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Celem projektu ODRA (Object Database for Rapid Application
development) jest opracowanie obiektowo zorientowanego systemu
zarz dzania obiektow baz danych. System ten ma udost pnia
zestaw narz dzi powalaj cych na budowanie aplikacji biznesowych w
postaci aplikacji rozproszonych, webowych, systemów usług
biznesowych, wirtualnych repozytoriów, sieci P2P i wiele innych.
Artykuł przedstawia podstawowe zało enia oraz dotychczasowe
rezultaty projektu ODRA przedstawiaj c podstaw teoretyczn w
postaci podej cia stosowego, obecn architektur platformy oraz
zestaw najwa niejszych opracowywanych mechanizmów i własno ci
systemu.

1. WPROWADZENIE
Najbardziej rozpowszechniony paradygmat budowania aplikacji zakłada, e
istniej dwie odr bne przestrzenie danych programu – przestrze danych
ulotnych (których istnienie ograniczone jest czasem uruchomienia aplikacji) oraz
przestrze danych trwałych (których egzystencja rozci ga si na czas dłu szy ni
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pojedyncze uruchomienie aplikacji). Odr bno ta ma bezpo redni wyraz w
wielu aspektach zwi zanych ze sposobem zarz dzania danymi. Mo na do nich
zaliczy :
• fizyczne miejsce przechowywania - dane ulotne, przechowywane s w
pami ci programu a dane trwałe w bazie danych,
• zarz dzanie danymi - dane ulotne zarz dzane s przez mechanizmy
rodowiska uruchomieniowego aplikacji, natomiast za dane trwałe
odpowiada system zarz dzania baz danych
• paradygmat danych – dane ulotne mog by reprezentowane przy
wykorzystaniu całego szeregu paradygmatów, które stoj u podstaw
model programowania (np. strukturalny, obiektowy, funkcyjny). Model
danych trwałych mo e równie by implementowany za pomoc ró nych
paradygmaty, jednak praktyka pokazuje, i dominant w tym zakresie
jest model relacyjny (ze wzgl du na standard j zyka SQL) oraz coraz
bardziej popularne modele danych opartych o standard XML. Powoduje
to potrzeb mapowania pomi dzy modelem aplikacji a modelem danych.
• j zyku manipulacji danymi – dane ulotne s manipulowane przy
wykorzystaniu konstrukcji j zyka programowania aplikacji, który
posiada semantyk pozwalaj c na ich tworzenie i manipulacj .
Manipulacja danymi trwałymi odbywa si za pomoc odr bnych
j zyków, udost pnianych przez systemy zarz dzania bazami danych i
ł czonych z j zykiem i rodowiskiem programowania aplikacji za
pomoc
mniej lub bardziej wyspecjalizowanych interfejsów
programistycznych,
• podej ciu do systemu typów oraz kontroli typologicznej – do danych
trwałych i danych ulotnych stosowane s ró ne reguły kontroli
typologicznej, wykonywanej cz sto w ró nym czasie (w trakcie
kompilacji, w trakcie działania),
• wielodost p – mechanizmy zarz dzania wielodost pem do danych
ulotnych s inne i wymagaj innych narz dzi ni mechanizmy
wielodost pu dla danych trwałych.
Najwi kszym problemem zwi zanym z odr bno ci przestrzeni danych ulotnych
i trwałych, jest nie tyle mo liwo wyboru z po ród mniej lub bardziej
ograniczonego zestawu narz dzi, ile problem niedopasowania modelu danych
ulotnych oraz modelu danych trwałych w obr bie tej samej aplikacji. Powoduje
to potrzeb konwersji jednego modelu na drugi, stosowania uproszcze ,
zwi kszania si poziomu skomplikowania aplikacji oraz narz dzi słu cych ich
tworzeniu.
Niniejszy artykuł opisuje zało enia i dotychczasowe rezultaty projektu o nazwie
ODRA (Object Database for Rapid Application development). Głównym celem
bada
jest opracowanie nowego paradygmatu projektowania aplikacji
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wykorzystuj cych dane trwałe i ulotne. Zało eniem paradygmatu jest unifikacja
sposobów przechowywania oraz przetwarzania danych.
Dalsza cz
artykułu zorganizowana jest nast puj co: sekcja druga opisuje
genez powstania projektu, sekcja trzecia szczegółowo opisuje cele projektu
ODRA. Sekcja czwarta wprowadza podstawowe poj cia zwi zane z podej ciem
stosowym (SBA). Sekcja pi ta opisuje architektur systemu w uj ciu
funkcjonalnym oraz przetwarzania zapyta . Sekcja szósta wprowadza model
danych systemu. Sekcja siódma stanowi przegl d najistotniejszych cech
platformy. Sekcja ósma opisuje dalsze mo liwe drogi rozwoju prac badawczych
projektu. Sekcja dziewi ta podsumowuje artykuł.

