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 چکیده

ــرنامه  ــاهاغلــب ب ــ کــه طراحــی آن هــایی از داده هــای موجــود در یــک پایگــاه داده   ،مبتنــی اســت مــدل شــی گــرا ر ب
. ازایــن رو، الزم اســت کــه پــرس وجوهــای شــی گــرا بــه معــادل رابطــه ای خــود تــرجمه شــوند . ندنــکمــی رابطــه ای اســتفاده 

بــرای نــیل بــه ایــن هــدف، در ایــن مقالــه، بــه کمــک یــک معمــاری دو مــرحله ای، ابــتدا مدلــی شــی گــرا معــادل بــا پایگــاه 
ــه ایــن ترتیــب در حالــی کــه داده هــم چــنان در پایگــا  . داده رابطــه ای موجــود ایجــاد مــی شــود  ــانده ب ه داده رابطــه ای باقــی م

ــر روی پایگــاه داده شــی گــرای ایجــاد شــده مــی نویســد       ــان شــی گــرا و ب ــه زب ــرس و جــوی خــود را ب ــر پ در . اســت، کارب
مـرحله بعـد کافـی اسـت پـرس و جـوی کاربـر بـه معـادل رابطـه ای آن تـرجمه شـده، بـه پایگـاه داده رابطـه ای اولـیه اعمـال                  

ــرس و جــوی شــی گــ   .گــردد ــرجمه پ ــرای ت ــادل رابطــه ای آن،  ب ــه مع ــتانداردازرا ب ــدل اس ــه  F_Logic  م ــنوان پای ــه ع ، ب
   .مفاهیم زبان های پرس و جوی شی گرا، استفاده شده است
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     مقدمه1
 

پایگـاه هـای داده ای شـی گـرا بـا حل مشکل عدم تطابق بین زبان های برنامه نویسی و زبان های پرس وجوی داده، ضعف های                             
اما به دلیل سرمایه گذاری وسیع سازمان ها بر روی پایگاه های داده رابطه ای موجود و نیز حل                   . ه ای را مـرتفع نموده اند      مـدل رابطـ   

نشـدن برخـی از مسـائل مبنایـی رویکـرد شـی گرایـی، استفاده از مدل اخیر به عنوان یک جایگزین مناسب به زودی امکان پذیر                            
ین مدل طراحی و پیاده سازی اد با انگیزه استفاده از مزایای رویکرد شی گرایی، بر اساس           از ایـن رو بـرنامه های جدی       . نخواهـد بـود   

بنابراین در مواقعی الزم است     . مـی شـوند، در حالی که برخی از داده های مورد نیاز آن ها در پایگاه های داده رابطه ای وجود دارند                      
رویکردهای مختلفی جهت نیل به این هدف       .  رابطه ای استفاده کند    کـه بـرنامه ای بـا مـدل شـی گـرا از داده های یک پایگاه داده                  

 .وجود دارند

یعنی هر کالس، اعمال مناسبی برای دسترسی به . یـک راه، مـدل کـردن پایگـاه داده رابطـه ای در برنامه شی گرا است                 •
م چنین برنامه به ساختار پایگاه ه. این روش منجر به برنامه نویسی نسبتا زیادی می شود  . داده های پایگاه داده داشته باشد     

 . [RB94]داده بسیار وابسته می گردد و تضمین درستی روش هم بر عهده برنامه نویس خواهد بود 

. یـک روش دیگـر، مـدل کـردن بـرنامه کاربـردی شـی گـرا و پرس و جوهای آن در محیط پایگاه داده رابطه ای است                             •
 ای ذخیره شوند، باید به نحوی فاصله معنایی بین مدل شی گرا و مدل               هنگامـی کـه قـرار است اشیا در پایگاه داده رابطه           

، بـا درنظرگرفتـن یـک پایـه منطقـی برای مدل شی گرا، بین دو تئوری مذکور          ]79رحـم [در  . رابطـه ای را از بیـن بـرد        
 و چند 1یبند امـا از آن جایـی کـه بسـیاری از جنـبه هـای شی گرایی مانند ارث بری، لفاف        . ارتباطـی برقـرار شـده اسـت       

 .   نمی توانند به طور مستقیم در مدل رابطه ای نمایش داده شوند، این روش بسیار پیچیده خواهد شد2ریختی

در این مقاله، برای انجام پرس و جوی شی گرا بر روی پایگاه داده رابطه ای، از رویکردی متفاوت استفاده می شود که ایده آن                         
به این ترتیب . روش، مدلـی شـی گرا معادل پایگاه داده رابطه ای موجود ایجاد می شود  در ایـن  .  گرفـته شـده اسـت    [KKM93b]از  

در حالـی کـه داده هـم چـنان در پایگـاه داده رابطه ای باقی مانده است، کاربر پرس و جوی خود را به زبان شی گرا و بر روی پایگاه                               
جوی کاربر به معادل رابطه ای آن ترجمه شده، به پایگاه           در مرحله بعد کافی است پرس و        . داده شـی گـرای ایجـاد شـده می نویسد          

 . داده رابطه ای اولیه اعمال گردد

در مدل رابطه ای، . بـرای تـرجمه پـرس و جـوی شـی گـرا به معادل رابطه ای آن، به مدلی استاندارد در هر دو طرف نیاز است             
ا یک حساب و جبر رسمی و استاندارد برای مدل سازی  حساب و جبر رابطه ای به عنوان مبنای ریاضی مدل پذیرفته شده است ام             

