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B./\NCOS DE DADOS ORIENT.:\DoS A
OqKTOS E UNIA PROPOSTA P.!\nX UNÍ

N[ODELO CONCEITU.:\]

por Eugênio .'\kihiro Nassu

Resumo

Os Bancos de Dados Orientados a Objetos surgiram na década de 80, visando possibilitar a

representação de tipos de dados complexos, como dados multimédia e con)untos, entre

outros, não representáveis de uma fonna direta no N]ode]o Re]aciona] de Dados

(Nomnalizado). Neste trabalho, apresentamos as principais características e alguns exemplos

de Bancos de Dados Orientados a Objetos e apresentHemos uma proposta de um modelo

de dados, derivado de um Modelo de Entidades e Relacionamentos estendido, contendo a

linguagem de declaração e uma linguagem de consulta englobando atübutos multivalorados.

Como parte prática, apresentamos a conversão de nosso modelo pma o Banco de Dados

Orientado a Objetos Poet.

OqE(X-0NEN'lED DAT-/XBASES ./\ND A
PROPOS.AL FOR A CONCEPTU,/\l NIODEL

by Eugênio .Akihiro Nassu

Abstract

The Object-Oticnted Databases emerged in the 80's, partially aiming at the representation

of complex data types such as multimedia, sets and others, not direcdy representable

throu#l the (Nom)alized) Relational Modem. In tais work, we present the main features and

some examples of Object-Oriented l)atabases, and make a proposal for a new data model,

based on an extended Endty-Relationship model containing the data de6mition language

and a query language accessing also muldvalued atüibutes. As a practical application, we

present the conversion ofour modem to the Poet Object-Oriented Database model.
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1.Introdução

Os Bancos de Dados surgiram apt-oximadamente em meados dos anos 60,

decorrentes da possibilidade dos computadores armazenmem c gerenciarcm grandes

qumtidades de dados em meios de armazcnamcnto pennancnte de acesso clircto c c6icicnte

a cada dado (etn geral discos magnéticos) c a necessidade de esüuturar esses dados e prover

rotinas padronizadas de acesso aos mesmos Um .fà/ema Ge/ aózaór & Ba/zro & Daór

(SGBD) é utn programa, ou um conjunto de programas destinado a controlar todos os

aspectos de um Banco de Dados, tais como a dcclnação dc sua estrutura dc dados,
gravação c leitura dos dados, recuperação de falhas na comunicação ou no meio de

gravação, controles de concorrência, cle acesso e de segurança dos dados, entre outros.

Um Aíadeó & i)aüí é uma colação de Ferramentas conceituais utilizada para descrever

a estrutura dos dados dc um SGBD. Os primeiros modelos de dados utilizados foram os

mode[os ó/e/z/ng///h e o modc]o de /?dei. Em 1970 Codd [COD 70] apresentou o ,mod?ó

méza04d (MR), que se impôs como padrão nos SGBD atuais. Todos esses modelos foram

concebidos visando a sua utiliz:ição em ambientes comerciais onde, em geral, existe uma

grande quantidade de registros dc mesma estrutura (por exemplo, um cadastro de clientes

de um grande banco).

O MR possui uma estrutura extremamente simples, uma das rmões a que pode se

atribuir o scu grande sucesso. Porém, suas limitações logo apareceram, e o próprio inventor

do NtR apresentou em 1979 [COD 79] uma extensão ao MR, denominado RM/T. Outras

propostas dc extensão ao NIR coram feitas, de onde destacamos o Modelo Relacional Nãü

Nomza#Zudo (MRNN), onde uma das principais restrições do modelo original (a primeira

fom\a normal de Codd) é retirada, aumentando sua complexidade, mas permitindo uma

melhor modelagem dos dados, como apresentado por Setzer [SET 861. A grande maioria,

senão quase todos os SGBD relacionais comerciais, seguiu o modelo normalizado de Codd.

Outro destaque deste período é o surgunento de alguns modelos conceituais, que têm como

objetivo facilitar a modelagem dos dados, cm um nível mais elevado que no NIR.

Destacamos nessa categoria o modelo de entidades e relacionamentos (MER),,apresentado

por Chen em 1976 [CHE 761.
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O grande avanço da computação, a difusão dm redes c a utilização do computador

em áreas cada vez mais diversas mostraram necessidades novas, para as quais os bancos de

dados baseados no th'IR se mostraram inadequados. Dente os novos usos do complltador,

podemos citar o C '\D/C/\À{ (prometo/manufatura auxiliados por computador), b CASE

(desenvolvunento de sistemas de computação auxiliado por computador), o GIS (sistemas

de infomlação gcográRca), o hipertcxto, aplicações tnultimídia, aplicações em medicina, etc.

Essas aplicações necessitam de representação de tipos complexos de dados, como listas

ordenadas, conjuntos, dados multimédia, texto, som e imagens, entre ousas, para os quais o

MR não oferece uma base adequada. Essas aplicações, ao conüário do NIR que em geral

possui muitos objetos de estrutura simples, manipulam objetos muito complexos e
nomlalmente em menor númcto.

Durante os anos 80, visando aumentar a produtividade do desenvolvimento, facilitar

a reutilização e a manutenção do software, a pmEnumaFüo a/zk /ada a o0e/oí sc tomou popular

([PAG 951, ITAK 901, ]SIL 90)), causando grande sensação na época, sendo considerada

pelos mais entusiasmados como uma revolução na forma de sc criar programas. Talvez pua

acompanhar a tendência da momento, mas certamente para tentar resolver os problemas de

limitação do MR normalizado citados, foram propostos os Bancos de Dados Orientados a

Objetos(BD00)([ATK 891,[BE]i. 91],[HUG 91],[KIM 90a],[KH0 93], IBAN 92a]).

Desde entãovários sistemas surgiam, entre sistemas comerciais, protótipos produzidos por

grandes empresas e sistemas desenvolvidos em universidades.

O objetivo prhcipa] deste trabalho é de estudar os BD00, e compuá-los aos Bancos

de Dados baseados em outros modelos, principalmente o MR Procuraremos esclarecer as

diFuenças entre os BD00 e as linguagens de programação orientadas a objetos, além de

dc6mir quais conceitos de orientação a objetos aplicam-se ou não aos bancos de dados

tradicionais.

No capítulo 2 apresentaremos os conceitos ftmdamentais de Bancos de Dados e seus

modelos mais impottantcs, o Modelo Relacional, O RM/T, o Modelo Relacional

Não-Nomaalizado e o Nlodelo de Entidades e Relacionamentos. No capítulo 3
mostraremos os conceitos principais da Programação Orientada a Objetos. No capítulo 4

apresentaremos os conceitos dos Bancos de Dados Orientados a Objctos. No capítulo 5

mostraremos alguns exemplos dc sistemas de BD00 unplementados, mostrando sua

linguag:m de de6mição e manipulação de dados. No capítulo 6 fmemos uma análise dos
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sistemas apresentados. No capítulo 7 descrevemos o BDOo Poet, utilizado na nossa

implementação. No capítulo 8 Fxemos uma proposta de um modelo dc dados baseado no

N[ER, como a]temativa para a solução dos prob]cmas de unplementação dos modelos

conceituais de Lindos. Como ele engloba atributos compostos c multivalorados, vemos que

se trata da primeira proposta para um BD00 sobre um Nlodelo Relacional Não

Normalizado. O uso do N[ER preserva as caractedsticas semânticas dos re]acionamcntos, o

que ttão é o caso nos BD00 existentes. No capítulo 9 citamos algumas extensões ao nosso

trabalho, que tem sua conclusão no capítulo 10. Finalmente, no capítulo 12 (apêndice)

apresentaremos também alguns locais na Intemet onde podem ser encontradas mais

informações sobre BD00. Também conseguimos uma boa revisão bibliográ6íca sobre o

msunto, com cerca de 100 artigos e livros encontrados.



2. Conceitos de Bancos de Dados

2.1 Modelos Hierárquico e de Redes

Tanto nos Modelos Hierárquico c no de Reclcs os dados são representados por

coleções dc registros, que contêm os dados e ligações físicas, como contigüidade e uso de

ponteiros, que representam as ligações entre os dados. No Modelo [lierárquico os registros

são organizados como coleções de árvores, e não como Bragas ubitrários, como são

basicamente organizados no Níodelo de Redes, isto é, as ligações enfie registros são

basicamente hierárquicas: cada registo pode estar ligado a vários "Ralhos", mas conecta-se a

um único registro ''pai". No Modelo de Redes, não há essa distinção. Como nem tudo é

puramente hierárquico, todos os modelo hierárquicos pemlitem alguma representação de

redes, como é o caso por exemplo, do IMS (IBM). Como exemplos de SGBD bueados no

modelo de redes podemos citar o Integrated Data Stote (IDS) e o Associate I'L/l (APL).

Uma característica importante desses dois modelos é que ambos são principalmente

"navegacionais". A partir de um registro qualquer, o usuário pode "navegar" através da

implementação das ligações entre os registros. As ligações são amlazenadas explicitamente

nos registros, o que Eaz com que o usuário do banco de dados tenha uma visão que reflete a

forma com que os registros estão organizados, armazenados e são localizados no meio

Hsico. Dizemos então que tais sistemas não o6uecem i;#zl:g)úl//zzyaaa#T;cu dur íüóí. .Ném de

obrigar o usuário a conhecer detalhes únicos do banco de dados, esse fato limita a

extensibilidade, a manutenção, e a portabilidade dos aplicativos desenvolvidos. Tomou-se

necessário então, um modelo que oferecesse maior independência física, e em 1970 Codd

apresentou o Modelo Relacional descrito a seguir.

2.2 0 Modelo Relacional

O Nlodelo Relacional ([ULL 881, [ELN1 94], IDJtT 90] e [KOR 861), apresentado por

Codd em 1970 [COD 701, teve grande aceitação e ainda hoje é utilizado na maioria dos

principais SGBD atuais, seguindo suas idéias básicas.
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Nesse modelo, os dados são armazenados cm tabelas bidimensionais, denominadas

/?hFõêr. Cada dada da tabela representa um elemealto do conjunto cle dados c cada m4f#a da

tabela contém valores de um conjunto denmiclo, denotninado do,wó/ü. Uma linha da relação

é chamada de //@éz. Um exemplo de relação, representando uma lista cle fiJncionários dc

uma empresa está na Figura l.

Funcionários

Vamos dcGmir fomlalmente uma relação. Uma relação é um conjunto R de tuplas

ordenadas (ó//óm), tal que:

Rc D.x D.x...xDl z m

Onde Di são conjuntos chamados doam»//aí, e m o gnu// da relação. Chamando de roú///a

C. o domínio Di, o erg e,ma da relação R é descrito da seguinte Fomaa:

R(C.,C,...,C.)

Vamos chamar cada elemento de uma tupla cle ót.Z/vb. Cada célula, portanto, contém

um elemento do domhio correspondente à sua coluna.

Outro conceito importante do MR é o conceito dc d,aõr. Uma chave é um conjunto

de colunas da relação que detemlina univocamcnte cada tupla, sendo que nenhum

subccPnjunto próprio de colunas possui essa propriedade. Tal conjunto sempre existe pois

sendo a relação um conjunto, implica que não existem elementos repetidos, ou seja, no

máximo a chave poderia ser o conjunto inteiro de colunas. Uma relação pode ter várias

chaves. Nos SGBD, geralmente, uma das chaves é escolhida como uma cóa&rPzza7árü, o que

faz com que a relação sela amlazcnada no meio Hsico seguindo a ordem dos valores da

chave, facilitando a busca seqücncia] ordenada pelos valores da mesma- No esquema,

indicam-se m colunas da chave primária sublinhando-as. No esquema ant(Mor podemos ter:

Funcionários ( Nome , RG, Departamento, Salári.o )

5

Nome RG Deoartmncnto Salário
José 1234 Finanças [ooo
João 4321 Diretoria 2ooo

Mana l l l l Marketing 15oo

Pauta 2222 Secretaria 5oo
Figura 1: Exanplo de nlaçáo



Todo SGBD possui uma linguagem pua a declaração c manipulação tios dados. Essa

linguagem é conhecida como l-i/{g/rale,w dp (b//i//Úb, apesar dela possuir em geral mais

recursos do quc apenas coí\sultar os dados. Algumas tias linguagens mais conhecidas

incluem a QBE (Query By Examplc), QUEL e principalmente a SQL. [':stas linguagens

pemlitem especiRícu o acesso às tuplas do Banco de Dados de forma simples e declarativa,

e é talvez uma das principais rmões do sucesso do N'll{. Outro hto é que tais linguagens se

bascian na .'\lgcbra Relacional e no cálculo de predicados de primeira ordem, dando uma

forte base teórica ao NIR. A Á]gebra ]telacional sc baseia cm poucas operações: operações

sobre conjuntos (união, interseção, diferença, Produto Cu"tesiano) e nas operações

relacionais (scleção, projeção e junção) .

Logo no primeiro artigo ICOD 701, Codd dormiu que os valores elos domínios

deveriam ser ''atómicos'', ou seja, não podem ser subdivididos. Com isso, não se pode

armazenar atúbutos compostos, conjuntos, vetores ou listas cm uma célula da tabela. A esta

restrição sc clá o nome (te Primeira Forma Nomaal (IFN). Isto toma o NIR mais simples,

porém luneta a modelagem dos Lindos, forçando estruturas quc ncm sempre são

convenientes. Por exemplo, uma relação contendo informações sobre livros não pode

conter duas coluna essenciais, uma para os autores de cada livro e outra pma os assuntos.

Devido a l FN, é necessário usar uma relação à parte para cada um desses atributos, o que

l\ão modela hclmentc a realidade: cada livro é uma entidade só, não é composta de muitas

diferentes [SET 86].

2.3 0 Modelo RM/T

O Mode[o R[\t/T' deGmido por Codd em 1979 [CO1) 79], procura superar a]gumas

de6tciências de modelagem que se tomaram claras logo que o N[R começou a ser ud]izado,

principalmente em aplicações muito complexas. No RM/T, um banco de dados é dado

como um conjunto de entidades que representam os ''objetos'', bem como seus

relacionamentos. Ou sela, no RPvt/T os relacionamentos são modelados pelas entidades, ao

contrário do Modelo de Entidades e Relacionamentos, onde os relacionamentos

representam um conceito à parte. Cada entidade possui um conjunto dc propriedades

associadas, e as entidades podem ser mmipuladas por um conjunto pré-definido de

operações, para criação, eluninação e atualização dc entidades.

l RM - Relacional Nlcxlel - T - Tasmhia
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Cada entidade do 13anco de Dados é deHnida colho uma instância de um tipo, e todas

as entidades de um tipo compartilham as propriedades desse tipo O modelo derme uma

,b/rEnEga/a de tipos, onde um tipo herda todas as propriedades cle seus super'tipos- As

entidades são classificadas como caruc/e/caca, mio.v'#;õ'a, ou ///;cZea ("kemel"). A classi6tcação

tem o seguinte stMíttcado:

8 Se a entidade tem o papel subordinado de descrever entidades de outro tipo, cla é

caractedstica.

+ Se a entidade faz o papel de relacionar entidades de outros tipos, ela é chamada
associdiua.

e Uma entidade é do tipo núcleo se não cumpt'e nenhum dos pa

O modelo RNt/T oferece dois modelos de relacionamento de supertipos/subtipos.

Quando há .ge//e/u#:lnyüo / üo//dda#a4 cada instância de um subtipo deve ser um membro do

supcrtipo. A .ge//e/zzó c rü2 m//daa//a/é usada para formar subconjuntos de uma união de tipos.

Por exemplo, se Funcionário é modelado como uma generalização condicional de
Secretário, Engenheiro e Técnico, então cada fiJncionário pode ser um secretário,

engenheiro ou técnico, porém o conjunto de empregados não contém todos os secretários,

engcnheiros c técnicos. O conceito de generalização/especialização foi introduzido no MR,

por Smith & Smith, em 1977 [SN11 771.

pets acena

O modelo possui semântica adicional no nível conceptual porém, o modelo pode ser

implementado facilmente em um SGBD que seja baseado no h/[R, num níve] de abstração

mais baixo. Isso é uma vantagem, dada a extensa disponibilidade de sistemas Relacionais

existentes.

Um conceito muito importante apresentado no RÀ-t/T é o do /íü Z#?cuzür i órdZ#/a

("surrogate''). Cada entidade do banco de dados é identiGícada por um idcnti6icador único,

gerado pelo sistema, o identi6tcador substituto. Os usuários não podem fmer o acesso ou

manipular os identi6ícadores substitutos. Cada tipo dc entidade possui uma relação de uma

coluna denominada E-Relação (E-Relation), que guarda todos os identi6ícadores substitutos

de todas as instâncias desse tipo. Esse conceito reforça a necessidade da deGmição da chave

primária. Um conceito semelhante (identificador dc objeto) é um dos mais importantes nos

BD00, quc descreveremos adiante.
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2.4 0 Modelo Relacional Não-Nomializado

Uma das características do A/ÍR normalizado, como ii citado, é o fato das células das

relações podcrem armazenar somente valores que não podem ser decompostos (Primeira

Forma Normal. No A'IR Não-Normalizado (NIRNN) essa resüição é retirada, permitindo a

representação de atributos multivalorados ou compostos, ou de uma maneira geral, valores

que são relações. O À'IRNN teve várias denominações na literatura, entre elas de "nested

relations'' (relações aninhadas), ''relational model wíth relation-valued attributes", "non-hst

nomlal form", "NF'" entre outras. O N[RNN foi apresentado inicia]mcnte por B'íakinouchi

cm 1977 [NIAK 771. Em 1986 Dadam [DAD 86] apresenta um protótipo de um Banco de

Dados que implementa o MRNN. Õzsoyoglu em 1987 [OZS 87] mostra algumas extensões

da álgebra relacional e cálculo relacional para o MRNN. Uma fomla normal pxa o MRNN

foi apresentado por Ózsoyoglu também em 1987 [OZS 87a]. O uso do NIRNN na

modelagem de dados é apresentada por Setzer [SET 8ó].

A modelagem é facilitada cm vários casos com a utilização do N{RNN. Um exemplo

típico dc melhora cm relação ao MR normalizado é o de uma biblioteca: um livro pode ter

vários autores e vários msuntos. Para isso ser modelado com o MR pode ser neccssáda a

utilização de três relações: Uma para os livros, uma para os assuntos e uma para os nomes

elos autores. Vamos ilustrar com um exemplo:

Livros Assuntos
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ISBN Título

1234 A Internet

4321 Casa e Fogão

l l l l A arte no século XIX

2222 F'utebol

ISBN Livro Assunto

1234 Computadores
4321 Cozinha

l l l l Artes

2222 Esporte

1234 Redes

4321 [)ecoração

4321 Arquitetura



Autores Li\ ros

Se for utilizado o NIRNN os dados acima podem ser representados cm apenas uma

relação:

Livros

Note no esquema que as colunas multivaloradas são marcadas com o asterisco (*),

como no livro de Setzer ]SET 86]. Notamos que o esquema Rica muito mais simples e cimo,

c representa de uma maneira meHaor a realidade: cada livro é apenas uma entidade, sendo

representado por uma única linha e não por várias em diferentes relações.
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Nome Autor CodLivro

José 1234

Jogo 1234

N,leria 1234

Ney 4321

Níarcelo l l l l

Geraldo l l l l

Pedra 1234

Joaquim 2222

ISBN Título Assuntosl' NomcAutorcs;k

1234 A Internet Computadores
Redes

 
4321 Casa e Fogão Cozinha

T)D''.-.ra,-a''-U \FbvL aql,(+v

Arquitetura

Ney

l l l l A arte no século XIX Artes h/[arcelo

Gerando

2222 Futebol Esporte Joaquim



Outro exemplo de modelagem que se beneficia das camcter(sticas do N[RNN é o do

cadastro de funcionários ou clientes com atributos multivalorados: além de nome, endereço,

data de nascimento, etc., queremos modelar o fato de um funcionário poder possuir vários

telefones e dominar várias línguas. Para representar estes dacjos no ),[R, será necessário o

uso de três relações: uma para armazenar os atributos monovalorados, uma para os

telefones, c outra para as línguas. Será usado o seguinte esquema:

Funcionários (Chama, Nome. Endereço, DataNasci-mento)

Línguas (Chapa.Func, lá-ngua. nível)

Telefones (Chapa Func. Telefone)

Funcionários

Telefones

No MltNN utiliza'amos apenas uma tabela para representar estes dados
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RG Nome Endereço [)ataNascimento

1234 José Ruam 01/01/70

l l l l N,daria RuaX 01/o5/60

4321 Jogo Rua2 31/12/69

ChapaFunc Telefone

1234 555-5555

l l l l 70707o

4321 888-5555

1234 666-9999

tnguas
Chapa Língua Nível

1234 Inglês l

1234 Frmcês l

l l l l Português 4

l l l l Alemão 3

4321 Italiano 2



Funci.onários(Chama, Nome, Endereço, DataNasci-mento, Li.nguas {Lingua,
Nível)+, Telefones+)

Os dados são armazenados apenas em uma relação:

Funcionários

\ solução com o MRNN além de diminuir a redundância das chaves das relações e o

número destas (no exemplo, a existência de uma chave toma-se até supérflua), é mais

simples e e6íciente. Uma proposta de implementação física com um número qualquer dc

níveis de encadeamento pode set encontrada no livro de Sctzer [SET 86]. Com esse mode]o

ainda é possível a representação de listas, textos ou ousas estruturas que são necessárias

para algumas aplicações avançadas, tal como o CAD/CAht.

2.5 0 Modelo de Entidades e Relacionamentos

O Modelo de Entidades e Relacionamentos (MER), apresentado por Chen [CHE 76],

é um dos chamados ''modelos semânticos". Este modelo serve para representação das

estruturas de in6omlaçõcs, sendo apresentado de forma gráãca, como um esquema. Vamos

uti[izar o mode]o original, com as extensões apresentadas por Setzer [SET86].
Aprescntarcmos ainda novas extensões ao étER.

O VIER pode set utilizado como um modelo puramente conceptual, como ferramenta

dc prometo e análise dc dados [SET 86j. Porém o l\'IER, acrescido de chaves e "chaves

estrangeiras'' pode ser utilizado como uma extensão do N[R, como o próprio Chen

aprcsenta em seu artigo original. Nossa proposta, apresentada adiante, será o de um modelo

de dados baseado no NÍER, que pode ser e6etivamente implementado em um sistema real.

Como exemplo dc sistema que implemente o N[ER operacionamente podemos cita o ZIM

[Zmt 91].
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Chaoa Nome F'nrlprp'''. DataNasclmento Lín guas '
(Idioma,nível)

Telefones'k

1234 José Rua l 01/01/70 (Inglês, l)

(Fra«cês,l)

555-5555

666-9999

l l l l Mana RuaX 01/05/60 (Português, 4)

(Alemão, 3)

707070

4321 Jogo Rua2 31/12/69 (Italiano, 2) 888-5555



Vamos mostra os principais conceitos deste modelo, e os seus diagramas, que serão
utilizados adiante.

2.5.1 Entidades e atributos

Uma e////(üú é uma representação abstrata de um ''objeto'' de interesse no mundo

real. Como exemplo são entidades as representações abstratas de um fiJncionário, de um

departamento, de um material usado em uma empresa, etc. Um grupo de entidades de

mesma natureza no mundo real formam um cul###/o de e /z(üüí, como por exemplo um

conjunto de fi.mcionários, um conjtmto de alunos, etc. No esquema gáGíco,

representaremf)s uma entidade por um retângulo, com o nome do conjunto de entidades no

seu interior, mostrado na Figura 2. Por conveniência, passaremos a chamar os con)untos de
entidades apenas de entidades.