2. GENEZA PROJEKTU
Projekt ODRA został powołany do ycia w Katedrze Systemów
Informatycznych Polsko Japo skiej Wy szej Szkoły Technik Komputerowych w
Warszawie w zespole kierowanym przez prof. Kazimierza Subiet . Został on
zainicjowany w roku 2006 jako kolejna odsłona bada nad konstrukcj
obiektowych systemów baz danych opartych na podej ciu/architekturze stosowej
(SBA – Stack Based Approach/Architecture), które autorem jest prof. Subieta
[15]. Zespół In ynierii Oprogramowania i Baz Danych działaj cy przy Katedrze
Informatyki Stosowanej PŁ ju we wczesnym etapie doł czył do zespołu
realizuj cego projekt ODRA. Oprócz pracowników PJWSTK oraz PŁ w
badaniach bior udział naukowcy z wielu innych jednostek akademickich w
Polsce (m. in. Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Warszawskiego,
Uniwersytetu Łódzkiego, UMK w Toruniu)
Badania wykonywane w ramach projektu ODRA zostały wykorzystane w kilku
krajowych i mi dzynarodowych projektach. Do najwa niejszych z nich nale :
projekt e-Gov Bus - Advanced e-Government Information Service Bus [6] oraz
VIDE - VIsualize all moDel drivEn programming [1]. System ODRA stał si
równie podstaw opracowania system przepływu prac o rozszerzonej
funkcjonalno ci [5].
W chwili obecnej projekt ODRA jest kontynuowany w ramach grantu
badawczego „Framework do szybkiego projektowania aplikacji webowych typu
„data-intensive” oparty na rodowisku systemu ODRA”, który otrzymał
finansowanie MNiSW na lata 2010-2012 wykonywanego w Katedrze
Informatyki Stosowanej Politechnik Łódzkiej.

3. CEL PROJEKTU
Głównym celem projektu ODRA jest zbudowanie narz dzia do szybkiego
budowania aplikacji opartych o przetwarzanie danych, które b dzie udost pniało
jedno spójne rodowisko programowania abstrahuj ce od poj cia trwało ci.
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Podstawowe zało enia projektu zostały sformułowane nast puj co:
• Aplikacje, które s wpierane przez platform s zwi zane z, potencjalnie
du , ilo ci danych.
• Niezale nie od tego, czy dane s trwałe czy ulotne, wszystkie
konstrukcje j zykowe s takie same. W ogólno ci oznacza to, e
dysponujemy j zykiem programowania ł cz cym w sobie semantyk
klasycznego j zyka programowania oraz j zyka zapyta dla baz danych.
• Podstawowym podziałem rodzajów danych nie jest podział na dane
trwałe i ulotne ale na dane lokalne i dane współdzielone. Oznacza to, e
głównym czynnikiem warunkuj cym działaniem mechanizmów jest
wielodost p. Programista definiuj c schemat danych ma mo liwo
okre lenia zakresu dost pu do danych. System ODRA umo liwia pisanie
i uruchamianie przez u ytkowników aplikacji, wykorzystuj cych dane
lokalne oraz dane współdzielone. Współdzielenie danych (regulowane
przez polityk dost pu) mo e odbywa si na poziomie aplikacji
uruchomionych w obr bie rozproszonego systemu ODRA.
• System udost pnia obiektowy model danych. Podstawow zasad jest
relatywizm obiektowy oznaczaj cy, e wszystkie elementy definiowane
w systemie s obiektami. Dotyczy to samych danych przechowywanych
w bazie danych jak i meta-danych (np. klasy, procedury perspektywy)
przechowuj cych informacje o schemacie.
• System ODRA udost pnia rozszerzalny system typów oraz mechanizmy
mocnej i północnej kontroli typologicznej wykorzystywanej w procesie
kompilacji aplikacji i zapyta .
• System ODRA udost pnia silne mechanizmy optymalizacji zapyta
oparte na przepisywaniu zapyta
oraz strukturach danych i
mechanizmach przetwarzania.
• System ODRA pozwala na budowanie baz danych, których zadaniem
jest integracja rozproszonych i heterogenicznych zasobów do wspólnego
modelu obiektowego i które mog by potem wykorzystywane przez
aplikacje korzystaj ce ze zintegrowanych danych.
Spełnienie tych postulatów wymaga przede wszystkim oparcia si na
odpowiedniego podej cia do semantyki j zyka zapyta oraz samej
architektury systemu zarz dzania baz danych.