 این منظور استفاده    برای F_Logic مدل استاندارد    در این مقاله، از   . [STA98]داده و پـرس و جوهـا در مـدل شـی گرایـی وجود ندارد                 
 F_Logicتخاب   ان معیار تا   معرفی می شوند   برای پرس و جوهای شی گرا        وجودمـدل های م   مهـم تریـن     در بخـش دوم،     . شـده اسـت   

 .     مشخص گردد

در این بخش . در بخـش سـوم، روشـی سـاده بـرای ایجاد یک مدل شی گرا، معادل با یک پایگاه داده رابطه ای بیان می شود       
چگونگی ترجمه پرس و جوهای شی گرای داده به  بخش چهارم،   . معـادل بـودن دو پایگـاه داده اولیه و نهایی نیز بررسی می گردد              

. می پردازدپایگـاه داده شـی گـرای بـه دسـت آمـده، بـه پـرس و جوهـای رابطه ای معادل، بر روی پایگاه داده اولیه               شـده بـر روی      
نتـیجه گـیری از مباحث مطرح شده به همراه نگاهی به زمینه های کاری مربوط به این مقاله در آینده، در بخش پنجم آورده شده                          

  .است

                                                           
1 Encapsulation 
2 Polymorphism 
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 F_Logic    انتخاب مدل 2
 

رکتـی اساسـی در جهت رسمی کردن مفاهیم مدل شی گرایی، پرس و جوهای آن و سایر مسائل مرتبط مانند           ح ،[SO90]در  
در همین راستا یک حساب و جبر رسمی برای پرس و جوهای .  و بهیـنه سـازی آن هـا انجـام شـده است             3امـن بـودن پـرس و جوهـا        

فی شده علی رغم پوشش تمام مفاهیم شی گرایی،         مدل معر . شـی گـرا بـه همـراه تـرجمه ای از حسـاب بـه جـبر ارائـه شـده است                      
بـه طـور نمونه امکان انجام       . پـرس و جوهایـی را مجـاز مـی شـمارد کـه تـنها بـه انـدازه پـرس و جوهـای رابطـه ای توانمـند هسـتند                               

در زیر  . 4اسـاس ایـن مشـکل در حفـظ امن بودن پرس و جوها توسط مدل است                . پـرس و جوهـای بازگشـتی در آن وجـود نـدارد            
 .دنشومی  مدل های رایج دیگر در این زمینه معرفی مهم ترین ،های بعدیبخش 

  
 5    حساب مونویید2-1

 نگاشتی از یک یا چند مونویید به یک         ، هر کالس به شکل یک مونویید مدل می شود و یک پرس وجو             ،حساب مونویید در  
ش تمام پرس و جوهای ممکن در مدل شی گرا،          نشـان داده شـده است که این حساب عالوه بر پوش            ،[FM95]در  . مونویـید اسـت   

یا به عبارت دیگر تمام پرس و جوها در این . هیچ راه نحوی برای انجام پرس و جوهای ناامن در اختیار استفاده کننده قرار نمی دهد          
له، آرایه و   یک ویژگی بارز دیگر این حساب، در برخورد یکسان آن با ساختارهای مجموعه، دنبا             . حسـاب محاسـبه پذیر هستند     

 .  است6بگ

علی رغم این که حساب مونویید تمام پرس و جوهای شی گرا را پوشش می دهد، اما در بیان برخی از مفاهیم شی گرایی مانند        
عـالوه بر این توسعه آن جهت پوشش مفاهیمی که در آن به طور مستقیم وجود ندارند،                 . ارث بـری و چندریختـی نـاتوان اسـت         

   .ساده نیست

 
2-2    O_Logic 

از این رو در این مدل، مفاهیم .  شود به عنوان کلید، یکتا می   ،یک یا چند صفت   به کمک   در مـدل رابطـه ای، هر موجودیت         
این موضوع عالوه بر ایجاد ابهام در هنگام تغییر مقادیر کلید، حجم زیادی از کار را    . مقادیـر داده و شناسـه آن همپوشـانی دارند         

در مدل شی گرایی، شناسه یک . داول دیگر به عنوان کلید خارجی استفاده شده اند، به ما تحمیل می کند      برای مقادیری که در ج    
 . شی مستقل از محتویات، مکان و ساختار آن می باشد

شناسه های شی به عنوان . معرفی شده است O_Logic ، بـر اسـاس مفهـوم شناسـه شی، یک مدل شی گرا به نام       [AK89]در  
علی . داده ای، بـرای نمایش ساختارهای داده ای، دستکاری مجموعه ها و نمایش پرس و جوها استفاده می شوند                  مرکـز ثقـل مـدل       

رغـم ایـن که مدل مذکور به دلیل مبتنی بودن بر منطق، مشکل عدم تطابق بین زبان برنامه نویسی و زبان پرس و جوی داده را حل                
به طور نمونه دنباله ها و بگ ها در آن قابل مدل سازی نیستند و               . د می سازد  مـی کـند، امـا سـاختار اشـیا را بـه طور ملموسی محدو               

 و لفاف بندی در آن دیده نشده 7از طرف دیگر ارث بری رفتار. نمـایش غـیر مسـتقیم آن هـا نـیز به سادگی امکان پذیر نمی باشد          
  .است

