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Resumo

Este texto constitui, basicamente, uma resenha sobre o tratamento de valores vazios e
informações incomp[etas no modelo de dados re]aciona]. Apresentamos também uma proposta de implementação de um sistema gerenciador de bancos de dados que permite um
tratamento carreto de valores vazios.
A resenha abrange diversos aspectos do uso de valores vazios no modelo relacionall, tais
como formas de representação, consultas e atuahzações, e interpretação de fatos negativos.
Apresentamos também um histórico das pesquisas na área, que são relativamenterecentes.

Abstract

This dissertation contitutes basica]]y a survey on how to dea] with nulavalues and incom-

p[eteinformationin the re]ationa]data modem.We a]so proposean imp]ementationof a
database management system that allows the correct use of null values.

The survey covers many aspects of the use of nu]] vaJues in the re]ationa] data model, such

as representation,query and update processing, and the interpretationof negativefacts.

We also present a historical account of the research resulta in the field, which are relatively
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Capítulo l
Introdução
Um banco de dados pretendeser uma ferramentapara representarfatos do mundo
real de forma organizada e fiel à realidade. Frequentemente,porém, os dados sobre
esta realidade são {ncomp/elos.

O objetivo deste texto é discorrer sobre alguns tipos comuns de informação incompleta em bancos de dados e a forma de os representar e tratar. Quando a informação
é incompleta, temos dados que são parcial ou totalmente desconhecidos. Nesse caso,
o local onde seria armazenada essa informação contém um ua/or uazÍo ou ua/or 7 w/o.

O tratamento de informaçõesincompletasem bancosde dados é um problema

de ordem essencialmente prática.

Um bom exemplo disso é o preenchimento de

um formuláriode dados pessoais. Existem inúmeroscampos que, devido a falta de
conhecimento dos dados no momento do preenchimento, não são preenchidos, ou que
de fato não existem. Imagine o campo "CPF do cônjuge". Para uma pessoa casada,

esta é uma informaçãoque ela talvez não saiba. Por outro lado, para uma pessoa
solteira, este dado simplesmente não existe.

Ainda no exemplo do formulário, suponha que exista um banco de dados com o
cadastro de dados pessoais, e que o funcionário do setor alimente este banco através
dos formulários preenchidos. Provavelmente este funcionário utilizará o seu próprio
método de interpretar estes campos não preenchidoscom frases do tipo "não há",
ou simplesmente colocando espaços em branco ou zeros. Se, futuramente, for necessária uma lista dos cônjuges de funcionários contribuintes, por número do CPF, este
registro não aparecerá nesta lista.
Um outro exemplo onde aparecem informações incompletas é a criação de um novo
campo no formulário, como "cartão de crédito internacional". Para os funcionários já
cadastrados no banco, esse campo deve ser criado com valor "vazio", para posterior
5
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alteração quando a informação estiver disponível. No entanto, o fato desse campo
estar vazio não significa que o funcionário não possua cartão de crédito internacional.
O gerenciador de banco de dados deve oferecer subsídios para a representação
de informações incompletas. Tem-se pesquisado bastante para encontrar formas de
representaressas informações. A maioria das pesquisasna área é feita utilizando
o modelorelacionalde bancosde dados, proposto por Codd em ICodd701e que se
tornou a base para quase todos os gerenciadores de bancos de dados comercializados
hoje. O capítulo 2 apresenta as noções básicas desse modelo de representaçãode
dados.

Entre os valoresvazios,o relatórioda ANUI/X3/SPARC IANS75jrelaciona13

tipos diferentes:
'n$

1. Não válido para esta dupla. Exemplo: nota de exame de qualificação para aluno
de graduação.

2. Válido, mas ainda não existe. Exemplo: nota de examede qualificaçãopara
aluno que ainda não cumpriu os créditos mínimos.
3. Existe, mas a gravaçãonão é autorizada. Exemplo: religiãode um aluno
4. Pode existir, mas é desconhecido.Exemplo: carta de habilitaçãopara dirigir
de um aluno cuja idade também é desconhecida.
5. Existe, mas ainda não foi gravado. Exemplo: nota de exame de qualificação
para aluno cujo examejá foi corrigido,porém a nota não foi cadastrado.
6. Gravado e depois apagado

7. Gravado mas ainda não disponível

8. Disponível,mas em fase de mudança. Exemplo: saldo bancário no momento
da compensaçãode cl)eques.
9. Disponível, mas não confiável. Exemplo: previsão da taxa de inflação mensal

10. Disponível, mas inválido. Exemplo: saldo bancário em conta bloqueada ou
suspensa.

11. Bloqueado para esta relação. Exemplo: salário de funcionários numa visão que
não permite o acesso ao mesmo.

12. Bloqueado para esta dupla. Exemplo: salário de um funcionaáriohierarquicamente superior.
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Bloqueado para este instante. Exemplo: saldo bancário com cheques que ainda
serão compensados.

O próprio Codd chamou atenção para o problema de valores vazios em ICodd791e
ICodd87J: Codd usou a.notação copara ovalor-razioie introduziurlógica, de3 valores
(Falso, Verdadeiro, Desconhecido), para o tratamento de expressõesque envolvemo
valor vazio co. Segundo ICodd791,uma expressão pode ser falsa ou verdadeira, se

as duplasenvolvidasna mesma não têm nenhumaocorrência do valor vazio u, ou
desconhecida caso contrário.

Diversos autores se propuseram a construir extensõesdo modelo relacional que
representassem mais fielmente a realidade (p.ex. IBis831, IGes911, IGra791, ILL861,
IYue911,IZan841). Nesse sentido, muitos criaram extensõesda álgebra relacional
para tabelas com valores vazios. jIL841ressalta que o funcionamentodos operadores
relacionais estendidosdeve ser considerado em conjunto, isto é, não é suficiente a
análise isolada do funcionamento dos mesmos pois pode-se encontrar problemas na
composição de operadores diferentes.

O problema da avaliação correra de consultas a bancos de dados com informação

incompleta também tem sido objeto de estudo de muitos autores (p.ex. ILP76j,
ILip791, IRei861, ISik811, IYC881). Alguns deles, como IRei861 utilizam-se da definição
de bancos de dados relacionais através da lógica ILS881, IRei781, IRei841 para obter

seus resultados.

Outros tipos de representação de informação incompleta, como "informações pos-

síveis" são analisadasem ILS90, LS911. Discute-setambém o problemade valores
vazios em bancos de dados não normalizados IRKS89j e em bancos de dados orientados a objetos IZic901.

Neste texto apresentamosas diversas linhas de pesquisa na área de valores vazios em bancos de dados e coinentamos os resultados obtidos. Existen} ainda várias
questões em aberto que certamente serão objeto de traballlo futuro. Entretanto, o
texto se propõe a ser uma referência para se conhecer o assunto e problemas correlatos, na situação anual de pesquisas
O texto está organizado da seguinteforma;
8 No capítulo 2 apresentamos uma breve descrição do modelo relacional e de
outros conceitos básicos que serão necessários para a leitura do restante do
texto. Alguns dessesconceitosserão objeto de estudo especialnos capítulos
subsequentes.

B No capítulo 3 apresentamos os tipos de valores vazios mais utilizados e as lógicas
multivaloradas desenvolvidas para lidar com os mesmos.
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No capítulo 4 apresentamos as diversas extensões propostas para o modelo
relacionalpara incorporaro tratamentode valoresvazios. Nestecapítuloapresentamos também algumas extensões da álgebra relacional, que fornecerão

subsídiospara o estudo do problemade avaliaçãode consultasa bancos de
dados com valores vazios. Este talvez seja o assunto mais extensivamente estudado na área, devido à sua importância e complexidade. Basicamente, é preciso
rever toda a álgebra relacional e as linguagens de acesso para se encontrar um
resultado satisfatório.

8 No capítulo 5 mostramos uma forma de representação do modelo relacional
através da lógica de primeira ordem e colmoé feito o tratamento de valores
vazios nessa representação.

e No capítulo 6 comentámos o problema de avaliação de consultas a bancos de dados com valores vazios e apresentamos algoritmos de consulta em representação
lógica.

B No capítulo 7 apresentamosos problemasde atualização em bancos de dados
com valores vazios.

8 No capítulo 8 estudamos em detalhe um dos conceitos apresentados no capítulo
2 para o tratamento da negaçãoeln bancos de dados, para representar fatos
do tipo "Juca não estuda medicina" ou "Juca não está matriculado em álgebra
nem em geometria"
e No capítulo 9 descrevemos do tratamento de valores vazios em outros modelos
de dados.

e No capítulo 10 apresentamosuma proposta de implementar;ãode um SGBD
com valores vazios.

8 Finalmente, no capítulo ll apresentamos algumas conclusões do texto, com os
comentários finais.

A motivação para a realização dessetexto foi uma palestra ministrada pelo professorValdemar W. Setzer no Instituto de Matemática e Estatística da Universidade
de São Paulo en] 1993,denominada "0 Modelo Relacional com Incerteza e sua Implementação Não-normalizada". A palestra não só motivou o preparo do texto como
também foi fonte de valiosas referências bibliográficas.

Capítulo

2

Definições básicas
O objetivo deste capítulo é apresentaros conceitos básicos utilizados ao longo do
texto, além de uniformizar a notação adotada. Supomos que estes conceitosjá são
familiares ao leitor, de modo que esta apresentaçãoserá bastante sucinta, composta
basicamente de definições e descrições de notação.

2.1

Modelo Relacional

O modelo relacional, como já foi mencionado, foi introduzido por Codd no início
da década de 1970. Uma de suas grandes vantagens é representar os dados de maneira abstrata, menos influenciada pela forma de implementação. Isso o torna mais
próximo do raciocínio lógico humano e menos da máquina. Os conceitose exemplos
apresentados aqui estão em IKS861, IMai831.

Um esquemade relação R é um conjunto finito de atributos R = {.41,. . . ,'4.}.

A cada atributo .Ai corresponde um conjunto Z)f, que é o domínio, ou conjunto de
valores possíveis para .4i, denotado por Z)om(.4i). Uma relação r num esquema R,
denotado

por 7'(.R), é um subconjunto

domínios,

isto é, para

l $ .j $ m,tj

finito

C DI

{tl, . . . ,t.}

do produto

x Z)2 x . . . x Z)..

Para

cartesiano

denotar

o valor

dos
do

atributo ,4 ou do conjunto de atributos X na tupla t, usamos tl.AI e táXI.
Uma cÀaue de uma relação r(R) é um subconjunto K = {Bi,. . . , .B.} de R tal
que para duas duplas quaisquer ti e t2 distintas, t1l/{l 7é Z21/rl. Em outras palavras,
isto signiâca que não existem duas duplas diferentes que possuam o mesmo valor em
todos os atributos em /{. Além disso, o subconjunto /{ é minimal, isto é, não existe
/(' Ç /r com a mesma propriedade.
9
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np
PT NTnr)Rq
R A q Tfl A q
L/ LJX XA x x \lr \./ LJbJ x-r4 xb.f x \./4 bbJ

Note que pode-se especificar mais de uma chave para a mesma relação. Nesse
caso escolhemosuma das chavespara destaca-la como cÀaueprimária, o que produz
uma organização interna do arquivo onde está armazenada a relação.

2.2

Algebra Relacional

Existem 5 operaçõesbásicasna álgebrarelacional: seleção,projeção, produto cartesiano, união e diferença. Todas elas produzem uma nova relação como resultado. Além
dessas 5 básicas, existem ainda outras operações úteis para se formular consultas com
mais facilidade e que serão definidas a partir das operações básicas : intersecção, tetajunção, junção natural e divisão. As operações de seleçãoe de projeção são unárias,
isto é, atuam sobre uma única relação. As demais são binárias, ou seja, amuamsobre
pares de relações.
A definição dos 5 operadores básicos é a seguinte:

. se/eção: ao(r) = {t l t € r e O(t)}, onde O é uma expressãobooleanaenvol
vendo constantes e atributos no esquema de r

.

p,demão:

nX(,)

= {tjXI

l t C , e X Ç R}

8 prodtlZocartesta7zo:rl x r2 = {ttigãt2l tl € rl,t2 € r2}, onde "&" representa a
concatenação das duas duplas.

e união: r[ U r2 :: {t l t C r] ou t € r2}
. d'#""ç":

'- - ,:

l t C , e t « ,,}

A partir dos operadores vistos, podemos definir formalmente uma expressão na
álgebra relacional.

Uma expressão básica é

e uma relação no banco de dados , ou
8 uma relação constante, isto é, um conjunto de tuplas em um esquema qualquer,
que não será consideradacomo um elemento do banco de dados.
Como os operadores da álgebra relacional produzem sempre uma relação, uma
expressão envolvendo estes operadores taml)ém produz uma relação. Dessa forma,
podemosdefinir o esquemade uma expressão como o esquemada relação produzida
pela expressão.
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A deânição indutiva de expressõesé feita da seguinteforma: sejam .Ei, .E2 expres
sões da álgebra relacional. Então as seguintes construções também são expressões:

e ,Zli x .Z:2

8 ap(EI) , onde P é uma expressãobooleanaenvolvendoatributos do esquema
de EI e constantes.

e ns(.EI), ondeS é um subconjuntode atributos do esquemade .Ei
Em alguns casos, ao se formular consultas, a expressão correspondente na álgebra

relacionalé muito comprida, tornando difícil sua compreensão. Para facilitar a manipulação dessas expressões, temos outros operadores relacionais que na verdade são
"abreviações" de expressões mais complicadas.
Os operadores adicionais são escritos em funcho dos operadores básicos da seguinte
forma:
e {nterseção:

. t.t.-J-Ção:

r n s = r

,

(, - .)

. ' = ao(,

x .)

. J-çã.

««tu«/: , N . = lln-s(, No ;), o«deO = (,1.A-l= .1.4.lA
sl.4«l), e R n s {.4-, . . . ,,4.}

A,l.4.l

. d{«{s'.: , -p. = nR-s(«) - nn-s((nn-s(,) x .) - ,)

2.3

Dependências F\lncionais e Restrições de in.
tegridade

Dizemos que a relação r(R) satisfaz a depe7zdéncia/u7}ciona/X --, y (onde X, y Ç
R), se e somente se, para quaisquer tuplas tl e t2, tilXI = t2lXI implica tilyl = t2lyl
A relação r(E)

satisfaz a depe7}déncia ma/flua/atada X --n y se e somente se,

para duas tuplas distintas tl e t2 em r, tljXI = t2lXI, implica que existe uma dupla
í3 em r tal que
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.t,lxl=t.lxl
. t,ll''l
e t3lzl = t2lzl
onde Z = R -- (X U y).
A simetria na igualdade de ti e t2 implica que também deve existir uma dupla t4
em r tal que

.t.lxl=t,lxl
. t,ll''l
. t.[zl
onde Z = R -- (X U y).
As dependências multivaloradas são importantes porque, quando existe uma dependência X --n Y numa relação r(R), pode-se decompor r sem perdas em duas
relações de esquema Xy e }'Z, onde Z = R -- (X U y). Se R = {X,y. Z}, uma
decomposição de r(R) sem perdas em ri(Xy) e r2(yZ) é tal que r = rl
r2O último tipo de dependência a ser considerada é a depe7tdéncáa
de .ju7}ção. Seja
R = {RI,
Uma

. . . , R.}

relação

r(U)

um conjunto
satisfaz

de esquemas

a dependência

de relações

de .ju7}ção (JD)

decomposta sem perdas em relações lln. (r), . . . , lln.(r),

tais que RI U . . . U /?,. Ç t/
*lRi,

. . . , &.l

se r pode

ser

isto é, se r = llR. (1') N . . . N

lln.(r). A importância das dependênciasde junção pode ser explicada pelosmesmos
motivos apresentados para as dependências multivaloradas. Por exemplo, a relação
abaixo satisfaz a dependência de junção *l.4B, .4C', BC'l:

cl
C2

bs l c5
b6 l c5

Em geral, os conceitos de dependência (funcional, multivalorada ou de junção)

permitema identificaçãode redundâncianas relaçõesdo banco de dados. A eliminação de redundâncias aumenta a coníiabilidade dos dados, pois, se uma mesma
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informação ou dado aparece duplicado dentro de uma ou mais tabelas no banco, há a
possibilidade de se alterar o valor do mesmo em uma tabela e não nas outras, levando
a uma inconsistência nos dados.

A partir da-definiçãode dependênciasloram criadas as formas normais, cujo
objetivo é eliminar redundânciase outras anomalias no banco de dados. Para uma
exposição completa das mesmas,veja IMai831.
Para os propósitos desse texto, é suficiente conhecer o conceito de Primeira Forma

Normal, que não é consequênciadas dependências,mas uma definiçãoespecial: Uma
relação r(.R) está em Prime ra Forma .Norma/ quando todos os atributos ,4 € R são
atómicos. Um atributo não-atómicopode conter valores compostosou um conjunto
de valores compostos. Existe uma certa polémica a respeito do uso dessa forma
normal, mas está fora do escopodesse texto discuti-la.
Em ICodd701, Codd denominou as relações em Primeira Forma Normal simplesmente "relações normalizadas". Foi somente em ICodd721, ao introduzir os conceitos
de Segunda e Terceira Formas Normais, que passou a utilizar essa terminologia. Uma relação com algum atributo não-atómico será denominada aqui de re/ação não

nomla/{zada(Primeira Forma Normal).

Além das dependências,existemoutros tipo de restrições quepodem aparecerem
um banco de dados. Normalmente,não são restrições de uso geral como as formas
normais. São usadas para exprimir restrições de ordem semântica no banco de dados e
podem em geral ser escritas como sentenças na lógica de primeira ordem. Cllamamos
de reslHções de ntegHdade, ou simplesmente reslHçães, a estas sentenças lógicas que

traduzem regras que o banco de dados deve satisfazer.

2.4

O modelo relacional e a lógica

Nos capítulos 5 e 8 apresentamos conceitos vistos nessa seção de forma mais completa.

Como no entanto a terminologiadefinida aqui será utilizada em capítulos anteriores
ao 5, é necessário citar os conceitos e definições utilizados.
Observe o exemplo abaixo:
Funcionários

Nome l /dado l Oarpo
Fabio

28

Marcos 135
Mana
36

analista
gerente
secretária

Chefias
Ohe/e
SabordÍnado
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Poderíamos representar os mesmosfatos utilizando os predicados Funcionários e

Chefias:

e Funcionários (Fabio, 28, analista)

e Funcionários (Marcos, 35, gerente)
e Funcionários (Mana, 36, secretária)

e Chefias (Marcos, Fabio)

.

Chefias (Marcos, Mana)

Ou seja, é, verdade que (Fabio, 28, analista) pertenceà relaçãoFuncionáriose

assim por diante.

A idéia básica da representam;ão
de bancos de dados pela lógicaé esta: a cada

relação associa-se um predicado com tantas variáveis quantos forem os atributos da
relação original. O banco de dados é o conjunto desses predicados, onde para cada
dupla da relação temos o predicado correspondente com os dados da dupla.

2.5

Hipóteses sobre Bancos de Dados:
OM/A

CWIA e

Os conceitos de CWA (hipótese do mundo fechado, de Closed World Assumption) e
de OWA (hipótese do mundo aberto, de Open World Assumption), introduzidos por
Reiter IRei781, são usados para definir o tratamento de fatos negativos. Suponha que
se queira incluir no banco do exemplo os fatos:
8 "Mano, analista de 28 anos, não é funcionário"
8 "Fabio não é chefe de Mana"

Há duas formas de se tratar estesfatos
e Não incluir nenhuma informação a seu respeito no banco de dados. Assume-se
que todo fato que não está explicitamente representado é falso. Esta é a CWA.

2.5.
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e Inclui-se no banco de dados duplas "negativas" , correspondentes aos predicados
--Funcionários (Mano,

25, analista)

e nChefiâs (Fabio, Mana).

Nenhum fato

é assumido falso, a menos que sua negação esteja explicitamente representada.

Esta é a OWA.

Nos bancosde dados convencionais,assume-se,em geral, a CWA. Porém, como
veremos posteriormente, ao incorporar o tratamento de valores vazios, assumir a
CIWA traz alguns problemas. Isto será discutido no capítulo 8.

Capítulo

3

Valores vazios
-w.

v

H

e

Em bancos de dados relacionais, a consequência de termos informações incompletas
é a existência de atributos cujos valores não são especificadosem algumas tuplas.
Estes valores não especificados são denominados ua/ares uazÍos.

E necessário definir como representar e como tratar os valores vazios. Sintaticamente, devem ser definidos símbolos especiais para os distinguir dos valores não
vazios. Semanticamente,é importante detalharo significadodessessímbolos. Operacionalmente, deve ser definido como processar os mesmos.

3.1

Tipos de valores vazios

Apesar dos 13 tipos diferentes de valores vazios identificados na ANSI/X3/SPARC,
na prática é necessário diferenciar apenas alguns; introduzimos a notação que os
caracterizará neste trabalho:
o valor vazio que representa um valor descoziÀecidomas ap/ácáueZ
n.4
B o valor vazio que representa um valor {nap/{cáue/n/
8 0 valor vazio que representa um valor para o qual não Aá n/07'mação(não se
sabe se é aplicável ou não) nS
O conceito de "aplicabilidade" de um valor é fundamental para a distinção entre
tais valores vazios. Basicamente, este conceito traduz a idéia de "existência" do valor.
Um valor ap/ícáueZ é um valor que existe, mas é desconhecido. Um valor {nap/ícáue/
16
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é um valor inexistente. Através do exemploa seguir é mais fácil compreenderestas
idéias:

Nome

Silvo, A.L.
Santos, J.F
Marquei, M.

Funcionários
idade Est. Civil Nome do cônjuge
solteiro
casado

T

Para a primeira dupla,o campo nome do cônjuge (legal) não existe, pois o funcionário é solteiro - este é o caso do valor vazio inaplicável. Para a segunda dupla, este
valor existe, mas é desconhecido,pois o campo correspondentenão foi preenchido
este é o caso do valor vazio aplicável. Para a terceira dupla, como não se conhece o
estado civil do funcionário, não se pode dizer se o valor é aplicável ou não - este é o
caso do valor vazio sem informação.
As seções seguintes descrevem com mais detalhes estes tipos de valores vazios e
apresentam os resultados dos traballlos de pesquisa na área.

3.1.1

O valor vazio aplicável

O valor vazio aplicávelé utilizado para se representarum valor que, apesar de ser

desconhecido, sabe-se que existe e que portanto poderá futuramente ser alterado para
um elemento qualquer do domínio do atributo.

Em seu primeiro trabalho para tratamento de valores vazios, Codd ICodd791 considerou apenas o valor vazio desconhecido mas aplicável, e usou a notação w. Maier
IMai831também seguiuo mesmo caminho, mas usando a notação -L. Ao longo deste
texto, será utilizada a notação n..4.
Em 1986, Codd publicou um novo trabalho sobre o assunto ICodd861, detalhando
mais o aspecto semântico dos valores vazios. Um ponto interessante deste trabalho
é que ele descarta o uso de valores vazios para "deduzir" fatos no banco de dados.
Segundo Codd, nos poucos casos onde isso é possível, o custo computacional de fazê-lo
não justifica a quantidade de informação adquirida.

Entretanto, em IMai831, Maier apresenta os valores vazios identiWcadoscomo uma ferramenta para esse tipo de dedução. Os valores vazios identificados são tipos
especiais do valor vazio n.4, onde é associado um número ou nome a cada ocorrência
distinta do mesmo no banco de dados. Quando se sabe que dois valores vazios, apesar de não conhecidos, representam o mesmo elemento do domínio, associa-se a
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ambos um valor vazio com o mesmo identificador. A partir desse conhecimento, e de
regras estruturais do banco (p.ex, dependências funcionais), pode-se deduzir alguma
informação nova. Por exemplo, considere a seguinte relação:

Se considerarmos que esta relação deve satisfazer as dependênciasfuncionais
A --l C, C --} D, devemos igualar os valores vazios e constantes, de modo a satisfazer
as dependências. Dessa forma, a relação fica:

t. l a l b
t, l !Jlu:
Assim obtemos uma relação com menos valores vazios (e portanto mais informativa) que a relação original. Um argumentoparecido com este é utilizados por Imielinski
e Lipski jIL841 na definição das V-tabelas que serão apresentadas no capítulo 4.

3.1.2

O valor vazio inaplicável

O valor vazio inaplicável é utilizado para se representar um valor que sabidamente
não existe. Este tipo de valor vazio não é alterado para nenhum elementodo domínio.
Usaremos a notação nJ para este valor vazio.
O valor vazio inaplicável n/ recebe un] tratamento diferenciado no trabalho de
Lerat e Lipski ILL861. Antes de se definir a forma de representaçãoe o tratamento
do mesmo, são colocadas diversas razões pelas quais tal tipo de valor vazio merece
destaque. A principal delas é que, apesar de todos os tipos de valores vazios representarem certas anomalias dos dados, o valor vazio inaplicável é uma consequência
da estrutura lógica dos dados. Argumenta-se que o uso de valores vazios inaplicáveis
pode ser um reflexode um mau projeto de banco de dados, o que não é verdade em
todos os casos. São apresentadas3 razões pelas quais deve-seaceitar o uso do valor
vazio inaplicável:
1) 0 uso de valores vazios inaplicáveis é comum no dia a dia, como, por exemplo,
no preenchimento de formulários. Por um lado, é quase impossível prever a estrutura
lógica da informação antes de se projetar a estrutura lógica do banco de dados (no

3.]. TIPOS DE \amORES \H ZIOS

19

caso, o formulário). Mesmo que isso seja possível esta estrutura pode sofrer alterações
ao longo do tempo. Por outro lado, às vezes é mais natural agrupar informações similares em um único formato, utilizando deliberadamente um "mau" projeto de banco
de dados. Este agrupamento pode tornar o sistema mais agradável (por sua naturalidade) ao usuário final, e também reduzir redundâncias facilitando a manutenção da
integridade dos dados.
2) O uso de valores vazios inaplicáveis pode ser um método para fornecer interfaces

mais informativas com o usuário. Por exemplo, se temos um banco de dados com 2
relações,rl(Nome, Endereco) e r2(Nome, Nome de solteira) e uma consulta: Lesteos
nomes, endereços e nomes de solteira de todos os funcionários que não moram em São

Paulo. Se em ri tivermos a dupla (Salva, Campinas) e não existir nenhum Silvo na
relação r2, então na maioria dos casos o usuário gostaria de obter a res])osga(Silvo,
Campinas, n/) para não perder a informação contida em ri.

3) No caso de se mudar o formato de uma relação, mais especificamentepara

se transformar uma relação não normalizada em uma relação normalizada (Primeira
Forma Normal), a relação resultante deve poder conter vazios inaplicáveis, como no
exemplo:

Nome-Fure Nome-Depen
Silvo
amaria, Carlos}
Santos
Q

y.la.FN
Nome-Fure Nome-Depelt
Silvo
Mana
Silvo
Santos

3.1.3

Cardos

O valor vazio desconhecido

O valor vazio desconhecido é utilizado para se representar um valor que não se sa-

be se é ap]icáve]ou não. Na verdade,os outrosdois tipos de valoresvaziossão
"desdobramentos"deste. Usamos a notaçãonS para este tipo de valor vazio.

Zaniolo IZan841 propôs o emprego de apenas este tipo de valor vazio. Isso seria
justiâcável porque
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Este tipo de valor vazio representa exatamente o que acontece por exemplo na
expansãode um esquemapara incorporar mais um atributo. Se preenchermos
este campo nas tup]as já existentes com o vazio ap]icáve] ou com o vazio inaplicável, estaremos assumindo uma propriedade que ainda não se conhece (se é
aplicável ou não). Nesse caso, o valor vazio ns é mais adequado.

2. O valor vazio sem informação ns incorpora os outros dois e a perda da informação sobre a aplicabilidade pode ser justificada pelo ganho em simplicidade
de uso.

Por fim, Zaniolo conclui destacando que um banco de dados nunca representa a
realidade com perfeição e que o nível de fidelidade é escolhido caso a caso. Assim, ao
optar pelo uso do nS, a aproximação com a realidade diminui, mas obtêm-se outros
benefícios, principalmente simplicidade e eficiência.
Voltando ao trabalho de Codd ICodd861, destacam-se dois outros pontos de interesse: a classificação da /a/[a de {n/07'maçãoe o conceito de marcas para representar
um valor vazio.

Quanto à classificação da falta de informação, Codd destaca duas questões; l)
A informaçãonão representadaé uma tupla inteira de uma relação ou apenas um

subconjunto próprio de atributos em uma tupla? e 2) A informação não está represen-

tada porquenão é conhecidaou porqueé inaplicável?Estas questõessão resumidas
no quadro:

Informação não representada

eventos

que nao
ocorreram

Tupla Completa
eventos
desconhecidos

eventos
nao

Atributos
nao
aplicáveis
aplicáveis

outros

aplicáveis

A idéia de usar marcas para representar valores vazios vens do fato que o significado de um valor vazio para um atributo não é o mesmo que o de um valor qualquer
do domínio. Dessa forma, representar valores vazios usando valores do domínio não
é adequado; as marcas substituem estes valores.
A utilização dos três tipos de valores vazios n.,4, n/ e nS simultaneamente é descrita em Roth et. al.IRKS891. Segundo eles, esta é a aproximação mais completa

e conceitualmentecorrera entre as que se conlleceatualmente. A relação entre os
valores vazios, em termos de quantidade de informação, pode ser resumida na figura
a seguir:
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d2

Isto é, o valor vazio ns é o que tem menos informação, n,.l e n/ têm mais informação
que ns e valores reais do domínio di,. . . ,d« têm mais informações que n.4.
Para calcular o valor de expressões envolvendo os valores vazios n.4, n/ e TISe possibilitar assim consultas envolvendo essas expressões, muitos autores desenvolveram
ferramentas lógicas diferentes. As próximas seções apresentam as principais delas.

3.2

Lógica de 3 valores

Codd ICodd791,ao estendero modelorelacionalpara incorporaro tratamentode

valores vazios, considerou apenas o valor vazio aplicável n.4, que cllamou de w. Na
verdade, este era um tratamento preliminar que, segundoele próprio, necessitavade
pesquisas futuras.

Uma das primeiras questõesanalisadasfoi a comparaçãode valoresvazios. Por
exemplo, qual o significado da expressão # = 3/se z ou g/for um valor vazio? Não se

pode afirmar que a expressãoé falsa ou verdadeira. Codd introduziuo valor lógico
"pode ser" , usando a mesma notação w. E necessário então uma lógica de 3 valores:

Verdadeiro(V), Falso(F), ou Possível(P). No exemplo,a expressãoz = y assumeo
valor lógico P. Os conectivos lógicos são definidos através das seguintes tabelas:
Conectivo
e

Conectivo ou
ou F P V

e

F P V

Conectivo não
nao

i
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O valor lógico de uma expressão envolvendo o quantificador existencial é calculado como se a expressão fosse uma sequênciade "ou"s, uma vez que o domínio de
cada atributo é sempre um conjunto finito. Da mesma forma, o valor de uma expressão envolvendo o quantificador universal é calculado como se a expressão fosse uma
sequência

de "e

As expressões envolvendo pertinência e inclusão em conjuntos são calculadas da
seguinteforma: o valor de n.4 C S e de {n.4} Ç S é P, mesmo que o valor vazio n,4
esteja no conjunto S. Intuitivamente, atribui-se "Possível" a essas expressões porque
não se conhece o valor do vazio n..4. Em outras palavras, n.4 pode ser um elemento
qualquer do domínio, logo não se pode afirmar com certeza se n.4 C S ou {n.,l} Ç S.
Para definir a avaliação de uma expressão em que os termos contêm valores vazios,

Codd introduziu o chamado "princípio da substituição de vazios", que atribui o valor
lógico P se as seguintes condições são verdadeiras:

8 Cada ocorrência do valor n..l na expressão pode ser substituída por um valor
não vazio (possivelmente um valor distinto para cada ocorrência), de forma que
a expressão resultante seja Verdadeira (V).
8 Cada ocorrência do valor n.4 na expressão pode ser substituída por um valor
não vazio (possivelmente um valor distinto para cada ocorrência), de forma que
a expressão resultante seja Falsa (F).
Intuitivamente, o valor vazio 11,.!é considerado como um "espaço a ser preencllido"
por um elemento do domínio. Assim, se n.4 pode ser preenchido de forma a se obter
uma expressão falsa e unia verdadeira, então nada pode ser afirmado a respeito da
expressão,e por este n)otivo é atribuído a ela o valor Possível (P).
O exemplo abaixo ilustra a utilização do princípio da substituição dos vazios para
avaliação de expressões:
r
'4i
l

[

S

H

'4i

U

'42

b

'4i

'42

T

8 Expressõesfalsas: n...lC q) , t Ç s, u Ç u, u Ç r
e Expressõescujo valor lógicoé P: r Ç; s, s Ç r, Z Ç u, u Ç t, t Ç u, u Ç t;
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Expressões envolvendo desigualdades ($, Z) entre dois elementos, onde pelo menos um deles é o valor vazio também resu]tam no valor lógico P. Dessa forma, em
uma ordenação o valor vazio n.4 não tem lugar pré-fixado.

