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Oracle un PL/SQL programmēšanas valoda

IEVADS

KAS IR ORACLE?
KAS IR ORACLE UN NO KURIENES RADĪJAS?

Oracle  korporācija  bija  dibināta  1977.  gadā,  Redwoodā,  Kalifornijā.
Korporācijas dibinātāji pirmie ieviesa relāciju datu bāzes vadības sistēmas. Tās bija
bāzētas  IBM/System/R  modelī  un  pielietoja  datu  bāzes  vadības  sistēmas  IBM's
Structured Query Language (SQL) tehnoloģiju.   

Šodien Oracle datu bāzes vadības sistēmas ir uzturētas vairāk nekā 80 dažādās
strādājošās  vidēs,  piemēram,  IBM  lieldatoros,  minidatoros,  UNIX  -  bāzētas
minidatoros, Windows NT un citās operētājsistēmās un platformās. Oracle nodarbina
vairāk nekā 42,000 profesionāļus 93 valstīs  visā  pasaulē.  Skaidrs,  ka tas šodien ir
lielākais relāciju datu bāzes vadības sistēmas pārdevējs. 

Oracle korporāciju pārvalda Lawrence J.  Ellison,  kas ir  dzimis 1944. gadā,
Čikāgā. Viņš ir prezidents un Oracle korporācijas izpilddirektors.

Par  viņu  runā  un  raksta,  ka  viņš  ir  Oracle  pasaules  varonis,  kas  kopā  ar
Robertu  N.  (Bobu)  Minersu  un  Edu  Oatesu  kļuva  par  lielāko  programmatūras
pārdēvēju pasaulē un palīdz lielām korporācijām labāk vadīt viņas informāciju.

Vārda Oracle skaidrojumu vārdnīcās var atrast, kā:
“Prophecy or prediction; answer to a question believed to come from the gods; a
statement believed to be infallible and authoritative; a shrine at which these answers
are given”

Sakumā tas nosaukums bija izmantots datu bāzes kodolam. Larry Ellison un
Bob Miner strādāja konsultējošā CIA (Central Intelligence Agency in USA) projektā,
kur  CIA  gribēja  ieviest  un  izmantot  jaunu  IBM  programmēšanas  valodu  SQL.
Nosaukums projektam bija Oracle, tāpēc, ka CIA redzēja savu sistēmu kā atbilde uz
visiem jautājumiem. Projekts drīzumā ‘nomira’, bet Larry un Bobs redzēja izdevību
paņemt  un  turpināt  to,  kas  bija  iesacīsi.  Tāda  veidā  viņi  sāka  izmantot  Oracle
nosaukumu savam jaunam relāciju datu bāzes vadības sistēmas kodolam. 

ORACLE VĒSTURE

Gads Notikums
1977 Relational Software Inc. (RSI - pašlaik Oracle Corporation) atvēršana.
1978 Oracle V1 versija. Izmantoja PDP-11 RSX operētājsistēmu un 128 KB

atmiņu. Kods bija uzrakstīts Assembler valodā. Oficiāli versija nebija
izplatīta.

1980 Oracle V2 versija bija realizēta DEC PDP-11 mašīnās. Kods joprojām bija
uzrakstīts PDP-11 Assembler valodā, bet strādāja jau zem Vax/VMS
operētājsistēmas.
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Gads Notikums
1982 Realizēta Oracle V3 versija. Oracle kļuva par pirmo, kas realizēja datu bāzes

vadības sistēmu lieldatoros, minidatoros un personālajos datoros. Tā bija
pirmā versija, kura izmantoja transakcijas procesus, un servera kods bija
uzrakstīts C valodā.

1983 Relational Software Inc izmainīja savu nosaukumu uz Oracle Corporation.
1984 Oracle V4 versijas realizācija. Ieviestas uzturēšana uzreiz daudzējādās

platformās un pirmā savietojamība starp personālo datoru un serveri.
1986 Oracle V5 versijas realizācija. Ieviesta klients/serveris tehnoloģija un sadalīto

pieprasījumu iespējas, pirmā datu bāzes vadības sistēma ar sadalītām
iespējām.

1988 Oracle V5 versijas realizācija.
1989 Oracle 6.2 versijas realizācija ar simetrisku pieeju klasterim, izmantojot

Oracle Parallel Server.
1991 Pirmā datu bāze, kas strādāja uzreiz vairākos paralēlos datoros. 
1992 Oracle V5 versijas realizācija Unix operētājsistēmām.
1993 Ieviestas Oracle Industries un Oracle Media Serveri.
1994 Oracle 7 versijas realizācija personālam datoram.
1995 Aptuveni ienākumi 3 biljoni dolāru. 
1997 Oracle 8 versijas realizācija. Uzturēti tādi aspekti, kā vairāku lietotāju

pieslēgšana, vairāku datu apstrāde, augstāka pieejamība utt.
1998 Realizācija un uzturēšana Intel Linix operētājsistēmām.
1999 Oracle 8i un 8.1.5 versijas realizācija ar Java integrāciju.
2000 Oracle 8i versijas 2. realizācija.
2001 Oracle 9i versijas 1. realizācija.
2002 Oracle 9i versijas 2. realizācija.
2003 Oracle 10G versijas realizācija.

KAS IR PL/SQL?
KAS IR PL/SQL UN PRIEKŠ KAM TAS IR IZMANTOTS?

PL/SQL ir Oracle Procedural Language paplašināts ar SQL. PL/SQL valodas
sintakse,  struktūra  un  datu  tipi  ir  līdzīgi  programmēšanas  valodai  ADA.  Tāpēc
PL/SQL  programmēšanas  valoda  ietver  sevī  objektorientētas  programmēšanas
tehniku. PL/SQL valodu parasti izmanto, lai uzrakstīt programmas, kuras manipulē ar
Oracle datu bāzes datiem.  