                                                           
٣ Query Safety 
 . کندیک پرس و جو امن است اگر بتواند در زمان متناهی ارزیابی شود و خروجی متناهی تولید ٤
٥ Monoid Calculus 
٦ Bag 
٧ Behavioral Inheritance 
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     مدل سازی به کمک روش های صوری رایج 2-3
هر دو مدل مبتنی بر . ر بـرای بـیان مفاهـیم شی گرایی و پرس و جوهای آن اشاره شده است        ، بـه دو مـدل دیگـ       [BRO97]در  

روش هـای صـوری رایـج هسـتند امـا علـی رغم این که مبنایی رسمی دارند، معنای هیچ یک به طور دقیق بیان نشده است و برای                        
 . برخی ساختارها تنها شکل نحوی در نظر گرفته شده است

توصیف جبری، مفاهیم شی گرایی در قالب انواع داده ای، اعمال روی این انواع و معادله هایی برای بیان                 در مـدل اول بـه نام        
در ایـن مـدل، ارث بـری، چندریختـی و لفاف بندی پوشش داده می شود اما تمام پرس                    . ارتـباط بیـن اعمـال نشـان داده مـی شـود            

 . مراجعه نمایید[ST97]ن روش توصیف، به برای آشنایی بیشتر با ای. وجوهای ممکن قابل نمایش نیستند

، زبانی غنی برای    Zاگرچه  . [WD96]انجام می گیرد     Zدر روش دوم، توصـیف مـدل داده ای بـا اسـتفاده از زبـان توصـیف                   
از طرفی برای پوشش برخی از مفاهیم . نمـایش محدودیـت هـا اسـت امـا شـماهای نوشـته شـده در آن گاه بسیار پیچیده می شود                    

 .     ارائه نشده استZمانند لفاف بندی، شماهای خاصی معرفی شده است ولی معنای دقیق آن ها در رابطه با معنای شی گرایی 
 

2-4    F_Logic 

، تمام مفاهیم شی گرایی مانند شناسه های شی،        O_Logic مبنایی منطقی دارد اما بر خالف        O_Logic، مانند   F_Logicمـدل   
ا، ارث بـری، انـواع چندریختی، لفاف بندی و نیز انواع ساختارهای متنوع مانند دنباله ها و                  اشـیا مرکـب، سلسـله مراتـب کـالس هـ           

از طرف دیگر نحو ومعنای آن بسیار . مجموعه های تودرتو، یا در آن نمایش مستقیم دارند و یا به سادگی قابل مدل کردن هستند      
 همان رابطه ای را با مفهوم شی گرایی دارد که حساب و F_Logicبه این ترتیب . دقـیق و بـا جزئـیات کـامل شـرح داده شده است         

 . جبر مسندات با مبحث رابطه ای دارا است

از همین مدل به عنوان مبنای پرس و جوهای شی گرا استفاده     در این مقاله،    ،  F_Logicبـا توجـه بـه ویژگـی هـای بیان شده از              
رای به دست آمده از پایگاه داده رابطه ای موجود، پرس و جو را با  کاربر بر روی پایگاه داده شی گ،بـه عـبارت دیگر   . ه اسـت   شـد  
  . مراجعه نمایید[KLW95] به F_Logicبرای آشنایی با نحو و معنای .  بیان می کندF_Logicنحو 

 

     نگاشت پایگاه داده  رابطه ای به معادل شی گرای آن3
 

این روش  . ا، معادل با یک پایگاه داده رابطه ای بیان می شود          در ابـتدای این بخش، روشی ساده برای ایجاد یک مدل شی گر            
 F_Logic معرفـی شـده اسـت تنها با این تفاوت که نحو مدل شی گرای نهایی به                   [KKM93a]همانـند رویکـردی اسـت کـه در          

 . نیز بررسی می شوددر ادامه بخش، معادل بودن پایگاه داده شی گرای حاصل از نگاشت با پایگاه داده رابطه ای اولیه. می باشد

 
 تبدیل پایگاه داده رابطه ای به معادل شی گرا    3-1

از این رو جهت تبدیل پایگاه داده رابطه ای موجود به معادل            . مـدل شـی گـرا بـه طـور ذاتـی غنـی تـر از مـدل رابطه ای است                     
 داده شده در مدل مفهومی اولیه مانند    شـی گرای آن، اطالعات موجود در ساختار پایگاه داده کافی نمی باشد و به اطالعات نشان                

اطالعات بدست آمده در طی فرایند نگاشت، که مدل مفهومی رابطه ای را در یک طرف با                 . نمـودار نهـاد ـ ارتـباط نیز نیاز است         
از در هنگام ترجمه پرس و جوها       . مـدل پایگـاه داده شی گرا در طرف دیگر مربوط می کنند، در یک پایگاه دانش ذخیره می شود                   

 .   این اطالعات استفاده خواهد شد
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 گرچه. به طور کامل بیان شده است     ) F_Logicبا نحو   ( بـه معادل شی گرای آن        PSM8، تـبدیل مـدل مفهومـی        [KB98]در  
PSM   ،تمام ساختارهای پیچیده مدل سازی مانند انواع دنباله و مجموعه را دارا است و قیود جامعیت را نیز به خوبی دربرمی گیرد

  .ا برای استفاده در این مقاله، پیچیدگی های دیگری نیز تحمیل می کند که پرداختن به آن ها ضروری نیستام