4. PODEJ CIE STOSOWE
Podej cie stosowe (SBA – Stack Based Architecture) [3] jest metodologi
dotycz c budowy obiektowo zorientowanych j zyków zapyta i j zyków
programowania [15]. W przeciwie stwie do klasycznego podej cia
rozdzielaj cego j zyki zapyta i programowania, podej cie stosowe zakłada, e
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nie ma adnych podstaw do tego typu podziału. J zyk zapyta i j zyk
programowania powinien by opisywany przez jedn , zunifikowan teori ,
definiuj ca semantyk obydwu aspektów j zyka. Podej cie stosowe definiuje
semantyk takiego j zyka w postaci abstrakcyjnej implementacji. Oznacza to, e
definicja j zyka oparta jest na operacyjnej semantyce abstrakcyjnej maszyny,
której zadaniem jest wykonanie zapytania czy te programu. Zasada działania
takiej maszyny opisana jest za pomoc zasady działania operatorów j zyka na
zdefiniowanych uprzednio strukturach danych. Podej cie stosowe wprowadza
trzy podstawowe elementy takiego rodowiska wykonawczego: skład obiektów,
stos rodowiskowy oraz stos rezultatów. Struktura taka pozwala na precyzyjne
opisanie działania wszystkich operatorów, wł czaj c w to równie operatory
znane z j zyków zapyta (np. selekcja, projekcja, zł czenie).
Elementem podej cia stosowego jest równie systematyzacja kwestii modeli
obiektowych. Zało eniem tej idei jest sprowadzenie wielu niekompatybilnych
notacji do wspólnego mianownika i opracowanie rozszerzalnej rodziny modeli
składów obejmuj cej popularne modele i daj cej mo liwo opracowywania
nowych w ramach tej samej ramy architektonicznej i spójnej notacji. SBA
wprowadza rodzin abstrakcyjnych modeli składu oznaczanych jako ASn
(Abstract Store), gdzie n reprezentuje poziom składu. Najprostszy model AS0
pozwala na opisane modelu relacyjnego, wraz z relacjami zagnie d onymi czy
te modelu XML. AS0 wprowadza hierarchi obiektów bez ogranicze na
poziom zagnie d enia, oraz umo liwia tworzenie powi za pointerowych
pomi dzy obiektami. Kolejny model AS1, jest rozszerzeniem modelu AS0 o
statyczne dziedziczenie. Model AS2 rozszerza AS0 o dziedziczenie dynamiczne.
Natomiast model AS3 rozszerza modele AS1 i AS2 o koncepcj hermetyzacji.

5. ARCHITEKTURA SYSTEMU
Punktów widzenia na architektur systemów jest wiele. Na potrzeby artykułu
przyjmiemy dwa takie punkty widzenia. Pierwszy z nich przedstawia
architektur systemu ODRA z punktu widzenia jej wewn trznej logicznej
organizacji. Pozwoli to na lepsze zrozumienie funkcjonalno ci systemu oraz
mo liwych sposobów jego wykorzystania. Drugi punkt widzenia to architektura
przetwarzania zapyta , która przybli y schemat działania systemu w odpowiedzi
na konkretne zlecenie przetwarzania danych.

5.1. Logiczna organizacja systemu
Rys. 1 przedstawia punkt widzenia na architektur systemu uwzgl dniaj cy
struktury danych oraz moduły programów. Architektura uwzgl dnia równie
podział komponentów pomi dzy procesy klienta oraz serwera. Nale y zwróci
uwag i obecnie ka da instancja systemu mo e działa jako klient i jako serwer.
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Ka dy serwer obsługuje poł czenia z wieloma klientami.

Klient

ZINTEGROWANE RODOWISKO
PROGRAMISTYCZNE (IDE)

ZAPYTANIE/PROGRAM

LEXER I PARSER

DRZEWO SKŁADNI

KOD BAJTOWY

MOCNA
KONTROLA
TYPOLOGICZNA
OPTIMALIZACJA PRZEZ
PRZEPISYWANIE

KOMPILATOR DO
KODU BAJTOWEGO

INTERPRETER
KODU BAJTOWEGO

OPTIMALIZACJA
PRZEZ INDEKSY

STATYCZNY STOS
RODOWISKOWY

STOS
RODOWISKOWY

STOS
REZULTATÓW

STATYCZNY STOS
REZULTATÓW

LOKALNA
METABAZA

REPOZYTORIUM
DANYCH ULOTNYCH

! " #$ %#
METABAZA
obiektów trwałych

ADMINISTRACJA

C.R.U.D. BAZY

(CREATE, READ, UPDATE, DELETE)

INTERPRETER

REJESTR
PERSPEKTYW

Serwer

REJESTR
INDEKSÓW

REPOZYTORIUM DANYCH TRWAŁYCH
OBIEKTY, KLASY, INDEKSY etc.