PL/SQL VĒSTURE

Pirmā PL/SQL realizācija bija 1992. gadā kā neobligāts papildinājums Oracle
6 versijai. Bet tagad PL/SQL ir visās Oracle produkcijas, gan Servera, gan Klientu.

Versija Saturs
Oracle 6 1.0 PL/SQL 1.0 pirmā uzstāšanas ar Oracle6. PL/SQL bija ieviests

kopā ar SQL*Forms 3.0.
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Versija Saturs
Oracle 6 1.1 PL/SQL 1.1 uzturēja saglabāta koda izpildīšanu klienta pusē.
Oracle 7 2.0 PL/SQL 2.0 bija ieviests kopā ar Oracle 7 versiju un atbalsta

saglabātas procedūras, funkcijas, programmu pakotnes (packages),
lietotāja definētus ieraksta tipus, PL/SQL tabulas un arī
DBMS_OUTPUT un DBMS_PIPE programmu pakotnes.

Oracle 7.1. 2.1 PL/SQL 2.1. uzturēja lietotāja definētus apakštipus, funkcijas
izmantošanu SQL pieprasījumos un dinamisko SQL rakstīšanu,
izmantojot DBMS_SQL programmas pakotni.

Oracle 7.2 2.2 PL/SQL 2.2 saturēja iesaiņotāju PL/SQL programmām, lai
saglabātu un aizsargātu kodu. Arī bija ieviesti tādi mainīgie kā
kursori un parādījās programmu pakotne DBMS_JOB, kura atļauj
ieplānot kādu darbību servera pusē.

Oracle 7.3 2.3 PL/SQL 2.3 uzturēja faila Ieeju/Izeju.
Oracle 8 8.0 PL/SQL 8.0 ar Oracle 8 versiju uzturēja LOBs, VARRAYs un

‘Nested’ tabulas datu tipus un parādījās Oracle Advanced Queuing
funkcionalitāte.

Oracle 8i 8.1 PL/SQL 8.1 ar Oracle8i versiju ieviesa Native Dynamic SQL,
NOCOPY parametru opcijas, Profiler, Bulk Binds, Autonomous
Transactions, un jaunus datu bāzes trigerus kā startup, shutdown,
logon un logoff.

Oracle 9i 9.0 PL/SQL 9i atbalsta integrāciju XML ar SQL un PL/SQL, HTTP
cookies, mantojumu, PL/SQL CASE izteiksmes un globālus datu
tipus kā timestamp, interval, unichar, univarchar2 un uniclob.

Oracle 10G 10.0 PL/SQL 10G, pirmkārt, kļuva ātrāks. Otrkārt, ieviesa jaunus datu
tipus, tādus kā binary_float un binary_double utt., un vēl parādījās
jaunie programmu pakotnes UTL_MAIL, UTL_COMPRESS,
DBMS_WARNING.
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PL/SQL VALODAS KONSTRUKCIJAS

DATU TIPI

‘Like--but oh how different!’ --William Wordsworth
PL/SQL  satur  gan  iebūvētus  datu  tipus,  gan  var  pašiem  definēt  savus

apakštipus. Piemēram,
DECLARE

SUBTYPE BrthDate IS DATE; 
SUBTYPE Counter IS NUMBER;
MyBirthday BirthDate;  --mainīgam ir BirthDate datu tips.
rows_count Counter;    --mainīgam ir Counter datu tips.

Tabulā ir redzami visi PL/SQL datu tipi. Daudzie no tiem ir pazīstami, tāpēc
sīkāk apskatīsim tikai jaunus un mūs interesējošos.

Piezīme:
%TYPE Atribūts, kurš atgriež lauka, ieraksta,

ligzdtabulas, datu bāzes kolonas vai
mainīga datu tipu.

%ROWTYPE Atribūts, kurš sagādā datu bāzes tabulas
ieraksta tipu.
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Datu tips Apraksts
BINARY_INTEGER Glabā veselus skaitļus ar zīmi, atrodas robežās -2**31 .. 2**31,

izmanto iebūvētu procesora aritmētiku. Aizņem mazāk vietas
nekā NUMBER datu tips.

NATURAL,
POSITIVE BINARY_INTEGER apakštipi. Ierobežo veselu skaitļu

mainīgus kā vai >=0, >0.
NATURALN,
POSITIVEN BINARY_INTEGER apakštipi. Neļauj piešķirt nulles vērtību

veselu skaitļu mainīgajiem.
SIGNTYPE BINARY_INTEGER apakštips. Ierobežo veselu skaitļu

mainīgus ar vērtībām -1, 1, 0. 
PLS_INTEGER Glabā veselus skaitļus ar zīmi, atrodas robežās -2**31 .. 2**31,

izmanto aritmētiku, kura ir realizēta ar programmēšanas
līdzekļiem. Aizņem mazāk vietas nekā NUMBER datu tips un
ātrāks nekā NUMBER un BINARY_INTEGER datu tipi. 

LONG, LONG ROW,
ROW CHAR apakštipi. Datu tipu maksimālais garums ir 32760 baiti.

LONG glabā mainīga garuma rakstzīmju virkni, LONG RAW
un RAW glabā binārus datus vai baitu rindu. RAW dati var būt
grafiskas zīmes vai ciparu zīmējumu secība. Tie datu tipi
neinterpretējamas ar PL/SQL, pirms izmantošanas ieteicams
LONG datus migrēt CLOB tipā, LONG ROW datus – BLOB
tipā un jebkura RAW datu tipa vērtība var būt ievietota LONG
RAW datu bāzes kolonnā.

