περίπτωση της
δοσοληψίας DropProfDep(prof, dep), η αναλλοίωτη συνθήκη δεν είναι στην µορφή
που επιθυµούµε, δηλαδή δεν έχει τουλάχιστον ένα κατηγορήµατα το οποίο
αναφέρονται στην επόµενη κατάσταση, οπότε περιορίζουµε την περιγραφή µας µόνο
στην δεύτερη δοσοληψία, την BecomeAdvisor(prof, st, dep). Στην περιγραφή αυτή
ως αναλλοίωτη συνθήκη έχουµε την έκφραση: (@is_advisor(prof, dep) or
is_advisor(prof, dep)), όπου σύµφωνα µε την σχέση (Ι), προκύπτει οτι φ(X) º False,
δηλαδή η τιµή του φ(X) είναι η ψευδής για να µην επηρεάζει την έκφραση της
αναλλοίωτης συνθήκης. P(X) º is_advisor(prof, dep), Q(X) º @is_advisor(prof,
dep). Σύµφωνα µε την περιγραφή του αλγορίθµου αυτού, έχοντας ότι Φ1Q º
BecomeAdvisor(prof, st, dep) και Φ2Q º DropProfDep(prof, dep), ακολουθώντας
τους τύπους (5)-(8) έχουµε σαν ΨΡ º not BecomeAdvisor(prof, st, dep), ΨØΡ º not
DropProfDep(prof, dep). Έτσι, το αξίωµα επόµενης κατάστασης που φαίνεται στον
τύπο (9), γίνεται:
for all prof/Professor for all st/Student for all dep/Department(
not DropProfDep(prof, dep) and is_advisor(prof, dep) or
not BecomeAdvisor(prof, st, dep)).
Η έκφραση αυτή σηµαίνει ότι για κάθε καθηγητής, που είναι εγγεγραµµένος
σε ένα πανεπιστηµιακό τµήµα, δεν θα έχει εκτελεστεί η διαγραφή του(not
DropProfDep(prof, dep)). Επίσης, για να µην θεωρείται Ακαδηµαϊκός Σύµβουλος
κανενός φοιτητή(που σηµαίνει οτι is_advisor(prof, dep) = False), δεν θα πρέπει να
έχει δηλωθεί ως Ακαδηµαϊκός Σύµβουλος(δηλαδή not BecomeAdvisor(prof, st,
dep)).

4.3 Περιγραφή των δεδοµένων εισόδου
Σε προηγούµενη παράγραφο(βλέπε §4.1), είχαµε επισηµάνει µερικά από τα
απαραίτητα δεδοµένα εισόδου του προγράµµατός µας. Το δεύτερο τµήµα
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του

συστήµατος(Μηχανισµός

Ανακάλυψης

και

∆ηµιουργίας

∆εδοµένων

Επεξεργασίας) µας παρέχει τα απαραίτητα δεδοµένα εισόδου το οποία είναι τα εξής:
1) Μία ακολουθία από δηλώσεις δοσοληψιών, µε όλες τις συνθήκες που αναφέραµε
σε προηγούµενη ενότητα και όλους τους αντίστοιχους περιορισµούς.
2) Ένα σύνολο µε όλα τα ονόµατα των τύπων των µεταβλητών και των ορισµάτων
για κάθε κατηγόρηµα ή συνάρτηση, που εµφανίζεται στην εφαρµογή µας.
3) Ένα σύνολο µε το όνοµα του τύπου κάθε µεταβλητής η οποία αποτελεί και
όρισµα στον ορισµό της αντίστοιχης δοσοληψίας.
Πιο αναλυτικά, για το (1) έχουµε ένα αρχείο εισόδου το οποίο έχει την δοµή
που θα περιγράψουµε αµέσως τώρα. Το συντακτικό της γλώσσας φαίνεται στο σχήµα
που ακολουθεί. Αποτελείται από δηλώσεις δοσοληψιών της µορφής:
Όνοµα δοσοληψίας(Σύνολο παραµέτρων)
Precondition: Μία έκφραση µε παρουσία ποσοδεικτών.
Postcondition: Μία έκφραση µε παρουσία ποσοδεικτών.
Invariants: Μία έκφραση µε παρουσία ποσοδεικτών.
Ο ορισµός της δοσοληψίας γίνεται σύµφωνα µε την γλώσσα που επινοήσαµε.
Στα πεδία Precondition, Postcondition και Invariants, οι εκφράσεις που απαιτούνται
είναι παρόµοιες µε τις κανονικές εκφράσεις οποιασδήποτε άλλης γραµµατικής. Η
διαφορά της µε τις υπόλοιπες είναι στην εισαγωγή του χρονικού στοιχείου στα
κατηγορήµατα. Έτσι, αν το κατηγόρηµα αναφέρεται στην κατάσταση που έπεται της
ενηµέρωσης εισάγουµε το σύµβολο @ για να δηλώσουµε την επόµενη κατάσταση. Η
απουσία του από το κατηγόρηµα δηλώνει οτι το τελευταίο αναφέρεται στην παρούσα
κατάσταση. Επίσης, δεν γίνεται αποδεκτό το σύµβολο @, στην έκφραση του πεδίου
Precondition, γιατί εξορισµού το πεδίο αυτό αναφέρεται στην παρούσα κατάσταση.
Κατά τα υπόλοιπα, οι εκφράσεις που χρησιµοποιεί η γλώσσα µας είναι απλές
κανονικές εκφράσεις.
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Για τον ορισµό αυτό, πρώτα ορίζουµε την ίδια την δοσοληψία, δίνοντάς της
ένα όνοµα και ορισµένες χρήσιµες παραµέτρους. Είναι συνήθως ένα όνοµα, παρόµοια
µε την περίπτωση δήλωσης συναρτήσεων, µε την διαφορά οτι το όνοµα αρχίζει από
κεφαλαίο γράµµα. Επειδή πάντα θα πρέπει να γνωρίζουµε και την κατηγορία(δηλαδή
την κλάση ή την οντότητα, στο πεδίο των Βάσεων ∆εδοµένων), στην οποία ανήκει το
κάθε γνώρισµα. Αυτή την πληροφορία µας την δίνει ο ενδιάµεσος µηχανισµός που
προαναφέραµε και για τον λόγο αυτό µας είναι πολύ χρήσιµος.
Στο πεδίο Precondition, περιγράφονται µε την βοήθεια µιας λογική έκφρασης,
όλες οι προσυνθήκες της εν λόγω δοσοληψίας. Την έκφραση αυτή την επεξεργάζεται
ο γραµµατικός και εν συνεχεία ο συντακτικός αναλυτής µας, παράγοντας µας ένα
σύνολο από δοµές, χρήσιµες για την επεξεργασία των δεδοµένων αυτών. Έτσι, όταν η
έκφραση περάσει από λεξικογραφική και συντακτική ανάλυση, περνάει από ένα
σύνολο επεξεργασιών. Πιο αναλυτικά, σε πρώτη φάση, γίνεται απαλοιφή των
ποσοδεικτών, δηλαδή σε όποιο βάθος και αν συναντήσουµε κάποιο ποσοδείκτη, τον
απαλείφουµε, τοποθετώντας τον στην αρχή της έκφρασης. Στην συνέχεια αφαιρούµε
οποιαδήποτε µεταβλητή δεν χρησιµοποιείται αλλά προήλθε από κάποιο λάθος του
χρήστη, οδηγώντας το σύστηµα στην βέλτιστη και οικονοµικότερη, από άποψη
απαιτούµενου χώρου αποθήκευσης, µορφή. Μόλις τελειώσει η φάση αυτή, εκτελούµε
τον αλγόριθµο µετατροπής σε ∆ΚΜ, όπως αναφέραµε και προηγουµένως. Στο τέλος
και αυτής της φάσης έχουµε, πλέον, όλη την απαραίτητη πληροφορία και αρχίζουµε
την αποθήκευση των κατηγορηµάτων και των συναρτήσεων στις κατάλληλες δοµές.
Στο πεδίο Postcondition, περιγράφονται µε την βοήθεια µιας λογική
έκφρασης, όλες οι µετασυνθήκες της εν λόγω δοσοληψίας. Η διαδικασία
επεξεργασίας είναι παρόµοια µε προηγουµένως µε την διαφορά οτι µόλις τελειώσουν
όλες οι παραπάνω λειτουργίες, ακολουθεί η υλοποίηση του αλγορίθµου που
περιγράψαµε στην ενότητα 4.2. ∆ηµιουργούµε δηλαδή, σταδιακά, όλα τα αξιώµατα
της µορφής (3) και (4)
Τέλος, στο πεδίο Invariants, περιγράφονται, πάλι µε την βοήθεια µιας λογική
έκφρασης, όλες οι απαραίτητες αναλλοίωτες συνθήκες, που πρέπει να ικανοποιηθούν
καθ’ όλη την διάρκεια ζωής της εφαρµογής µας. Η επεξεργασία της αντίστοιχης
έκφρασης είναι όµοια µε προηγουµένως αλλά, στο τέλος, όλες οι συνθήκες αυτές
συγκεντρώνονται σε µία λίστα, προκειµένω να υλοποιήσουµε το τελευταίο στάδιο
της µεθόδου. ∆ηλαδή, µετά την δηµιουργία των αξιωµάτων της µορφής (3) και (4),
να δηµιουργήσουµε τα τελικά αξιώµατα της µορφής (9).
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4.4 Περιγραφή των δεδοµένων εξόδου
Τέλος, όπως έχουµε αναφέρει, σκοπός της εργασίας αυτής είναι η παραγωγή
αξιωµάτων της µορφής (9). ∆ηλαδή, αξιωµάτων επόµενης κατάστασης, τα οποία θα
αποτελούνται από ένα σύνολο δηλώσεων µεταβλητών, που εισάγονται από
ποσοδείκτες και ανήκουν σε µία συγκεκριµένη κατηγορία όπως Time, Integer, String
κ.λ.π. Όταν ένα γραµµατικό ή συντακτικό λάθος συµβεί κατά την δήλωση µίας
δοσοληψίας, το πρόγραµµά µας παράγει ένα µήνυµα λάθους και σταµατάει την
διαδικασία µετάφρασης,
Επίσης , το σύνολο αυτών των αξιωµάτων θα αποτελέσει είσοδο του τέταρτου
και τελευταίου τµήµατος του συστήµατος µας(Μηχανισµός Έλεγχου Ορθότητας
Περιορισµών Ακεραιότητας) και θα αποφασίζει πότε και εάν, ένας περιορισµός
ακεραιότητας παραβιάζεται, ώστε να προειδοποιεί τον χρήστη σχεδιαστή να αλλάξει
τον τρόπο που έχει δηλώσει κάποιες δοσοληψίες. Πιο συγκεκριµένα, για να
αποφασίσουµε πότε ένας περιορισµός ακεραιότητας παραβιάζεται, βασιζόµαστε στο
Πόρισµα 2(βλέπε §3.1.1).