ــته در نحــو      1شــکل در  ــادل آن، الب ــه شــمای شــی گــرای مع ــباط ب ــاد ـ ارت ــبدیل یــک نمــودار نه ــتم ت  F_Logic، الگوری
 . شرح داده می شود

 
 

 .می شود   زیر تعریف F_Logic به وسیله مولکول E ، کالس Diاز نوع  ، Ai ، i:1..n با صفت های Eبرای هر موجودیت  .1
E [ A1 => D1; A2 => D2; …; An => Dn ] 

 
R: Eبرای هر ارتباط تابعی  .2 F) یک عمل به کالس )یک به یک یا یک به چند ،Eاین عمل با دریافت یک شی .  اضافه می شود 

 ).مولکول زیر(ان نتیجه برمی گرداند را به عنوF ، یک شی از کالس Eاز کالس         
E [ R => F ] 
 

R: Eبرای هر ارتباط تابعی  .3 F) یک عمل به کالس)یک به یک یا یک به چند ،Fاین عمل با دریافت یک شی از .  اضافه می شود
 ).مولکول زیر( را به عنوان نتیجه برمی گرداندE ، مجموعه ای از اشیا از کالسFکالس         

9 F [ R =>> E ]

 صــفت هــای A1،…،Aq ، کــه E1،…،Epبیــن موجودیــت هــای ) شــامل ارتــباط هــای غــیر تابعــی  (Rبــرای ســایر ارتــباط هــای   .4
 )k : 1..q.( عمل زیر اضافه می شودq+1، )Ei) i : 1..p  می باشند، به کالس D1،…،Dqارتباط از نوع 

Ei [ R =>> (E1,Ei-1,Ei+1,Ep) ; Ak @ (E1,… ,Ei-1,Ei+1,… ,Ep) => Dk ] 
 

 به شمای شی گرای معادلنمودار نهاد ـ ارتباط الگوریتم تبدیل یک  1 شکل

 
 گزارش کارکرد دستگاه هاسیستم  نمودار نهاد ـ ارتباط 2 شکل

 

                                                           
٨ Predicator Set Model 
 .اعمال بدون آرگومان، نحوی مشابه صفت ها دارند F_Logicدر  ٩
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 ساعت کارکرد ، که در آننشان داده شده استبخشی از یک سیستم مکانیزه ، نمودار نهاد ـ ارتباط 2 در شکل .1مثال 
 به زبان پایگاه داده رابطه ای این سیستمشمای .  گزارش های تهیه شده توسط افراد، ثبت و نگه داری می شوددستگاه ها بر اساس

SQL ، آورده شده است]81حقی[در . 

ــکل در نمودار ــن          2ش ــر بی ــی دیگ ــباط تابع ــتگاه و ارت ــوع دس ــتگاه و ن ــای دس ــت ه ــن موجودی ــی بی ــباط تابع ــک ارت ، ی
ــباط غــیر تابعــی بیــن موجودیــت هــای    هــم. مشــاهده مــی شــودموجودیــت هــای گــزارش کارکــرد و کارمــند   چنیــن یــک ارت

ــود دارد   ــرد وج ــزارش کارک ــتگاه و گ ــد     . دس ــی ده ــان م ــرد را نش ــاعت کارک ــداد س ــه تع ــک صــفت دارد ک ــباط ی ــن ارت . ای
 نحــو بــه آن هــا  هایــی مــنجر مــی شــود کــه شــمای اســتفاده از الگوریــتم تــبدیل شــما بــر روی ایــن نمــودار بــه تعــریف کــالس 

F_Logic  نشان داده شده است3در شکل . 
 

 

DeviceType [ ID => smallint; Name => varchar(100); Weight => float; Devices =>> Device ] 

Employee [ ID => smallint; FullName => varchar(200); WorkTimeReports =>> WorkTimeReport ] 

Device [ Code => char(10); ActivateDate => datetime; DeviceType => DeviceType;  

 WorkTimeReports =>> WorkTimeReport; Hour @(WorkTimeReport) => smallint ] 

WorkTimeReport [ ID => int; ReportDate => datetime; FromDate => datetime; ToDate => datetime;  

 Employee => Employee; Devices =>> Device; Hour @(Device) => smallint ]  
 

 شمای کالس های سیستم گزارش کارکرد دستگاه ها 3 شکل

 
، جهـت جلوگـیری از وجود نقص و تناقض در الگوریتم تبدیل نمودار نهاد ـ ارتباط به پایگاه داده شی گرای     ]81حقـی [در  

ه ای و   معـادل آن، و نـیز پـیش گـیری از بـروز ابهـام در ایـن الگوریتم، سیستم مطلوب جهت نگاشت که شامل هر دو طرف رابط                            
سپس به کمک چهار شمای . توصیف  شده است  به شکل صوری     Z در زبـان     10شـی گـرا اسـت، بـه کمـک یـک شـمای حالـت               

 در ضمن   . شرح داده  شده است     صوری، تبدیل بخش رابطه ای سیستم به معادل آن در بخش شی گرای سیستم به طور                 11عملیاتـی 
  .صحت توصیف نیز کنترل شده است

پایگاه داده شی گرای به دست آمده به کمک الگوریتم          دو رویکـرد جهـت بررسـی معـادل بودن           بـه   در ادامـه ایـن بخـش،        
  . می شوداشاره، با پایگاه داده رابطه ای اولیه نگاشت