ROWID Datu bāzes tabulas pseidokolonna, kura glabā bināras vērtības
savizas par rowids. Katrs rowid attēlo rindas glabāšanas adresi.
Fizisks rowid identificē rindu sakārtotā tabulā, loģisks rowid
identificē rindu pēc indeksa organizētā tabulā. Rowid formāts ir
OOOOOOFFFBBBBBBRRR, kur OOOOOO – numurs, kas
identificē datu bāzes segments, FFF – datu faila
numurs, kas satur rindu, BBBBBB – datu bloka
numurs, kas satur rindu, RRR – rindas numurs datu
blokā.

NCHAR,
NVARCHAR2 NCHAR ir definēta garuma nacionālas rakstzīmju datu tips.

NVARCHAR2 mainīga garuma Unicode rakstzīmju datu tips. 
BFILE LOB apakštips, glabā lielus binārus objektus operētājsistēmas

failos ārpus datu bāzes. Faili ir domāti tikai lasīšanai un
maksimālais izmērs ir 4 gigabaiti.

BLOB, CLOB,
NCLOB LOB apakštipi. BLOB glabā lielus binārus objektus datu bāzē,

CLOB glabā lielus rakstzīmju blokus datu bāzē un NLOB glabā
NCHAR datus datu bāzē. Visiem to datu tipu objektiem jābūt ne
lielākiem par 4 gigabaitiem.

TIMESTAMP Datuma tips, kas pagarina DATE datu tipu. Gadu, melnēsi,
datumu, stundas, minūtes, sekundes.
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Datu tips Apraksts
RECORD RECORD datu tips ir apvienots datu grupas ieraksts, kur katram

ir savs vārds un tips.
Sintakse: 
TYPE type_name IS RECORD
(field_declaration[,field_declaration]...),kur
field_declaration=field_name field_type
[[NOT NULL] {:= |DEFAULT} expression]
Piemērs:
TYPE EmpRec IS RECORD (
    id            NUMBER(4),
    last_name     VARCHAR2(10),
    department_no NUMBER(2),
    job_title     VARCHAR2(9),
    salary        NUMBER(7,2));
Tālāk var definēt mainīgu ar EmpRec datu tipu:
CurrentEmployee EmpRec;

Piekļūt pie konkrēta lauka ieraksta var pēc tā nosaukuma:
CurrentEmployee.Salary ...

Iekš viena RECORD datu tipa var izmantot citu RECORD datu
tipu:
DECLARE
    TYPE ITOrganization IS RECORD (
        title   VARCHAR2(30),
        manager EmpRec);
 my_organization ITOrganization;  

Un pēc tam var piekļūt pie jebkura ieraksta zemākā līmeni:
my_organization.manager.last_name ...

RECORD datu tipu var arī atgriezt funkcija.
COLLECTIONS Kolekcija ir sakārtota vienāda datu tipa elementu grupa. Vispār

tas ir komplektētie saraksti, masīvi un citi līdzīgie datu tipi, kur
katram elementam ir unikāls apakšraksts, kas nosaka tā pozīciju
kolekcijā.
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Datu tips Apraksts
TABLE TABLE vai NESTED TABLE (ligzdtabula) ir viens no

kolekcijas datu tipiem, kuru piedāvā PL/SQL. Tas datu tips
glabā patvaļīgu elementu skaitu. Oracle glabā laukus nesakārtotā
secība, bet pieprasījuma laikā tie sakārtojas pēc apakšrakstiem,
sakot no 1.
Sintakse:
TYPE type_name IS TABLE OF element_type [NOT NULL]
INDEX BY [BINARY_INTEGER | PLS_INTEGER 
| VARCHAR2(size_limit)];

Ligzdtabula izskatās kā tabula ar vienu kolonnu vai kā
viendimensionāls masīvs. Bet var arī izveidot
multidimensionālu masīvu, izmantojot ligzdtabulu, kur elementi
būs arī ir ligzdtabulas. 
Ligzdtabulas atšķiras no masīviem (ARRAYS) divos punktos:1)
Masīvam ir fiksēts izmērs, bet ligzdtabulai nē, tāpēc tā var augt
dinamiski; 

2) No masīva nevar izdzēst atsevišķo elementu un pārtraukt
apakšrakstu secību, bet no ligzdtabulas var.
Piemērs:
CREATE TYPE CourseList AS TABLE OF VARCHAR2(64);
CREATE TABLE department(
    dep_name VARCHAR2(20),
    director VARCHAR2(20),
    office   VARCHAR2(20),
    courses  CourseList)
    NESTED TABLE courses store AS courses_tab;

Lauks COURSES ir ligzdtabula, kura glabā kursu nosaukumus,
kurus piedāvā departaments. NESTED TABLE... teikums ir
vajadzīgs vienmēr, kad tabula izmanto ligzdtabulu kā lauku, un
tas norāda uz sistēmas uzģenerēto tabulu, kur glabāsies
ligzdtabulas dati. Tabulas DEPARTAMENT aizpildīšana
izskaties sekojoši:
BEGIN
INSERT INTO department
    VALUES('English','L.Saunders','B.Hall 205',
        Course_list('Film and Literature',
                    'Modern English Grammer',
                    'Shakespeare'));
END;
Ierakstus ligzdtabulā var arī dzēst un atjaunot.

9(25)



Oracle un PL/SQL programmēšanas valoda

Datu tips Apraksts
VARRAY VARRAYS atļauj savienot identifikatoru ar kolekcijas

komplektu. Tāda apvienība nodrošina kā visu, tā arī atsevišķu
elementu manipulāciju kolekcijā. VARRAYam jābūt definētam
maksimālam izmēram.