Funcionários Alunos Materiais

Figura 2: Representação das entidades no diagrama ER

As entidades possu'm d/ü///oi, que são fiações que levam um elemento do conjunto

de entidades a um elemento de um conjtmto de valores, como por exemplo os conjuntos de

nomes, de datas de nascimento, de endueços, etc. Os atributos servem para representar as

informações sobre os elementos dos conjuntos de entidades. Vamos representar os
atributos como na Figura 3:

Alunos

NomeCurso

Figtua 3: Atl:ibutos de uma entidade

Seguindo as extensões de Setzer [SET 86], atributos podem ser .ui?!0oiüK, onde o

aüibuto pode ser composto por vários sub-aüibutos; m/f&;númül, quando o atributo leva

um elemento do conjunto de entidades a um conjmto de valores (uma fiação
12



"multivalente") , ou ainda o aüibuto pode ser ü/em; a///e, quando a ftlnção do atributo é

bijetora, ou seja, o mesmo valor do atributo não ocorre em dois elementos do conjunto de

entidades. Na Figura 4, Telefones é um exemplo de atributo multivalorado, Endereço um

exemplo de atributo composto e RG de atributo determinante. Pode-se ter qualquer

combinação de at:ributos multivalorados com compostos

Alunos

Telefones+
dereço

Bairro Rua Cidade

Figura 4: Atributos compostos, detemlinantes e multivalorados

2.5.2 Relacionamentos e multiplicidade de relacionam entos

Os Renda// za7e#Zoi são esüuturas conceituais que representam associações no mundo

real entre os objetos representados por diferentes conjuntos de entidades, como por

exemplo o fato de um ftlncionário estar lotado em um determinado departamento, o fato de

um cliente de um banco possuir várias conta bancárias, etc. Um relacionamento binário é

um par ordenado (el , e9, e: c Ei , e e2 G E2 , onde E: e E: são conjuntos de entidades. No

esquema gráfico, o relacionamento é representado por um losango, com vértices ligando as

entidades que ele relaciona. Então, por exemplo, se E. 6or o conjunto de funcionários e E:

o conjunto de departamentos, o par (f.d) está no conjunto de relacionamentos Lotações se e

somente se o ftJncionário f estiver lotado no departamento d. O esquema deste

relacionamento está na Figura 5.

Funcionários N Lotações Departamentos

Figura 5: Exanplo de Klacionamento
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No esquema nota-se o ''N'' e o ''l", que determinam a ,w//zlC@óaEüde (nome atualmente

recomendado pelo prof. Setzer, no fuga de "classe'' como colocou em seu livro [SET 86]

antes da orientação a objetos se toma populu) do relacionamento. Ele não recomenda a

nomenclatura "cardindidade" como encontrada na literatura, pois não se trata clo número

de elementos de um conjunto, mas sim uma representação do número máximo de

associações a um outro elemento. O relacionamento acima é classificado como "N para I"

ou "muitos para um'', que indica que vários ftmcionários (máximo ilimitado, representado

por N) podem estar lotados num mesmo departamento, porém, um ftmcionário pode estar

lotado apenas cm um departamento. O relacionamento ainda pode ser "N para N" ou
"muitos para muitos", como por exemplo, o relacionamento Matrículas, entre alunos e

disciplinas, representado na Figura 6. Cada aluno pode cursar várias disciplinas e cada curso
pode ter vários alunos matHculados.

Alunos
Matrículas Disciplinas

Figura 6: Relacionamento N pma N

Um relacionamento pode ser ainda "um para um", por exemplo no caso de uma
che6ía. Uma pessoa pode chefiar apenas uma equipe, e a equipe possui apenas um chefe

(Figura 'D.

Chefes
Chefias Equipes

Figura 7: Relacionamento l para l

Podemos generalizar este conceito, pemlitindo que se coloquem constantes como por

exemplo, um relacionamento "N para 6", por exemplo, se cada aluno puder cursa no
máximo 6 disciplinas(Figura 8) .
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Alunos
Matrículas Disciplinas

Figura 8: Relacionamento N para 6

Esse conceito poderia ainda ser estendido, para o caso de por exemplo uma disciplina

dispor de apenas 50 vagas, por exemplo. AÍ teríamos um relacionamento "50 para 6". Com

estas tepresentaçõcs, podemos representar várias í/pzlf@r ü / /çg»zü& quanb à
multiplicidade nos esquemas; note que os relacionamentos "I para N" e "I para 1" são

apenas casos pathculares dessas restrições.

Os relacionamentos também podem possuir atributos, pois existem informações da

associação que podem não pertencer a nenhuma das entidades do relacionamento

correspondente. No exemplo anterior, as notas dos alunos de uma disciplina são um caso

típico, pois a nota não é atributo do aluno, lá que ele cursa várias disciplinas, ou seja,

depende da disciplina. Também não é atributo cla disciplina, pois evidentemente a nota

pode ser diferente para cada aluno. Apresentamos um exemplo de representação abaixo,

bem como o exemplo da última classe de relacionamentos ("50 para é)").

Alunos
Matrí Guias Disciplinas

nota

Figura 9: Atributo de relacionamento. Relacionamento 50 para 6

Vamos acrescentar mais uma informação no esquema, sob a 6omla de uma resüição

de integidade. Suponha que cada aluno deva necessariamente está maüiculado em alguma

disciplina. Representaemos tal fato com uma bolinha no lado de Alunos. Podemos também

supor que não existe nenhuma disciplina sem no mhimo 5 alunos. Colocamos o número

mínimo de alunos sobre a bolinha, como no esquema da Figura 10. Cada uma dessas

restrições de integridade é denominada /o/aúzüú do wóüaxa,we///o por Setzer]SET 86] .
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Alunos 5
6

Matrí Guias Disciplinas

nota

Figura 10: Totalidade de relacionanentos

Alguns autores representam o número mínírno e máximo de elementos que se

relacionam como um par. No caso anterior, teríamos [5,50] pam o número de alunos e [t,q

para o número de disciplinas.

2.5.3 Auto-relacionamentos, relacionamentos múltiplo s

Um a///a-müao ámen/o é um relacionamento onde os dois elementos do par ordenado

são do mesmo conjunto dc entidades. Um exemplo típico de auto-relacionamento é o de

peças e composições. Uma peça compõe outras peças, e assim sucessivamente. Por

exemplo, o motor é uma peça do carro, e o motor é composto pelo bloco, cilindros, etc.

E componene de Tem como componeNe

Composições

Figura 11: Auto-relacionamento

Nas arestas dos relacionamentos notamos os .Pc@ár, que são necessários pma se

distinguir qual peça é componente e qual é a peça composta. Por exemplo, o bloco é

componente do motor, e motor tem como componente o bloco.

Um relacionamento ,m/;a%0b é uma generalização dos relacionamentos binários. Ao

invés de um par ordenado, o conjunto de relacionamentos é composto por triplas ou
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n-uplas ordenadas. Um exemplo de relacionamento múltiplo é o do relacionamento enfie

professores, disciplinas e alunos. Segundo a interpretação da multiplicidade de Setzer

[SET 86j, o modelo da Figura 12 representa o fato de, dado um duro maüiculado em uma

disciplina, haver apenas um professor associado a esse pw, pois queremos representar o fato

de que o aluno não cursa uma mesma disciplina com mais de um professor. Por outro lado,

um professor pode ministra uma certa disciplina para vários alunos, e um professor pode

ser responsável por mais de uma disciplina para um certo aluno.

Alunos Disciplinas

Professores

Figura 12: RelKiou:miento triplo

2.5.4 Agregações

Quando é necessário estabelecer relacionamentos entre relacionamentos, é

interessante considerar um conjunto de relacionamentos e seus conjuntos de entidades

como um conjunto de entidades, «n2axó todas as suas inGomaações- Um exemplo de

agregação [SET 86] ocorre num sistema de almoxarifado, que controla os materiais,

requisições de materiais e a compra, quando necessário. Há um relacionamento N para N

entre os materiais e as requisições. Por sua vez, alguns dos itens de requisição geram

pedidos de compra.
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Materiais Itens de
Requisição

Requisições

ltensde
Pedido

Figua 13: Agregação

Vamos mostra um esquema genérico para deGmir melhor a agregação

Figura 14: Agregação geral

Formalmente teremos o seguinte:

R2ç; {«e.,e:),e,) l(e.,e:) E R. e e, € E,}
18



Em outras palavras, E, se relaciona com o conjunto de relacionamentos R., bem

diferente do relacionamento triplo entre E:, E: e E., que seria uma tripla com elementos

dos três con)untos. A agregação pemute a existência de pares de E. e E: em R. sem que se

relacionem com Ep o que seria unpossível no relacionamento triplo-

A agregação também pode ser representada, como em algumas ferramentas CASE,

por um retângulo em tomo do losango do relacionamento, como mostrado na Figura 15.

Figura 15: Representação alternativa da agKgação

Essa notação é mais compacta, e mostra bem como o relacionamento das duas

entidades E. e E, é considerado como se fosse uma só entidade. No entanto ela não pode

ser usada no caso da agregação envolver dois relacionamentos distintos; nesse caso deve-se

empregar a notação gráGtca anterior.

2.5.5 Generalização/especialização

A generalização/especialização de um conjunto de entidades se assemelha ao do

modelo RM/T. Um conjunto de entidades Funcionários pode ser especializado em
Secretários, Engenheiros e Técnicos, e este fato será representado como no esquema da

Figura 16:
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Funcionários

Categori;

EngenheirosSecretários Técnicos

Figwa 16: Especialização de Funcionários

Neste caso, considera-se que podem existir filncionários que não são engenhekos,

técnicos ou secretários. Pode-se desejar que haja uma generalização /oza4 ou seja, que as

união de todos os subconjuntos seja o conjunto de entidades generalizado, por exemplo, se

considerarmos que todos os fiJncionários dc uma empresa ou são prestadores de serviço ou

fiincionários regulares, de carteira assinada, podemos representar este fato com uma bolinha

na ponta do triângulo, representando uma generalização total:

Funcionários

Autónomos Regulares

Figura 17: Generalização total

Nesse caso, todos os fiJncionários ou são regulares ou são autónomos, não enstindo

nenhum ftlncionário que não seja de uma dessas duas categorias.

Vamos introduzir um novo dpo de representação, sugerida como a totalidade, pelo

prof. Setzer: uma generalização pode ser exrür/uu ou /#cú/i/nu. Na generalização exclusiva os

conjuntos de entidades que são especializações de um conjunto de entidades especificado
20



são disjuntos, por exemplo, no exemplo anterior, os funcionários devem pertencer a apenas

uma categoria. Representaremos este t'ato como na hgura a seguir:

Funcionários

Secretários Engenheiros Técnicos

Figura 18: Generalização exclusiva

Uma generalização inclusiva pode acontecer, por exemplo, em um banco, onde uma

pessoa física pode ser correntista do banco ou um fiJncionário, ou ambos.

Pessoas Físicas

Funcionários Correntistas

Figura 19: Generalização inclusiva

2.5.6 Relacionamentos exclusivos e inclusivos

Aproveitando a notação da generalização/especialização inclusive e exclusiva, vamos

apresentar outra extensão ao modelo original de Chen sugerida pelo prof. Setzer. Quando
21



um conjunto de entidades A relaciona-se pot' meio de vários relacionamentos de mesma

natureza semântica com várias entidades B, C, etc., pode-se agrupar esses vários
relacionamentos em um só. Note-se que a multiplicidade do lado A deve ser a mesma.

Temos dois casos: cada elemento de A pode relacionar-se com elementos de vários

conjuntos de entidades diferentes - é o relacionamento /#cür/zo, representado na Figura 20.

Se o elemento de A puder se relacionar apenas com elementos de B ou (exclusivo) apenas

com elementos de C, etc., temos um relacionamento exclusivo, representado na Figura 21.

Figura 20: Relacioualnento inclusivo

Figura 21: Relacionamento exclusivo

Vamos mostrar alguns exemplos de relacionamentos inclusivos e exclusivos. Um

relacionamento exclusivo pode acontecer, por exemplo, em um sistema de controle de uma

"softvbrâre house". Um atendimento teleGânico pode ser Gesto pelo setor de vendas, por um

vendedor, ou pelo setor de suporte técnico, por um analista, mas não dos dois ao mesmo

tempo.
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Analistas de
Suporte

Atendhnentos

Vendedores

Figura 22: Exemplo de relxionanento exclusivo

Um exemplo de relacionamento inclusivo poderia ser o de controle de posses de

veículos. Uma pessoa poderia possuir vários tipos de veículos, que podem estar

representados em diferentes entidades.

Barcos

Figura 23; Exemplo de relacionamento inclusivo

Uma pessoa pode possuir vários barcos, aviões ou automóveis, e a associação de

posse é a mesma para os vários tipos de veículos e seus donos.

Nesses dois exemplos, poder-se-ia imaginar uma generalização du entidades,

substituindo-se o relacionamento inclusivo/exclusivo por um relacionamento binário

comum com a entidade generalizada. Por exemplo, poder-se-ia imaginar para a Figura 23 a

generalização \veículos, e na Figura 22, Funcionários.

No entanto, perder-se-ia informação se os relacionamentos exclusivos ou inclusivos

se dessem apenas com algumas das entidades especializadas. No caso exclusivo, com

relacionamento N para N, ainda há a infomtação de exclusividade quc seria perdida no

relacionamento com a generalização.
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Pode ainda haver x-ártos casos em que o re)acionamcnto não se dá com entidades de

mesma natureza, e portanto passíveis de generalização.

2.5.7 0 MER como modelo operacional

O VIER pode ser representado não apenas por fomta de gráficos, mm também por

uma linguagem de def'mação de dados, que permite uma representação dos esquemas de

uma outra forma. Essa representação pode ser usada como uma linguagem de deGmição de

dados para uma extensão do N'íR Vamos mostrar com um exemplo como poderia ser uma

deGmição de dados através dessa linguagem, representado o esquema da Figura 24:

OlbwrecidwJ)or

Matriculados em

Figura 24: Esquema ER de exemplo

Na Figura 24, inü'oduzimos uma nova notação. Segundo o modelo do SGBD ZIM

[ZINÍ 91], em cada relacionamento colocamos iz#ó#/moí, associados a cada entidade

participante do re]acionamento. Na figura, por exemp]o, teremos .Hunos ]\4ddm&züi.ew

Disciplinas, e Disciplinas Eim.gae.ei/ãu.m / m&ár Alunos. Essa deRmição facilita a

linguagem de consulta, que mostraremos a seguir.

Entity Pessoas
Attri.Lutes

Nome: stri.ng;
RG: string, Key;
DataNasc: date;
Sexo: {M, F} ;
Endereço : Conpound

Local: Cone)c>und
Rua: st=ing;
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Número : integer ;
Comp]. ementa : string

End;
CEP: stri.ng;
Cidade: st=ing;

End;
Telefones : string, multivalued;

End;

Ente.ty Alunos Inheri.ts Trem pessoa
Attri.bules

NoUSP:t0000000. .9999999] , Key;
Datalngresso: date;

End;

Bati.ty Di.scipJ-mas
Attri.bules

Nome : string;
Cedi.go : stri.ng, Key;

End;

Ente.ty Departamentos
A.ttri.bates

Código : string, Key;
Nome : strlng ;
Sa].a: 0. . 999 ;
Telefones: stri.ng, Multivalued

End;

SubEnti.ty Cálculos of Alunos
Where Datalngresso.Year = current year

end;

Relatlonshi.p Matrículas
Syn Matei.calados em , Em que estão matei.culadosEntiti.es

Alunos {0 , N)
Di-sciplinas {0 , N) ;

Attri.bates
Semestre : [1 , 2 ] ;
Ano: 0 . . 9999;
Notas : 0 . . 10 , Mu].tivalued;

End;

Relationship Oferecimentos
Syn Que oferecem, Oferecidas por
Entiti.es

Departamentos {0 , 1 ) ;
Disco.pli.nas { O , N) ;

End;

SubRe[ationshi.p Matrícu].as atuai.s of Matrícu]as
Whe=e Ano=current cear

End

A palavra-chave compound derme o atributo composto, de forma semelhante ao

comando "record'' da linguagem Pascal, ou o "struct'' da C/C++. A palavra key derme um

atributo como detemainante, e multivalued derme o atributo como multivalorado. Em
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nosso modelo, podemos representar relações dentro de relações (relações aninhadas). Um

atributo do tipo compound multivalorado seria uma relação dentro da outra. Um exemplo

dessa relação poderia ocorrer se uma pessoa pudesse possuir vários endereços.

Um exemplo de consulta mostra o uso dos sinónimos

select Alunos . Nome
frc>m A]unos matrucu].idos em Desci-pli.nas
where Di.sci.plana . Código = "MAC-llO"

Essa consu]ta lista o nome de todos os alunos que estão matHculados na disciplina de

código ''b'IAC-1 10''. As consultas serão descritas com mais detalhes adiante (Item 8.6).

Essas declarações, além de serem uma tradução praticamente direta do esquema

VIER, podem gerar um esquema hIR normalizado, através de um tradutor. O esquema

conespondente poderia ser o seguinte:

Pessoas(Nome,BG, DataNasc, Sexo, Rua, Número, Complemento, CEP, Ci.dade)
TelefonesPessoas(RGPessoa, Telefone)
Alunos (RG, NoUSP, Datalngresso)
Di.sci.pIlHas {Nome, Códiag, Cedi.goDep)
Departamentos(Cedi.goDep, Nome, Sala)
TelefonesDepartamentos(CodDep, Telefone)
Matrículas(NoUSP, Código, Semestre, Anal
Notas (NoUSP, Cedi.go, Nota)

Note-se o uso das chaves para gerar as chaves estrangeiras. Em geral cada entidade é

representada por uma relação. Para representarmos o relacionamento ''N para N", foi

necessário criar uma relação auxiliar, assim como para rept-esentx os atributos

multivalorados. Outra observação a ser feita é que o aüibuto composto é decomposto nos

seus componentes-folha. Se fosse utilizado o NIRNN, pode-se simpli6tcar o esquema,

seguindo Setzer [SET 8q:

Pessoas INome, RG, DataNasc, Sexo, Endereço[ LocalIRua. Número,
Comp[emento, CEP] , Ci.dade] , Te]efones+)

Aluno(RG, NoUSP, Datalngresso,
[Códi.go,Semestre, Ano, Notas'e] +)

Di-sci.pli.nas(Nome. Çódigg, CódigoDep)
Departamentos (Çggj:SgPSE, Nome, Sala, TelefonesJ' )

Notamos que nesse caso não foi necessário cria nenhuma relação auxiliar, o que

melhora a eficiência do esquema, tanto no espaço ocupado como nas consultas, por

diminuir a necessidade de junções ('l,ó/er'). A decisão dc representar as maü-ículas dentro de

Alunos e não de Disciplinas é devido ao fato de que os dados correspondentes são mais

relativos aos alunos e não às disciplinas.
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3. Orientação a Objetos (00)

Orientação a Objetos (pAG 95], [SIL 90], ]U'AK 90]) é um paradigma de linguagens

e de programação que se popularizou na década de 80. A pt.imeira linguagem orientada a

objetos foi a linguagem SIMULA [P00 87j apresentada inicialmente por Dahl [DAHI 66] .

Hoje em dia, as linguagens orientadas a objetos mais conhecidas são a C++ [STR 86] e

Smalltalk [GOL 83]. Na Programação Orientada a Objetos (P00), os programas são

compostos por várias óüaíei, uma extensão dos tipos de dados da programação tradicional,

pwa conter também procedimentos(chamados de m7 0duí) além dos tipos propriamente

ditos. Os dados dos pro©amas são armazenados em aépzüi, que conespondem às variáveis

da programação tradicional (não orientada a objetos). Os objetos ao invés de criados na

declamção das classes, são criados durante a execução do programa, ao contrário das

variáveis das linguagens tradicionais onde seu espaço na memória é reservado antes da

execução do progama. Os objetos executam ações e se comunicam entre si através de

weai«e#i, uma extensão da "chamada" de procedimentos. Um objeto é basicamente

composto por pn»áw& & / i/á íü e por m#adói. As variáveis de instância am\acenam as

in6omlações (dados, valores) dos objetos, de6mindo sua estrutura, enquanto que os métodos

definem o mi @adaP7ea&p do objeto. Como principais objetivos da progamação orientada a

objetos podemos destacar as seguintes:

+ Modularização: divisão dos programas em módulos independentes, o que facilita o

desenvolvimento, depuração e a mmutenção do softwme, especialmente quando

os programas são muito gí-andes e o trabalho é dividido por equipes. A
modularização pode ser praticada nas linguagens de programação não orientadas a

objetos, porém a modularização em 00 é mais geral e potente que nessas

linguagens.

e Prometo de módulos independente da aplicação: os módulos não devem possuí

características particulares da aplicação para a qual está sendo desenvolvida, para

facilitar a reutilização destes módulos em ftJturos programas, além de facilitar os
testes de um módulo

e Generalidade e flexibilidade: prometo de módulos independente do tipo de dados a

serem amlazenadu em suas esüuturas de dados. Por exemplo, em uma linguagem
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de programação tradicional, para se implementar uma árvore de busca, ou uma

pilha, ou mesmo pua se implementar um sunples algoritmo de ordenação são

necessárias várias versões, uma para cada tipo de dado armazenado (inteiro, real,

"swing'', registro). Com o uso de classes genéricas (a serem descritas adiante),

pode-se implementar apenas uma versão, de6mida como uma classe genérica (por

exemplo, a classe dos nós de uma árvore), que fimcionatá com qualquer dpo de
dados que a classe msuma.

e Reutilização: Conseqüência dos objetivos anteriores, visa aproveitar ao máximo o

trabalho de desenvolvimento já realizado para produzir novos programas

Esses objetivos podenam ser alcançados com o uso de linguagens de programação

tradicionais, a menos da flexibilidade, que decorre de caractedsticas próprias da orientação a

objetos. Entretanto, a esüutura das linguagens orientadas a objeto força práticas de

programação que ajudam o alcance destes objetivos.

3.1.1 Conceitos principais da Orientação a Objetos

Os principais conceitos da progamação orientada a objetos são as seguintes

e Herança

e Polímorfismo

8 Encapsulamen to

e Nfensagens

Vamos explicar cada conceito separadamente

3.1.1.1 Herança

Dispositivo no qual uma classe B é de6mida a partir de uma outra classe A, com todas

as suas variáveis de instância e métodos, além de outras variáveis e métodos que diferenciam

a classe B da classe A. Dizemos nesse caso que a classe B é uma í//óíüaie da classe A, e que a

classe B óe/lü as variáveis e os métodos da classe A. A herança pode ser /;///m, onde a classe

herda característica de apenas uma classe, ou m/í#ê&, onde uma classe pode herdar

características de duas ou mais classes. Portanto, as diversas classes fomlam várias éêmq///
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de rá ief. A linguagem SmaUtalk oferece herança única, enquanto a linguagem C++ possui

herança múltipla

Um exemplo de herança múltipla é o de uma hierarquia de veículos de transporte.

Um veículo pode ser terrestre, aéreo ou naval. Por sua vez, também pode ser de transporte

de caros ou de passageiros (Figura 25).

Veículo Tipo Carga

Perigoso
TipoCargaNoEixos

Combustível
l-TipoMotor
.Autommia

NoPassg

Automóvel

Modelo
Potência

Caminhão

Tara
Lotação

Petroleiro

CapMaxlma

Figura 25: Herança múltipla

Na figura acima, uma classe está representada por um retângulo, sendo que o nome

da classe se encontra na parte superior, enquanto que na parte inferior são colocadas as

variáveis de instância (poderíamos ter ainda colocado em sepaado os métodos). A seta

indica que a classe de onde a seta está "saindo'' é uma subclasse da classe onde a seta

"chega." No exemp]o, um peüo]eiro é um veícu]o naval e também um veículo de carga, o

automóvel é um veículo terrestre e também de passageiros, e assim por diante

3.1.1.2 Polimorüismo e Sobrecarga de operadores

Na literatura encontramos duas de6mições para o polimorfismo. Apresentaremos as

duas deGmições e mostraremos um exemplo que engloba ambas.

Poó»o@f,wo é um dispositivo que permite que um nome de um mesmo método possa

ser de6mido em várias classes, tendo implementações diferentes em cada classe.
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Na outra de6mição, polímorfismo é a propriedade pela qual uma valíável pode conter.

um apontador para diferentes classes, em diluentes instantes, ou seja, assume várias fom)as

distintas.

r\s definições ficarão mais claras através de um exemplo: Vamos considerar a classe

Figura2d, que representa qualquer ãgura bidimensional. Alguns exemplos podem ser vistos

na Figura26:

Figura 26: Figuras plenas

Na classe Figura2d podemos de6mir um método, chamado Área, que retoma a área

da figura. Este método, por ser muito genérico, deve cuidar de muitos casos de cálculo,

eventualmente complicados e ineRícientes. Podemos então criar novas classes, por exemplo

Triângulo, Retângulo e Círculo que terão cálculos de área com fórmulas mais simples e

conhecida. Todos podem ser subclasses de Figura2d, por serem Gíguras bidimensionais.

Em cada classe, porém, pode-se redeGmir o método Área para tempos um cálculo mais

e6íciente, conhecendo as particularidades de cada classe. Pot- exemplo, na classe Círculo, o

método precisa calcular apenas a fómlula 7cr', sendo muito mais simples e rápido que o

método totalmente genérico. Este é um exemplo da primeira fomla de polimor6ísmo. Na

literatura diz-se que o método Área que havia sido definido para a classe mais geral 6oi

redeGmido na subclasse("owmd#d).