GranL[Gra77] sugere o-usude uma ]ógica-de3 va]ores qu&não áJógico-funcional
mas avalia corretamente tautologias da forma "Idade ã 50 ou Idade < 50", que
segundo o autor devem ser avaliadas como V mesmo quando o valor de Idade é n.4.
Nesse caso o valor da expressão não é determinado apenas pelo conectivo e pelos
valoresdos atributos. A sugestãoé substituir cada ocorrência de um valor vazio
por um valor do domínio: se o valor da expressão for V para todas as substituições
possíveis,então atribui-se o valor V para a expressão;se o valor da expressãofor F
para todas as substituições, então atribui-se F; nos outros casos atribui-se o valor P

3.3

Lógica de 4 valores

Na lógica de 3 valores é considerado apenas um tipo de valor vazio, o desconhecido
mas aplicáveln..4. Se quisermos incorporar além deste o valor vazio inaplicável n/,
devemosconsiderar uma lógica que faça a distinção entre estes valores. Por esse
motivo, Gessert IGes901introduziu uma lógica de 4 valores : Inaplicável (1), aplicável
e verdadeiro, que vamos chamar apenas de Verdadeiro (V), Possível (P), aplicável e
falso, que chamaremos apenas de Falso (F).

A definição das tabelas-verdade para a lógica de 4 valores deve observar os diferentes tipos de negação que se pode definir O objetivo é definir essas tabelas coerentemente caiu a semântica desejada para os valores vazios. A interpretação utilizada
é esquematizada da seguinte forma:
Valor-verdade
Inaplicável(1)
Aplicável

Interpretação
0

Falso (F)
Possível (P)
Verdadeiro (V)

l
2

3

Segundoesse esquema, "mais verdadeiro" significa ter interpretação numerica-

mente maior.

Existem vários tipos de negaçãoem lógica multivalorada, porque "o inverso" de
V não é simplesmenteF. Na lógica de 2 valores, por exemplo, se um fato não é
verdadeiro, então é falso. Já na lógica de 4 valores, se um fato não é V, não podemos
precisaro seu valor-verdade, pois pode ser qualquer un] dos outros três.
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Dentre as diversas possibilidades para definição de negação, temos por exemplo
as tabelas inv e não:

inv(S)

S

S

não(S)

O primeiro conectivo (inv) corresponde a inverter completamente os valores lógicos
0,1 ,2,3 e o segundo (não) corresponde a inverter somente os valores lógicos aplicáveis.

As tabelas-verdade dos conectivos e e ou são definidas com base nos seguintes
conceitos: o conectivo e é o mínimo numérico dos valores-verdade,e o conectivo
ou é o máximo. Para o cálculo de mínimo e máximo usamos os valores (0,1,2,3)
correspondendo,respectivamentea (l, F, P, V). Nesse caso, o valor inaplicável é
considerado o "menos verdadeiro"

l F P V

e

l l

l

l

ou

l F F F
l F P P

l
l
F
P

F
F
F
P

0
0
1
2
3

1
1
1
2
3

P
P
P
P

V
V
V
v

v v v v

l F P V
ou, de maneira equivalente
e

0 1 2 3

oooo
o

l

l

l

0 1 2 2
0 1 2 3

ou

2
2
2
2
3

3
3
3
3
3

Portanto, nessa lógica, se lpl representao valor-verdade(0,1,2,3) associadoà

sentença p, temos:

e ip e ql = min (lpl,jql)
8 ip ou ql = max (lpl,jql)
B

jinv(p)l

=

3 -

lpl

3.3
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Note que, se considerarmos a lógica sem o valor inaplicável 1, as tabelas corres
pondentes aos operadores e, ou e não são equivalentes às da lógica de 3 valores.
A interdefinibilidade de e e ou

p ou q - não (não(p) e não(q))
é válida na lógica de 4 valores somente se considerarmos inv como a negação. Temos
então (p ou q = inv (inv(p) e inv(q))). Essa regra não se aplica se for utilizado o
nao como negação.
Para ilustrar como são feitas consultas a um banco de dados utilizando expressões

em lógica de 4 valores, Gessert IGes901apresenta alguns exemplosde consultas em

linguagemSQL "estendida":

select Nome

from Funcionários
where

P(Salário

? 10000)

Esta consulta lista os nomes de funcionários onde o campo Salário é aplicável,
mas desconhecido.

select Nome

from Funcionários
where l(Salário

= Salário)

Esta consulta lista os nomesde funcionários onde o campo Salário é inaplicável

A consultaem SQL "normal"
select Nome

from Funcionários
where

(Salário

= 10000)

é equivalente à consulta

select Nome

from Fullcionários
where

V(Salário

= 10000)
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Dessa forma, as consultasem SQL "normal" são traduzidas para o SQL "estendido" utilizando o valor lógicoV.
Deve ser feito um tratamento especial para a negação, já que temos duas negações
alternativas, não e ínv. De modo geral, o conectivo não é aplicado quando, na sintaxe

da linguagem, a palavra "not" aparece logo após a cláusula "where" ou nos casos
especiais de consultas envolvendo apenas a negação e o valor lógico V (por exemplo,

em consultas SQL "normais"). Os conectivos"and" e "or" na sintaxedo SQL são
interpretados normalmente através dos operadores e e ou da lógica de 4 valores. Por
exemplo, as consultas

select Nome
from Funcionários
where

not (Salário

= 10000 or not (Salário

= 30000))

e

select Nome

from Funcionários

where (Salário Z 10000 ) and not (Salário Z 30000)
são interpretadas da forma
select

from

Nome
Funcionários

where

não (Salário

= 10000 ou inv (Salário

= 30000))

e

select Nome

from Funcionários
where

3.4

V (Salário 2 10000) e não V(S.lírio

? 30000)

Lógica de 7 valores e simplificações

Para incorporar também o valor vazio "sem informação" , nS, é necessáriotornar mais
complexaa lógica. Para tanto, Yue IYue911definiu uma lógica multivalorada com os
seguintes valoreslógicos:

3.4. LÓGICA DE 7 VALORES E SIMPLIFICA ÇÕES
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Verdadeiro (V)

. Falso (F)

8 InaplicáveF(1)

.

Possível (P)

. Sem l«form'ção

pode ser V ou F
(S)

pode ser V ou F ou l

Aparentemente estes valores são suficientes para os 3 tipos de valores vazios.
Entretanto, a situação é mais complicada, como se pode ver através do seguinte
exemplo:

Considere uma relação Funcionários(.Nome, Z)epÍo, SaZ, Nitp) onde l)efta pode
conter os 3 tipos de valores vazios, e a expressão
(Z)efta = Contabilidade e Sa/ ? 20000) ou

(Z)epfo# Contabilidade)e (N'iu= 7)

Na tupla (Mana, nS, 30000, 7) o resultado da expressão pode ser l ou V, mas
nunca F. Se o campo Z)efta for inaplicável, o valor deve ser 1. Por outro lado, se Z)opto
for aplicável,

então uma das sub-expressões

(Z)efta

= Contabilidade)

ou (1)epZo #

Contabilidade)será verdadeira. Como as sub-expressões
(Sa/ ? 20000)e (.Niu = 7)

são ambas verdadeiras para a dupla, a expressão completa será verdadeira. Portanto,
devemos ter mais um valor lógico, representando "Verdadeiro ou Inaplicável"

Da mesma forma, o valor da mesma expressão na dupla(Regina,ns, 10000,4) pode
ser [ ou F, mas nunca V, pois o va]or das sub-expressões(Sa/ ? 100000)e (]Vit; = 7)
é F. E necessário, portanto, mais um valor lógico, "Falso ou Inaplicável"

Assim, para o tratamento dos 3 tipos de valoresvazios n,4, nJ e nS são necessários

os 5 valores lógicos citados anteriormente mais os valores:

.

Inapiicável ou Falso (IF)

8 ]nap]icáve] ou Verdadeiro

(IV)

Pode-se entender a necessidade de 7 valores lógicos se considerarmos os valores
básicos 1, V e F, e construirmos os valores lógicos a partir de todos os subconjuntos
não vazios dos valores básicos: {l}, {F}, {V}, {l,F}, {l,V}, {F,V} e {l,F,V}.
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Uma lógica de 7 valores é difícil de ser utilizada. Por exemplo, a tabela-verdade
dos conectivos e e ou tem 49 linhas. Além disso, é difícil (quase impossível) definir uma interpretação intuitiva dos conectivos nessa lógica. Por exemplo, qual o
significado intuitivo de (IF ou IV)?
A simplificação da lógica de 7 valores é importante, pois como foi visto, é difícil de

se trabalhar com a mesma. Uma simplificaçãoóbvia, ainda segundoIYue911,é usar
apenas 2 valores básicos, V e F. Dessa forma obtém-se uma lógica de 3 valores {V},
{F} e {V,F} = P. Para obter apenas 2 valores básicos, iguala-se o valor l ao valor
F. Assim, V representa o valor lógico Verdadeiro, e F representa os valores Falso e
Inaplicável. Os outros valores lógicos são reduzidos da seguinte forma:

. P = {F,V}
e S =

{1,F,V}

=

{F,F,V}

=

. IV = {1,V} = {F,V}

P

{F,V}

= P

. IF = {1,F} = {F,F} = {F} = F
O exemplo a seguir ilustra a simplificação proposta:
A expressão (Z)epto=Contabílidade) pode ser interpretada como a consulta "quem

trabalha no departamento de contabilidade?". Se o campo Z)efta de um funcionário
contém o valor vazio n/, então este funcionário não traballla em departamento nenhum, e portanto, é natural que o valor da expressãoseja F, e este funcionário não
apareça no resultado da consulta.
Pode-se definir então a tabela do operador igualdade, como descrito a seguir. Note
que há uma diferença em relação ao tratamento do valor vazio n/, que Codd tratou

da mesma forma que nS e, portanto, indica incerteza. No entanto, não llá nenhuma
incerteza em relação a n/, pois sabemos que o valor é inaplicável.
Expressão
IZS =

7ZS

nS =: n..4

lzs = "constante"
7Z./ =

n..4

n/ = "constante"
ÍZ.4

=

7}.4

n, = "constante"

Valor

P
P
P
P

V
F

F
P
P
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Analogamente, define-sea tabela para os operadores de desigualdade. Nesse caso,
porém, o tratamento para o valor vazio n/ é um pouco diferente, pois não há sentidona
expressão "n/ > n/" , uma vez que a marca nJ não pode ser ordenada. A interpretação
dessa expressão seria "inaplicável". Seguindo a regra de se igualar o valor l ao valor
F, o resultado dessaexpressão será F

Valor
P

Expressão
ns > ns

F

nS )' n,4

ns >
nJ

"constante"

)' n.4

n/ > "constante"
n.4 >

n.4

n..{ > "constante"

P
P

F
F
F

P
P

As tabelas-verdade para os conectivos e e ou também devem ser definidas
e

F
F
F
F

P
F
P
P

V
F
P
V

ou

F P V
F P V
P P v

nao

v v v

Após a simplificação, a lógica de 3 valores resultante não dispõe de ferramentas
para identificar se uma expressão é aplicável ou não, pois o valor lógico l foi substituído por F. Caso seja necessária a distinção entre expressõesaplicáveis e inaplicáveis,
é preciso fornecer meios para que este teste possa ser feito.

Uma forma de se fazer esse teste é através de funções lógicas:
. Não-vazio(X) : retorna V se o atributo X é um valor não-vazio, e F caso con
Erário.

. Possível(X) retorna V se o valor do atributo X é n.4, e F caso contrário
e Inaplicável(X) : retorna V se todos os atributos em X são inaplicáveís,F se
todos aplicáveise P nos outros casos.
O cálculo da função lógica Inaplicável é um pouco mais complexoque os outros
e merece ser detalllado:
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Se X é um atributo ou uma constante,então

l

(,) seX é nl, entãoInapli'á-l(X) = V
(b) seX é ns, entãoInaplicável(X)
=P
(c) seX é n..4,entãoInaplicável(X)
=F
(d) seX é um valornãovazio,entãoInaplicável(X)
=F
2

Se X é uma expressãoY op-c Z onde Y e Z são atributos ou constantese
op-c é um operador de comparação, então Inaplicável(X) = Inaplicável(Y) ou
Inaplicável(Z)

3. Se X é uma expressão Y op-l Z onde Y e Z são expressõeslógicas e op-l é um
operador lógico, então Inaplicável(X) = Inaplicável(Y) ou Inaplicável(Z)
A partir dessas funções lógicas, podem-se definir outras para facilitar consultas,

como Aplicável(X), Não-Verdadeiro(X), Não-Falso(X). Além disso, podem-seconstruir expressões que traduzem o significado dos 7 valores lógicos iniciais. Por exemplo,

para calcularo valor P original, pode-seusar a expressãoX = ( Possível(X) e não
Inaplicável(X))). A tabela abaixo mostra como calcular cada um dos 7 valores:
Valor

V
F
l

P
S

IF

Expressão

X

(não X) e (não l«aplica-l(X))

Inaplicável(X)
(Possível(X) e(não Inaplicá«l(X)))
(Possível(X) e Possível(Inaplicável(X)))
X ou Inaplicável(X)

não X

Note que as funções lógicas Aplicável e Inaplicável também não são lógico-funcionais

Por exemplo,o valor da expressão (Aplicável(X) e Inaplicável(X)) é P, se X contém
o valor vazio ns. No entanto, o valor dessaexpressãoobviamente deveria ser F
O problema de representação dos diferentes tipos de valores vazios, como se pode

ver, é bastante complexo. Existem muitas dificuldadespara o tratamentocorreio

de expressões envolvendo valores vazios. A complexidade das expressões cresce de
acordo com o número de tipos de valores vazios distintos utilizado. Por outro lado,
o poder de representam;ão
dos fatos taml)énl é maior quando se utiliza mais tipos de
valoresvazios. A mell)o) soluçãodeve ser definidade acordo com o tipo cleaplicação.

Capítulo 4
Representações

algébricas

O significado e o comportamento dos valores vazios em expressões de comparação já
foram descritos no capítulo anterior. Entretanto, ainda não foi analisada a forma de
incorporar estes valores vazios no modelo relacional e quais os problemas decorrentes
da utilização desses valores. Neste capítulo apresentamos as principais extensões
propostas para o modelo relacionala fim de incorporar o uso dos valores vazios. Os
modelos aqui apresentados são descritos utilizando um formalismo algébrico e uma
notação tubular para relações. No próximo capítulo veremos como este problema
pode ser analisado usando um formalismo lógico.

Ainda neste capítulo apresentamosmodelos de dados que permitem a represen
ração de informação disjuntiva, como por exemplo, fatos do tipo "Mano é médico ou
enfermeiro". Esses modelos de dados também utilizam o formalismo algébrico para
sua descrição.
Ao longo desse capítulo utilizaremos a seguinte notação:
8 r, s para relações

B .4, .B, C' para atributos; X, y, Z para conjuntosde atributos

e t para tuplas

4.1

Relações com valores vazios

O modo mais simples de se estender o modelo relacional é permitir que cada atributo
de uma relação possa assumir, além de valores no doira'niodo atributo, um dentre
31
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os valores vazios n..4,nJ e ns. Como já foi visto no capítulo anterior, quanto maior
a variedade de tipos de valores vazios maior a complexidade para tratar expressões
de comparação entre os mesmos. No caso de uso dos 3 tipos de valores vazios, sem
nenhuma simplificação, utilizamos uma lógica de 7 valores.
Um outro problema a ser considerado é a redefinição dos operadores da álgebra
relacional. Uma vez que o resultado da interpretação de expressõesde comparação

podeseragoravalores-verdade
dotipoV, F, P, 1, S, IV, IF, a interpretação
de
expressões contendo operadores relacionais deve sofrer alterações.

Um dos primeiros traba]hos nesse sentido foi feito por Codd ]Codd79, Codd86],
que ao incorporar o valor vazio nS em suas relações definiu a lógica de 3 valores
para expressõesde comparaçãoe também as alteraçõesnecessáriasnos operadores
relacionais.

Os operadores de união, intersecçãoe diferença não sofreram muita alteração. O
único ponto extra a ser consideradoé que as duplas são consideradas iguais se contêm
os mesmos valores (vazios ou não vazios) nos atributos correspondentes. Isso pode
parecer contraditório, se lembrarmos que na lógica de 3 valores o resultado da expressão n..l = n.4 é Possível, e não Verdadeiro. A justificativa é que a identificação
de tuplas para remoção de duplicidade é uma necessidadebásica do modelo relacional, pois, por definição, não podem existir duas tuplas idênticas em uma relação.
Assim, duas duplas idênticas,mesmo que possam ser semanticanlentedistintas, sin-

taticamentesão iguais e portanto não se pode permitir a existênciade ambas na

mesma relação. Adorando essa regra, a definição desses operadores é a usual. Os
exemplos abaixo ilustram seu comportamento (onde r e s são duas relações definidas
"' 'sq-ma .E(.A, B)):
r

5

Á

B

Tq

rUs

Á

B

TÇ

A definição do operador produto cartesiano não é afetada. O operador de projeção
funciona da forma usual, mas a remoção de duplas duplicadas segue a mesma regra

usada para os operadoresde união, intersecçãoe diferença. O exemploseguinte
ilustra a projeção:

4.]
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nB,a(,)

a

lla(,)
C

O operador teta-junção envolve uma expressão de comparação O. O resultado
dessa expressão pode ser agora V, F ou P. São criadas duas versões do operador: a
teta-junção Verdadeira e a teta-junção Possível. A primeira retorna a relação onde
a condiçãoO é Verdadeira em todas as duplas. A segundaretorna a relaçãoonde a
condição é Possível.

Assim como a teta-junção, a seleção também tem duas versões, a verdadeira e a
possível. Vamos usar a notação V e P subscrita no operador para diferenciar as duas
versões. Os exemplos abaixo ilustram o funcionamento dessesoperadores:
Relações iniciais:

r

S

2

Junção

Á

Pí n: c) s

B

C
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Seleção

v(a:D(,)
B

Á

2

aPW:D(,)
B
Á

y

a

O operador de divisão é definido de forma idêntica. São criadas duas versões do
operador, a Verdadeira, onde o teste de inclusão resulta V, e a possível onde o teste
resulta P. O exemplo abaixo ilustra as duas versões:
Relações iniciais;
r

S2

n

Divisão

rln->vcl si

z'jB-tpCjsi
Á
b

r'jB-+vCjs2
Á

rln-+pcls2
Á

®

:

Codd definiu ainda versões "externas" de alguns operadores. Nos operadores de
união, intersecção e diferença, a versão "externa" permite que esses operadores atuem
sobre relações não totalmente compatíveis, compatibilizando-as através da inserção
de valores vazios quando necessário. Mais formalmente, sejam dois esquemas R(.4, B)
e S(B, C') e ,(R), '(S) relações sobre os esq«emas R e S. Soam também:

4.]
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. ,-(.4, Z?, C')
. ,,(.A, B, 0') = (.A : «Á) x .

onde x representa o produto cartesiano e (O' : n.4) indica uma relação r(O) de uma
única tupla onde todos os atributos em O' são o valor vazio n,.i. A união ezlema de

r ese

r Ur S = rl U r2
Analogamente definem-se intersecção e diferença. O exemplo seguinte ilustra o ope

redor de união externa:

rU,s

r
a
a
b

2

«l2
1},4
l3
Os operadores de junção externa utilizam valores vazios para que não llaja perda
de informação das duplasdas relaçõesconcatenadas. Formalmente, sejam r(.A, BI) e
s(.B2, (7) relações tais que Z?] e .B2 estejam definidos no mesmo domínio; O a expressão
(.B- = .B,). Sejam
8 rs :: r No s

' ,- = , - n.,B.(«)
' .: = s - nB..a(«)
A teta-junção externa de r e s, representada por N,o é
,N«
Exemplo

.

U(,- x(B,:««,0':««))U((.4:«.,.B::n«)x;-)
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r

S

A

r N=c:c. S

a

B

ai l c4
a2

a4 l ci
cl

a7

A junção natural externa é definida analogamente, observando-seque, na remoção
das colunas iguais, se houver dois campos, um vazio e outro não vazio, obviamente
remove-seo valor vazio. No exemplo acima, se o esquema da relação s fosse (O, B)
ao invés de (OI , B), a junção ficaria:

r N,s
ai l c4
a2

a2 l c2
al l ci
ac l ci
a7 l c3
n.4 l c5
Para os dois valores vazios n,4 e n/ Codd ICodd861propôs utilizar o mesmo tra-

tamento, tanto na lógica de 3 valores quanto nos operadores relacionais.

O trabalho de Zaniolo introduz não só a noção de valor vazio sem informação ns,
mas também outros conceitos importantes para manipulação de relações com valores
vazios. Um dos principais é a comparação da quantidade de informação em duplas e
relações: Uma tupla ZI é mais algo ,lza iua que t2 (onde Zi C r(R),Z2 C s(S)) se para

todoatributo,4 C S, set2141# ns então.4 C R e til.AI= í21,41.Notação:tl 2: t2
Dizemosque t2 é nltenosi71/omnatÍua
que ti se ti ?l t2. Se ti > t2 e t2 2i ti)
dizemosqueti e l2 são equiualentea
Notação:ti 3 t2-

E interessante notar que, na definição, R # S permite a comparação de duplas em
esquemas diferentes, o que é muito útil no caso de esquemas onde se acrescentaram
atributos. O exemplo abaixo ilustra as definições apresentadas:
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Funcionáriosl
/come l Sega l Gerente
Silvo
5
ns
Silvo
F
5

Funcionários2
Nome Sega C;Crente
Silvo
Silvo

:

654534

Temos: t2 2i íi,t2 :: t3)t3 5: t4
E aditada a seguinte convenção: se t é uma tupla em r(R), então tlBI = ns, para

todo atributo B g R. As duplasque têm valoresvazios em todos os seus atributos
são chamadas de tupZasz;alias. Uma dupla sem valores vazios é chamada total, e uma
dupla t C r(R) sem valores vazios em X Ç R é chamada X-tola/. Uma tupla í é
chamada encontro de duas duplas ti e t2, representado por t = ti A t2, se para cada
atributo:
. tl.41 = ti l.'il se tll.41
8 tl'41

=

ns

se Zil.AI

#

t,l.41
t2l'41

O encontro de duas tuplas é sempre mais informativo que qualquer dupla menos
informativa que ti e t2.

Dadas duas tup]as ti e Z2, é sempre possível obter a dupla correspondenteao

encontro de ambas. A situação não é a mesma se considerarmos a junção (natural)
de duas tuplas. Na verdade, a junção de duas tuplm é um caso particular do encontro

destas duplas. Duas tuplas Zi e t2 são passzbeisde .ju7zçãose, para cada atributo ,4,
se ti]Á] ?é t21.41,então ti].,41= nS ou t2]Á] = ns. A junção de duas tuplas passíveis
de junção ti e Z2,t B ti N t2 é tal que:
e tlz41= ttlz41)se Zilí41> t2lz41,ou

8 tl.41 = t21.41,se t2lAI Z tll.41
Desprezando as duplas equivalentes, pode-se falar em junção ou encontro de duas
duplas. A junção de duas duplas ti e t2 é a dupla menos informativa entre as duplas
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mais informativas que ti e t2. O encontro de duas tuplas ti e t2 é a dupla mais
informativa entre as tuplas menos informativas que ti e t2.

O conceito de dupla mais informativa pode ser estendido para relações. Uma
relação ri e mais informativa que r2 se, para toda dupla não vazia Z2€ r2 existe uma
dupla ti C rl tal que ti Z tZ. Notação: ri E: r2. Se ri E: r2 e r2 E ri, dizemos que ri
e r2 são eguíualentesem quantidadede ll/om anão. Notação: ri 3 r2Intuitivamente, uma classe de equivalênciade relações agrupa todas as relações
que contêm a mesma quantidade de informação. Por exemplo, considere a relação
,(.A, .B, O) a seg«ir:

Na mesma classe de equivalência de r estão as relações

al

ci l ns

., l z,, l c,
«s
a3
ns l ns

A partir desses conceitos Zaniolo definiu as relações estendidas, que chamou de
x-relações. As x-relaçõessão as classes de equivalência induzidas pelo operador =.
Cromousual quando se traba]ha com classes de equiva]ência, toma-se um elemento da
classe como seu representante. A classe de relações equivalentes a r, é denotado por
f e r é dito seu repense?ztantcTodos os conceitos da álgebra relacional são revistos

para operar sobre x-relações. Esta é a extensãoproposta para o modelorelacional
com valores vazios. Veremos agora como foram revistos os operadores da álgebra
relacional.

Uma tupla t x-pertencea f (notação:têí) se, para algumr' € F,t C r'
Dado

um conjunto

de duplas {ti,.

. . ,t.},

pode-se

remover

duplas menos infor-

mativas que outras e expandir duplas com menor número de atributos .colocando-se

ns nas posiçõesdos mesmos. O resultadoé uma x-relação{ti,...,t.}.
notação, definimos então:

Com essa
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8 união: ri U f2 = {t l t C ri ou t C r2}

.

interse.ção: f-nf,

+'diferença:

{t ltC,- etC,,}

fl -- f2 = {t]

K

í'Rt«

í'2}

Essas deânições são apropriadas no sentido em que preservam diversas propriedades que haviam sido perdidas na extensão proposta por Codd, tais como Fi Ç fi U f2,

fl n f:2ç f2, fi z '2.

A 7'epnsentaçãomínima de uma x-re]açãof é uma representaçãor de f ta] que
não exista r' Ç r e r' seja também representaçãode f. A representaçãomínima é
única, e por este motivo é uma boa escolhapara representantede f
O valor de expressões envolvendo valores vazios é calculado segundo o seguinte
princípio: o valor vazio ns não satisfaz nenhuma expressão de comparação (isto é,
envolvendoos operadores =, #, $). Dessa forma evita-se o problema de detectar
tautologias em consultas.
Os principais operadores relacionais são então definidos da seguinte forma:

. seleção: ao(r) = {t l t € r e a expressãoO é válida em t e t é total em todos
os atributos envolvidos em O}
e produto cartesiano: fi x f2 = {tl Vt2 l ti C ri e t2 C r2 e tl e t2 não são vazios}
(onde o símbolo V denota a concatenação de duas duplas)
. projeção:

llx(r)

= {tlXI

. junção natural: fl

l t C r}

F2 = {ti A t2 l ti € 1'i,t2 C r2 e tl e t2 são totais nos

atributos comuns a ri e I'2}
Pode-se também definir a junção externa, como proposta por Codd
8 junção externa: fl N, f2 ' (fl N f2) U fi U F2

A extensãoda á]gebra re]aciona] está completa. Finalmente, note que estes operadores realmente estendem a álgebra relacional de Codd, no sentido de que, para
as x-relações totais (isto é, sem valores vazios) a definição desses operadores coincide
com a definição "clássica", ou seja:
e se ri U r2 = r3 então fi U f2 = f3
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e se rl -- r2 = r3 então

fi -- F2 '

r3

. se r. Ç I'2entãofi Ç f2
e se ri x r2 = r3 então Fi x F2= r%

. se ao(,-) = ,, e«tãoa.(f:) = f,
. se nx(,:) = ,, e«tãonx(f.) = f,

4.2

Relação Universal

O modelo relacional utilizando uma única relação, dita re/ação uniuersa/, tem sido
objeto de pesquisahá algum tempo IMUV841. Este modelopermite ao usuário visualizar todo o banco de dados como uma única relação, resultado da junção natural
de todas as relaçõesiniciais. O objetivo é facilitar a compreensãoe visualização do
banco de dados.
A utilização de valores vazios em relações universais foi formalizado no trabalho
de Lipski ILip791. O trabalho de Lerat e Lispki ILL861 discorre sobre o uso de valores
inaplicáveis, e também tem uma forte ligação com o conceito de relação universal. A
seguir apresentamos em detalhes estes dois estudos.

4.2.1

Sistemas de informação

Uma maneira de representar infonnação incompleta foi proposta por Lipski ILip791.
Ele apresenta um novo modelo de dados chamado s stema de {z!/DURação.
Os sistemas de informação dão ao modelo de relação universal um tratamento mais
formal, permitindo também o uso de estruturas mais complexas, como conjuntos, por
exemplo. Para a descrição desse modelo, é necessário a definição de uma série de
conceitos preliminares.
Um dos componentes básicos de um sistema de informação é um conjunto finito X
de objetos. Os objetos são caracterizados através de um conjunto finito l de atributos
ou itens. Associado a cada atributo { C l existe um conjunto finito Z){, ou domínio do
atributo 1, que representa os valores que um objeto # € X pode assumir no atributo

i. Atributos diferentespodem ter o mesmo domínio.

A caracterização completa de um objeto # C X é feita associando-se exatamente
um valor do domínio l)f a cada atributo i. Entretanto, esse valor nem sempre é conhecido. Por isso, nos sistemas de informação é peru)inda a associação de vários valores
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do domínio a um atributo do objeto. Esses valores representam os possíveis valores
do objeto no atributo. Dessa forma, o valor vazio em um atributo é representado em
um sistema de informação associando-setodos os valores do domínio l)i ao atributo
á do objeto. Note que, nesse caso, somente o valor vazio n.,! é representado.
A associação de valores aos atributos é feita através de uma função U. Essa função
associa, para cada atributo á C l e valor d C Z)i um conjunto de objetos U(i,a) Ç X
para os quais o atributo { pode assumir o valor a. Assim, X - U({, a) é o conjunto de
objetos onde se sabe que o atributo { não assume o valor a.

Cada objeto possui um valor (conhecido ou não) em um atributo. Este valor pode
ser inclusive um conjunto de elementos em Di. Ou seja, para todo z C X existe pelo
menosum elementoa C l)i tal que o valor de z no atributo í é a. Se este valor é
desconhecido,temos vários ai,. . . ,a. possíveis- no pior caso, todo o domínio Z){.
Esta é uma forma de representar o valor vazio desconhecidon,4. De qualquer forma,
pode-se dizer que, para cada objeto a C X existe a € Z)i tal que z C U(í, a). Portanto,
se considerarmos U (U(á,a) l a € Z)í), teremos todos os objetos. Assim, a função U
satisfaz a propriedade:

u (u(i, «) 1« c oí)
para cada í C l.

A partir da funçãoU, pode-sedeterminaro conjuntou({, a) dos objetosondeo

atributo i assume com certeza o valor a, isto é, aqueles z C X que não pertencem a

nenhum U(i, b), para outro atributo Z,# a.
«({,

a)

=

X

u (u(í, ó) l b c n: A . # z,)

Das equações acima concluem-se os seguintes fatos intuitivos

.

