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Abstract
In this study expert systems (deductive systems), relational data-base systems and object-oriented data-base systems worked. Dynamic typing, Ad-hoc
queries and declarativness are argued in object-oriented systems and expert systems. Arity Prolog and SQL package used for define a front end between Prolog
and SQL. This project expresses new offers.

ÖZET
Bu çalışmada uzman sistemler, ilişkisel veri-tabanı sistemleri ve nesneyedayalı veri-tabanı sistemleri çalışıldı. Dinamik tip, Ad-hoc sorgulan ve bildirimsellik , nesneye-dayalı sistemlerde ve uzman sistemlerde tartışıldı. Prolog ve
SQL arasında bir front end tanımlamak için Arity Prolog ve SQL paketi kullanıldı . Bu proje yeni öneriler belirler.
Keywords : Data-base systems, expert systems, deductive systems
Anahtar sözcükler: Veri-tabanı Sistemleri, Uzman Sistemler, Dedüktif
Sistemler.
1. Giriş : Uzman veri-tabanı sistemi, uzman sistemlerin kullanılarak veritabanlarının bütünlük sınırlamalarının ve sorgulama optimizasyonlarının
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yapıldığı birleşik bir sistemdir. Günümüzdeki yazılımlarda, sorgulama gerektiren
ortamlarda bu zeki sistemlerin ihtiyacı açıktır.
Nesneye dayalı sistemlerde
ise ilişkisel ve dedüktifveri-tabanı yönetim sistemlerinde bulunmayan özellikler
vardır(Caseau, press unknown). Buyüzden, uzman veri-tabanları ile nesneye
dayalı sistemlerin ortak kullanımıyla birçok problem aşılabilmektedir. Bu sistemler ortak kul !anılırken bazı dezavantajlar da söz konusu olmaktadır. Bu
makale boyunca uzman veri-tabanı sistemleri ile nesneye dayalı sistemler arasın
daki benzerlikler ve farklılıklar ele alınacaktır.

1.1. Uzman Sistemlerle Veri-tabanlarının Bütünleştirilmesi : Uzman
sistemin geleneksel yazılım ile bütünleşmesi ve dışardaki dünya ile bağlanması
için anahtar, zeki veri-tabanı geliştirmektir (Cacace, Ceri, Crespi-Reghizzi,
Tanca., Zicari, press unknown).
zeki veri-tabanları çalışmasının
çünkü, kullanıcı direk olarak
veri-tabanı yazılımları üretebilir (Parsaye, Chignell, Khoshafian ,Wong,1989).
Aşağıdaki yetenekler, bir uzman veri-tabanı sisteminin potansiyel
yeteneklerinin kısmi bir listesidir :
Uzman sistemlerin ve

içinde

veri-tabanlarının,

bütünleştirilmes i kısmen ayıklanmalıdır;

• Kannaşık sorgulamalar, geçişli-kapalı sorgular ve özyinilemeli sorgular,
• Doğal dil arayüzü gibi bir front-end dizayn edilebilir ve karmaşık frontend '!erde bile sistem bir sorgu lama için kısmi bir cevap verebilir,
• Veri ile uğraşan uzman kurallar, içsel hiçbir uzman sistem aracı kullanmaksızın aynı çevrede programlanabilir. Basit veri-tabanı uygulamaları (veri girişi, rapor üretme ve uygulama üretme) ve verinin zeki işleminde (intelligent processing) birbirleriyle karıştırılabilir (Karahoca, 1995),
• Bir uzman sistem ve ilişkisel bir veri-tabanı yönetim sistemi arasındaki
ilk ili şki şemalarında , verinin bulunup getirilmesi için çok gevşek bütünleştirme
teknikleri kullanılmıştır. Bu tekniklerde dinamik SQL sorgulamaları iki sistem
arasında birinden diğerine çevrilmiştir. Bu gevşekliği ortadan kaldırmak için nesneye dayalı programlama tekniklerinden yararlanılmıştır
(Won & Locohovsky, 1989).

2. Bildirimsellik İçin Gerekenler : Birçok sorgulama dilinde argümanlar,
bildirimselliğe dayanmaktadır. Bildirimsellik göreceli bir kavramdır. SQL, APL

veya

mantıksal

diller bildirimseldir.