Para exempli6ícm a segunda definição de polimorfismo, vamos supor, numa

linguagem de programação ãctícia, que temos uma variável, da classe Figura2d:

var f: Fi.gura2d;

Esta variável pode apontar para qualquer objeto da classe Figura2d, além das

subclasses desta classe. Ou sela, pode apontar para objetos das clubes Triângulo, Retângulo,

ou Círculo. Suponhamos que temos as seguintes variáveis no programa:

var c: Círculo;
var r: Retângulo;
var t : Tri.ângulo ;
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Neste caso, a amável f pode armazenar qualquer uma destas variáveis, ou seja,
assume várias Fomaas (2' deGmição) .

f := r;
f := t;

Se tentarmos imbuir um valor de uma classe que não é subclasse da classe Figura2d o

programa deve acusa' um erro:

var func: funci.onário;

f := func; // (1)
x := f.Área; // (2)
x := func.Área; // (3)

Na linha (1), será detectado um erro de execução do programa. Na linha (2), o

programa deve chamar o método üea que for o da classe a qual este pertence no momento,

e não o da classe mais geral. Na linha (3), o método Área não está contido na cause

funcionário, de modo que se deve gerar uma mensagem de erro. Nesses exemplos nota-se

outra característica importante dos programas orientados a objetos: o compilador não

possui em tempo de compilação informação sobre qual método ele deve chamar na linha

(2); isso só pode ser conhecido em tempo de execução. Nesse caso dizemos que o

compilados realiza o muP&we/r/o /a/üa entre mensagens e métodos("lz/e B/#d#@').

Outro conceito associado ao polunorGísmo é o da iaZ'wau a & senado/ i ("azrüada@')

Por exemplo, seja a soma abaixo:

C) operador soma pode estar somando variáveis polimór6ícas, o que elege que haja

várias versões para o mesmo operador de soma. Se os operandos fossem números inteiros,

a operação de soma seria uma operação comum. Porém, devido ao polimorfismo, os

operandos podem ser de vários tipos (classes). Por exemplo, x e y poderiam ser ãguras

geoméüicas, e um operador de soma especial pode ser deâmido, como por exemplo, a soma

das áreas. Como o operador pode realizar operações distintas, que dependem do tipos dos

operandos, dizemos que o operador está íoó ca/w2 ü-

+Z X y f
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3.1.1.3 Encapsulamento

O encapsulamento é a proteção da estrutura intema do objeto por trás dos métodos,

ou seja, o único modo de se obter in6omtação sobre um objeto é através dos métodos. Essa

característica é muito importante, pois possibilita uma maior independência de dados, uma

vez que a implementação da estruturas de dados dos objetos não precisam ser conhccidm

por quem utiliza os objetos.

Na de6mição estrita do encapsulamento, utilizada por exemplo na linguagem Smalltalk

notamos as seguintes restrições:

1. Apenm métodos podem estar na parte pública do objeto, ou seja, visível ao exterior.

2. Os métodos são definidos em linguagem procedural.

3. Um método pode manipula somente dados dentro do objeto em que está deGmido.

Na linguagem C++, a resüição (1) é relaxada, uma vez que podemos ter variáveis na

parte visível do objeto.

Cada declaração de método em uma classe é chamada a///nz O conjunto de todas

as assinaturas é denominada /# Érre do oéü/a.

Um exemplo clássico de encapsulamento é o de um objeto que implemente uma

pilha. Um programador que esteja utilizado o objeto pilha precisa conhecer apenas a

interface do objeto, que contém os métodos Empilha, Desempijha, Consultatopo, etc..

Para ele, pouco ou nada importa a fomla que a pilha está implementada e armazenada. Ela

pode estar amtazenada como um vetar, lista ligada, ou da Horda que o implementador da

pilha julgar conveniente. Isso comece uma g-ande independência de dados, uma vez que se

pode mudar a estrutura interna da pilha, sem a6etar os progamas que estejam a utilizando.

3.1.1.4 Mensagens

Os diversos objetos de um programa comunicam-se através de ave//í'«e//i. Quando um

objeto deseja uma informação sobre um outro objeto, ou quer modi6ícar o estado de outro

objeto, ele envia uma mensagem ao objeto desejado que, por sua vez, executa um método

apropriado de acordo com a mensagem recebida. Vamos mostrar um exemplo de

mensagem em C++:
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func. aumentasalário(20, NovoSalário)

O zêr/z/tdMHb é o obÍeto que vai receber a mensagem. Em geral, é uma variável que

contém uma referência ao objeto que vai receber a mensagem. O ;eó/ar é assim chamado

pois seleciona o método a ser executado pelo destinatário. Os a«//zve///or comecem

infomlações adicionais ou armazenam valores de retomo. Nessa mensagem, é solicitado ao

objeto ftinc que suba seu salário em 20%), retomando o valor do novo salário no objeto

(variável) NovoSalário.

Em uma linguagem de programação não orientada a objetos, como Pascal ou C, é

necessário fomecer nos parâmetros de chamada qual o ft)ncionário deve ter o salário
aumentado.

aumentasa[ári.o {Funci.ovário, 20, NovoSa].alto);

Nas linguagens orientadas a objetos, os procedimentos são acoplados aos dados,

portanto quando é necessário aumentar o salário do ftlncionário, é enviada uma mensagem

ao objeto Funcionário, como mostrado acima, que atum sobre seus dados. Nas linguagens

tradicionais, o procedunento modi6íca a variável que contém os dados sobre o fiincionário.

Portanto, na Orientação a Obletos, os objetos agregam os dados e os métodos e agem sobre

seus próprios dados, enquanto que na programação tradicional os dados são passivos, ou

seja, os procedimentos atuam sobre os dados.

3.1.2 Componentes da Orientação a Objetos

Todos estes conceitos são unplementados pelas classes e pelos objetos, que são os

principais componentes da orientação a objetos.

3.1.2.1 Classes

Uma classe é um modelo de onde os objetos são criados (instanciados). Os objetos de

uma mesma clase possuem a mesma esüutura e comportamento. As classes são uma
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extensão dos tipos de dados nas linguagens de programação tradicionais, para que os

procedimentos sejam acoplados aos dados.

Para se criar um objeto em geral envia-se uma mensagem à classe instruindo para que

um objeto seja criado. Devido a esse fato pode-se considerar as classes como objetos, que

têm como fi.unção "Fabricar'' os objetos. De ouço ponto de vista, pode-se considerar as

classes como um ''molde'' de onde os objetos são criados.

A declaração de uma classe é dividida em geral em duas partes: as variáveis de
instância, e a sua interface, que são os métodos disponíveis para a classe.

Os objetos quando criados pertencem a uma única classe. Isso pode ser questionado,

se considerarmos duas situações na vida real:

' Um objeto poderia ter várias facetas (ex.: a pessoa de nome José é Estudante,

Funcionário e Pai), o que sigliGíca que José deveria pertencer a üês classes
simultaneamente.

e Um objeto pode evoluir com o decorrer do tempo, adquirindo e perdendo facetas

(ex.: José fomla-se e deixa de ser Estudante, passando a ser Desempregado, um dia

torna-se Pai), o que sigli6íca que o objeto deveria poder assumir ou perder
camctetisticas de diversas classes durante a sua existência.

.Algumas linguagens possuem essas CMacterísticas, porém não Errem parte do modelo

básico, e nas linguagens mais comuns elas não são implementadas. Isso é coerente com o

fato que as variáveis de um programa não podem mudar de tipo durante a sua existência.

3.1.2.2 Classes genéricas

Um tipo especial de classe que permite a generalidade são as classes ge#á2lam. Um bom

exemplo do uso de classes genéricas é o da implementação de esüuturas de dados, digamos,

uma árvore de busca binária. Em uma linguagem de programação sem a possibilidade do

uso de classes genéricas, será necessário criar uma versão do programa ou ftJnção para cada

dpo dos dados a serem amlazenados na árvore. Isto cria diGículdades, pois na nova versão

podem oconer erros de tradução, além do que se forem encontrados erros ("bugs") em

uma versão, provavelmente todas as versões terão que ser corrigidas. Com a utilização das

classes genéricas, será necessária apenas uma versão da árvore, sendo o tipo, ou melhor, a
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classe a ser amlazenada de6mida somente durante a execução do programa, passada como

parâmetro para a classe quando o objeto é criado. Por esse motivo, as classes genéricas são

conhecidas também como (ú rei pannav#/!am.

3.1.2.3 0bjetos

Os objetos, como já citado, são instâncias das classes. Pode-se fazer um paralelo

entre os objetos e as variáveis, assim como podemos fazer entre as classes e os tipos de

dados. Uma das diferenças é que os objetos são criados durante a execução do programa, e

podem deixar de existir, podem ser destruídos. Uma variável global não deixa de existir

depois de ser declarada em uma linguagem comum.

Um objeto é composto por

e el/aó ////c?rp/a, que é composto por variáveis que podem amluenar dados; pode ser

modi6ícado ao longo da vida do objeto

e ra :Flodamea/a, que é um conjunto de ações pré-deGmidas (métodos), com as quais os

objetos respondem às mensagens enviadas por outros objetos.

Dois tipos de métodos especiais são de6midos na P00: os métodos ao#íO7//a ?f
("consüuctors') e os óí/ní/doar ("desüuctors'):. O método construtor é chamado no

momento em que o objeto é criado, permitindo que o seu estado intemo seja iniciado com

valores adequados. O método destruidor é chamado no momento em que o objeto deixa de

existir, permitindo liberar alguma porção de memória que este)a sendo reservada pelo objeto

que vai deixar de existir, ou executar outra ação que seja necessária antes que o objeto seja

apagado da memória.

3.1.2.4 Identificador de Objeto (OID)

Quando se cria um objeto, ele recebe um identificador que o diferencia de todos os

demais objetos durante a sua existência. Em geral, o endereço de memória do objeto é

utilizado como OID, apesar de isso ser indesejável, uma vez que a posição de memória do

objeto pode ser alterada, por exemplo em uma paginação de memória, ou mesmo pelo

próprio código do programa.

2 Enc(müa-se em algtmias traduções a palavra "desüutor'. Apaentanente, essa plana não adste na língua Pom)goesa.
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0 0ID introduz novos conceitos de comparação e de cópia de objetos.

Considerando duas variáveis que amlazenam OIDs de objetos, podemos classificar a

igualdade de duas fomlas, como discutido por I'=toshafian [l':H0 86]:

e Se dois objetos são iguais, ou seja, se toda as variáveis de instância dos objetos

possuem o mesmo valor, mas as variáveis que armazenam os OIDs contêm valores

distintos.

e Se dois objetos são, na realidade, o mesmo objeto, ou seja, se duas variáveis

armazenam o ,mano OID.

Se o modelo de dados não possuir OIDs, como por exemplo o N'IR, no primeiro caso

se os valores armazenados em duas linhas Forem iguais, trata-se obrigatoriamente da mesma

linha o que é chamado de íe áa/ Impar nnbr. Se o sistema possuir Ol[)s, dizemos que possui

semànticaPor ideltt $cador.

Para ilustrar as operações de cópia vamos considerar o comando

b {.-.c

Vamos supor ainda que b tem como variável de instância um outro objeto qualquer d

Esse comando pode ter até três operações distintas:

e Compa'úlhamento: b passa a aponta para o objeto apontado por c, ou seja, b

recebe o OID que c annazcna.

e Cópia rasa ("shallow copy'): b passa a apontar para um novo objeto, com

identidade própria, porém os objetos que compõem b são compartilhados com c.

+ Cópia profiinda ("deep copy'): b passa a apontar para um novo objeto; todos os

objetos que compõem c são copiados em b.

Sem os OIDs, não há possibilidade de compartilhamento, somente cópia.

A Figura 27 ilustra o exemplo

36



O obUeto b Compartilhamento

Cópia rasa Cópia profunda

Figura 27: 'ripas de cópia de objetos
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4. Bancos de Dados Orientados a Objetos

Um Banco de Dados Orientado a Objeto é basicamente um sistema em que a

unidade de amlazenamento é o oó#b/a, com o mesmo conceito das linguagens de

programação orientadas a objetos. A dúerença ftmdamental é a .pm;r/ê aa dos objetos, ou

seja, os objetos continuam a existir mesmo após o encerramento do programa Segundo

Cattell [CAT 91] podemos classiGtcar sistemas que oferecem persistência a objetos em

quatro categorias, de acordo com sua arquitetura:

e Sistemas de Bancos de Dados Estendidos. Nessa aquitetura enquadram-se os

sistemas bmeados em algum SGBD com extensões para acrescer algumas

características da Orientação a Objetos, tais como OIDs, métodos, classes, etc. O

Postgres, UniSQL e o Starbust ([HAA 90], [LOH 91]) são exemplos de extensões do

MR. O modelo de dados do Íris é uma extensão do modelo ftmcional de linguagem

de programação. Por sua vez, o CA(;l'lS possui um modelo de dados pucialmmte

baseado no MER

e Linguagens de Progamação de Bancos de Dados. A segunda arquitetura é

representada por sistemas que estendem linguagens de programação como C++ ou

Smalltalk com persistência de objetos, controle de üansações, conconência e outras

características próprias de SGBD. O sistema pode também possuir uma linguagem

própria de declaração e manipulação de dados. A maioria dos sistemas conhecidos

possui esta arquitetura, como por exemplo o Oz, ObjectStore, ONTOS, Vbase,

GemStone, Orion, Poet, Versant, JASMINE, enfie outros.

Gerenciadores de Objetos. Neste caso temos pacotes que fornecem extensões a

sistemas de arquivos ou de memória virtual para Fornecer persistência dos objetos.

Esses sistemas não possuem todas as caracterisdcas das linguagens de programação

de banco de dados, e são úteis quando se precisa da persistência dos objetos, sem a

necessidade de recursos mais complexos. Como exemplo desta arquitetuta citamos

o POMS e o ObServer.

e

e Geradores de Sistemas de Bancos de Dados. Estes sistemas pemutem que o
modelo de dados seja deGmido pelo usuário, para uma aplicação particular. Como
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exemp[os desses sistemas , destacamos o GENES]S [B.AT 86] e o EXODUS
pAR89].

Neste trabalho vamos tratar apenas das duas primeiras arquiteturu, que na maioria

dos casos são consideradas como sendo BI)00s, pois os Geradores de Sistemas de Bancos

de Dados a princípio podem gerar qualquer dpo de banco de dados, e os Gerenciadores de

Objetos apenas cuidam do armazenamento dos objetos, e não dos ouros aspectos dos

Bancos de Dados, como a linguagem de programação, de consulta, controle de
conconência, transações, etc

Em 1989 Atkinson apresentou o que é considerado a primeira definição dos BD00
[ATK 89]. Nesse artigo algumas características são consideradas obrigatórias:

1. Persistência

2. Objetos complexos

3. Identidade fortedosobjetos

4. Encapsulamento

5. Tipos ou classes

6. Herança

7. Sobrecarga de operadores, rede6mição de métodos e acoplamento tardio

8. ''Completude'' computacional

9. Extensibilidade

10. Gerenciamento do am)azenamento secundário

11. Controle de concorrência

12. Recuperação de Falhas

13. Consultas ad ,óor

Nas linguagens de programação orientada a objetos, já temos a presença dos itens 2,

4, 5, 6, 7 e 8. As características l, lO, 1 1, 12 e 13 são épicas de sistema de bancos de dados.

Vamos analisar algumas características principais, que diferenciam os BD00 das linguagens

de programação.

4.1.1 Persistência dos Objetos

Sem dúvida, a característica que diferencia os BD00 em relação às linguagens de

programação orientadas a objetos é a persistência dos objetos. Nas linguagens de

programação, os objetos existem apenas durante a execução do proa'ama. Nos BD00, os
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objetos podem continuar existindo mesmo após o encerramento do programa, tendo seu

estado armazenado em um meio Hsico persistente (normalmente, o disco rígido). A forma

pela qual o objeto se toma persistente depende de cada sistema. No O,, o comando //pape

toma um objeto persistente. Em outros sistemas, como no Poet, todos os objetos de uma

classe são persistentes, se esta 6or declarada como uma classe persistente. No ObjectStore

objetos de qualquer clase podem tomar-se persistentes, o que é deGmido no momento da

consü-ução do objeto. EspeciGícamente, podemos considerar as seguintes formas de tomar

um objeto persistente:

1. Por dpo (classe): Como no caso do Poet, os objetos pertencentes às classes assun

declaradas serão persistentes.

2. Por chamada explícita: No O: o objeto pode tomar-se persistente após sua criação,

aüavés do comando //awe. No ObjectStore, na criação do objeto um comando especial

o toma persistente

3. Por referência: Alguns sistemas adoram este sistema, em que objetos referenciados por

objetos persistentes (objetos nni@í) também tomam-se persistentes, como no caso do

Normalmente são prefmdas as altemativas dos itens 2 e 3, pois pemutem a

a/z@a//a#dude entre os tipos e a persistência do objeto, ou seja, é desejável que qualquer dpo

de objeto possa ou não ser persistente, dependendo da necessidade da aplicação.

02

4.1.2 0bjetos complexos

Para a representação direta de objetos complexos,. com muims partes e várias

associações, como listas de composição de peças, e outras características complexas, que

não possuem representação direta no MR (exigindo uma relação auxihm), é proposta a

utilização do modelo de dados das linguagens orientadas a objetos. Notamos que a l FN não

é respeitada nos BD00, pois podemos representar em um objeto valores não atómicos,

como conjuntos, listas, vetou-es ou mesmo outros objetos. Como ocorre tradicionalmente

em linguagens orientadas a objetos, a representação é facilitada )ustamente por este fato

(não nomlalização). No MRNN os objetos complexos teriam representação mais ortogonal,

pois tudo é relação. Lamentavelmente, não houve nenhuma extensão de um NÍRNN para

conter algumas características da orientação a objetos. Procuraremos sanar essa lacuna na

proposta do capítulo 8.
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4.1.3 Identificador de Objeto(OID)

Nos BD00, os objetos possuem uma identidade mais t'ortc que nas linguagens de

programação, pois continuam existindo mesmo após a execução cto progama c podem

voltar a serem utilizados, na ptóxima execução, ou mesmo scr utilizados por outro

programa simultanciunente. O identificador de objeto deve ser único e imutável, durante

toda a existência do objeto. Nas linguagens de proganlação, os objctos podem existir

somente clurantc a execução atual do programa. O sistema deve fomecer de alguma forma

os OIDs únicos quando os objetos são cdaclos.

Como os Ol[)s são idcnti6ícadores únicos, válidos para todo o banco de dados, e]es

são utilizados nos BD00 também para estabelecer rclacionarncntos entre objetos, além de

scrvircm como uma Forma dc sc recuperar os objetos do banco de dados. O usuário não

deve ter acesso ao valor do Oll), ncm muda o scu valor. Nesse sentido, aproximam-se do

conceito do "surrogate" do Rhl/T.

4.1.4 Encapsulamento

O conceito de cncapsulamento continua sendo utilizado, porém, quando se faz uma

consulta ao banco dc dados, não é possível pt'ever todas as consultas e atualizações que o

usuátio possa deseja. Assun, não sc pode agrcgn' todos os méto(]os nas classes dc antemão.

No próprio artigo original dc Atkinson [ATK891, é admitido que o conceito de
encapsulamento não é adequado aos BD00 em algumas situações. O encapsulamento é

uma dns cuacterísticas principais da orientação a obletos, e a sua não utilização nos BD00
pode descaracterizm parcialmente a orientação a objetos.

Na maioria dos BD00, como no caso da linguagem C++, a restrição (1) citada no

item llhcapsulamento (Item 3.1.1.3) é relaxada, especialmente nos sistemas em que há uma

linguagem de consulta. Em geral nesscs sistemas é pcmutido que o usuário tenha acesso

direto às variáveis de instância do objcto, pois elas cventualmente contêm os atributos das

relações.
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4.1.5 Acesso aos Dados: Linguagens de programação e de consulta

O acesso aos dados armazenados é feito basicamente dc duas formas: por uma

linguagens de programação, através dos OIDs dos objetos, ou através de uma linguagem de

consulta, em geral derivada da S(2L.

O acesso aos dados através de linguagem de programação vem tenta resolver uma

clãs principais críticas aos SGBD relacionais, o chamado //ão-arame///a & ia@eíü7/am

("impedance mismatch'). Quando é utilizada uma Ihguagnm dc programação qualquer para

se desenvolver uma aplicação que utilize dados armazenados cm um banco de dados

baseaclc no N[R, é necessário compadbi]izm os dados obtidos nos acessos efetuados na

linguagem de consulta para as estruturas de dados da linguagem, já quc a única estrutura do

MR é a relação. Por exemplo, pma sc grava' no banco de dados uma estrutura tipo ''record''

do Pascal, com vários níveis, será necessário subdividir todos os seus campos para os

atributos de nome correspondentes cm uma linha da relação, c o contrário ocorre quando

este Em a leitura a pm"tir do banco de dados. Ou seja, é necessário clesestruturar os dados

para que possam ser representada un uma única linha, c reestrutura-los, quando a linha é

lida no banco de dados, Se a estrutura contiver conjuntos, vctores ou outro tipo de atributo

multivalorado, será nccessál"io até mesmo cava os dados dc uma única estrutura em várias

relações separadas. Quando se usa uma linguagem c um banco de dados que possuem

dados com a mesma estrutura, este trabalho é poupado, implicando cm diminuição de

código e de tempo de execução, além de possibilitar o compartilhamento dc estruturas entre

aplicações.

As linguagens de consulta atendem à característica 13, pcmlitindo consultas ad óor.

porém, como destacado como no item anterior, em geral violam o encapsulamento da

orientação a objetos.

4.1.6 "Completude" computacional

A ''completude" computacional pode set' atingida com as linguagens dc programação

persistentes. Uma das críticas ao modelo relacional, além da dificuldade de representação e

modelagem dos dados, é a de que as linguagens de consulta não são computacionalmente

completas, ou seja. ncm todas as consultas podem ser fomluladas. De Fato, SQL QUEL e

QBE não são Ihguagens de programação, e sim de acesso aos u'quivos do 13anco de Dados.
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Por exemplo, no esquema da F'igura l l (auto-relacionamento) não é possível fom\ular um&

consulta que listo todas as peças quc compõem uma dada peça cm todos os níveis de

composição, através do S(i2L padrão. Esse problema foi ele@ntemente resolvido na

linguagem QBE. Porém, em alguns sistemas como por exemplo no SYBASE (13)',

ORACLE (14) ou SQL Servir, o SQL possui extensões que incluem controle de fluxo

("while"), condicionais ("if..thcn..clse"), desvio (''g)to") além dos cursorcs já existente na

proposta original do SQL (''SEQUE':L"), que pcm)item o proccssamcnto linha a linha da

relação, o que diminui consideravelmente este problema, introduzindo, no entanto, uma

desvantagem enorme: o tratamento passa a scr proccdural e não declarativo (isto é, um

comando é a deGmição de um conjunto como em SQLÕ.

4.1.7 Versões de objetos

Uma característica prescntc cm alguns sistemas é o contro)e dc versões dc objctos.

Nos sistemas de CAD ou CASE, pode ser necessário o u'mazenamento de versões

anteriores dos objetos, para que sc possa retomar a um estado anterior do banco de dados,

para o caso do novo objeto possuir algum erro, por cxemplo-

Outra situação pode ocorrer quando houver modificação nos métodos ou na

estrutura dos objetos, quando é desejável manter uma versão já estável e testada do objeto

enquanto a nova versão do objeto ainda é testada.

No sistema Postgres, o sistema mantém dados históricos, de 6omla que se pode

consultar o estado do banco de dados no passado. Por exemplo, pode-se consultar o salário

que um fimcionário possuía em uma data deterTninada. Este é um dos únicos sistemas quc

tem essa caracterisüca.

4.1.8 Controle de transições

Nos BD00, o controle dc transições difere das aplicações tradicionais. Podem ser

necessárias transaçõcs de longa duração, como por exemplo cm sistema de C-/\D, onde um

proletista pode trabajhu' no desenho de uma dctemainada peça durante um longo tempo,

podendo chegar a alguns dias ou até alguns meses.

3 A partir deste ponto o número entre pmênteses representa uma refêíência da Intemet, apresaitado no Apêndice 2.
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\ recuperação de f:ilhas também possui características pmdculares, como no cuo do

proletista ciüdo anteriormente. No caso da F:üla do sistema, pode ser desejável que o

sistema recupcrc o estado mais avançado possíx el, para evitar uma grande perda de trabalho.

