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Projeto de Regras Confluentes para
Banco de Dados Ativos Usando Tabelas

de Decisão

por MabeUy de Oliveim Furado

Resumo

Esta dissertação propõe um novo método de prometo de regras confluentes para bancos de
dados ativos.

Nos sistemas de bancos de dados ativos difundidos no mercado e na literatum, regras são

proleudas sem a preocupação com seu inter-relacionamento e, na maioria das vezes, com sua

confluência. No primeiro caso, o desenvolvedor de aplicação é, com freqüência, incapaz de ter uma

visão global das regms já projetadas e, consequentemente, de saber se algumas propriedades vitais

aos bancos de dados ativos são sads6eius ou não. Já no segundo caso, o sistema de gerenciamento

de banco de dados ativo não garante a consistência das in6omlações por ele gerenciadas.

Neste trabalho adaptaremos as tabelas de decisão às regras que caracterizam os bancos de

dados ativos e apresentaremos uma prometo de semântica de regras confluentes.
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Confluent Rules Design for Active

Database Using Decision Tables

by Mabeny de Oliveira Furtado

Abstract

Tais disserudon proposes a new method of confluent rules design for active databases

In active databases systems diffüsed in the mmket and in the literature, rudes are designed

without the concem with their enter-relationship and, most of the time, with their confluence. In the

first case, the apphcation developer is, frequently, unable to already cave a global vision of the rudes

designed and, consequentl},, of knowing some vital properties to the active databases me satisfied or

not. -AJready in the second case, the active database manager system doesn't guarantee the

consistencv of the informadon for its manageable.

In this work we will adapt the decision tables to the rules, that characterize the active

databases, and we vt,i]] present a design of semantics of confluent rules.
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Capita lo q

TTa'T'R rIT]T Tr A r)

1.1 Origem dos Bancos de IDados Ativos
O amlMenamento de dados evoluiu considemvelmente nas últimas décadas. Passamos do

tradicional acesso sequencial a mquivos aos sistemas gerenciadores de bancos de dados. Tais

sistemas trouxeram benefícios consideráveis ao amlazenamento e acesso de dados, tais como:

3 independência dos programas de aplicação em relação à estrutura ou disposição Hsica

dos dados, acarretando um menor impacto nas manutenções; e

o redução do Mvel de redundância, o que levou ao melhor aproveitamento do espaço de

amlmenamento, menor probabilidade de inconsistências devidas a dados conflitantes e

simplificação do processo de desenvolvimento.

Esses sistemas são conhecidos como Sistemas de Bancos de Dados Convencionais ou

Passivos, pois neles os dados somente são criados, recuperados, modificados e excluídos em

resposta às operações emitidas pelos usuários ou aplicações ]WC96] .

A medida que os bancos de dados passivos começaram a ser largamente utilizados em várias

áreas da informática, problemas foram surgindo e suas limitações ãicmam evidentes. As principais

limitações são as seguintes:

/nP/eme /aPo dp 7 g/ de #e2ála ' e .gaâZZa.e os bancos de dados passivos suportam

resuições de integridade simples, tais como: valores únicos (o código de um livro é um

auibuto que o identiRlca entre vários livros, portanto não faz sentido tempos dois ou

mais livros com o mesmo código na relação Livros), valores não nulos(consideremos o

títdo de um livro, não fa2 sentido termos o código, o ano de publicação e a editora de

' São restrições de integridade complexas intimamente relacionadas com o domínio da aplicação. Exemplo: numa
loja de doces, um pedido ao fomecedor de chocolate branco é feito quando o estuque bica com vinte caixas ou
menos do produto.



um limo sem o título do mesmo), itens de dados com referência a outros itens(sejam o

autor de um livro amlazenado numa relação autores, esta relação deverá conter dados

que pemutam exuair as informações dos livro escrito por este autor), entre ouros; não

sendo, portanto, capazes de implementar diretamente as regras de negócio e os gatilhos.