«(á,')

ç u(i,,)

. «(í,«) n u(á, b)
O significado da primeira expressão é que, se sabemos com certeza que o valor de
um objet0 3 no atributo { é a, então # está entre os objetos que podem ter o valor
a no atributo { (ou, seja, a é um valor possível para z no atributo {). A segunda
expressão significa que, se sabemos com certeza o valor a do objeto z no atributo í
então a não pode estar entre os objetos que podem assumir um valor b no atributo

i,b# a
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Seja D o conjunto de pares lí,al onde { é atributo e a um valor do domínio de
i, isto é, D = {li,al l iC l e a C Z){}, e P'(X) o conjuntode todos os subconjuntos
de X (partes de X). Podemos apresentarentão a definiçãoformal de um Sistema de
Informação:

Um sistema de informação é uma tripla ordenada Z = (X, (Z)i)iCI, U) onde

1. X é um conjunto finito de objetos

2. 1é um conjuntofinito de atributos
3. Z){ é un] conjunto não vazio chamado domínio do atributo á

4. U é uma funçãoU:D--, 7''(x),tal que para todo { C 1, U(U({,a) l a C Di) = X
Pode-se deânir também o conjunto de todos os valoresque um atributo pode
assumir para um objeto x, isto é,
Pi(.)

= {« C D{ 1. C U(Í, «)}

Ou seja,
V{ : , € U(á, .) + « C Pi(Z)

Portanto, um sistema de informação pode ser representado por X,(Z)i){C/ e(Pi)iC/
Além disso, a definição da função u também pode ser re-escrita em termos de Pi:

«(i,«) {, € X l P.(x)
Pelo fato de cada objeto possuir um valor no atributo i, P{(a) # a', para todo i C

l)

. c 'X

Note que uma dupla (/3i(z))iC/ tem uma interpretaçãomuito parecida com as

duplasde relações no modelo relacional. Entretanto, no Sistema de Informação P{(3)

é normalmenteum conjunto de valores dentre os quais um é o valor real de ]ç no
atributo á, mas não se consegueprecisar exatamente qual. Como já comentado, o
valor vazio n,.l pode ser representado tomando-se P{(3) = 1)i.

Para ilustrar a definiçãode Sistemade Informação,apresentamosa seguir um

pequeno exemplo. Considere uma ficha médica com os dados: Idade, Peso, Altura.
Estão cadastradosPedro, Mana e Cardos. Então:
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e X = {Pedro, Mana, Carlos}

e l = {ldade, Peso, Alturas
. níú.a,=

.
.

Dp«.

lO,IS0}

00000) (em gr.mm)

O.4i:-.. = (0,220) (em centímetros)

e Para Pedra: P/.z.ú.=25, Pp«.=175000, 76000}, P,4it.,.=170
e Para Mana: P/Jade'60, /3P«.=161000, 62000}, P.41í.,.=155

8 Para Carlos: /3/a.a.=Í27, 28}, Pp«.=78000, P.41t.,.=175
No exemplo, a notação Pp«.=161000, 62000} significa que o peso deve ser 61000
ou 62000gramas. Analogamente, P/dad.'l27, 28} indica que a idade deve ser 27 ou
28 anos.

Lipski introduziu também o conceito de extensão de um Sistema de Informação,

bastante similar (semanticamente) ao conceito de relação mais informativa de Zaniolo.
Dizemos que um sistema de informação Z2 é uma extensão de Z] (notação Zi $ Za)
se Z] e Z2 são definidos sobre os mesmos objetos e atributos e

Ua(Í, «) ç U- (i, .)
ou, de forma equivalente,

P?(í,«) ç P;({,«)
A explicação intuitiva dessa definição formal é bem simples: no sistema Za, a
informação sobre a caracterização dos objetos é mais completa, no sentido em que
temos menos possibilidadese portanto o conjunto P?(i, a) possui menos elementos
que /3;(i, a). Como Z2 se propõe a ser uma extensão de Zi, é natural que em P?(i, a)
tenhamos somente valores em 7] e portanto, que P?({, a) ç P;({, a).
No exemplo apresentado,uma extensão poderia ser
e X, 1, D/a.a., DPe,o, Z),41t.,. não se alteram
8 Para Pedra: P/a.Ü.=25, /3P-.=75000,

/3..4Z..,.=170
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e Para Mana; P/ú.a.=60, Pp«.=61000, #.41..,.=155
e Para Carlos:

/3ia.a.=127,

28}, /3p«.=78000,

P.41t«,.=175

Por fim, Lipski chamou de Sistema de Informação completoo sistema onde para
cada atributo { de um objeto z há apenas um valor do domínio, isto é,
e u = U

. u(i, «) n u({, b) = q', se a # Z,
e /3i(n) tem apenas um elementode Z){, para todo { € 1 e todo # C X
Pode-senotar que $ é uma ordem parcial no conjunto de sistemas de informação
com mesmos objetos, atributos e domínios. Além disso, um Sistema de Informação
completo é um elemento maximal desse conjunto pois, intuitivamente, nao há como
precisar ainda mais a informação de um sistema completo.

4.2.2

Instâncias universais legais

O tratamento de valores vazios inaplicáveis foi destacado no trabalho de Lerat e
Lipski ILL861. Para desenvolver um método de avaliação de consultas em bancos de
dados que permitem o uso de valores vazios inaplicáveis, foi definido o conceito de
instância universal legal, que descrevemos a seguir. Este conceito tem forte relação
com o modelo de relação universal, como veremos adiante. Inicialmente apresentamos
alguns conceitos auxiliares.

Um esquema S de um banco de dados é um par S=(S;$) onde S= {P, Q, R, . . . } é
um conjunto finito de esquemas de relações e $ é uma ordenação parcial satisfazendo:

V P, Q c S, P $ Q ::> a(P) ç a(Q)
onde a(P) denota o conjunto de atributos em P
O esquema S é simp/es se não contém esquemas de relações idênticos, isto é, para
todo P, Q em S, se a(P) = a(Q) então P=Q.

Uma instância r de um esquema S=(S,$)

é uma aplicação que satisfaz:

1. para cada esquema P de S, r(P) é uma relação onde não existem valores vazios

2. paratodoP, Q C S, P $ Q ::> ll.(p)r(Q) Ç r(P)
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Em uma relação rl (possivelmente com valores vazios) sobre U, o conjunto de todos

os atributos é uma instância universal legal no esquema S=(S,$) se, para qualquer
dupla t C rz, existe Q C S tal que os valores de t nos atributos de Q são todos não
vazios. Intuitivamente, rl é uma instância universal sobre S se a projeção de rl sobre
os esquemas é uma relação sem valores vazios.
O nome "instância universal legal" tem origem na definição da relação universal
IMUV84j. A relação universal pode ser entendida como a junção natural das relações

de um banco de dados. Em determinadassituações,no entanto, o resultadodessa

junção é uma relação com valores vazios (o exemplo seguinte vai ilustrar um desses
casos). Então, uma instância universal legal é uma dessas relações com valores vazios

resultantesde uma junção de diversas relações, todas sem valoresvazios. Daí a
exigência de que a projeção nos esquemas apropriados não possua valores vazios.

O exemplo a seguir ilustra as definiçõesapresentadas. Considere a relação 7'l(Nome,
Endereço, Nome de solteiras:
Nome
Silvo
Bascos

Eq}

a p ''P

'' n

São Paulo
Rio

Nome de solteira
M ar uns

Vamos representar a informação contida nessa relação através do esquema S

{ÍP, Q, R}, $}, onde
e P=
.

Q

{JVome, Endereço, JVome de se/Zeira},
me, E«d«eç.}

e

8 R= {.Nome, /Vime de se/Zeira},
e portanto

Q $ P

Pode-se verificar que rl é uma instância universal legal do esquema S, e como S
é um esquema simples, sob a CWA (hipótese do mundo fechado), este problema (a
representação de ri no esquema S) tem uma única solução, a instância r definida por:

. ,(P)= n.(n(,.)
. ,(Q)= n.M(,1)
. ,(R)=

n.(H(,1)
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Nome
Bascos

,(Q

,(P)

Endereço l .Nome de se/feira

Rio

Marfins

Endereço

,(R)

Nome de solteira
Martins

Note que foi utilizado o sequenteresultado: Se adoramosa hipótesedo mundo

fechado e o esquema é simples, a informação contida em uma instância universal legal
rl pode ser representadapor uma única instância r do esquemaS satisfazendoV Q

c s, ,(Q)= nç(,1).

Note também que a instância universal rl, a seguir também é representada pela
mesma instância r

Nome

Silvo
Bascos
Bastou

En dereç o

Nome de solteira

Rio
Rio

Martins

São Paulo

De qualquer forma, essa decomposição de relações com valores vazios em relações
sem valores vazios estabelece um método para avaliação de consultas: cria-se uma
linguagem para consultas com valores vazios, traduz-se uma consulta nessa linguagem

para uma consulta "normal", isto é, sem valores vazios, e aplica-se essa consulta

"normal" às relaçõesobtidasa partir da decomposição
da relaçãooriginal. Esta foi

a proposta de Lerat e Lispki para o tratamento do valor vazio inaplicável.

4.3

Fundamentos de Representações Formais

As representam;õesformais de relações com valores vazios têm alguns pontos em comum, que Biskup IBis831procurou resumir. Estas formalizaçõestêm também uma
forte ligação com a lógica de primeira ordem.
O conceito formal de representa.çãoda realidade descrito por Biskup se baseia em

3 hipótesesfundamentais:
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e Hipótesedo esquemaapropriado: Cada esquemade uma relaçãoé apropriado
para descrever qualquer estado (aspecto correspondente)da realidade. Cada
domínio de atributo é suficientemente rico para descrever todos os eventos pos-

síveis da realidade. Além do mais, para cada evento real possível existe uma
tupla que o representa, e cada tupla de uma relação representaum evento real
válido.

e Hipótese da informação incompleta: No banco de dados, não se representa
diretamente a relação r, mas alguns fatos a respeito dessa relação. O significado
desses fatos são da forma: "Existem zi.,...,3i.
tais que a tupla (bl,. ..,b.)
é um elemento de r", onde bí pode ser uma variável quantificada =i se i C
{'-, . . . ,ík} ou um elemento do domínio. Estes fatos podem ser representados
e armazenados internamente por uma tupla da forma
n.4

bf

se i C {ii, . . . ,{&} ou

caso contrário

Nessa representação,o valor vazio n.4 é apenas uma abreviação para uma va
riável existencialmente quantificada.

e Hipótesedo mundo fechado (uma versão): Se t é uma dupla (sem valoresvazios) que não pode ser obtida a partir de uma outra tupla qualqueratravés
da substituiçãode valoresvaziospor elementosdo domínio,enãoí não é um
elemento da relação r, e portanto o evento real correspondente não ocorre.

Note que qualquer tupla t pode ser obtida a partir da substituição de valores
vazios por valores do domínio se armazenamos a dupla (n.4, n..4, . . . , n.4) na relação.
Nesse caso, estamos assumindo, na verdade, a hipótese do mundo aberto.
A cada tupla é associada uma marca, manipuladoatravés do atributo Status. O
valor dessa marca é definido (d) ou possível (p), indicando assim o nível de conhecimento a respeito do evento real correspondente.

A partir desses conceitos apresentados informalmente, pode-se apresentar a definição formal de Representação descrito por Biskup.

Seja Z/ um conjunto de atributos e U, V,...,Z subconjuntos finitos de Z/. O
atributo especial Status não faz parte do condutoZ/. Seja Z) um conjunto infinito de

constantes (onde não constam os valores vazios). Chamamos de ua/odesrege/a«sestas
constantes não vazias. Os subconjuntos finitos Z)i de Z) são chamados de domínios

dos atributos. O valor vazio n.4 não é um elementode 1). Seja D' = 1) U {n..i} o
conjunto de valores, d e p duas marcas. Usamos a seguinte notação:
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e Z)' = D' U {d, p}

8 X* - X U {Status}
Uma tupZa interna, ou simplesmente twp/aé uma sequência finita de valores (constantes ou vazios) com uma marca, onde as posições são identificadas pelos atributos
Pode-sever uma dupla interna como uma função;

t : x* ..-.}z)*

isto é, a cada atributo em X' é associadoum valor em Z)', sendo que, obrigatoriamente, t(Status) € {d, p}. Chamamos de esquemao conjunto de atributos X da
dupla t.

Uma re/anãointerna é um conjunto finito de duplas com o mesmo esquema. O
esquemade uma relação r é definido da forma:
8 ®,

se r =

®

B X, se r # d) e todas as duplas em r têm esquema X
O exemplo a seguir ilustra os conceitos apresentados

Á

T

B
C

Stattzs

:

Nesse caso, o esquema de r é {Á, 1?}, o domínio pode ser Z) = {a, b, c, d, e} para
todos os atributos e as duplas são:
8

tl(.4)=a, tl(.B) =

n..4, tl(Status)=d

e t2(Á)=b, ti(.B)=c, {2(Status)=p
O domúio regra/arZ)«,(t) de uma dupla t : X' --, Z)' é o conjuntode todos os

valores regulares da dupla t. O domínio regular de uma relação r é a união de todos
os domínios regularesdas tuplas em r

Uma tKpZa-modelo(também chamada de dupla, quando não houver confusão com
a tupla interna) é uma sequência finita de valores regulares (isto é, sem valores vazios
nem marcas), onde as posições são novamente identificadas por atributos. Assim
como as duplas internas, as duplas-modelopodem ser vistas como uma função:

4.3.

FUNDAMENTOS DE REPRESENTAÇÕES FORMAIS

49

t : X --} .D

Uma relação modelo é, analogamente, um conjunto finito de duplas-modelocom o
mesmo esquema X. Usamos a notação r, s, t para relações internas e r«, s,,., tm para
relãjõã iüãaéM

Um modeloIZ){, rml é um par onde Z)i é um subconjuntodo domínio Z) e r. é
uma relação modelo. A interpretaçãode modelo é a mesmada lógica formal. Por
simplicidade de uso, assumimos que todos os atributos da relação r. possuem o
mesmo domínio.

As relações internas são vistas como o conhecimento incompleto que temos a
respeito de um modelo IZ)i, rml, que refleteo estado atual do mundo real. A conexão
entre relações internas e modelos é feito a partir das seguintes definições:

Seja t : X' --} 1)- uma tupla interna. Clhamamosde substituição de vazios a
função sub : t«A --} Z) que associa a cada valor vazio em í um valor regular em Z).
Podemos obter então a dupla modelo ezt(t, sub) tal que:
.,t(t,

Í(Á)

.«ól

.«b(.4)

se t(.4) C O
se t(.4)

= ««

Cada dupla interna determina uma série de duplas-modelo,uma para cada substituição de vazios possível. Seja ll o conjunto (finito) de todas estas substituições.
Definimos então o conjunto de todas as extensões possíveis de uma dupla interna

..t(t, n)

(t,-z,) l .«z, c n}.

Definimos também abreviações para as partes definidas e possíveis, respectivamente, de uma relação interna:

e rd = {t l t C I' e t(Status)=d}
{t l t C r e t(Status)=p}
Finalmente, podemos definir o conceito formal de Repmsentação: Seja r uma
relação interna e IZ)í, r.l um modelo. Dizemos que r representa r. se e somente se
existe uma relação interna s tal que ra Ç s Ç r, e tal que para toda t C s existe um
conjunto não vazio de substituições llt tal que

u..,«t(t, n.)
A inclusão rd Ç s significa que todas as tuplas definidas representam fatos ver-

dadeirosno modelo. A inclusão s Ç r significa que não se pode tomar duplasque
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não tenham ligação com a relação r para representar r«. Além disso, a expressão
UtC,ezt(t, llt) = r« significa que todas as tuplas em r« podem ser obtidas a partir
de r com algum tipo de substituição de valores vazios.
O exemplo seguinte mostra que um modelo pode ter várias representações possíveis:
Seja l) = {a, b, c} e in, r«l como na figura

Temos as seguintes representações possíveis para r

Á

T

B

r'l

B

Á

Status

:

b

r'2

Status

$$

Onde temos, para as representam;õesdescritas

e rl
S =

Tl9

ll(.,n,ü,a) :: {subi,

suba }

.«b- (B)
suba(B)

= b

ll(a,b,d) ' ®

e r2
s = {(n.,l,n.4,
ll(n,t,n.4,a)

.«b-(.A)

=

d), (b, b, d) }
'lsubi,

suba

(B)

}

Á

r'3

B

Status
P
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= a, suZ,2(.B) = b

q)

e r3:
S =:

T3

ll(n.4,n,i,p)

= {subi,

sub2, suba

}

sub-(.A) = ,, .«b-(.B)
suba(,4)

= a, suba(B)

= b

suba(.A)

= b, suba(.B)

= b

Assim como um modelo pode ter várias relações internas que o representem,
uma relação interna pode representarvários modelos diferentes, de acordo com a
substituição de valores vazios escolhida. Podemos então definir a quantidade de
informação de uma relação interna r:

/,

{lZ),r.l l r representaIZ),r.l}

Quanto menor for o conjunto /,, melllor será a informação incompleta que pos-

suímos. No melhorcaso, /, terá apenasum elemento,e a relaçãor só terá tuplas
definidas sem valores vazios.

Pode-se então comparar duas relações r e s quanto à quantidade e qualidade de
informação. Dizemos que:

e s é mais /faca quer se /, C /,
e s é equipa/ente
a r se /, = .r,
8

s

é estHtame7zte

mais

/faca

que

r se

/,

C

/,

e /,

#

/,

Note que esta comparaçãoentre quantidade de informação é muito similar à
comparação entre quantidade de informação em relações definida por Zaniolo IZan841.

Neste trabalho aparece um conceito muito importante quando se trabalha com
relações com valores vazios, e que merece ser destacado: As relações com valores
vazios representam na verdade diversas possibilidades no mundo real, uma para cada
possível substituição do valor vazio n,4 por elementos do domínio. Este conceito tem
sido utilizado por diversos autores, conforme veremos nas seções a seguir.
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4.4

V-tabelas e C-tabelas

A definição de Sistemas de Representação feita por Imielinski e Lipski jIL841 determina as condições mínimas que uma extensão do modelo relacional para tratamento
de valores vazios deve satisfazer. Além disso, permite comparar diferentes propostas
de extensão do modelo em relação à correção semântica dos operadores relacionais.
Em jiL841, temos também a definição de duas extensões ao modelo relacional, as
V-tabelas e as C-tabelas, que são comparadas com as extensõesjá conhecidas.

Um conceito básico a ser definido antes de se apresentar os sistemas de representação é o de "multirelação". Em jIL841 temos diversas definições de "multiobjetos" que são, basicamente, sequências de objetos. Uma mu/tirelação no esquema
IR-, . . . , .Z?,.l é uma sequência

de relações

lrl, . . . ,r.l

tal que cada ri segue o esque-

ma .l?i. A notação adoradaé r,s, para relaçõese r,s para multirelações.Em geral,
sequências de objetos (ou multiobjetos) são representados por caracteres em negrito.
O esquema, ou tipo de uma multirelação r é a sequência IRi, . . . , X.l e é representado
por a(r). O conjunto de todas as multirelações do tipo IRi, . . . , R,.l é representado
por RIRÁ,. . . &.l. Um conjunto Â' de multirelações é homogéneo se a(r) = a(s),

para todo r, s em X. A classede todos os conjuntosholllogêneosde conjuntos de
multirelações é representada por Z.
Uma expressão

multirelacional

Q é uma sequência

f = 1./l, . . . ,/kl onde Q é um

subconjunto dos operadores relacionais usuais (união, diferença, projeção,. . . ) e ./; C
Q, para i=1,. . . ,k.

Uma multitabelaé uma "multirelaçãogeneralizada", onde as duplaspodem con
ter valores vazios. As mesmas notações usadas para multirelaçõessão usadas para
multitabelas.
Um sistema de representaçãoé uma tripla (7, Rep, Q), onde
B 7 é um conjunto de multitabelas
8 Rep é uma aplicação Rep : 7 ---}Z, a ser detalhada posteriormente
B Q é uma expressão multirelacional

O significado do mapeamento Rep é o seguinte: para cada multitabela T, Rep(T)
é o conjunto das multirelações que podem ser obtidas a partir de T substituindo
valores vazios por valores do domínio.

Uma definiçãonatural de uma função f(T), onde f é uma Q-expressão(isto é,
composiçõesde operadores relacionaisem Q) pode ser criada se imaginamos que T
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representa a informação incompleta que possuímos a respeito de alguma multirelação
r € Rep(T). A situação ideal seria que existisse a mesma relação entre f(T) e f(r),
de modo que f(Rep(T))= Rep(f(T)).
Infelizmenteína-maioria

das-rezes

& est,Futura-doxonjunto

KRep(111)anão &re

presentável
por nenhumIJ € Z, isto é, não há nenhumU em Z tal que Rep(U)=
f(Rep(T)).
O último conceito que resta a ser definido para que se possa explicar a "condição"
que o mapeamento Rep deve satisfazer é o conceito de f-informação em um conjunto
de multirelações .Y, denotado por .Yr. Intuitivamente, .YÍ é a multirelação maximal
s tal que s Ç f(r'), para todo r' c .V. A expressão

,YÍ = Of(X)
traduz essa noção intuitiva apresentada.
Dizemos que um conjunto ,Y, y de multirelações são Q-equivalentes se .t'r = )F,

para todo f em Q (Notação:

R.P(T) =.,Y.

.Yr =n y').

Uma multitabela T Q-representa ,Y se

Finalmente podemos completar a definição de sistemas de representação. Uma
tripla (7, Rep, Q) é um sistema de representação se, para cada Q-expressão f e para
cada multitabela T existe unia multitabela U que Q-representaf(Rep(T)), isto é,
f(Rep(T)) pode ser definido de modo que Bep(f(T)) =nRep(U) =n f(Rep(T)).
A partir dessas definições, Imielinski e Lipski provaram que o modelo de tabe-

las com valoresvazios de Codd com sua álgebrarelacionalestendidaé um sistema
de representação onde Q=lProjeção, Seleção}, ou sqa, somente esses operadores
relacionais funcionam e podem ser compostos para formarem uma expressão semanticamente correra.

Em jIL841 há algumas propostas de novos modelos de dados. A primeira proposta
são as V-tabelas, que possuem, ao invés de uma marca para representar valores
vazios, símbolos diferentes para valores vazios diferentes. Adquirindo a habilidade de
representar que dois valores vazios, apesar de desconhecidos, representam o mesmo
valor do domínio, ganha-se poder suficiente para que o sistema de representação
correspondente tenha Q=lProjeção, União, Junção e Seleção positivas , onde entendese por seZeçãoposííiua a seleção onde a condição especificada não envolve negações.

O exemploa seguir ilustra uma V-tabela:
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Nome
Cardos

Juca
Jorna
José
Uma extensão das V-tabelas,

Idade

T

En dereç o

São Paulo
Rio

as C-tabelas,

permitem um sistema de represen-

tação onde Q=lProjeção, União, Junção e Seleção}, ou seja, pode-se usar qualquer
tipo de expressão no operador de seleção. As C-tabelas têm os mesmosvalores vazios identificados das V-tabelas, e uma coluna adicional onde se pode escrever uma
condição qualquer envolvendo os valores vazios e valores do domínio. O exemplo a
seguir ilustra uma C-tabela:
Nome

Carlos

Juca
Jorna
Joseé

Idade

T

R.H-'-'.
São Paulo

Condição
n..l. ?é São Paulo

Rio

n.4, # 20
n.4, # 20 /\ n,4. # SPaulo

n''ll

Para cada um dos modelos, V-tabelas e Cl-tabela, temos em jIL841 uma extensão
da álgebra relacional correspondente. O modelo das V-tabelas tem a grande vantagem
de que a definição dos operadores relacionais é praticamente idêntica à dos operadores
relacionais

"usuais".

Dessa forma,

a nível

conceptual

(isto é, sem considerações

de

implementar;ão),as V-tabelas são un] modelode representaçãosimplese bem mais
poderoso que as tabelas com valores vazios de Codd.

4.5

Relações com valores lógicos armazenados

Gessert IGes911propôs um método para o tratamento de informação incompletaou
inaplicável armazenando,para cada atributo de uma tupla de uma relação onde se
permita valores vazios o va]or lógico associado. Entende-se por valor lógico um dos
valores: Verdadeiro, Falso, Possível e Inaplicável da lógica de 4 valores.
Este método se propõe a substituir o método da marca, no qual se indica que o
valor armazenado é um valor vazio (aplicável, inaplicável ou desconhecido).

INFORMAÇÃO INDEFINIDA

4.6.

55

A idéia básica é criar um "espelho" de cada relação, onde nos atributos que não

fazem parte da chavearmazena-seum dos valores(V,F,P,l).

O exemploa seguir

representa um pequeno cadastro de funcionários com a tabela lógica associada, onde
o atributo (7odé a chave da relação

1011

205
135

Mano
Lucra
Claudio

]atgo
Diretor
Analista

Nome

1011
205
135

[

r

No exemplo,o atributo Cargo na tupla (205, Lucra, -) é um valor vazio aplicável,
pois na tabela lógica temos o valor P

Quando existe um valor vazio, este é representadocolocando-seum valor do
domínio padrão na tabela de dados e colocando-se o valor lógico correspondente (P
ou 1) na tabela lógica. Segundo Gessert, este método traz várias vantagens conceituais, pelo fato de não ser necessária nenhuma estrutura adicional além das tabelas no
modelo relacional. Além disso, os valores lógicos podem ser manipulados normalmente através de comandosSQL, por exemplo. Pode-seainda fazer cálculos envolvendo
tabelas com valores vazios. Pelo método das marcas de Codd, isto era muito mais
complicado uma vez que era necessário fazer a distinção entre valores vazios e nãovazios. Nesse novo método, os valores vazios assumem um valor padrão e a distinção
é feita somente na tabela lógica.

4.6

Informação Indefinida

Para representar informação indefinida e incompleta, Liu e Sunderraman ILS901introduziram uma extensãodo modelo relacional que chamaram de l-tabelas. Em linhas
gerais, uma l-tabela é dividida em três componentesbásicos:
8 a parte "com certeza", que é uma relação como no modelo relacional

e a parte "indefinida", representada,por uma relação onde cada tupla é uma
disjunção de 2 ou mais tuplas.

e a parte "possível", que é também uma relaçãono sentidousual
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Intuitivamente, a parte "com certeza" representa os fatos que se conhece totalmente; a parte "indefinida" representa fatos que se conhece parcialmente, isto é,
sabe-se que um dos fatos representado pelas duplas na disjunção é verdadeiro (representação de uma disjunção); e a parte "possível" representa fatos que não se conhece,

mas possivelmentesãoverdadeiros. O exemploabaixo ilustra uma l-tabela:
Nome

Idade

Jogo
rosé
Paulo
Mana
Mana
José

25
30
60

Marcos

30
30

Carlos

30

35
36

A l-tabela acima representaos seguintesfatos

B João tem 25 anos, José tem 30 e Paulo tem 60 anos
8 Mana tem 35 ou 36; Marcos ou José têm 30 anos

e Cardos possivelmentetem 30 anos
Liu e Sunderraman definiram taml)ém o conceito de informação representada

em uma l-tabela: basicamenteuma l-tabelaresume as diversaspossibilidadesda
realidade que se conhece parcialmente. Há uma analogia com as relações com valores
vazios pois estas também podem ser encaradas como representando diversas relações,

uma para cada possívelsubstituiçãode valoresvazios por elementosdo domínio. A

l-tabela resume algumas dessas possibilidades, ou melhor, representa restrições sobre
possíveis valores assumidos pelos vazios.
Formalmente, o esquema de uma ]-tabe]a é um esquema R = 1.4i, . . . , ,4«l onde
a cada nome de atributo .4i está associado um domínio l)í. Uma tabela é uma tripla

T = 17'n,
T/, 7}l onde

e Tn Ç; Z)i x . . . x Z).
(definição usual de relação)
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B T/ Ç {c l c C 20ix-'xo« e l c l> 1}
(T/ Ç conjuntos de duplas, onde são excluídos os conjuntos unitários - neste
caso não há disjunção)

e

P

l x

x.E

(definição usual de relação)

A partir desses conceitos Liu e Sunderraman reviram todos os operadores da
álgebra relacional para aduar sobre l-tabelas. Definiram também o conceito de redundância em l-tabelas e um operador para remoção dessas redundâncias.

Em ILS911,Liu e Sunderraman estenderamo conceito de ]-tabelas para permitir
a representação de informação indefinida sob forma de disjunções entre duplas de
relaçõesdiferentes. Para isso definiram as M-tabelas.
Numa analogia com o modelo relacional, as l-tabelas são as relações e as M-tabelas
são conjuntos de relações. E necessárioconsiderar conjuntos de relaçõesjustamente
para se permitir disjunçõesentre as duplas de relaçõescom atributos diferentes.
Por exemplo, considere os fatos representados pela l-tabela no exemplo anterior

e mais os seguintes:

B Cardos é o filho de Paulo

e Mana é a filha de Paulo, se Mana tiver 35 anos
O segundofato pode ser re-escritona forma "Mana tem 36 anos ou Mana é a
filha de Paulo". Estes fatos podem ser representadosatravés da seguinteM-tabela:
Idades
Nome
Idade

Jogo
José

Paulo

Mana
Mana

Filhos
Nome

25
30
60

José
Marcos

Mana

36

Carlos

30

Paulo
Paulo

Carlos

Mana
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Ou seja, é como se fossem concatenadasduas (ou mais) l-tabelas, sendo que as

duplas com dados em mais de uma l-tabela são as "disjunções entre duplas em relações
distintas"

A definição formal das M-tabelas é bastante similar à das l-tabelas, com a diferençade incorporar mais de um esquemae não mais fazer distinçãoentre duplas
definidas e indefinidas (TD e T/ se fundem num único conjunto). A distinção é feita
somente entre as tuplas "possíveis". A álgebra relacional é revista e são definidos os
conceitosde redundância e o operador para sua remoção.
Um outro tipo de extensãopara incorporar informaçãoindefinidafoi proposto por

Grant IGra791 que sugeriu o uso de intervalos de valores ao invés de valores atómicos
nas relações. Dessa forma, por exemplo, o fato "Jogo tem entre 30 e 40 anos" pode ser
expresso em uma única dupla da relação r(Nome, .rda(Ze):(João,/30,40/).
Grant não
discutiu profundamente a extensão completa do modelo relacional necessária para o

uso de intervalos. Comenta apenas que seria necessária uma lógica de 3 valores e
apresenta uma deânição do operador de junção, praticamente idêntica à definição
de junção natural, apenas com a diferençade permitir o uso (e portanto teste de
igualdade) entre intervalos.

Capítulo 5
Representações

lógicas

A especificaçãoformal de bancos de dados pode ser feita, basicamente,de duas formas: utilizando o formalismo lógico ou o algébrico ICst871. No formalismo algébrico,
utilizamos os operadores da álgebra relacional para descrever o funcionamentodos
bancos de dados. No formalismo lógico, a ferramenta utilizada é a lógica de primeira
r
ordem

A definição de lógicas multivaloradas foi o primeiro passo para se tratar expressões envolvendo valores vazios. Alguns autores preferem utilizar a lógica de primeira
ordem como formalismo para descrever o comportamento dos bancos de dados relacionais ao invés de álgebra relacional e analisar sob esta ótica o problema dos valores
vazios
O traba]ho de Ga]]aire et.a]. IGMN841 mostra de forma resumida e bastante completa os vários pontos de integração entre a teoria de bancos de dados e a lógica. Em
bancos de dados relacionais, por exemplo, a lógica aparece no cálculo relacional, na
definição e verificação de restrições de integridade, além da contribuição já destacada
no estudo de valores vazios.