STOS
REZULTATÓW

STOS
RODOWISKOWY

Rys. 1. Architektura systemu ODRA [14]

5.2. Architektura przetwarzania zapyta
Ze wzgl du na kompozycyjno j zyka SBQL, poj cie zapytania w systemie
ODRA odnosi si praktycznie do wszystkich wyra e spotykanych w j zykach
programowania. Zapytaniem jest proste wyra enie składaj ce si z np. z liczby
ci gu znaków czy nazwy. Bardziej skomplikowane zapytania budowane s
poprzez ł czenie pod-zapyta za pomoc operatorów. Wa n cech j zyka
SBQL jest i , poza znanymi z j zyków programowania operatorami, wprowadza
on równie zestaw tzw. operatorów nie-algebraicznych, które umo liwiaj
wykonywanie operacji na kolekcjach. To wła nie ta grupa operatorów
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wprowadza na poziom j zyka programowania, znane z j zyków zapyta ,
konstrukcje takie jak selekcja projekcja, zł czenie czy kwantyfikatory. Co
bardzo istotne, semantyka tych operatorów została zdefiniowana za pomoc tych
samych elementów co pozostałe elementy j zyka (z technicznego punktu
widzenia, podstawowym wyró nikiem operatorów nie-algebraicznych jest
wpływ na rodowisko przetwarzania reprezentowane przez stos rodowisk [15]).
Umo liwia to wykorzystanie pełnej mocy j zyka programowania oraz j zyka
zapyta (wł cznie z operacjami aktualizacji) w jednym, homogenicznym
rodowisku przetwarzania. Cecha ta jest inherentna dla semantyki podej cia
stosowego i opartego na nim j zyka SBQL. Wszystko to osi gni te zostało na
bazie bardzo prostego aparatu teoretycznego umo liwiaj cego precyzyjne
zdefiniowanie semantyki j zyka. Stawia to cał architektur SBA w opozycji do
popularnych j zyków i rodowisk programistycznych wykorzystywanych
obecnie, gdzie cechy j zyka zapyta oraz pełnego j zyka programowania s
rozł czne semantycznie a próby poł czenia ich w jednym rodowisku opieraj
si b d to na skomplikowanych teoretycznie zasadach i niejednorodnej składni
b d na ograniczaniu zestawu dost pnych operatorów.
Proces przetwarzania zapytania w systemie ODRA składa si z kilku
oddzielnych etapów:
1. Rozbiór gramatyczny (parsowanie) tekstu zapytania – na podstawie
tekstu zapytania budowane jest abstrakcyjne drzewo składni (AST).
2. Statyczna ewaluacja zapytania– drzewo składni zapytania poddawane
jest kontroli typologicznej maj cej na celu wykrycie bł dów
typologicznych zapytania. Moduł statycznej ewaluacji symuluje
wykonanie zapytania na zbudowanym, z wykorzystaniem meta-danych
dost pnych w systemie, statycznym rodowisku. Mechanizm kontroli
typologicznej zaimplementowanej w systemie ODRA mo na okre li
jako pół-mocny. Oznacza to, e wsz dzie tak gdzie kompilator jest w
stanie okre li dokładnie typy w kontrolowanej cz ci zapytania, tam
stosowana jest kontrola mocna. Natomiast wsz dzie tam, gdzie typ nie
jest dokładnie okre lony, elementy kontroli typologicznej przenoszone
s do czasu wykonania. Takie podej cie jest szczególnie istotne w klasie
j zyków zapyta , poniewa elementem typu, istotn z punktu widzenia
przetwarzania, jest informacja nt. liczno ci rezultatu danego podzapytania. Przeniesienie kontroli typologicznej pozwala na wykonanie
szerszej klasy zapyta kosztem zmniejszenia szczelno ci systemu typów.
Nale y jednak zwróci uwag , e wa na jest tutaj budowa mechanizmów
kontroli czasu wykonania, tak aby maksymalnie zminimalizowa skutki
bł dów typologicznych wykrytych w czasie wykonania. Osi gniecie tego
celu wymaga wprowadzenia modyfikacji w drzewie składni
uzupełniaj cych informacj dla potrzeb modułu wykonawczego.
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3. Optymalizacja – drzewo składni, powstałe w rezultacie statycznej
ewaluacji zostaje poddane optymalizacji przez konfigurowalny zestaw
optymalizatorów przepisuj cych. Termin przepisuj cy oznacza w tym
kontek cie, i rezultatem optymalizacji jest zmodyfikowane (przepisane
drzewo zapytania).
4. Generacja kodu – zoptymalizowane drzewo składni zapytania jest
przekazywane do generatora kodu bajtowego, który zamienia struktur
drzewiast na liniowy kod bajtowy. System ODRA posiada własny kod
bajtowy o nazwie Juliet. Wszystkie programy oraz zapytania s
kompilowane do tej postaci.
5. Interpretacja – ostatnim etapem przetwarzania jest wykonanie kodu
bajtowego zapytania przez interpreter.