4.5 Περιγραφή του αλγορίθµου µετατροπής σε ∆.Κ.Μ.
Στην παράγραφο αυτή θα παρουσιάσουµε την υλοποίηση του αλγορίθµου
µετατροπής µίας κανονικής έκφρασης σε ∆ιαζευκτική Κανονική Μορφή(ή ∆ΚΜ).
Μία έκφραση λέµε οτι βρίσκεται σε ∆ΚΜ όταν και µόνο όταν οι όροι της
αποτελούνται από διαζεύξεις συζευγµένων όρων. Όταν, δηλαδή, είναι της µορφής ((Α
Ù Β) Ú (Α Ù Γ)). Ο αλγόριθµος αυτός απασχόλησε πολλούς ερευνητές στον χώρο των
Βάσεων ∆εδοµένων, αλλά, σύµφωνα µε την έρευνα που κάναµε, σε παγκόσµια
κλίµακα, δεν υπάρχει ένα έτοιµο εργαλείο, που να εκτελεί τον αλγόριθµο αυτό και να
είναι ευέλικτο στις τροποποιήσεις, που θα επιθυµούσαµε να κάνουµε, για να το
εντάξουµε στο εργαλείο µας. Για τον λόγο αυτό αποφασίσαµε να υλοποιήσουµε ένα
δικό µας αλγόριθµο, βασιζόµενοι σε γενικές αρχές γύρω από την θεωρία της Λογικής
Κατηγορηµάτων. Στην περιοχή αυτή έχει ήδη γίνει µία θεωρητική πρόταση για τον εν
λόγω αλγόριθµο.
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Πιο αναλυτικά βασιστήκαµε στις ακόλουθες ιδιότητες του Λογικής
Κατηγορηµάτων:
1. (Α ÙΒ º Β Ù Α) και (Α ÚΒ º Β Ú Α) (µεταθετικότητα του Ù και Ú αντίστοιχα).
2. ((Α Ù Β) Ù Γ º Α Ù (Β Ù Γ)) και ((Α Ú Β) Ú Γ º Α Ú (Β Ú Γ))
(προσεταιριστικότητα του Ù και Ú αντίστοιχα)
3. (Α Ù Α º Α) και (Α Ú Α º Α) (αυτοπάθεια του Ù και Ú αντίστοιχα).
4. (Α Ù (Β Ú Γ) º (Α Ù Β) Ú (Α Ù Γ)) και (Α Ú (Β Ù Γ) º (Α Ú Β) Ù (Α Ú Γ))
(επιµερισµός του Ù και Ú αντίστοιχα).
5. (Α Ù (Α Ú Β) º Α) και (Α Ú (Α Ù Β) º Α) (απορρόφηση του Ù και Ú αντίστοιχα).
Επίσης, ένα άλλο σύνολο ιδιοτήτων που χρησιµοποιήσαµε από τον Προτασιακό
Λογισµό είναι οι:
1. x/X ØΑ(x) º Ø$ x/X Α(x)
2. $ x/X ØΑ(x) º Ø(" x/X Α(x))
3. "x/X A(x) Ù(Ú) " y/Y C(x) º " x/X, " y/Y (A(x) Ù(Ú) C(y))
4. "x/X A(x) Ù(Ú) C º "x/X (A(x) Ù(Ú) C), όπου C είναι µία σταθερά
5. Τέλος, χρησιµοποιήσαµε και την αναπαράσταση µίας έκφρασης µε Κανονική
Μορφή Skolem[Μητ86].
Για να γίνει κατανοητή η διαδικασία του αλγορίθµου ακολουθεί ένα
αντιπροσωπευτικό παράδειγµα. Στο εργαλείο µας η ανάγνωση των δεδοµένων
εισόδου που µας χρειάζονται για την εκτέλεση του αλγορίθµου γίνεται σειριακά, µε
την βοήθεια ενός συντακτικού αναλυτή, διαβάζοντας έναν ένα τους όρους, όχι όλους
µαζί, όπως απαιτούν οι ήδη διαθέσιµες µέθοδοι. Αυτή είναι η πρώτη καινοτοµία του
αλγορίθµου. Ας υποθέσουµε την έκφραση:
(" x/X B(x)) Ù ((" z/Z, " y/Y (A(z) Ù (A(z) Ú B(z)Ú C(y) ) ) ) Ú $ u/U C(u)).
·

∆ιαβάζω την πρώτη έκφραση (" x/X B(x) ), η οποία δεν έχει ανάγκη από
καµία τροποποίηση, οπότε η αρχική έκφραση παραµένει (" x/X B(x) ) Ù (("
z/Z, " y/Y (A(z) Ù (A(z) Ú B(z)Ú C(y) ) ) ) Ú $ u/U C(u) ).

·

∆ιαβάζω την έκφραση (A(z) Ù (A(z) Ú B(x)Ú C(y) ) ) και κάνω τις πράξεις,
µετασχηµατίζοντάς την στην ((A(z) Ù A(z)) Ú (A(z) ÙB(z))Ú (A(z) Ù C(y)) )
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·

Με την βοήθεια µίας διαδικασίας που υλοποιήσαµε(την prone_conj),
απαλείφουµε τον όρο A(z) από τον όρο (A(z) Ù A(z)). Έτσι, η νέα έκφραση
γίνεται A(z) Ú (A(z) ÙB(z))Ú (A(z) Ù C(y)).Η αρχική έκφραση γίνεται:(" x/X
B(x) )Ù ((" z/Z, " y/Y (A(z) Ú (A(z) ÙB(z))Ú (A(z) Ù C(y) ) ) Ú $ u/U C(u) ).

·

Μετατρέπω το ($ u/U C(u)) σε Skolem Κανονική Μορφή, ως C0, ώστε η
τελική µας πρόταση να περιέχει µόνο καθολικούς ποσοδείκτες. Έτσι, η νέα
έκφραση γίνεται (" x/X B(x) )) Ù (" y/Y, " z/Z (A(z) Ú (A(z) ÙB(x))Ú (A(z)
Ù C(y)) ) Ú C0).

·

Μεταφέρω όλες τις µεταβλητές x, y, z στην αρχή της έκφρασης και θα έχω:"
x/X, " y/Y, " z/Z ( B(x) Ù (A(z) Ú (A(z) ÙB(z)) Ú (A(z) Ù C(y)) Ú C0).

Κάνοντας τις πράξεις, έχουµε την τελική µορφή:
" x/X, " y/Y, " z/Z ( (B(x) Ù A(z)) Ú (B(x) Ù (A(z) ÙB(z))) Ú (B(x) Ù (A(z) Ù
C(y))) Ú (B(x) Ù C0) ) Û
" x/X, " y/Y, " z/Z ( (B(x) Ù A(z)) Ú (B(x) Ù A(z) ÙB(z)) Ú (B(x) Ù A(z) Ù C(y)) Ú
(B(x) Ù C0) ), το οποίο είναι σε ∆ΚΜ.
Στον αλγόριθµο µας, φροντίσαµε ώστε να µετατρέπουµε κάθε έκφραση σε
∆ΚΜ, χωρίς την ύπαρξη υπαρξιακών ποσοδεικτών, ώστε να είναι ευκολότερη η
αποτίµησή τους από το σύστηµα. Επίσης, στην περίπτωση της έκφρασης " x/X (B(x)
Ù (" x/Χ A(x))), υπάρχει ο κίνδυνος να µπερδευτεί το σύστηµα µε την ύπαρξη της
ίδιας µεταβλητής x, σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις, απλά έχοντας το ίδιο όνοµα και
να τις θεωρήσει ως µία, παράγοντας την έκφραση " x/X (B(x) Ù A(x)), χάνοντας,
έτσι, την δεύτερη µεταβλητή. Για να αποφύγουµε αυτή την δυσάρεστη εξέλιξη, όταν
το σύστηµα αναγνωρίσει το δεύτερο x, που εισάγεται από το κατηγόρηµα Α, θα το
µετονοµάσει σε x_1. Έτσι, η έκφραση θα γίνει " x/X, " x_0/Χ (B(x) Ù A(x_0)).
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Παρουσίαση αποτελεσµάτων – Παράδειγµα
Στο κεφάλαιο αυτό, θα παρουσιάσουµε ένα παράδειγµα εκτέλεσης του
εργαλείου µας. Αν υποθέσουµε οτι για έχουµε µία Σχεσιακή Βάση ∆εδοµένων για την
αναπαράσταση

της

λειτουργίας

του

Μεταπτυχιακού

Τµήµατος

Επιστήµης

Υπολογιστών του Πανεπιστηµίου Κρήτης. Το σχήµα της Βάσης φαίνεται στο σχήµα
που ακολουθεί.
Integer

Ν:1

co_student

course
allowed_Team

Μ:Ν

1:1
Μ:Ν

Student

Courses

examine

M:Ν

st_id
Μ:Ν
Ν:1

attend

crs_id

1:1

1:1
Μ:Ν

1:Ν

Ν:1

Auto number

assistant
has_advisor

st_belongs_dep

teaches
crs_belongs_dep
1:1
1:1

dep id

prof_id
is_advisor
N:1

Department

pr_belongs_dep
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Ν:1

Professor

Αναλυτικότερα, στο σχήµα φαίνονται τα εξής:
Οντότητες(Entities):
·

Student(st_id). Είναι η οντότητα που αναπαριστά τους φοιτητές του τµήµατος.
Για την εφαρµογή µας, µόνο το πρωτεύον κλειδί st_id µας είναι απαραίτητο.

·

Professor(prof_id, is_adv). Οµοίως, η οντότητα αυτή αναπαριστά τους
καθηγητές. Το πρωτεύον κλειδί είναι το prof_id, ενώ το γνώρισµα is_adv είναι
τύπου Boolean και δηλώνει εάν ο εν λόγω καθηγητής έχει αναλάβει τον ρόλο του
ακαδηµαϊκού συµβούλου σε κάποιους φοιτητές ή όχι. Μας είναι χρήσιµο για την
περίπτωση που θέλουµε να ορίσουµε ακαδηµαϊκό σύµβουλο σε ένα φοιτητή.

·

Courses(crs_id). Παρόµοια για την οντότητα µαθήµατα, το πρωτεύον κλειδί
είναι το crs_id.

·

Department(dep_id). Τέλος, παρόµοια µε τις προηγούµενες, η οντότητα
µαθήµατα έχει πρωτεύον κλειδί το dep_id.
Ακολουθεί µία λίστα µε όλες τις χρήσιµες συσχετίσεις, που στο πρόγραµµά

µας τις χρησιµοποιούµε για την παραγωγή των τιµών των συναρτήσεων, αλλά και
των κατηγορηµάτων.
Συσχετίσεις(relationships- predicates)
·

examine(st, crs). ∆ηλώνει οτι ο φοιτητής st έχει εγγραφεί και θα εξεταστεί στο
µάθηµα crs.