Há duas soluções para esta limitação. Na primeira solução, o desenvolvedor

implementará as regras de negócio na própria aplicação, isto é, as aplicações fmão as

validações apropriadas quando estiver inserindo, atualizando ou excluindo dados do

banco de dados. Esta solução é responsável por alguns problemas, por exemplo: a

manutenção de regms de negócio requer que as mesmas sejam encontradas e

modificadas no código de toda a aplicação; a regra de negócio só tem seu

comportamento garantido se a implementação de toda a aplicação está cometa; e a

comunicação adicional entre a aplicação e o banco de dados é necessária depois de toda

modificação2 do banco de dados em questão. Uma segunda solução seda a criação de

um processo de aplicação que periodicamente pesquisasse o banco de dados e
veriâcasse se cada regra de negócio e cada gatilho foi dispmadojWC96].

D "mZ7 óacú" deímereií,íàa de /namitzfüs nos bancos de dados passivos, a validação das

resuições de integridade sempre ocorre após cada operação que modifica 2 o banco de

dados ou no anal de uma transição. O resultado da violação destas resuições é o "rola

back" da transição; o que seria evitado se pudéssemos, quando detectada a violação,

realizar algumas ações que a retiãcasse.

As limitações mencionadas aqui dificultam o desenvolvimento de alguns tipos de aplicação,

tais como: sistemas especialistas (um sistema especialista é um programa inteligente baseado no

conhecimento de uma área de problema especíníca; este conhecimento é, basicamente, uma coleção

de regras que pemute ao sistema desenhar conclusões a partir de dados e premissas IFor84]

[Wat86]) que manipulam grandes quantidades de dados e o gerenciamento de fluxo de trabalho

(tipicamente, monitoram o estado de certas tarefas e, quando apropriado, automaticamente invocam

outras tarefas, passando os dados relevantes entre tais tarefas se necessário)

Nos anos 70, surgiram os primeiro s proletos que defendiam um sistema de banco de dados

que respondesse a eventos sem que o usuádo ou a aplicação emitisse qualquer comando. Tais

2 Inserção, atualização e exclusão
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bancos de dados coram chamados de Bancos de Dados Ativos. Os primeiros sistemas que

apareceram Foram: a linguagem de manipulação de dados CODASYL calada pelo "Data Base Task

Group" (DBTG); a "Query-by-Example" (QBE), que incluía os gatilhos ("triggers') na verificação

das restrições de integridade; e o subsistema de gatilhos presente no prometo de pesquisa do sistema

de banco de dados relacional R("System R')

Mas só em meados dos anos 80 os bancos de dados ativos foram reconhecidos. Tal

reconhecimento 6oi obtido com o surgimento de um prometo de banco de dados alvo pioneiro, o

pro)eto HiPAC.

As figuras 1.1 e 1.2 ilustram a principal diferença entre os bancos de dados passivo e ativo.

Na figura 1.2, observamos uma cmacterística a mais, as regras '. É justamente esta característica que

diferencia esses dois tipos de bancos de dados.

A utilização de bancos de d idos ativos facilita o desenvolvimento dos sistemas especialistas

e dos gerenciadores de fluxo de uabalho mencionados anteriormente. No primeiro caso, as regras

dos bancos de dados ativos são similares às regras da inteligência artiâcial utilizadas na elaboração

desses sistemas. Quanto ao gerenciamento de fluxo de trabalho, o comportamento dos bancos de

dados ativos(monitoramento e invocação de ações) e a execução de muitas tmeías sobre os dados

comecem uma Forma conveniente e segura para este tipo de sistema. ]WC96]

Além destes sistemas, os bancos de dados ativos podem ser utilizados na substituição de

subsistemas pertencentes aos bancos de dados passivos, tais como: restrições de integridade simples,

autorização, reunião de estatísticas e visões.