2.1. Nesne Tabanları : Yeni uygulamalar, sorgu dillerinde bildirimsellik
isterler. Açıkca bazıları da istemez. Örneğin, bir UVT veya ilişkisel sistemdeki
bir derleyicinin veriyi yüklemeye ihtiyacı olmayabilir; çünkü yapılar sabittir.
102

Prof Dr. Erol

Zeytinoğlu

'na

Armağan

Derleyicinin ad-hoc sorgularına ihtiyacı yoktur ve performans hayatidir. Benzer
argümanlar, yeni veri-tabanı teknolojisi~in uygulamalarını icra eder, bir derleyiciden daha gerçekçidirler (Date, 1986). Orneğin, bir CAD sisteminin birçok elemanında ad-hoc sorguları faydalı olmayabilir.
Zengin bir yapıya sahip uygulamalar için, verimlilik hayatidir ve ad-hoc
sorgularına ihtiyaç yoktur, gereken bir "nesne tabanı" veya "nesneye dayalı bir
alt yapı (back end)'dir". Bu çeşit bir sistem, önemli ve faydalı bir gelişmedir.
esne-tabanları güçlü bir tip sistemini destekler; fakat direk olarak güçlü bir
sorgu dilini desteklemez. Nesne tabanları bir UVT veya ND veri-tabanı sisteminin alt yapısına faydalı olabilir.
2.2. Ad-hoc Sorgularına ihtiyacı Olan ve Olmayan Uygulamalar : Adhoc sorgularına ihtiyacı olan uygulamalar bildirimseldir, bir ND programlama
dili ile bunu test etmeye çalışılırsa, sonuçta bunun mümkün olmadığı görülür (bir
NDprogramlama dili ile ad-hoc sorgulamalı ve bildirimsel bir uygulama geliştir
ilemez). Bir uygulamayı geliştirirken, UVT veya ND sistemlerin güçlü sorgulama dilleriyle ve de ad-hoc sorgu becerileriyle nelere dikkat edildiğine bakalım.
Aşağıdaki sınıflar, planlanmamış

sistemlere göre

önerilmiştir

ve beklenmeyen sorgulara cevap verecek

:

1. Bilimsel veri-tabanları : Bu

sınıftaki

uygulamalar, veriler arasında yeni
ilişkiler bulunmasını sağlar. Bilimsel buluşların doğasından dolayı, hangi soruların sorulacağını önceden bilemeyiz.

2. Ticari veri-tabanları : Ticari verilerin ad-hoc

sorguları değişik

seviyelerde finansal kararları geliştirmeye izin verir. Örneğin, ticari pazarlardaki
yatırımcıların bazı kalıpları keşfetmeye ihtiyaçları vardır ve onları başkalarından
önce kullanmak isterler. Önceden planlanmış bir sorgunun bir avantajı yoktur,
çünkü pazarda , "yaygın bir bilgi" konumuna gelmiştir ve etkisini kaybeder.
Buyüzden, pazara yönelik veri-tabanları ad-hoc sorgulamalarını desteklemez
(Özkarahan, 1990).
2.3. Bildirimsellik ve Metodlar : ND sistemlere, UVT sistemlerinin
bildirimsellik ve ad-hoc sorgulama becerilerini kazandırabil irmiyiz ? Bu,
mümkün görünmektedir. ND sistemleri kuram aracı olan Smaltalk veya C++
programlama dilleri, Pascal veya C 'den daha bildirimse l değillerdir(Van, 1993).
Ancak, genelde nesneye dayalı programlama için önemli bir argüman;
soyutlamanın yüksek seviyelerde ilerleyen sınıflarının yaratılmasına veri tipleri
ve bu tiplerin operasyonlarına (ilişkisel veya mantıksal dillerde bulunan) sahiptir. Bu tamamen doğrudur. Örneğin, ilişkilerin bir sınıfının tanımlandığını
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düşünelim , birleştirme (join) metodu ile, S ilişkisinin R ilişkisine birleştirilmesi

için bir mesaj gönderelim (R JN S). Başarılı bir bildirimsel dilde, sorguları optimize edebilmeliyiz ve programcının planladığı zaman aralıklarında sonuçları
alabilmeliyiz.
SQL ve benzeri ilişkisel diller muhtemelen, Pascal gibi diğer dillerden
sorguları optimizasyona daha yatkındır.
İlişkisel diller tamamen Turing değillerdir, dolayısı ile ilişkisel model
veya eşdeğeri mantıksal kurallar, oldukça açık basit yazılımlar ve göreceli olarak
basit stratejiler izlerler, ilişkisel cebrin verilen bir ifadesinin eşdeğer optimalini
üretmek için yukarıdakileri kullanırlar.