Isto contraria a atomicidade das transições em geral prescllte nos SG13D relacionais, o que

tlcste caso poderia fazer com club todo o trabalho do proletista se perdesse, ao recuperar o

estado antes da transição ser iniciada ("rollback'). É necessária a antro(tução do conceito de

//u//iapüu álg/c4 isto é, o usuário derme a sequência dc transições que deve ser considerada

como atómica para o efeito de recuperação em caso de falhas (nesse caso, o estado volta ao

quc era no início da transição lógica). Tradicionalmente, um par de comandos "start

transaction'' e ''end transaction" (ou ''commlt') é usado para resolver esse problema.

4.1.9 Extensibilidade

Todos os Bancos de Dados possuem tipos básicos dc dados: inteiros, reais, strings,

caractere, quc são prcdcflnidos. Nos 13D00, os novos tipos dc dados criados pelo usuário

não podem tet diferença dc tratamento em relação aos tipos prcdcRmidos, pelo menos na

visão do usuário, o que geralmente não ocorre no MR. Nele, os tipos de dados que podem

ser amlazenados nas células são em fFtd pré-deGmidos e não se pode cria novos tipos pam

serem amlazenados nas relações.

4.1.10 BD00 distribuídos

Todos os conceitos dos BD00 são ortogonais à distribuição, portanto os sistemas de

Bt)00 podem ser distribuídos. Um exemplo de sistema que implementa um BD00
distribuído é o ORION-2 cujas caracterísdcm de implementação são aprcsmtados por Kun

[KIN1 91].

4.1.11 Relacionamentos

Normalmente, os BD00, a exemplo do N[R, não possuem um e]emento especíRíco

no sistema para a representação dos relacionamentos entre os objetos. Isso é feito através de

variáveis de instância que amaazenam o OID do objeto relacionado. Por exemplo, em um

objeto Automóvel, devc ser inserido entre suas variáveis de instância a variável Proprietário,
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que contém o OID do dono do automóvel. Isto pode causa' confusão cm alguns sistemas,

já que outras x-aria\-eis dc instância que guardam intbrmações sobre peças ou cmacterísticas

do automóvel serão todas misturadas com os objetos relacionados com o automóvel. A.lém

disso, a inserção de um atributo Proprietário dcntro dc /\utomóvel dá a impressão de que o

primeiro pertence ao segundo; em outras palavras, não se está especihcando claramente quc

se trata ({c um rclacion:imenso, como fn'amos em nossa proposta no capítulo 8. Finalmente,

os atributos do relacionamento precisam ser duplicados quando os relacionamentos são "N

pua N" (no exemplo, a classe Proprietário conterá uma variável Automóvel, e a Data de

â.quisição deverá estar em ambos, por isometria) .

Alguns sistemas implementados mantêm a integndadc ret'aencial, isto é, por

exemplo, se um objeto Automóvel for excluído do banco dc dados, no objeto quc contém

uma referência a esse objeto, por exemplo, o Proprietário, essa referência será
automaticamente seu valor mudado pma vazio (''nula'').

Uma estrutura especial para rcprcscntação de relacionamentos como existe no N[ER

ajuda na organização do sistema, auxiliando na manutenção e tomuldo o esquema mais

claro. Isso será obrigatório em nossa proposta (Capítulo 8).

4.1.12 Conclusão

Para um sistema de banco dc dados seja considerado orientado a objetos são

consideradas as seguintes características: presença de OIDs, mecanismo de herança (única

ou múltipla), métodos, objetos complexos c persistência dc objetos. A seguir, vamos

mostrar vâ'ios sistemas que implemcntam essas características.
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5. Exemplos de BD00

Nos últimos anos foram produzidas muitas implementações de sistemas de 13D00,

entre protótipos dc empresas comerciais, universidades, e produtos comerciais. Como

exemplos, podemos citar o O:, ObjectStorc (3), Poet (2), Versant (5), Orion (12), Íris,

Postgres, UniSQL (lO), entre muitos outros.

A seguir vamos apresenta as principais cracterísticns de alguns sistemas existentes,

duldo d:staque às linguagens de deGmição e de manipulação de dados.

Para o exemplo de de6mição de dados, usnemos o diagrama de Entidades c

Rclacioílamentos da Figura 24, quc seria uma pente do diagr:\ma de uma seção de alunos de

uma faculdade. Paa mostrar a manipulação clc dados, vamos tenta' obtct' um histórico

escolar de um Huno e a listagem com as suas notas de uma cena disciplina, em um
determinado semestre

A sintaxe das linguagens de deRmição e manipulação de dados não pede ser testada

em todos os sistemas, portanto po(tc não estar 100% cometa. Procuramos apenas mostrar
os conceitos básicos do modelo dc dados de cada sistema.

5.10:

O sistema O: ([DEU 90], ]nnu 91}, IB.AN 92], [SOL 921) é um prolcto iniciado na

trança em 1988. O prometo inicial previa um protótipo, que foi apresentado por Bancilhon

et al. IBJ\N 88]. Até 1991 o prometo era cxpcrimental, e com o fim do convênio que o

Rmanciava, tomou-se um produto comercial. Foi criada uma empresa, a O: technology, que

passou a comercializar e desenvolver o O2. 0 02 pode ser executado em estações Sun

Sparc, HP9000, IBNÍ RTSC System 6000, 13ull DI'X/20, Silicon Graphics, SNI RM, Dcc

/Upha e INTEl- O sistema fomecc um ambiente gráfico para criação de telas, o O2lnok, e

um "browser" para percorrer os objetos no banco de dados. E fomccido também um

ambiente integrado para a programação, com um compilador e depurados integrados. Para

facilitar a migração a partir cle SGBt) relacionais, há ferxnmentas de conversão e migração

(O2DBAccess). Nas versões mais reccntes Foi incorporado uma fcrramcnta dc li©.ção do

46



bmlco de dados à \mN (Worlcl \X'idc Web), que pemute que objetos u'mazenados no

banco de dados sejam exibidos em páginas l ITNIL (OzWEB). O sistema permite integração

com as linguagens C e C++, e mais recentemente Java.

5.1.1 Tipos de dados e declaração de métodos

A tecla'ação dos dados é Feita através dc uma linguagem que é uma extensão da

linguagem C, o O2C.

A linguagem possui herança múltipla. Os tipos primitivos do O2 são boolean,

character, intcgcr, real, strin$ e bit. São disponíveis também os construtores de tipos

complexos de dados, que podem ser aplicados recursivamcnte: 'l'uple, List c Sct. Não há

difcrcnça na declaração dc objetos persistentes e não persistentes, o que mantém a
ortogonalidade dos tipos e a persistência.

Abaixo, mostramos o exemplo do departamento declarado com o O2C

Class Pessoa
tape tuple (nome : stri.ng

RG: stri.ng
endereço: string)

method Muda Endereço(novoEndereço : stri-ng)
end

Class Departamento
tape tuple (nome : stri.ng

sala: integer
telefone: string
chefe: Pessoa
di-sci.pIlHas : set(Di-sclplina))

end

C].ass Disco-pIlHa
tape tuple (nome : string

Dept Resp : Departamento
alunos: Set(tuple(Alunos: aluno,

Notas: real,
Semestre : stri-ng ) ) }

end

Class Aluno inherit Pessoa
tape tuple {num USP : string

di.sci.pl i.nas: Set (tuple (Desci.planas: Di.sci.pli-na,
Notas: Real
Semestre : stri.ng l l )

end
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Note-sc que, contrariamente ao rv[llR e ao N[R, usamos os nomes das c]asses no

singular. Dc fato, a classe é uma extensão cle um tipo, e não sc refere a um conjunto como

por exemplo um con)unto de entidades e uma relação.

O relacionamento N para N pode ser representado dc duas fbmlas: através de uma

ligação dupla, com dois conjuntos cie objetos intet'ligados, como no exemplo acima, ou

decompondo o relacioníunento, como na implementação a seguir:

Class Discipli.na
tape tuple(nome: string

Dept Resp : Departamento
Mata : Set (Matrículas ) )

end

Class Aluno i. nhe=it Pes soa
tape tuple (num USP : string

Mata : Set (Matrículas
end

Class Matrículas
tape tuple(Di.sc: Di.scipli.na.

Al: Aluno,
nota: set areal),
SemAno : string )

method Calcula nota fi.nal: real
end

) )

0 0Z garante a integridade referencial nos relacionamentos automaticamente.

Quando um objeto re6uencia outro objeto quc também o referencia, o sistema detecta este

fato, mantcndo a integridade das variáveis, ou seja, sc um dos objetos for excluído do

banco de dados, o sistema automaticamente ton)a as referências a este objeto nulas.

5.1.2 Persistência e Manipulação de Dados

Para fazer um objeto tomar-se persistente, usa-se o comando add nome, que fm

com que o OID de um objeto seja associado a um nomc de u=2 variável, para ser

recuperado posteriormente. O comando delete name f'm com que seja retirada essa

associação entre O]D do objeto e a variável. Outra forma de um objeto se tomar
persistente é ser refuenciado por outro um objcto quc iá é persistente, chamado /za{

("persistent root').

/J' Cri.a objeto aluno perdi.atente +/
add mare Eugeni.o : Aluno;
/+ Cri.a conljunto de alunos persa-atente +/
add malte AlunosDoBCC: set(Aluno) ;
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Franca.sco : Aluno

run body {
Eugenio.Nome = "Eugêni.o Àkihiro Nassu";
/+ medi-fi-cando/i.ni.dali-zando o objeto Aluno +/

AlunosDoBCC += set(Eugeni-o);
/+ colocando o Aluno em um conjunto
AlunosDoBCC += set(Franca.sco)
/+ o a].uno Franca.sco também se torna

perdi-stente pois é referenci.ado por um ob-feto persa.atente +/

/* */aluno,Cria persistentea przncxpxo, nao
f

*/

}

A h'manipulação dos dados no O: pode ser feita de duas maneiras: através da sua

linguagem de programação, o O2C, ou pode-se fazer consultas com o OQL que pode ser

utilizada como um comando do O:C ou como uma linguagem de consulta interativa, do

tipo SQL. A modificação e a cxc]usão dos dados é feita com a linguagem O:C.

run body

// obtém pontes.ro para Aluno Eugênio
for( p in AlunosDoBCC where p.Nome=="Eugênio Aki-hi.ro Nassu

printf{ "Endereço de Zs é gs", p.Nome. p.Endereço );

// este método medi.fi.ca endereço do aluno
p.MudaEndereco( "Alameda Berros 380" );

// Exclui o aluno do Banco de Dados.
AlunosDoBCC -= set ( p ) ;

{

Para exempliGtcar o uso da linguagem de consulta no O2 vamos fmer as seguintes

tareEm, utilizando os esquemas anteriores, com a linguagem OQL: Fazer uma lista de notas

de uma disciplina, e o boletim de notas de um aluno em um semestre:

select tup].e (Aluno: m.AI.Nome. Nota: m.nota)
f=om m i.n Matei.cu].as
where m.Di.sc.nome - "MAC-110" and m.Serrano = "lo./95"

select tuple (Di-sci-pli-na: m.Disc.Nome, Nota: m.nota)
from m in Matei. cujas
whe=e m.AJ-.Nome = "Eugenio Nassu" and m.Sen\Ano = "lo./95"

Notamos a semclhança das consultas com a linguagem SQU Um dos pontos

distintos é a Forma com que os dados de oub'a classe são consultados, através de uma
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expressão com um caminho, por exemplo, m.disc.nome. O ''lom'', não precisa ser declarado

explicitamente, pois os objetos relacionados são encontrados através elos Oll)s.

Uma descrição de uma versão antiga da OQL foi feita por Bancilhon [BAN 891

S.20BJKCTSTOKU

0 0bjectStore ILAÀ'i 911 é um banco dc dados produzido pela Objcct Design Inc. O

principal objetivo deste sistema é tomar a linguagem C++ uma linguagem para banco de

dados. Uma das principais caractedsticas do sistema é a uni6ormidadc de tratamento dc

objetos comuns e persistentes, sem grande perda de desempenho, graças a um esquema de

uso de memória virtual: os objetos persistentes amem pote da memória virtual, portanto

Rícarn cavadas no disco. Quando se faz um acesso ao objeto, é gerada uma flilha de página

de memória no sistema, que Fm com quc o obleto seja carrcgaclo na memória principal.

O sistema é disponível para estações SUN sob hunOS, IBM RS/6000 sob .AIX, DEC

DS3100 sob Ultrix, HP 300/400/700 sob P/UX, DEC sob vMS e MS-W'indows.

5.2.1 Declaração de dados e métodos

0 0bjectStore usa os tipos e a linguagem C++ como base. As clcclnações são quase

idênticas ao C++, o que permite quc programas escritos cm C++ sejam convertidos para o

uso do ObjectStore apenas com pequenas modiGícaçõcs. l lá algumas classes pré-deGmidas

que unp]ementam conjuntos e lista, com métodos para inserção e remoção, entre auras.

char '''nome
cear +RG;
cear 'çendereco;

void Muda Endereço( Cear :''NovoEndereco )

class Departamento {
char '''nome ;
int sala;
Pessoa Chefe Dept;
os <Discipli.na ]"> Disco-pli-nas

inve=se inembe= Di.sciplina : : dept

class Disciplina {

class Pessoa
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cear J'nome ;

Departamento +dept resp
inve=se nembe= Departamento: : Disco.pli.nas;

os set <Aluno +> Alunos
inverte member Aluno : : Di.scipli.nas

c].ass AJ-uno: :publi-c Pessoa {
char +NumUSP ;

os.set <D].sci.p].i.na +> Di.scip].i.nas
inverte nnmber Di-sci.pl i-na : : alunos;

elass Matei.cujas {
Disco.plana +disc;

i.nverse member Disco.pIlHa : : Mata
A].uno +AI

inve=se mera)er Aluno : : Mata ;
float nota;
cear usem ano

float NotaFI.nal;

class Di.sci.pli.na {
cear +nome ;
Departamento J'dept resp

inverte member Departamento : : Disco.pli.nas;
os set <Matri. cu].as +> Mats

inverte member Matrículas : :di.sc;

class Aluno::publi.c Pessoa {
char +NumUSP;
os set <Matri. aula +> Mata

inverso menber Matei. culas al;

O comando inverse member Faz com que seja mantida a integridade refuencia],

mantendo os ponteiros para obletos com valores válidos. O os.set é uma cluse

paramétdca, que unpl(Incita con)untos de objetos

5.2.2 Persistência e manipulação de dados

Para guardar um objeto no banco de dados no ObjectStore, devemos declxar uma

variável do tipo database, abrir o uquivo, incluir e excluir, usando para isso os métodos new

e delete. Vamos mostrar um exemplo a seguir'.

#i.nclude
#i.nclude

<objectstore/objectstore.H>
<records.H>

mai,n ( ) {
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// declara uma vara.ável banco de dados
database q'db;

// abre um banco de dados
db = database: :open("dados/IME"l

// i.ni.cia transação
transactlon::regi-no;
// cria conjuntos perdi.utentes
os set <Aluno *> Alunos = os Set(Aluno ''') : :create(db) ;
os set <Departamento +> Depts - os Set(Departamento +} : :create(db) ;
os set <DI.sci.plana +> Disco.pIlHas =

os set(Di.scipli.nas +) : :crente(db) ;

// cri.a novo objeto. Já é criado como persistente, pela extensão do
// operador new
aluno a = new(db) aluno ("Eugênio"j;

insere objeto no conjunto
Alunos->i.ns ert ( a )
// grava as alterações em defi-ni-tive
transaction::coirunito

//

Para recupera' um elemento no conjunto do banco dc dados, seriam usados os

seguintes comandos

// Retorna conjunto com todos os alunos chamados Eugêni.o
os Set<Aluno J'> Aluno Procurado = Alunos[ :nome=="Eugênio"
// Retorna conjunto com as matérias chamadas MAC-110
os Set<Discipli-na +> Di-scDesejada = Di.sciplina[ :nome=="MA
// Encontra elemento desejado no conjunto
Li.sta notas = Di.scDesejada->Matri.cu]as[ : sem.ano=="]o./95": ] ;

;- 110":] ;

//imprime lista de notas
fc>reach( Matei.Gula m, Lista notas )

pri-ntf( "%s %f", m->al->nome, nota );

bo[eti.m=A].uno Procurado->Matri.cu]as[ : sem ano=="]o ./95" :] ;
//i.oprime boleto.m de aluno
fo=each (matei.Gula m. boleto.m)

printf( "%s %f", m->disc->nome, nota );

A única difcrcnça para a linguagem C++ normal é a presença de extensões para

manipulação dos con)untos, foreach e a extensão utilizada no exemplo para a busca de

elementos no con)unto que satisfaçam a condição indicada Até o momento de nossa

pesquisa, o sistema não possuía linguagem de consulta zü óor como a O(i21, do O:.
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5.30RION

0 0rion ([KIÀ1 89a], ji'ax1 90]) consiste clc uma série de protótipos de BD00, que

possui três versões: Orion- l, Orion-lSX e Orion-2. 0 0rion- l é um sistema mono-usuário

e multitarefa. 0 0rion-lSX é um sistema cliente/servidor, cm uma u'quitetura em que as

estações de trabalho são ''diskless'', e não tem banco de dados para gerencim, que é

controlado pelo servidor. 0 0rion-2 é um sistema distribuído, onde todas as estações

participam no controle do banco de dados compra'tiUlado. Esse era originalmente um

pro)eto de pesquisa, e agora é um produto comercial, denominado ITASCA, que é

comercializado por uma empresa denominada IBEX.

Todas estas versões foram implementadas em Common LISI', cm uma máquina 3600

LISP, sendo também disponível para estações SUN, sob sistema UNIR.

Os sistemas Orion possuem características próprias, cotão o suporte a versão de

objetos bastante dcsenvolvido, assim como uma semântica para obJetos compostos. O

Odon-2 possui cxaterísticas adequadas para sistemas (]istribuíclos, tais como melhor

controle de acesso a objetos, controle de versões também para o esquema do banco de

dados, e uma semântica mais geral para os objetos compostos.

5.3.1 Declaração de dados

A linguagem utilizada pecos sistemas Orion são extensão do ].]SP, no qual eles foram

implementados. 0 0rion fornece herança múltipla. Vamos mostrar a seguir o exemplo:

(inake-class Pes soa

superclasses nil
attri.bates ( (Nome :domain string)

( RG : dc>maln string)
(endereço :dornain string))

jinake-class Departamento
superclasses ni.l
attri.bates ( {Nome :donnin string)

( Sala : domain i-nteger)
( chefe : domain Pessoa l

(di-sci.planas :domain (set-of disco.pli.na) ))

jinake-c].ass Di.sci.pli.na
superc].asses ni.l
attlibutes ((nome domain stri.ng )
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IDeptResp
IMats

dornain departamento )
tomai.n (set-of Matricula ) ) )

class Aluno
erclasses Pessoa
E i.Lutes ( (NumUSP

IMats
dc>mai.n stri.ng}
doinai.n(set-of Matei.cula) ll

jinake-class Matricula
superc[asses ni].
attri.Lutes ((Di.sc

(AI

(nota
l S en\Ano

domar.n Di.scipli-na)
dc>mai.n Aluno )
dornas.n real)
domain string})

A Manipulação de dados é feita com a Ihguagem LISO, com extensões semelhantes à

SQU Vamos mostrar alguns exemplos de consultas:

select: .A.l nome, nota fz'om Matricula
whe=e: Disc Nome = "MAC--110" and: Serrano = "lo./95"

select: M Di.sc nome, nota Eram Matricula
where: M AI nome = "Eugênio Aki.hino Nassu" and: Semana = "lo./95"

Notamos grande semelhança dessas consultas com as fomluladas pua a OQL do O:.

5.4 GemStone

O GcmStone ([BRE 89], [BUT 91]) Goi desenvo]vido pela Setvio Logic. A idéia inicial

do sistema é a de transfomlm a linguagem Smalltalk em uma linguagem para banco de

dados, de onde surgiu a linguagem de declaração e manipulação de dados, a linguagem

EPAL. O sistema é composto basicamente por dois processos principais, o Gem e o Stone.

O servidor Gem executa os métodos, além da avaliação das consultas. O monitor Stone é

responsável pela alocação de OIDs, gerenciamento os objetos persistentes, controle de

concorrência, autorização, transições, e serviço de recuperação. O Stone em geral reside na

máquina senadora, enquanto o Gem pode ser executado no servidor ou em uma estação

cliente. As servídorm podem ser máquinas VAX, SUN 3 e SUN 4, enquanto as máquinas

clientes podem ser IBNt PC, Níacs, SUN3 e 4, ou Tektronix.
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5.4.1 Declaração de Dados

A linguagem do GemStone, OPAS como já mencionado, é baseada na linguagem

Smalltalk. O GemStone oferece herança única, como a Smalltdk.

set subclas8 : XDI.scSet/
cc>nstrai.nts: disco.plana

set subclass : 'MatSetr
conat=ainta : matei. cuja

Object subc].ass 'pessoa'
instVa=Nanes: #[ 'nome' , ' RG' , ' endereço' ]
constraints: #[

# [#nome, string] ,
# [ #RG, stri.ng] ,
#[#endereço, str]ng]

Obj ect subclass : 'departamento'
instVarNaites: #[ 'nome' , ' saia' , ' chefe' , 'di-sci.p]i.nas']
constroi.nts: #[

# [ #nome, stri.ng] ,

#[#sa[a, integer],
#[#chefe, pessoa],
#t#discipJ-i.nas, DiscSet]

Object subclass: SDisci.pli.na'
instVa=Nanes: # [ 'nome' , 'depResp'
constroi.nts: #[

# [ #nome, string] ,
# [ #depResp, departamento ]
# [ #Matrs, MatSet]

' Mates' ]

pessoa subc]ass : 'a].uno'
instVa=Nanes: # [ 'NumUSP' , 'Mates' ]
cc>nstrai.nts: #[

# [ #NumUSP, string] ,
# [ #Matrs , MatSet]

obj ect subclasa : sMatricular
instVarNanes: # [ 'nota' , 'Semana' , 'D].sc'
constraints: #[

#[#nota, rea]],
# [ #SemAno, stri.ng] ,
#[#DI.sc, Di.sci.p]ina]
# [ #A[, A]uno]

'A]']
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5.4.2 Manipulação de dados

No GemStone, os conjuntos possuem um comando especial select, que seleciona os

objetos que possuam uma condição, especificado dentro do comando. Estes comandos são

semelhantes ao já mostrados no OBJECTSTORE.

Matrículas select: [mjm.A].nomes 'Eugêni.o' and m.SemAno=']o./95' ]

Matricu].as select: [mjm. Di.sc.nomes'MAC-110' and m. SeirtAno=']o./95' ]

Nestes dois casos, foram selecionados os objetos com as condições correspondentes,

sendo obtido um subconjunto do conjunto h'matrículas.

5.5 Postgres

O POSTGRES ([ST0 90], [ST0 91], [POS 94]) é um protótipo desenvolvido na

Universidade da Califómia, Berkeley, como sucessor do INGRES [ST0 76], banco de

dados relacional, da mesma universidade. Atualmente existe uma versão comer.cial,

denominada Nliro. A última versão não comercial do sistema (Postgres 95) pode ser obtida

gratuitamente na Universidade, através de FI'P(6) .

O sistema foi escrito em C e possui cerca de 180000 linhas de código. Ele pode ser

executado em estações SUN3, SUN4, DECstation e máquina Sequent Symmetry.

O POSTGRES é baseado num modelo relacional estendido, o6uecendo objetos,

OIDs, objetos compostos, herança múltipla, versões, dados históricos, e uma linguagem de

consulta, POSTQUEL extensão da linguagem do INGRES, QUEL. Uma descrição do

modelo de dados no início do prometo foi feita pot- Rowe & Stonebraker [ROW 8'7].

Uma das características mais importantes do Postges é a de amlazenar dados
históricos. Pode-sc fazer uma consulta sobre o estado do banco de dados em um

determinado momento do passado. Isto é possível devido à utilização de discos ópticos que

annazenam o estado do banco de dados, depois de cada alteração. Um exemplo de

utilização dessa característica é uma consulta sobre o salário de um fiJncionário há um ano

atrás.
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5.5.1 Declaração de dados

O POSTGRES tem um modelo de dados baseado no modelo relacional. O sistema

oferece um tipo abstrato de dados (AD'l) para que se possa deRmir um novo tipo base de

dados, que tem o mesmo status que um tipo primitivo do sistema.