Sintakse:
TYPE type_name IS {VARRAY | VARRYING ARRAY }
(size_limit) OF element_type [NOT NULL];

Piemērs:
TYPE Calendar IS VARRAY (366) OF DATE;

REF CURSOR Kursora mainīgie ir kā C vai Pascala norādes, kuru glabā
ieraksta adresi atmiņā. Tieši tāpēc, deklarējot kursoru, izveidojas
norādes. PL/SQL valodā norāde datu tips ir REF X, kur REF ir
vārda REFERENCE saīsinājums un X ir objekta klase. Tāpēc
kursora mainīgajam datu tips ir REF CURSOR. 
Sintakse:
TYPE ref_type_name IS REF CURSOR
[RETURN return_type];

REF CURSOR datu tips var būt ierobežots, kad atgriežas
noteikts datu tips un neierobežots, neatgriežot to. 
Piemērs:
DECLARE
    TYPE EmpCurTyp IS REF CURSOR
        RETURN employee_table%ROWTYPE; --ir
ierobežots
    TYPE Emp2CurTyp IS REF CURSOR; --nav ierobežots

REF CURSORu var definēt jebkurā PL/SQL blokā, vai
apakšprogrammā, bet ne paketē. Nedrīkst izmantot kursoru,
definējot kolekcijas elementu tipus.
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Datu tips Apraksts
REF object_type Daudzi reāli objekti dzīvē ir lielie un saliktie. Kad objekts ir

liels, neefektīvi objekta kopijas glabāt gan šeit, gan tur un vēl tur
 Efektīvāk būs nošarēt vienu tas objektu. To var izdarīt, ja
objektam ir identifikators, par kuru kalpo norāde - tā saucams
REF (vai refs). 
Piemērs:
CREATE TYPE Home AS OBJECT(
    address    VARCHAR2(35),
    style      VARCHAR2(15),
    floor_plan BLOB;
    price      REAL(9,2));
CREATE TYPE Person AS OBJECT(
    first_last_name VARCHAR2(50),
    birthday        DATE,
    mother          REF Person,
    father          REF Person);
(kas ir ‘objekts’, ka to veidot skaties tālāk)

OBJEKTORIENTĒTĀ PROGRAMMĒŠANA

Oracle  objektu  tehnoloģija  ir  Oracle  relāciju  tehnoloģijas  (reālas  dzīves
entītijas  modelēšana un strādāšana ar tiem) abstraktā modeļa  izveidošana.  PL/SQL
objektorientētas tehnikai ir līdzīgs mehānisms ar valodām C++ un Java. Šis tips var
būt  izveidots  no  jebkura  datu  bāzes  tipa  un  iepriekš  jau  definēta  objekta  tipa,  no
objekta  norādes  un  no  kolekcijas  tipa.  Lietotāja  izveidotu  tipu  meta  dati  glabājas
shēmā, kura ir pieejama SQL, PL/SQL, Java un citiem interfeisiem.

OBJEKTS

Objekta tips sastāv no sekojošiem komponentiem:
· Vārds, kurš unikāli identificē objekta tipu shēmā.
· Atribūti, kuri modelē struktūru un reālas dzīves entītijas stāvokli. Atribūtiem

var piešķirt vērtības. 
· Metodes, kuras ieviesa reālas dzīves entītijas uzvedību un kuras var izsaukt. 

Veidojot  objekta  tipa  mainīgo,  izveidojas  tipa  eksemplārs,  kas,  savukārt,  ir
objekts. 

METODE

Metodes  ir  funkcijas  vai  procedūras,  kuras  lietotājs  definē  objekta  tipa
definīcijā, lai izpildītu darbības ar objektu. Galvenā metodes pielietošana ir nodrošināt
pieeju pie objekta tipa datiem. Tās var būt uzrakstītas vai PL/SQL valodā vai virtuāli
citā programmēšanās valodā, piemēram, Javā.

Piemēram, ir metode get_sum (), kas ņem pirkuma pasūtījuma objektu (ppo)
un atgriež iekš mainīga sum_line_items kopējo summu, kur ir saskaitīti visi pirkuma
sastāvdaļas. Tas izskatās sekojoši: sum_line_itemes=ppo.get_sum(); 
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Jebkuras metodes izsaukumā iekavas ir obligātas, neskatoties uz to ir vai nav
argumenti.

Tā kā metode ir procedūra vai funkcija un, lai pabeigtu objekta tipa definīciju,
metodei vajag uzrakstīt BODY. To var izdarīt sekojošā veidā:
CREATE OR REPLACE TYPE BODY add_person IS

...
BEGIN

...
END;

Lietotājs var definēt divus metodes tipus: Member un Static. Un ir vēl viena,
kuru definē vai sistēma vai lietotājs katram objekta tipam – tas ir Constructor, kuru
lietotājs izsauc, lai izveidotu objekta tipa instanci.

Member metode dod pieeju pie objekta instances datiem. Piemērs:
CREATE TYPE Person_list AS OBJECT(

...
MEMBER PROCEDURE add_person,
...

);
 Objekta  tipam  ir  pieejama  norāde  SELF,  kas  norāda  uz  tekoša  objekta

instanci, lai tiktu klāt pie objekta tipa locekļiem.

Member metode var kalpot kā objektu salīdzināšanas metode, rakstot priekša
MAP vai  ORDER. Objektu tipā var definēt tikai vienu MAP metodi (vai ORDER
metodi) un tikai superklasē var definēt ORDER metodi.