·

attend(st, crs). ∆ηλώνει οτι ο φοιτητής st έχει εγγραφεί, αλλά δεν θα εξεταστεί
στο µάθηµα crs. Απλά θα το παρακολουθεί χωρίς καµία υποχρέωση.

·

pr_belongs_dep(prof, dep). ∆ηλώνει οτι ο καθηγητής prof είναι επίσηµο
µέλος του τµήµατος dep.
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·

st_belongs_dep(st, dep). ∆ηλώνει οτι ο φοιτητής st είναι επίσηµα µέλος του
τµήµατος dep. Έχει, δηλαδή, επίσηµα εγγραφεί στο τµήµα.

·

crs_belongs_dep(crs, dep, limit). ∆ηλώνει οτι το µάθηµα crs είναι επίσηµα
µάθηµα του τµήµατος dep, ενώ ο µέγιστος επιτρεπόµενος αριθµός φοιτητών που
το παρακολουθούν είναι ο limit.

·

teaches(prof, crs). ∆ηλώνει οτι ο καθηγητής prof είναι επίσηµος διδάσκοντας
του µαθήµατος crs.

·

assistant(prof, crs). ∆ηλώνει οτι ο καθηγητής prof είναι βοηθός του επίσηµου
διδάσκοντα του µαθήµατος crs.

·

co_student(st1,st2,crs). ∆ηλώνει οτι ο φοιτητής st1 είναι στη ίδια οµάδα
εργασίας, σε όσα µαθήµατα επιτρέπονται συνεργασίες, µε τον φοιτητή st2, στο
µάθηµα crs.

·

allowed_Team(crs). Είναι τύπου Boolean και δηλώνει εάν επιτρέπονται ή όχι
συνεργασίες στο µάθηµα crs.

·

postgraduate(st, dep). Είναι τύπου Boolean και δηλώνει εάν ο φοιτητής st
είναι µέλος του µεταπτυχιακού προγράµµατος ή αν απλά είναι προπτυχιακός
φοιτητής. Το γνώρισµα αυτό µας είναι χρήσιµο για την επέκταση του
συστήµατος σε εφαρµογές του αντίστοιχου Προπτυχιακού Τµήµατος.

·

has_advisor(st, prof, dep). ∆ηλώνει οτι ο µεταπτυχιακός φοιτητής st έχει
ακαδηµαϊκό σύµβουλο τον καθηγητή prof, ο οποίος είναι επίσηµος διδάσκοντας
του τµήµατος dep.

·

is_advisor(prof, dep). ∆ηλώνει οτι ο καθηγητής prof, ο οποίος είναι επίσηµος
διδάσκοντας του τµήµατος dep, είναι ακαδηµαϊκός σύµβουλος για κάποιους
φοιτητές.
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Συναρτήσεις(functions)
·

num_prof(dep). ∆ηλώνει τον αριθµό των διδασκόντων στο τµήµα dep.

·

num_st(dep). ∆ηλώνει τον αριθµό των εγγεγραµµένων φοιτητών στο τµήµα
dep.

·

size_crs(crs). ∆ηλώνει τον αριθµό των εγγεγραµµένων φοιτητών στο µάθηµα
crs.

·

team_size (crs). ∆ηλώνει τον µέγιστο επιτρεπόµενο αριθµό φοιτητών που
αποτελούν µία οµάδα εργασίας στο µάθηµα crs, εάν επιτρέπεται συνεργασία. Σε
περίπτωση που δεν επιτρέπεται, ο αριθµός αυτός είναι 0.
Στο σηµείο αυτό θα προσπαθήσουµε να περιγράψουµε τις διάφορες

λειτουργίες που επιτρέπονται σε ένα τέτοιο σύστηµα. Θα περιγράψουµε, δηλαδή, τις
διάφορες δοσοληψίες, καθώς και τους περιορισµούς ακεραιότητας µαζί µε τις
αναλλοίωτες συνθήκες που το σύστηµά µας καλείται να διατηρήσει. Αναλυτικότερα
έχουµε τις δοσοληψίες:

EnrolledInCourse(st, crs)
Precondition: not examine(st, crs)
Postcondition: @examine(st, crs) and (@size_crs(crs) = size_crs(crs) + 1)
Invariant:

size_crs(crs) > 0 and exist limit/Integer(
size_crs(crs) < limit and
(examine(st, crs) =>(
exist dep/Department exist prof/ Professor(
st_belongs_dep(st, dep) and
crs_belongs_dep(crs, dep, limit) and
pr_belongs_dep(prof, dep) and
teaches(prof, crs) ) ))

Η δοσοληψία αυτή δηλώνει την διαδικασία εγγραφής ενός φοιτητή st, για
εξέταση σε ένα µάθηµα crs. Στον ορισµό της δοσοληψίας αυτής φαίνεται καθαρά οτι

64

Κεφάλαιο 5. Παρουσίαση αποτελεσµάτων – Παράδειγµα
θέτουµε σαν προϋπόθεση, ο φοιτητής να µην είναι ήδη εγγεγραµµένος στο ίδιο
µάθηµα. Επίσης, µόλις τελειώσει

η εγγραφή του, στο µάθηµα, θα πρέπει να

αυξήσουµε τον µετρητή των εγγεγραµµένων φοιτητών κατά ένα και να τον
αποθηκεύσουµε στον πίνακα examine. Η αναλλοίωτη συνθήκη είναι να υπάρχει
διδάσκοντας για το µάθηµα αυτό και να ανήκει στο ίδιο τµήµα µε τον φοιτητή και το
µάθηµα. Επίσης θα πρέπει ο αριθµός των εγγεγραµµένων φοιτητών να µην
υπερβαίνει τον µέγιστο επιτρεπόµενο του µαθήµατος.

DropCourse(st, crs)
Precondition: examine(st, crs)
Postcondition: not @examine(st, crs) and (@size_crs(crs) = size_crs(crs) - 1)
Invariant:

size_crs(crs) > 0 and examine(st, crs) =>
(exist dep/Department exist limit/Integer exist prof/ Professor(
st_belongs_dep(st, dep) and
crs_belongs_dep(crs, dep, limit) and
pr_belongs_dep(prof, dep) and teaches(prof, crs) ) )

Η δοσοληψία αυτή δηλώνει την διαδικασία διαγραφής ενός φοιτητή st, από
την εξέταση ενός µαθήµατος crs. Στον ορισµό της δοσοληψίας αυτής φαίνεται
καθαρά οτι θέτουµε σαν προϋπόθεση, οτι ο φοιτητής θα πρέπει να είναι ήδη
εγγεγραµµένος στο µάθηµα. Επίσης, µόλις τελειώσει

η διαγραφή του, από το

µάθηµα, θα πρέπει να µειώσουµε τον µετρητή των εγγεγραµµένων φοιτητών κατά
ένα και να τον διαγράψουµε από τον πίνακα examine. Η αναλλοίωτης συνθήκη είναι
να υπάρχει διδάσκοντας για το µάθηµα αυτό και να ανήκει στο ίδιο τµήµα µε τον
φοιτητή και το µάθηµα. Επίσης θα πρέπει ο αριθµός των εγγεγραµµένων φοιτητών να
µην είναι µικρότερος του ενός, γιατί τότε το µάθηµα ακυρώνεται.

AttendCourse(st, crs)
Precondition: not attend(st, crs)
Postcondition: @attend(st, crs)
Invariant:

(exist dep/Department, exist limit exist prof/ Professor(
st_belongs_dep(st, dep) and
crs_belongs_dep(crs, dep, limit) and
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pr_belongs_dep(prof, dep) and
teaches(prof, crs) ) )
Η δοσοληψία αυτή δηλώνει την διαδικασία εγγραφής ενός φοιτητή st,για απλή
παρακολούθηση σε ένα µάθηµα crs. Στον ορισµό της δοσοληψίας αυτής φαίνεται
καθαρά οτι θέτουµε σαν προϋπόθεση, να µην είναι ήδη εγγεγραµµένος στο ίδιο
µάθηµα. Επίσης, µόλις τελειώσει η εγγραφή του, στο µάθηµα, θα πρέπει να τον
αποθηκεύσουµε στον πίνακα attend. Η αναλλοίωτη συνθήκη είναι να υπάρχει
διδάσκοντας για το µάθηµα αυτό και να ανήκει στο ίδιο τµήµα µε τον φοιτητή και το
µάθηµα. Θα πρέπει να τονίσουµε ότι δεν υπάρχει συνθήκη για τον µέγιστο αριθµό
εγγεγραµµένων φοιτητών στο µάθηµα.

DropAttend(st, crs)
Precondition: attend (st, crs)
Postcondition: not @attend (st, crs)
Invariant:

(exist dep/Department, exist limit exist prof/ Professor (
st_belongs_dep(st, dep) and
crs_belongs_dep(crs, dep, limit) and
pr_belongs_dep(prof, dep) and
teaches (prof, crs) )))

Η δοσοληψία αυτή δηλώνει την διαδικασία διαγραφής ενός φοιτητή st, από
την παρακολούθηση ενός µαθήµατος crs. Στον ορισµό της δοσοληψίας αυτής
φαίνεται καθαρά οτι θέτουµε σαν προϋπόθεση, να είναι ήδη εγγεγραµµένος για
παρακολούθηση, στο µάθηµα. Επίσης, µόλις τελειώσει η διαγραφή του, από το
µάθηµα, θα πρέπει να τον διαγράψουµε από τον πίνακα attend. Η αναλλοίωτης
συνθήκη είναι να υπάρχει διδάσκοντας για το µάθηµα αυτό και να ανήκει στο ίδιο
τµήµα µε τον φοιτητή και το µάθηµα. Επίσης θα πρέπει ο αριθµός των
εγγεγραµµένων φοιτητών να µην είναι αρνητικός.

InsertCrsDep(crs, dep, limit)
Precondition: not exist limit2/Integer not crs_belongs_dep(crs,dep,limit2)
Postcondition: @crs_belongs_dep(crs, dep, limit) and
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(@num_crs(dep) = num_crs(dep) +1)
Invariant:

num_crs(dep) >0 and
(not exist dep1,dep2/Department not exist limit/Integer(
crs_belongs_dep(crs, dep1, limit) and
crs_belongs_dep(crs, dep2, limit)
and (dep1 != dep2) ) )

Η δοσοληψία αυτή δηλώνει την διαδικασία εισαγωγής ενός µαθήµατος crs, σε
ένα τµήµα dep, µε ανώτερο επιτρεπόµενο αριθµό εγγεγραµµένων φοιτητών ίσο µε
limit. Στον ορισµό της δοσοληψίας αυτής φαίνεται καθαρά οτι θέτουµε σαν
προϋπόθεση, το µάθηµα να µην είναι ήδη εγγεγραµµένο ούτε στο ίδιο τµήµα, αλλά
ούτε και σε διαφορετικό. ∆ηλαδή θα πρέπει ο ορισµός ενός µαθήµατος να είναι
µοναδικός. Επίσης, µόλις τελειώσει η εγγραφή του µαθήµατος στο τµήµα, θα πρέπει
να αυξήσουµε τον µετρητή των µαθηµάτων κατά ένα και να το αποθηκεύσουµε στον
πίνακα crs_belongs_dep. Η αναλλοίωτης συνθήκη είναι να µην υπάρχει δήλωση του
ίδιου µαθήµατος σε άλλο πανεπιστηµιακό τµήµα.