6. MODEL DANYCH
Obiektowy model danych systemu ODRA jest zbli ony do modelu j zyka
UML. Pozwala to na transformacj diagramów klas j zyka UML do schematu
danych w systemie. Poziom odwzorowania modelu UML ograniczony jest tym,
e UML jest j zykiem modelowania i nie wszystkie jego cechy daj si
bezpo rednio zmapowa ma model danych. Model systemu jest, poza kilkoma
mniej znacz cymi cechami, zgodny z modelem j zyka XML.

6.1. Obiekt
Podstawowym poj ciem modelu danych systemu ODRA jest obiekt. Ka dy
obiekt ma zewn trzn nazw , która pozwala na dowi zanie si do niego z
poziomu kodu ródłowego programu. Nazwa obiektu, która nie musi by
unikatowa, posiada okre lone znaczenie z punktu widzenia dziedziny biznesowej
aplikacji. Obiekt posiada równie wewn trzny identyfikator, który jest niejawnie
wykorzystywany jako referencja obiektu. Identyfikator obiektu jest unikatowy w
obr bie danego rodowiska obiektu. Identyfikatory te nie s jawnie
wykorzystywane w aplikacjach i nie maj adnego znaczenia z punktu widzenia
dziedziny biznesowej aplikacji.
Brak ograniczenia co do unikatowo ci nazwy obiektu w danym rodowisku
pozwala na bezpo rednie wprowadzenie poj cia kolekcji jako zestawu obiektów
o tej samej nazwie (i w wi kszo ci przypadków równie typie) [4]. Identyczno
nazwy jest jedynym wyznacznikiem kolekcji. Z tego te powodu zmiana kolekcji
wi e si ze zmian nazwy obiektu (w przypadku modelu z klasami i
dziedziczeniem kwestia ta jest troch bardziej skomplikowana). Takie podej cie
do poj cia kolekcji powoduje, e nie ma najmniejszego problemu z
zagnie d aniem kolekcji w obiekcie.
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6.2. Wi zanie obiektów
Obiekty w systemie ODRA mog by ze sob wi zane za pomoc
specjalnego typu obiektu zwanego obiektem pointerowym (albo po prostu
pointerem). Warto ci takiego obiektu jest referencja innego obiektu w składzie.
ODRA umo liwia definiowanie bli niaczych obiektów pointerowych
pozwalaj cych na implementacj dwukierunkowych asocjacji binarnych znanych
z modelu UML.

6.3. Organizacja obiektów
Podstawow jednostk organizacji obiektów w systemie ODRA jest moduł.
Stanowi on niezale ny komponent systemu grupuj cy obiekty reprezentuj ce
dane oraz skompilowane programy oraz przechowuj cy ich schemat w postaci
tzw. metabazy modułu.

6.4. Klasy obiektów
Klasa obiektów jest abstrakcj programistyczn definiuj ca wła ciwo ci
obiektów b d cych instancjami klasy. W j zykach programowania klasa jest
cz sto elementem drugiej kategorii programistycznej – wyst puje tylko na
poziomie kodu ródłowego programu. W niektórych j zykach i rodowiskach
klasa mo e by reprezentowana w rodowisku wykonawczym w postaci
specjalnego obiektu wykorzystywanego w mechanizmach refleksji. W systemie
ODRA klasa jest obiektem przechowywanym w bazie danych i przechowuj cym
obiekty reprezentuj ce mi dzy innymi .skompilowany kod metod. Dodatkowo w
obszarze meta danych przechowywana jest meta-klasa opisuj ca typ powi zany z
klas (definiowany poprzez zestaw typów wła ciwo ci klasy).

6.5. Dziedziczenie i polimorfizm
Podobnie jak w modelu j zyka UML czy innych popularnych modeli
obiektowych definiowanie klasy obiektów mo e uwzgl dnia powtórne
wykorzystanie istniej cej definicji poprzez mechanizm dziedziczenia. Ze
wzgl du na reprezentacj klas w systemie ODRA w postaci obiektów
przechowywanych w bazie danych samo dziedziczenie pomi dzy klasami.