 
  شی گراوپایگاه داده رابطه ای دو معادل بودن     3-2

ل بودن ساختار دو پایگاه داده بررسی       از آن جایـی کـه در طـی فرایـند تبدیل هیچ داده ای منتقل نمی شود، کافی است معاد                    
.  موجود در پایگاه داده اولیه در طی فرایند نگاشت است   12از طرفی هم ارزی دو ساختار، مستلزم حفظ وابستگی های تابعی          . شود
 .  هیچ مفهومی در مدل های شی گرا وجود ندارد که کامال با وابستگی های تابعی هم معنا باشداما

راستا   در مهندسی نرم افزار هم     14 و پیوستگی  13 اسـت تـا مفهـوم وابستگی تابعی با مفاهیم اتصال           سـعی شـده    ،[DUM98]در  
متاسفانه اتصال و . سـپس با مدل کردن دو مفهوم اخیر در مدل های شی گرا، به یک تعریف نه چندان رسمی رسیده است       . گـردد 

                                                           
١٠ State Schema 
١١ Operational Schema 
١٢ Functional Dependencies 
١٣ Coupling 
١٤ Cohesion 
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در حالی که مدل شی گرایی، داده و رفتار را با هم درنظر          پیوسـتگی بیشتر بر چگونگی وابستگی در رفتار و عملکرد تاکید دارند             
 .می گیرد

، یـک رویکـرد نـرمال سازی برای مدل های داده ای شی گرا معرفی شده است و وابستگی های تابعی به نحوی                        [TSS97]در  
ستگی محلی، مسیری و سراسری     به این ترتیب سه نوع واب     . انـد که قادر به پوشش معانی غنی تر ارتباط بین اشیا باشند             توسـعه یافـته   

با تکیه بر این روش، می توان       . فـرم هـای نـرمال بر اساس همین محدودیت های وابستگی درنظرگرفته می شوند              . انـد  تعـریف شـده   
 . معادل بودن ساختار دو پایگاه داده شی گرا و رابطه ای را بررسی کرد

 
 

                                                          

 . ، با ساختار پایگاه داده رابطه ای اولیه معادل استیتم نگاشت الگورشمای پایگاه داده شی گرای به دست آمده از. 1قضیه

مدل شی گرای نهایی در قالب وابستگی های سراسری و مسیری وابسـتگی هـای تابعـی موجـود در مدل رابطه ای اولیه،             : اثـبات   
 . اثبات شده است]81حقی[  این مطلب به شکل صوری در.حفظ می شوند

 

 گرا به معادل  رابطه ای    ترجمه پرس و جوهای شی 4

این نگاشت متناظر مرحله    . در بخـش قبل چگونگی نگاشت یک پایگاه داده رابطه ای به معادل شی گرای آن شرح داده شد                  
 مرحله دوم معماری، یعنی چگونگی تبدیل یک ،در این بخش. اول معمـاری دو مرحله ای است که اساس مقاله را شکل می دهد       

 .  به معادل رابطه ای آن، بررسی می شود،ه شی گرای به  دست آمده از مرحله قبلدروی پایگاه داپرس و جوی داده شده بر 

 به حساب مسندات ارائه شده است، اما پیچیدگی های پیاده         F_Logic از تبدیل    15 یک اثبات ساختی   ،[KLW95] گـرچه در  
، چگونگی ترجمه یک زبان پرس و جوی        [KKM93a]در  . سـازی آن بـه همـراه ناکـارا بـودن روش، آن را غـیر عملـی می سازد                   

 بسیار ساده و گویا است و برای ترجمه        SOQLاگر چه   .  به تفصیل شرح داده شده است      SQL به   SOQLشـی گـرای سـاده به نام         
، [KKS92]از طرف دیگر در .  تمام جنبه های پرس و جوی شی گرا را پوشش نمی دهدF_Logicنیز کامال مناسب است، اما مانند       

در این  .  بسیار شبیه می باشد    SQL استوار است اما نحو آن  به         F_Logic معرفـی شـده اسـت کـه بـر معانی             XSQLنـی بـه نـام       زبا
روشی جهت ترجمه   ،  XSQL و معانـی موجود در زبان        SQL بـه    SOQL بـا تلفـیق ایـده هـای موجـود در فرایـند تـبدیل                 ،بخـش 

 . ی شودارائه م SQL به پرس و جوها در F_Logicپرس و جوها در 

 به پرس و جوها     XSQLدر ادامه، چگونگی ترجمه پرس و جوها در         .  معرفی می شود   XSQLدر ابـتدای ایـن بخش، نحو زبان         
 . طراحی می شودSQLدر 

 
 XSQL    زبان 4-1

 اســتفاده شــده  F_Logic معرفــی شــده اســت کــه مــنطق را، آن چــنان کــه در       XSQL، زبانــی بــه نــام   [KKS92] در
بـه طـور غـیر رسـمی، یـک عـبارت مسـیر متناظر مسیری است که در                   .  ترکیـب مـی نمـاید      16رت هـای مسـیر    اسـت، بـا ایـده عـبا       

 . طول آن اعمال و خواص اشیا از کالس های مختلف با هم ترکیب می شوند

  :کردبه شکل رسمی زیر تعریف را  عبارت های مسیر می توان

Selector.MethodEx1.MethodEx2. … .MethodExm                                                                                   m >= 0 
• Selector،است یا متغیری به جای آن شناسه یک شی . 