O Postgres comece um OID para cada elemento da relação. Vamos mostrar com o

exemplo a de6mição do esquema:

c=eate pessoa(nome = char[25] ,
Endereço = char130],
RG = char115]

key(RGI

c=eate departamento(nome = char[25] ,
sala = i.nt4.
chefe = pessoa,
di.scipli-nas = postquel )

key(nome)

create disco.pli.na(nome = char[25] ,
depResp = departamento,
Matrículas = postquel )

crente aluno(numUSP = char]8],
Matei.culas = postquel )

i.nheri.ts(pessoa)

c=eate matei.Gula(nota = float4.
Semana = cear [ 10] ,
Di.sc = di.sci.p]. i.na,
AI = aluno)

O Postgres pemute herança múltipla, portanto no

exemplo, pode ser utilizado mais de uma relação

comando inherits mostrado no

As deGmições do tipo postquel são dadas posteriormente como uma especi6ícação

em linguagem POSTQUEL ("stored procedure'). Mostraremos exemplos de consulets

POSTQUEL adiante.

A de6mição da chave primária da relação pode ser feia pela palavra chave key que

pode de6mir um ou mais aüibutos como chave primária. Se um atributo for definido como

parte da chave primária, o seu valor não poderá ser nulo em todas as duplas da relação.

C)pcionalmente, pode-se de6mir o operador de igualdade a ser considerado. Por exemplo,

suponha que a chave foi de6mida como um atributo sqa derivado de um .\DT deGmido pelo

usuário. Se um atributo R#M/{g/fó 6oi deGmido como parte da chave primária, neste caso, o
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operador de comparação deve ser deGmido, uma vez que vários operadores podem ser

utilizados pua a comparação de dois retângulos (ex. Igualdade de área ou igualdade de

coordenadas ). Temos um exemplo abaixo em que o operador de igualdade de área (AE),

define a igualdade de retângulos:

crente Fi-gula( titulo = char[25] ,
Item = retangulo )

key ( Item usi.ng AE)

Para a de6mição dos atributos do tipo postquel primeiramente devemos deGmk uma

ftmção.

defi.ne function Encontra Matei.cuja( NumU$Pal )
=eturn matricula as
retro.eve (matricula . all )
where aluno . NumUSP = NumUSPAI

De6mida a filnção, podemos aüibuir um valor para um objeto Aluno

append to Aluno
l Domem"Eugênio",

endereco="AI . Barras 380",
RG-"15158215",
Numas P= "1556952 " ,
Matricu[as=Encontra Matricu].a ( "1556952" )

5.5.2 Manipulação de dados

Como já mencionado, o Postgres possui uma linguagem de consulta derivada do

QUEM Vamos mostrar alguns comandos da linguagem, supondo feitas as definições
anteriores:

Adiciona uma pessoa ao banco de dados

append tc> pessoa {
nome = "Eugênio Akihiro Nassu",
endereco = "Rua São Pedra 444",
RG - "12345678"

Para obtemlos as notas do aluno Eugênio

retrieve ( A. nome. M. nota )
whe=e A.nome = "Eugêni.o Akihi.ro Nassu"

Vamos mostra um exemplo do uso de dados históricos
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=etrieve (Func.Salári.o)
from Func [ T ]
where Func. nome = "Eugêni-o"

Nesta consulta, obtemos o salário do funcionário Eugênio no instante T.

Ouça característica importante da Ihguagem de consulta é a de percorrer o fecho

transitivo de um esquema Por exemplo, num esquema de puentesco, é possível obter

todos os ancestrais de uma pessoa. Consideremos a classe:

Pai-( velho, novo }

Os ancestrais de Eugênio pode ser obtido pela seguinte consulta:

=etrieve''- indo resposta
IPai.velho) Eram a i.n resposta
where Pai..novo = "Eugênio"
or parent.novo = a.ve].ho

O asterisco (*) após o comando retdeve indica que a consulta deve ser executada até

que o con)unto resposta não possa crescer mais.

Outra fimcionalidade é a de percorrer as hierarquia de classes

retro.eve (E.nome) f=c>m E i.n pessoal
whe=e E.nome = "Eugêni.o"

Desta vez, o asterisco após a classe pessoa indica que a consulta deve procurar não só

em todos os objetos da classe pessoa, mas também em todas os objetos de todas as classes

descendentes da classe pessoa.

Além dos comandos append e retrieve apresentados acima, a linguagem possui os

comandos delete e replace, respectivamente para a exclusão de um objeto e troca de um

objeto poroutro.

5.5.3 Regras no Postgres

Uma característica importante do Postgres é o seu sistema de regras. Uma n2m é uma

ação executada no banco de dados, gerada por um detem)inado evento. Uma regra comum

a todos os bancos de dados é a integridade referencial. Porém, em sua implementação o

objetivo do sistema de regras é o de ofuecer as seguintes fimcionalidades: gerenciamento de

visões, gatilhos ("triggers'), restrições de integridade, integridade referencial.. proteção e

controle de versões. Uma regra do Postgres tem a sintaxe apresentada a seguir.
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ON evento (TO) objeto líHERE
qualifi.cador-POSTQUEL
THEN DO [i.nstead]
comando ( s ) - POSTQUEL

Onde evento pode ser um comando retrieve, replace, delete, append, new (replace ou

append) ou old (delete ou replace). O comando POSTQUEL é executado após o evento. O

objeto se refere ao nome de uma classe ou de um aüibuto da classe. O qualificador-

POSTQUEL é um qualificados comum utilizado na linguagem POSTQUEI.. O comando

instead indica que a ação na rega deve ser executada no lugar da que gerou o acionamento

da regra. Se o instead não estiver presente, o comando é executado em adição ao evento que

o aclarou. Os comandos POSTQUEL podem referenciar a new e current em lugar do

nome da classe (valores durante a transição, antes do comando ser e6etivado). Outro

comando disponível pma as regras é o comando reftise.

No exemplo a seguir, a regra implementa o fato que o salário do fi.mcionário Jogo

deve ser o mesmo que o de José.

c>n new FUNCIONÁRIO. salário where
FUNCIONÁRIO.nome = "Jogo"
then do replace E (salario=new.salário)
Eram E in FUNCIOANRIOS
where E . nomes "rosé"

5.6 ÍRIS

O gerenciador de banco de dados leis é um protótipo de pesquisa desenvolvido nos

laboratórios da Hewlett-Packard ([FIS 87], [FIS 89]). O Íris foi unplementado em linguagem

C, em Estações Unix HP-9000/350. O Íris ftJnciona como uma "casca", pois o

amlazenamento é feito em um Banco de Dados Relacional. Um tradutor se encarrega do

acesso de dados e da tradução da linguagem de consulta

O modelo de dados do Íris é baseado no modelo ftlncional, com extensões que o

aproxima dos BD00, como OIDs, herança múltipla, entre outras. A seguir, apresentamos

um exemplo da linguagem de declaação de dados.

Create tape Pessoa(
Nome Charstri.ng Required
Enderece Charstring
RG Charstring Requi. red )

C=eate tape Departamento (
Nome Charstri.ng
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Sala znteqer
Chefe Pessoa
Di-sci-pl i.nas Desci-pl i.na rnany

Cleate tape DiscipJ-ina(
Nome Charstring
DepResp Departamento
Mães Matei.cola nnny )

Crente tape Aluno subtype of
NumUSP Charstrlng Requi.=ed
Mães Matricula inany )

Create tape Matricula(
Disc Desci.plana
AI Aluno
Nota Real
Semana charstri.ng l

A consulta de dados no Íris é

maíona dos sistemas apresentados

pessoa(

feita através de uma extensão do SQL e é análoga à

5.7 (:ACTIS

O Cactos IHUD 89] é um BD00, multiusuário desenvolvido na Universidade de

Colorado para auxiliar a implementação de 6enamentas CASE, de prometo de circuitos

VIVI, entre outras aplicações que demandem uma boa capacidade para modelagem de

dados, além de um bom desempenho. O sistema pode ser executado em estações SUN, e

Foi desenvolvido em linguagem C por estudmtes da Universidade. Uma das características

importantes da unplementação deste sistema é o fato dele ser a///o-azlE@/adio, isto é, a

organização física e os algoritmos de atualização são mudados dinamicamente para reduzir o

acesso a disco.
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5.7.1 Modelo de dados do Cactis

C) modelo de dados do CACTIS é um modelo incomum se comparado à grande

maioria dos BD00. Como na maioria dos BD00 os ''objetos'' do mundo real são

modelados como classes de objetos, com atributos e métodos, porém, a interface do objeto

com o mundo ex-tenor é um conjunto de valores que podem entrar e sair do objeto, aü'avés

de relacionamentos. Os relacionamentos por sua vez, se ligam aos objetos através de

ro//edaar. Nm linguagens 00, a intet:face do objeto com o exterior é um conjunto de
mensagens reconhecidas pelo objeto. Um atributo do objeto pode ser / /n'//irão, quando o

seu valor é simplesmente armazenado, ou ü»laü, quando seu valor é calculado a partir de

uma menu ü a#a#qüo, msociada ao atributo. Essa regra pode envolver cálculos a partir dos

atributos intrínsecos e a parta de valores transmitidos a partir de relacionamentos. O tipo

dos atributos pode ser qualquer tipo padrão da linguagem C.

N4assaComponKntes

Massa

11Massa Massa Massa Massa

Figura 28: Entidades e relacionamentos do Cantis

Os relacionamentos no Cacos têm uma diferença grande em relação ao MER Os

membros de um relacionamento podem mudar dinamicamente durante a execução de um

aplicativo, o que não ocorre no MER Um relacionamento do Cactos é um tipo de ''objeto''

que serve para conectar objetos uns aos outros. Cada relacionamento no Cactos é dirigido,

sendo que cada relacionamento possui dois conectores, um ''preto'' e um ''branco". Outra

informação na decluação dos relacionamentos são as variáveis que transitam pelo

relacionamento. Isto é necessário, uma vez que não se sabe de antemão as classes que serão

relacionadas. A interface dos objetos consiste de vários conectores, que se casam com

colectores de relacionamentos. Vamos mostrar um esquema grá6íco para exemplificar este

modelo. Consideremos três classes de objetos: NÍassa .Produto, XíassaComponentes, e
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NlassaFixa, e um relacionamento Àlassa. Os objetos da Classe XÍassaProduto, que

possuem um conector preto, podem estar relacionados com quaisquer objetos que possuam

conectores brancos, no caso NlassaComponentes ou NlassaFixa, e esse relacionamento

pode ser modiGícado durante a execução de uma aplicação, desde que os conectores estejam

casados. Os métodos da classe Nlassa.Produto não têm conhecunento das classes que estão

relacionadas ao objeto; somente os valores que trafegam pelo relacionamento Ntassa são
conhecidos.

Suponha-se então que a partir de informações em suas variáveis de instância e mais os

valores que tráepm a partir do relacionamento Nlassa, um objeto da classe l\'lassaProduto

estimo a Nlassa total de um produto. Os valores que tmfegam no relacionamento são

fornecidos por em objeto Nlassa.Componentes, que calcula os valores a transmitir a partir

de outro objeto Níassa.Componente e um objeto MassaFixa. Um esquema desse exemplo

está na Figura 29.

Massa .Componentes
Massa

Massa
Massa

asma .Prometo Massa .Componentes

Massa

Massa
Massa

Massa Fixa

Figura 29: Esquema de exemplo do Cantis

Uma alteração no objeto MassaFixa ou NlassaComponente pode se propagar no

cálculo da massa Gmal. Os algoritínos de atualização, bem como a análise de sua e6íciência

são descritos no artigo de Hudson & King [HUD 89].

Vamos agora mostrar um exemplo de declaração de dados com a linguagem de

deGmição de dados do Cactos.

Relationshi.p tape DepDI.sc multa Black
T=ansmits

sala: i.nteger to whi.te
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end;

Re[ati.c>nship tape DiscRe]. mu]ti. B]ack
Transinits

cedi.go: stri.ng to white
nome : string to white

end;

Re[ati.onship tape A]unoRe] mu].ti. Whi.te
Transmits

num usp : string to black
Nome : string to b].ack
RG: stri.ng to black
endereço : stri.ng to black

end;

Object Tape Pessoa
Att=i.bates

Nome: string
RG: stri.ng
endereço:

end;
string

c>bject tape Departamento
Re].ati.onshi.ps

disc: Black DepDI.scattributes
nome : stri.ng
sala: integer
chefe: pessoa

end;

object tape AlunoDísc
Relata.c>nshi.ps

de di.sc: white DiscRel
de aluno : black AlunoRel

Attributes
sem: i-nteger
nota: real

end;

object tape Di.sci.plana
Relata.onships

para.dep: whi.te DepDisc
para aluno di.sc: black DiscRelAtt=i.lutes
nome : stri.ng
código: stri.ng

end;

object tape aluno subtype of pessoa
Relata.onships

de a].uno di.sc: whi.te AlunoRel
Attributes

num USP : string
end;
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Em cada relacionamento é necessário declarar os dados que transitam pelo
relacionamento, bem como o scu sentido. Um dos conectores do relacionamento pode ser

declarado como múltiplo (multa), para representar relacionamentos "I para N''

O Ca.cus transforma estas declarações em estruturas de dados declaradas em

linguagem C, que podem ser utilizada em um compilador padrão. Até a versão pesquisada,

não havia uma linguagem de consulta de alto nível unplementada. Portanto, o acesso aos

dados é feito com o uso da linguagem C.

5.8 SIM

O SINA é um sistema comercial, desenvolvido pela Unisys. Ele é baseado em um

modelo semântico similar ao SDM. No SIM, há dois tipos de atributos, l)b'H ("data-valued

at:tribute') e E}''% ("entity valued atüibute'). Os atributos DVA são os de tipos comuns,

como inteiro, caractere ou "string'', enquanto que os EVA são atributos que associam a

classe a outra(s), representando relacionamentos enü-e as classes. O SIM é um dos únicos

sistemas a fmer esse dpo de distinção. Outra característica do sistema é a presença de

atributos multivalorados. Mostramos a seguir um exemplo de declaração de dados do SIM.

Clama E'essoas (

nome : stri.ng [ 30] ;
RG: i.nteger. unique, =equired;
endereço : stri-ng
proa.ssao: sub=c>].e( Aluno, Professor, chefe.dep )

Class Alunos l
NumUSP: i.nteger, uniquef required;
Matricu].a: Matricu]as, nnv, max ].O;

Clama Departamentos {
nome : stri.ng [20] ;
sala: integer;
chefe: pessoa i.nve=se i.s Dep chefiado;
Di.sci.pli.na : Di.sci.pli.nas inve=se i.a Dep.respr mv;

C].ass Di.sci.pli.nas (
nome : string [ 30 ] ;
codigo: stri.ng[6] , unique, =equi.red;
Matei.cuja : Matei.cu].as itrv;

Clama Matrículas (
notas : real , mv;
s emestre ano : date ;

) ;



Al: Alunos znverse zs Matrículas;
Di.: Di.sci.planas inverte is Matei.culas;

) ;

Quando presente, o comando required indica que o atributo junto a ele não pode ter

o valor nulo. O umque indica que o valor do atributo não se repete em duas entidades da

classe. O SINA possui atributos multivalorados, que são denotados pela palavra-chave mv.

Quando o atributo multivalorado estiver acompanhado do comando distinct, indica que os

valores do atributo multivalorado não podem ser repetidos, fmendo com que ele se

assemelhe a um conjunto. O max indica o número mánmo de elementos do atributo

multivalorado.

Finalmente, o comando inverse indica o relacionamento entre as classes, para meter

a integridade referencial. A herança no SINA é indicada na classe que possui subclasses, que

devem set' enumeradas na declwação subrole.

A manipulação de dados se dá por uma linguagem de alto nível, semelhante ao

DAPL[!:X. Essa linguagem basicamente consiste de uma c]áusu]a RETR]EVE, alguns

comandos de atualização, tais como INSERE, N[ODIFY e DELE:]'E, acém de fiJnÇÕes de

alegação como AVG (média), COUNT, etc. No esquema anterior, para obter os nomes

dos departamentos e seus chefes, podemos executar o comando a seguir.

I'ROM Departamento
RETRIEVE Nome , Nome of chefe

A sintaxe geral do comando reuieve e a seguinte

[ ERAM <C]asses>]
RnVRinVnlVABZatOiSVinCV] [ SURUCVUnX]
alista de atributos>
[ORDERED BY <]i.sta de ordenação>]
[WHERE <expressão de se]eção>]

5.9 JASMINE

Este sistema foi desenvolvido pela Fujitsu, do Japão. Inicialmente o gerenciador de

objetos foi implementado como uma "casca'' de um Banco de Dados Relacional

não-nomlalizado, também da Fujitsu. Anualmente o JASNíINE (15) é comercializado pela

Computer Associates, sendo talvez o pruneiro BD00 comercializado por uma grande

empresa de Soft:ware. O sistema pode ser executado na plataforma Intel, sob Windows NT

4.0. O pacote ainda inclui um ambiente gráfico para desenvolvunento de aplicativos
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multimédia e manutenção do Banco de Dados, o J.ADE (Jasmine Application Development

Environment)

Para a deGmição e manipulação de dados no JASKíINE é usada a linguagem ODQL
(Object Database Query Language). A OD(.)L pode ser usada tanto como linguagem de

consulta ad óar, como pode ser embebida em aplicativos escritos cm C e C++. Segue um

exemplo de de6mição de classes:

DefineClass demoCF : : Pes boas
descai.ption: "i.nformação sobre uma pessoa"
maxlnstanceSI.ze
class:

Integer proxNumPessoa default: O;
Instante

Integer NumPessoa
Stri.ng Nome
Date DataNasc;
Bag<strinq> Telefones default: Baga } ;
Integer Idadeo;

4 ;

unzque;
mandatory;

DefineC[ass demoCF : : A].finos
super: demoCF: : Pessoas
descriptic>n: "i.nformações sobre um aluno"

maxlnstanceSize
Instante:

Integer Num(JSP unique;
Bag<demoCF: : Matei.cu]as> Matricu].a;

{
4 ;

DefineClass demoCF: : Departamentos

inaxlnstanceSize: 4;
Instante:

String nome ;
Integer sala;
DemoCF: : pessoa Chefe ;
Bag<DemoCF: : Di.sci.plinas> Disc;

DefineClass demoCF: : Di.sci.planas

maxlnstanceSize: 4;
Instante:

stri.ng nome ;
string cedi.go unique;
Bag<DemoCF: : Matei.culas> Matei.cula;

DefineClass demoCE': : Matei.cujas

maxlnstanceSI.ze: 4;
Instante
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Bag<float> notas;
Date SemestreAno ;
DemoCF : : Alunos AI ;
DemoCF : : Di-scipli.nas Di ;

Podem ser criadas várias Famílias de classes. A unicidade do nome da classe é exigido

somente dentro de cada família. Nas declaações, quando se faz re&rência a uma classe, é

sempre necessário informar ao sistema de que família de classes ela pertence (no exemplo, a

família de classes usada foi demoCF). Após o comando description, pode ser colocado um

comentário descritivo da classe. O JASMINS possui herança múltipla. O comando super

derme as superclasses da classe sendo det'cuida. Na declaração das variáveis de instância e

métodos, podem ser definidas variáveis de instância para as classes e para as instâncias, ou

seja, quando o atributo é da classe obtemos um comportamento semelhante aos atributos

globais (Item 2.5.1). Notamos também a presença dos comandos mandatory, que indica

que o atributo não pode assumir o valor NIL (vazio), o unique, que indica quc o valor do

atributo não se repete na classe (uma chave) e o comando deEault, que permite definir um

valor padrão para o aüibuto, caso durante a criação do objeto o valor não tenha sido

fomecido. O maxlnstanceSize é o tamanho máximo que os objetos ocupam na memória

(em múltiplos de 2KB). O sistema possui diversas classes pré-deGmidas pma implementação

de listas e conjuntos. O bag, que aprece no exemplo é um conjunto onde é admitida a

repetição de elementos. O sistema possui ainda as classes set e list.

As consultas retomam valores que nomlalmente são atribuídos a uma variável,

lembrando o "cursor'' da SQL. Por exemplo:

Li.st<Pessoas> pp;
pp ' Pessoas from Pessoas where Pessoas.Nome = "Renal.do"

A variável pp é um apontador para uma lista contendo apontadores para os objetos

selecionados. Para varrer a lista, podem ser utilizadas classes do tipo Iterator, que tem

pré-deGmidas as ftJnÇÕes advance e get, ftmcionado como um cursor associado à lista.

Li.st<Pessoas> pp;
lterator<Pessoas> i.p;
Pessoas p ;
Transacta.on.starto;
pp : Pessoas from Pessoas
ip ' pp.Createlteratoro;
while (ip . advance ( ) ) {

p : i.p. get ( ) ;
// processa uma pessoa

where Pes sois . Nome "Ronaldo"
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Os objetos do tipo lista ou conjunto, são de6midos ainda métodos para excluir e

encontrar um elemento (delete e 6md), ftlnções de agragação para elementos numéricos

(average, sum, etc.), ftmções de operação de conjuntos, como união, intersecção, e para

exibir os elementos em uma ordem desejada (soft.).

A consulta pode retoma vários atributos, bastando listar os atributos desejados,

como em uma cláusula select da S(.2L:

Bag<]string Nome, Bag<string> Te]efones> NomeTe].;
NomeTel = [Pessoas.Nome, Pessoas.Te]efones] Eram Pessoas

Para criar novos objetos, a exemplo da C++, usa-se o comando new. Por exemplo

Possas p;
P = Pessoas.new( Nome := "Romári.o" );

Para modiGtcar dados, basta fazer as atribuições desejadas a um apontador pna o

objeto desejado.

Pessoas pp;
pp ; Pessoas Eram Pessoas where Pessoas.NumPessoa = lll
pp.Nome = "Novo Nomes"

Pode-se adicionar valores aos atributos compostos, com um comando como o
seguinte:

Pessoas pp;
pp ' Pessoas from Pessoas where Pessoas.NumPe
pp.Telefones = pp.Telefones.add( "555--2222" )

Toda classe possui um método delete, para excluir objetos. Na consulta a seguir

removemos a pessoa de número 222 supondo número uma chave pradaria.

111ssoa

Pessoas pp;
pp ' Pessoas from Pessoas where Pessoas.NumPessoa
pp.delete{);

222

5.10 Poet

O Poet é um sistema desenvolvido pela Poet Sohvare. O principal objetivo do Poet é

fomecer persistência à linguagem C++. O Poet é descrito de fomla detalhada neste

trabalho, no capítulo 7, pois o sistema que desatvolvemos gera especificações para o Poet.
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5.11 AV:ANCE

AVANCE [BJ0 88] é um sistema desenvolvido na Universidade de Estoco]mo e no

S[SU (Swedish [nstitute for Systems Deve[opment), e seu principal objetivo é o de dar

suporte a aplicações que necessitam que as versões de um objeto sejam armazenadas. A

linguagem de manipulação de dados é a linguagem P-AL que é semelhante à SMALt.T.ALK.

Outra característica interessante do AVANCE são as transações encadeadas, um dos únicos

sistemas a possuir tal característica.

5.120Z+

0 0Z+ [WEI 90] é um BD00 desenvolvido na Universidade de Toronto, proletado

para ser o sistema de armazenamento de um sistema também da mesma universidade, o

OTh't (Of6íce Talk Nlanagu). Este sistema também ftlnciona como uma "casca" de outro

SGBD relacional, o EN[PRFISS. O sistema Foi escrito em C e Tuthg Paus, em máquina
UNIR.

5.13 Outros sistemas

Podemos ainda citar como exemplos de BD00 o ONTOS [.AND 91a], sucessor do

Vbase [AND 91], [D-Aht 91], [DAM 91a], o ODE [AGR 8q, o D-ANÍO]']]].ES [DIT 86],

[SAN 91], o ZEITGEIST [FOR 88], VODAK (1 1), o OBSTA (9. Uma descrição de vários

sistemas existentes também foi deita por Horowitz IHOR 91]e Zand [ZAN 95].
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6. Análise dos Exemplos de BD00

Vamos discuta as nossas principais criticas aos modelos de dados apresentados
anteriormente

6.1 Relacionamentos

Em todos os sistemas apresentados, com exceção do Cactos, notamos que os

relacionamentos não são declarados explicitamente, mas de fomta implícita, aüavés de

variáveis de instância Os relacionamentos l para N e N para N são representados através

de conjuntos e referências cmzadas a objetos, e os aüibutos dos relacionamentos tem que

ser am\azenados em objetos auxiliares, que representam os relacionamentos, ou em ambos

os lados do relacionamentos. Em qualquer desses casos perde-se em parte ou totalmente a

noção de relacionamento.