DropCrsDep(crs, dep)
Precondition: exist limit/Integer crs_belongs_dep(crs, dep, limit)
Postcondition: not exist limit/Integer not

@crs_belongs_dep(crs, dep, limit) and
(@num_crs(dep) = num_crs(dep) -1)
Invariant:

num_crs(dep) >0 and
(not exist dep1,dep2/Department not exist limit/Integer (
crs_belongs_dep(crs, dep1, limit) and
crs_belongs_dep(crs, dep2, limit) and
(dep1 != dep2) ) )

Η δοσοληψία αυτή δηλώνει την διαδικασία διαγραφής ενός µαθήµατος crs,
από ένα τµήµα dep. Στον ορισµό της δοσοληψίας αυτής φαίνεται καθαρά οτι θέτουµε
σαν προϋπόθεση, το µάθηµα να είναι ήδη εγγεγραµµένο µόνο στο τµήµα αυτό.
∆ηλαδή θα πρέπει ο ορισµός ενός µαθήµατος να είναι µοναδικός. Επίσης, µόλις
τελειώσει η εγγραφή του, στο τµήµα, θα πρέπει να µειώσουµε τον µετρητή των
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µαθηµάτων κατά ένα και να το διαγράψουµε από τον πίνακα crs_belongs_dep. Η
αναλλοίωτης συνθήκη είναι να µην υπάρχει δήλωση του ίδιου µαθήµατος σε
περισσότερα του ενός πανεπιστηµιακά τµήµατα.

InsertProfDep(prof, dep)
Precondition: not pr_belongs_dep(prof, dep)
Postcondition: @pr_belongs_dep(prof, dep) and

(@num_prof(dep) = num_prof (dep) +1)
Invariant:

num_prof(dep) >0 and
(not exist dep1, dep2/Department(
pr_belongs_dep(prof, dep1) and
pr_belongs_dep(prof, dep2) and
(dep1 != dep2) ) )

Η δοσοληψία αυτή δηλώνει την διαδικασία εισαγωγής ενός καθηγητή prof, σε
ένα τµήµα dep. Στον ορισµό της δοσοληψίας αυτής φαίνεται καθαρά οτι θέτουµε σαν
προϋπόθεση, ο καθηγητής να µην είναι ήδη εγγεγραµµένος ούτε στο ίδιο τµήµα, αλλά
ούτε και σε διαφορετικό. ∆ηλαδή θα πρέπει ο ορισµός ενός καθηγητή να είναι
µοναδικός. Επίσης, µόλις τελειώσει η εγγραφή του, στο τµήµα, θα πρέπει να τον
αποθηκεύσουµε στον πίνακα prof_belongs_dep. Η αναλλοίωτης συνθήκη είναι να
µην υπάρχει δήλωση του ίδιου καθηγητή σε άλλο πανεπιστηµιακό τµήµα.

DropProfDep(prof, dep)
Precondition: pr_belongs_dep(prof, dep)
Postcondition: not @pr_belongs_dep(prof, dep) and

(@num_prof(dep) = num_prof(dep) –1)
Invariant:

num_prof(dep) >0 and
(not exist dep1, dep2/Department(
pr_belongs_dep(prof, dep1) and
pr_belongs_dep(prof, dep2) and
(dep1 != dep2) ) )
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Η δοσοληψία αυτή δηλώνει την διαδικασία διαγραφής ενός καθηγητή prof,
από ένα τµήµα dep. Στον ορισµό της δοσοληψίας αυτής φαίνεται καθαρά οτι θέτουµε
σαν προϋπόθεση, ο καθηγητής να είναι ήδη εγγεγραµµένος µόνο στο τµήµα αυτό.
∆ηλαδή θα πρέπει ο ορισµός ενός καθηγητή να είναι µοναδικός. Επίσης, µόλις
τελειώσει η διαγραφή του, από το τµήµα, θα πρέπει να τον διαγράψουµε από τον
πίνακα prof_belongs_dep. Η αναλλοίωτης συνθήκη είναι να µην υπάρχει δήλωση
του ίδιου καθηγητή σε περισσότερα του ενός πανεπιστηµιακά τµήµατα.

InsertStudDep(st, dep)
Precondition: not st_belongs_dep(st, dep)
Postcondition: @st_belongs_dep(st, dep) and (@num_st(dep) = num_st (dep) + 1)
Invariant:

num_prof(dep) >0 and
(not exist dep1, dep2/Department(
st_belongs_dep(st, dep1) and
st_belongs_dep(st, dep2) and
(dep1 != dep2) ) )

Η δοσοληψία αυτή δηλώνει την διαδικασία εισαγωγής ενός φοιτητή st, σε ένα
τµήµα dep. Στον ορισµό της δοσοληψίας αυτής φαίνεται καθαρά οτι θέτουµε σαν
προϋπόθεση, ο φοιτητής να µην είναι ήδη εγγεγραµµένος ούτε στο ίδιο τµήµα, αλλά
ούτε και σε διαφορετικό. ∆ηλαδή θα πρέπει ο ορισµός ενός φοιτητή να είναι
µοναδικός. Επίσης, µόλις τελειώσει η εγγραφή του, στο τµήµα, θα πρέπει να τον
αποθηκεύσουµε στον πίνακα st_belongs_dep. Η αναλλοίωτης συνθήκη είναι να µην
υπάρχει δήλωση του ίδιου φοιτητή σε άλλο πανεπιστηµιακό τµήµα.

DropStudDep(st, dep)
Precondition: st_belongs_dep(st, dep)
Postcondition: not @st_belongs_dep(st, dep) and (@num_st(dep) = num_st(dep)- 1)
Invariant:

num_prof(dep) >0 and
(not exist dep1, dep2/Department(
st_belongs_dep(st, dep1) and
st_belongs_dep(st, dep2) and
(dep1 != dep2) ) )
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Η δοσοληψία αυτή δηλώνει την διαδικασία διαγραφής ενός φοιτητή st, από
ένα τµήµα dep. Στον ορισµό της δοσοληψίας αυτής φαίνεται καθαρά οτι θέτουµε σαν
προϋπόθεση, ο φοιτητή να είναι ήδη εγγεγραµµένος µόνο στο τµήµα αυτό. ∆ηλαδή
θα πρέπει ο ορισµός ενός φοιτητή να είναι µοναδικός. Επίσης, µόλις τελειώσει η
διαγραφή του, από το τµήµα, θα πρέπει να τον διαγράψουµε από τον πίνακα
st_belongs_dep. Η αναλλοίωτης συνθήκη είναι να µην υπάρχει δήλωση του ίδιου
φοιτητή σε περισσότερα του ενός πανεπιστηµιακά τµήµατα.

InsertTeacher(prof, crs)
Precondition: not teaches(prof, crs) and

exist dep/Department(
pr_belongs_dep(prof, dep) and
crs_belongs_dep(crs, dep))
Postcondition: @teaches(prof, crs)
Invariant:

not exist prof1, prof2/Professor(
teaches(prof1, crs) and
teaches(prof2, crs) and
(prof1 != prof2) and
(num_st(crs) >0))

Η δοσοληψία αυτή δηλώνει την διαδικασία εισαγωγής ενός καθηγητή prof, να
διδάξει ένα µάθηµα crs. Στον ορισµό της δοσοληψίας αυτής φαίνεται καθαρά οτι
θέτουµε σαν προϋπόθεση, ο καθηγητής να µην είναι ήδη διδάσκοντας στο ίδιο
µάθηµα. ∆ηλαδή θα πρέπει ο ορισµός του διδάσκοντα καθηγητή σε ένα µάθηµα να
είναι µοναδικός. Επίσης, µόλις τελειώσει η εγγραφή του, στο µάθηµα, θα πρέπει να
τον αποθηκεύσουµε στον πίνακα teaches. Η αναλλοίωτης συνθήκη είναι να µην
υπάρχει δεύτερος διδάσκοντας καθηγητή του ίδιου µαθήµατος.

DropTeacher(prof, crs)
Precondition: teaches (prof, crs) and (not exist prof2/Professor teaches (prof2, crs))
Postcondition: not @teaches(prof, crs)
Invariant:

not exist prof1, prof2/Professor(
teaches(prof1, crs) and
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teaches(prof2, crs) and
(prof1 != prof2) and
(num_st(crs) >0))

Η δοσοληψία αυτή δηλώνει την διαδικασία διαγραφής ενός καθηγητή prof,
από την διδασκαλία ενός µαθήµατος crs. Στον ορισµό της δοσοληψίας αυτής φαίνεται
καθαρά οτι θέτουµε σαν προϋπόθεση, ο καθηγητής να είναι ήδη διδάσκοντας στο
µάθηµα αυτό. ∆ηλαδή θα πρέπει ο ορισµός ενός διδάσκοντα σε ένα µάθηµα να είναι
µοναδικός. Επίσης, µόλις τελειώσει η διαγραφή του καθηγητή από το µάθηµα, θα
πρέπει να τον διαγράψουµε από τον πίνακα teaches. Η αναλλοίωτης συνθήκη είναι
να υπάρχει µόνο ένας διδάσκοντας καθηγητής σε κάθε µάθηµα.

ProfIsAssist(prof, crs)
Precondition: not assistant(prof, crs) and not teaches(prof, crs) and

exist dep/Department exist prof1/Professor (
pr_belongs_dep(prof, dep) and
crs_belongs_dep(crs, dep) and
teaches(prof1, crs) and
(prof1 != prof))
Postcondition: @assistant(prof, crs)
Invariant:

not exist prof1, prof2/Professor(
teaches(prof1, crs) and
teaches(prof2, crs) and
(prof1 != prof2) and
(num_st(crs) >0) )

Η δοσοληψία αυτή δηλώνει την διαδικασία εισαγωγής ενός καθηγητή prof,
για βοηθού διδασκαλίας σε ένα µάθηµα crs. Στον ορισµό της δοσοληψίας αυτής
φαίνεται καθαρά οτι θέτουµε σαν προϋπόθεση, να υπάρχει διδάσκον καθηγητής και ο
καθηγητής prof να µην είναι ήδη βοηθός στο ίδιο µάθηµα. Επίσης θα πρέπει ο
διδάσκοντας καθηγητής σε ένα µάθηµα και ο βοηθός του να ανήκουν στο ίδιο τµήµα.
Επίσης, µόλις τελειώσει η εγγραφή του, σαν βοηθός στο µάθηµα, θα πρέπει να τον
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αποθηκεύσουµε στον πίνακα assistant. Η αναλλοίωτης συνθήκη είναι να µην υπάρχει
δεύτερος διδάσκοντας καθηγητή του ίδιου µαθήµατος.