7. WŁASNO CI PROTOTYPOWEGO SYSTEMU ODRA
Niniejsza sekcja opisuje najwa niejsze własno ci prototypowej implementacji systemu ODRA.
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7.1. Skład danych
Mechanizm składu danych odpowiada za organizacj podstawowych struktur
danych składowanych w bazie danych. Zarz dzane przez skład struktury
znajduj si w pami ci, która historycznie mo e by podzielona na ulotn
(pami
operacyjna) oraz trwał (pami
dyskowa). Ulotny skład danych
wykorzystywany jest w klasycznych j zykach programowania i nosi najcz ciej
miano sterty (ang. heap). Trwały skład danych zwi zany jest z bazami danych.
W systemie ODRA mechanizmy składu danych abstrahuj od poj cia trwało ci i
mog zosta zastosowane zarówno do pami ci operacyjne jak i pami ci dyskowej.
Implementacja składu danych w systemie ODRA podzielona została na cztery
cz ci [11]. Najbardziej podstawow jest warstwa fizyczna składu zarz dzaj ca
plikami lub blokami pami ci. Kolejn warstw jest warstwa zarz dzania danymi,
implementuj ca mechanizmy zarz dzania woln przestrzeni w ramach bloków
danych. Jej zadaniem jest udost pnienie trwałej lub ulotnej ci głej przestrzeni
przechowuj cej i organizuj ce dane w bazie. W tym celu warstwa zarz dzania
danymi mo e grupowa pliki lub bloki pami ci w jedn ci gł przestrze
umo liwiaj c adresowanie. Bazuj ca na tej implementacji warstwa obiektów
składu danych implementuje podstawow funkcjonalno zgodn z modelami
danych SBA znanymi pod nazwami AS0, AS1. Warstwa obiektów składu
danych jest z kolei podstaw warstwy obiektów bazy danych. Jej zadaniem jest
wyra enie wszystkich bytów bazy danych zwi zanych z przyj tym modelem
danych oraz architektur mechanizmów bazy danych. Mog to by procedury,
funkcje, metody, perspektywy, wirtualne, atrybuty, ograniczenia, bloki obsługi
zdarze , reguły, procesy, w tki i inne elementy proceduralne, moduły, elementy
metabazy, indeksy, itd. Wi kszo
mechanizmów Odry (kompilator,
optymalizatory, interpreter SBQL, itd.) korzysta tylko z warstwy obiektów.

7.2. Wirtualne obiektowe perspektywy
W systemach bazodanowych perspektywa (widok) jest zdefiniowanym
obrazem danych. Mechanizm perspektyw daje mo liwo odkre lania sposobów
dost pów do danych niezale nie od ich fizycznej struktury. W ten sposób
programista ma mo liwo zdefiniowania „wirtualnych” danych, których sposób
przetwarzanie nie powinno odró nia si od sposobu wykorzystywanego przy
przetwarzaniu danych rzeczywistych. Z technicznego punktu widzenia
mapowanie takie wykonywane jest przez zapytanie a perspektywa jest
zapisanym zapytaniem. Schemat danych udost pnianych poprzez widok jest
schematem rezultatu tego zapytania. Odwołanie si do perspektywy oznacza
wykonanie zapytania. Przezroczysto
mechanizmu operowania na
perspektywach jest cz sto ograniczona dla operacji aktualizacyjnych. W j zyku
SQL nie ma mechanizmów zdefiniowania semantyki aktualizacji perspektywy co
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powoduje, e bardziej skomplikowane widoki, które na przykład w swojej
definicji wykorzystuj funkcje agreguj ce nie mog by aktualizowane. W
celach optymalizacyjnych stosuje si zabieg materializacji „wirtualnych”
danych. Takie zmaterializowane perspektywy przechowywane s w bazie danych
w postaci zapisanego rezultatu zapytania.
System ODRA posiada implementacj obiektowych perspektyw [2][9] nie
posiadaj c
adnych ogranicze w kwestii mo liwo ci aktualizacyjnych.
Osi gni te to zostało poprzez rozszerzenie poj cia definicji perspektywy.
Definicja ta składa si z dwóch cz ci. Pierwsza cz
to zapytanie konstruuj ce
„wirtualne obiekty” dost pne poprzez widok. Informacje w nim zawarte powinny
umo liwia aktualizacj danych. Rezultatem wykonania tego zapytania jest
kolekcja „wirtualnych identyfikatorów” symuluj cych rzeczywiste identyfikatory
obiektów składu. Druga cz
definicji to zestaw przedefiniowanych operatorów
działaj cych na „wirtualnych obiektach”. Dzi ki temu programista mo e wyrazi
biznesow semantyk aktualizacji danych wirtualnych lub zabroni aktualizacji
poprzez nie umieszczanie definicji wybranej operacji. Na podstawowy zestaw
operatorów, które definiuje programista składaj si : operator dereferencji
okre laj cy rezultat zapytania wykonywanego na wirtualnym obiekcie, operator
aktualizacji definiuj cy operacje wykonywane w momencie aktualizacji
wirtualnego obiektu, operator usuwania definiuj cy semantyk usuwania
wirtualnego obiektu oraz operator tworzenia nowego obiektu wirtualnego. Na
definicj perspektywy mog składa si równie definicj pod-perspektyw
reprezentuj cych wirtualne pod-obiekty obiektu nadrz dnego.
Mechanizm perspektyw stanowi podstaw wielu innych funkcjonalno ci systemu
ODRA. Wykorzystywany jest mi dzy innymi do budowania wirtualnych danych
reprezentuj cych dane relacyjne dost pne za pomoc obiektowej osłony [18].