Map metode sagādā pamatu objektu salīdzināšanai, pārveidojot tās instances
DATE, NUMBER, VARCHAR2 vai ANSI SQL (CHARACTER, REAL) datu tipos.
Ar  map  metodi,  izsaucot  to  vienu  reizi,  var  sakārtot  jebkuru  objektu  skaitu  kādā
definēta datu tipa asī (piemēram, NUMBER vai DATE), kura domāta salīdzināšanai.
Piemēram,

CREATE TYPE Rectangle AS OBJECT(
    len NUMBER,
    wid NUMBER,
    MAP MEMBER FUNCTION area RETURN NUMBER,
    ...
);
obj_1.area()>obj_2.area()

Order metode veic tiešu - viens pret viens, objekta objektam salīdzināšanu.
Static metode izsaucās tikai objekta tipa ietvaros, kā globālais mainīgais, tā kā

tā metode ir privātā. 
Katrā  objekta  tipā  sistēma  definē  constructor.  Konstruktora  metode  ir

funkcija, kura atgriež lietotāja definēta objekta tipa instanci. Konstruktoram ir tas pats
vārds, ka objekta tipam, sākas ar CONSTRUCTOR vārdu un beidzas ar RETURN
SELF AS RESULT (nodrošina, ka atgriezts rezultāts būs tieši tas instances rezultāts). 
Pēc  noklusēšanas  konstruktoru  definē  sistēma,  un  tas  nav  redzams  objekta  tipa
definīcijā.  Tad  konstruktors  atgriež  norādi  uz  objektu.  Var  arī  definēt  savējo
konstruktoru. 
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Piemēram:
CONSTRUCTOR FUNCTION Rectangle (
    name VARCHAR2,
    LENGTH NUMBER,
    breadth NUMBER)
    RETURN SELF AS RESULT;

Sistēma definē konstruktoru pēc noklusēšanas, bet, lai objekta tips būtu vispār
bez neviena konstruktora, tad vajag noradīt NOT INSTANTIABLE. Tas ir vajadzīgs,
lai aizliegtu no objekta tipa veidot objekta instanci. Piemēram,
CREATE TYPE Adress_type AS OBJECT(...) NOT INSTANTIABLE NOT FINAL;   

Metodes var būt privātās, neredzami citiem objekta tipa instancēm, ja noradīta
īpašība  FINAL, bet pēc noklusēšanas metode ir publiska (NOT FINAL). Tas pats
attiecas  pie  objekta  tipa.  Veidojot  to,  pēc  noklusēšanas  (FINAL)  no  tā  nevar  būt
definēts apakštips, bet, lai atļautu no darīt, vajag noradīt īpašību NOT FINAL. 

Piemēram, 
CREATE TYPE Report AS OBJECT(
    ...,
    MEMBER PROCEDURE Print(),
    FINAL MEMBER FUNCTION checksp(x NUMBER) ...
) NOT FINAL;

APAKŠTIPU VEIDOŠANA

Apakštipa  veidošana  no  supertipa  iet  pēc  sekojošas  shēmas  piemērā,  kur
Person_type ir supetips:
CREATE TYPE Student_type UNDER Person_type(
    faculty_no NUMBER,
    major      VARCHAR2(30))
NOT FINAL;

MANTOŠANAS, OVERLOADING AND OVERRIDING METODES

Objekta  tipu,  supertipu  (supertype)  var  diferencēt,  izveidojot  apakštipu
(subtype).  Supertips  un  apakštips  saistīti  caur  mantošanu,  t.i.  apakštipam  ir  visi
supertipa  atribūti,  metodes  (gan  member,  gan  static).  Tadā  veidā  supertipa  un
apakštipa saistība, piemēram, veido sekojošu tipu hierarhiju. 
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Apakštips var pārdefinēt mantotas metodes vai pielikt jaunas. Jaunas var būt ar
to pašu vārdu, kā mantotas, bet ar citiem parametriem un tas saucas overloading. Un
pārdefinēšana sausas overriding.

Overriding metodes piemērs:
CREATE TYPE shape AS OBJECT(
    ...,
    MEMBER PROCEDURE calculate_area(),
    FINAL MEMBER FUNCTION subcalculations(x NUMBER) ...
) NOT FINAL;
CREATE TYPE circular_shape UNDER shape(
    ...,
    OVERRIDING MEMBER PROCEDURE calculate_area(),
    ...
);

Overriding metodei ir sekojoši ierobežojumi: 
· Nedrīkst override metodi, kura supertipas definīcijā ir FINAL
· ORDER metode var būt tikai supertipā
· Static metode apkštipā nedrīkst pārdefinēt member metodi supertipā.
· Member metode apakštipā nedrīkst pārdefinēt static metodi supertipā.
· Ja supertipā metodē bija pēc noklusēšanas kādi parametri, tad tiem arī

jābūt apakštipā.  

Izmantojot  overriding  metodi,  kā  rezultāts  var  būt,  ka  hierarhijas  tipā  jau
daudzkārtīgi ir definēta viena un tā pati metode. Piemēram, ir hierarhija no tipiem el-
lipse_typ, circle_typ, sphere_typ un katrs no tiem satur metodi calculate_area().    

Kad tāda metode ir ieviesta, objekta instancei jārisina, kādu metodi izmantot
un tie, savukārt, saucās ‘virtuālas’ metodes. Pirmkārt ziņojums ir nosūtīts vistuvākajai
metodei un tad ies pa hierarhiju uz augšu, kā paradīts bildē.
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PIEMĒRI

DARBA VIDES

Rakstīt  PL/SQL,  SQL teikumus  un  vispār  strādāt  ar  Oracle  datu  bāzi  var,
izmantojot speciālas Oracle uzturējušas darba vides.

 
Nosaukums Resurss Internetā Apraksts
SQL Plus - Iebūvēts datu bāzes rīks, kur

var gan rakstīt pieprasījumus,
gan kompilēt paketes, gan
startēt un slēgt datu bāzi. Vide
sastāv no komandrindas un ļoti
ērta skriptu laišanai. 