DropAssist(prof, crs)
Precondition: assistant(prof, crs) and (exist prof1 /Professor teaches(prof1, crs))
Postcondition: not @assistant(prof, crs)
Invariant:

(not exist prof1, prof2/Professor(

teaches(prof1, crs) and
teaches(prof2, crs) and
(prof1 != prof2) and
(num_st(crs) >0) )

Η δοσοληψία αυτή δηλώνει την διαδικασία διαγραφής ενός καθηγητή prof,
από βοηθός στην διδασκαλία ενός µαθήµατος crs. Στον ορισµό της δοσοληψίας αυτής
φαίνεται καθαρά οτι θέτουµε σαν προϋπόθεση, ο καθηγητής να είναι ήδη βοηθός του
διδάσκοντας στο µάθηµα αυτό. Επίσης, µόλις τελειώσει η διαγραφή του βοηθού
καθηγητή από το µάθηµα, θα πρέπει να τον διαγράψουµε από τον πίνακα assistant. Η
αναλλοίωτης συνθήκη είναι να µην υπάρχει δεύτερος διδάσκοντας καθηγητή του
ίδιου µαθήµατος.

MakeTeam(st1, st2, crs)
Precondition: examine(st1, crs) and examine(st2, crs) and not co_student(st1, st2) and
(allowed_Team(crs) > 0)
Postcondition: @co_student(st1, st2) and (@team_size(st1) = team_size(st1) +1) and
(@team_size(st2) = team_size(st2) +1)
Invariant

(for all st1, st2/Student, exist crs/Courses,

exist limit/Integer exist dep/Department(
(co_student(st1, st2, crs) =>
(crs_belongs_dep(crs, dep, limit) and
st_belongs_dep(st1, dep) and
st_belongs_dep(st2, dep) and
(team_size(st1) = = team_size(st2)) and
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(team_size(st1) < allowed_Team(crs)) ) )
Η δοσοληψία αυτή δηλώνει την διαδικασία δηµιουργίας µία οµάδας εργασίας
µεταξύ δύο φοιτητών, του φοιτητή st1 µε τον φοιτητή st2. Η δηµιουργία της οµάδας,
φυσικά,

επιτρέπεται

µόνο

εφόσον

το

µάθηµα

το

επιτρέπει(εάν

δηλαδή

allowed_Team(crs)> 0, που σηµαίνει οτι οι επιτρεπόµενες οµάδες έχουν µέγιστο
αριθµό µελών allowed_Team) και εφόσον δεν ανήκουν ήδη στην ίδια οµάδα. Επίσης,
µόλις τελειώσει η εγγραφή των φοιτητών στην οµάδα, θα πρέπει να αυξήσουµε τον
αριθµό των µαλών της οµάδας κάθε φοιτητή για το συγκεκριµένο µάθηµα κατά µία
µονάδα, ενώ θα πρέπει και να τους αποθηκεύσουµε στον πίνακα co_student. Η
αναλλοίωτης συνθήκη είναι οι δύο φοιτητές να είναι εγγεγραµµένοι για εξέταση στο
εν λόγω µάθηµα και να ανήκουν και οι δύο στο τµήµα που ανήκει το µάθηµα αυτό.

BecomeAdvisor(prof, st, dep)
Precondition: postgraduate(st, dep) and

not has_advisor(st, prof, dep)
Postcondition: @has_advisor(st, prof, dep) and @is_advisor(prof, dep)
Invariant

@is_advisor(prof, dep) or
is_advisor(prof, dep)

Η δοσοληψία αυτή δηλώνει την διαδικασία εισαγωγής ενός καθηγητή prof, ως
ακαδηµαϊκού συµβούλου ενός φοιτητή st. Στον ορισµό της δοσοληψίας αυτής
φαίνεται καθαρά οτι θέτουµε σαν προϋπόθεση, ο καθηγητής να µην είναι ήδη
ακαδηµαϊκός σύµβουλος του φοιτητή st. Επίσης, µόλις τελειώσει η εγγραφή του
καθηγητή σαν ακαδηµαϊκού συµβούλου, θα πρέπει να τον αποθηκεύσουµε στον
πίνακα has_advisor. Η αναλλοίωτης συνθήκη είναι, κάθε καθηγητής ενός τµήµατος,
είτε να µην είναι ακαδηµαϊκός σύµβουλος είτε µετά την δοσοληψία BecomeAdvisor
να γίνει.
Με αυτά τα δεδοµένα λοιπόν, η έξοδος του συστήµατός µας είναι το εξής
σύνολο αξιωµάτων αποτελεσµάτων:
·

for all prof/Professor for all st/Student for all dep/Department
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not @has_advisor(st, prof) or
has_advisor(st, prof) or
BecomeAdvisor(prof, st, dep)
Το αξίωµα αυτό δηλώνει οτι αν η αρχική τιµή του has_advisor(st, prof) είναι
ψευδής, µόνο µετά την εκτέλεση της δοσοληψίας BecomeAdvisor(prof, st, dep), θα
µπορέσει το κατηγόρηµα αυτό να αλλάξει τιµή και να γίνει αληθές.
·

for all prof/Professor for all st/Student for all dep/Department
not @is_advisor(prof, dep) or
is_advisor(prof, dep) or
BecomeAdvisor(prof, st, dep)
Το αξίωµα αυτό δηλώνει οτι αν η αρχική τιµή του is_advisor(prof, dep) είναι

ψευδής, µόνο αν εκτελεστεί η δοσοληψία BecomeAdvisor(prof, st, dep), θα µπορέσει
το κατηγόρηµα αυτό να αλλάξει τιµή και να γίνει αληθές.
·

for all prof/Professor for all dep/Department
not is_advisor(prof, dep) or
@is_advisor(prof, dep) or
DropProfDep(prof, dep)
Το αξίωµα αυτό δηλώνει οτι αν η αρχική τιµή του is_advisor(prof, dep) είναι

αληθής, µόνο αν εκτελεστεί η δοσοληψία DropProfDep(prof, dep), θα µπορέσει το
κατηγόρηµα αυτό να αλλάξει τιµή και να γίνει ψευδές.
·

for all prof/Professor for all dep/Department
not @prof_bel_dep(prof, dep) or
prof_bel_dep(prof, dep) or
InsertProfDep(prof, dep)
Το αξίωµα αυτό δηλώνει οτι αν η αρχική τιµή του prof_bel_dep (prof, dep)

είναι ψευδής, µόνο µετά την εκτέλεση της δοσοληψίας InsertProfDep(prof, dep), θα
µπορέσει

το

κατηγόρηµα

αυτό

να

αλλάξει
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·

for all prof/Professor for all dep/Department
not prof_bel_dep(prof, dep) or
@prof_bel_dep(prof, dep) or
DropProfDep(prof, dep)
Το αξίωµα αυτό δηλώνει οτι αν η αρχική τιµή του prof_bel_dep (prof, dep)

είναι αληθής, µόνο αν εκτελεστεί η δοσοληψία InsertProfDep(prof, dep), θα
µπορέσει το κατηγόρηµα αυτό να αλλάξει τιµή και να γίνει ψευδές.
·

for all prof/Professor for all dep/Department
@num_prof(dep) = num_prof(dep) or
DropProfDep(prof, dep) or
InsertProfDep(prof, dep)
Το αξίωµα αυτό δηλώνει οτι για να αλλάξει αριθµητική τιµή το

num_prof(prof, dep), θα πρέπει να εκτελεστεί είτε η δοσοληψία InsertProfDep(prof,
dep) είτε η δοσοληψία DropProfDep(prof, dep).
Επίσης, παράγεται και το ακόλουθο αξίωµα επόµενης κατάστασης:
for all prof/Professor for all st/Student for all dep/Department
DropProfDep(prof, dep) and is_advisor(prof, dep) or
not BecomeAdvisor(prof, st, dep)
Το αξίωµα αυτό βασίζεται στη αναλλοίωτη συνθήκη για την δοσοληψία
BecomeAdvisor(prof, st, dep) και δηλώνει οτι σε περίπτωση που εκτελεστεί η
δοσοληψία αυτή για ένα καθηγητή, τότε αυτός αυτοµάτως θα γίνει και ακαδηµαϊκός
σύµβουλος(is_advisor(prof, dep)).
Για να γίνει πλήρως κατανοητή η χρησιµότητα του εργαλείου µας, ας
θεωρήσουµε ένα παράδειγµα περιορισµού που παραβιάζεται. Επιλέξαµε το ακόλουθο
παράδειγµα επειδή πάνω σε αυτό είναι εύκολο να φανούν ορισµένες λεπτοµέρειες

75

Κεφάλαιο 5. Παρουσίαση αποτελεσµάτων – Παράδειγµα
πάνω στην χρήση και την λειτουργία του εργαλείου µας. Ας υποθέσουµε την
ακόλουθη περιγραφή της δοσοληψίας:

EnrolledInCourse(st, crs)
Precondition: Øexamine(st, crs)
Postcondition: @examine(st, crs) Ù (@size_crs(crs) = size_crs(crs) + 1)
Invariant:

size_crs(crs) £ limit

Η εργασία µας κατασκεύασε ένα µηχανισµό, ο οποίος προτείνει στον χρήστη
ορισµένες νέες συνθήκες, τις οποίες θα µπορεί να ενσωµατώσει, µε την µορφή
σύζευξης, στις µετασυνθήκες των δοσοληψιών, προκειµένου να υπάρχει η
εξασφάλιση ότι, µετά την εκτέλεση των δοσοληψιών αυτών, οι αντίστοιχοι
περιορισµοί δεν θα παραβιάζονται. Στο παράδειγµά µας, υποθέτουµε οτι η εκτέλεση
της δοσοληψίας EnrolledInCourse(st, crs) πάνω στην Βάση, έχει σαν αποτέλεσµα
την παραβίαση του περιορισµού size_crs(crs) £ limit. Τότε, ο µηχανισµός που
προαναφέραµε θα προτείνει στον χρήστη µία συνθήκη Cond1, που θα πρέπει να
προσθέσει στην µετασυνθήκη postT, για να µην παραβιάζεται ο περιορισµός, οπότε
θα έχουµε οτι postT º postT Ù Cond1.
Για την θεωρητική τεκµηρίωση του ισχυρισµού µας, υπάρχει ένα
θεώρηµα[Ple96], που αναφέρει οτι:
Θεώρηµα 5.1.
Ας Υποθέσουµε δοσοληψία Τ, µε προσυνθήκη P, µετασυνθήκη Q, και περιορισµό
ακεραιότητας I. Εάν N είναι µία επίπτωση(βλ. §3.1), πάνω στο (QÙØ@I), δηλαδή
πάνω στη σύζευξη του Q µε το συµπλήρωµα του περιορισµού I, που προκύπτει από
την κατάσταση που έπεται της εκτέλεσης της Τ, τότε η ØN µπορεί να συζευχθεί µε
την µετασυνθήκη Q, εξασφαλίζοντας την διατήρηση του περιορισµού I και µετά την
εκτέλεση της δοσοληψίας Τ, σαν αποτέλεσµα της διατήρησης των µετασυνθηκών.
Η απόδειξη σε αυτό το πολύ ενδιαφέρον και χρήσιµο θεώρηµα είναι
διατυπωµένη στην εργασία [Ple96]. Ας επανέλθουµε, όµως, στο παράδειγµά µας. Στο
παράδειγµα αυτό έχουµε T º EnrolledInCourse(st, crs), P º Øexamine(st, crs), Qº
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(@examine(st, crs) Ù (@size_crs(crs) = size_crs(crs) + 1)), I º (size_crs(crs) £ limit).
Σύµφωνα µε τους τύπους αυτούς έχουµε
QÙØ@I

º

(@examine(st,

crs)

Ù

(@size_crs(crs)

=

size_crs(crs)

+

1))

ÙØ@(size_crs(crs) £ limit) Û
QÙØ@I º (@examine(st, crs) Ù (@size_crs(crs) = size_crs(crs) + 1)) Ù
Ø(@size_crs(crs) £ limit). (Ι)
Σύµφωνα µε την µετασυνθήκη Q, στην κατάσταση του συστήµατος, που
έπεται της εκτέλεσης της δοσοληψίας EnrolledInCourse(st, crs), θα ισχύει ότι
(@size_crs(crs) = size_crs(crs) + 1)), ενώ το examine(st, crs) θα είναι αληθές από

τον ορισµό της µετασυνθήκης. Έτσι, αν αντικαταστήσουµε το examine(st, crs) και το
@size_crs(crs) µε τις τιµές True και (size_crs(crs) + 1), αντίστοιχα, θα πάρουµε την

ζητούµενη επίπτωση Ν.
1. ∆ηλαδή, αντικαθιστώντας το examine(st, crs) µε True και το @size_crs(crs) µε
size_crs(crs) + 1, παίρνω το Ν, ως: N º (True Ù (size_crs(crs) +1 = size_crs(crs)
+ 1)) Ù Ø(size_crs(crs) +1 £ limit) Þ
2. Αντικαθιστώντας το (size_crs(crs) +1 = size_crs(crs) + 1) µε True παίρνω: N º
(True Ù True) Ù Ø(size_crs(crs) +1 £ limit) Þ
3. N º Ø(size_crs(crs) +1 £ limit) Û
4. ØΝ º size_crs(crs) +1 £ limit
Μετά το Βήµα 4, γνωρίζω, πλέον, την συνθήκη ØΝ. Προσθέτοντάς την,
λοιπόν,

στην

µετασυνθήκη

Q,

η

δοσοληψία

EnrolledInCourse(st,

µετασχηµατίζεται στην:

EnrolledInCourse(st, crs)
Precondition: Øexamine(st, crs)
Postcondition: @examine(st, crs) Ù
(@size_crs(crs) = size_crs(crs) + 1) Ù (size_crs(crs) +1 <= limit)
Invariant:

size_crs(crs) <= limit
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Τότε και µόνο τότε, θα υπάρχει πλέον η εγγύηση οτι ο περιορισµός
ακεραιότητας (size_crs(crs) <= limit) δεν θα παραβιαστεί από την εκτέλεση της
δοσοληψίας EnrolledInCourse(st, crs).
Στο Παράρτηµα A, ακολουθεί µία επίδειξη της πραγµατικής εισόδου και
εξόδου του συστήµατος για το παράδειγµα που περιγράψαµε στην αρχή του
κεφαλαίο.

78
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Επεκτάσεις, Βελτιώσεις
6.1 Επεκτάσεις του συστήµατος
Όπως είδαµε και σε προηγούµενη ενότητα, το εργαλείο, που υλοποιήσαµε,
είναι ένα τµήµα ενός ολοκληρωµένου συστήµατος ανάπτυξης και σχεδίασης σε ένα
σύστηµα δοσοληψιών πάνω σε Βάσεις ∆εδοµένων. Έτσι, λοιπόν, θα µπορούσαµε,
κατά πρώτον, να επεκτείνουµε το εργαλείο µας, πλαισιώνοντάς το µε τα υπόλοιπα
τρία τµήµατα που περιγράψαµε σε προηγούµενη ενότητα(βλέπε §4.1). Θα πρέπει,
δηλαδή, να υλοποιηθούν και τα εναποµείναντα κοµµάτια του συστήµατος, το οποίο
κληθήκαµε να σχεδιάσουµε, αλλά στα πλαίσια της µεταπτυχιακής αυτής εργασίας δεν
υπήρξε ο απαιτούµενος χρόνος για µία τέτοια υλοποίηση. Ωστόσο, η υλοποίηση των
τµηµάτων αυτών παρουσιάζει ορισµένες δυσκολίες, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε
πρακτικό επίπεδο και δεν θεωρείται ως µία τετριµµένη διαδικασία.
Επίσης, όπως αναφέραµε στην αρχή της εργασίας µας, το σύστηµά µας είναι
κατασκευασµένο, εξαρχής, για την υποστήριξη µίας σχεσιακής Βάσης ∆εδοµένων.
Όµως, όπως φάνηκε κατά τη διάρκεια της παρουσίασής µας, η υλοποίηση του
εργαλείου µας δεν λαµβάνει καθόλου υπόψη την συγκεκριµένη υλοποίηση της
Βάσης, αλλά το µόνο που απαιτεί είναι η ύπαρξη µίας πηγής γνώσης, από όπου θα
αντλεί τις πληροφορίες που χρειάζεται. Για τον λόγο αυτό, γίνεται κατανοητό οτι θα
µπορούσαµε να εφαρµόσουµε το σύστηµά µας σε οποιοδήποτε είδος Βάσης
∆εδοµένων. Έτσι, µε την κατάλληλη διεπιφάνεια χρήσης θα µπορούσαµε να
εξασφαλίσουµε συνεργασία µεταξύ διαφορετικών ειδών Βάσεων ∆εδοµένων.
Με την κατάλληλα διαµορφωµένη διεπιφάνεια χρήσης, ο χρήστης θα
µπορούσε να επικοινωνήσει τόσο µε µία αντικειµενοστραφής όσο και µε µία
σχεσιακή Βάση ∆εδοµένων. Την υλοποίηση αυτής της διεπιφάνειας την αναλαµβάνει
το δεύτερο τµήµα που ονοµάσαµε Μηχανισµό Ανακάλυψης και ∆ηµιουργίας
∆εδοµένων Επεξεργασίας. Για αυτό τον λόγο, είναι πολύ σηµαντική µία πολύ
προσαρµόσιµη, όσο και επεκτάσιµη υλοποίηση του τµήµατος της διεπιφάνειας, ώστε
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ακόµα και αν το έχουµε υλοποιήσει για να εφαρµοστεί σε µία σχεσιακή Βάση, να
µπορεί εύκολα να χρησιµοποιηθεί και για µία αντικειµενοστραφής Βάση ∆εδοµένων.
Επιπλέον, γίνεται ολοένα και περισσότερο επιτακτική η ανάγκη, τα τελευταία
χρόνια, για ανάπτυξη Συστηµάτων ∆ιαχείρισης Χωρικών Βάσεων ∆εδοµένων,
εξαιτίας

της

ραγδαίας

εξάπλωσης

των

Γεωγραφικών

Πληροφοριακών

Συστηµάτων(Geographical Information Systems- G.I.S.). Έτσι, λοιπόν γίνεται
κατανοητή η ανάγκη υποστήριξης- από ένα σύστηµα, όπως το δικό µας, για
δοσοληψίες, πάνω σε χωρικά δεδοµένα, εκτός από τις δοσοληψίες που περιγράψαµε
πάνω στα ήδη υπάρχοντα χρονικά δεδοµένα.
Παράλληλα, απαραίτητη θεωρείται µία τροποποίηση της διεπεφάνειας χρήσης
του συστήµατος, ώστε να παρέχεται ευκολότερη πρόσβαση στα δεδοµένα από τον
χρήστη σε ένα πιο φιλικό για αυτόν περιβάλλον. Η βελτίωση της διεπιφάνειας είναι
απαραίτητη και επιτακτική ανάγκη, γιατί κάθε σύστηµα που προσβλέπει στην
καθιέρωσή του στην αγορά, πρέπει να είναι φιλικό προς τον εκάστοτε χρήστη,
ανεξαρτήτως του µορφωτικού και κοινωνικού επιπέδου του χρήστη.
Τέλος, µία εξίσου σηµαντική επέκταση του συστήµατός µας, είναι η
δηµιουργία µηχανισµών για υποστήριξη και άλλων κλάσεων δοσοληψιών. Με την
έννοια οτι το σύστηµά µας θα πρέπει να υποστηρίζει και δοσοληψίες που
αναφέρονται σε µη Σχεσιακές Βάσεις, µε διαφορετική σύνταξη και ερµηνεία, όπως
για παράδειγµα δοσοληψίες που αναφέρονται σε αντικειµενοστραφείς Βάσεις
∆εδοµένων.