7.3. Statyczna pół-mocna kontrola typologiczna
Kontrola typologiczna w systemie ODRA opiera si na nowej teorii
dotycz cej mocnej kontroli typologicznej [16]. Wyró nia ona wewn trzny i
zewn trzny system typów. Wewn trzny system typów odzwierciedla zachowanie
si mechanizmu kontroli typologicznej. Zewn trzny system typów jest wykorzystywany przez programist . Mechanizm statycznej kontroli typologicznej
symuluje w trakcie kompilacji, działanie mechanizmów czasu wykonania. Do
symulacji wykorzystuje statyczne struktury danych: statyczny stos
rodowiskowy, statyczny stos rezultatów oraz metabaz . Przetwarzanie na
stosach statycznych oparte jest o tzw. sygnatury – statyczne odpowiedniki
rezultatów zapyta z czasu wykonania, przechowuj ce informacje typologiczne.
Oprócz informacji typologicznej sygnatury s no nikiem dodatkowych
atrybutów przenosz cych informacje takie jak liczno , rodzaj kolekcji, nazw
typu, zmienno .
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7.4. Optymalizacja zapyta
System ODRA wyposa ony został w zestaw optymalizatorów
przepisuj cych. Zaimplementowane zostały nast puj ce metody optymalizacji:
metoda niezale nych podzapyta [13], usuwanie martwych podzapyta [13],
usuwanie nazw pomocniczych, przepisywanie perspektyw, optymalizacja przy
u yciu indeksów [8], metoda optymalizacji zapyta rozdzielnych wzgl dem
operatora unii zbiorów. Wybór oraz kolejno wykonywania poszczególnych
optymalizacji na drzewie składni jest konfigurowalna. Umo liwia zdefiniowanie
optymalnej kolejno ci ze wzgl du na konkretne zastosowanie oraz własno ci
przechowywanych danych.

7.5. Przetwarzanie rozproszone
Jednym z podstawowych celów projektu ODRA jest opracowanie systemu
pozwalaj cego na integracj rozproszonych danych. Koncepcja na jakiej opiera
si rozwi zanie zaimplementowane w systemie ODRA opiera si na idei
federacyjnych baz danych czy te systemów typu grid bazodanowy. Podej cia te
zakładaj istnienie wspólnego modelu danych oraz, opartego na nim, globalnego
schematu, który jest podstaw do opracowywania aplikacji klienckich w
stosunku do gridu. Od strony konstrukcji gridu systemy udost pniaj ce swoje
zasoby poprzez mechanizmy gridowe musz posiada narz dzia pozwalaj ce na
dostosowanie własnego modelu i schematu danych do modelu i schematu gridu.
Dostosowanie schematu oznacza dokonanie takich przekształce aby dostosowa
lokalny schemat danych do schematu globalnego. Mechanizm ten mo e
wymaga istnienia wyspecjalizowanych modułów zwanych mediatorami,
których mo liwo ci powinny dawa maksymalnie szeroki zestaw mo liwych
przekształce oraz, w razie potrzeby, udost pnia mechanizmy aktualizacji
danych lokalnych poprzez dane globalne. W systemie ODRA mechanizm
mediatorów jest realizowany z wykorzystaniem aktualizowanych obiektowych
perspektyw, spełniaj cych powy sze postulaty [10].
Dostosowanie modelu jest bardziej skomplikowane i wymaga wprowadzenia
poziomu osłon (np. obiektowo-relacyjnych), co znaczenie komplikuje systemy i
stosowane powinno by tylko w przypadku potrzeby udost pnienia poprzez grid
danych spadkowych z istniej cych ródeł [18].

7.6. Osłony
Dla potrzeb integracji danych spadkowych, które najcz ciej przechowywane s w relacyjnych bazach danych, system ODRA wyposa ony został w
mechanizm obiektowych osłon do relacyjnych baz danych, która umo liwiaj
wykorzystanie danych relacyjnych w obiektowej bazie danych [18]. Dzi ki
wykorzystaniu funkcjonalno ci wirtualnych obiektowych perspektyw mo liwa
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jest dwukierunkowe mapowanie. Z jednej strony dane relacyjne s mapowane na
wirtualne obiekty dost pne z poziomu obiektowych aplikacji działaj cych na
systemie ODRA. Z drugiej strony operacje aktualizacyjne wykonywane na
wirtualnych danych s mapowane na operacje wykonywane na danych
relacyjnych. Bardzo istotn cech osłon jest ich zdolno do wykorzystania
optymalizatora relacyjnego. Specjalny optymalizator przepisuj cy powi zany z
osłon wykorzystuje informacje o optymalizacjach dost pnych na poziomie
osłanianego systemu relacyjnego i dokonuje przepisania zapytania w taki sposób,
aby system relacyjny miał mo liwo zoptymalizowania zapytania relacyjnego
[17].