TOAD http://www.toadsoft.com/lic_agree.html Quest Software rīks. Nodrošina
ātru un ērtu PL/SQL
programmas izstrādāšanu un
administrēšanu. Var pieslēgties
uzreiz pie daudzām datu
bāzēm. Satur koda paraugus,
SQL teikumu modelēšanas un
ER diagrammas rīku. Uzturā
‘team coding’ un koda
formatēšanu. Ierobežota versija
ir brīvi pieejama Internetā. 

SQL
Navigator

http://www.quest.com/sql_navigator/trial.asp Arī Quest Software rīks.
Nodrošina visu tādu pašu, ko
TOAD. Tas īstenībā ir gaumes
lieta. Par brīvi pārbaudes
versiju var lejupielādēt
Internetā. 

TREE WALKING

Piemērā gribu paradīt, ka, ja Oracle datu bāzes tabula satur hierarhiskus datus,
tad var ar pieprasījumu atlasīt tos, izmantojot hierarhiska pieprasījuma konstrukciju.

Apskatīsim sekojošu  pieprasījumu  no EMP tabulas.  Tabula satur  datus  par
organizācijas darbiniekiem un vadītājiem, kur katram no viņiem arī ir savs vadītājs,
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izņemot  direktoru.  Katrai  personai  ‘ir’  vai  ‘nav’  vadītājs  nosaka  mgr atribūts,
direktoram tas satur NULL vērtību.   

SELECT lpad(ename, LENGTH(ename)+(LEVEL*2)-2,'_')
map,empno, ename, mgr
FROM emp
START WITH ename='KING'
CONNECT BY PRIOR empno=mgr

Amatu hierarhijas tabula izskatās sekojoši:

KING

FORDSCOTT

JONES BLAKECLARK

SMITHADAMS

MILLER JAMES ALLENMARTIN WARD TURNER

Varam salīdzināt pieprasījuma rezultātu SQL Navigator vidē ar iepriekšēju hierarhiju
un redzam, ka rezultāts ir viens un tas pats:

Pieprasījumā ir sekojoši operatori:

Operators: Apraksts:
START WITH Uzstāda sakni kokā
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Operators: Apraksts:
CONNECT BY Norāda attiecības starp ‘parent’ ierakstam un ‘child’

ierakstam. Condition izteiksmei jāsatur operators PRIOR,
kurš norāda uz ‘parent’ ierakstu, lai apstaigāt koku no augšas
uz apakšu un otrādi PRIOR operatoram jābūt pie ‘child’
ieraksta, lai no apakšas uz augšu. 
CONNECT BY PRIOR parent_record=child_record vai
CONNECT BY PRIOR child_record=parent_record

Ja CONNECT BY izteiksme ir salikta, tad tikai vienai daļai
jāsatur PRIOR operators. 
CONNECT BY ename!=’KING’ AND PRIOR empno=mgr

Ja WHERE nosacījumu uzrakstīt pirms CONNECT BY
(START WITH vietā) operatora
WHERE ename!=’JONES’
CONNECT BY ..
Rezultāts nesaturēs ierakstu, kur darbinieku sauc ‘JONES’.

Ja WHERE nosacījumu apvienot ar CONNECT BY
...CONNECT BY PRIOR mgr=empno AND ename!=’JONES’
Rezultāts nesaturēs visu departamentu, kur JONES ir
vadītājs. 

LEVEL Pseidokolona atgriež ‘1’ saknes ierakstam, ‘2’ tas bērniem
utt.

Sekojošais  piemērs  satur  procedūru,  kurai  jānodod  darbinieka  vārds,  un  tā
atgriež tam,  kam tas ir vadītājs:

CREATE OR REPLACE PROCEDURE EMP_REPORT 
(emp_name IN varchar2) is
CURSOR cur (ename_v IN varchar2) IS 
            SELECT ename, LEVEL FROM emp
            START WITH ename=upper(ename_v)
            CONNECT BY PRIOR empno = mgr;           
BEGIN
 FOR rec IN cur(emp_name) LOOP
  IF rec.level=1 THEN NULL;
  ELSE
     dbms_output.put_line(upper(emp_name)||' is manager to '||
rec.ename);
  END IF;
 END LOOP;
END emp_report;

Procedūras izsaukums:

BEGIN
Emp_report(‘jones’);
END;

Rezultāts:
JONES is manager to SCOTT
JONES is manager to ADAMS
JONES is manager to FORD
JONES is manager to SMITH

Tagad var sīkāk apskatīta, kas ir iepriekšējās procedūrās: 
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Operators: Apraksts:
CURSOR FOR LOOPS Oracle izmanto ‘darba vides’ SQL teikumu izpildīšanai un

datu glabāšanai. PL/SQL cursor konstrukcija atļauj nosaukt
attiecīgu darba vidi un piekļūt tās informācijai. Kursori var
būt tieši, kuri atgriež vienu ierakstu, un netieši – daudziem
ierakstiem. CURSOR FOR LOOPS ir netiešs kursors. Šis
kursors automātiski iekļauj sevī OPEN, FETS un CLOSE
darbības un apstaigā ciklā visas darba vides ierakstus.

IF-THEN-ELSE IF condition THEN
   sequence_of_statements1
ELSE
   sequence_of_statements2
END IF;

IF-THEN-ELSIF IF condition1 THEN
   sequence_of_statements1
ELSIF condition2 THEN
   sequence_of_statements2
ELSE
   sequence_of_statements3
END IF;

DBMS_OUTPUT Paketes procedūras atļauj sūtīt un saņemt ziņojumus no
procedūras, citas paketes, trigeriem, saglabājot īslaicīgi datus
bufera. 