As linguagens de consulta como nas tradicionais para SGBD relacionais (com a

honrosa exceção do ZIM) não reconhecem os relacionamentos. Segundo o prof: Setzer, é

um absurdo em uma linguagem com a SQL ter-se que declarar a condição de join em cada

consulta, já que a ligação relacional é uma cmacterísdca em geral estrutural, proveniente de

um relacionamento que existe pemlanentemente.

O A'IR possui uma de6íciência na modelagem dos relacionamentos, que vem do Fato

de somente existir uma estrutura de amlazenamento, a relação. Nos BD00 observamos

uma limitação semelhante, sendo que a única estrutura é a classe. Não existe uma estrutura

conceptual para os relacionamentos tanto no N[R como nos BD00. A grande diferença

entre o MR e os BD00 é que nos BD00 não possuem a IfíN, o que Facilita a
representação de objetos complexos. No NIRNN a representação pode ser Feita de modo

semelhante, sem truques de representação como relações auxiliares para aüibutos
multivalorados.

6.2 Linguagens de Declaração/Manipulação de dado s

Um dos argumentos mais usados pelos defensores dos BD00 é a que com as

linguagens de programação com objetos persistentes não seria necessário aprender uma
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nova linguagem para manipular os bancos de dados. Porém, o aprendizado das novas

linguagens, principalmente as de última geração está se tomando cada vez mais fácil e

rápida, não justiRícando mais este argumento. Como os BD00, na sua maioria, são

extensões de linguagens de programação orientadas a objetos, especialmente a linguagem

C++, um novo desenvolvedor de Bancos de Dados seria obrigado a aprender essas

linguagens, muito mais complexas e de difícil aprendizado, o que invalida este argumento.

Segundo o prof. Setzer, os BD00, por usarem linguagens algorítmicas, apresentam um

retrocesso em relação às linguagens de 4' guação. Seria desejável que se 6ízesse extensões às

linguagens de 4' geração para que estas tivessem características dm linguagens orientadas a

objetos. O que a maioria dos BD00 propõem, que é fomecer persistência às linguagens

orientadas a objetos não nos parece adequado.

6.3 Falta de Padrão

Uma das maiores críticas aos BD00 é a falta de padrão, tanto no modelo de dados,

como no amlazenamento. Não é uma tarefa fácil nugrar de um BD00 para outro, ou

compartilhar dados entre BD00s d6erentes. Na tentativa de padronizar os BD00, os

produtores do GemStone, Orion, O:, ObjectStore, Objectivity, Poet, UniSQL e Versant

fomlaram um grupo, a ODN{G(Object Database Nlanagement Group) IL00 93], a Gtm de

criar padrões para os BD00s. Porém, mesmo assim há grande diferença entre os sistemas,

e um dos motivos é que cada BD00 é proletado para aplicações específicas, o que
difaencia um modelo de outro. No Cactos, por exemplo, o modelo de dados é concebido

especiGícamente para aplicações CASE. Não é desejável que para cada aplicação sela

necessário um BD00 diferente. Um modelo de dados mais geral, apropriado para a

maioria das aplicações é o ideal.

6.4 Violação do encapsulamento

Outra crítica aos BD00 é o fato do encapsulamento ser relaxado principalmente nas

linguagens de consulta derivadas da SQL. O fato de um dos principais conceitos da

orientação a obletos ter que ser relaxada indica que a orientação a objetos utilizada pelas

linguagens de programação não se aplica integralmente aos bancos de dados. Nesse sentido,

poder-se-ia dizer que os BD00 não são de fato, orientados a objetos, na deGmição esuita

deste í)aradiona
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6.5 Falta de modelo fomial

O N[R possui, como já citado, uma forte base teórica, baseada principa]mente na

álgebra relacional e na teoria dos conjuntos. Isso não ocorre nos BD00, que ainda não tem

uma base teórica consagrada, apesar de já haver propostas de um modelo fomlal para o

modelo de dados desses sistemas [WAN 89].
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7. O BD00 Poet

Em nosso trabalho, foi utilizado o BD00 Poet para a implementação de um

pré-processador para o modelo de dados proposto. Essa escolha 6oi feita pelos seguintes
motivos:

e Uma versão de teste esta disponível gratuitamente através da Intemet.

8 A empresa que produz o Poet participa da ODN[G, e o sistema oferece muitas das

caractedsticas propostas pela entidade.

e O Poet integra-se com o compilados utilizado, o Borl3nd C++ 4.52.

Na versão gratuita, que foi utilizada, pode-se deHmir um esquema de no máximo seis

classes. .4 versão testada é a 3.0. A versão 4.0 já está disponível desde o segundo semestre de

1996

O Poet é um sistema comercial produzido pela Poet Sohvare, cuja pt.incipal

característica é a de fomecer persistência dos objetos à linguagem C++. Ele funciona em

conjunto com compiladores bastante populares para a plata6omla Nlicrosoft Windows, o

Borland C++ e o NlicrosoR Visual C++

O Poet possui um ambiente integrado para desenvolvimento, que possui as seguintes
ftJncionalidades:

© Possibilidade de edição da linguagem de deGmição do esquema do banco de dados

+ Gerador de códig) fonte na linguagem C++, através de um pré-processador,

denominado PTXX. Após a geração, o código gerado pode ser utilizado em uma

aplicação, que passa a possuir classes persistentes.

e Um visualizador grá6íco dos objetos armmenados num banco de dados

+ Outro visualizador gráfico, este para inspeção das classes pertencentes a um banco

de dados.

e Também podem ser executadas consultas ad óoc, aü-avés da linguagem OQL em

uma janela separada.

74



e E possível ainda cdu um novo banco de dados ou um objeto de uma classe, além

de outras operações em objetos, tais como exclusão, inclusão e travamento de um

objeto selecionado, em ambientes multa-usuário.

Há outro ambiente destinado à administração de bancos de dados (Poet

Administrator). Com ele é possível executar várias tarefa admhisüativas dos bancos de
dados:

8 Cópias de reserva ("backup')

e Recuperação de um banco de dados dmi6ícado

e Reorganização de um banco de dados (reindexação e desÊagínentação)

e Console de versões dos objetos

e Conversão de bancos de dados de versões anteriores do POET

e Controle de segurança

7.1 Persistência

A linguagem aceita pelo pré-processador PTXX para definição do esquema de dados

é uma extensão da linguagem C++. Para um objeto ser persistente ele deve pertencer a uma

classe declarada como persistente. O Poet mantém a integridade referencial entre os objetos,

através de um contador de referências acoplado a cada apontador para objeto persistente.

Além dos tipos da própria linguagem C++, o Poet adiciona extensões para consü-ração de

con)untos. Outra caractedstica importante é a possibilidade de criação de hdices, que são

associados a uma variável de instância, a 6ífn de otunizar o amlmenamento dos objetos e
acelera as consultas.

Vamos mostrar o exemplo com a Ihguagem aceita pelo pré-processador do Poet

persistent class Pessoa {
PtStri.ng nome;
useindex nomelX;
PtStri.ng RG;
PtStrlng enderece;

voi.d Muda Endereço( Char
voj.d Show ( ) ;

j'NovoEndereco
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// declaração do índi.ce
indexdef nomelX: Pessoa {nome;}

pe=sistent clama Departamento {
PtString nome ;
int sala;
Pessoa Chefe Dept;
depend cset <Disciplina ]'> Di.sclplinas

pe=sistent class Di.sci.plana {
PtStri.ng nome;
Departamento +dept resp
ondemand cset <A].uno +> AI

// herança. Aluno é subclasse de Pessoa
persa.stent class Aluno: :publi.c Pessoa {

PtString NumUSP ;
cset <DiscipJ-ina J'> Disciplinas

pe=si.stent class Matei.aulas {
Di.sci.plana +disc;
A].uno +AI
float nota;
PtStri.ng sem ano

float Notará.nal;

unos
}

}

perdi.atent class Di.scipli.na {
PtStri.ng nome ;
Departamento +dept resp
cset <Matriculas +> Mats

pe=sistent clama Aluno: :public Pessoa {
PtStri.ng NumUSP ;
cset <Matricula +> Mães

Vamos comentar algumas particularidades do Poet: Na classe Pessoa, o comando

useindex indica que a variável nome é usada como índice pma a classe Pessoa, e a

definição do índice nome IX vem logo depois da declinação da classe, na declaração
indexdef.

O comando depend fm com que os objetos que são referenciados sejam apagados,

cuo o objeto seja excluído do banco de dados, analogamente ao comando de exclusão em

cascata do SQL. No exemplo, se um departamento fosse excluído, todas as disciplinas

ministradas pelo departamento também seriam excluídas.
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Outra caractedstica interessante é o comando ondemand, que faz com que os

objetos refuenciados sejam canegados para a memória somente quando utilizados. Se esse

comando não fosse utilizado, quando um objeto da classe Disciplina fosse canegado, todos

os alunos do conjunto seriam carregados, o que aumentaria o tempo da carga do objeto.

Com o uso desse comando, somente são carregados alunos que forem consultados ou

modi6tcados, no momento da consulta ou modificação.

O Poet possui classes paraméaicas ("templates') pré-de6midas pwa o uso de
conjuntos, cset, lset e hset. Os tipos de conjuntos diferem na capacidade de
amtazenamento, sendo o de menor capacidade (cset - compact set), de manipulação mais

rápida.

Na versão analisada do sistema (3.0), não é pemlitida a herança múltipla de classes

persistentes, ou seja, uma classe persistente não pode ter mais de um antecessor direto.

7.2 Consulta e Manipulação de Dados

Na definição da ODMG, são propostas dum formas de consulta e manipulação de
dados:

e Através da navegação por ponteiros e referências ao OID do objeto.

e A partir de uma linguagem de consulta, que é preferivelmente uma linguagem

semelhante ao SQL.

O Poet oferece as duas 6omlas de recuperação de dados. Toda classe persistente

declarada possui um conjunto associado, que contém todos os elementos da referida classe.

O conjunto possui os métodos Seek, Get e Unget, que pemutem percorrer o conjunto da

forma desejada. O método Get devolve um ponteiro para o objeto desejado, e podemos

assim navegar através dos objetos associados ao objeto apontado, através das refuências

(ponteiros) contidas na sua estrutura.

Utilizando o esquema mostrado acima, vamos mostrar um fecho de código em C++

que mostra os dados sobre um conjunto de pessoas que está armazenado em um banco de
dados:

// cri.a uma nova instânci.a de conjunto e carrega dados armazenados
pSetOfAllPessoas = new E'essoasAllSet( GetDbo ) ;
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if (( DbCalIResult = pSetOfAllPessoas -> Seek( 0

// não encontrou elementos
if ( DbCalIResult == ERR PT RANGE )

cout << "\nervo Seek:pri.mei.ro elemento não encontrado.";

retu=n ErrorMessage( DbCalIResult )

// elemento ciopontes-ro conjuntopostcxona em. Uln
) ) 0PtSTARTr

do

/ / obtém contei ro para pessoa
if((DbCalIResult = pSetOfAllPessoas -> Get(pPessoas))!= 0)

// erro na leitura do banco de dados
return ErrorMessage( DbCalIResult ) ;

// mostra dados em tela
// Show é um método fi.ctíci.o, que exi-be dados na tela

pPessoa -> Show ( ) ;

// Instrução Unget desaloca recursos uti.li.zados por Get

if ((DbCalIResult = pSetOfAllPessoas -> Unget( pPessoas )) < 0)
return ErrorMessage( DbCa].IResu].t ) /

// posiciona em novo elemento do conjunto
while ( {DbCal].Result = pSetOfAllPessoas->Seek{ 1, PtCURRENT)) == 0)
cear s[20] ;
// mostra número de elementos encontrados
dword Total.NumberOfPessoas = pSetOfAllPessoas -> GetNumo ;
cout << "\nNúmero de pessoas mostradas -> " << Tota].NuinberOfPessoas
sets (s) ;

Outra forma de consulta e manipulação de dados é através da linguagem OQU Esta

linguagem pode ser utilizada para eFetuar consulta ad óoc, ou pode ser utilizada dentro de

um programa escrito em C++. Vamos exibir uma pequena consulta na linguagem OQL:

f

define extent Pessoas for Pessoa; //l
select x f=om x in Pessoas
where x. name = "Eugêni.o"

Na linha 1, é de6mido o conjunto ("extent" na nomenclatura do sistema) de todas as

pessoas, que são agrupadas num conjunto automaticamente. No restante, podemos

observar a semelhança com a linguagem SQL. Uma das limitações presentes na versão 3.0

do Poet é que somente é possível recuperar um objeto pré-definido, como no caso anterior,

ou um tipo primitivo de dados. Não é possível recuperar uma tupla de uma classe não

deGmida, ou outro objeto composto que não esteja previamente declarado. Outra limitação
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presente na versão analisada do POET é que não se pode chamar métodos das classes

consultadas numa consulta OQL

Para utilizar consultas baseadas na linguagem OQL em um programa escrito em

C++, o sistema derme uma classe Consulta, (OQLQueq). Para se executar uma consulta,

constrói-se uma instância da classe OQl-Query, que tem como uma de suas variáveis de

instância o texto do comando. Para executar a consulta, basta executar o método execute,

que devolve o resultado da consulta em um conjunto ou em um ponteiro. No exemplo

abaixo, um trecho utilizando consultas OQL da forma descrita

// conjunto de pessoas
PtOnDemandSet + ondSet = 0 ;
PtString qs("define extent Pessoas for Pessoa;");
qs += PtString("select x Eram x in E'essoas") +

PtString("where x.nome = $1 and x.age < $2") ;

// assume 'base' apontando para banco de dados aberto
// contrai. consulta
OQL Query oql( base, qs );
int a = 30;
// os símbolos $1 e $2 da consulta fazem com que os valores
// fornecidos na li.nha abaixo os substituam
// "E+" são todos os nomes que começam com "E"
oql << "EI'" << a ;

// retorna resultado em conjunto
int err = oql execute( oql, ondSet );

// destrói. conjunto
if (ondSet) delete ondSet;

Uma vez recuperado, podem ser utilizados os métodos deGmidos para os conjuntos

(get, unget) para obter os elementos desejados do conjunto.

7.3 Outras camcterísticas

O POET oferece também o controle de transições, que é semelhante ao do

ObjectStore. Qualquer alteração nos objetos entre M instruções BegjnTransaction e

CommitTrmsaction não são efetivammte gravadas em disco, mantendo os dados em um

estado válido. Essa alteração só é e6edx ada ao se executar a segunda insüução.

Outra característica presente no POET é o controle de versões de objetos. Quando

há uma alteração no esquema de um banco de dados já existente, os objetos já armazenados
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tem sua estrutura atualizada após uma operação de atualização presente no ambiente de

administração do banco de dados.

No ambiente de administração é possível a criação de novos usuários, e é possível

atribuir pemussões de leitura, atuahzação e exclusão para cada variável de instância de uma

classe. Quando se abre um banco de dados em que há o controle de usuários, é mosü'ada

uma te]a de ]ogin, onde é solicitada a entrada da senha do usuário. Este controle de acesso

ao banco de dados é butante complexo, e é considerado um dos melhores ent:re os BD00
existentes.
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8. Nossa Proposta: o modelo OER (Object Entity-Relationship)

Nossa proposta consiste de um sistema cujo modelo de dados é uma extensão do

Nlodelo de Entidades e Relacionamentos. Além de algumas das extensões já apresentadas

anteriomlente (Item 2.5), nosso modelo permite a declaração de métodos nas entidades,

atributos, relacionamentos e agregações. Nosso modelo também pemute o uso de atributos

mu[tiva[orados e compostos, mantendo-se assim a estrutwa re]aciona] (não normalizada) na

representação de muitos tipos de objetos complexos, como vimos no Item 2.4.

Foi implementado um pré-processador que aceita uma linguagem de deâmição de

dados de nosso modelo, traduzindo-o para um esquema do BD00 Poet. O

pré-processador 6oi desenvolvido para o Ambiente N[S-Windows, sendo utilizado o

compilador Borland C++ 4.52. Como já citado anteriormente, a versão do Poet utilizada foi
a versão 3.0.

8.1 Mapeamento ER-00

Uma proposta pna este problema é apresentado por Narasimhan et al [NAR 93], por

Elmasri & Navathe IEI..NÍ 94] e ainda por Fong [FON 97]. Nessas propostas, são definidas

as seguintes correspondências:

e Entidade «» Objeto

e Conjunto de Entidades O Classe

e Atributo Ç9 Variável de instância

© Relacionamento «:9 Conjunto de apontadores para objetos

No VIER, não há nenhum elemento que corresponda aos métodos. Duas das

principais vantagens do uso de métodos é o de implementação de resaições de integridade

sobre os atributos e a representação de atributos calculados (chamados de "virtuais'' em

alguns sistemas), como por exemplo a idade: o método pode calcular a idade de uma pessoa

a partir de sua data de nascunento e da data do sistema. Outro papel dos métodos e a de
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manter a multiplicidade e a totalidade dos relacionamentos do X[ER, acém de encapsu]ar as

aplicações junto com as estruturas de dados.

Nosso sistema utiliza basicamente o mesmo mapeamento proposto nesses artigos

Os gerenciadores de BD00 permitem estruturas complexas, como conjuntos, listas,

etc. .\ diferença para nosso modelo é que ele conceitua essas estruturas como atributos

multivalorados. Assim, podemos meter a conceituação e a linguagem relacional no
amtazenamento e busca desses atributos.

8.2 Conceitos do OER

Em nosso modelo, dividunos as classes em várias categorias. As classes basicamente

podem ser -H/nó///oi, Eaózúzdr, Re&aa//ame///or e JK/?2ó?Mei. As classes Entidade,

Relacionamento e .í\pregação possuem o mesmo papel que no modelo ER A classe

Atributo serve como dpo para os atributos das entidades. Nosso modelo possui aüibutos

multivalorados que são variáveis de comportamento semelhante aos conjuntos. A diferença

é que os atributos multivalorados admitem repetição de valores. Como a classe atributo

pode ser composta, temos também a presença de aüibutos compostos Esse dpo de

con)unto é denominado ''óa@' na literatura. Em todas as classes podem ser deGmidos

métodos. A herança pode ser usada apenas na de6mição das classes entidade. Uma classe

agregação, porém, pode fazer o papel de uma superclasse de uma classe entidade.

Outros tipos de classes presentes em nosso modelo são as classes Subenddade,

Subrelacionamento e Subagegação, que são, repecdvamente, subconjuntos de alguma classe

Entidade, Relacionamento ou Agregação já de6midas anteriormente.

8.3 Esquema de transformação OER Poet

Descreveremos a segue os elementos de nosso modelo e suas decluações e
mosüaremos a üans6ormação correspondente para o sistema Poet. Em nosso modelo, as

classes de objetos foram divididas em várias categorias:
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8.3.1 Atributos

Cada aüibuto de uma entidade ou de um relacionamento deve pertencer a uma classe

especí6íca, a c;híe .H/d&///o. Todas as classes e tipos básicos da linguagem C++ (int, float,

char, double, etc.) podem ser utilizadas como classe atributo. Somente as classes e tipos

básicos, as classes de6midas pelo usuário e as classes atributo podem ser utilizadas como

classes de atributos de entidades e de relacionamentos. Segue um exemplo de decluação de
classe atributo:

attribute A
att=ibutes

int x;
float y;
char z, imaltivalued;

nlethods
int fo ;

end

Nesse caso, a üadução para o esquema 00 é praticamente direta, observando-se

apenas a declaração de atributo multivalotado, que deve gera uma declaração de um

conjunto:

albas A {
public:

int x;
float y;
cset <J'char> z;
i-nt f ( ) ;

Em nosso modelo, não foi implementada a herança na classe auibuto. A declaração

não é de uma classe persistente, pois a intenção desta declaração é justamente a de fazer

parte de uma entidade, como elemento que a compõe. Sendo parte de uma classe

persistente, suas instâncias tomar-se-ão persistentes. Se for necessário amlazenar apenas

uma instância da classe atributo no Banco de Dados, isso pode ser uma indicação de que a

classe atributo deveria ser modelada como uma Entidade. Por exemplo, se desejássemos

amlazenar o atributo acena, poderíamos calar o esquema:

entity E

end

Se A não for utilizada em outra lugar como atributo, poder-se-ia simplesmente

declarar uma classe entidade com a mesma estrutura, como descrito a seguir.
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8.3.2 Entidades

As instâncias das classes entidade são o componente principal do Banco de Dados.

Praticamente toda informação será armazenada nas estruturas geradas pela classe entidade.

Àlostrxemos a seguir um exemplo genérico de declaação, cm que A é uma especialização
deB

entity A inherits B
attributes

int x, key;
cear z, i.ndexed;
ATR y, multa.valued;

tnethods
int fCint x);
float g(float y) ;

end

Esse esquema geraria a seguinte declaração no Poet:

persistent class A: publi.c B

publj.c:
int x;
cear z;
useindex z IX;
cset <+ ATR> y;

int f(int x)
float gefloat y);

}

indexdef z IX:A

A declaração e o esquema correspondente são semelhmtes, se desconsideradas as

diferenças de sintaxe. Desta vez, a classe conespondente é declarada como classe

persistente, pois suas instâncias devem ser armazenadas no meio de armazenamento

permanente. A variável de instância x é declarada como chave, mas isto não se reflete na

declaração do Post, pois não há um hdice único, nem uma declaração que indique a

unicidade do atributo, portanto a repetição da chave deve ser detectada quando se cria um

novo objeto, em um método adequado. 'qo Post, pode-sc indexar uma das variáveis de

instância, e isto foi transportado pua nosso modelo. .q. variável z é indexada, e este fato gera

as declarações useindex e indexdef. O atributo y é multivalorado, o que é representado no

Poet como um cona-«to (cset).
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Na versão testada do Poet, não é permitida a herança múltipla em classes persistentes,

e por isso no nosso modelo também não há tal mecanismo. Se a herança múltipla 6or

incluída em novas L'ersões do Poet, pode-se modi6ícar o gerador com facilidade. Outra

característica presente é a herança total (Descrito no Item 2.5.5). Se a entidade vier

acompanhada da pala\-ra chave partitioned, todos as classes descendentes formam uma

herança total. Vamos mostrar o esquema e a declaração correspondente.

Pessoas

Físicas Jurídicas

Figura 30: Exemplo de g:neralização total

ente.ty Pessoas pa=titioned

end

ente.ty E'i.sacas inhe=i.ts Pessoas

end

ente.ty Jurídicas inhe=i.ts Pessoas

end

No esquema acima, todos os clientes são pessoas físicas ou jurídicas. No cadastro de

um banco, essa infomtação pode ser obrigatória. Não seria permitido o cadastro de um

cliente que não se enquadre em uma das duas categorias. Segue um exemplo de

genera[ização que não é total.
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Funcionários

Secretários Engenheiros Técnicos

Figura 31: Generalização total

Nesse caso, os ftmcionários da empresa são secretários, engenheiros ou técnicos,

podendo haver funcionários quc não se enquadre em uma das subentidadcs. .â. seguir, A

declaração do OER correspondente.

ente.ty Funci-onari.os

end

entity Secretári.os inheri.ts Funcionário

end

entity Engenhei.ros Inheri.ts Funci.onári.o

end

entity Técni.cos i.nhe=i.ts Funcionário

end

8.3.3 Relacionamentos

No Poet, assim como na maioria dos BD00, os relacionamentos não possuem uma

declaração explícita. Na conversão, os relacionamentos são representados de FoRMa implícita
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nas entidades ou em classes aunliares, no caso de relacionamentos N para N. No exemplo a

seguir, mostramos uma declaração de relacionamento entre duas entidades.

ente. ty A

end

ente.ty B

end

relatic>nshi.p R syn A:..Br B.Aentiti.es
A (O, N) ; // 0-mini.mo, N-indica que

/ / de A no relaci.onamento
B {0, N);

attri.bates
int x;

nethods
int f (i.nt z> ;

end

não há maxi.mo de elementos

O fato do relacionamento ser N para N está indicado nos parênteses após os nomes

das entidades quc Fazem parte do relacionamento. Dentro dos parênteses, o primeko valor

indica o número mínimo de entidades e o valor seguinte mostra o valor máxuno, de acordo

com a multiplicidade do relacionamento. No exemplo anterior, temos um relacionamento N

para N, não total.

Como vimos no Capítulo 5, nos gerenciadorcs de BD00 declara-se um

relacionamento como esse inserindo-se por exemplo a declaração dentro de A e de B, de

conjuntos de pontekos para a ouça entidade. Nossa representação é mais conceptual.

O gerador permite que se declae os sinónimos para o relacionamento como no

exemplo acima, ou de fom)a independente da de6mição do relacionamento, através de uma

declaração como no exemplo a seguir.

relatic>nshi.p R syn Novo

Nesse caso, um novo sinónimo é de6mido para o relacionamento R. Um novo

sinónimo não acarreta nenhum aumento no modelo do Poet, apenas acrescenta um novo

elemento no conjunto de sinónimos do relacionamento, armuenados em um dicionário de

dados, utilizado pela linguagem de consulta do modelo.