Um dos trabalhos mais completos nessesentido foi desenvolvidopor Reiter IRei841.
Nesse texto, ele destaca a formalização lógica feita por outros autores com base em
teoria de modelos e propõe a teoria de prova como uma ferramenta mais poderosa
para descrição da teoria de bancos de dados relacionais usando lógica.
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5.1

REPRESENTAÇÕESLÓGICAS

Linguagens Relacionais

Para formalizar a teoria de bancos de dados relacionais através da lógica, Reiter
IRei841introduziu o conceito de linguagemrelacional, As linguagensrelacionais são
um tipo particular de linguagens de primeira ordem, possuindo os recursos necessários
para a descrição formal de um banco de dados relacional e de consultas submetidas
ao mesmo. Uma linguagem relacional R pode ser definida com um par (A, W) onde
A é um conjunto de símbolos, denominado a/yabetoe W é um conjunto de expressões
sintaticamente correias (chamadas fórmulas). No alfabeto A teremos:

e um conjuntoinfinito de uaMáueÍ=a,y,z,
' um conjunto (não vazio) finito de col stantex a, b, c, 10, Alice, Beto,
8 um conjunto (não vazio) finito de predicadosP, Q, R, Funcionário,

A cada predicado está associadoum inteiro m > 0, o grau ("aridade") do
mesmo, que denota o número de argumentos do predicado. Dentre o conjunto
de predicados, destacam-se alguns de uso especial:

o predicado binário de igualdade
um subconjunto de predicados unários, denominados tipos simp/es

8 sinais de pontuação: (, ),

.

conectivos lógicos:

+

(in)placa), .A (e), V (ou), -- (não), $ (equivalente)

.(luantificadores: ](existe), V(qualquer)
Não existem símbolosfuncionais no alfabeto A (como é usual na lógica de primeira ordem), pois não são necessáriospara a formalizaçãodo banco de dados e das
consultas ao mesmo.

Um te7v7zto
é uma variável ou uma constante. Se P é um predicadode grau m, e
t:,...,t. são termos, P(ZI,.. .,t.) é uma/órmu/a atómica. Dizemos que P(Zi,. ..,Z«)
é um. fórmula atõ«üc. básíc« se os termos (t., . . . , t,.) são todos constantes.

O conjunto W de /Urna/as é definido recursivamente da forma:
l

Uma fórmula atómica é uma fórmula

2. se.«. e «,, são fórm«las,e«tão (.«- A«,,), («,- V.«:), (w- :+ .«:), (.«- + .«,), (-' .«-)
são fórmulas.
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Se « é «ma «riá«]

fórmulas.
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e :« é uma fórm«]a, então Vz(«,) e ]«(w) t.mbém são

Os tipos de uma linguagem relacional (uma analogia com os domínios de atributos
e relações) também são definidos de maneira recursiva:

1. Um tipo simples é um tipo

2. Se TI,

5.2

, T2 são tipos,

(TI A T2), (TI V T2) e (-.TI)

também

são

Semântica de linguagens relacionais

A semântica de uma linguagem relacional R=(A,W) deve precisar o significado de
cada símbolo em A e, a partir dessessímbolos, atribuir um valor lógico (Verdadeiro,
Falso) às fórmulas em W. Para tanto são necessárias as definições a seguir.

Uma interpretaçãol de uma linguagemrelacionalR = (A,W) é uma tripla (D,

1<, E) onde

8 D é um conjullto finito (não vazio), chamado Domínio de 1, tal que as variáveis
de A só podem assumir valores em D.
e K é uma aplicação que associa a cada constante em A um elen)ente de D
8 E é uma aplicação que associa a cada predicado m-brio P en] A, un] conjunto
de m-tuplas em Z)" (E(P) Ç D'").
Dada uma interpretação l=(D,K,E)

de uma linguagem relacional R=(A,W),

uma

atribuiçãode valoresp é uma aplicaçãode variáveisem A sobreos elementosdo
domínio D, isto é, para cada variável # en] A, p(z) C D. A partir dessa atribuição de
valores a variáveis, pode-se definir uma atribuição de valores a termos da forma:

. P(t.)
.

p(t.)

p(a), se ti é u:na -riável
=

K(c),

se t. é «ma

consta«te

z
c

Define-se então a re/ação de bati:s/abí/idade E::.r,, da forma
l

b/,, P(t.,.. .,t«) se e some«te se a m-t«pla (p(ti),

cada fórmula atómica P(ti,...

, t«) em W

, p(Z«.)) C E(P), para
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2. f:=/.P wl /\ w2 se e somente se f:=1,Ptoi e f:/,P w2
3. f:=/,P wi V lo2 se e somente se l=1,P toi ou l:::l,P to2

4. E:i,, ''wi se e somente se não ocorre k:/,, wl
5. f:/,, '"1 + '-2 s' ' somente se bJ,,

--.«i ou f::l., .«,

6. l::=/,Ptol '++'to2se e somente se l::=/.Ptoi =1' to2e l==/,Pto2=+"1.0i

7. f::/,, Vz(tol) se e somentese, para todo d C D, l:/,,1,/4 tol, ondeplay/dé uma
atribuição de valores idêntica a p com a diferença que atribui à variável a o
valor d.

8. f:i,, ]z(.«i) see some«te
se f:::/,,=Vz-.«,.
A partir da definição de E:/,,, definimos o ua/or /ógíco de uma fórmula em uma
interpretação. Dizemos que k:/ to se e somente se E:/., to, para toda atribuição de
valores p. Nessecaso, to é dita Verdadeira na interpretação 1. Uma interpretação l

é um made/oda fórmula w se to é verdadeiraem 1. Dizemosque l é um modelode
um conjunto W de fórmulas se to é verdadeira para toda fórmula w € W'

O exemplo "acadêmico" a seguir ilustra os conceitos apresentados. Seja R = (A,
W) a linguagem relacional onde

B predicadosde R: Professor(z), Disciplina(=), Aluno(z), Leciona(z, y),
Matric«lado(z,y) e =(3,y) (pode-se «s.r . notação "(z = y)")

. tipos simplesen] R: Professor(z), Disciplina(z), Aluno(z)
e constantesen]A: {Prof.Alberto, Prof.Betina, Prof.Claudio, Alice, Belo, Cardos,
Digna, Geometria 1, Geometria 11,Biologia 1, Biologia ll}

São fórmulas dessa linguagem, por exemplo
. V# Professor(a)

.

:+ ]y Leciona

(z,3/)

Vz A]uno(a) :> ]y Matriculado (z,y)

São tipos nessalinguagem,por exemplo: Professor(z), Professor(z) V Aluno(z),
Aluno(z), Disciplina(a).
Uma possívelinterpretaçãol para essa linguagemé:
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8 D = {Prof.Alberto, Prof.Betina, Prof.Claudio, Alice, Belo, Carlos, Digna, Ge.
ometria 1, Geometria 11, Biologia 1, Biologia ll}

e K associauma constanteem A com um elementodo domínioD de mes
e As duplas em E são representadas em forma tubular, como segue:

Professor

Prof.Alberto
Prof.Betina
Prof.Claudio

Prof.Alberto
Prof.Alberto
Prof.Betina
Prof.Claudio
Prof.Claudio

Disciplina

Geometria

Geometria ll
Biologia l
n;.l..:

Geometria l
Geometria ll
Biologia l
Biologia l

Biologia ll

Prof.Alberto
Prof.Betina
Prof.Claudio
Alice
Belo
Cardos

Digna

Geometria

Aluno
Alice
Beta
Carlos
Digna

l

l

Geometria ll
Biologia l

Biologia ll

. TT

Alice
Alice
Belo
Carlos
Digna
Digna

Geometria

Biologia l
Geometria

l
l

Biologia, l

Geometria ll
Biologia ll

Prof.Alberto
Prof.Betina
Prof.Claudio
Alice
Belo
Carlos
Digna
Geometria

l

Geometria ll
Biologial
Biologia ll

Essa interpretaçãoé um modelopara, por exemplo,as seguintesfórmulas
. VzVy (Lecio«a (z,y)

+ Professor(z)

A Aluno (3/))
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. VzVy

(Matriculado

(z,y)

:> Aluno

REPRESENTAÇÕESLÓGICAS

(z) A Disciplina

. Vz]3/ (Disciplina(z)

A Professor(y)

::> Leciona

(z, y))

.

A Professor(z)

:»

(a, y))

Vzly

(Disciplina(y)

Leciona

(y))

A definição das linguagens relacionais e suas interpretações são úteis para deixar clara a distinção entre símbolos sintéticos (objetos no alfabeto) e objetos do
domínio. Na área de bancos de dados é comum assumir que as tabelas definem uma
série de proposições verdadeiras. No exemplo anterior, temos as proposições Professor(Prof.Alberto),

. . . , Matriculado(Digna,

Biologia

11), etc.

As proposições

não

deânidas (isto é, que não constam nas tabelas) são assumidas como falsas (CWA).
Uma interpretação l=(D,K,E)

[ef7retação

re/acionaZ se:

de uma linguagem relacional R=(A,W)

é uma ín-

1. 0 mapeamento
K A --, D é uma função injetora e sobrejetora
2. E(=) = {(d,d) l d c n}
Um Z,arco de dados relaciona/é uma tripla (R,l,IC) onde
l

R é uma linguagem relacional

2. 1 é uma interpretação

relacional de R

3. IC é u]n conjunto de fórmulas en] R, chamadas de restHções dc 7tegHdade.
Em particular, para todo predicado m-ário P, a menosda igualdadee de tipos
simples deve existir en] IC uma fórmula do tipo Vzi . . .Vz,. P(zl, . . . ,z..) +
TI(zl) A. . . A T«(=«.), onde Z são tipos.
Para cada predicado P, à exceção dos tipos simples, o mapeamento E(P) é chamado de relação. Quando não llouver confusão, pode-se escrever a relação P para
denotar o mapeamento E(P). As restrições de integridade em IC são ditas sat s/e tas
se l é um modelo para IC.
Podemos notar vários pontos de correspondência entre essa abordagem para a
especificação de bancos de dados e as abordagens analisadas no capítulo 4:
e Os esquemas das relações na álgebra relacional correspondem à aridade dos predicados (a menos dos destacados como tipos ou como igualdade) no formalismo
lógico.
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B Os atributos na álgebra relacional correspondem aos predicados destacados co
mo tipos das linguagensrelacionaisno formalismo lógico.

e Os domínios dos atributos na álgebra relacional correspondem aos elementos
associados pelWlicações EWerpretau$o
das tinguagennehcionais)aos
tipos no formalismo lógico.
8 As relações na álgebra relacional correspondem à aplicação E associada aos predicados que não são destacados como tipos nem como igualdade. Essa aplicação
associa a esses predicados o conjunto de duplas que é a "relação" no formalismo
logico

Reiter IRei841 apontou uma série de problemas da representação através da teoria
de modelos. Em particular, o problema dos valores vazios foi analisado (na verdade
apenas o valor vazio n..i). Como já foi visto anteriormente, permitir o uso de valo-

res vaziosnas relaçõestraz a necessidadede uma lógicamultivaloradapara avaliar
expressões que envolvem valores vazios. Com isso, é necessário reavaliar também os
operadores da álgebra relacional.

SegundoReiter, o uso de lógicas multivaloradasé uma consequênciadireta e

natural da representação através de teoria de modelos dos bancos de dados relacionais,

pois os modelos estão intimamente ligados ao conceito lógico de Verdade. Uma vez
que dois valores lógicos são suâcientes para avaliação de consultas em bancos de
dados sem valoresvazios, é natural introduzir novosvalores lógicospara consultas
em interpretações onde é permitido o uso de valores vazios.

5.3

Teoria de prova

Uma teoria relaci07}a/de uma linguagem relacional R=(A, W) é um subconjunto de
fórmulas T Ç W que satisfazem as seguintes propriedades:

1. Se cl,
(a) Vg(z

, c. são as constantes do alfabeto A, T deve conter as fórmulas
= cl V . . . V :« = c,.).

Esta

fórmula,

denominada

axioma do dom:h o

/ecÀado,traduz o fato de que as constantesdo alfabetosão os únicos
indivíduos na teoria. Dessa forma, estamosassumindoa CWA.

(b) Uma série de Mrmulas do tipo -. (ci = cj), para ij = 1. . . n, i< j. Estas
fórmulas, denominadas axiomas dos lzomeslíl&Ícos,traduzem o fato de que
constantes com nomes distintos representam indivíduos distintos.
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2. T deve conter os axiomas da igualdade

(a) Reflexividade:
Vz(== a)
(b) Comutatividade:
VzVy(z= y ::> y = z)
(c) Transitividade:
VzVgVz(z= y A 3/= z :+ 3 = z)
(d) Princípio da substituiçãode termos iguais (Leibnitz): Para cada predicado
m-ário P de A, Vzi...Vz« IP(ai,...,z.) A zl = yl/\...A z. = y.::>
p(v- , . . . , v.)l.
Para algum subconjunto 6. Ç W de fórmulas atómicas básicas, (sendo que
nenhuma das fórmulas em a. contém a igualdade), A Ç T. Estas fórmulas traduzem os fatos especificadospelas relações no banco de dados. Para cada predi-

3

cado m-ária (a menos da igualdade), definimos um conjunto CP de m-duplas de
contentes OP = {(c-,...,.«.)
l P(cl,...,.«.)
C A}. O conju«to {P(ci,...,.«.)

(ci,...,c.)

C CP} é chamadoa extensãoda relaçãoP em T. Seja Cp =

{(c},...,cl.),(c?,...,cà),

...,(c;,...,c:l.)}.

Então, além das fórmulas em A,

T deve conter a seguinte fórmula, chamada axioma do compZetamento:
Vai

Vz«P(zi,

, *.)

+

(,.

= c: A

(,- = c? A

(=-= q A

A.«
4. -,,.

V

A «« = q.)

Se (7p = {}, então a extensão de P em T é vazia, e o axioma do completamente
fica da forma Vzl . . .Vz,.--P(zi,

. . . , n.)

O axioma do completamento

traduz

o

fato de que somente as duplas pertencentes à relação P são fatos verdadeiros,
isto é, a fórmula -.P(di,...,d,«) deve ser verdadeira, se a dupla(di,...,d«)
não pertence à relação P. Novamente estamos assumindo a hipótese do mundo
fechado (CWA).
4. Somente as fórmulas especificadas nos itens anteriores estão em T, isto é, T não
contém mais nenhuma fórmula.

No exemplo "acadêmico", a teoria T deve conter os axiomas
l

domínio fechado: Vz (z=Prof.Alberto)
(,=Biologia
1) V (==Biologia ll)

V (z=Prof.Betina)

V

V

2. nomes únicos: -.(Prof.Alberto=Prof.Betina), -.(Biologia l=Alice),
-.(Diana=Biologia

ll)

3. axiomas da igualdade
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4. fatos atómicos em A: Professor(Prof.Alberto),
Matriculado(Digna,Biologia ll)

, Disciplina(Biologia

l),

5. axiomas de completamento
. Vz (Professor(a)

+

(a=Prof.Alberto)

V (z=Prof.Betina)

V

(z=Prof.Claudio)
. Vz (Disciplina(a) ::> (z=Geometria 1) V (a=Geometria 11)V
(«

iologi. 1) V (,

Biologi. ll)

. Vz(Alu«o(z):>(z=Alice) V(z=Beto) V(z=Carlos) V(z=Dia«a))
. VzVy (Leciona(z,y) ::> (z=Prof.Alberto) A y=Geometria 1) V
(z=Prof.Alberto A y=Geometria 11)V
(z=Prof.Betina A y=Biologia 1) V
(z=Prof.Claudio A y=Biologia 1) V
(z=Prof.Claudio

A y=Biologia

ll))

. VzV3/(Matriculado(z, y) ::> (a=Alice A g/=Geometria1) V
(a=Alice A y=Biologia 1) V
(z=Beto A y=Geometria1) V
(*
arcos.'. y
ologi. 1) V
(z=Diana A =Geometria 11)V
(«

,«.

A y

logra ll))

Reiter provou a equivalência entre interpretações e teorias relacionais mostrando
que cada teoria relacional possui unia única interpretação relacional e vice-versa, isto
é, para cada interpretação relacional pode-se contruir uma teoria relacional corres-

pondente. Dessa forma, pode-sedefinir um banco de dados relacionalatravés de
teorias relacionais.

Um Z,arco de dados re/acÍ07}a/é uma tripla (R,T,IC) onde R e IC são como anteriormente e T é uma teoria relacional. As restrições de integridade em IC são ditas
satisfeitas se para cada 10€ 1C, T F to, ou seja, pode-se construir uma prova de w a
partir dos axiomas em T

Reiter apresentou também extensões da teoria relacional para representar fatos
disjuntivos e valores vazios. Neste texto consideramos apenas a extensão para valores
vazios. Basicamente, deve-se considerar um conjunto extra de constantes (valores
vazios) N=ln.4. , . - - , n,4,}. As constantes do alfabeto A são separadas em dois grupos

disjuntos: vazios e não vazios. São necessários vários símbolos 7}.4.pois, para cada fato
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(dupla) envolvendo valores vazios, deve ser usado um símbolo diferente, caso contrário
a teoria de prova entende todos os valores vazios como uma única constante, e podese obter resultados indesejáveis. Por exemplo, podemos incluir no banco de dados os
fatos
a

e Alice está matriculada em mais uma disciplina, mas não se sabe qual

e Beto está matriculado em um curso lecionadopelo Prof.Claudio
correspondentes às fórmulas

e Matriculado(Alice, n.4)
e Matriculado(Beta, n.4) A Leciona(Prof.Claudio, n.4)
Se incluímos essas fórmulas, através da teoria de prova construída conclui-se
que Alice está matriculada no mesmo curso que Beta, e que este é lecionado pelo
Prof.Claudio, mas não era essa a intenção. A solução é identificar cada valor vazio
como uma nova constante (ou seja, utilizamos o mesmo conceito de valores vazios
identificados descrito no capítulo 3), sempre que se insere um novo fato independente.

No caso, devemosincluir as fórmulas:
. Matriculado(Alice,

n.4.)

B Matriculado(Belo,

n.4,) A Leciona(Prof.Claudio,

n.4, )

Os valores vazios não devem constar nos axiomas de nome únicos, por razões
óbvias. Como não se sabe o valor real que um valor vazio n.4 representa, não se deve
afirmar n.,l # c, para nenhuma constante (não vazia) c. Em casos particulares, no
entanto, pode-se incluir fórmulas desse tipo. Por exemplo, se temos a informação:

"Belo está matriculadoem mais um curso, não se sabe qual, mas não pode ser

Biologia 11", incluímos as fórmulas Matriculado(Belo, n.4. ) e -.(n,4. = Biologia ll).

Uma teoria relacional com valores vazios sobre uma linguagem relacional R=(A,W),
onde A = C U N, é um conjunto de fórmulas que satisfazem as propriedades:
l

T contém os axiomas de domínio fechado: Vz (z = c] V

N=

n,4: V . . . V # = n.4,).
T contém

os axiomas

de nome

único:

-- (ci = cj)

, para

T pode conter unia ou mais desigualdadesda forma:

ij

1,...,n,i

< j
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. --(n.4.= cj), para l$ i$ r, l$ j $ n
. -.(n.4. = n..4,), par' ij ' l,. . . ,r, i< j.
2

T contém os axiomas da igualdade usuais

3

Para algum subconjunto 6. Ç W de fórmulas atómicas básicas, A Ç T. Para
cada predicado m-ário P (a menos da igualdade), definimos um conjunto /(p de
m-tuplas de contentes de C U N da forma /rP = {(kl,...,k«)
P(ki,...,k«)
C A}(#í pode ser cJ ou n.4,). Seja /rp = {(ki,...,AZ.),.
. .,(ti,...,kà)}.
Então,
além das fórmulas em A, T deve conter a seguintefórmula, chamada axioma
do conapletamento:
Vz.

. . .Vz«P(zl

,

, .«)

::>

(,:

A.«

(,:

A««

(,-

A««

V

Se /{p = {}) então o axioma do completamento fica da forma
v,....v««
(,-,...,«.)
4. Somente as fórmulas especificadas nos itens anteriores estão em T

A definição de bancos de dados relacionais cona valores vazios é idêntica à de
bancos de dados relacionais usando uma teoria relacional com valores vazios ao invés
de teoria relacional. A distinção entre constantes não vazias e valores vazios é feita
através da omissão dos axiomas de nomes únicos para os valores vazios, justamente
para exprimir o fato de que não se possui nenhuma informação sobre a identidade
dos mesmos.

5.4

Semântica de partição

Utilizando teoria de modelos para representação de bancos de dados relacionais, Laurent e Spyratos ILS881desenvolveram um algoritmo para cálculo de consultas em bancos de dados com informações incompletas e dependências funcionais. Entende-se por

informação incompleta, nessecaso, fatos disjuntivos.

Reiter IRei841já havia notado que a teoria de modelos poderia ser uma forma
elegante de se formalizar e tratar este problema. No exemplo do banco de dados
"acadêmico" , o problema aparece se tentamos representar "Belo está matriculado
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em Biologia l ou Biologia 11,mas não se sabe qual". Através da teoria de modelos, representam-seessesfatos considerandoduas interpretações,uma onde temos
Matriculado(Beto, Biologia 1) e outra onde temos Matriculado(Belo, Biologia ll).
Com a formalização desse conceito intuitivo apresentado por Reiter, Laurent e
Spyratos definiram dois tipos de tuplas em um banco de dados relacionallógico:
e t é dita ceda se t é verdadeira em todas as interpretações consideradas
B t é dita possa'üe/se Z é verdadeira em alguma das interpretações consideradas

No exemploapresentadoa dupla Matriculado(Alice, Geometria 1) seria certa, e a
dupla Matriculado(Belo,

Biologia 1) seria possível

A partir dessa definição, os autores desenvolveramum algoritmo para avaliação de
consultasque, basicamente, constrói um modelo especial para o banco de dados, que
contémas informaçõesnecessáriaspara que se calculemas duplascertas e possíveis
como resposta a uma consulta.

E interessantedestacar que a lógica é um formalismoelegantepara se tratar o
problema de valores vazios, seja através da teoria de modelosou da teoria de prova.
No entanto, as representações lógicas e algébricas são equivalentes, e se confrontam
com o mesmo tipo de problema decorrente da utilização de valores vazios: enquanto
na representação algébrica a preocupação é com o efeito dos operadores relacionais
sobre as diversas possibilidadesrepresentadas por um banco de dados com valores
vazios, na teoria de modelosprocura-se verificar a validade de uma fórmula nos
diversos modelos de um banco de dados com valores vazios.

A representação através de teoria de prova parece ser mais vantajosa nessesentido,
mas esta vantagem é um pouco ilusória IHPRV 801,pois sugere-seque a avaliação de
consultas seja feita como prova de teoremas. Um provedor de teoremas que utiliza um
método genérico (p.ex. resolução) não possui a eficiência necessária para ser utilizado
em um banco de dados de proporções razoáveis. Consequentemente é necessário
desenvolver algoritmos específicos para consultas nessa representação (no capítulo
seguinte veremos alguns). Estes algoritmos nem sempre devolvem todas as respostas
a um dada consulta.

Além disso, o tratamento de valores vazios através da lógica não leva em consideração os diversos tipos diferentes de valor vazio. O valor vazio n/ tem uma
interpretação bem diferente de n.4, e portanto, a rigor a teoria deveria ser revista
para tratar adequadamente os demais tipos de valores vazios.

Capítulo

6

Consultas
O acessoa bancos de dados relacionais para obtenção de informação pode ser descrito
através dos operadores da álgebra relacional. Portanto, a descrição de consultas
nesses bancos está intimamente ligada com o funcionamento desses operadores.
No capítulo 4 apresentamos diversas extensões do modelo relacional. No presente
capítulo procuramos resumir os problemas encontrados nos operadores da álgebra
relacional em várias dessas extensões e analisar o motivo de surgirem tais problemas.
Apresentamos ainda algumas idéias adicionais sobre a semântica dessesoperadores.

No capítulo 5 vimos representaçõeslógicas de bancos de dados relacionaise observamos a necessidade de algoritmos eficientes para avaliação de consultas quando
via teoria de prova. Apresentamos tanll)ém no presente capítulo alguns algoritmos
para consultas via teoria de prova.

6.1

Seleção e Junção

Os operadores de Seleção e Junção são os que mais sofrem modificações com a introdução de valores vazios nas relações. A seleção é modificada porque utiliza expressões
de comparaçãoentre elementosdo domínio (que agora pode ter valores vazios). A
junção, por ser construída a partir da seleção, também precisa ser modiâcada. Alguns autores notaram que com o uso de valores vazios pode-se definir um novo tipo
de junção, mais abrangente, que Codd ICodd791chamou de ju7 ção e=tema.
A modificação na seleção constitui-se basicamente em acrescentar mais um parâmetro
à operação: além de especificar a expressão de comparação, deve-se especificar também
o valor lógico da expressão. Esta idéia foi usada por Codd - que definiu as seleções
71
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verdadeira e a possível (Cap.4); por Zaniolo, que considerou apenas a versão verda-

deira (Cap.4); e por Gessert, que ao estenderos comandosde SQL, acrescentouà
cláusula where uma sintaxe para especificar valores lógicos (Cap.3).

A junção ganhou sua versão "externa" a partir da idéia proposta em ILP761, onde
Lacroix e Pirotte propõemuma junção "generalizada" cujo objetivo é possibilitar a
recuperação dos operandos a partir do resultado final da junção. No capítulo 4 foram
descritas as adaptações de Codd e Zaniolo para essa idéia. Em ILP761 temos ainda
a definição de operadores de junção não simétricos, onde apenas um dos operandos
pode ser extraído do resultado anal. A definição desses operadores é a seguinte
soam r(R), s(S) du's relações e RI = R - (R n s), R2 = s - (R n s). Então:

. , .FN. = , N . u ((, -- nR(, N ')) x {s- : n..,})
. , N+ ' = , N . u((.

- ns(,

N .)) x {R-:

n..+})

onde {X : n..4} representa uma relação de esquema X onde só existe uma dupla,
com o valor vazio n..! em todos os seus atributos. Intuitivamente, +N seleciona todos
os valores dos atributos do primeiro operando, se um desses valores não ocorre no
segundo operando, e acrescenta o valor vazio nos atributos que não são comuns aos
dois operandos. O exemploa seguir ilustra essas definições:
r

H

S

H
r N+ s

6.2

Propriedades de extensões da álgebra relaci
onal

Um banco de dados com valores vazios pode ser entendido como representante de um
conjunto de bancos de dados sem valores vazios, onde cada elemento neste conjunto
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pode ser obtido a partir de alguma substituição de valores vazios por elementosdo
domínio no banco inicial.

Esta idéia básica foi formalizada e trabalhada de diversas maneiras diferentes:
Bískup [Bis83}chamoude !relações inteEnaslüurelaÇÕes comJaloresl vazios, que

representamo conhecimento
incompletode um modeloreal, representado
por sua

vez por relaçõessem valoresvazios. Imielinski e Lipski jiL841chamaramde Rep(r)
o conjunto de relações(sem vazios) representadospor uma relação r com valores
vazios. Liu e Sunderraman ILS901chamaram de informação representada esse mesmo
conjunto. Maier IMai831denotou POSA(r) o conjunto de relações sem vazios obtidos

a partir de r (com vazios),isto é, as possíveisrelaçõesrepresentadas
por r. A idéia
de mundos possíveis,de Zimányi e Pirotte IZP921também correspondeao mesmo
conceito. Vamos usar aqui a terminologia Rep(r).

A generalização dos operadores relacionais para relações com valores vazios deve
ser fiel à semântica definida pela função Rep. Para tal, os operadores devem possuir
algumas propriedades básicas.
Em jIL841, temos a definição da propriedade "ideal" de tais extensões: o efeito de
aplicar um operador ./ sobre uma relação r com valores vazios deveria ser o mesmo de
aplica-lo sobre todas as relações sem valores vazios em Rep(r), ou seja, Rep(/(r)) =
/(Rep(r))

=

{/(r)

l I' €

Rep(r)}.

Como

apontado

en) jIL841,

esta

propriedade

é

muito difícil de ser satisfeita. Por isso foram definidaspropriedadesmais fracas, que
pudessem ser satisfeitas mais facilmente.
Em IMai831,temos a definição da propriedade adequaçãode um operador. Um
operador

/'

é uma

ea;te7 são adequada

do operador

Rep(.f'(,))

relacional

./ se

a /(Rep(,))

Intuitivamente, aplicando-se o operador ./' à relação I' obtém-se uma nova relação
/'(r), que representa um conjunto de relações sem valores vazios. Neste conjunto

devem estar contida todas as relaçõesem /(Rep(r)), ou seja, as relaçõesobtidas
ap[icando o operador ./ origina] às relações representadas pe]a re]ação original r

Além disso, pode-se exigir que /' inclua o mínimo possível de informação adicional, isto é, que não exista uma relação "intermediária" r' tal que Rep(./'(r)) D

Rep(,') a /(R.P(,)).

Em IZP921temos uma outra forma de abordar a questão: ao invés de se definir a
semântica de um operador ./(r) através de seu efeito ein todo o conjunto Rep(./'(r)),
pode-se considerar apenas a informação que aparece em todas as relações em Rep(r).
O operador estendido .f' deve satisfazer então às propriedades:
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1. RRep(/'(r))

6.

CONA ULTAS

= R./(Rep(,)), ou seja, /' deve pres"var as informações
q-

aparecem em todas as representações possíveis;

2

/'(g'(r))

= /'g'(r),

ou seja, os resultados

intermediários

no cálculo de uma

subexpressão podem ser usados no cálculo da expressão completa.

A segunda condição evita problemas nas extensões dos operadores, decorrentes do fato

de não considerar as iterações entre eles. Esta foi uma das motivaçõesda definição
de sistemas de representaçãoem jIL841.

6.3

Semântica de consultas com valores vazios

Uma consulta a um banco de dados com valores vazios pode ser entendida de duas
formas, dependendo da intenção de quem a formulou. Pode-se questionar o banco a respeito das informações concretas que ele possui ou a respeito das diversas
possibilidades que ele representa. Por exemplo, considere o seguinte banco de dados:
3ürgo
Vendedor
Gerente

Alice
Belo

onde o domínio do atributo F'í/ía/ é {SPaulo,

F'{/{a/

=
Rio, Vitoría}.

As seguintes relações

representam as possibilidades:
Nome
Alice
Beta

=atgo
Vendedor
Gerente

/?{/Ía/

Rio
SPaulo

Alice
Belo

Vendedor
Gerente

Rio
Rio

F'{/ia/

Alice
Belo
Considere também a consulta

Vendedor
Gerente

Rio
Vitoria

"leste os non)es de funcionários da filial SPaulo"

Se interpretamosesta consultada forma mais natural a respostaé "pode ser

Belo". Se, por outro lado, a entendemoscomo "riste os possíveisfuncionáriosda filial
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SPaulo" a resposta é "Belo". Se ainda, a interpretamos como "leste os funcionários
que certamente são da filial SPaulo", a resposta é "não há"

A primeira interpretação correspondeà interpretação natural de um usuário que

ignora-seabancade dadoalemo lt nãaialormiazbs--lá aJerceua p»essmpõela
nãa
ocorrência de valores vazios, por exemplo. Para bancos de dados com informação
incompleta, Lipski ILip791 chamou estas interpretações de "externa" e "interna",
respectivamente. Especificou também dois limites para a interpretação externa de
uma consulta Q:
1. 11Q 11..,o conjunto de objetos que se pode concluir, com certeza, que satisfazem

as condiçõesespecificadasem Q;

2

11C? ll', o conjunto de objetos que podem ou não satisfazer as condições especi
fixadas em Q (mas não se pode concluir que não satisfazem).

No exemplo

e ll funcionáriosem SPaulo 11.= ®
8 ll funcionários em SPaulo ll* = {Beto}

É interessante notar que o cálculo dos conjuntos ll Q 11.e ll Q ll' é relativamente simples de ser feito, quando se questiona sobre apenas um atributo. Quando a
consulta envolve expressões booleanas mais complexas, o cálculo pode ficar bastante complicado, pois, em geral, não se pode decompor a expressão em subexpressões
mais simples sem perdas. Por exemplo, nem sempre é verdade que ll (?i V Q2 ll. =

C?i 11*U ll (22 11.. A seguintesituação ilustra um dessescasos. Consideremosas

relações Lidera(Laer)

e Funcionários(Furlcionário) a seguir.
Lidera
Líder
Alice

Funcionários
Pune oz ár o

Alice
Belo

Suponhamos que o domínio dos atributos Líder e Funcionários seja D=IAlice,
Beto} e considere a consulta: ll Funcionários que são ou não líderes 11.. A resposta é
{Alice, Beto}. Se, no entanto, decompomosa consulta, temos
8 ll Funcionários que são líderes

{Alice }
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8 ll Funcionários que não são líderes 11.= @
Essa situação decorre do uso do valor vazio na relação Lidera. Nesse caso, não se
pode aârmar que Belo é ou não um líder.