PROCEDURE CREATE OR REPLACE PROCEDURE MY_PROC
   ( param1 IN datatype DEFAULT default_value,
     param2 IN OUT datatype)
   IS
   variable_name                 datatype;
BEGIN
    statements;
EXCEPTION
    WHEN exception_name THEN
        statements ;
END;

FUNCTION CREATE OR REPLACE FUNCTION MY_FUNC
  ( param1 IN datatype DEFAULT default_value, 
    param2 IN OUT datatype)
  RETURN  datatype IS     
   variable_name                 datatype;
BEGIN 
    statements ;
    RETURN return_value ;
EXCEPTION
   WHEN exception_name THEN
       statements ;
END;

OBJEKTORIENTĒTA MODELE

Kā piemēru, apskatīsim sekojošo modeli: galvenās entītijas- customers, stock,
purchase  order  –  ir  objektu  tipi.  Objektu  norādes  (datu  tips  REF  object_type)
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izmantotas, lai realizēt saiti starp entītijām. Kolekcijas tipi – VARRAYS un NESTED
TABLES – izmantotas, lai izveidot atribūtus ar daudzām vērtībām.  

Izveidošanas teikumi ir sekojoši:

CREATE TYPE StockItem_objtyp AS OBJECT (
  StockNo    NUMBER,
  Price      NUMBER,
  TaxRate    NUMBER
  );
/
CREATE OR REPLACE TYPE LineItem_objtyp AS OBJECT (
  LineItemNo   NUMBER,
  Stock_ref    REF StockItem_objtyp,
  Quantity     NUMBER,
  Discount     NUMBER
  );
/
CREATE TYPE Address_objtyp AS OBJECT (
  Street         VARCHAR2(200),
  City           VARCHAR2(200),
  State          CHAR(2),
  Zip            VARCHAR2(20)
  ) 
/
CREATE TYPE Customer_objtyp AS OBJECT (
  CustNo           NUMBER,
  CustName         VARCHAR2(200),
  Address_obj      Address_objtyp,
  ORDER MEMBER FUNCTION
    compareCustOrders(x IN Customer_objtyp) RETURN INTEGER
) NOT FINAL;/
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CREATE TYPE Corp_Customer_objtyp UNDER Customer_objtyp
  (account_mgr_id     NUMBER(6) ) NOT FINAL;
/

CREATE OR REPLACE TYPE BODY Customer_objtyp AS
  ORDER MEMBER FUNCTION
  compareCustOrders (x IN Customer_objtyp) RETURN INTEGER IS
  BEGIN
    RETURN CustNo - x.CustNo;
  END;
END;
/

Objekta  tipa  Customer_objtyp  ORDER  metode  salīdzina  klienta  divus
pasūtījumus. Funkcijas struktūra ir tā, ka tā ņem divus Customer_objtyp objektu tipus
(viens  tekošs,  otrs  ievades  arguments)  un  atgriež  atšķirību  starp  diviem  CustNo.
Atgriezta  vērtība  var  būt  negatīvs  cipars,  ja  tekošam objektam ir  mazāks  CustNo,
pozitīvs  cipars,  ja  tekošam objektam ir  lielāks  CustNo un nulle,  tad var  cenāt,  ka
piesūtījums pieder vienam klientam.     

CREATE TYPE LineItemList_ntabtyp AS TABLE OF LineItem_objtyp;
Izteiksme definē ligzdtabulas tipu pasūtījuma ierakstām.

CREATE TYPE PurchaseOrder_objtyp AS OBJECT (
  PONo                 NUMBER,
  Cust_ref             REF Customer_objtyp,
  OrderDate            DATE,
  ShipDate             DATE,
  LineItemList_ntab    LineItemList_ntabtyp,
  ShipToAddr_obj       Address_objtyp,
  MAP MEMBER FUNCTION getPONo RETURN NUMBER,
  MEMBER FUNCTION sumLineItems RETURN NUMBER);
/

Objektu  tipu  veidošana  definē  tikai  loģisku  struktūru,  bet  ne  glabāšanas
vietu. Lai izmanto objektorientēto interfeisu datiem, vajag izveidot objekta tabulas. 

CREATE TABLE Customer_objtab OF Customer_objtyp (CustNo PRIMARY KEY) 
   OBJECT IDENTIFIER IS PRIMARY KEY 
/
CREATE TABLE Stock_objtab OF StockItem_objtyp (StockNo PRIMARY KEY)
   OBJECT IDENTIFIER IS PRIMARY KEY 
/
CREATE TABLE PurchaseOrder_objtab OF PurchaseOrder_objtyp (  --Line 1
   PRIMARY KEY (PONo),                                       --Line 2
   FOREIGN KEY (Cust_ref) REFERENCES Customer_objtab)        --Line 3
   OBJECT IDENTIFIER IS PRIMARY KEY                       --Line 4
NESTED TABLE LineItemList_ntab STORE AS PoLine_ntab (        --Line 5
     (PRIMARY KEY(NESTED_TABLE_ID, LineItemNo))          --Line 6
ORGANIZATION INDEX COMPRESS)                            --Line 7
RETURN AS LOCATOR                                            --Line 8
/
ALTER TABLE PoLine_ntab
   ADD (SCOPE FOR (Stock_ref) IS stock_objtab)

Paskaidrojums:
Line1: Norāda, ka katrs tabulas ieraksts ir PurchaseOrder_objtyp objekts.
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Line2: PONo ir primāra atslēga.
Line3: Ārēja atslēga uz Customer_objtab
Line4: Norāda, ka tabulas primāra atslēga ir OID, objekta identifikators.
Line5-8: Organizē ligzdtabulas LineItemList_tab glabāšanas vietu.