• MethodExi) 1 <= i <= m(، اسم یک عمل )شامل آرگومان های احتمالی آن است) یا صفت. 
 

 
١٥ Constructive Proof 
١٦ Path Expressions 
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 است 1یـک عـبارت مسیر در مدل شی گرای سیستم مثال     ،  ADevice.WorkTimeReports.Employee.FullName  .2مـثال   
 . ، متغیری به جای شناسه یک دستگاه در این سیستم باشدADeviceاگر 

 
، مرتب شده با کد     2000پرس و جوی زیر، کد و نام هر دستگاه را به همراه مجموع ساعت کارکرد آن، از ابتدای سال                    . 3مـثال   

 .دستگاه برمی گرداند

Select ADevice.Code, ADevice.DeviceType.Name, Sum(ADevice.Hour(AWTR))  
From Device ADevice, WorkTimeReport AWTR 
Where AWTR.FromDate >= '2000/01/01'  AND AWTR.ID IN ADevice.WorkTimeReports.ID 
Group By 1,2 
Order By 1  

 
 .  استفاده می شوندXSQLرس و جوهای زبان  پWhere و Selectعبارت های مسیر، در قسمت ، 3مشابه مثال 

 
بـا مرور قسمت چهارم الگوریتم نگاشت مدل مفهومی نهاد ـ ارتباط به معادل شی گرای آن در بخش قبل، مشخص می شود                       

ایی که متناظر با ارتباط هایی که بیش از دو موجودیت در آن ها دخیل هستند، اعمالی به  وجود می آیند که نتیجه آن ها یک چندت                   
ازایـن رو اگـر چنین اعمالی در عبارت های مسیر استفاده شوند، الزم است که تنها یکی از مولفه های چندتایی نتیجه شده،      . اسـت 

جهـت نـیل بـه ایـن هدف، تغییری در تعریف عبارت های مسیر               . انـتخاب گـردد تـا اسـتفاده از آن در ادامـه مسـیر ممکـن باشـد                  
 بیاید، به این معنا است که مولفه        []، نام کالسی در داخل      MethodExi اگر بعد از یک      بـه این شکل که    . درنظرگرفـته مـی شـود     

  XSQLبا توجه به تغییرات مذکور، نحو پرس و جوهای داده شده به              .منـتاظر بـا ایـن کالس از چندتایی نتیجه شده انتخاب گردد            
   . آمده است]81حقی[در 

 
 SQLپرس و جوها در زبان  به XSQLتبدیل پرس و جوها در زبان     4-2

کل مشالبته این نحو به شکلی که بر معنای آن تاثیری نگذارد، تغییر یافت تا  .  معرفـی شد   XSQLدر بخـش قـبل نحـو زبـان          
 به پرس و جویی در زبان XSQLدر این بخش چگونگی ترجمه یک پرس و جو در زبان           . اعمـال بـا نتـیجه چندتایـی را حـل کـند            

SQL       ترجمه ، تحلیل عبارت های مسیر و جایگزینی آن ها با معادل های مجاز در طرف رابطه ای             ایـن   لـید   ک.  شـرح داده مـی شـود
دیده پرس وجو    Where و   Select، این عبارت ها تنها در قسمت های         ]81حقی[ در   XSQLبـر اسـاس نحـو ارائـه شـده از            . اسـت 

 . شود در ادامه، الگوریتم ترجمه به شکل گام به گام شرح داده می.می شوند
  

 ، Select ، From ، Where ، Update ، Delete ، Set ، Group By ، Order By ، Unionکلمات کلیدی . 1
Minus ، Intersection ، and ، or ، not ، in ، Contains  ــی ــع تجمعــــ  و Count ، Max ، Min ، Sum و توابــــ

Average   در XSQL             این کلمات در   بنابراین. ای داده رابطه ای کاربرد دارند      بـه همـان معنایـی استفاده می شوند که در پایگاه ه 
 .حین ترجمه به همین شکل باقی می مانند

 
 ازاین رو.  نـیز معتبر می باشد SQL بـا نحـوی اسـتفاده مـی شـوند کـه در زبـان        Order By و Group Byقسـمت هـای   . 2

 نیز در طی Order By و Group Byسمت های  در حین ترجمه تغییر نکنند، قSelectمادامی که ترتیب نسبی اجزای قسمت 
در روش ارائه شده برای ترجمه پرس و جوها، این ترتیب به      . فرایـند ترجمه بدون هیچ تغییری و به همین شکل اولیه باقی می مانند             

 . سادگی حفظ می شود
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ه در طی نگاشت مدل حال از آن جایی ک. ، تـنها معرفـی اشـیا از کـالس های مختلف صورت می گیرد             Fromدر قسـمت    . 3
و از ) قسمت اول الگوریتم(مفهومـی نهـاد ـ ارتـباط بـه معـادل شی گرای آن، متناظر با هر موجودیت یک کالس بوجود می آید             

 نیز تغییری Fromطـرف دیگـر معـادل هـر موجودیـت در پایگـاه داده ای رابطـه ای یـک جـدول وجـود دارد، بنابرایـن قسمت                            
 در ادامه مشاهده خواهد شد، ممکن است به این قسمت اجزایی اضافه شود تا الحاق بین جداول،                 البـته همـان گونه که     . نمـی کـند   