6.2 Βελτιώσεις του συστήµατος
Το εργαλείο που υλοποιήσαµε, επιδέχεται κάποιες προσθήκες για καλύτερη
απόδοση και βελτιστοποίηση της λειτουργίας του. Ο κώδικας, ο οποίος είναι
γραµµένος για το εργαλείο µας, επιδέχεται αρκετές προσθήκες για βελτιστοποίηση.
Οι απαιτήσεις του εργαλείου σε µνήµη δεν είναι µεγάλες, αλλά µπορούµε να τις
µειώσουµε ακόµα περισσότερο. Σε ορισµένα σηµεία του κώδικα θα µπορούσαµε να
εισάγουµε συστήµατα µε πολλούς επεξεργαστές, ώστε να µειωθεί το κόστος και ο
χρόνος επεξεργασίας των ανεξάρτητων δεδοµένων. Αν αναλογιστούµε οτι σε µεγάλο
βαθµό ο κώδικας επιδέχεται παράλληλη επεξεργασία, το κέρδος για ένα σύστηµα που
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υποστηρίζει το εργαλείο µας θα είναι µεγάλο. Το κέρδος αυτό θα είναι ακόµα
µεγαλύτερο αν σκεφτούµε οτι τα περισσότερα συστήµατα, που χρειάζονται ένα
εργαλείο επεξεργασίας δοσοληψιών, αποτελούνται από δεκάδες, αν όχι εκατοντάδες,
χιλιάδες εγγραφές, οπότε και ο χρόνος που θα χρειάζονταν ένα τέτοιο σύστηµα µε
ένα επεξεργαστή θα ήταν, ενδεχοµένως, τάξεις µεγέθους µεγαλύτερος.
Επίσης, στην παρούσα υλοποίηση του εργαλείου µας, κληθήκαµε να
υλοποιήσουµε τον αλγόριθµο της µετατροπής µίας έκφρασης σε ∆.Κ.Μ.(βλέπε §4.2).
Η συγκεκριµένη υλοποίηση, όµως, δεν είναι η βέλτιστη, οπότε, µία ταχύτερη και πιο
αποδοτική υλοποίησή της, θα βοηθούσε πολύ στην αύξηση της ταχύτητας απόκρισης
του συστήµατος. Ωστόσο, τέτοιοι αλγόριθµοι δεν είναι προφανείς και δεν µπορέσαµε
να ανακαλύψουµε κανένα στο διαδίκτυο ή σε άλλες πηγές που απευθυνθήκαµε.
Τέλος, ο κώδικας του εργαλείου µας είναι γραµµένος στην γλώσσα
προγραµµατισµού C. Επειδή, όµως, στις µέρες µας οι αντικειµενοστραφείς γλώσσες
προγραµµατισµού τείνουν να καθιερωθούν εις βάρος των υπολοίπων, λόγω των
πολλών και γνωστών πλεονεκτηµάτων τους, θα ήταν καλό να µετατρέψουµε τον
κώδικα του εργαλείου µας σε µία τέτοια γλώσσα, όπως, για παράδειγµα, στην
γλώσσα προγραµµατισµού C++.
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Συµπεράσµατα
Στην εργασία µας αυτή, βασικό µέληµα ήταν να παρουσιάσουµε µία τεχνική,
που µπορεί να υιοθετηθεί στην ανάπτυξη εργαλείων για Συστήµατα ∆ιαχείρισης
Βάσεων ∆εδοµένων, µε κύριο σκοπό της απόδειξη των περιορισµών ακεραιότητας µε
αποδεκτή απόδοση. Επίσης ορίσαµε τις απαραίτητες έννοιες για την απόδειξη της
ικανοποίησης των περιορισµών αυτών.
Πιο αναλυτικά, προσπαθήσαµε να υλοποιήσουµε µία µεθόδου διατήρησης
των περιορισµών, χρησιµοποιώντας διαδικασίες τροποποίησης των δοσοληψιών.
Αρχίσαµε µε την διαπίστωση της χρησιµότητας, της επίλυσης των προβληµάτων του
πλαισίου και των επιπτώσεων, πάνω σε ένα σύστηµα Βάσεων ∆εδοµένων. Η
διαδικασία επίλυσης των προαναφερθέντων προβληµάτων, µπορεί να µας παράσχει
πολύτιµη βοήθεια, κατά την διάρκεια της φάσης της σχεδίασης των δοσοληψιών, για
αναδροµική σχεδίαση. Η διατύπωση, της σηµασίας των προβληµάτων αυτών,
βρίσκεται σε µία εργασία που προαναφέραµε [BMR95].
Πιο συγκεκριµένα, παρουσιάσαµε µία προσαρµοσµένη έκδοση των ιδεών της
Τεχνητής Νοηµοσύνης στο πρόβληµα της διατήρησης των περιορισµών σε µία Βάση
Γνώσεων. Για την συντακτική περιγραφή των δοσοληψιών, επινοήσαµε µία γλώσσα
προσδιορισµού χρονικών δοσοληψιών, η οποία και παρουσιάστηκε στο κεφάλαιο 4.
Επίσης, επεκτείναµε, µία συστηµατική λύση στο πρόβληµα του πλαισίου και
των επιπτώσεων για να επιτύχουµε- κατά την διάρκεια της µετάφρασης, της
εφαρµογής- την διαδικασία απόδειξης, της αλήθειας της πρότασης οτι η εκτέλεση
µίας ακολουθίας δοσοληψιών ενηµέρωσης δεν παραβιάζει τους περιορισµούς
ακεραιότητας µίας Βάσης ∆εδοµένων. Αυτό το εγχείρηµα γίνεται δυνατό από την
συστηµατική δηµιουργία αξιωµάτων επόµενης κατάστασης, τα οποία, στην περίπτωση
των τελικών προσδιορισµών των δοσοληψιών, χαρακτηρίζουν ολοκληρωτικά τις
συνθήκες κάτω από τις οποίες τα κατηγορήµατα ή οι συναρτήσεις του πεδίου
εφαρµογής, µπορούν να αλλάξουν τιµή αληθείας, σαν αποτέλεσµα εκτέλεσης των
δοσοληψιών. Για την δηµιουργία αξιωµάτων αυτών, βελτιώσαµε και διορθώσαµε,
όπου αυτό κρίθηκε απαραίτητο, ένα αλγόριθµο που παρουσιάστηκε στην εργασία
[Ple96], καθώς, επίσης, δηµιουργήσαµε µία νέα υλοποίηση του αλγορίθµου
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µετατροπής µίας έκφρασης σε ∆ιαζευκτική Κανονική Μορφή. Ο αλγόριθµος, που
έχει καθιερωθεί διεθνώς και περιγράφει την διαδικασία αυτή, δεν ήταν κατάλληλος
για την δική µας εφαρµογή, για διάφορους λόγους, τους οποίους και αναφέραµε
λεπτοµερώς στο κεφάλαιο 4.
Η τεχνική αυτή µπορεί να οδηγήσει στην δηµιουργία ενός εργαλείου, το οποίο
σαν µέρος ενός Συστήµατος ∆ιαχείρισης Βάσεων ∆εδοµένων(Σ.∆.Β.∆.), θα είναι σε
θέση να προτείνει προσθήκες για τον ορισµό των µετασυνθηκών, όπως ορίσαµε και
σε προηγούµενη ενότητα, των δοσοληψιών των οποίων τα αποτελέσµατα θα είναι η
διατήρηση των αναλλοίωτων συνθηκών.
Το σύστηµα, που υλοποιήσαµε, µε ορισµένες επεκτάσεις και τροποποιήσεις
όπως περιγράψαµε και στο προηγούµενο κεφάλαιο, µπορεί να παράσχει πολύτιµη
βοήθεια στον σχεδιαστή των δοσοληψιών, µε µηχανισµούς ανάδρασης, είτε µε την
µορφή µίας προτεινόµενης, από το σύστηµα, ενίσχυσης των περιγραφών των
δοσοληψιών, είτε µε την µορφή εντοπισµού ασυνεπειών στην Βάση ∆εδοµένων.
Επιπλέον, µε την υλοποίηση της νέας αυτής µεθόδου διατήρησης των περιορισµών
ακεραιότητας, σε µεγάλες Βάσεις ∆εδοµένων, το σύστηµα επιτυγχάνει ικανοποιητική
απόδοση, κατά την διάρκεια της εκτέλεσης.
Με άλλα λόγια, το εργαλείο που παρουσιάζουµε, θα βοηθήσει ένα σχεδιαστή
δοσοληψιών στον καθορισµό προδιαγραφών σωστών δοσοληψιών. Λαµβάνοντας σαν
είσοδο

ένα

σύνολο

δοσοληψιών,

σύµφωνα

µε

ένα

συγκεκριµένο

τρόπο

αναπαράστασης, το εργαλείο, που υλοποιήσαµε, θα παράγει σαν έξοδο ένα σύνολο
νέων κανόνων και προσδιορισµών, οι οποίοι αποτελούν αναγκαίες συνθήκες για την
εξασφάλιση της ορθότητα των περιορισµών. Οι κανόνες αυτοί, µετά από κατάλληλη
επεξεργασία, µπορούν να αποτελέσουν και ικανές συνθήκες, για την εξασφάλιση της
ορθότητας των περιορισµών, όπως προαναφέραµε.
Το εργαλείο µας, αυτό, θα βοηθήσει στην διαδικασία σχεδίασης µίας Βάσης
Γνώσεων, παρέχοντας την απαραίτητη πληροφορία ανάδρασης στον σχεδιαστή των
δοσοληψιών και αυτοµατοποιώντας την διαδικασία επαλήθευσης της ασφάλειας τους.
Ο έλεγχος για την ικανοποίηση των περιορισµών, µετά από την εκτέλεση κάθε
δοσοληψίας, δεν είναι πλέον απαραίτητος, για τους περιορισµούς οι οποίοι
παραµένουν προφανώς αληθείς. Παρόµοια, για αυτούς που προφανώς παραβιάζονται,
το κόστος της ακύρωσης, ώστε να επανέλθει η Βάση στην προηγούµενη κατάσταση,
αποφεύγεται. Σε κάθε άλλη περίπτωση, παράγεται µία απλούστερη συνθήκη, που
είναι αρκετή για την εξασφάλιση οτι οι αντίστοιχοι περιορισµοί δεν παραβιάζονται.
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Κεφάλαιο 7. Συµπεράσµατα
Τέλος, η προτεινόµενη αυτή µέθοδος, είναι µία πολλά υποσχόµενη ερευνητική
κατεύθυνση για την επίτευξη αποτελεσµατικών µηχανισµών διατήρησης των
περιορισµών, κατά την διάρκεια της εκτέλεσης µίας εφαρµογής ενός Σ.∆.Β.∆.
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Παράρτηµα A
Η πραγµατική είσοδος είναι η εξής:
EnrolledInCourse(st, crs)
Precondition: not Examine(st, crs)
Postcondition: @Examine(st, crs) and (@size_crs(crs) = size_crs(crs) +1)
Invariant:

exist limit/Integer (
(size_crs(crs) >0) and (size_crs(crs) < limit) and
(Examine(st, crs) =>(
exist dep/Department exist prof/Professor(
St_belongs_dep(st, dep) and
Crs_belong_dep(crs, dep, limit) and
Pr_belongs_dep(prof, dep) and
Teaches(prof, crs)))))

DropCourse(st, crs)
Precondition: Examine(st, crs)
Postcondition: not @Examine(st, crs) and (@size_crs(crs) = size_crs(crs) -1)
Invariant:

exist limit/Integer(
(size_crs(crs) >0) and
(Examine(st, crs) =>(
exist dep/Department exist prof/Professor(
St_belongs_dep(st, dep) and
Crs_belong_dep(crs, dep, limit) and
Pr_belongs_dep(prof, dep) and
Teaches(prof, crs)))))