7.7. Indeksy
Indeksy s pomocniczymi strukturami przechowywanymi w bazie danych.
Administrator mo e zarz dza zestawem indeksów poprzez dodawanie lub
usuwanie indeksów, w zale no ci od potrzeb. W systemie ODRA
zaimplementowane zostały indeksy bazuj ce na technice Liniowego Hashingu
[7][8]. Implementacja wspiera przezroczyst optymalizacj realizowan przez
dedykowany moduł optymalizatora przepisuj cego. Wa n cech tego typu
indeksów jest mo liwo wykorzystania ich nie tylko dla scentralizowanego
systemu, ale równie dla rodowisk rozproszonych.

7.8. Komunikacja z systemem
Komunikacja z systemem ODRA w obecnej implementacji mo liwa jest za
pomoc : dedykowanego protokołu (na którym opiera si implementacja klienta
wyposa onego w interfejs linii polece
oraz graficzne
rodowisko
programistyczne), usługi sieciowej udost pniaj cej interfejs dla wykonywania
zapyta , oraz ł czy do j zyka Java oraz platformy NET [14].

7.9. Usługi sieciowe
System ODRA posiada własn implementacj usług sieciowych (ang. Web
Services) [14] umo liwiaj c eksponowanie funkcji oraz klas w postaci usług
sieciowych. Dodatkowo domy lna usługa sieciowa pozwala na zadawanie
zapyta . Osobn funkcjonalno ci jest mo liwo konsumowania zewn trznych
usług sieciowych i wykorzystania ich w lokalnych programach.

8. DALSZY ROZWÓJ SYSTEMU
Prototypowa implementacja udowodniła, i podej cie (oparte na SBA), jakie
zastosowano ma du y potencjał semantyczny pozwalaj cy na realizacje cech,
jakich popularne systemy baz danych nie posiadaj lub wprowadzaj w
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niepełnym zakresie a ich wykorzystanie obwarowane jest licznymi
ograniczeniami. Sam prototyp, ze wzgl du na badawczy charakter prac nie
reprezentuje odpowiednio dojrzałej architektury (co jest cech budowy
prototypów), która pozwalałaby na potraktowanie go jako podstawy do
implementacji platformy produkcyjnej mog cej sta
si
narz dziem
biznesowym. Dlatego ewentualne wdro enie produkcyjne idei opracowywanych
w projekcie ODRA wymaga wysiłku in ynierskiego w zakresie produkcji
dojrzałego oprogramowania. Takie prace s podejmowane.
Z drugiej strony rezultaty projektu ODRA otworzyły wiele potencjalnych
obszarów badawczych. Nale do nich zagadnienia rozszerzania semantyki
j zyka SBQL lub ograniczania jej dla potrzeb okre lonych dziedzin
zastosowania (np. generowanie aplikacji z interfejsem webowym, systemy
przepływu prac, systemy kontroli wersji). Innymi obszarami wymagaj cymi
bada s aspekty konstrukcji składu obiektów uwzgl dniaj cych bardziej
zło on semantyk (dwukierunkowe asocjacje, dynamiczne role, itp.).

9. PODSUMOWANIE
Projekt ODRA i jego rezultaty pokazuj , e takie obszary badawcze jak
obiektowe bazy danych mog by bardzo atrakcyjne z punktu widzenia
naukowego. Jest to zaprzeczeniem pogl dów spotykanych niekiedy, e nie warto
inwestowa wysiłku naukowego w takie obszary skoro istniej ce rozwi zania si
sprawdzaj a do ewentualnych ich ogranicze wszyscy si ju przyzwyczaili i
opracowali mechanizmy pozwalaj ce na ich omijanie. Historia rozwoju takich
korporacji jak Google pokazuje, e opracowanie i napisanie od podstaw tak
popularnego i uznanego narz dzia jak przegl darka internetowa, czy te całego
systemu operacyjnego nie jest niczym absurdalnym. Oczywi cie rozwój
In ynierii Oprogramowania najcz ciej polega na ewolucyjnym dodawaniu
kolejnych pi ter do istniej cych budowli. Jednak istnieje równie potrzeba
budowania nowych fundamentów, na których by mo e, kto inny b dzie
budował pi tra.
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ODRA PROJECT – ASSUMPTIONS
AND RESULTS
Abstract
The aim of the Project ODRA (Object Database for Rapid Application
development) is to develop an object oriented database management system. The
system should include a set of tools simplifying the development process of
various types of business applications. The types include distributed application,
web applications, business services platforms, virtual repositories, P2P based
applications and many others. The paper describes the project theoretical
background and main assumptions of the research. Finally the results so far of
the project – the prototype system ODRA - are presented. The description focus
on the system architecture and the set of its main features and facilities.
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