 . ناشی از ارتباط های بین موجودیت ها، پیاده سازی گردد
 
 اگر عبارت .استنیاز با معادل های مجاز در طرف رابطه ای در ایـن مرجله، به تحلیل عبارت های مسیر و جایگزینی آن ها    . 4
 . تنها نام یک شی، یک ثابت رشته ای و یا یک ثابت عددی باشد، بدون تغییری ترجمه می شودمسیر 

باید معادل با این عبارت مسیر یک و تنها یک .  را در نظـر مـی گیریم  A1.A2. … .Amحـال عـبارت مسـیری بـه شـکل      
 مشخص می شود    Fromراجعه به قسمت    فرض می کنیم که با م     . صفت از جداول موجود در پایگاه داده رابطه ای جایگزین شود          

با توجه به تعریف عمل   .  عملی تعریف شده در این کالس باشد       A2بنابراین الزم است که     .  می باشد   C1 شیی از کالس     A1کـه   
A2     در کـالس C1     به طور مثال کالس ( ، نـوع نتیجه برگشتی از این عمل تعیین می شودF .( ،اگر نتیجه این عمل چندتایی باشد

 درنظر گرفته می شود و      F از نوع    Viمتغیر    . ، نوع نتیجه برگشتی معلوم می گردد      [] نـام کـالس آورده شـده در داخـل            برحسـب 
ممکن است در طی تحلیل عبارت های مسیر، از این گونه متغیرها به       .  اضافه می گردد   From به قسمت    F بـه کـالس      Viانتسـاب   

در نهایت الزم   . ست که در هر بار تعریف این متغیرها یک واحد اضافه می شود             یک عدد ترتیبی ا    i بنابراین. دفعات معرفی شوند  
 مدل شده است، پیاده سازی A2 ، که در طرف شی گرا به کمک عمل F و   C1اسـت الحـاق جـداول متـناظر بـا موجودیت های             

 .  عطف شودWhereگردد و شرط متناظر با این الحاق با قسمت 

ت مدل مفهومی نهاد ـ ارتباط به معادل شی گرای آن، که در پایگاه دانش ذخیره شده است،     برای این  کار به اطالعات نگاش      
اگر این ارتباط تابعی باشد، .   متناظر با چه ارتباطی در مدل نهاد ـ ارتباط استA2به عبارت دقیق تر باید دید که عمل . استنـیاز   

 = A1.Key، کافی است شرط )C1به طور مثال (ه باشد یعنـی حداقـل یکی از موجودیت ها با درجه یک در آن شرکت کرد  

Vi.C1Key      بـا قسـمت Where    عطـف شـود  .Key       کلـید اصـلی موجودیت C1   و C1Key      کلید خارجی جدول متناظر با 
 متشکل از چندین صفت باشد، آن گاه به         C1بدیهی است که اگر کلید اصلی       .  رجـوع مـی کند     C1 اسـت کـه بـه        Fموجودیـت   

اگر ارتباط مذکور غیر تابعی باشد، جدولی، به طور مثال با نام      .  عطف می شوند   Whereشروطی با قسمت    تعـداد ایـن صـفت ها        
C1_F                   البته اگر نتیجه عمل     . ، در طـرف رابطـه ای وجـود دارد کـه ایـن ارتباط را پیاده سازی می کندA2    چندتایی باشد، جدول 

 = A1.Keyبـه ایـن ترتیـب کافی است دو شرط    . کـند  را مـدل مـی   F و C1مذکـور ارتـباط بیـن چـند موجودیـت از جملـه       

Vj.C1Key و Vi.Key’ = Vj.Fkey   بـا قسـمت Where عطـف شوند  .Key کلید اصلی موجودیت C1 و Key’ کلید 
.  رجوع می کنندF و C1 می باشند که به ترتیب به C1_F کلید خارجی جدول    Fkey و   C1Key.  اسـت  Fاصـلی موجودیـت     

Vjد انتساب آن به جدول  نیز متغیری است که بایC1_F به قسمت  Fromاضافه گردد . 

اما باید توجه داشت که در هر مرتبه بررسی .  ادامه می یابد  Am-1تحلیل عبارت مسیر مطابق با آن چه که در باال گفته شد تا              
Aj-1.Aj            ی بررسی مرحله اول که به طور نمونه برا.  ، الزم اسـت کـه متغیر متناظر با آن جهت بررسی ادامه مسیر جایگزین شود

 .  قرار می گیردA1.A2 به جای Viشرح آن به طور دقیق در باال آورده شد، دیگر 

 : از چند جهت با قسمت های قبل متفاوت استAm-1.Amتحلیل قسمت آخر عبارت مسیر 

 معادل  باشد، کل عبارت مسیر  Vk کـه بـیانگر تحلـیل مـرحله ماقـبل آخر است،              Am-2.Am-1اگـر متغـیر متـناظر بـا          .1
Vk.Am    اگـر ایـن عـبارت مسـیر در هـر جـای قسـمت                 ازایـن رو  .  مـی باشـد Where   یا Select       ،پرس و جو استفاده شده باشد 
Vk.Amدر پرس و جوی نتیجه شده از ترجمه به جای آن قرار می گیرد . 
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 .است) و نه عملی تعریف شده در آن (H صفتی از Am باشد، حتما H از نوع Vkاگر  .2