As declarações geradas para o exemplo anterior seriam as seguintes

pe=si.stent c].ass A
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[

public:

cset <''' R> R B;

pe=sistent class B

publj.c:

cset <J' R> R A
}

pe=sistent class R
{

public:
A A R B;
B B R A;
int x;
int f(i.nt z);

}

r

Para cada par (ab) c A x B, que estiver no relacionamento R, será criado um objeto

da classe R (vamos denomina-lo oéü/a méüo//aapex/o9. Portmto, o conjunto dos objetos da

classe R corresponde ao conjunto de relacionamentos R entre A e B. A verificação da

multiplicidade do relacionamento deve ser feita nos métodos que tratam da inclusão de

novos objetos, uma vez que não existe representação correspondente no modelo de dados
do Poet.

Outra solução possível para a tradução não utilizaria uma classe auxiliar para

representar o relacionamento N para N. O esquema gerado seria como a seguir.

st=uet B R
{

B Entity B;
int x;

}

s t=uct A R
[

A Entity A
int x;

}

persistent clama

public:

cset <+ B R> R
}

pe=si.stent c].ass
{

r

A

B;

B
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public:

cset <'ç A R> R A;

Nesse caso, é necessário cria uma esüutura auxilia pam armazena o atributo do

relacionamento. O relacionamento se faz através da referência cruzada entre os conjuntos

declarados nas classes A e B. Além das variáveis de instância, a representação dos métodos

do relacionamento 6cam redundantes, uma vez que o método deve mudar os atributos em

ambos os lados do relacionamento. Poder-se-ia representar o atributo apenas de um lado do

relacionamento, porém o acesso aos dados do outro lado ãcaria prejudicado, demandando

vária varreduras nos conjuntos que representam os relacionamentos. Por esses motivos,

preferimos a solução de se criar uma classe auxiliar para os relacionamentos N para N.,
como é tradicionalmente feito nos Nlodelos Relacional e de Redes.

Os relacionamentos l pua N e l pm-a l são untados da mesma forma que os

relacionamentos N para N, uma vez que são apenas casos particulwes. No esquema de um

BD00, porém, podemos representa esses relacionamentos de uma forma altemativa. Por

exemplo, no esquema a segura:

entity A.

end

entity B

end

relata.onshi.p R syn A B, B A
entities

A (0, 1);
B (O, N) ;

attri.bates

end

Poderia ser gerado o seguinte esquema

pe=si.stent class A

public:

cset <+ B R> R B;

pe=si.stent class B
t

public:
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A +R A;

Na classe B, é colocado um ponteiro para a entidade de .\ que é relacionada com a

entidade de B. No caso de um relacionamento l pma 1, é colocado um ponteiro de cada

lado, como no esquema a seguir.

entity A

end

ente.ty B

end

re].ati.onshi.p R syn A B, B Aente.nes
A (0, 1);
B (1, 1)

att=i.butes

end

Que geraria o seguinte esquema do Poet.

persistent class A
(

publj.c:

B +R B;
}

persistent cla8s B

publj.c:

A +R A;

Para sunpliGícar nosso sistema, decidiu-se por catar todos os

mesma forma, sem diferenciar os casos particulares de multiplicidade

Como opção, o gerador poderia g:rar os esquemas específicos, que
compactos

relacionamentos da

l para l e l pwa N.
são mais simples e

8.3.4 Relacionamentos múltiplos, inclusivos, exclusivo s e auto-relacionamentos

Pode ser declarado um número qualquer de entidades na declaração de um
relacionamento, sendo possível a modelagem de relacionamentos múltiplos (Item 2.5.3). No

exemplo, vamos declxar um relacionamento üiplo, entre as entidades A, B, e C
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entity A

end

entity B

end

ente.ty C

end

relatlonshi.p R syn A
ente.ti.es

A {0, N);
B (O, N);
C (O, N);

att=i.bules
int x;

nethods
int f(int z)

end

B C,B A C

Podemos ainda de6mir sinónimos .parzzazi para relacionamentos múltiplos. Pxa o

esquema da Figura 12, podemos deGmir o esquema a segue, deGmindo sinónimos paciais.

entity Alunos
end

ente.ty Professores
end

entity Di.sciplinas

end

re[ationshi.p R partiam. syn
ente.ti.es

Alunos (O , N) ;
Professores {0, 1);
Di-sci.pli.nas { O , N) ;

att=ibutes
int x;

nethods
int f(i.nt z)

end
/

Que Cu l s am , Mini.stradas Por

Pode ser de6mido um sinónimo parcial para cada par de entidades. DeGmiremos o uso

dos sinânírnos parciais mais tarde, na deGmição da linguagem de consulta.

O modelo gerado é análogo ao do relacionamento binário, também sendo gerada uma

classe auxiliar, que contém um apontador para cada entidade, que representa o
relacionamento trlolo
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pe=sistent eIRas
rl

public:

cset <:ç R> R B

pe=sistent clama
{

publj.c:

cset <+ R> R A

persistent class

public:

cset <+ R> R A
}

A.

c;

B

c;

C

B;

persistent class R

publj.c:
A R B C ;
B R A C ;
C R A B
int x;
i.nt f (int z) ;

}

Nosso modelo incorpora as extensões do MER apresentadas anteriomlente na

apresentação do MER (Item 2.5.6): Os relacionamentos inclusivos e exclusivos. Em uma

declaração de um relacionamento, podemos relacionar uma certa entidade cora várias

entidades, indicando se os relacionamentos são inclusivos ou exclusivos.

=elati.onshi.p R syn A B, B A
ente.Eles

A (0, N);
excluslve B,C,D {0, N);

att=i.butes
int x;

itethods
int f(i.nt

end
z) ;

No exemplo, a entidade A se relaciona com as entidades B, C e D, através de um

relacionamento exclusivo. Na geração do esquema Poet, esta declaração cria um objeto

relacionamento com vários apontadores.

pe=sistent class A

public:
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cset <+ R> R B C D

persa.stent class B

publj.c:

cset <+ R> R A;

// conjunto dos relaci.onamentos

persistent class C
{

publj.c:

cset <+ R> R A;

persistent albas D

public:

cset <J' R> R A;

persa.stent c].asa R

publj.c:
A R B C D
B R B A ;
C R C A ;
D R D A
int x;
int f(int z);

}

f\ verificação da exclusividade do relacionamento, Rica mais uma vez a cargo dos

métodos que manipulam os relacionamentos. Nesses métodos, quando houver inclusão ou

modificação de um relacionamento, é feita uma verificação para garantir que um elemento

de A relaciona-se somente com um elemento de B, C e D, isto é, os outros dois
relacionamentos são vazios. Bmtaria vedâcar todos os objetos relacionamento, procurando

pelo elemento de A em questão. Se não for encontrado, o relacionamento pode ser coado.

No exemplo a segue, declaamos um relacionamento inclusivo.

=elationshi.p R syn A B , B A
ente.tiea

A (0, N);
i.nclusi.ve B, C, D {0 , N) ;

attri.butea
i.nt x;

nethods
int f(i.nt z);

end
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Nesse caso, o esquema para o Post que é gerado é o mesmo que no relacionamento

exclusivo, diferindo apenas nos métodos que manipulam os relacionamentos, que são mas

flexíveis, permitindo que um mesmo elemento da entidade A se relacione com elementos

das entidades B, C, ou D.

Da mesma fomla que nos relacionamentos convencionais, poder-se-ia representar

esses relacionamentos sem o auxílio de uma classe específica, mas além dos problemas já

citados, a veri6ícação das restrições de integridade Gícam ainda mais complicadas, uma vez

que é necessário percorrer todos os elementos dos conjuntos de ligações para sua
veriRícação em cada inclusão.

No caso de auto-relacionamentos, infom\amos no esquema que se trata de um

auto-t-elacionamento, e de6mimos sinónimos pxa cada sentido do relacionamento. Isso Ená

com que seja criadam duas variáveis de ligação, com nomes diferentes, cada uma associada a

um sinónimo em um sentido.

entity Peças

end

=elati.onship Composições auto syn Compostas por, Que compõem
ente.eles

Peças (O, N) ;
attri.bules

ilnthods

end

8.3.5 Agregações

As agregações em nosso modelo podem ser declaradas englobando um ou mais

relacionamentos. No gerador, foi implementado somente o caso em que a agregação é

declarada a partir de um único relacionamento. Nesse caso, o objeto relacionamento passa a

ser tratado de ronda semelhante a uma entidade. Pode-se declarar atributos e métodos

também para as agregações.

entity A
// atei.Lutos e métodos da ente.dade

end

ente.ty B
// atei.bulas e métodos da entidade

end
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ente.ty C
// atei.putos e métodos da entidade

end

relationshi.p R syn A B , B A
ente.Eles

A (O, N)
B (O, N);

// atei.putos e métodos do relacionamento entre A e B
end

aggregate R as AG
attributes

imthods

end

relationship RAG
ente.nes

C (O, N);
AG (O, N)

// atributos e métodos do relaci.onamento entre C e AG
end

O esquema gerado neste caso faz com que a classe relacionamento fimcione como

uma classe entidade. Os métodos e atúbutos da classe alegação são incluídos na classe

relacionamento que está sendo agregada.

persa.stent clama A
{

publj.c:

cset <+ R> A R

pe=sistent class B

publj.c:

cset <J' R> B R;

persiatent c].asa C
{

public:

cset <+ RAG> C RAG;

persistent cla8s R
{

public:
A R A ;
B R B
cset <+ RAG> R RAG;
int x;

/
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i.nt f (int z) ;

pe=sistent class RAG
{

R RAG AG;
C RAG C;
// atei.bulas e métodos do relaci.onamento

Uma representação altemativa para a agregação com apenas um relacionamento seria

idêntica a um relacionamento üiplo entre as entidades .â., B, e C. A diferença cstana nos

métodos de manipulação dos dados, que manteriam as restrições de integridade adequadas a

cada caso. No relacionamento com a alegação, elementos desta podem existir sem se

rclacionarem com elementos de C, o que não é possível no relacionamento triplo. Pam

nosso exemplo, o código alternativo seria como o mostrado a seguir.

persistent c].ass

publj.c:

cset <J' R> R B

A

c;

Bpersa.atent c].ass

public:
cset <+ R> R A

perdi.stent class

public:

cset <+ R> R A

persa.stent class

public:
A R B C
B R A C
CRAB

{

c;

C

B;

R

A pruneira geração Goi a escolhida por oferecer maior independência de dados, e por

separar os relacionamentos que compõem a agregação. Na segunda proposta os dois

relacionamentos seriam representados em uma mesma clmse, o que poderia di6ícultar a

construção de consultas.
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8.3.6 Subentidades

Uma .f//&e //&de é um subconjunto de um conjunto de cnddades., deGmidos por uma

restrição sobre os elementos do conjunto. Nosso modelo, além de permitir herança, permite

também a de6mição destes subconjuntos que correspondem a uma ''usei vier'' de uma

única relação. Para def'mir a Subentidade, é necessário fornecer a condição que todos os
elementos devem obedecer.

Subenti.ty Funci.onári.os Aposentados of Funci.onári.os
cond

Aposentado = *sim'
end

Os atributos utilizados na condição podem ser atributos da entidade original, ou de

qualquer entidade relacionada ou relacionamento em que a entidade participe. Os

subrelacionamentos são definidos utilizando-se conjuntos. É gerada uma instrução OQL

que recupera os elementos do conjunto de todas as entidades que satisfaçam a condição da

declaração. No exemplo, o conteúdo do conjunto é virtualmente o resultado da consulta a

seguir

select +
trem Funci.onários
where Aposentado = 'SI.m'

Como nas de6mições de ''user-views'' em SQL a parte da cláusula where dessa

consulta é concatenada às consultas a Funcionários.Aposentados.

A subentidade pode ser utilizada nomaalmente como uma entidade na manipulação

de dados em nosso modelo.

8.3.7 Subrelacionamentos

.ç/íó &da//pape/z/o.r também estão presentes em nosso modelo. .\nalogamente às

subentidades, são subconjuntos de um conjunto de relacionamentos. A condição fornecida

é dependente dos atributos dos relacionamentos, podendo então representar pares de

conjuntos relacionados sob certas condições que se deseja. Por exemplo, podemos definir

um subrelacionamento do relacionamento entre alunos e disciplina, de6mindo como

condição os pares aluno-disciplina em que os alunos formam reprovados.

Sub=elati.onshi.p Reprovados of Matei.colas
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cond
average (notasl < 5 && discipli-na

end
MAC -- l IO "

O Subrelacionamento pode então ser utilizado para relacionar as entidades, como um

sinónimo do relacionamento que contém a condição especificada.

select Alunos
Eram Alunos Reprovados

Quando processada, a condição do subrelacionamento é acrescentada às presentes na
cláusula where.

8.3.8 Subagregações

De forma análoga, em nosso modelo estão presentes as i//& m2a@ef. Também são

de6midos como subconjuntos de um conjunto agregação, que possuem determinada

propriedade desejada. As subagregações podem ser utilizadas nomlalmente como se fossem

entidades ou agregações.

SubAgg=egate SAg of Ag
cond

lx > 10} && (y == 4)
end

8.4 Implementação do gerador de esquemas OER

O gerador de esquemas foi implementado na linguagem C++. A técnica de análise

sintética foi o método recursivo descendente, com recuperação automática de ecos

simpliHícada. A sintaxe completa da linguagem encontra-se no apêndice. Durante a análise

sintática, são preenchidas estruturas de dados que amlazenam as infotlnações necessárias

para a criação do esquema na linguagem aceita pelo Poet .X geração não se dá em um só

passo, pois a estrutura de cada classe entidade só é definida no anal da geração, uma vez que

cada relacionamento declarado que envolve a classe entidade adiciona varia\-eis de instância

à sua estrutura, porém o arquivo contendo a definição do esquema é lido apenas uma vez.

As infomlações sobre as classes são armazenadas em um objeto, que depois será inserido

em um vetar, que será utilizado para a fFração do esquema

A análise é feita por um objeto da classe -r\n3sint. Ele possui como variáveis de
instância várias estruturas, descritas no esquema a seguir:
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e TabClasses: armazena informações sobre todas as classes

e ElemTabClasses: Elemento da classe que está sendo construída

Quando ocorre erro de sintaxe, a análise do elemento atual (entidade, atributo,

relacionamento ou agregação) é interrompida, recomeçando a partir do próximo elemento.

Após a análise sintética do texto de entrada, é gerado o esquema para o
pré-processador PTXX do Poet em um xquivo de texto. O p'lXX, por sua vez gera código

em C++ para ser utilizado em conjunto com as aplicações que utilizam os objetos

declarados.

Para modi6ícar o gerador para outro sistema, bastaria modi6lcu a rotina que trata da

geração de esquema a partir das estruturas obtidas após a análise sintática, para esta gerar

um esquema com a sintaxe do sistema desejado. Em nosso caso, modiGícações para o

ObjectStore, O: e outros que usam a linguagem C++ podem ser feitas com Facilidade,

bastando a)ustes de sintaxe no modelo get.ado.

Foi criado um ambiente de desenvolvimento simples, com editor de texto para a

edição dos esquemas ER, sendo possível a geração do esquema Post através de um

comando de menu ou por um botão. Uma extensão interessante ao ambiente seria o de

edição de esquemas EIR gráHícos, que podem ser traduzidos para a linguagem proposta sem

grande dificuldade. Isso tomaria a implementação do Banco de Dados mais fácil e direta.

8.5 Geração de métodos intemos

Seguindo a geração do esquema, é necessária a geração de alguns métodos intemos

pré-de6midos para manipulação dos objetos do banco de dados, principalmente para a

inserção, remoção e modi6ícação de objetos. Esses métodos se encarregam da manutenção

das restrições de integridade do sistema.

Por exemplo, para inserir um novo objeto entidade no banco de dados devem ser

executadas as seguintes ações:

e Veri6ícar se existe um atributo chave. Caso exista, consultar todos os objetos da

classe para veriãcar se o valor do atributo iá existe.
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e Ved6tcar também se a classe participa de um relacionamento. Se pertencer, deve

consultar os x-dores máxuno e mínimo da multiplicidade, contar o número de

objetos já inseridos, verificando a restrição. Se não for respeitada, deve dar opção

para que o objeto seja incluído, excluído e modücado mesmo desrespeitando a

regra.

+ Se a entidade 6or partitioned, não permite a criação do objeto

Na alteração, seria necessário somente veriRícar a modificação de um eventual atributo

chave e ousas restrições de integridade. No caso de exclusão, somente a verificação de

totalidade de relacionamento precisa ser feita.

Quando um relacionamento é criado, algumas ações precisam ser tomadas

e Verificar também o número de entidades já existentes para verificar as restrições de
máximo e mínimo dos relacionamentos.

e Colocar a referência inversa na variável da entidade

No caso das agregações, o tratamento é semelhante ao das entidades, tratando o
relacionamento associado como uma entidade.

8.6 Linguagem de consulta/manipulação de dados

Vamos fazer uma proposta para uma linguagem de consulta para nosso modelo,

baseada na linguagem na SQL- Vamos apresentar alguns comandos para criação

modificação, e exclusão de dados. A seguir, mosüamos um exemplo de consulta simples:

select alunos . numeroUSP
f=om alunos
where alunos .nome = "Eugênio Aki.hino Nassu"

Como na linguagem SQL uma consulta é composta por três partes básicas

e a cláusula select, que derme as entidades que servem de base para a consulta (no

exemplo, a entidade alunos) e os aüibutos que devem ser obtidos dessas entidades

(no exemplo, o atributo nome).

B a cláusula from, que indica quais conjuntos de entidades e relacionamentos

participam da consulta. A cláusula from pode ser omitida, se redundante. No caso
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anterior, como todos os atributos consultados são da entidade alunos, o üom

poderia ser omitido.

B a cláusula where, que especifica um predicado que deve ser utilizado para selecionar

os elementos do conjunto de6mido na cláusula select a partir dos quais deve ser

construído o resu]tado da consu]ta. .X exemp]o da c]áusu]a from, também é opcional.

Se ausente, todos os elementos do con)unto são selecionados.

Pode-se especi6tcar \-árias entidades na cláusula select. Se existir um relacionamento

entre as entidades somente são selecionados n-uplas de entidades que estejam no

relacionamento. Se não houver relacionamento entre as entidades, é feito um produto
caRcstano.

Para fazer consultas através de entidades relacionadas utiliza-se o nome do

relacionamento ou um de seus sinónimos para relacionar entidades na cláusula âom. .\

seguir, mostramos um exemplo de consulta de entidades relacionadas:

select alunos.nome
Eram a].unos matei.cu].ados em di.sci.planas
whe=e disciplinas . código = "MAC-llO"

Esta consulta lista os alunos maüiculados na disciplina de códig) NIAC-110, em

nosso esquema de exemplo. Essa extensão à SQL pemutc que os relacionamentos sejam

consultados sem a necessidade de incluir a expressão de relacionamento sob a 6omla de

uma equação de hinção na cláusula where, como na linguagem SQL Esse tipo de expressão

se baseia nas consultas do ZIX'l [Zlbt 91], que no entanto não usa a sintaxe da SQI«

Quando um atributo multivalorado quer parte da cláusula select, o valor obtido para

esse atributo é um conjunto. Por exemplo, na consulta a seguir, supondo como exemplo os

dados sobre livros no Item 2.4, que mostramos novamente.
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Na consulta a seguir, é selecionado um conjunto de assuntos

se].ect Assuntos
from Livros
where Título = "A Internet"

resultado:
["Computadores", "Redes"}

Nesta outra consulta, desta vez são selecionados vários conjuntos

select NomeAutores
fiam ' Livros

resultado:
{ rosé, Jogo, Malta , cedro )
{Ney}
[Mercelo, Gera]do}
[Joaquim}

Esse resultado é uma consequência lógica da seguinte interpretação desse comando

select: deseja-se o yalc:t do atributo NomeAutores para cada tupla de limos. Isso é

compadvel com a visão monovalorada, considerando-se o resultado de um select como um

conjunto de mono-valores (ou tuplas de mono-valores)

Pode ser desejado que ao invés de vários conjuntos, os valores sejam retomados em

apenas um conjunto. Isso poderia ser Gesto através do comando union. No exemplo a
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seguir, a consulta anterior é modificada para retomar apenas um conjunto, contendo todos
os autores.

select unic>n NomeAutores
f=om Livros

resu].tado:
{José, deão, Malta, Pedra, Ney, MerceJ-o, Gerando, Joaquim)

Para uso na cláusula where, podem ser usados além da igualdade, o operador

contains e o operador in, que veriGícam se um conjunto é subconjunto de ouço. Em um

esquema de livros, podedamos consultar livros que contenham dois ou mais assuntos em
sua lista de assuntos:

select Li.vãos.Título
f=om Li.vãos
whe=e Li.vro.Assuntos contains {"Bancos de Dados", "Orientação a

Objetos"}

Qu uültzando o operador in temos uma consulta equivalente:

select Li.vãos.Título
Eram Livros
whe=e {"Bancos de Dados", "Ori.entação a Objetos"} i.n Livro.Assuntos

Note-se que essa é unu sintaxe válida de SQL mas que tradicionalmente não se aplica

a atributos multix'adorados.

Quando o atributo multivalorado é composto, o valor de retomo é um conjunto de

tuplas, que pode ser tratado como uma relação. Vamos mostrar um esquema mais

complexo, correspondente a uma faculdade, onde as infomtações sobre alunos são
amlazenadas em um atributo multivalorado.

Departamentos (NomeDepr Alunos(NomeAluno, Disco.pli.nas(CodDi-sc,
Not a s''') ''') '' )

Vamos usar os dados na relação seguinte como exemplo.
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Departamentos

A consulta a seguir retoma um conjunto de duplas, conespondentes aos alunos do

departamento "Computação".

select Alunos
frc>m Departamentos
whe=e NomeDep - "Computação"

resultado:

{IJosé, {(MACl10, {5,4,5}), (MAC122. {6,6,6})}),
(Jogo, {(MAC 110,{10,9,10}>,(MAC123.{10,5,0})}),
amaria, {(MAC444. {10,10,9}, (MAC555, {5,4,6}), (MACl11, {3,4,5})}),
IPedro,{(MAC122), {1,1,1})})}

Poder-se-ia aplicar alguma restrição no atributo multivalorado, o que pode ser deito

com uma consulta encadeada com uma cláusula where adequada. Na relação acima, vamos

selecionar os nomes de alunos do departamento computação matriculados em "N[AC-1 10''

e suas notas nessa disciplina

selectlselect NomeAluno,[select Notas
f=om Disciplinas
where CodD[.sc = "MAC]]O"]

whe=e CodDisc = "MACl10"}
f=om Departamentos
whe=e NomeDept = "Computação"

Na consulta mais extema, são selecionados todas as linhas da relação -Alunos, cujo

nome do depMtamento é "Computação". O primeiro atributo desejado nesse nível mais

extemo é Nome.Aluno; no entanto, deseja-se quali6ícá-lo apenas para aqueles que tenham

maüícula em N[ACl10. O segundo aüibuto é Notas com sua qua]ificação novamente de

MACI 10. Se esta restição não fosse feita, todas as notas do aluno seriam selecionadas, não

somente as da disciplina MACl10. No nível seguinte, são selecionados alunos que são

matriculados em ''htACI 10". O comando tem como resposta o conjunto a seguir.

from Alunos
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(bl«ia, {OÍAC4W, { lO,l0,9} , (XmC555, {S,4,61), (N[ACl11, {3,4,5})}),

(Peão, {(Nm.C122), { 1,1,1})})}
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t(-coser ts/q,s}), (-Joaor t.tu,y/iuJ)J

'ç'amos deGmir um novo comportamento para a cláusula where: quedo usamos os

operadores in e contains, para um atributo multivalorado composto, como no caso de

disciplinas, o símbolo especial '*' (asterisco) Faz com que os valores deste atributo sejam

sempre aceitos. No exemplo, todos os alunos que estiverem maüiculados em "N[ACI 10"

independentemente das notas são selecionados

select [ se]ect NomeA]uno
Eram Alunos
where ("MAC]10", +) i.n Discip]i-nas]

Eram Departamentos
where NomeDept = "Computação"

As cláusulas where da consulta podem ser colocadas no nível mais extemo. Isso se

justiGíca pois em uma possível implementação física de nosso modelo, em uma busca

seqüencial varre-se as linhas mais extemas, e para cada uma dessas varre-se cada um de seus

atributos, e assim por diante. No caso da existência de um hdice, os ponteiros da B--Árvore

de um hdice apontam para as linhas da relação mais extema, sendo então feita a varredura

pelos atributos da linha apontada. O novo formato da consulta é:

select[select NomeA].uno,[select Notas
fz'om Di s ciplinas

f=om Alunos ]
from Departamentos
where NomeDept = "Computação" aria

NomeDis c = "MAC- 1 10" and

{ {"MAC-110", +) } in Di.sciplinas

Nesse tipo de consulta a interpretação dex'e ser a seguinte: cada atributo que ocorre na

cláusula where deve ser entendido como sendo aplicado ao select das tuplas (em qualquer

nível) que contêm esse atributo.