Örnek 1: Üç ilişkinin birleşimini (join) ele alalım. R(A,B), S(B,C) ve
T(C,D) ilişkileri A ve D sıfatları üzerine izdüşürülürse (cebirde PJA,D (R JN S
JN T)) mantıksal kural olarak eşdeğeri ;
cevap(A,D) :- r(A,B), s(B,C), t(C,D).
Veriye bağlı olarak R ile S ilişkilerini ilk önce birleştirmek daha verimli
olabilir, veya S ile T ilk olarak birleştirilebilir. Bir optimizer, verinin istatistiklerine göre kolayca bir seçim yapabilir. Belki de birinci birleştirme ikincisinden
daha maliyetlidir, dolayısı ile bu optimizasyon hayati önemlidir. Cebirdeki veya
mantıktaki açıklamalar, notasyonun yazılımılarını daha açık yapar.
Bir ND sistemde, ikili bir ilişki gibi davranan bir sınıf ve bu sınıf için
"birleştir (join)" metodu tanımlansın . Dolayısı ile ifade şöyle yazılabilir :
R birleştir S birleştir T
Bu ifade ya
(RJN S) JN T
ya da
R JN (S JN T)
tipinde hesaplanabilir.
Bu değişme özelliğini ND sistemde kullanabilirmiyiz? Bir ND yöntemi
programlamada kullanmak istersek, ve program ilişkiler seviyesindeyse sisteme
en azından ilişkisel cebrin, cebirsel kurallarını yerleştirmeye ihtiyaç vardır. Bu
bilgiler sistem tarafından çıkarılamaz.
3. Yeni Öneriler : Arity Prolog mantıksal programlama dilini ve SQL
paketini kullanarak ilişkisel veritabanları ile uzman sistemler arasında bir ilişki
kurmaya çalıştık . Bu iki sistem arasında bir front-end aracılığı ile doğal dil
işlemede kullanıldığı gibi SQL komutları ile mantıksal dil komutları arasında bir
dönüştürme yapıldı. Bu dönüştürmeler esnasında bütünleştirme sınırlamalarının
güçlendirilmesi için ND sistemlerin özelliklerinden olan dinamik tip bildirmi,
ND sistem geliştirme aracı kullanmaksızın kısmen gerçekleştirilmeye
çalışılmıştır. Ullman 'nın fikirlerini temel alarak, mantıksal programlama ile nes104
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neye dayalı programlama çevresının bir kısmının kullanımından ne gibi
on uçları n elde edilebileceği araştırıldı. Bu çalışmalar sırasında karşılaşılan
problemlerden yola çıkarak şu önerilerde bulunabiliriz(Ullman, press unknown):
• Ad-hoc sorgularına ihtiyaç olan bölümlerde mümkün oldukça dinamik
tiplerden kaçınılmalıdır. Eğer dinamik tip kullanımı zorunlu ise bir nesneye dayal ı programlama dili C++ ile , mantıksal programlama dili Prolog kullanılarak
bazı program parçalarını C++'da yazıp Prolog programının altına yerleştirmek
mümkün olabilir.
• Bildirimselliğin kaçınılmaz olduğu durumlarda nesneye dayalı metodlardan kaçınılmalıdır.
4. Sonuçlar : Bu makalede şu noktalar tartışılamaya çalışılmıştır.
• UVT ve ND paradigmalarını birleştirmek , ND sistemlerin özelliklerinden olan nesne özdeşliğini (object identity) ve dinamik tip özelliklerinde
ısrar edildiğinde mümkün değildir.
• Bildirimselliğin ve ad-hoc sorgularının önemli olmadığı uygulamalar
vardır. Bu durumlarda, bir ND sistem kullanılabilir. Bu gibi uygulamalarda,
"nesne tabanına" veya "nesneye dayalı veri yüklemeye" gerçekten ihtiyaç vardır.
Sorgu diline ihtiyaç yoktur.
• Bildirimsellik ve ad-hoc sorgularının önemli olduğu uygulamalarda,
nesneye dayalı bir sorgu dili kullanılamaz . Yüksek düzeyli operasyonlar sabit
anlamda sisteme verilirse, sorgu işleme verimliliği artacaktır.
• Tipik uzman sistem geliştirme özellikleri ekrana getirmeyi düzenlemek,
hata kontrolu ve kural izleme gibi veri-tabanı etkileşimlerine yayılmalıdır. Veritabanı sistemindeki veri girişi veya rapor üretme gibi geleneksel modüller, bir
uzman sistem ile etkileşerek modife de edilebilinmelidir. Bilgi tabanlı sistemin
çözümleme işlemi için bir açıklama mekanizması rapor ve uygulama üretme gibi
veri-tabanı aktivitelerinde birleştirilmelidir. Bunları gerçekleştiriken dinamik
nesne tipleri kullanılmalıdır.
• Nesneye dayalı sistemlerin özelliklerinin çoğu uzman sistemlerde birleştirilebilir; fakat, bunun tersi doğru değildir.
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