3 Discutiremos estas regras e estabeleceremos uma nomenclatura mais apropriada no próximo capítulo Por
enquanto, chamaremos de regra a característica que toma um banco de dado ativo.

3
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' Adaptado da página http://www.cs.uga.edu/-sridarkp/active.html
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1.2 Principais Problemas

Apesar de todas as vantagens dos bancos de dados ativos sobre os bancos de dados

passivos, os bancos de dados ativos ainda não são largamente utilizados na prática. Dois fatos

contribuem para esta situação:

a falta de uma metodologia de prometo de bancos de dados ativos que auxilie na
determinação de qual parte do comportamento da aplicação será responsabilidade das

regas dos bancos de dados ativos e como estas regras devem ser especificadas para

fornecer, eficientemente, o comportamento desejado ]WC96] .

o dificuldade para predizer o comportamento de um conjunto de regras; isto se deve

principalmente à ausência do conceito de modularização ou estruturação na maioria das

linguagens de regras existentes atualmente [WC96] [BW95] .

' Extraído de http://www.cs.uga.edu/-sridarkp/active.html
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Assun, a falta de estruturação, a diãculdade em predizer o comportamento das regras e

ausência de uma metodologia de prometo de regras originam problemas, alguns deles descritos

detalhadamente no próximo capítulo. Os principais problemas são os seguintes:

Q terminação;

Q confluência; e

D derem)inismo observável

1.3 Utilização dos Bancos de Dados Ativos

Qs sistemas de bancos de da dos ativos são utilizados na implementação de várias aplicações

Segundo [WC96], tais aplicações podem ser divididas em três categorias:

D aplicações intemas;

o aplicações estendidas; e

3 aplicações extemas.

Vejamos cada uma delas

1.3. 1 Aplicações Internas

Estas aplicações implementam algumas funcionalidades suportadas pelos sistemas de bancos

de dados passivos através de regras, substituindo-as. Os principais exemplos desta categoria são:

o .gem#aame /n dê n?i/arar de ; /eg/z/&adz sabemos que as restrições de integridade comecem

meios para assegura que mudanças feitas nos banco de dados por usuários autorizados

não resultem na perda de dados IKS93l; portanto, as regras intencionais que as

implementar simplesmente vetifãcam se tais restrições foram ou não violadas e, em

caso afimlativo, executam ações corretivas que tratam a violação em questão; e

o rampa/afãs de &üãl as visões são relações lógicas baseadas em uma ou mais relações e/ou

outras visões que podem ser gerenciadas de duas fom)as. A primeira corresponde às

visões vimlais que não são amlazenadas, mas todas as vezes que uma referência a uma

destas visões é deita, seus dados são extraídos do banco de dados por uma consulta; tal

extração pode ser feita por uma regra intencional. Também utilizamos as visões

materializadas, cujos dados devem manter-se atualizados com suas reb.ções base; para
6



tanto, qualquer atualização nestas tabelas devem ser propagados para as visões que a

utilizam, o que é facilmente implementado pelas regras intencionais.

1.3.2 Aplica ções Estendidas
Estas aplicações utilizam as regras intencionais na implementação de ftlnções que suportam

tarefas de bancos de dados não padronizadas. Exemplos típicos são os sistemas que trabalham com

grande quantidade de dados e cujas atividades possam ser divididas e processadas em servidores

diferentes; neste caso, as regras intencionus podem coordenar os fluxos de dados e console entre

estes computadores. Outros exemplos desta categoria são os gerenciadores de versões e replicação.

1.3.3 Aplicações Externas
Nesta categoria, o comportamento reativo das regras intencionais é usado na implementação

de sistemas pertencentes a um domínio específico. Alguns exemplos são controle de tráfego aéreo,

controle de empréstimos de uma biblioteca, entre outros.

E importante ressaltar que no desenvolvimento desta dissertação nos concentrmemos nesta

categoria, íomecendo um exemplo que a ilustrmá no capítulo 5.