Vamos de6mir as fiações de agregação para atributos multivalorados. No esquema da

faculdade, vamos usar a ftmção de agregação average para obter diversas médias. As

ftmções de agregação desse dpo (average, sum, max, min), podem apenas ser aplicadas a

atributos multivalorados simples e numéricos, ou senão para um aMbuto monovalorado

(exatamente como na SQL). Por exemplo, para obter a média de um aluno em uma
disciplina, faríamos a consulta a seguir

selectlselect averagelselect Notas
from Di.sclpli.nas
whe=e NomeD].sc =,"MAC-110"]

Eram Alunos
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where NomeA[uno = "Jogo"]
frc>m Departamentos
where NomeDept = "Computação"

Resultado:

9. 666

Na consulta a segue, pedunos os nomes e as médias de todos os alunos em uma

detemlinada disciplina, no cmo, ''MACI 10'', para o departamento de computação;

select [ se]ect NomeA]uno, average [select Notas
Eram Di.sci.pli-nas
whe=e NomeDisc = "MAC-].10" ]

from Alunos
where CodDisc = "MAC]10"]

f=om Departamentos
where NomeDept = "Computação"

Resultado:

José 4.666
Jogo 9.666

Se o valor do atributo forem vários conjuntos, pode-sc usar o operador union em

conjunto com o de agem.ção para o cálculo. Por exemplo, se quisermos calcular a média

das notas de todos os alunos em todas as disciplinas, podemos fmer a consulta:

se[ect average union [se[ect uni.on [se].ect Notas
Eram Discip].mas ]

Eram Alunos ]
Eram Departamentos
whe=e NomeDept = "Computação"

Para consultas a relacionamentos múltiplos, são usados os shânimos pwciais

de6midos no Item 8.3.4. Um exemplo de consulta usando os sinânunos parciais é mostrado

a seguir.

se].ect Nome aluno
Eram Alunos Que cursam Disco.pli.nas Mini-stradas.por Professores

Entre cada par de entidades deve haver um sinõnuno parcial do relacionamento

múltiplo.

Consultas a auto-relacionamentos podem ser usados os sinónimos de6midos também
no Item 8.3.4.

select Nome peça
f=om Peças Que compõem P Peças
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whe=e P.Nome peça - "Motor"

Essa consulta todas as peças que compõem o motor.

Para eEetuar processamento entidade a entidade, deGmimos o comando 6nd

(inspirado do SGBD ZIA/l) com ftlncionamento muito similar ao select, com uma

diferença: a resposta, ao invés de ser devolvida como um conjunto de tuplas, é devolvida

tupla a tupla Isso possibilita a inserção de comandos da linguagem de programação de

nosso sistema para cada tupla da reposta da consulta. Se houverem atributos multivalorados

nas tuplas, estas podem ser processadas elemento a elemento atrai és de outro comando

Hmd encadeado. Para exemplificar o comando find, vamos calcular a média em MACl10

dos alunos do departamento de computação sem utilizar a ftmção de agregação:

var
float total;
int

// Obtém um aluno do departamento
// até o comando end find
fina Alunos
f=om Departamentos
where NomeDept = "Computação" and

CodDj.sc = "MACl1 0 "
total = 0
count = 0

// Obtém as notas da di.scipllna
fi.nd Notas
Eram Di.sci-p]. i.nas
whe=e CodDI.sc = "MACl10

total += Notas
count ++

end fi.nd
// calcula média
Medi.a = total/count
// i.mpri.me resultado
pri.nt ( NomeAluno, Medi.a )

end find

count

f

por vez , executando como um loop

É retornado um valor de nota por

Para poder abandonar a malha de iteração deGmida por um comando nund, antes de

esg)tar todas as tuplas buscadas por esse comando, propomos o comando exitfind.

Para se fazer alterações nos atributos de um objeto localizado por um 6nd, pode-se

simplesmente, dentro de uma malha, atribuir novos valores para os aüibutos, seguindo-se a

execução de um comando update que produz a gravação dos aüibutos alterados. Já para

criar um novo objeto dentro de uma malha de um 6nd, usa-se simplesmente o comando
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insert em lugar do updade. Para excluir o objeto anual, basta executar o comando delete
dentro da malha.

Quando a cláusula fome do comando 6md usa relacionamentos, todos os aüibutos

das entidades relacionadas e dos relacionamentos ficam disponíveis dentro da malha.

Vamos deHmir outros comandos para manipulação dos dados. Para inset.k uma nova

entidade no banco de dados, usa-se o comando insert.

insere ente.ty Aluno
( Nomes"Blll Gates", NumUSP="123456", RG="1123211" )

Esse comando cria um objeto entidade aluno, atribuindo os valores iniciais às
variáveis confomle indicado.

Para criar relacionamentos, utiliza-se o comando insert relationship, que é um pouco

mais complexo:

i.nsert relata.c>nship Matri.culas ( Semestre = "2o.", Ano = 1997 )
fo= Alunos whe=e Aluno.NumUSP = "123456" and
for Discipli-nas where Di.sciplinas. Cedi.go = "MAC--110"

No exemplo, estamos criando um relacionamento entre as entidades selecionadas

pelas cláusulas for, além de dar os valores dos atributos do relacionamento

Para modificar entidades e relacionamentos, utiliza-se o comando update entity e

updaterelationship.

update entity Aluno (Rua = "R São Jogo")
whe=e Aluno.Nome = "Roberto Carlos"

Esse comando altera a rua de todos os alunos de nome ''Roberto Carlos". Pwa alterar

uma única entidade, seria interessante que a cláusula where incluísse um atributo chave.

Uma extensão necessária para atributos multivalorados é a de adição ou exclusão de um

valor ou substituição de todos os valores anteriores. No comando a segue, adicionam-se

dois novos números de telefone a uma pessoa com o RG especificado.

update ente.ty Pessoa {Telefone
where Pessoa.RG = "123456"

add { "2223355" , " 5554467" ) }

Para excluir valores do atributo multivalorado, pode-se usar o comando sub

update ente.ty Pessoa (Telefone
whe=e Pessoa.RG = "123456"

sub { "2223355" , " 5554467" } )
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Nesse caso, os números de telefone na lista são excluídos, se eles pertencerem ao

aUibuto. Para estes comandos, quando o atributo multivalorado é composto, pode ser

usado o astetisco (*) para indicar que o valor desta componente do atributo não tem

importância.

Para modificar toda a lista de telefones da pessoa, basta usn uma atribuição nomaal

update entity pessoa (Telefone = {"2223355", "5554467", "5556276"})
where pessoa.RG = "123456"

Para modificar os atributos de um relacionamento, a sintaxe será parecida com a
inclusão.

update =elationshi.p Matrículas ( Semestre = "2o.", ano
fo= Alunos whe=e Aluno.NumUSP = "123456" and

for Discip[i.nas where di.sc]p].i.nas . codigo = "MAC-110"

Nesse comando, é modi6ícado o ano de matrícula nos relacionamentos entre as

entidades selecionadas. Para modiGíca aüibutos multivalorados, podem ser usados os

comandos add e sub, analogamente às entidades. Não há modificação das entidades que

participam de um relacionamento, uma vez que isso indicaria o 6un de um relacionamento

entre as entidades, o que pode ser Feito com a exclusão e inclusão de um novo
relacionamento

1998

Para excluir elementos do banco de dados, usamos o comando delete de sintaxe

semelhante à SQL:

delete entity alunos
whe=e alunos.nome = "Jogo de Nada"

Esse comando exclui todos os alunos com o atributo com o valor especiâcado pela

cláusula where. Da mesma Forma que no comando select, pode-se fmer exclusões a partir

de relacionamentos do esquema ER, como a segura

de].ete entity alunos matei.culados em díscipli-nas
where disco-pli.nas. codigo = "MAC-llO"

Se a entidade em questão 6or relacionada com outra entidade, o relacionamento

automaticamente também é excluído, se isso for pemutido pelas resaições de integridade.

No exemplo, se o aluno estiver relacionado com alguma disciplina pelo relacionamento

b,matrículas, o objeto relacionamento correspondente é excluído, a não ser que o número
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mínuno de alunos não seja mantido. Se isso ocorrer, deve ser dada uma mensagem de erro,

e opcionalmente pode-se conGímlar a exclusão .

Para excluir um relacionamento explicimmente, vamos introduzir o comando delete

relationship, de sintaxe semelhante ao insert reladonship.

delete relatic>nship Matrículas
fc>r Alunos where Aluno.NumUSP = "123456" and
for Desci.p]i.nas whe=e di.sci.p].mas. código = "MAC-110"

Este comando exclui os relacionamentos criados no comando insert relationship
mosüado anteriomlente

Todos os comandos apresentados, dém de servirem como linguagem de consulta ad

óoc, seriam nativos de uma linguagem de 4' geração, para criação de aplicativos utilizando
nosso modelo de dados.

8.7 Exemplos de execução

A seguir mostramos alguns exemplos de saída de nosso gerador de esquema.

Primeiro vamos mostrar o esquema da faculdade em nosso modelo, e a saída produzida a

partir das declarações:

att=i.Lutes
PtString RG, key;
PtString Nome
PtString Telefones, multlvalued;

inethods
end;

ente.ty Aluno i.nhe=its Pessoa
attli.Lutes

PtString NumUSP, key;
PtStri.ng Curso;

imthods
end;

entity Pessoa

entity Departamento
attri.bates

PtStri.ng Nome ;
int Sala;

nethods
end;

entity Disco.pli.na
att=i.bules

PtString Nome ;
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PtStri.ng Codigo, key;
imthc>ds

end;

relatic>nshi.p Chefias
entiti.es

Pessoa( 0, 1 )
Departamento ( l ,

attri.butes
ttethods

end;

syn Chefiado por, Chefia

l ) ;

relatlonship Matrículas syn
Em que estão matricu].idos

entities
Alunos 5, 50 ) ;
Disco.plana( l, lO );

att=ibutes
methods

float Medi.a ( )

Matriculados em/

end;

Estas declarações geram a seguinte saída, que é aceita pelo pré-processador PTXX, do

Post (o texto abaixo foi colado a partir do texto produzido pelo próprio gerador)

persa.stent
persistent
persistent
persa.atent
pe=ai.atent
persistent

c].ass Pessoa;
c].ass Aluno ;

class Departamento ;
class Di.sciplina;
class Chefe.as;
c[ass Matei.cu].as ;

perdi.stent class Pessoa

public:
PtString RG;
PtString Nome;
cset <PtStri.ng> Telefones;
cset <Chefias+> Pessoa Chefe.as;

pelsistent class Aluno

public:
PtString NumUSP ;
PtStrlng Curso;
cset <Matriculas+>

public Pessoa

A].uno Matrículas ;

persistent class Departamento

public:
PtString Nome ;
int Sala;
cset <ChefiasJ'> Departamento Chefe.as;

pe=sistent c]asa Discip].Ina
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public:
PtString Nome ;
PtStri.ng Cedi-go ;
cset <Matri.cujas J'>

J /

Disciplina Matrículas ;

persistent class Chefias

pub].ic:
Departamento J' Chefias Departamento;
Pessoa J' Chefias Pessoa;

{

pe=sistent c].ass Matei.cujas

public:
Di.sciplina 'ç Matei.cujas Di.scipli.na
Aluno d' Matrículas Aluno ;
int Semestre ;
int Ano;
cset <float> Notas;
float Medi.a ( } ;

O nome de todas as classes são deGmidas logo no início, para possibilitar a referência

de ponteiros entre as classes. A seguir, um exemplo genérico com uma agregação

ente.ty a
att=i.Lutes

int x, i.ndexed;
float y;

nethods
int fo;

end;

entity b
att=ibutes

int i;
ne thods

float func{
end;

int x, float k );

entity c
attli.bules

int cc;
methods

f].oat ccc(
end;

int x, float k )

relationshi.p r
entiti.es

a( 1, N );
b( 2. 100 );

att=ibutes
int il
cear c;
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inethods
float ml ( )
int rú ( ) ;
int m3 ( )

end;

aggregate r as
attributes

int xl;
cear x2;

imthods
cear m4 ( ) ;
cear m5 ( ) ;

end;

agl

relata.onship rag
entities

agl( 1, N )
c ( 2, 100 ) ;

att=i.bates
int i.l
cear c;

inethods
float m6 ( )

end;

O seguinte esquema é gerado

persistent
persa.stent
pe=slstent
pe=ai.stent
perdi.stent

c].as6
class
class
class
class

a;
b;
c;

rag;

persistent clama a

public:
int x;
usei.ndex a xlX;
float y;
cset <rJ''> a r;

int f ( )

persistent class b

public:
int i;
cset <rJ'> b r;
float func ( i.nt X float k )

persistent c].ass c

public:
int cc;
cset <rag+> c rag;
float ccc ( i.nt x ,

} ;
float k )
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persistent class r

publj.c:
int xl;
cear x2;
int i.l;
cear c;
cset <rag*>
float ml ( )
int m2 ( )
int m3 { }
char m4 ( )
cear m5 ( )

r .rag

persistent class rag

public:
c *.rag
r + rag r;
i.nt il;
char c;
float m6 { )

indexdef a xlX : a {
x;

J /

Note a utilização da classe correspondente ao relacionamento como uma entidade,

como imp[ementação da agregação. No 6ma], notamos também a de6mição do índice da
classe a

8.8 Comparação do OER com sistemas existentes

A seguir apresentamos um quadro compaativo dos principais sistemas de BD00
existentes com o OER
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(1) Os sistemas em questão possuem conjuntos, vetores e "bags", que podem ser considerados como
multivalrodados

(2) Não foi feita a proposta, porént poderiam ser incluídas no nosso modelo
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  OER 02 PoÜ Jasmins ObjedStore SIXI Canis SQi.
Saber

Pogges Zlb{

ripa XER
estendido           Baseado

no VIER
N[R

estend.
Baseado
noNIER

Declaração de
relacionamentos

Sim Não Não Não Não Não Sim Não Não Sim

Relacionamentos N
para N declarados

Sim Não Não Não Não Não Não Não Não Sim

Urso dos
Relacionamentos nas
consultas

Sim Não Não Não Não Não Não Não Não Sim

Nlétodos Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Não Não Não

.Alribüos
muitivalorados

Sim Sim( 1) Sim( ] ) Sim( 1) Sim( 1) Sim Sim (1) Não Não Não

Tipos complexos de
dados

Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Não Sim Não

Linguagem de
consulta para
atributos
muttivalorados

Sim Não Não Não Não Não Não Não Não Não

Oüogonalidade da
persistülcia

Sim Sim Não Sim Sim Sim Sim   Sim  
Haança mühbla Sim Sim Não Sim Sim Sim Sim Não Sim Não

Inte©ado mm
linguagem de 4
geração

Sim Não Não Não Não Não Não Não Não Sim

Inte©idade
reFumcial

Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Não

Regas Não (2) Não Não Não Não Não Não Sim Sim Não



9. Extensões do OER

Neste trabalho, o sistema implementado não incorpora todos os conceitos e idéias

que tivemos. Dos pontos a continuar em nosso trabalho enumerámos os seguintes:

9.1 Linguagem de consulta e sua implementação

Anteriormente descrevemos através de exemplos o que poderia ser a linguagem de

consulta de manipulação de dados de um sistema que incorporasse nosso modelo. Um

estudo mais proftmdo na sintaxe dos comandos, para evitar possíveis ambigüidades seria

bastante interessante para complementar nosso modelo.

Outro aspecto seria o da implementação da linguagem de consulta apresentada.

Alguns dos comandos exemplificados poderiam ser traduzidos em consultas na linguagem

OQL, como por exemplo na consulta sunples.

select aluno.nome
where a].uno.NumUSP "1234"

Não é necessária nenhuma transfomlação sintética para traduzir essa consulta. Se a

consulta possuir atributos calculados, como média de um atributo multivdorado (no caso de

médias das notas), consulta a atributos complexos (atributos compostos multivalorados,

por exemplo), chamadas de métodos ou relacionamentos, as consultas podem não ter mais

uma tradução tão trivial, podendo ser necessário, em alguns casos, üaduzir as consultas para

a linguagem C ou C++

A dellinição 6orma] de operadores e da linguagem de consulta pma atributos

multivalorados com níveis arbiüários de complexidade também representa uma boa área

para mais estudos'. Em nossa proposta de linguagem de consulta, apresentamos apenu

alguns exemplos de consultas a esquemas mais complexos. Também se toma importante a

otunização de tais consultas.

4 Em [OZG 87] é apnsenuda uma extesão da agebra relacional pma aüibutos multivdorados, porém somenR para um
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9.2 Definição e implementação da linguagem de programação

Como citado em nossa crítica, ao invés de se dar persistência a objetos das linguagens

de 3' geração, poder-se-ia estender as linguagens de 4' geração para acomodar alguns

conceitos da orientação a objetos.

Em nosso sistema, poderíamos ter uma linguagem desse tipo, com instruções de alto

nível para manipulação de telas e fomaulários, e de processamento registro a regístro, além

de possuir como tipos de dados nativos nossos elementos do modelo (entidades, aüibutos),

para resolver o problema do não-casamento de impedâncias. Outra caractedstica seria que a

linguagem de consulta faria parte dessa linguagem, além de comandos de controle de fluxo

tradicionais. Com isso, seria obtida a completude computacional, considerado característica

importante para os BD00.

9.3 Outras questões da implementação

Em nosso modelo, não coram tratados os casos de especialização exclusiva e
inclusive. Na linguagem C++, quando há herança múltipla a classe sempre é subclasse de

todas as superclasses. Por isso não se fez a implementação desses casos, uma vez que a

herança foi a mesma do modelo do Poet Talvez com uso de outro BD00 ou com outra

modelagem a herança inclusiva e exclusiva possam ser tratados satisfatoriamente.

O Poet possui um bom esquema para o controle de acesso aos dados. Um esquema

de segurança semelhante poderia ser adotado no sistema, sendo possível a atribuição de

direitos de leitura e escrita para cada auibuto de cada entidade, além do direito de se fmer
consultas aüavés de relacionamentos.

Outra face seria o de controle transacional, e de controle de conconência e de

distribuição de dados. Esses msuntos, por ftigkem do escopo deste trabalho, não coram

tratados, porém são de grande importância para a implementação de um SGBD que utilize
nosso modelo de dados.
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10. Conclusão

.Apesar de existirem muitas írnplementações de BD00, nenhum sistema é utilizado

em grande escala até o momento, pelo menos comercialmente, onde os SGBD baseados no

N,IR normalizado ainda predominam. Cremos que isso se deve principalmente à di6tculdade

de migação do XtR para o modelo de dados Orientados a Objetos, às cracteristica de

orientação a dados, sem métodos, do ?vIR, e ao fato dos BD00 não serem adequados para

manipular dados nomnalmente encontrados em aplicações comerciais (grande volume de

dados com estrutura relativamente simples). Com a grande popularização da Intemet no

último ano, os produtores dos sistema esperam um impulso maior., já que a Internet possui

uma grande quantidade de hipertexto e dados multimédia, que poderiam ser amiazenados
emBD00.

Em seus artigos, Atkhson [ATK 89], Stonebraker [ST0 90a] e Darwen & Date

IDAR 951 e [D.AR 95a], procuram um modelo que substitua o N[R, porém nenhum mode]o

ainda se Rímlou como o sucessor da idéia de Codd. Nosso modelo apresenta várias dm

idéias propostas em todos esses trabalhos, e cremos ser bem mais aderente ao modelo

conceptual de Entidades e Relacionamentos, comurnente usado em .Análise de Dados, e esse

poderia ser um dos caminhos a serem seguidos para os Bancos de Dados da próxima
geração
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1].. Apêndice 1: sintaxe do modelo OER

Estamos utilizando a notação para a gramática de acordo com o livro de Setzer &

Nlelo [SET 83]

declarations [[enti.ty entity dec]]
[re[ationship re]ationship deck.]
[aggregate aggregate dec]]
[att=i.bule attríbute dec]]
[subenti.ty subenti.ty dec]]
[subrelationshlp subre]ationship dec]]
[ subagg=egate subaggregate dec]] }+

IDEM [inherits {IDEN [[ ',']J''.']
[partitioned]
att=ibutes ente.tyattrdecl
nethods entitymethdecl
end
IDEM [syn {IDEN ll ',']+'
[enti.nes re]entities
attributea re].attrdecl
li»thads re]methdec] ]

end
IDEN as ÉDEN
attri.bates aggrattrdecl
anthods aggrmethdecl
end
IDEM
att=i.lutes attrattrdecl
inthods attrmethdecl
end
IDEM of ÉDEN
conde.ti.ons
conddec].
end
IDEM of ÉDEN
conde.ti.ons
conddecl
end
IDEN of ltDEN
conde.bons
conddec].
end
IDEN IDEM
[multi.va]ued, ]
[key,]
[indexedl;
( funcdecl ) I"
IDEM ( [numero [ [ N] ,
LIDEM ( [numero [ [ N] ,
IDEM ÉDEN
[Daul tiva[ued, ]
[key,]
[indexedl;
Ifuncdecll.)J"

ente.ty decl

relata.onshi.p decl ' } ]

aggregate deck

attri.bote deck

subenti.ty.deck

subrelati.onship decl

subaggregate decl

ente.tyattrdecl

ente.tymethdecl
relento.nes lnumero [ [ N] ;

[numero [ [ N] ; } +
re].attrdecl

relmethdecl
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aggrmethdecl
attrattrdecl

Ifuncdecl)J'
IDEN ÉDEN
[mu[ti.va]ued,]
[key,]
jindexedl;
Ifuncdecl)+attrmethdec].

As declarações de métodos não são analisada. .q.s !lhas são somente copiadas e

inseridas nas declarações das classes.
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12. Apêndice 2: locais na Intemet

Alguns dos sistemas descritos em nosso trabalho são sistemas comerciais, com pouca

literatura a respeito. Porém, hoje a maioria das empresas na área de computação possuem

paginas na Internet, onde podem ser obtidas in6omtações a respeito dos produtos. Durante

nossa pesquisa, encontramos diversos locais na Intemet, que listamos a seguir:

(1) hnp://wwv.o2tech.com - Página da O:. Um grande destaque deste local é a utilização

do O2Web, ferramenta de integação dos BD00 0: com a Intemet. Estão disponíveis

também artigos sobre BD00.

(2) http://mmv.poet.com/ - Página da Poet Software. Estão disponíveis versões de teste

gratuitas, além de atualizações e alguns artigos sobre BD00.

(3) http://www.objectstore.com/ - Pugna da ObjectStore. Possui formulário paa receber

gratuitamente um CD de demonstração do sistema.

(4) http://xn.'ww.odmg.org/ - Página da ODhIG. Possibilita pedido do limo que trata do

padrão da ODN[G, acém de coneções e revisões do padrão.

(5) http://www.versmt.com/ Página da Versant.

(6) http://www.cs.berkeley.edu/projecta/ - Página do grupo de pesquisas da Universidade

de Berkeley. Informações sobre a pesquisa no departamento, além de uma nova versão

não comercial do Postgres, o Postgres 95.

(7) http://www.odi.com/ - Object Design Inc

(8) http://www.objectivity.com/ - Objectivity.

(9) http://www.xcc-ka.de/OBST/OBST.hünl
OBSTA

Página em que é descrito o BD00

(lO) http://wwv.unisql.com/ - Página da UniSQL

(1 1) http://este.darmstadtgmd.de/dunsys/vodak/vodak.hanl

apresentado o VC)D.AK.
Página em que é

121



(12) http://w3.tprolínk.ch/tbexcom - Página da IBEX, desenvolvedora do ITASC.q. (antigo

ONON).

(13) hüp://www.sybase.com/ Página da Sybase, Banco de Dados Relacional.

(14) http://xmw.oracle.com/ - Página da Oracle, sistema também Relacional.

(15) http://www.cai.com/ptoducts/jasmine.hm] Página do Jasmine, comercializado pela

Computer \ssociatesa
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