6.4

Otimização de consultas com valores vazios

A extensão do modelo relacional com vazios feita por Codd ICodd791 apresentava
problemas na avaliação de consultas, decorrentes da utilização da lógica de 3 valores.

Por exemplo, expressõesdo tipo (Idade 2: 50) V (Idade $ 50) recebemo valor lógico

P (possível)se a duplano atributo Idade contémo valor vazio n.4. Este fato foi
apontado pelo próprio Codd. Uma dupla nessas condições pode não aparecer no
resultado final da consulta.

Muitos autores notaram essa característica e propuseram algoritmos para avaliação de consultas com expressões com valores vazios baseados em estudos de caso,
isto é, análise do domínio do atributo e verificação de tautologias, como no exemplo
anterior. Esta foi a proposta de Grant IGra771. Siklóssy ISik811propõe um algoritmo
bastante eficiente para consultas simples, que descrevemos a seguir.
O algoritmo inicialmente transforma a consulta em uma expressão em lógica sentencial. O exemplo seguinte ilustra essa transformação;
Funcionários

Cod
Digna

Mano

Idade

Contabilidade

Est . Ciui!
Casado
Casado

Consultas sobre a relação Funcionários
l

(/dado ? 50) A (Deito

= Contabilidade)

(/dado< 50) A (Est.C7{uí/
= Casado)

V

2. (.rd«d. ? se) v (.rdad' $ 60)
Sejam

Pl=(Idade Z 50), P2=(Depto = Contabilidade), P3=(Est.Civil=Casado)

e P4=(Idade

$ 60). As consultas transformadas

1. PI A P2 V- PI A P3

são:
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2. PI V P4
As consultas tratadas por esse algoritmo são as formadas por combinaçõesbooleser =.

:Z. >.

etc.

Cada termo primitivo é avaliado segundo a lógica de 3 valores, podendo assumir
então os valores V, F ou P. Se o valor do termo é V ou F, substitui-se o mesmo por
seu valor na consulta transformada. Se o valor é P, não é feita nenhuma substituição.
O resultado é uma expressão em cálculo proposicional, que pode ser calculada eficientemente, obtendo-se um dos valores V, F, P. Nesse caso, P indica que a expressão
pode ser satisfeita.
No exemplo, o algoritmo faria as seguintes substituições:

1. PI A P2 V-PI A P3
na primeiradupla:PI A V V-.PI /\ V = PI V--PI = V
na segunda

dupla; PI /\ P2 V--PI

/\ V = PI /\ P2 V-.PI

= P

2. PI V P4
nas duas tuplas : PI V P4 = P

O resultado da segunda consulta no exemplo poderia ser V, pois a mesma representa uma tautologia para números inteiros. Para que o algoritmo a avalie corretamente, o banco de dados precisa incluir axiomas sobre os números inteiros.

Em linhas gerais, este é o algoriti-noproposto em ISik811. O autor comenta que
as consultas tratadas pelo algoritmo não são gerais, mas na prática são aceitáveis.

6.5

Consultas em representação lógica

Ao apresentar o formalismo lógico para a descrição de bancos de dados relacionais,
Reiter IRei841também definiu uma notação especial para consultas a bancos de dados.

Uma consulta em uma linguagemrelacionalR=(A,W)

é uma expressãoda forma;

{x/T l W(x)}
onde x/T denota uma sequência zl/TI , . . . , 3,./Tn, onde cada 3i é uma variável distinta no alfabeto A e cada Z é um tipo simples em A. W(x) é uma fórmula cujas
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variáveis livres estão entre ]çi, . . . , z. e cujas variáveis quantificadas devem estar associadas a tipos. Se n=0 temos uma consulta tipo SIM/NÃO da forma {W(x)}, onde
W não tem variáveis livres.

Intuitivamente, a resposta a uma consulta {x/T l W(x)} é um conjunto de ntuplas x=(ai,

. . . , =.)

tal que cada zi é do tipo 7} (ou seja, satisfaz o predicado

7})

e o banco de dados satisfaza Mrmula W(x). A seguir temos alguns exemplosde
consultas utilizando o seguintebanco de dados, representadona forma tubular:
Alunos

Disciplinas

Matriculado
Disciplina
Alice
Geometria
Belo
Biologia
Belo
Geometria
,4 /uno

Z){scipZina

ou, de maneira equivalente,representadopelos axiomas

.
.

Vz Z){scípZín«(z) + (z=Geometria) V (z=Biologia)
Vz .4Zu«o(z) :+ (z=Geometria) V (z=Biologia)

. VzVy

M«t,{c«J«d.(z,

y) ::> (z=Alice

(z=Beto

A y=Geometri.)
A g/=Biologia)

V

V

(:«abeto A y=Geometria)
As consultas podem então ser escritas na forma

8 Alunos matriculadosem mais de uma disciplina:
{z/Aluno

l ]y/Disciplina

Matriculado(z, z)l}

3z/Disciplina

l-.(y = z) A Matriculado(z,

y) A

e Alunos matriculadosem todas os disciplinas:
{z/Aluno

l Vy/Disciplina

IMatriculado(z,

y)l}

e Pares de alunos matriculados na mesma disciplina:
{a/A[uno,

y/A]uno

l ]z/Discip]ina

IMatricu]ado(z,

z) A Matricu]ado(3/,

z)l}
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Formalmente,uma n-tupla c=(ci, . . . , c.) de constantesem A é uma respostaa
uma consulta {x/T l W(x)} em relação ao banco de dados BD (onde BD é uma
teoria relacional com valores vazios) se e somente se as fórmula 7}(ci) ,i=1,. . .n e
W(c) podem ser provadas usando axiomas em BD e a lógica de primeira ordem com
igualdade, isto é, se valem as condições:

1. BD F 7t(ci), i=1,2,. . .,n

2. BO F-'W(c)
Note que, no caso de consultas tipo SIM/NAO, o resultado pode ser um conjunto
sem nenhuma dupla (denotado por {}), significando a resposta NAO, ou um conjunto
com uma tupla vazia (denotado por {0}), significando a resposta SIM.

O conjuntode todas as respostasa uma dada consultaé denotadopor ll x/T l
W(x) lIDo. Quando for claro, pelo contexto, o banco de dados BD em uso pode-se
""""

some«te ll x/T l W(x) ll.

6.6

Algoritmos de consulta em representação lógica

Utilizando uma representaçãológica de bancos de dados (Cap.5), Reiter IRei861desenvolveuum algoritmo para avaliação de consultas em bancos de dados com valores
vazios. Este algoritmo foi posteriormente estendido por Yuan e Chiang IYC881 para
tratar informações disjuntivas. A seguir apresentamos o algoritmo proposto e sua extensão. A nomenclatura e notação utilizadas nessa seção são as mesmas do capítulo
5

6.7

Algoritmo l

O algoritmo consiste em decompor consultas seguidamente até alcançar subconsultas
simples e facilmente calculáveis. Nesse processo de decomposição pode haver perda
de informação e por este motivo o algoritmo pode não calcular todas as respostas a
uma dada consulta. O primeiro tipo de decomposiçãoé feito a partir dos resultados:

1. 11x/T
2

n'- (x) AWa(x)

wl(x) l n llx/T l w2(x) ll

x/T WI(x) VW2(x) 1 2 ll x/T WI(x)

u ll x/T

W2(x) ll

CA PnUL0
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A inclusão no sentido inverso (que levaria à igualdade) não é válida. O exemplo
a seguir mostra uma dessas situações:
.

BD

=

{

V«

P(z)

::>

«='

,

Vz T(3) :> iç=a V z=b}

ou, de forma equivalente,na notaçãotubular

T

P

[a

a
b

. ll «/T l P(.) v
Elementos do alfabeto que satisfazem o predicado T e a fórmula P(3) V --P(z)
= Elementos do alfabeto que satisfazem o predicado T (pois a fórmula indicada
é uma tautologia)

= {a,b}

. ll«/T l P(,) ll=

Elementos que satisfazem os predicados T e P = {a}

. ll«/T l-.P(,) ll=

Elementos que satisfazem o predicado T e não satisfazem P

No caso, não é possível provar -P(b),

{}

pois não existe o axioma =(a=b)

Notação: l T l é o conjuntode duplasque apareceno axioma da extensãodo

predicado T. Se o axioma é da forma

,-

V«-,...,V«.T(,-,...,,,«):>

e«tão IT l={(c--,...,c-«),.

A".

ZI

=

C21 /\ . . . /\ 3m

=

C2m

ZI

=

Ckl

=

Ckm

/\ . . . /\ Zm

V . . . V

..,(ck:,. . . ,«.)}

O próximo tipo de decomposição tem o objetivo de remover os quantificadores

(universale existencial). Para tanto, são utilizadosos operadoresrelacionaisde

Divisão e Projeção.

Seja S um conjunto de (n+l)-duplas de constantes,BD uma teoria relacionale T
um tipo simples. Então a dÍuisão de S por T (em relação a BD) é

S -} T

, .,.) l (c-,

, c., b) € S, para todo b €1T l}

6. 7.

ALGORITMO

81

l

Esta definição só é válida quando existe pelo menos uma constante Z)em l T
Seja S um conjunto

de n-tuplas

de constantes

(n 2 1), ii, . . . , {k no intervalo

li,nl

A proleção de S nos componentes {l,... ,ái é

, «) l ] (ó:,

n..,....i.

,b.) C S, aj

bi, , j=1,2,. . . k}

A partir dessas definições podemos apresentar as decomposições que eliminam os
quantificadores das consultas:
. ll x/TI

Vy/TaW(x,y)

. ll x/TI

l ]g//T2w(x,y)

ll

x/Ti,3//Ta

l W(x,g/)

l -+Ta, se l T2 l# {}, o«

T2 1, cmo co«Erário

ll a n..,.....«--

ll x/T:,y/T2

onde x = zi, . . . , z.

u'(x,y)

ll

Assim como na decomposição de expressões envolvendo o conectivo V, as expressões que envo]vem o quantificador ] também não podem ser decompostas sem perdas.
Este fato é razoáve], uma vez que o quantificador ] pode ser escrito como uma série

de "V" encadeados(pois traballlamos com um universo finito de constantes):
]zW(z)

é equivalente a W(al)

V

V H'(««)

onde al , . . . a. são as constantes existentes.
O exemplo a seguir ilustra uma situação onde llá perdas na decomposição

. BD = {V«D(z) :> « = nÁ

V«C'(z) :» 3 = « V z = Z,V 3 = c
V«V3/P(',

y) + (,

= n« A y

b)}

e Axioma de nome único: -.(n.4 = c)
O resultado da consulta
Q = { «/0(z)
e n,4 ) pois

l ]y/C'(y)P(a,y)

A -.(y = c) }
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BD F

D(n.) A C'(a) A P(n« , «) A -.(n«
0(n.) A a(b) A P(n«, b) A --(n«

pois as variáveisdevemassumirum (e somenteum) valor entreas constantesdo
alfabeto e, como sabemos que n.4 # c, a fórmula a # a V z # b, quando z assume o
valor n.4, pode ser provada. Entretanto, não é possível provar separadamente:

BO F-D(n«) A a(«) A P(n«, «) A --(n«
BD F-'0(n«) A C(b) A P(n«, b) A --(n«
Por outro lado o algoritmo vai transformar a consulta em
Q

{ ,/o(,)

v/c'(v)

l p(,,

v) A -.(v

cujo resultado é {}, ou seja, não vai encontrar o elemento n,4 que era a resposta da
consulta original. Por este motivo o algoritmo devolve um conjunto de respostas (no
caso, vazio) que está contido no conjunto de respostas carreto (no caso, {n.4}). Este
é um dos motivos que tornam o algoritmo incompleto.
A decomposição a seguir é usada em consultas onde é especificada, para a resposta,
uma variável que não ocorre livre na Mrmula, isto é, uma consulta do tipo ll x/TI,
y/T2, z/T3 l W(x,z) 11.Nesse caso, a variável y não influencia no cálculo da consulta,
mas a resposta deve conter todas as constantes do tipo T2, na posição especificada.
Assim, temos:

11
x/T , y/T2,z/T3l W(x, z) ll=

ll2 ,«+-.-.«''....,,.+k
onde x=(zi,..

. ,z.),

z=(zi,...,zk),

( l Ta l x ll x/Ti, z/T3 l W(x,Z)

ll)

e x denota o produto cartesiano entre duplas.

Após aplicar adequada e repetidamenteas decomposiçõesdescritas, o resultado é
uma série de sub-consultas"básicas" dos tipos ll x/T P(r) ll e ll x/T 1 - P(r)
Para detalhar o cálculo dessas sub-expressõesdefinimos alguns conceitos auxiliares.

Seja r uma n-tupla (rl, . . . ,r.) de variáveisou constantes,e S um conjuntode
n-tuplas de constantes da forma (tl, . . . ,t.). Intuitivamente, S pode ser entendida
como uma relação (um conjunto de tuplas). Então
E. (S)

para i=1,.

. . n, se ri é constante,

então

ti = ri, e se ri é uma variávela, e
rü , . - . , ri. são os componentes

de r

tais que rf. = . . . - r{. = a, então
t.
't] -' ' ' ' -#.
' 'tkJL
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l

Er corresponde, de certa,forma, ao operador de seleção. Por exemplo, se consideramos
r = (z, g/,a,z,z,y),
e um conjunto S de duplas do tipo (ti,...,t6),
ou seja, vemos
S como uma relação em um esquema /? = {J41, J42, .43, .f44}J4s) .f46}, então }'=,y,a,=.z,y
pode $er entendido como a(.AI = .44 /\ .42 = .46 /\ .A3 = a). Dessa forma, todas as

iestiiçõeiUéiêi;itaípêlã êõhjuntã í iãó iãtiifeítãÁHoti

quã ã çãi;iáçériããolnduz

nenhuma restrição.

O cálculo de uma consulta básica (sem negação) é feito da forma:

11x/T l P(r) ll = 1T l n ni., ,..E.(l p l)
onde x= zl, . . . , Zn, r=rl,
ocorrência de r.

, rm, ri pode ser constante ou variável, e rij é a primeira

Intuitivamente, estamos retirando do predicado P as duplas desejadas e reposici
onando suas colunas para que obedeçam à ordenação solicitada.
No caso especial onde o predicado P é a igualdade, o cálculo fica mais fácil:

. ll«

. ll./rl,

{0}(SIM) se a e Z,são constantes i(lênticm
{}(NAO) se a e b são constantes diferentes

e

,''

e

«/T ,y/T2 1. = 3/ll= {(c,c) lc €1Ti l e c CI Ta l}

n-n,''

ii-l ll'l:;';$

Parao cálculodeexpressões
dotipoll x/T l --P(r) são necessáriasmais defi

nações auxiliares:

8 pejar = ri,. - .,r.,

x=zi,...,a«.,

e c=ci,...,c,,.,

onde cadari podeser variável

ou constante, zi são variáveise cf são constantes. A subsZ{Zuição
de x por c
em r, denotado por rclx é a n-dupla obtida a partir de r substituindocada
ocorrência de zi por ci, para i=1,2..

= (c,b,a,c,d,b).

.,n.

Por exemplo,(z,

3/,a, r,z, y)(b,..d)l(]r.=,;)

e Seja BD uma teoria relacional com valores vazios . Duas duplasde constantes
a e b discordam na teoria BD se e somente se BD f- -- (a=b).

8 Seja S um conjunto de m-tuplasde constantes;x uma duplacom m variáveis
distintasl r uma n-dupla (n 2 m) de constantes ou variáveis, onde as variáveis
de r são as mesmas de x; T um conjunto de n-duplas de constantes. Definimos
o operador l),., (S,T)= { c € S l r.lx discorda de toda dupla t € T }.
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O cálculo de consultas da forma, ll x/T 1 = P(r) ll , onde P não é o predicado de
igualdade,fica:

x/T l n P(-) ll D,.,. ( l 7' 1,1P l )
Para o caso especial onde P é a igualdade, temos : (onde U é o conjunto de
axiomas de nome único da teoria em questão, e a, b e c são constantes)
{0}(SiM),

. ll ,
. ll «/r

{}(NAO), cmo contrário
--(,

. ll«/r l -.(.
e

l x/T[,

se --(«

--(b = «) C U

,) ll
«)

ll

«/r

l -.(«

,)

l c cl r 1,e

y/T2 l --(a = y) ll = {(a,b)

ll

U o« -.(a

ja €1 T] 1, b €1 Ta je
n(a=b)

C U ou =(b:

c) € U}

:,) c u}

SÓ resta agora especificarcomo calcular D,.,(S,T), isto é, como detenninar se
duas duplas a e b discordam. De modo equivalente, pode-sedeterminar quando a e
b não podem ser iguais, ou seja, enl que casos, ao igualarmos ai, . . . , a« e bí, . . . , b.

obtemos uma teoria inconsistente. Isso pode ser feito da seguinte forma:

8 Determinar as classes de equivalência sob o operador de igualdade, no conjunto
{ai,...,

a«, bi,...,

b«}

e Se alguma das classes obtidas contém)um par (c,c') e existe uin axioma de nome

único --(c=c'), então a teoria obtida é inconsistente,e portanto a discorda de
b

O algoritmo descrito calcula corretamente a resposta de uma dada consulta, no
sentido de que não fornece duplas que não satisfazem as condições especificadas.
Entretanto, em algunscasos a decomposição"perde" duplas,como nos casos das
decomposições envolvendo o conectivo V ou o quantificados 3. Reiter mostrou, no
entanto, que em alguns casos o algoritmo é taml)ém completo,fornecendo todas as
duplas que satisfazem as condições. São eles:
8 consultas que só envolvem o quantificador universal V e o conectivo A (pois
neste caso as decomposiçõesnão têm perdas)

6. 7. ALGORITMO

'

l

85

consultas positivas (não aparece o conectivo -. ) (também não há perdas)

e consultasa bancos de dados sem valores vazios (neste caso temos todos os
axiomas de nomes únicos presentes)

Para exemplificar o uso do algoritmo, vamos calcular a primeira consulta descrita
nos exemplos de consultas da seção anterior.

A[unosmatricu]adosem mais de uma disciplina: ll z/A]uno l ]y/Disciplina

]z/Disciplina
l-.(3/= z) A Matriculado(z,
y) A Matriculado(a,
z)l ll=
[[i ( ll z/Aluno,

y/Discip]ina

Matriculado(z,z)l ll ) =

]z/Discip]ina

l--(y = z) A Matricu]ado(a,y)

A

lli lli ( ll z/Aluno, y/Disciplina, z/Disciplina l=(Sr= z) A Matriculado(z,y) A

Matriculado(z, z)l ll ) =

A expressãoentre parênteses, quando decompostapela regra do conectivo "/v'
origina as três subconsultas a seguir:

1. 11z/Aluno, y/Disciplina, z/Disciplina l -.(y = z) ll n
2. ll a/Aluno, y/Disciplina, z/Disciplina l Matriculado(z,y) ll n
3. l a/Aluno, y/Disciplina, z/Disciplina l Matriculado(z,z) l
Calculando separadamente as subconsultas:
Primeira:

a/Aluno, y/Disciplina,z/Disciplina l =(3/= z) ll =

Aluno
{Alice,

x ll g//Disciplina, z/Disciplina l T(3/ = z) ll =

Beto}

x {(Geometria,

Biologia),

(Biologia,

Geometria)}

=

{(Alise, Geometria, Biologia), (Alice, Biologia, Geometria), (Belo, Geometria, Bio

logra),(Belo, Biologia,Geometria)}
Segunda:

z/Aluno,y/Disciplina
z/DisciplinaMatriculado(z,3/)
ll=

ll2,3,i(lDisciplina
l x llz/Aluno,g//Disciplina
l Matriculado(z,y)
ll =
lla.a,i({Geometria, Biologia} x {(Alice, Geometria), (Belo, Biologia),
(Belo, Geometria)}) =

H2,3,1({(Geometria,Alice, Geometria), (Geometria, Belo, Biologia), (Geometria, Be
to, Geometria), (Biologia,
Beto, Geometria)}) =

Alice, Geometria),

(Biologia, Belo, Biologia),

(Biologia,
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{(Alice, Geometria, Geometria), (Belo, Biologia, Geometria), (Belo, Geometria, Geometria), (Alice, Geometria, Biologia), (Belo, Biologia, Biologia), (Belo, Geometria,

Biol.gi,)}

terceira:
11sç/Aluno, y/Disciplina z/Disciplina l Matriculado(z, z) ll =
ll2,i,3(l Disciplina l x ll a/Aluno, z/Disciplina l Matriculado(a,z) ll =
ll2,i,3({Geometria, Biologia} x {(Alice, Geometria), (Beta, Biologia),
(Belo,

Geometria)})

=

ll2,i,3 ({(Geometria, Alice, Geometria), (Geometria, Belo, Biologia), (Geometria,
Belo, Geometria), (Biologia, Alice, Geometria), (Biologia, Belo, Biologia), (Biologia,
Belo, Geometria)})

=

({(Alice, Geometria, Geometria), (Beta, Geometria, Biologia), (Beta, Geometria,
Geometria), (Alice, Biologia, Geometria), (Beta, Biologia, Biologia), (Beta, Biologia,
Geometria) } )

A intersecção das três subconsultas resulta em:
{(Belo, Biologia, Geometria), (Belo, Geometria, Biologia)}
Portanto, a resposta final à consulta, calculadas as duas projeções sobre o primeiro
elemento das duplas é {Beto}. Este é um dos exemplos onde o algoritmo calcula todas
as respostas a uma dada consulta.

6.8

Algoritmo ll

O algoritmo da seção 6.7 é incompleto, isto é, não necessariamente calcula todas as

respostaspossíveispara uma dada consulta. Yuan e Chiang IYC88) notaramque
um dos motivos dessa incompletude é ignorar informação indefinida (disjunções) em
bancos de dados relacionais, como ilustrado no exemplo a seguir.

Seja R = {.4,B} um esquemade bancode dadosrelacional,Dom(Á)= {a},

Dom(.B)=la,b,n.4}.
,(R)

= {(a,a),

Sabe-se que a # b, mas n.4 pode ser igual a a ou b. Seja

(a, b)} e a co«su]ta

Q=lx

C Do:n(.4)

1 ] y c Don-(B)

l(x,y)

c , A y

# n.4l}. A resposta à questão Q (notação ll Q 11)é ll Q ll =la}, pois a # n.4 V Z, # n.4.
Yuan e Chiang estenderam o conceito de resposta a uma consulta e modificaram
o algoritmo de Reiter para devolver respostas definidase indefinidas. Assim, conseguiram um algoritmo completo, mas perderam em complexidade, pois o algoritmo
ficou computacionalmentemais complexo. A seguir apresentamosas idéias básicas
em IYC881 e seus principais resultados.

Seja R=(A,W) uma linguagemrelacional,BD Ç W uma teoria relacionalque
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permite o uso de valoresnulos, Q=lx/T l W(x)} uma consulta a BD, t=lti,...,
t.}
onde m 2 1, tf=(ci:, . . .,ci.) uma n-tupla de constantesem A. t é uma respostaà
consulta Q em relação a BD se e somente se:

1. BD f- Z(CJ.), i=1,...,n, j=1,... ,m
2. BD F- W(t.) V . ..V W(t«)
S. BD b'W(t.) v

V W(ti-i) V W(ti+i) V

V W(t«),

i=1,2,. . . ,m

A terceira condição garante que, a partir dos fatos no banco de dados, só conseguimos provar a disjunção, pois se retiramos qualquer um dos elementosda mesma,
já não se consegue provar a fórmula.
Dessa forma, permitimos que a resposta a uma consulta seja indefinida. Quando

m=1 , essa definição é equivalente à definição anterior de resposta. A seguinte notação
é usada para distinguir respostas definidas/indefinidas:

. llQ llo={ t c ll Q ll11t l = 1}
. llQ 11/

Q lllltl > i}

Uma relação estendida r(R) é uma relação que permite a representação de duplas
indefinidas(disjunções), isto é:

,,=lt,

, t.},

t. c Do:n(.'1-) x

x Dom(.A.)},

onde .A{ são os atributos em R. Quando m=1, temos a definição usual de relação.

Os operadores relacionais são estendidos da seguinte forma (onde r,] e r,2 são

relações estendidas)

8 r,i U r,2 = {t, l t, C r,i ou t, C I',2}

8 rrl n r,2

{ta,l t,r C rn e para cada t C Zr, t C t=2,para algumt=2€ ra,2,ou
t, C r,2 e para cada t C t,, t C í,i, para algum t,i C r,i}

. ap(r,i)=Ít,

l t, C r.l e F(t) é verdadeiro, para todo t € t,}

. nx(r,-)=it,

l ]õ € r,i tal q«e t, = nx(s)}

' r,i x r,2=lt,

l ]t,i C r,i, 3t,2 € r,2 tal que t, = t,l x t,2}
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' r,- -} ,=lt. l t,=ltt,

,tn} e para todo t € r, {tit,

,t.t} c ,,-}

(Observação : a divisão só é definida quando o dividendo é uma relação estendida e
o divisor é uma relação usual)

O algoritmo proposto também consiste em decompor as consultas. Essas decomposiçõesprecisam ser re-estudadas, pois agora as respostas às consultas podem
ser indefinidas ou definidas ( ll Q llo ou ll Q lli ). Muitas dessas decomposições
são análogas às anteriores. Outras são os resultados que garantem a completude do
algoritmo:
e

x/T wl(x)Aw2(x)llo=llx/T wl(x)llonl x/T w2(x)llo

. l x/TIW](x)VW2(x)ll/=llx/T WI(x)ll/UI x/TjWa(x)ll/
. ll x/TI l ]y/T2w(x,y)

11=n,(ll (x/TI,y/T2

w(x,y)

ll)

No casoparticular ondeWi e Wa são consultaspositivas(isto é, não envolvemo
conectivo -.), temos ainda:
. ll x/T

w-(x)Aw2(x)

. llx/TI Wi(x)VW2(x)

ll=llx/T

llo=llx/V

l wl(x)

in

x/T W2(x)

WI(x) lloU llx/TI W2(x)llo

A ideia do algoritmocarreto e completoé usar os resultadosacima para as decomposiçõese computar separadamenteas componentesll Q llo e ll Q 11/de uma
dada consulta ll Q 11. Na verdade, Q é transformada em uma consulta Q' em un]
formato chamado "pseudo forma normal" , e o trabalho é feito sobre esta consulta.

O custo computacional desse algoritmo é bem maior. Esse é o preço para se obter
a completude. É interessante notar que nos casos em que o algoritmo já era completo
anteriormente, a complexidade computacional não aumenta

Capítulo 7
A.tualização
A atualização de bancos de dados relacionais, mesmo sem considerar o problema dos

valores nulos, tem sido objeto de estudo de vários autores, principalmenteporque
requer uma série de verificaçõespara se manter a integridadefísica e lógica do banco
de dados. Casanova e Bernstein ICB801, por exemplo, apresentam um estudo desse
problema através da lógica.
Em bancos de dados com valores nulos, devem ser consideradosalguns aspectos
adicionais em relação à atualização
e qual a semântica das operações de atualização (inserção, alteração, remoção)?
e existem outras operações de atualização definidas, além das usuais?
e os problemas de atualização em bancos de dados sem valores nulos têm corres
pondentes em bancos com valores nulos?
A atualização em bancos de dados está fortemente relacionada com a verificação
de restrições de integridade. Por isso, iniciamos a discussão sobre atualizaçãodiscorrendo sobre restrições de integridade em bancos de dados com valores nulos. Em
seguida apresentamos alguns resultados na área de atualização propriamente dita.

7.1

Restrições de Integridade

Restrições de integridade são sentenças lógicas que traduzen} propriedadesque o
banco de dados deve satisfazer. Dizemos que uma relação r satisfazuma restrição ó
se os modelos de r são modelos de õ, no sentido da lógica matemática. Uma relação
89
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r satisfaz um conjunto de restrições E se r satisfaz cada ó C E. Dado um conjunto
de restrições E definidos sobre um esquema R, Sat(E)
que satisfazem E.

é o conjunto de relações em R

As dependências são um tipo muito importante de restrições, que englobam as
dependências funcionais, multivaloradas ou de junção. Nesta seção apresentamos a
noção de como/etamento,e seu significado para bancos de dados com valores nulos.
Estes conceitossão apresentadoscomo em IZP921.
O como/etamento de uma relação r com respeito a um conjunto de dependências
E, denotado por rompe(r) é uma relação s que satisfaz:

8rCs

. . Ç S.t(E)
8 para toda s' que satisfazos itens anteriores,s Ç s'
Intuitivamentes é uma relação obtida de r onde foram incluídasas tuplas necessáriaspara que as dependênciasem E sejam satisfeitas. Em particular, se r já
satisfaz as dependências em E, s = r. A primeira condição garante que a informação
em r não é perdidas a segunda garante que o completamento satisfaz as dependências

em E, e a terceira condiçãogarante a minimalidadedo completamento,no sentido
em que se inclua o mínimo possível de duplas. O completamento, se existir, é único,
e se não existir, é porque o banco original era inconsistente.

No caso de bancos de dados com valores nulos, para definir o conceito de completamente deve-se considerar as diversas possibilidades que o banco representa. Considere
o exemplo a seguir IZP921, onde temos algumas das possibilidades em Rep(r), para
uma relação hipotética r:

Professor Z){sciP
Paulo
Cálculo Zoologia
Paulo
Algebra Botânica
Professor Z)isciP
Ana
Cálculo
Ana
Cálculo
Ana
Algebra
Ana
Algebra

Professor Z){sciP
Tomas
Cálculo
Ana
Cálculo
Z)efta
Zoologia
Botânica
Zoologia
Botânica

Deito
Zoologia
Botânica

7.]
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Seja também o conjunto de dependências E=lói= Professor --n Discip, ó2=Discip
--} Professora, onde --n e --} representam, respectivamente, dependências multivaloradas e dependências funcionais (Cap.2). Como cada relação em Rep(r) não
possui valores nulos, pode-se generalizar trivialmente a noção de satisfabilidade de
dêpeiidênãas biigiiidã RepLTJ . \:: oatLà
Paulo;

Cálculo, Botânica) e (Paulo, Àlgebra, Zoologia) devem ser adicionadasà primeira

relação em Rep(r). A segunda relação não satisfaz õ2, e deve então ser retirada do
completamento. A terceira relação já satisfaz ói e ó2.
Assim, o completamento de Rep(r)

em relação a E é obtido tomando o comple-

tamente de cada relação em Rep(r), se existir:

C'omp,(Rep(,))

= {co«.p,(.) 1.

€ Rep(,)}

Do ponto de vista sintético, é necessário definir uma função Oiiúp para transformar r de forma que sua representação Rep(r) satisfaça as dependências em E, ou
seja, Rep(r) Ç Sat(E). En} outras palavras, são retiradas de Rep(r) as possibilidades
que não satisfazem E, considerando apenas Rep(r)nSaZ(E).
Além disso, Oomp deve
ser definida de modo que as relações obtidas sejam as mesmas que seriam obtidas se
completássemoscada relação separadamente, como indica a figura a seguir:

Cospe

r

Rep

l
7..l

Rep

R.P(,)
Rep(t''

Para definir tal função com valores vazios, é necessário usar estruturas mais complexas que relações com valores nulos. Por exemplo, considere a seguinte relação
lzp921:

Leciona
Professor
Ana

Z){sciP

Cálculo
Algebra

Z)eplo
Zoologia

Botânica

e a dependência õi = Professor --+ Discip. Para representar C'ompi. (Leciona) é preci-

so expressar o fato que n.4 ?É Ana. Considere agora a mesma relação e a dependência
multivalorada ó2 = Professor ---} Discip. Uma relação em C'ompi,(Rep(Leciona)) deve conter duas ou quatro duplas, dependendo do valor de n.4. Portanto, para definir
aompõ, é necessáriauma C-tabela (Cap.4) do tipo:
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F'rojessor

?