AttendCourse(st, crs)
Precondition: not Attend(st, crs)
Postcondition: @Attend(st, crs)
Invariant:

(exist limit/Integer exist dep/Department exist prof/Professor(
St_belongs_dep(st, dep) and
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Crs_belong_dep(crs, dep, limit) and
Pr_belongs_dep(prof, dep) and
Teaches(prof, crs)))
DropAttend(st, crs)
Precondition: Attend(st, crs)
Postcondition: not @Attend(st, crs)
Invariant:

(exist limit/Integer exist dep/Department exist prof/Professor(
St_belongs_dep(st, dep) and
Crs_belong_dep(crs, dep, limit) and
Pr_belongs_dep(prof, dep) and
Teaches(prof, crs)))

InsertCrsDep(crs, dep, limit)
Precondition: not exist limit2/Integer Crs_belong_dep(crs,dep,limit2)
Postcondition: @Crs_belong_dep(crs, dep, limit) and
(@num_crs(dep) = num_crs(dep) +1)
Invariant:

(@num_crs(dep) > 0) and
(not exist dep1,dep2/Department not exist limit/Integer(
Crs_belong_dep(crs, dep, limit) and
Crs_belong_dep(crs,dep2,limit) and
(dep1 != dep2)))

DropCrsDep(crs, dep, limit)
Precondition: Crs_belong_dep(crs, dep, limit)
Postcondition: not @Crs_belong_dep(crs, dep, limit) and
(@num_crs(dep) = num_crs(dep) -1)
Invariant:

(@num_crs(dep) > 0) and
(not exist dep1,dep2/Department not exist limit/Integer(
Crs_belong_dep(crs, dep, limit) and
Crs_belong_dep(crs,dep2,limit) and
(dep1 != dep2)))
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InsertProfDep(prof, dep)
Precondition: not Prof_belong_dep(prof, dep)
Postcondition: @Prof_belong_dep(prof, dep) and
(@num_prof(dep) = num_prof(dep) +1)
Invariant:

(@num_prof(dep) > 0) and
(not exist dep1,dep2/Department(
Prof_belong_dep(prof, dep) and
Prof_belong_dep(prof,dep2) and
(dep1 != dep2)))

DropProfDep(prof, dep)
Precondition: Prof_belong_dep(prof, dep)
Postcondition: not @Prof_belong_dep(prof, dep) and
not @Is_advisor(prof, dep) and
(@num_prof(dep) = num_prof(dep) -1)
Invariant:

(@num_prof(dep) > 0) and
(not exist dep1,dep2/Department(
Prof_belong_dep(prof, dep) and
Prof_belong_dep(prof,dep2) and
(dep1 != dep2)))

InsertStudDep(st, dep)
Precondition: not St_belongs_dep(st, dep)
Postcondition: @St_belongs_dep(st, dep) and
(@num_st(dep) = num_st(dep) +1)
Invariant:

(@num_st(dep) > 0) and
(not exist dep1,dep2/Department(
St_belongs_dep(st, dep) and
St_belongs_dep(st,dep2) and
(dep1 != dep2)))

DropStudDep(st, dep)
Precondition: St_belongs_dep(st, dep)
Postcondition: not @St_belongs_dep(st, dep) and
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(@num_st(dep) = num_st(dep) -1)
Invariant:

(@num_st(dep) > 0) and
(not exist dep1,dep2/Department(
St_belongs_dep(st, dep) and
St_belongs_dep(st,dep2) and
(dep1 != dep2)))

InsertTeacher(prof, crs)
Precondition: not Teaches(prof, crs)
Postcondition: @Teaches(prof, crs)
Invariant:

(not exist prof1,prof2/Professor(
Teaches(prof1,crs) and Teaches(prof2,crs) and
(num_st(crs) >0) and
(prof1 != prof2) ) )

DropTeacher(prof, crs)
Precondition: Teaches(prof, crs)
Postcondition: not @Teaches(prof, crs)
Invariant:

(not exist prof1,prof2/Professor(
Teaches(prof1,crs) and Teaches(prof2,crs) and
(num_st(crs) >0) and
(prof1 != prof2) ))

ProfAssist(prof, crs)
Precondition: not Assistant(prof, crs) and
exist prof1/Professor Teaches(prof1,crs)
Postcondition: @Assistant(prof, crs)
Invariant:

True

DropAssist(prof, crs)
Precondition: Assistant(prof, crs) and
exist prof1/Professor Teaches(prof1,crs)
Postcondition: not @Assistant(prof, crs)
Invariant:

True
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MakeTeam(st1,st2,crs)
Precondition: Examine(st1,crs) and Examine(st2,crs) and
not Co_student(st1,st2,crs) and
(allowed_Team(crs) >0)
Postcondition: @Co_student(st1,st2,crs) and
(@team_size(st1,crs) = team_size(st1,crs) +1) and
(@team_size(st2,crs) = team_size(st2,crs) +1)
Invariant:

(exist st1,st2/Student exist crs/Course exist dep/Department
exist limit/Integer(
Co_student(st1,st2,crs) =>(
Crs_belong_dep(crs, dep, limit) and
St_belongs_dep(st1,dep) and
St_belongs_dep(st2,dep) and
(team_size(st1,crs) == team_size(st2,crs)))))

BecomeAdvisor(prof, st, dep)
Precondition: Postgraduate(st, dep) and not Has_advisor(st, prof)
Postcondition: @Has_advisor(st, prof) and @Is_advisor(prof, dep)
Invariant:

Is_advisor(prof, dep) or @Is_advisor(prof, dep)

Τότε, η έξοδος είναι η εξής:
H T_ef έχει ως εξής:
Has_advisor
Positive axiom:
for all Pr_0/Professor for all St_0/Student for all Dep_0/Department for all t/Time
not Has_advisor(St_0,Pr_0,next(t)) or
Has_advisor(St_0,Pr_0,t) or
BecomeAdvisor(Pr_0,St_0,Dep_0,t)
Co_student
Positive axiom:
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for all St_0/Student for all St_1/Student for all Crs_0/Course for all t/Time
not Co_student(St_0,St_1,Crs_0,next(t)) or
Co_student(St_0,St_1,Crs_0,t) or
MakeTeam(St_0,St_1,Crs_0,t)
team_size
Positive axiom:
for all St_1/Student for all St_0/Student for all Crs_0/Course for all t/Time
team_size(St_0,Crs_0,next(t)) = team_size(St_0,Crs_0,t) or
MakeTeam(St_0,St_1,Crs_0,t) or
MakeTeam(St_1,St_0,Crs_0,t)
Assistant
Teaches
St_belongs_dep
Positive axiom:
for all St_0/Student for all Dep_0/Department for all t/Time
not St_belongs_dep(St_0,Dep_0,next(t)) or
St_belongs_dep(St_0,Dep_0,t) or
InsertStudDep(St_0,Dep_0,t)
Negative axiom:
for all St_0/Student for all Dep_0/Department for all t/Time
not St_belongs_dep(St_0,Dep_0,t) or
St_belongs_dep(St_0,Dep_0,next(t)) or
DropStudDep(St_0,Dep_0,t)
num_st
Positive axiom:
for all St_0/Student for all Dep_0/Department for all t/Time
num_st(Dep_0,next(t)) = num_st(Dep_0,t) or
DropStudDep(St_0,Dep_0,t) or
InsertStudDep(St_0,Dep_0,t)
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Is_advisor
Positive axiom:
for all Pr_0/Professor for all St_0/Student for all Dep_0/Department for all t/Time
not Is_advisor(Pr_0,Dep_0,next(t)) or
Is_advisor(Pr_0,Dep_0,t) or
BecomeAdvisor(Pr_0,St_0,Dep_0,t)
Negative axiom:
for all Pr_0/Professor for all Dep_0/Department for all t/Time
not Is_advisor(Pr_0,Dep_0,t) or
Is_advisor(Pr_0,Dep_0,next(t)) or
DropProfDep(Pr_0,Dep_0,t)
Successor State Axiom: for all prof/Professor for all st/Student for all dep/Department
for all t/Time
DropProfDep(prof, dep, t) and Is_advisor(prof, dep, t) or
not BecomeAdvisor(prof, st, dep, t)
Prof_belong_dep
Positive axiom:
for all Pr_0/Professor for all Dep_0/Department for all t/Time
not Prof_belong_dep(Pr_0,Dep_0,next(t)) or
Prof_belong_dep(Pr_0,Dep_0,t) or
InsertProfDep(Pr_0,Dep_0,t)
Negative axiom:
for all Pr_0/Professor for all Dep_0/Department for all t/Time
not Prof_belong_dep(Pr_0,Dep_0,t) or
Prof_belong_dep(Pr_0,Dep_0,next(t)) or
DropProfDep(Pr_0,Dep_0,t)
num_prof
Positive axiom:
for all Pr_0/Professor for all Dep_0/Department for all t/Time
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num_prof(Dep_0,next(t)) = num_prof(Dep_0,t) or
DropProfDep(Pr_0,Dep_0,t) or
InsertProfDep(Pr_0,Dep_0,t)
Crs_belong_dep
Positive axiom:
for all Crs_0/Course for all Dep_0/Department for all In_0/Integer for all t/Time
not Crs_belong_dep(Crs_0,Dep_0,In_0,next(t)) or
Crs_belong_dep(Crs_0,Dep_0,In_0,t) or
InsertCrsDep(Crs_0,Dep_0,In_0,t)
Negative axiom:
for all Crs_0/Course for all Dep_0/Department for all In_0/Integer for all t/Time
not Crs_belong_dep(Crs_0,Dep_0,In_0,t) or
Crs_belong_dep(Crs_0,Dep_0,In_0,next(t)) or
DropCrsDep(Crs_0,Dep_0,In_0,t)
num_crs
Positive axiom:
for all Crs_0/Course for all Dep_0/Department for all In_0/Integer for all t/Time
num_crs(Dep_0,next(t)) = num_crs(Dep_0,t) or
DropCrsDep(Crs_0,Dep_0,In_0,t) or
InsertCrsDep(Crs_0,Dep_0,In_0,t)
Attend
Examine
Positive axiom:
for all St_0/Student for all Crs_0/Course for all t/Time
not Examine(St_0,Crs_0,next(t)) or
Examine(St_0,Crs_0,t) or
EnrolledInCourse(St_0,Crs_0,t)
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Negative axiom:
for all St_0/Student for all Crs_0/Course for all t/Time
not Examine(St_0,Crs_0,t) or
Examine(St_0,Crs_0,next(t)) or
DropCourse(St_0,Crs_0,t)
size_crs
Positive axiom:
for all St_0/Student for all Crs_0/Course for all t/Time
size_crs(Crs_0,next(t)) = size_crs(Crs_0,t) or
DropCourse(St_0,Crs_0,t) or EnrolledInCourse(St_0,Crs_0,t)
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