ر اسـاس صـفت یـک ارتـباط در طـی قسمت چهارم نگاشت مدل مفهومی نهاد ـ ارتباط به معادل       بـ Amممکـن اسـت      .3
 در پایان عبارت مسیر (e1,e2,…,en)در این صورت حتما دنباله ای از آرگومان ها به شکل         . شـی گـرای آن به دست آمده باشد        

 وجود H و E1,E2,…,En موجودیت n+1بین ) R به اسم(به این ترتیب در مدل نهاد ـ ارتباط اولیه، یک ارتباط   . آمـده است  
، به ترتیب From هم با مراجعه به قسمت E1,E2,…,En.  از آن تعریف شده استVk همـان جدولی است که متغیر     H. دارد

 اضافه From به قسمت R به جدول Vpانتساب متغیر جدید  .  تشخیص داده شده اند e1,e2,…,enکـالس هـای متـناظر با اشیا         
.  نمی باشد آن چنان که در قسمت اول به آن اشاره شد            Vk.Am هـم چنیـن در این حالت دیگر کل عبارت مسیر معادل              .مـی شـود   

 . اضافه شودWhere شرط زیر نیز به قسمت n+1در این حالت الزم است .  جایگزین عبارت مسیر می شودVp.Amبلکه 

• Vk.Key = Vp.Hkey 
• e1.Key1 = Vp.E1Key 
• e2.Key2 = Vp.E2Key 
 
• en.Keyn = Vp.EnKey 
 

Key  کلـید اصلی جدول H و Keyi) 1 <= i <= n ( کلید اصلی موجودیتEiاست  .Hkey کلید خارجی جدول R 
 است که به جدول متناظر با Rنـیز کلـید خارجی جدول   ) EiKey) 1 <= i <= n.  رجـوع مـی کـند   Hاسـت کـه بـه جـدول     

 .  رجوع می کندEiموجودیت 

یل عبارت های مسیر و جایگزینی آن ها با معادل های مجاز در طرف رابطه ای، آن چنان که در                    ، چگونگـی تحلـ    ]81حقـی [در  
 .باال شرح داده شد، به شکل رسمی توصیف شده است

 
 .، به پرس وجوی رابطه ای زیر تبدیل می شود3با پی گیری الگوریتم این بخش، پرس وجوی مثال . 4مثال 

Select ADevice.Code,V1.Name, Sum(V2.Hour)  
From Device ADevice, WorkTimeReport AWTR, DeviceType V1, WorkTimeReportDetail V2,             
WorkTimeReport V3, WorkTimeReportDetail V4 
Where AWTR.FromDate >= '2000/01/01'  AND AWTR.ID = V3.ID AND V1.ID = ADevice.DeviceTypeID 
AND ADevice.Code = V2.DeviceCode AND AWTR.ID = V2.WorkTimeReportID AND ADevice.Code = 
V4.DeviceCode AND V3.ID = V4.WorkTimeReportID  
Group By 1,2 
Order By 1  

 

 نتیجه گیری    5

ــا مــدل شــی گــرا از داده هــای یــک پایگــاه داده رابطــه ای اســتفاده کــند      ــرنامه ای ب ــن . در مواقعــی الزم اســت کــه ب در ای
ــر روی پایگــاه داده رابطــه ای، از یــک رویکــرد دو مــرحله ای اســتفاده  شــد کــه      ــرای انجــام پــرس و جــوی شــی گــرا ب ــه، ب مقال

 .نیز تولید شده استمتناظر با این رویکرد سیستمی نرم افزاری 

ــر           ــه نظ ــوب ب ــنده مطل ــا در آی ــی آن ه ــه بررس ــد ک ــود دارن ــه وج ــن مقال ــده در ای ــام ش ــار انج ــا ک ــباط ب ــواردی در ارت م
 . می رسد

ــای        • ــرس و جوه ــرمجموعه ای از پ ــیا، زی ــه ای از اش ــر روی مجموع ــاز ب ــه ای مج ــای رابط ــرس و جوه ــه پ ــی ک از آن جای
تند، بدیهـی اسـت کـه تمـام پـرس و جوهـای شـی گـرا قـابل ترجمه به معادل                       شـی گـرای محاسـبه پذیـر بـر روی همـان اشـیا هسـ                

ــه پــرس و جوهــای بازگشــتی اشــاره کــرد   . رابطــه ای نیســتند ــوان ب ــه مــی ت ــه طــور نمون ــتدای  . ب از ایــن رو الزم اســت کــه در اب
 .دفرایند تبدیل، محاسبه پذیری یک پرس و جوی شی گرای داده شده، در پایگاه داده رابطه ای بررسی شو
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الزم اســت کــه نتــیجه اجــرای پــرس و جــو بــر روی پایگــاه داده رابطــه ای، بــه شــکلی ســازگار بــا محــیط شــی گــرا، در  •
سـاده تریـن راه ایـن اسـت کـه نتـیجه پـرس و جـو، صـرف نظـر از شـکلی کـه دارا مـی باشـد، در قالب               . اختـیار کاربـر قـرار گـیرد      

ــر بازگــردانده شــود  ــه کارب ــه  . یــک شــی ب ــنها کافــی اســت کــه ب ــابد ت ــیجه، یــک شناســه شــی تخصــیص ی  [AMB99]در . نت
  .روش های مختلف تخصیص شناسه شی معرفی و مقایسه شده اند
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