DÍsciP
Cálculo
Algebra
Cálculo
Algebra

Z)opto
Zoologia

Botânica
Botânica
Zoologia

Á 'rrí Á r. r7 Á r'Á n

Condição

n.4=Ana
n.4=Ana

ou seja, as duas últimas tuplas só pertencem à relação se a condição n.4=Ana é válida

7.2

Atualização

Uma atualização em banco de dados com valores nulos está semanticamentecorrera
se a representação da relação atualizada r' é o mesmo conjunto de relações obtido se
atualizamos cada uma das relações originais IZP921. Por exemplo, a inserção de uma
duplat em uma relação r é equivalentea inserir t em cada rj € Rep(7'). A figura
seguinte ilustra essa situação

r
.t«alização

Rep
, + . . nl;

.l.

7 .. r;

n

wywv

7.l

Rep
Atualizações en] bancos de dados com valores nulos têm ainda uma propriedade
adicional: podem ser especificadas com valores nulos, representando uma atualização
"incompleta". Por exemplo, considere a relação Lecional a seguir:
Lecional
Professor
1){sciP
Ana
Algebra
Geometria

ondeo domínio do atributo Professoré cana, Carlos} e o domíniodo atributo Discip é {Algebra, Geometria, Cálculos. Seja a atualização At= "Carlos leciona uma
disciplina, mas não se sabe qual". Temos então a seguinte situação:

. Rep(Lecio«al) = «-,,L,
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Rep(At)

= r.4.:,
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r.4.2, r..4.3

onde:

P,o/e«o, l 0{«{P

Pro/e!!gCL

Discip

r,4tl

:e!@!!gd pise:P
7'A t3

Professor
Cardos

Discip
Cálculo

ou sqa, uma atualizaçãocom valoresnulos tambémrepresentauma série de possibilidades. O resultado final da atualização é calculado através de operações entre
conjuntos de possibilidades. No exemplo, a relação atualizada fica:
Leciona2

Professor

Ana

Carlos

1){sciP

Algebra
Geometria

Com as seguintespossibilidadesem Rep(Leciona2)
Professor
Ana
Ana
Cardos

Discip
Algebra
Geometria
Algebra

i';@ã;;t
Ana
Ana
Carlos

Algebra
Geometria
Cálculo

Ana
Ana
Cardos

Algebra
Geometria
Geometria

Ana
Carlos
Carlos

Algebra
Geometria
Cálculo
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Professor

1){sciP

Cardos

Algebra
Geometria

Ana

Carlos

Professor
Ana
Cardos

Discip
Algebra
Geometria

Algebra

As operações usuais de atualização (inserção, alteração e remoção) não são, portanto, suficientes para expressar atua]izações de modo geral em bancos de dados com
valores nulos. Abiteboul e Grahne IAG851 descrevem diversos tipos de atualização
nessesbancos, e a definição de seu significado em termos das possibilidades que o
banco representa. Apresentamos a seguir estas idéias.

7.2.1 Inserção
O resultado de uma operação de {nserçãa ge7&era/{zada,
isto é, onde a inserção pode
não ser totalmente especificada, é obtido inserindo-se em cada uma das possibilidades,
representadas pela relação inicial, cada uma das possibilidades representadas pela
inserção. O exemplode atualização anterior, que transforma a relação Lecional ein
Leciona2, é uma inserção generalizada. A definição dessa operação é feita através do
conceito de união em pares:

Rep(,)(U)Rep(.) = {,. U 'j 1,. € Rep(,) e 'j C R'p(')}
Uma inserção /ns en] uma relação I' pode ser descrita da forma Rep(r)(U)Rep(/zls)

7.2.2 Remoção
O conceito de remoção ge7era/{zadaé análogo ao da inserção generalizada, pois as
possibilidades representadas pela remoção devem ser retiradas de cada uma das possibilidades da relação inicial. A definição desse operador é feita através do conceito
de dí/Crença em paras

Rep(,)(-)Rep(.)

,j 1,;

C Rep(,) e 'j C Rep(')}

Por exemplo, o resultado de "remover todos os fatos a respeito de Carlos" na
relação Leciona2 é obtido calculando X(-)y, onde X = Rep(Leciona2) e y
Rep((Carlos,n.4)), comoilustrado na figura a seguir:

7
9 JX.a.
Ávría
r.r7ÁBv4X\.r
nÁ n
P ©«e
L/JXXIA6JJ
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P,@«.!rDã©

Ana
Ana

7.2.3 Integração
O conhecimento representado por dois bancos de dados incompletos .Bi e .B2 pode ser
integrado tomando-se as duplas comuns às possibilidades representadas por Rep(Bi )
e Rep(.B2). A deânição do operador de ntegraçãoé feita através do conceito de
intersecção aos paras:

n .j 1,. C Rep(,) e .j C Rep(.)}

Rep(,)(n)Rep(.)

Por exemplo, se integramos à relação Lecional a seguinte relação
Leciona3

P,o/e«., l

OiscÍp
Algebra
Geometria
Geometria

devemos calcular Rep(Lecional)

Professor
Ana
Ana

l)Ísc

(n) Rep(Leciona3),

cujo resultado é

P

Algebra
Geometria
Professor
Ana

Discip
Algebra

7.2.4 Sujeição
O conhecimentorepresentadopor uma relação r pode tornar-se mais preciso, no
sentido em que, obtendo mais informações a respeito do mundo real, temos menos
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possibilidades em Rep(r). Por exemplo, considere a relação Leciona2, e suponha que
se saiba que Ana leciona no máximo uma disciplina. Nesse caso, as possibilidades em
Rep(Leciona2) ficam apenas:

Ana

Cardos

Carlos

Algebra
Geometria
Algebra
Professor
Ana
Clarlos

Professor
Ana
Carlos
Carlos

Z){sciP

Algebra
Geometria
Cálculo

Z)isciP

Algebra
Geometria

Se tomamos como y o conjunto de todas as instâncias possíveis onde Ana leciona
apenas uma disciplina, podemos definir a atualização acima como Rep(Leciona2) n

y

Esta operação de atualização é cllamada stdeição. Intuitivamente, estamos to
mando a relação inicial e sujeitando-a a uma série de restrições adicionais.

7.2.5

Sujeição negativa

Analogamenteà sujeição pode se incorporar conhecimentosnegativos. Por exemplo,
considere a relação Leciona2 e suponha que se saiba que Carlos não leciona Algebra.
Nesse caso, as possibilidades em Rep(Leciona2) ficam:

Ana
Ana
Cardos

Algebra
Geometria
Geometria

Professor
Z){sclP
Ana
Algebra
Geometria
Ana
Cardos
Cálculo

Professor
Ana
Carlos

Professor
Ana
Cardos

Carlos

Z){sciP

Algebra
Geometria

Z){sciP

Algebra
Geometria
Cálculo
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Nesse caso, a nova relação Leciona2' deve ser tal que Rep(Leciona2') = Rep
(Leciona2)-Y, onde Y é o conjunto de todas as instâncias onde Carlos leciona álgebra.
Em outras palavras, retiramos de Rep(Leciona2) as relaçõesonde existia a dupla
(Cardos, Àlgebra).

7.2.6 Adição
A adição de um banco de dados .Bi a outro banco .B2é definido por Rep(.Bi )URep(.B2).
O significado intuitivo da operação é que com o conhecimento em .BI , considerávamos
possível cada r C Rep(Bi), e agora, cona a adição de B2, consideramos possíveis

t.mbé:n as relaçõese:n Rep(B,).

7.2.7

Modificação

A modiâcação é uma generalizaçãodo operador de alteração de uma dupla. Para
"modificar" uma relação com valores nulos I' a modificação deve ser feita em cada
uma das possibilidades em Rep(r). Formalmente, a modiWcaçãoé uma função / de
relações em relações. Quando aplicado à representação Rep(r), / a transforma em
/(Rep(r)) definida por /(Rep(r)) = {/(ri) l rl C Rep(r)}. Considere a repr'seno«ão
da relação Lecional e a seguintemodificação /: "mudar a disciplina que Cardosleciona
para Álgebra".

O resultado

/(Rep(Lecional))

'P;@liiêit Di;c:P

seria:

Professor
Ana
Clarlos

Z){scÍP

Algebra
Algebra

Note que, assim como outras atualizações, a modificação pode ser parcialmente especificada. Por exemplo, pode-semudar a disciplina que Carlos lecionapara
Álgebra ou Cálculo. Isto é feito através de uma modificação F que é o conjunto de 2
modificações: uma idêntica à do exemplo anterior e outra que modifica a disciplina
de Cardos para Cálculo. O resultado de uma modificação como essa é definido por
f'(Rep(r)) = {/(rf) 1 / C /' A ri C Rep(r)}. No exemplo,a modificaçãoé obtida
adicionando-se a seguinte relação às possibilidades do exemplo anterior:
Professor
Ana
Carlos

Discip
Algebra
Cálculo
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A descrição desses operadores de atualização foi feita em termos de operações

sobre as possibilidades que o banco de dados representa. E necessário desenvolver uma
forma sintática de atualizar os bancos de dados com valores nulos de forma a manter
a mesma semântica das possibilidades repreentadas. Em IZP921, são apresentadas
algumas dificuldades que aparecem ao se tentar definir atualizações em bancos de
dados incompletos. Por exemplo, considere as relações Leciona e Matriculado a seguir:

Leciona
Professor Z){sciP
Ana
Cálculo

Matriculado
,4Zuno

Juca

Marcos
Pedro

Z)opta

Z,){sciP

Cálculo

Química
Botânica
Física

Suponha que se deseja alterar o banco de dados de forma que todos os alunos matriculados em Cálculo sejam do departamento de Botânica. A dupla (Juba, Cálculo,
Botânica)

certamente

pertence

à relação

atualizada,

mas

para

a dupla

(Pedro,

7}.4,

Física) o problema é que o valor do departamento vai depender do valor que assumir
o valor nulo n,4. Esta situação pode ser representada através da seguinte C-tabela:

Matriculado
,4/uno

Juca

Marcos
Pedro
Pedra

l)isciP

T

(307}dição

Botânica
Botânica
Física
Botânica

n...l, # Cálculo
n.4, = Cálculo

Considere agora uma atualização onde ou Marcos ou Pedra é removido da relação
Matriculado (apenas um delesé removido). hltuitivamente, isto significaque, em cada possibilidadeem Rep(Matriculado), unia das duplas (e somenteuma) é removida.
A relaçãoatualizada pode ser representadapela seguinteC-tabela:
,4/w7}0

Juca
Marcos
Pedra

Matriculado
CJoltdição
Z)ÍsciP
Z)efta
Botânica
Botânica n,4, 7é Marcos
Física
n..l, # Pedra

com uma condição global garantindoque (n..i,=Marcos V n.4,=Pedro), ou seja, o
valor vazio n,.l, assume um (e somente uill) dos valores Marcos ou Pedra.
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Os exemplos apresentados ilustram o resultado obtido em IAG85), que afirmam
que através de C-tabelas conacondições globais é possível representar todos os resultados das operaçõesde atualização introduzidos. Usando somente relações com
valores nulos, isto não é possível.

Em IVar861,é analisada a complexidade computacional da verificação de integridade em bancosde dados incompletos O resultadointeressanteé que, de modo

geral, as operações de atualização com verificação de integridade têm um custo maior
quando se assume a hipótese do mundo fechado (CWA). Na verdade, enquanto sob
a hipótesedo mundo aberto (OWA) este problema é resolvido em tempo polinomial, sob a CWA o problema pertence à classe NP. Outra análise interessante é que a
situação se inverte se consideramos operações de consulta: sob a CWA, a complexidade dessas operaçõesé a mesma de consultas em bancos de dados convencionais,
mas sob a OWA, o problema é intratável. Mais detalhes sobre a OWA e a CWA são
apresentados no capítulo 8.

7.3

Atualizações em representação lógica

As operações de atualização descritas na seção anterior são consideradas mapeamentos de bancos de dados em bancos de dados. Outra abordagem para descrever essas
operaçõesé através da representaçãológica de bancos de dados, via Teoria de Pro-

va (Cap.5). O trabalhoen] IWin881é feito nessesentidoe apresentamos
a(luias
principais idéias e resultados encontrados.

Conforme vimos no capítu]o 5, na representam;ão
lógica o banco de dados com

valores nulos é representado através de uma série de fórmulas en} lógica de primeira

ordem chamadas de teoria rc/acÍ07}aJestendida. Para cada banco de dados existem
um ou mais modelos. Em uma analogia com a representaçãovia álgebra relacional,
a teoria é como a representam;ão
sintática do banco de dados - através de relações
com valoresnulos, C-tabelas ou outra representaçãotubular - e os modelossão as
diversas possibilidadesrepresentadas. Nesse sentido, o significado de atualização
correra não se altera - toda atualízação feita na teoria deve refletir-se adequadamente
nos modelos.

Uma atualização na representação lógica é algo da forma

insert(no--Mrm«la) where(antiga-6r-nula)
Os demais operadores de atualização podem ser escritos nessa mesma forma, como
ilustram os exemplos a seguir, considerando os predicados Funcionário(Nome, Depto)
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.4 'Fria

r. r7Á x r''Á
b- B/")
v

e Gerente(Nome,Depto)

8 insert Funcionário(Prado,
MAC) V Funcionário(Prado,
MAT)
where Gerente (Nilson, MAT)
Nos modelos onde Nilson é gerente do departamento MAT, inclua o fato que
Prado é funcionário do departamento MAT, ou do MAC, ou de ambos.
B

insert --Funcionário(Prado, MAC)
where (--Gerente(Nilson, MAC) A Funcionário(Prado, MAC))
Nos modelos onde Nilson não é gerente do MAC , remada o fato que Prado é
funcionário do MAC.

e insert F(falso)
where -.Funcionário(Prado, MAT)
Elimine todos os modelos onde Prado não é funcionário do MAT. No caso, ao

inserirmos uma fórmula sempre falsa, o resultado é que o antigo modelo passa
a não ser mais modelo de nenhum conjunto de fórmulas.

e ínsert -.Funcionário(Prado,MAC) /\ Funcionário(Prado,MAT)

where Funcionário(Prado,MAC)
Nos modelos onde Prado é funcionário do MAC, mude seu departamento para

MAT

Note que a remoção é feita através da inclusão do fato negado. Isto é equivalente
a remover o fato, pois um provedor de teoremas, utilizando a hipótese do mundo
fechado, tem duas formas de concluir um fato negado -.P:
quando o fato -.P é um teorema da teoria, isto é, f- =P, ou

quando o fato P 7}ãoé um teorema da teoria, isto é, y P.
A partir da definição da sintaxe e semântica de atualizações, é desenvolvido um
algoritmo para efetuar essas atualizações na teoria. A idéia básica do algoritmo é a
seguinte: seja A=(insert novo-fwhere antigo-f) uma atualização em um banco de
dados representado pela teoria T

1. Para cada fórmula atõinica /a em T que aparece em novo-f, trocar todas as
ocorrências de /. por uma fórmula do tipo Histórico (/a,A), indicando que /.
estava na teoria T antes da atualização A ser efetuada.

7.3. ATUALIZAÇÕES EM REPRESENTAÇÃO LÓGICA

101

2. Adicionar uma nova fórmula a T que defineo valor carreto de /a (F OUV)
quando a fórmula antigo-f é falsa.

3. Adicionar uma nova fórmula a T que defineo valor correio de /a (F OUV)
quandaxfârmulaantigo-í é verdadeira.
O algoritmo apresentado é correio em relação à semântica especificada
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Negação
A terminologia "hipótese do mundo fecllado" (CWA, de "Closed World Assumption")
foi introduzida por Reiter IRei781,para se referir à suposição de que toda infonnação
não representadaexplicitamenteno banco de dados é falsa. Por exemplo, considere
a relação Funcionários a seguir:

FuncioTlário

Mano
Paulo
Lucra

l)efta
Pessoal
Pessoal

Contabilidade

Se assumimos a hipótese do mundo fechado, a resposta à consulta "À4ario trabalha
no departamento de contabilidade" é 7}ão. Essa hipótese estabelece também que não
existem outros funcionários além de Mano, Paulo e Lucia, e que não existem outros
departamentos além de Pessoal e Contabilidade
Outra forma de se interpretar a informação contida no banco de dados é assumir
que este representa uma parte (conhecida) das informações existentes, e que podem
existir outras informaçõesalém das descritas explicitamente. Intuitivamente, é esta
idéia da hipótese do mundo aberto (OWA, de "Open World Assumption"). No exemplo anterior, se assumimos essa hipótese, a resposta à consulta é 7}ãosc{, e não se sabe
se existem outros funcionários além de Mano, Paulo e Lucra ou outros departamentos
além de Pessoal e Contabilidade.
Quando se adota a OWA, os fatos negativos devem ser explicitamente representados no banco de dados. Por exemplo, para representar o fato "Ana não é funcionária
102
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do departamento Pessoal", temos que separar a relação Funcionáriosem duas com
ponentes: Positiva e Negativa, como descrito em IZP921. A relaçãofica na forma:
Funcionáúos
Funci07zário Z)efta
Pessoal
Mano
Pessoal
Paulo
Lucia
Contabilidade
Pessoal
Ana

parte positiva
parte negativa

Utilizando representação en] lógica de primeira ordem, a teoria deve conter os axi-

omas Funcionário(Mano, Pessoal), Funcionário(Paulo, Pessoal), Funcionário(Lucra,
Contabilidade) e -.Funcionário(Ana, Pessoal), além dos axiomas que traduzem os
conceitos de nomes únicos. O axioma do colnpletamento para a relação Funcionários
é invertido para traduzir o fato de que podem haver mais duplasna relação:

VzVyl (z=Mario
(z=Paulo

A 3/=Pessoal) V
A #=Pessoal) V

(z=Lucia A y=Contabilidade)

::> Funcionário(z,y)

l

E interessante notar que o mesmo efeito é obtido se permitimos o uso de valores
nulos e duplas onde todos os atributos são valores nulos, isto é, se temos o axioma:
V#V3/ Fu«cionário(a,

y) :>

(a=Mario
(z=Pau]o
(z=Lucia

A y=Pessoal) V
A y=Pessoa]) V
A y=Contabilidade)

(«=n.. A y = n.,)

V

onde n.4: e n.42sao valores nulos.

Para se decidir qual dessashipóteses(OWA ou CWA) será adorada deve ser

considerado o tipo de aplicação que utiliza o banco de dados. A OWA representa
mais fielmente a realidade, no sentido de que o banco de dados não contém todas as
informações e este fato é levado em consideração. No entanto, para muitas aplicações

práticas, a CWA é mais adequada. O cadastro de funcionáriosde uma empresaé um
bom exemplo. Obviamente, é mais razoável assumir que as pessoas que não constam
no cadastro não são funcionários do que armazenar componentes negativas de todas
as outras pessoas do mundo.
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A regra de inferência de negaçãopor falha finita, analisada em ICla781e que a
linguagem Prolog utiliza para tratar negação também adora a hipótese do mundo
fechado, no sentido em que se permite concluir nP quando não se consegue uma
prova para P

8.1

Hipótese do mundo fechado estendida

Em bancos de dados com valores nulos, a hipótese do mundo fechado pode ocasionar
inconsistências. Por exemplo, considere a seguinte relação:
Funcionários
Fura cÍonário Z)efta
Pessoal
Mano
Paulo
Clontabilidade

Ana

Se assumimos a CWA, só existem os departamentos Pessoal e Contabilidade. Supomos também que Ana não pertence ao departamento Pessoal nem ao departamento
de Contabilidade, pois estes fatos não estão explicitamente representados na relação.

Chegamos então a uma contradição, pois o valor n,.l na dupla (Ana, n.4) não pode
assumir nenhum dos (únicos) valores possíveis no domínio do atributo Departamento.

Minker IMin821notou essa deficiênciana CWA e propôs uma versãoestendida
que chamou de hipótesedo mundo fechado generalizada (GCWA, de "Generalized
Closed World Assumption"). A definição da GCWA é feita a partir da representação
lógica de bancos de dados onde o valor nulo n.4 pode ser visto como uma disfunção
de elementos no domínio do atributo. No exemplo, a tupla (Ana, n.4) é representada

por Funcionário(Ana, Pessoal)V Funcionário(Ana, Contabilidade). A idéia básica
da GCWA é assumir falsas somente as tuplas que não aparecem en] nenhuma das
possibilidades representadas pelo banco de dados.

A GCWA taml)ém assume, assim como a CIWA, que os elementosdo domínio dos
atributos são apenas aqueles que aparecem explicitamente na relação. Dessa forma,
o método para se identificar os fatos assumidos falsos pela GCWA em uma dada
relação r é o seguinte:

1. Construir uma relação H(r), de todas as duplaspossíveisna relaçãooriginal,
considerando o domínio de cada atributo como sendo formado apenas por elementos que aparecem explicitamente na relação (a menos de valores nulos), e
substituindo os valores nulos por elementos desse domínio fechado.
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2. Construir o conjuntodas relaçõesem Rep(r)
3. Construir o conjunto Rep.A/in(r),

removendo de Rep(r) as relações contidas em

o«tru re],çõu, istoé, RepMin(,) = nep(,)-{,- c Rep(,) 1],, € Rep(,)l,- Ç

nl2

4. As tuplas assumidas falsas são as que aparecem no conjunto J?ep(r) = Oi(H(r)-,i), o«de ri € RepMin(r)

No exemplo anterior, para a relaçãoFuncionários, temos
H(Funcionários )
Funci07zárÍo Z)efta

Mano
Mano
Paulo
Paulo
Ana
Ana

Pessoal

Contabilidade
Pessoal

Contabilidade
Pessoal

Contabilidade

RepÀ4{n(Funcionários) = Rep(Funcionários) = {ri, r2}, onde
FuT} cionário

Mano
Paulo

Ana

RÓ(Funcionários)

r'l

l)efta
Pessoa]

Contabilidade
Pessoal

= (H(Fu«cionários)-ri)

Funcionário
Mano
Paulo
Ana

r'2

Z)efta

Pessoal

Contabilidade
Contabilidade

n (H(Funcionários)-r2),

ou s.ja

Rep(Funcionários)

Fu7}ci07 ár o

Mano
Paulo

Dessa forma, as duplas (Ana,Pessoal)

falsas, e não existe a contradição.

Deito

Contabilidade
Pessoal
e (Ana,

Contabilidade)

não são assumidas

Intuitivamente, o conjunto Rep(r) contém todas as afirmações que não aparecem em nenhuma das possibilidades em Rep(7'), de forma que, ao assumirmos essas
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afirmações como falsas, não temos nenhuma contradição com as possibilidades repre'
sentadas pela relação original r
A versão da CWA adorada por Biskup IBis831segue esta mesma linha de raciocínio, mas é apresentada de uma forma diferente. Seja r(R) uma uma relação com
valores nulos. Se í é uma dupla (sem valores nulos) que 7zâopode ser obtida a partir
de uma tupla t (com valores nulos) na relação r , então assumimos que t não é um
elemento da relação r, e portanto o fato correspondente é falso no mundo real. Biskup também salienta que, ao armazenarmos uma dupla composta apenas de valores
nulos, não podemos assumir mais nenhuma dupla í, e portanto estamos adorando a

8.2

Valores universais e valores padrão

Os valores universais e padrão são categorias de valores nulos necessárias para expressar certos fatos quando assumimos a OWA. Apresentamos a seguir estes conceitos,
como em [ZP921. Suponha que se deseja representar os seguintes fatos, na relação
Funcionários abaixo:

Funcionários
Funcionário Z)efta
Fu7}Ção
Gerente
Mano
Pessoal
Pessoal Contador
Paulo
8 Ana é telefonista de todos os departamentos

e Jogo não exerce nenhuma função no departamento Pessoal

Se a relação for interpretada segundo a CWA, e os departamentosque aparecem
no banco de dados são {dept, . . . ,dep«}, para representar o primeiro fato podemos
introduzir na relação n duplas da forma (Ana, dep{,telefonista). O segundo fato já está
automaticamente armazenado, pois todos os fatos não explicitamente representados
são falsos, a menos que exista uma tupla que entre em contradição, como por exemplo
(Jogo,Pesso

al ,D ati lógrafo) .

A situação é completamente diferente se assumimos a OWA. Como não conllecemos previamente todos os departamentos, não é possível introduzir as n duplas como
anteriormente. O segundo fato não está mais representado,pois sob a OWA fatos
negativos devem ser explicitamente representados. Assim, é necessário usar um valor
universal, denotado por nv, da seguinte forma:

8.2.

VALORES UNIVERSAIS E VALORES PADRÃO
Funcionários
Funcionado Z)efta
Fu7zÇão
Mano
Pessoal
Gerente
Contabilidade Contador
Paulo
Ana
lelkiíõiiiitã
nv
Pessoal
Jogo
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parte positiva
parte negativa

Em lógica de primeira ordem, esta relação é representada pelas seguintes fórmulas
8 (z=Mario
(z=Paulo
(#=Ana

/\ y=Pessoal A z=Gerente)
V
A y=Contabilidade
A z=Contador)
A z=Telefonista)

:+ Funcionário(z,

V
y, z)

. Vz--Funcionário(João,Pessoal,z)
Os valores padrão representam outra categoria de valores nulos necessária quando
se adota a OWA. Suponha que a relação Salários a seguir represente a média anual
de salários dos gerentes, e se deseja representar o fato que a média anual de todo
gerente, quando não representada explicitamente, é 100000,para o ano de 1993:
Salários
1992
1993
1992
1993

Fu7}ci07zária

Salário

Mano
Mano
Francisco
Francisco

100000
110000
120000
132000

Se adoramos a CWA, este fato é representado armazenando-se uma tupla para
cada gerente distinto de Mano e Francisco. Adotando a OWA, como os gerentes não
são todos conhecidos, é necessário um valor nulo padrão, denotado por n. A relação
fica então da forma:
Salários
.4zlo

Fu7}cÍ07}ário

Salário

1992
1993
1992
1993
1993

Mano
Mano
Frallcisco

100000
110000
120000
132000
100000

Francisco
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Em lógica de primeira ordem, esta relação é representada pelas seguintes fórmulas

. (z

A y

ioA '

00000) V

(z=1993 /\ y=Mario A z=110000) V
(a=1992 A y=Francisco
A z'120000) V
(z=1993 /\ Z/=Francisco /\ z=132000) V

(z=1993 A y #Francisco /\ y #Mario /\ z=100000)
+

Salários(z,

y, z)

8 VzVgVzSalários(z,y,z) A z=1993 A y # Francisco A y # Mano :> z=100000
O uso de informaçãopadrão é muito importante. Muitas aplicaçõesutilizam

diversos parâmetros, nem sempre conhecidos, e muitas vezes são necessárias estimativas sobre as quais são tomadas decisões. É o caso, por exemplo, de aplicaçõesque
trabalham no mercado financeiro. A informação padrão é um recurso para tratamento de incerteza, porque define valores "médios" ou "comuns", que, na ausência de
informação contrária podem ser assumidos como verdadeiros.

8.3

Valores abertos

Até agora estudamoso resultado de se adorar uma dentreduas hipóteses: interpretar
o banco de dados de forma totalmente aberta ou totalmentefechada. Uma outra
possibilidadeé utilizar uma interpretaçãomista, adorandoora a OWA ora a CWA
de acordo com a conveniência. Este método traz mais um tipo de valor nulo, o valor
nulo aberto, nQ, descrito a seguir. As idéias aqui apresentadasestão em IZP921.
Uma forma de se misturar as duas hipóteses é permitir que cada relação do banco
seja interpretada sob a CWA ou a OWA. Esta é a idéia da hipótese de /echamento
sensúeZ (CCA,

de "Careful

Closure Assumption").

A hipótese do mundo aberto lo-

calmente(LOWA, de "Locally Open World Assumption") permite que cada atributo
de cada relação no banco de dados possa ser interpretado de maneira diferente. A
intepretação padrão das relações é a CWA, mas é possível indicar que um ou mais
atributos da mesma sejam intepretados sob a OWA. Para tanto utiliza-se o valor nulo
nn, como na relação Funcionáriosl a seguir:
Fu 7}cío zltírio

Hélio

Funcionáriosl
Z,)epto

Pessoal
Contabilidade

Gerente
Contador
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Esta relação representa os seguintes fatos

e Os únicos departamentos existentes são Pessoal e Contabilidade
e As únicas funções são Gerente e Contador

8 No departamento de Contabilidade podem existir zero, um ou mais contadores, que podem ser funcionários que ainda não apareceram explicitamentena
relação, ou o próprio Hélio.
e Nenhum outro fato é verdadeiro nesta relação
Consideremos agora a relação Funcionários2 a seguir
Funcionários2
FwlcioTtáfio Z)efta
Fu7}Ção
Pessoal Gerente
Hélio

Os valores abertos indicam que a relação toda é interpretada sob a OWA. O único
fato realmente conhecido é que Hélio é gerente do departamellto de pessoal. Nenhum
fato negativo é assumido. O valor nulo nS é um caso particular de no, assumindo
no máximo um valor do domínio. Assim, o valor aberto é menos informativo que os
valores nulos n..l e n/.
A semântica dos valores abertos pode ser especiâcada da seguinte maneira. Considere a relação Funcionáriosl, e suponha que o doeu'nio do atributo Funcionário
seja {Fernanda, Hélio}. Assim, a relação representaas seguintespossibilidadesem
Rep(Funcionários):
Fu7}cÍozzário

Hélio

Fu7}ci07z(Ír

Hélio
Hélio

Pessoal
Contabilidade
o

l)opto
Pessoal
Contabilidade

Função
Gerente

Contador
Função
Gerente
Contador
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Funcionado

Z)efta

Fu7}Ção

Hélio

Pessoal

Fernanda

Contabilidade

Gerente
Contador

Funcionário

Z)efta

Hélio
Hélio

Pessoal

Função
Gerente
Contador
Contador

Fernanda

Contabilidade
Contabilidade
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Tópicos especiais
O objetivo deste capítulo é apresentar a utilização de valores nulos em outros modelos
de dados: o modelo relacional não normalizado e o modelo orientado a objetos. Estes
modelos têm sido objeto de pesquisa recente, na tentativa de representar a realidade
de forma mais natural. Os valores nulos aparecem aqui de diversas formas, e são
essenciais para a representação de informação incompleta.

9.1

O modelo relacional não normalizado

Para representar informações de uma forma mais natural, muitas vezes é necessário

empregar objetos mais complexos. O modelo relacional não normalizado (Codd
ICodd701,em seu primeiro artigo sobre o modelo relacional, utilizava o termo "normalizado" para se referir às relações onde os atributos eram valores simples) permite
que cada atributo da relação seja não apenas uma valor simples, mas conjuntos de
valores ou mesmo uma relação "encaixada" em outra. A não normalização, no caso,
está no fato que as relações não estão, necessariamente,na Primeira Forma Normal
ICodd721. As idéias apresentadas nesta seção estão em IRKS891 e IZP921.
O modelo relacional não normalizado é mais adequado para diversas aplicações,
pois permite representar mais facilmente certos fatos. Por exemplo, considere a relação Livros a seguir ISet89j:
lll
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Livros

título

.4 tltoms

Código

,4sstlntos

,4no

Logical
DB design

A construção
de
um compilador

Para cada livro, armazenamosein sua tupla todos os dados a seu respeito. Nesse
caso, esta forma de representação é mais natural do que utilizar três relações em
Primeira Forma Normal, uma para os livros, outra para assuntose outra para autores:
Livros
3odigo

I'Ítuto

.47}0

100

Logical DB design
A construção de un] compilados

1982
1985

200

Assuntos

Autores
código
100

100

200
200

A representação

,4utor

código

Curtice, R.M.
Jones, P.E.
Setzer, V.W
Meio, l.S.H.