Tālāk definēsim objekta tipa PurchaseOrder_objtyp metodes: 

CREATE OR REPLACE TYPE BODY PurchaseOrder_objtyp AS 
   MAP MEMBER FUNCTION getPONo RETURN NUMBER is   
      BEGIN  
         RETURN PONo;   
      END;   
    
   MEMBER FUNCTION sumLineItems RETURN NUMBER IS  
      i          INTEGER;  
      StockVal   StockItem_objtyp;  
      Total      NUMBER := 0;
  
   BEGIN
      IF (UTL_COLL.IS_LOCATOR(LineItemList_ntab))-- check for locator
       THEN
       SELECT SUM(L.Quantity * L.Stock_ref.Price) INTO Total
       FROM TABLE(CAST(LineItemList_ntab AS LineItemList_ntabtyp)) L;
      ELSE
         FOR i in 1..SELF.LineItemList_ntab.COUNT LOOP  
     UTL_REF.SELECT_OBJECT(LineItemList_ntab(i).Stock_ref,StockVal);
     Total := Total + SELF.LineItemList_ntab(i).Quantity * 
                                                StockVal.Price;  
         END LOOP;  
      END IF;  
   RETURN Total;  
   END;  
END;     
/
ALTER TABLE PoLine_ntab
   ADD (SCOPE FOR (Stock_ref) IS stock_objtab);
/

getPONo  metode  atgriež  pasūtījuma  numuru,  vienalga  kāda
PurchaseOrder_objtyp instance izsauc metodi. Tāda tipa metodes palīdz nelabot kodu,
kad iekš objekta kaut kas mainās.  

sumLineItems metode izmanto sekojušas objektorientētas pieejas:
· Funkcija atgriež pasūtījuma objekta ierakstu vērtību summu. Atslēgas vārds

SELF, kā parametrs, netieši veidojas katrā funkcijā un tāda veidā atļauj noradīt
uz objektu.

· Atslēgas vārds COUNT skaita ieraksta skaitu PL/SQL masīva tabulā. 
· UTL_REF paketes metodes strādā ar objektu norādēm. SELECT_OBJEKT

metode izsaucas, lai apstrādāt StockItem_objtype objekta Stock_ref referenci.
· UTL_COLL.IS_LOCATOR atgriež TRUE vai FALSE. Pārbauda un norāda uz

ligzdtabulas LineItemList_ntab nepieciešamām vērtībām no visa kopuma.  

Kā ierakstīt vērtības tabulās:
INSERT INTO Stock_objtab VALUES(1004, 6750.00, 2) ;
INSERT INTO Stock_objtab VALUES(1011, 4500.23, 2) ;
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INSERT INTO Stock_objtab VALUES(1534, 2234.00, 2) ;
INSERT INTO Stock_objtab VALUES(1535, 3456.23, 2) ;
INSERT INTO Customer_objtab
  VALUES (
    1, 'Jean Nance',
    Address_objtyp('2 Avocet Drive', 'Redwood Shores', 'CA',
'95054'));

INSERT INTO Customer_objtab
  VALUES (
    2, 'John Nike',
    Address_objtyp('323 College Drive', 'Edison', 'NJ', '08820'));

INSERT INTO Customer_objtab
  VALUES (
    Corp_Customer_objtyp(-- Subtype requires a constructor
      4, 'Edward Teach',
      Address_objtyp('65 Marina Blvd', 'San Francisco', 'CA',
'94777'),1));

INSERT INTO PurchaseOrder_objtab
  SELECT  1001, REF(C),
          SYSDATE, TO_DATE('10.05.1999','DD.MM.YYYY'),
          LineItemList_ntabtyp(),
          NULL
   FROM   Customer_objtab C
   WHERE  C.CustNo = 1 ;

INSERT INTO PurchaseOrder_objtab
  SELECT  2001, REF(C),
          SYSDATE, TO_DATE('20.05.1997','DD.MM.YYYY'),
          LineItemList_ntabtyp(),
          Address_objtyp('55 Madison Ave','Madison','WI','53715')
   FROM   Customer_objtab C
   WHERE  C.CustNo = 2;

Ierakstu ievietošana ligzdtabulā:
INSERT INTO TABLE (
  SELECT  P.LineItemList_ntab
   FROM   PurchaseOrder_objtab P
   WHERE  P.PONo = 1001
  )
  SELECT  01, REF(S), 12, 0
   FROM   Stock_objtab S
   WHERE  S.StockNo = 1534 ;
INSERT INTO TABLE (
  SELECT  P.LineItemList_ntab
   FROM   PurchaseOrder_objtab P
   WHERE  P.PONo = 1001
  )
  SELECT  02, REF(S), 10, 10
   FROM   Stock_objtab S
   WHERE  S.StockNo = 1535 ;
INSERT INTO TABLE (
  SELECT  P.LineItemList_ntab
   FROM   PurchaseOrder_objtab P
   WHERE  P.PONo = 2001
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  )
  SELECT  10, REF(S), 1, 0
   FROM   Stock_objtab S
   WHERE  S.StockNo = 1004 ;
INSERT INTO TABLE (
  SELECT  P.LineItemList_ntab
   FROM   PurchaseOrder_objtab P
   WHERE  P.PONo = 2001
  )
  VALUES(11, (SELECT REF(S)
    FROM  Stock_objtab S
    WHERE S.StockNo = 1011), 2, 1);

Tā kā mums tagad ir dati, varam izpildīt pieprasījumu, kurš atgriež visas pasūtījuma
ierakstus iekļaujot noliktavas informāciju par pasūtījumu 1001:

SELECT  DEREF(p.Cust_ref), p.ShipToAddr_obj, p.PONo, 
        p.OrderDate, LineItemList_ntab
 FROM   PurchaseOrder_objtab p
 WHERE  p.PONo = 1001 ;

Apskatīsim sīkāk ligzdtabulu LineItemList_ntab:
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Otrais pieprasījums skaita katra pasūtījuma summu:

SELECT   p.PONo, p.sumLineItems()
 FROM    PurchaseOrder_objtab p ; 
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