100

não-normalizada

100

200
200
200
corresponde

4ssu71Zo

Bancos de dados
N4od. Conceptual
Compilação

An. Sintática

Estr. de dados
a uma visão

"esperada"

suário e simplifica as consultas, tornando-as também mais eficientes.

pelo u-

Com o uso dessesatributos mais complexos,foi criada a necessidadede rever os
fundamentos da teoria de bancos de dados relacionais, para operar sobre relações não
normalizadas. Além disso, foram introduzidos operadoresque utilizam a estrutura
não normalizada da relação.
No modelo relacional não normalizado, os atributos de uma relação não são os
valores que Codd ICodd701 denominou de "atómicos". O esquema de uma relação

no modelonão normalizadoé uma sequênciade atributosR = (.AI, . . . , .,4,.). A cada
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atributo .4i está associadoum Domínio, Dom(.Ai). Cada elementode Dom(.4f) pode
ser, indutívamente;
e um valor

atómico

' um conjunto

c

de valores

{ci,

' «m. rel.ção ,(R) Ç; B- x B, x
normalizado.

,.*}
x .BI onde R=(Bi

, BI) é «m esq-m.

,

«ão

Os atr Z)fitosde ordem zero em uma relação não normalizada são aqueles para as
quais o domínio é um conjunto de valores atómicos. Indicamos que um atributo .4
é de ordem maior que zero denotando-o por Á'. Dizemos que uma relação r(R) não
normalizada está na Forma Normal Particionada IRKS89j se

e os atributos de ordem zero formam uma chave de r
e os atributos de ordem maior que zero (as relações "encaixadas") estão na Forma
Normal Particionada

O mode]o re]aciona] não normalizado possui, além dos operadores usuais da
álgebra relacional, dois operadores a mais, nest(r) e unnest(r), introduzidos por
Jaeschke e Scheck IJS821. Intuitivamente, o operador nest transforma a relaçãor em
uma relação r' "menos" normalizada, no sentido de possuir mais atributos de ordem
maior que zero. O operador unnest, ao contrário, normaliza a relação em um nível,
expandindo um dessesatributos. O exemplo abaixo ilustra o uso dessesoperadores:
Funcionários
Dependentes+
Funcior}(frio
Hélio

Ua canas +

Nome

Nascimento l Uacína

Monica

15/05/61

Fernanda

09/11/70

Mauricio
Mariane

Polia l

01/01/62
Polia ll ü'Llüllc'z
Sarampo l 01/01/71
Poluo l

01/01/71

Sarampo l 01/01/71
Poluo l

}blunlsa

01/01/71
Sarampo l 01/01/64

Se aplicamos o operador unnest na relação acima, em relação ao atributo Vaca

nas*, obtemos:
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unnest(Funcionários

Hélio

Mano

Nome
Monica
Monica
Fernanda
Fernanda
Mauricio
Mauricio
Mariane

Z)ependentes v'

.Nascimento l Vacina

Polia l
Poluo ll

Sarampo
Poluo l

Sarampo
Polia l
Sarampo

01/01/62

ü'l lç31lsn

01/01/71
01/01/71
01/01/71
01/01/71

01/01/M

Inversamente, se aplicamos o operador nest em relação aos atributos ( Vacina,
Z)ata), ou seja, Vacinas* obtemos a relação anterior.
Note que se aplicamos o operador unnest repetidas vezes (notação: unnest'),
obtemos uma relação ein Primeira Forma Normal. No exemplo, obtemos:
Funcionário

Nome

/VascÍmento

HacÍna

Data

Hélio
Hélio
Hélio
Hélio

Monica
Monica
Fernanda
Fernanda
Mauricio

15/05/61

Polia l
Poluo l]

01/01/62

Sarampo

01/01/71

M auricio

L8lo'tIRo

Mano
Mano
Mano

Mariane

15/05/61
09/11/70
09/11/70

Pálio l

xslç31l'iç\

Sarampo

z.slo1l6'&

Sarampo

Polia l

3tlol ls'z
01/01/71
01/01/71
01/01/71

01/01/M

O problema de valores nulos em relações não normalizadas está ligado à represen'
ração do conjunto vazio nessas relações. Por exemplo, suponha que desejamos incluir
o funcionário Antonio, sem dependentes, na relação Funcionários. Incluímos então a
dupla (Antonio,@). O operador unnest', aplicado a essa relação, deve produzir uma
dupla do tipo (Antonio, n, n, n,n), onde n representa um valor nulo. A questão a ser
analisada é que tipo de valor nulo deve ser utilizado, ou seja, qual valor nulo conserva
a semântica do conjunto vazio original.

Segundo IZP921, muitos autores afirmam que ao aplicar o operador unnest ao
conjunto vazio produzimos um valor nulo indefinido ou não-natural. Alguns atribuem
a mesma interpretação do nulo não aplicável nJ. Ein IKKS891, o valor nulo seno
informação ns é tido como o mais adequado, interpretando a relação sob a OWA.

Zicari IZic901também adora o uso do valor nulo nS nessescasos, e afirma que o
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conjunto vazio é um tipo particular de valor nulo. A explicação intuitiva é que o
conjunto vazio é um valor do domínio de atributos compostos e não llá nenhum valor
no domínio dos atributos das relaçõesnormalizadas correspondentes que o represente,
portanto somos obrigados a incluir o valor nulo ns.
No exemplo do funcionário Antonio, a tupla

em uma relação normalizada é expandida para

Ao utilizarmos o valor nulo nS estamosrepresentandoo fato de que não sabemos

se Antonio tem ou não dependentes.Por outro lado, se utilizarmoso valor nulo

n/, afirmamos que Antonio não possui dependentes. No primeiro caso, atribuímos ao
conjunto vazio inicial a interpretação "não se possui informação sobre os dependentes
de Antonio", e, no segundo, "não existem dependentes de Antonio"

Em bancos de dados normalizados, os valores nulos são utilizados para representar
algum tipo de informação incompleta. Esse, porém, não é sempre o caso em modelos
não normalizados. O exemplo apresentado em IRKS89j ilustra este fato: considere um
banco de dados com as relaçõesLeciona(Professor, Disciplina) e Pesquisa(Professor,
Projeto). Suponha que a relação Leciona contenha várias duplas correspondentes às
disciplinas lecionadas pelo Prof. Silvo, e que ele não participe de nenhum projeto de
pesquisa. Esse banco de dados pode ser representado por uma relação não normalizada cona atributos Professor (ordem zero), Disciplina e Prometo(orden) maior que
zero). Nesse caso, a dupla correspondente ao Prof. Silvo tem um conjunto vazio no
atributo Projeto. Através desse exemplo vemos que o uso de valores nulos é ainda
mais necessário em relações não normalizadas.
O trabalho desenvolvido em IRKS891 estende a álgebra relacional para relações
não normalizadas com valores nulos. Segundo IZP921, a base dessetrabalho está em
IZan841, que define os valores nulos aplicável, inaplicável e sem informação. Entretanto, não são considerados os valores nulos identificados, que permitem a representação
mais adequada de informação incompleta, especialmente para tratar dependências.
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9.2

IBancos de dados orientados a objetos

A orientação a objetos é uma técnica recente de programação e organização de dados que indentifica objetos e atribui a estes estrutura e comportamento específicos,
além de definir o enter-relacionamento
entre objetos. Dessa forma, permite uma organização mais precisa e segura dos dados e seu comportamento. Em bancos de
dados, a orientação a objetos é um passo a mais em direção à solução do problema
de verificação de integridade dos dados na atualização do banco.
A seguir apresentamos alguns conceitos básicos de bancos de dados orientados a
objetos, e as diversas formas de informação incompleta nessesballcos. As principais
idéias e resultados apresentados aqui estão em IZic901, IZP921.

9.2.1
Em bancos

Conceitos básicos
de dados orientados

a objetos,

a informação

é organizada

como oZ)fetos,

que incorporam os dados e seu comportamento. A manipulação dos objetos é feita
através de métodos, que são procedimentos associados aos objetos. Normalmente os
dados incorporados em um objeto são unia tu])la ou uln conjunto de objetos.
Os objetos são organizados em classes, que descrevem suas estruturas e compor'

Lamento. A parte estrutural de uma classe é a definiçãodos tipos de dados que
compõem os objetos, e a parte de comportamentos é un] conjunto de métodos que
manipulam estes objetos.
As classessão relacionadasumas conaoutras através do conceitode herança. A
herança é um mecanismo que permite definir classes de forma construtiva, detalllando
a definição de uma classe em função de outras. Normalmente, na definição de uma

classeé necessárioconhecercompletamentea estrutura da mesma. No entanto, no
momento da definiçãoda classe, (isto é, no projeto do banco de dados) nauitasvezes
não possuímos a informação precisa a respeito do comportamento da mesma.

E importante, então, ter mecanismos para definir classese objetos mesmo quando
a informação a respeito dos mesmos não é totalmente especificada, especialmente na
fase de projeto do banco. Destacamos então dois tipos de informação incompleta em
bancos de dados orientados a objetos:
B Esquemas incompletos. Este tipo diz respeito à possibilidade de definir classes
onde a estrutura e métodos de manipulação são parcialmente (ou totalmente)
não especificados.
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e OÓ.fetosincomp/elos. Este tipo diz respeito à possibilidade de expressar valores

desconhecidospara atributos do objeto

9:2:2

Esquemas incompletos

Classes com esquemas incompletos são denominadas classes ge7éMcas IZic901. Nas
classesgenéricas, não especificamosos atributos que nela constam, apenas citamos
sua existência. Isto não impede, no entanto, a sua utilização na definiçãode outras
classes, como ilustra o exemplo a seguir:
Class Professor

attributes Nome: string,

Depto: string

Class Aluno
generic;

Class AlunoPosinherits Aluno
genenc;

A classe Aluno, apesar de não estar ainda definida, pode ser utilizada na definição
da classeAlunoPos.
Associamos a cada objeto um identificador e valores. Por exen)plo, pode-se inserir

na classeProfessor um objeto identificadopor S{/ua,com atributos Nomes"Carlos
Silvo" e Depto="MAC". Os objetos de uma classe genérica não têm valor definido.
Por exemplo, não há valor algum associado aos objetos das classes Aluno e AlunoPos.

A principal razão para se criar uma classegenéricaé permitir a definiçãode

outras classes que dependam desta e não atrasar a definição do banco de dados como
um todo. No entanto, futuramente as classes genéricas serão definidas. Nesse caso,
todos os objetos já deânidos na classe genérica assumem valores nulos (possivelmente
padrão) nos atributos recém especificados.

9.2.3

Objetos incompletos

Segundo IZic901, existem dois tipos de objetos incompletos

B objetos pertencentes a classes genéricas: nesse caso, o objeto possui apenas
um identificador, não possuindo nenllum valor. Associamos aos valores desse
objeto o valor nulo n/.
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8 0bjetos pertencentes a classes cuja estrutura é definida, mas onde alguns dos
atributos dessa classe não foram especificados, e portanto são desconhecidos.

No exemplo da seção anterior, os objetos das classes Aluno e AlunoPos pertencem à primeira categoria. Um objeto da classe Professor onde o atributo Depto é
desconhecido pertence à segunda categoria de objetos incompletos.
Como abordagem inicial, podemos atribuir aos atributos desconhecidosdo segun-

do tipo de objetos incompletoso valor nulo aplicáveln.4. Para tornar o banco de
dados mais representativo, pode-se atribuir qualquer um dos valores nulos já vistos,
dependendo da situação, ou seja, o valor nulo sem informação ns, os valores nulo
universal ou padrão (quando se adota a OWA) ou o valor nulo aberto nn. Uma vez
que os atributos das classes podem ser conjuntos, o valor nulo correspondenteao
conjunto vazio também pode ser utilizado.

Na verdade,o tratamentode valoresnulosem bancosde dadosorientadosa

objetos é análogo ao de bancos de dados não normalizados interpretados sob a CWA.
No entanto, quando se permite o uso de valores nulos em bancos de dados orientados a
objetos, a definição dos métodos que utilizam estes objetos incompletos deve ser feita
com cuidado. Cada vez que o projetista define um novo método, deve ter em mente
a possibilidade de que o objeto em questão seja incompleto, e que possivelmente deva
ter um tratamento diferenciado.

Capítulo IO
Proposta de implementação
A seguir apresentamos um pequeno exercício de implementação de um sistema para
gerenciamento de bases de dados (SGBD) com valores vazios. Nossa proposta segue o
modelo de ICodd791. As relações com valores vazios de Cada ICodd791, para a maioria
das aplicaçõespráticas, já são suficientes. Também por ser o modelo relacionalo que
foi usado no maior número de SGBD comerciais anuais, optamos por adotá-lo em
nossa sugestão de implementação.
Adorando este modelo de representação, resta definir quais tipos de valores vazios

utilizar e como trata-los. A escolha deve levar em consideraçãoo poder de representação e a complexidadecomputacional da solução. Optamos por utilizar, em nosso
exercício, os -lares -zios in.plicá«l (n/) e sem infor-nação (ns).

A justificativadessaescolhaé bastante simples:
e O valor vazio nS é de fato um ua/or vazio, pois não llá nenhuma informação sobre
sua aplicabilidade. Este valor é o que aparece com mais frequência em aplicações

práticas, como, por exemplo,na expansãodo esquemade uma relação. Isto
justifica a necessidadede implementação do mesmo

e O valor vazio n/ não traduz nenhum tipo de incerteza, é uma informação conhecida relativamentecomum que se deseja representar. Por este motivo também
deve ser implementado.
A não utilização do valor vazio n.A, no sentido em que não será feita a distinção
entre o valor vazio sabidamente aplicável (n.4) e o valor vazio que não se sabe sobre sua
aplicabilidade (nS) é simplesmente para garantir a simplicidade da implementação.
Nesse ponto concordamoscona Zaniolo IZan841, quando afirma que a informação extra
obtida utilizando este valor vazio não justifica a complexidadeque o mesmo introduz.
119
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A quantidade de informação representada pelos valores vazios escolhidos é esque
matizada abaixo:

dl,...,d.

onde di, . . . , d. são os valores não vazios dos domínios das relações. Pela figura nota-

se que o valor vazio n/ tem a mesmaquantidadede informação que um elemento
qualquer do domínio. Esta é mais uma razão que justifica sua inclusãoem nossa
implementação.

Definidos o modelo de representação e os tipos de valores vazios utilizados, partimos para as seguintes etapas do projeto:
8 considerações teóricas

e forma de implementação
8 definição de uma linguagem de acesso

Essas definiçõessão feitas a partir de conceitosjá existentes. Sugerimos adorar a
proposta de implementaçãoda estrutura de dados de Setzer ISet891,e utilizamos a
linguagem SQL como base para definição da linguagem de acesso.

10.1

Considerações Teóricas

Nesta seção apresentamos o tratamento teórico que adoramos para os valores vazios
utilizados. Muitas das idéias aqui são inspiradas no traballlo de Zaniolo IZan841.No
entanto, como decidimos pela utilização de dois tipos de valores vazios (Zaniolo só
usa o vazio ns), temos que propor algumas adaptações.

lO.l.l

Expressões de Comparação

Ao adorar dois tipos de valoresvazios, as expressõesde comparação,bem como as
expressõesbooleanas, utilizariam uma lógica de 4 valores: V, F, P, 1. No entanto,
resolvemos adorar as seguintes simplificações:
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B o valor vazio inaplicável (nl) não satisfaz nenAt&m
tipo de comparação (a menos
da igualdade entre valores inaplicáveis).
8 0 valor vazio sem informação satisfaz (ns) todos os tipos de comparação
A justificativa para esta última é que, com a representaçãoexplícita do valor vazio
n/, há maior probabilidadede o valor vazio ns representar,na verdade, o valor vazio
aplicável n.4. Comparações envolvendo n.4 não devem ser falsas, pois este valor representa um elemento qualquer no domínio, que pode satisfazer a condição especificada.
Assim, assumimos Verdadeiras as expressões que podem envolver comparações com
o valor vazio n.4, e consequentemente, o valor vazio nS.

Dessa forma, estamos "disfarçando" a lógica multivalorada que existe por trás
dos valores vazios. No entanto, é necessário fornecer ao usuário ferramentas para
distinguir valores vazios de valores do (toiro'nio,quando necessário. Criamos então
duas funções booleanas:

e Vazio(X): Retorna V se o valor do atributo X é vazio (isto é, correspondeao
valor vazio ns).

e Inaplicável(X): Retorma V se o valor do atributo X é inaplicável(isto é, cor
responde ao valor vazio n/).

As tabelas seguintesilustram o resultado de expressõesde comparação (Ollde d
representa um valor não vazio):
Termo
d > ns
ns > nS

Valor

Termo

Valor

d = rls
ns = ns
l&S =

7t/

nJ > n,r

Com estas simplificações, transferinlos para o usuário a complexidade do tratamento de valores vazios. Como não utilizamos nenhum valor lógico além dos tradicionais V e F, a álgebra booleana não é alterada. No entanto, as expressõesde
comparação avaliam para V expressões, que, na verdade, deveriam ser P. O usuário
tem, agora, a responsabilidadede especificarse desejaobter resultadosque correspondem somente ao valor lógico V. Por exemplo, considere a consulta:
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"Listar funcionários com salário 2: 3000"
Quando não se deseja, no resultado da consulta, duplas onde o salário é desconhecido,
a consulta deve ser escrita na forma: "Listar funcionários com salário Z 3000 e salário
não é vazio", ou ampliando a sintaxe da linguagem, "Listar os funcionários que com
certeza têm salário à 3000"

Outras expressõesa serem analisada são as funções de agregação, que envolvem
várias duplas, como Média, Soma, Mínimo, Máximo. Nesse caso, o cálculo deve ser
feito apenas sobre os campos não vazios, ou seja, diferentes de n/ e ns. Para o cálculo
destas expressões, duplas onde o atributo considerado é vazio são tratadas como se
não existissem. A única exceção é a função Contador de duplas que satisfazem uma
dada expressão. Neste caso, o tratamento é semelhante ao de consultas de duplas que
satisfazem a expressão.

lO.1.2

Algebra Relacional

A definição dos 5 operadores básicos é suficiente para a caracterização completa
da álgebra. Basicamente, os operadores não sofrem grande alteração, a menos do
operador de seleção, que utiliza os conceitos apresentados para avaliação de expressões
de comparação. Para os demais, a definição é idêntica àquela sem valores vazios. Ou
seja, interpretamos ns e n/ como valores quaisquer do domínio.

. nx(r)

.

{rjXj}

r U s = {t l t C r o«tCs}

e r s = {t l t C r e t « s}

e r X s :; {ti&t2 l ti C r e t2 C s})
onde "&"

.

representa

a concatenação

de tuplas

= {t C r l t satisfaz a expressão O},
onde a "satisfabilidade" da expressão é interpretada como descrita na seção
anterior.
ao(r)

A operação de junção, apesar de não integrar o grupo das cinco básicas, merece
um comentário especial. O resultado de uma operação de junção, segundo a avaliação
de expressões adorada, é uma relação que engloba, além das duplas que normalmente
seriam incluídas em uma definição sem considerar valores vazios, as possíveis combinações dos valores vazios. Por exemplo, considere as relações a seguir:
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s/

S

a

a2 l ns
a2 l n/

Á

r Ns
B

Q

Á

r NB:a, s'
B

a

Formalmente, sejam r(/Z) e s(S) duas relações. A .ju7}çãonatural de r e s, denotado por r N s, é definida da forma:
, N s = CRUS(r

«)A...A(,l.4«l

No s), o«de O '

= .IÁ«ly,IÁ«l

((«l.All

= sl.4-l V rl,'lll

= ns V;l.A«l = nS)), e Rns

= ns V slÁil

= {.4-,...,.A.}.

=

Par'

i=1,. . . ,n, se rl 4il = ns então,no cálculoda projeçãotoma-seo valor do atributo
sl.Ail para compor r N sl.Afl, e se sl 4il = rtS então, no cálculo da projeção toma-seo
valor do atributo rl 4il para compor r N sl.4il.

Basicamente, esta definição é bastante similar à definiçãode Codd ICodd791de
"junção possível" . Isto se deve ao fato de considerarmos as expressões originalmente
"Possíveis" como "Verdadeiras". Note que, na junção natural, quando os valores
dos atributos não são iguais (por exemplo, na comparação de ns e bl), suprimimos
sempre o valor menos informativo, ou seja, o valor vazio.
Para a definição desses operadores, não utilizamos nenhum tipo de tratamento
especial para valores vazios, como o princípio da substituição de vazio ICodd791 ou
as relações estendidas IZan841. O principal problema decorrente dessa simplificação
é a eventual presença de duplas redundantes, como ilustra o exemplo a seguir:
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,4/uno

Alves
Bastas

rUs

5

7'

curso

Cálculo

,4/uno

Bustos
Alves
Centra

C)urso

Geometria
Cálculo
Geometria

.4/uno

Alves

Bastou
Bastas
Centra

Ottrso
Cálculo

Geometria
Geometria

No exemplo, é possível que a dupla (Bustos, ns) seja redundante, isto é, Bastos
seria na verdade um estudante de Geometria, e este fato já está representadona
relação. No entanto,isto pode não ser verdade, ou seja, a informação(Bastas, ns)
pode representar que Bastou está matriculado em outro curso que não Geometria.
Assim, não é tão prejudicial a presença dessas duplas "redundantes" no resultado da
operação. Adoramos esta definição dos operadores relacionais para simplificação. No
entanto, nada impede que se utilize o tratamento descrito em IZan841para eliminação
de redundâncias.

lO.1.3

Atualização

Adotamos os operadores usuais de atualização: Inserção, Alteração e Remoção. Como
apresentado no Capítulo 7, a representação utilizando relações cona valores vazios não
é suficientepara expressar todos os operadores de atualização en] bancos de dados
com valores vazios. No entanto, a complexidade computacional da representação
ideal, as C-tabelas, é bem maior, justificando a opção pelo modelo mais simples

l0.2

Forma de implementação

Para implementar os dois tipos de valores vazios eleitos, faremos uma pequena adaptação ao modelo proposto por Setzer ISet891para implementar;ãoda estrutura
de dados de um banco de dados. Este modelo permite inclusive a representaçãode
relaçoes não normalizadas. Assim, nossa sugestão de implementação taml)ém terá recursos para representar os dois tipos de valores vazios em relações não normalizadas.
A solução original é baseada em registros de tamanho variável, e ímplementa ainda
compressão de dados eliminando zeros à esquerda de campos numéricos e brancos à

direita de campos alfanuméricos. Para nós, a característica mais importante dessa

solução,que será vital para a represei)raçãodos valoresvazios, é a supressãodos
campos vazios.
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A estrutura de dados utilizados é baseada na localização dos dados de uma coluna
pela ordem de sua posição, no registro correspondente, da esquerda para a direita. Na
solução original, para implementar essa localização pela ordem, coloca-se na frente
(esquerda) do campo um "byte" com a contagem de "bytes" do campo seguinte.
Optamos por colocar iiã frenilã dõ tampo uní%y
onLaaor
relativo para o próximo campo. Dessa forma, o percurso de campos é mais rápido,
pois não é necessário somar l a cada vez. Por exemplo, considere a relação ExameReq
a seguir, que representa a requisição de exames laboratoriais para pacientes:

Paciente
Alves
Bastas
Centra

ExameReq

Exame
Urina l
Urina l

Ultrasson ografia

Requisição

El\tregüMat

Resultado

0]/09/93
l0/08/93
15/08/93

ns
12/08/93

ns
14/08/93
ns

O atributo Requisição representa a data de requisição do exames o atributo En-

[regaÀ/atindica a data de entrega do materia] para exame e o atributo Rcsu/lado

indica a data em que o resultado do exame ficou pronto.

A implementação da segunda linha dessa relação ficaria:

7 l Bascos l8 l Urina il7 l 930810 l7 l 930812 l7 l 930814
Como em ISet891, o "bit"

mais à esquerda do "byte"

de controle indica com

"0" que não há supressão da(s) próxima(s) coluna(s); un] "l" indica supressão dos
números de campos representados pelos 7 "bits" mais à direita. Dessa forma, pode-se
indicar até 128 campos vazios (0 a 127). Se for necessáriomais do que isso, repete-se

novamenteo "byte" de contagemcom o "bit" mais à esquerda novamentecom o

valor "l". Em nosso modelo, a supressão é a representação interna do valor vazio ns.
Optamos por este valor vazio para ser suprimido pois acreditamos que é mais comum
que o valor vazio n/. A representaçãointerna da primeira linha da mesma relação
ExameReq seria:

6 l Alves l 8 l Urina 1 l 7 l 930901
onde 130 é o valor decimal do byte

l l o l o l o l o l olllo

130
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indicando que existem 2 campos vazios não informados, representando os valores
vazio ns nos atributos EntregaJb/ate ResuZÍado.

A representaçãointerna do valor vazio nl é feita utilizando-seum campo de

tamanho 0, ou seja, o campo contém o valor "l", indicando que o próximo campo
está um "byte" à frente. Dessa forma, não se indica que o campo é suprimido, mas
que não há valor a ser representado. Este método é coerente com a semântica do
valor vazio n/. Ainda no exemplo de requisição de exames, a terceira linha da relação
ExameReq seria representada da forma

7 l Centra l 17 Ultrassonografia l 7 l 930815 l

129

onde l e 129 representam, respectivamente

o l o l o l o l o lololt
valor vazio ni

.

l l o l o l o l o l ololi

Nessa representação, não há necessidadede alterar o modelo original de implementação, apenas atribuímos um significado a celtas configurações. Assim, além de
mantermos a mesma estrutura de dados inicial, não precisamos desperdiçar espaço
para armazenar as marcas correspolldentes aos dois valores vazios distintos.
Em ISet891,temos n)ais detallles sobre o modelo utilizado. Nos exemplos apre'
sentados, os campos têm tamanho pequeno, lhas o modelo permite a representação
de campos de tamanho ilimitado, encadeando-seum número variável de "bytes" cle
controle em campos não vazios. É detalhada também a fonna de representam;ãode
relações não normalizadas.

l0.3

Indexação

Os gerenciadoresde bancos de dados permitem a definição de índices para determinados atributos das relações, de modo a melhorar o tempo de acesso às duplas,
que normalmente são interrogadas por estes atributos. Por exemplo, em uma relação
Funcionários(.Num-Pune, JVome-Fu7}c,Salário), é razoável imaginar que serão subnletídas diversas consultas fornecendo o nome do funcionário, e portanto deveria existir
uma estrutura de indexação sobre o atributo Nome-Fu71c.
As estruturas de indexação (B-árvores, por exemplo) poderiam permitir também o
uso dos valores vazios. Dessa forma, uma consulta do tipo "Leste os funcionários cujo
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salário é desconhecido" seria muito mais rápida se o atributo Sa/áHo fosse indexado
e os valores vazios pudessem ser colocados na estrutura do índice.
Para permitir o uso de valores vazios nessas estruturas, seria necessárioapenas

definicaonvaloresispeciais.

(correspondentes

aos valores vazios ns e n/).

Dessa

forma, estes valores especiais apontariam para as duplas que contém valores vazios
nos atributos indexados.

A maioria dos SGBD comerciais (pelo menos que temos conhecimento), no entanto, não permite este tipo de implementação. Conversamos com alguns usuários de
alguns SGBD (ZIM, da Sterling, DMS-ll, da Unisys e ADABAS, da Software A.G.)
e percebemos que não é possível definir índices para valores vazios. Dessa forma, as
consultas envolvendovalores vazios serão sempre ineficientes. E uma pena, pois do
ponto de vista teórico não haveria praticamente nenhunaa dificuldade adicional para
utilizar valores vazios tambéna nos índices.

l0.4

Linguagem de Acesso

A linguagem sugerida é uma pequena variação do SQL que incorpora o tratamento
dos valores vazios especificados. Devemos ter funções correspondentes ao Vazio e Inaplicável definidos na seção anterior. Por motivos estéticos, uma vez que as cláusulas
SQL são todas escritas em inglês usaremos a sintaxe:

B X is unknown

função Vazio(X)

B X is nonapplicable função Inaplicável(X)
O valor null, já existente na sintaxe de SQL, pode ser utilizado para denotar os

dois tipos de valoresvazios. Dessa forma, X is nula é equivalentea X is unknown
or X is nonapplicable em nossa linguagem.

Como já citado, as consultas retomavam as duplas que satisfazem ou que podem
satisfazer a expressão indicada. Para selecionar apenas as duplas que satisfazem com
certeza determinadas condições,deve-seutilizar a função unknown. Para conforto
dos usuáríos, no entanto, podemos definir um operador selectC ("select with certainty"), idêntico ao operador select, que retorna apenas as duplasque satisfazem
com certeza as condições especificadas. Por exemplos a consulta
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select NomeFunc
from Funcionários

where Salário-Func2 3000and

Salário-Func is not unknown

seria escrita simplesmente da forma

selectC NomeFunc
from
Funcionários
where

Salário-FuncZ 3000

Não é necessário criar um operador semelhante para o tratamento do valor vazio
inaplicável pois o resultado de operações envolvendo este valor vazio é sempre falso.
As consultas que se pode fazer a campos inaplicáveis são escritas de maneira confortável usando os recursos já existentes. Por exemplo, suponha que se deseja listar
os funcionários que não recebem salários (por exemplos, os proprietários da empresa).
A consulta $ca da forma:

select NomeFunc
from Funcionários
where Salário-Func is nonapplicable
Na sintaxe dos operadores de atualização, é necessário prover naeios para que o
usuário possa informar que um atributo é inaplicável ou desconl)ecidopara aquela
dupla. Podemos definir as constantes nonapplicable e unknown, que podem ser
utilizados nos comandos insert e update, respectivatnente nas cláusulas values e
set. Por exemplo, para criar uma dupla na relação Funcionários(Nome-Func,SalarioFunc) onde não se tem informação sobre o salário, temos:

insert unto Funcionários
values
("Morais", unknown)
Para alterar o salário dessefuncionário para inaplicável, podemosescrever
Update

set

where

Funcionários
Salário-Func = nonapplicable
Nome-Func = "Morais"
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A linguagem de definição do banco de dados deve ainda, fornecer subsídios para
definir que um determinado atributo em uma relação não possa assumir valores vazios.

Isto seria interessante,por exemplo, para os atributos que fazem parte da chave
primária da relação.
Acreditamos que estes recursos extras para tratamento de valores vazios são suficientes para resolver a maioria dos problemas práticos. A seguir apresentamos alguns
exemplos de aplicações com as quais tivemos contato em nossa experiência profissional onde aparece o problema do valor vazio, e como seria possível resolvê-lo utilizando
o método apresentado.

l0.5

Exemplos

l0.5.1

Administração de Recursos Humanos

Considereas seguintesrelações, parte de um sistema para administração de recursos
humanos, como foi implementado na prática:
Funcionários

T

Nome -Fun c

Bastou

Cabral
Silvo
Sobres

[

Designação
Nu m- Su bs t
=ütgo
Gerente
Diretor
Gerellte

;,

A relação Designaçãoindica o cargo de chefiaocupado por um funcionário. O
atributo Num-Subst indica que o funcionárionão é efetivo no cargo, está apenas
substituindo outro que, por exemplo, está em férias. Em um SGBD que não permite
a representação de valores vazios, utilizamos 0 para para indicar que o funcionário
não está substituindo ninguém. Com valores vazios, porém, este campo deveria ser
preenchidocom um número de funcionário ou com o valor vazio n/, indicando, que
neste caso, o atributo não se aplica.

l0.5.2

Organigrama

A relaçãoa seguir representaos setoresde uma empresaem sua organizaçãohi
erarqulca:
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Setores

Selar
Presidência
Diretoria Administrativa
Diretoria de R.H.
Diretoria de Produção

SupeHor

Presidência
Presidência
Presidência

O setor hierarquicamente mais alto não possui superior, e este campo foi então definido como branco A representação utilizando valores vazios permite um tratamento
correto da situação, colocando no campo em questão o valor vazio n/.

l0.5.3

Controle Acadêmico

Considere a relação Matrícula a seguir, representando os dados de alunos matricula
dos em cursos:
Matrícula
,4Ju7}0

1){sciP

,4noSem

No t Q

Rastos
Centra
Dutra

Algebra
Geometria
Cálculo

93/2
92/2
92/2

:,'

A única forma de saber se a frequência e notas de un] aluno já foram lançados é
através do atributo AnoSem (ano e semestre de matrícula). Quando este corresponde
ao ano/semestre anual, ainda não findo, indica que o curso ainda está em andamento,

e portanto a frequênciae nota ainda não foram lançados. Este tratamento causa
muita confusão, pois um usuário menos atento pode pensar que o aluno foi reprovado
na disciplina, quando na verdade ele ainda nem foi avaliado.

Com a utilização de valores vazios, os campos frequência e nota contêm o valor
ns antes do lançamento das notas, e no histórico escolar pode ser impresso um texto
como "Vazio" , "Desconhecido", ou deixado em branco, indicando que o campo ainda
não foi informado, eliminando a confusão.

l0.5.4

Requisições de Exames

Clonsiderea relação ExameReq, da seção 9.2. O atributo EntregaMat, em certos
casos, não se aplica, como no exemplo do exame de ultrassonografia. Nesses casos,
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isto pode ser representadocom o uso da valor vazio n/. Por outro lado, os atributos
EntregaMat e Resultado são informados somente quando os eventos correpondentes
ocorrem. Antes disso, a representaçãocarreta seria feita utilizando o valor vazio ns.

Capítulo ll
Conclusões
O tratamento de informações incompletas em bancos de dados é un] problema que
ainda merece ser objeto de muito estudo. As abordagensalgébrica e lógica fornecem
subsídios importantes para a compreensão teórica do problema, mas muitas questões
ainda permanecem en] aberto. Como a imperfeição dos dados assun)e as mais variadas
formas, torna-se difícil encontrar uma representação que possa, ao mesmo teillpo) ser
fiel à realidade e com uma complexidade computacional razoável.

Em vários pontos desse texto con)estamos que é muito difícil compreender a
intuição por trás das definições matemáticas (é o caso, por exemplo, dos operadores
da lógica de 7 valores). Não existe sequer um consenso sobre qual a melhor abordagem
teórica a ser adorada.
O problema da representação fiel da realidade é bastante complexo No entanto,

por aparecer frequentementena prática, tem sido exaustivamenteestudado, mas,
como comenta IZP921, o custo para se obter resultados precisos nesta área é alto

A sugestão apresentada de implementação e tratamento de valores vazios pretende
ser um passo a mais na tentativa de representar com mais fidelidade os fatos no mundo
real. A estrutura adorada não é a que possui o maior poder de representação dentre
as apresentadas, mas pensamos que é a que possui a mell)or relação entre custos e
benefícios, pois resolve diversos problemas de aplicações práticas, e praticamente não
tem nenhum custo computacional adicional.

Através dessetrabalho, vimos que existem vários pontos que podem ser objetos
de pesquisa futura, como por exemplo, a especificação completa de uma linguagem
para implementação, a otiinização de consultas com valores vazios, o estudo mais
detalhado para a implementação de índices e a realização de testes práticos para
eficiência. Outro aspecto interessante é o estudo da facilidade de compreensão do uso
132
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dos diversos tipos de valores nulos junto aos usuários finais.

A maior contribuição deste trabalho é o fato de ser uma resenha sobre uma área
recentee ainda em fase de pesquisa. Encontramos apenas outra resenlla sobre o
dados, não se aprofunda tanto na descrição dos valoresvazios. E importante destacar
que a bibliografia consultada foi detalhadamente estudada, de fonna a conseguirmos
uma bibliografia comentada que por si só já pode ser útil para base de pesquisas na
área

Nossa resenha permite o uso para fins didáticos em disciplinas de pós-graduação,
além de poder ser usada como base inicial para pesquisas na área. Apesar do volume
relativamente pequeno, consideramos a proposta de implementação importante, pois
os SGBD, quando fazem o tratamento de valores vazios, o fazem parcialmente, não
fazendo distinção entre tipos e não permitindo a indexação.

Bibliografia Comentada
IAG851 S.Abiteoul and G.Grahne. Update semanticsfor incompletedatabases. In
Proa.

//o.

.ínter7zatíona/

Oon/ere7}cc

Ol} VeT'

Larye

Z)atabases,

Stockholm,

1985,

PP.l 12
Discorre sobre tipos possíveis de atualizações en) bancos de dados incompletos,
introduzindo novas operações de atualização: integração, sujeição (negativa) e adição, além de generalizar os conceitosde inserção, remoção e alteração. O signi-

ficado de cada operador é definido,e são apresentadosresultadossobre tipos de
representação que suportam esses operadores.

IANS751 ANUI/X3/SPARC.

Study group on Data Base Management Systems Inte

rim Report. S/G,4/0Z) F1)7' Bu/J., 7(2), 1975.
Lista 13 tipos diferentes de valores vazios.

IBis831 J.Biskup.

A foundation

of Codd's

relacional and nlaybe-operations.

Transactíons OT}natal)ase Sysfems, 8(4), Deceinber 1983, pp.608-636.

.40A/

Apresenta-se uma semântica para bancos de dados com valores vazios, com base nos
modelos (da lógica de primeira ordem) representados por uma dupla cona valores
vazios, isto é, (a,b,c,w,e) é uma representação para ]z(a,b,c,z,e). Nesse contexto, u
pode ser entendido como a constante de Skolein. São feitas consideraçõesa respeito

de fatos negativos,e é apresentadauma versão aplicávela bancos de dados com
vazios da CWA que, basicamente, não permite assumir fatos negativos a respeito
de uma tupla com valores vazios. Cria-se um sistema formal para representação

de relaçõescom vazios, e a álgebra relacionalé estendidapara este sistema. O

conceito de redundância e quantidade de informação é definido sintaticamente, e
são construídos operadores para remoção de redundância.

ICB801 M.A.Casanova and P.A.Bernstein. A formal system for reasoning about pro
grams acessing a relacional database. ,4(in/ Traí sacZlo?&s
07}Progmmmíng La7}gaa
ges and Systems, 2(3), July 1980,PP.387-414.
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Introduz um sistema formal para demonstrarpropriedadesde programasque acessambancos de dados relacionais, utilizando lógica dinâmica. Os problemasde
preservação de consistência em atualizações são vistos sob esta ótica, permitindo
demonstrar formalmente a preservação de integridade após a execução do programa
ICst871 J.M.rastilho.

EspeclWcaçães

/ormaÍs

Ed.prelim.Kapelusz, Buenos Abres, 1987.

e sistemas

de

bancos

de

dados.

Destaca o uso de formalismos para descrever bancos de dados, ou seja, o formalismo
algébrico e lógico. Apresenta mais detalhadamente o formalismo lógico.

ICla781K.L.Clark. Negation as failure. In Logíc alta Dataóases,H.Gallaire and
J.Minker,

Eds., Plenum Press, New York, 1978, pp.293-322.

Mostra que a regra de negaçãopor falha, isto é, a regra:«se não temos f- p então
temos F -- p" , é correta para bancos de dados. Coloca o banco de dados como um
tipo especial de programa em lógica, e analisa a avaliação de consultas como prova
de teoremas. Para provar fatos negativos, introduz a negaçãopor fallla finita, que
utiliza, além da regra de negação por falha, o método da resolução. O método
apresentado é correio, e completo em algumas situações particulares.

ICodd701 E.F.Codd. A relacional nlodel for large shared data banks. Commun. .4(;À/
13(6), June, 1970,pp.377-387.
Introduz o modelo relacional para bancos de dados, e o conceito de relações normalizadas e não-normalizadas.
ICodd721 E.F.Codd. Furtller normalization of tlle database relacional motel. In Z)aíaóasc SysZems, Courant Conlputer Science Symposiunl 6, R.Rustin, Ed., PrenticeHall, Englewood Clips, 1971, pp.65-98.

Introduz os conceitos de dependênciafuncional, de Segunda e Terceira Formas
Normais. Apresenta diversos exemplosque justificam este tipo de padronização,
que elimina várias anomalias de atualização em bancos de dados.
ICodd791 E.F.Codd. Extending the database relacional model to capture more meaning. ,4(;À/ Transactí07}s oz} natal)asc Systems, 4(4), December 1979, pp.397-434.
Introduz um novo modelo, extensão do modelo relacional. Para tanto, sugere uma
extensão da álgebra relacional, para incorporar o tratamento de valores vazios,
introduzindo uma lógica de três valores (Verdadeiro, Falso, Desconllecido), que
é usada também na extensão da álgebra relacional. São apresentados operadores
específicos para bancos de dados com valores vazios: a união externa, a teta-junção
externa, e a junção «at«ral exter«a.
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ICodd861 E.F.Codd. Missing information (applicable and inapplicable) in relacional
databases. S/GÀ/OZ) Record, 15(4), December 1986,pp.53-78.
Comenta aspectos gerais do tratamento de valores vazios (aplicáveis e inaplicáveis)
em bancos de dados. Propõe a lógica de 3 valores para o tratamento dos dois tipos
de vazios, e defende a tese de que os vazios devem ser entendidos semanticamente
como marcas e não como valores especiais no domínio dos atributos. Sob esta ótica,
os operadores

de comparação

retornam

sempre "pode ser" para expressões que

envolvem algum tipo de valor vazio; a ordenação é apenas simbólica, i.e, todos os
símbolos l-marcas ou A-marcas vêm antes dos outros valores; o cálculo envolvendo
valores vazios não é razoável; e, finalmente, as restrições de integridade e regras de
normalização só devem ser avaliadas en] duplas completas (sem valores vazios).

ICodd871 E.F.Codd. N4orecoinentary on missing infornlation in relatioual databases.
S/G.IWOZ) Record,16(1), Marcli 1987,pp.42-50.
O objetivo do artigo é esclarecer pontos que possail} ter picadosconfusos no artigo
anterior, dentre eles: l)explica que, por questões de simplicidade, a integridade referencial leva em conta apenas chaves com um só atributo, os demais casos, quando
necessário, podem ser incorporados em restrições de integridade geral; 2)defende
a idéia de que a lógica de 4 valores (Falso, Verdadeiro, Possível, Inaplicável) pode
e deve ser simplificada para 3 valores, para efeito de simplicidade de tratamento e
compreensão; 3)salienta as diferenças entre operadores lógicos e funções escaleres
aplicadas a duplas com marcasl 4)coloca algumas implementações necessárias para
uma linguagemde acessoa bancos de dados com marcas.

IGMN841 H.Gallaire, J.Minker and J.Nicolas. Logic and Databases: A deductive
approach. Oomput 7g Su

eys, 16(2), June 1984, pp.153-185.

Apresenta o uso da lógica para o estudo de vários problemasna área de bancos de
dados, tanto convencionais como dedutivos. É apresentada a visão de un] banco de
dados através da lógica, via conceitos semânticos (teoria de modelos) e sintáticos
(teoria de prova). No campo de bancos de dados convencionais,mostra-se que
os seguintes problemas encontram tratamento interessanteen] lógica: definição de
linguagens de acesso, valores vazios, restrições de integridade, prova de consistência

em transições, otimizaçãode consultas e modelagemde bancos de dados. Na área
de banco de dados dedutivos, a lógica faz parte da própria definição do banco,
que basicamenteé um bancos de dados convencionalvisto logicamenteatravés de
teoria de prova e dotado de regras específicas para dedução de fatos. Definem-se
conceitos como a hipótese do mundo fechado (CWA) para tratar fatos negativos
e a hipótesedo mundo fechadogeneralizada(GCWA), para operacionalizareste
tratamento. São apontadas as diferenças entre bancos com informação definida e
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indefinida (isto é, que contêm disfunções). Coloca-se também a semelhança com o
campo de programação em lógica e questiona-se a possibilidade de se incorporar
tratamento de funções.

IGes90rGíH:Gessat: Fourvalueírlõgic-for relatianardatnbase systeins:d/(?7WO.D
Recém, 19(1), Marca 1990,pp.29-35.

Introduz uma lógica de 4 valores para tratar o problema dos valores vazios : aplicável e falso (AF), aplicável e possível (AM), aplicável e verdadeiro (AT) e não
aplicável (NA). O autor defende o uso dessa lógica, apesar de ser mais complicada

que a lógica de 3 valores. Segundo ele, há casos em que se deseja informação precisa (especialmente se envolver os valores vazios inaplicáveis), o que não é possível

na lógica de 3 valores. E apresentado também o uso dessa lógica em expressões
de comparação em linguagens tipo SQL. E possível especificar-se, por exemplo,
expressões do tipo "Status=lnaplicável"
IGes911G.H.Gessert. Handling missing data by using stored truta tables S/G.A/OZ)
reGaM,20(3), September 1991, pp.30-42.
Propõeo uso de uma estrutura auxiliar para cada tabela no banco de dados, para
armazenar os valores lógicos associados a cada um dos valores de cada uma das
duplas na tabela original. Assim, evitam-se problenaas provenientes de se "misturar" valores (dados) com lógica - o que acontece quando se inlplementa o campo

com um "byte" escondidopara denotar a presençade valoresvazios. Ganlla-se em
uniformidade de tratamento, e, dessa forma, pode-se, por exemplo, fazer cálculos

sobre colunas que contenham valores vazios. A tabela lógica associada possui dados na lógica de 4-valores : NA, AF, AM e AT. Não é feita nenhuma consideração
sobre a eficiência do método apresentado.
IGra771 J.Grant. Nula values in a relacional database. /?z/ormati07}Processing Leíters,
6(5), October 1977,pp.156-157.

O autor aponta problemas na definição da lógica de 3 valores proposta por Codd.
Basicamente, mostra que tautologias são avaliadas para o valor lógico Desconhecido, ao invés de Verdadeiro, como seria de se esperar. Propõe um outro método de
avaliação de expressões, onde, para cada vazio, é feita a substituição por todos os
elementosdo domínio. Se em todas as substituições a expressão for avaliada Verdadeira, ou Falsa, a expressão é avaliada para esses valores. Senão, é avaliada para
Desconhecido. E introduzido o conceito de vazio Inaplicável, que quando aparece
numa expressão, torna a mesma falsa.
IGra791 J.Grant.

Parcial values in a tubular model. /7z/ormation Processi7zg LeZZers,

9(2), August 1979, pp.97-99.
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O autor aponta a impossibilidade de se representar intervalos de valores em tabelas,
que só permitem a representação de valores atómicos. É proposto então um modelo
que permite a representação dos intervalos.
IHPRV 891 G.Hulin, A.Pirotte, D.Roelants and M.Vauclair. Logic and Databases. In
Eram Moda! Logic to Deductipe Databases - Introducing a Logic Based Approach
to ,4rtiWcÍaJ /nteJ/{gence,A.Thayse, Ed., Vo1.2, Wiley, 1989, pp.279-350.
Descreve a semântica de bancos de dados relacionais através da lógica de primeira
ordem. Descreve também bancos de dados dedutivos, e comenta aspectos de informação incompleta em bancos de dados, entre eles o problema dos valores vazios.

IJS821 G.Jaeschke and H.J.Scheck. Remarks on the Algebra of Non-First Normal

Formrelations.'LnProc. lst A CM SIGA CT/SIGMOD Symposiumin Principtesof
l)afaz)ase S3/stems,Los Angeles, 1982, pp.124-138.

Introduz os operadores especiais para relações não normalizadas nest (que "nor-

maliza" a relação em um nível) e unnest (que "não-normalizaa relação em um
nível).
jIL841 T.Imielinski and W.Lipski. Incomplete information in relacional databases.
Jouma/ o/ the .4(;1M, 31(4), October 1984, pp.761-791.

São apresentadosos conceitosde: l)sistemas de representação,para comparar o
tipo de informação que pode ser corretamente representada nos diversos modelos

de bancos de dados. 2)V-tabelas, um modelopara representarbancos de dados
com valores vazios onde se usam variáveis como na lógica de primeira ordem para
representar os vazios. 3)C-tabelas, ou tabelas condicionais, extensõesdas V-tabelas
onde para cada tupla existe unia coluna a mais para armazenar condiçõespara que
aquela dupla seja válida. Esses conceitossão trabalhados para comparar o poder
de representaçãocorrera entre as tabelasde Codd com valores vazios, as V-tabelas
e as C-tabelas.

IKS861 H.Korth and A.Silberschatz. l)afabase system concepts.McGraw Hall, New
York,

1986.

Apresenta diversos aspectos da teoria de bancos de dados, como os modelos de
dados relacional, hierárquico e em rede. Aborda também conceitos de estrutura
física de bancos de dados. Texto geral sobre bancos de dados. Consultado para
descrever os conceitos iniciais apresentados no capítulo 2.

ILP761M.Lacroixand A.Pirotte. GeneralizedJoins. S/G.4/0Z)Record,8(3), Septem
ber 1976,pp.14-15.
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Analisa os operadores de junção estendidos para o tratamento com vazios, apresentados por Codd. Define generalização desses e apresenta novos operadores de
junção não simétricos para bancos de dados com valores vazios.
ILS88) D:l;a;urentand N:Spyra;tos:tarüition semanticsfar tncampletainfomlation in
relacional databases. S/G.&/OD Rec07d, 17(3), pp.66-73, September 1988.
Introduz uma semântica de partições para bancos de dados com informação incompleta e apresenta um algoritmo para avaliação de consultas no banco. Basicamente,

a idéia é, para um dado banco, calcular os possíveismodelos(que, no casoonde
não há informação incompleta, é um só) e, para uma tupla qualquer:

8 se a mesma está em todos os modelos, pode ser concluída com certeza a partir
,.l,. ;.f..,.,,Ã..BU)FV VU ,l.
hnn,.
UV V WAAVV
8 se a mesma está em algum dos modelos, pode ser concluída possível partir
dasinfornlações do banco
B se a mesma não está em nenhum modelo, não pode ser concluída a partir das
informações do banco
O método é incompleto no sentido em que não pode ser aplicado quando, no esquema do banco de dados, temos dois atributos com o mesmo domínio. Além disso,
não é feito nenhum paralelo com a álbebra relacionalnem análise da complexidade
computacional do algoritmo para construção de modelos.
ILL861 N.Leram and W.Lipski. Nonapplicable nulls. TheoreíÍca/ Computcr Scie7}ce,
46, 1986,PP.67-82.
Define o conceito de vazios não aplicável - aquele que não é desconhecido, mas
sabe-se que não existe. Este tipo de valor vazio, que muitas vezes é visto como
falha de projeto, é, en] muitos casos, uma forma mais natural de se representar
a realidade. Isto justifica o estudo desse tipo de valor vazio e a busca de um modelo formal para representa-lo. Define-se o conceito de "instância universal legal"
- que é, basicamente, uma tabela especial onde é permitido o uso dos vazios inaplicáveis. E apresentado um método para transformar essa tabela em um conjunto
de relações sem vazios, equivalentes, semanticamente, à mesma. São trabalhados,
também, métodos para transformar e avaliar acessosa essas instâncias universais
legais: através da criação de uma linguagem de acesso própria, as consultas são
"traduzidas" para consultas normais. A definição dessa linguagem visa criar uma
interface mais agradável para o usuário final.
ILip791 W.Lipski. On semantic issues connected with incomplete information databases. 4 (]11vTra7zsactíonson l)atabasc Systems, 4(3), September 1979, pp.262-296
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Propõe um modelo formal, chamado Sistemas de Informação para descrever um
banco de dados com informação incompleta. São apresentadosos conceitos de interpretação externa (mundo real) e interna (banco de dados) de uma consulta. Em
relação a consultas externas, colocam-se dois níveis para uma dada consulta Q
l Q 11.,as informaçõesconcluídas, com certeza, a partir do banco de dados, e
l Q ll', as informações que são possíveis de serem concluídas a partir dos dados no
banco. Constrói-se um algoritmo para o cálculo desses dois níveis.

ILS901 K.C.Liu and R.Sunderraman. Indefinite and maybe information in relacional
databases. ,4C;lMTransacfíons Olznatal)ase Systems, 15(1), Marca 1990, pp.1-39.

E introduzida uma estrutura, a l-tabela, que estendeas tabelas do modelo relacional, para tratar disfunçõese informaçõesincertas. São apresentadosos conceitos
básicos de representação da l-tabela, em termos de possibilidades e incertezas, e
redundância nessas estruturas. Define-se tamt)ém o conceito de correção em termos
de representaçõesdas tabelas, e os operadores da álgebra relacional são estendidos
de maneira provadainente correra.

ILS011 K.C.Liu and R.Sunderraman. A generalized relacional n)odel for indefinite
and maybe information.

/EEE

Tra71sactÍ07zs Ol} /t'now/erige and Z)ata Eng nceM7tg,

1(3), March 1991,pp.65-77.
E definida uma estrutura, a M-tabela, que é, basicamenteuma extensãodas ltabelas definidasno artigo anterior, que permite incorporar fatos disjuntivos de
relações diferentes. Os mesmos conceitos de representação, redundância e correção
dos operadores são definidos para as novas estruturas, e os operadores relacionais
são estendidos corretamente. Além desses, são apresentados dois novos operadores
específicos para M-tabelas: a R-projeção e a Intercalação.

IMai831 D.Maier. The ÉÀeoryo/ re/atÍ07}a/databases.Computer SciencePress, Rockville, 1983.

Apresenta detalhadamenteos conceitos da teoria de bancos de dados relacionais,
entre eles: relações, operadores relacionais, dependências,normalização. Dedica
um capítulo a valores vazios, informação parcial e semântica de bancos de dados.
IMin821 J.Minker. On indefinite databases and the Closed World Assumption. In
ProceedÍngso/ IÀe 61AO07t/erence
Ol}.4utomatedZ)eductÍon,D.W.Loveland, Ed.,
Lectures Notei in Conlputer Science, 138, Springer-Verlag,New York, June 1982,
PP.292-308.

O artigo estende o conceito de CWA - hipótese do mundo fechado para a GCWA
- hipótese do mundo fecllado generalizado, para resolver problemas que aparecem
em bancos de dados indefinidos, quando se assume a CWA - nesses casos, a CWA

BIBLIOGRAFIA COMENTADA

141

leva a inconsistência no banco. Basicamente, a GCWA só permite assumir um fato
negativo quando o mesmo l)não pode ser concluído a partir do banco de dados,
como na CWA e 2)o fato concluído não leva a inconsistências no banco. A GCWA
é compatível com bancos de dados com valores vazios tipo "desconhecido, mas
aplicável e é um dos valores que já aparece no banco"

IMUV841 D.Maier, U.Ullman and M.Vardi. On the foundationsof tlie Universal Relation Model. ,4(;7WTransactíons on Z)atabase Systems, 9(2), June 1984, pp.283-308.
Apresenta o conceito de relação universal, e os objetivos da criação desse modelo
basicamente a facilidade de uso, liderando o usuário da tarefa de descrever as
navegaçõesentre as relações. Descreve taml)ém as principais Itipótesesutilizadas
na definição do n)odeio.
IRei781 R.Reiter. On closed world databases. In Logic alta Z)ala bases, H.Gallaire and
J.Minker, Eds., Plenum Press, New York, 1978,pp.55-76.

Introduz os conceitosformais de CWA (hipótese do mundo fechado) e OWA(hipótese do mundo aberto) para bancos de dados. Basicamente,a CWA a-

firma que todo fato positivo não representado pode ser assumido como falso. Isso
significa que se tem o conllecimento absoluto dos fatos, e ])ortanto, não permite a
representaçãode fatos indefinidos. A OWA afirma o contrário, isto é, nada pode
ser assumido a partir de ull] fato que não se conhece. É apresentado um método
eficiente de avaliação de consultas sob a CWA. As consultas são decompostas até se
alcançar uma subconsulta básica, cuja avaliação é equivalente na CWA e na OWA.
Comenta que a CWA pode levar a inconsistências,e é apresentadauma condição
suficiente para que o banco seja consistente.
IRei841 R.Reiter. Towards a logical reconstruction of relacional database tlleory. In

Ol} C07}ceptua/
À/ode/{7}g,
M.Brodie, J.Mylopoulos, and J.Schnlidt, Eds. SpringerVerlag, Berlin, 1984,pp.191-238.
O texto descreve formas de representação da teoria de bancos de dados relacionais
via teoria de prova em lógica de primeira ordem, abrangendo definições de relações,

de restrições de integridadee de consultas. Faz uma comparação com a descrição
do modelo relacional através de teoria de modelos da lógica. O objetivo é mostrar
que a a teoria de prova é mais abstrata e pode incorporar mais facilmenteoutros
aspectos como informação incompleta, valores vazios e hierarquias.
IRei861 R.Reiter. A sound and sometimes complete query evaluation algorithnl for
relacional databases with null values. In Joumla/ o/ 4 C;À/, 33(2), Aprí1 1986, pp.349370
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Descreve, brevemente, a forma de reconstruir a teoria de bancos de dados relacionais através da teoria de prova em lógica de primeira ordem. É então apresentada
uma linguagem de consulta, baseada também em lógica de primeira ordem e um
algoritmo para decomposição de uma consulta expressa nessa linguagem, para avaliação da mesma. Nesse algoritmo, sacrifica-se a completude em alguns casos para
diminuir o custo computacional. Nos casos de consultas conjuntivas universalmente
quantificadas, consultas positivas e consultas a bancos de dados sem valores vazios,
o algoritmo é completo.
IRKS891 M.A.Rota, H.F.Korth, and A.Silberschatz. NuU values in nested relacional
databases .4C'TH {7}/07.manca,26, 1989, pp.615-642
Estendem os conceitos de valores vazios para bancos de dados não normalizados.
Utilizam os valores não-aplicável,aplicável e sem informação, como nos bancos
normalizados. Um caso especial de valores vazios - o conjunto vazio - é analisado. São revistos também os conceitosde duplas e relações mais informativos. Os
operadores de normalização e não-normalização, bem como alguns operadores da
álgebra relacional são estendidos para incorporar valores vazios. Consideram-se relações de igualdade apenas entre os valores vazios não aplicáveis, e entre valores
vazios identificados. São comentados também os efeitos do uso de valores vazios
nas regras de dependênciasno banco de dados.

ISet891V.W.Setzer. 23ancosde l)aços. Edgard Blücher Ltda, São Paulo, 1989.
Descreve conceitos gerais de bancos de dados, como modelos de dados, projeto
lógico e projeto físico, e gerenciadores. Propõe uma forma de implementação para
um gerenciador de bancos de dados que permite o uso de relações não normalizadas.

ISik811L.Siklossy. EfHcient query evaluation in relacional data bases with missing
values. In /71/0rmatÍonProcessí71gZ,ctters, 13(4,5), 1981, pp.160-163.
Aponta o problema da avaliação incorrera de consultas na lógica de 3 valores
proposta por Codd. Apresenta uma algoritmo eficiente para consultas que possam
ser expressas em lógica sentencial, e onde cada átomo é da forma (atributo=valor).

O algoritmo sacrifica as consultas em lógica de primeira ordem em função da
complexidade.

ceedings ofthe 5o. A CM SIGA CT-SIGMOD

SUmposium Ol\ Prixtciples ojDütabase

syste7m,1986, pp.252-266.
O artigo mostra a complexidade da verificação de integridade em bancos de dados
com informações incompletas, isto é, verificação de satisfabilidade de dependências.

A complexidade computacionalda verificação de integridade é, sob a OWA, de
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tempo polinomial, e, sob a CWA, tempo exponencial. Além disso, verifica-seque
tipo de lógica é necessária para axiomatizar finitamente este problema. Sob a OWA,
necessita-sede lógica de pontos fixos, e, sob a CWA, é necessário lógica de segunda
ordem existencial. Para a avaliação de consultas, a dificuldade computacional se
inverte: sob a CWA, a complexidadeé a mesma que em bancossem informação
incompleta, e, sob a OWA , o problema é intratável.
IWin881 M.W.Winslett. A modem-basedapproach to updating databases with incom
plebeinformation. ,4(;A/ Transactions on Database Sysfems, 13(2), 1988, pp.167196

Aborda aspectos da atualização em bancos de dados incompletosatravés da formalizaçãoem teoria de prova da lógica de primeira ordem. Propõe uma linguagem
para atualização, discorre sobre a semântica dessa linguagem através da teoria
de modelos e desenvolve um algoritmo para interpretar essa linguagem de forma
correra em relação à semântica apresentada.
IYC881 L.Y.Yuan and D.Chiang. A sound and completequery evaluation algorithm
for relational databases with nula values. S/GA/OZ) Record, 17(3), September 1988,
nn í4-XI
O artigo estende o conceito de relação })ara agrupar disjunções - uma dupla é agora

t = Zi V t2 V ... V t.. Estende tam]gm a á]gebra re]aciona]para lidar com as relações
estendidas. Desenvolve um algoritmo para avaliação de consultas, nos mesmos
moldes de Reiter (1986). Porém, o algoritmo pode devolver relações estendidas, e
isto permite que o mesmo seja correio e completo. Para conseguir a conlpletude,
que não havia no algoritnlo de Reiter, foi llecessário aumentar a complexidade do
n[esmo, mas en] alguns casos, o algoritn]o mantém a complexidade menor e mesmo
assim consegue ser completo - por exemplo, em consultas cona o quantiflcador
existencial.

IYue911 K.Yue. A more general n)odes for liandling missing information in relational
databases using a 3-valued logic. S/(.?.A/OZ)Record, 20(3), September 1991,pp.4349

O artigo propõe uma sinlpliflcaçãona lógica de 7 valores, necessária para a representação dos valores vazios: inaplicável, aplicável e sem informação (pode ser
inap[icáve[ ou ap]icáve]). A idéia principa] é igualar o valor ]nap]icáve]ao Falso.
São apresentadasfunções lógicas para recuperar, posteriormente, o Inaplicável. O
autor descarta o uso da lógica de 4 valores porque não há, segundo ele, uma simplificação razoável da lógica de 7 valores, que captura a generalidade dos 3 tipos
de vazios, para a lógica de 4 valores.
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[Zan84] C.Zaniolo. Database relations with nula values. JotzmaJ o/ aomputer and
System Sciences, 28, 1984,pp.142-166.
O texto inicia apontando algumas falhas da extensão feita por Codd para a álgebra
relacional com vazios - tal extensão não preserva algumas propriedades básicas da
teoria de conjuntos como S = s, s n T ç S , S U T 2 S. É ressaltada a dificuldade
de se trabalhar com os vazios "aplicável" e "inaplicável", e propõe-seo vazio mais

geral "não há informação" Através da definiçãodeste e da lógica de 3 valores,
desenvolve-seuma teoria simples que conserva as propriedades perdidas por Codd,
com base nos conceitosde "tupla mais informativa" , "relações mais informativas"
e "relações estendidas"(x-relações).

IZic901Ziccari, R. Incomplete information in Object-oriented databases. S/G]WOZ)
Record, 19(3), September 1990.
O artigo apresentaos tipos de informaçãoincompleta que podem existir num ban
co de dados orientado a objetos: dados incompletosna definiçãodas classesou
nos valores dos objetos. Para o primeiro caso, mostra-se uma solução tipo "classe
genérica", que não tem nenhum tipo de valor associado. Assim, ao ser criado um
objeto nessa classe, só é fornecido o nome do mesmo. Posteriorn)ente, esta classe
deve poder ser atualizada para se completar as informações a seu respeito. Os objetos dessa classe poderão então ser alterados, para se completarem suas informações.
O outro caso de informação incompleta é a falta de valores en) alguns atributos de
um objeto. Este caso é bem parecido com o problema de valores vazios em bancos
de dados não normalizados, pois permitem-se conjuntos de atributos numa mesma
classe. O tratamento deve ser feito de maneira similar.

IZP921 E.Zimányi and A.Pirotte. Imperfect Knowledge in databases. Rescarch Repor
RR92-36, Université Catl)olique de Louvam, October 1992.
Descreve diversas formas de informação inconapleta ein bancos de dados, tais como:
valores vazios de vários tipos, disjunções, informações possíveis, probabilidades,
informação

difusa (fuzzy),

e exceções.