1.4 0bjetivos desta Dissertação

Esta dissertação tem como objetivo desenvolver um novo método para o prometo lógico de

regras de bancos de dados ativos utilizando as tabelas de decisão, descrever o prometo de uma

semântica confluente para a execução destas regras, e apresentar um estudo de caso onde aplicamos

nosso método de prometo de regms.

Pma atingir tais objetivos, este trabaho foi dividido em seis capítulos

Os primeiro e o último capítulos são a introdução e a conclusão, respectivamente

No capítulo 2 são apresentados os principais conceitos de bancos de dados ativos e os

problemas encontrados com sua utilização.

Em seguida, são discutidos dois métodos para resolução do problema da conHuência de

regras, entre os quais o prometo da semântica mencionada no início desta seção(capítulo 3).

7



Uma vez concluídos estes capítulos, serão discutidas as tabelas de decisão para bancos de

dados ativos(capítulo 4), que constituem a fenamenta fiJndamental do nosso método de prometo de

regras, e sua adaptação intuitiva à semântica confluente discutida no capítulo 3.

Os conceitos e métodos consolidados no ca pítulo 4 serão utilizados no prometo de um banco

de dados ativo para a Biblioteca ''Cardos Benjamin de Lyra" do Instituto de Matemática e Estatística

da USP, utilizando o modelo relacional

Finalmente, discutiremos alguns assuntos básicos ao entendimento d esta dissertação nos

apêndices A, B e C. Em primeiro lugar, apresentmemos as sintaxes das linguagens SQL("Süutwed

Query Language'), PL/SQL ('Procedwal Language/ Structured Query Language') e de regras de

banco de dados ativos, a fim de mostram)os as diferenças entre o SGBDR Oracle e a nossa

abordagem para a linguagem de regras. Em segui(]a, descreveremos os conceitos e cmacterísticas

fundamentais das tabelas de decisão. Enâm, detalhmemos a implementação das Tabelas de Decisão

para Banco de Dados Ativos apresentadas no estudo de caso (capítulo 5)-



Capítü lo 2

BANCOSDEDA.DOSAT:AVOS

Neste capítulo apresentaremos o conceito e as principais cmactedsticas dos bancos de dados

atívos e sua arquitetura.

2.1 0 Que são os Bancos de Dados Ativos ?

São bancos de dados capazes de realiza automaticamente determuladas operações em resposta

à ocoKência de certos eventos e/ou condições ]WC96].

Os bancos de dados ativos possuem duas partes:

O óx/e#na#aZ é a parte explícita do banco de dados. Esta parte é composta pelas estruturas

intemasõ do banco de dados, tais como tabelas, índices, visões, entre outras.

ü/e ózo#aZ é a parte implícita do banco de dados, que é composta pelas regras reativas e

pelasregrasdedutivas

Nesta dissertação, nos concentraremos na pane intencional dos bancos de dados; mais

precisamente nas regras reativas que, a partir deste momento, denominaremos Regras Intencionais.

7

2.2 Regras Intencionais

A principal característica dos bancos de dados ativos são as regms intencionais, pois tai s regms

detemiinam seu comportamento.

Tipicamente, as regras intencionais possuem três partes: evento, condição e ação. E podem ser

escritas da seguinte forma:

Quando EVENTO Se CONDl90 Então A ÇAO"

Vamos discutir, agora, cada uma das partes de uma regr a intencional

6 Esta nomenc]atura foi exuaída de [Lnn98].
7 São regras lógicas que concluem fatos a partir de uma ou mais premissas

9



2.2.1 Evento

O evento especifica o que provocará o disparo de uma regra intencional.

Exel@h:

Sda ilha regra intencional R. com o euettto "inserção de tlm exe17Qlar na tabela ExetlQla?'.

Toda ueR. que um nodo exe?l@hr é çadashczdo, a Hera R será diQarada.

Os tipos mais comuns de eventos são:

maa/@cafâo do óa ra de dador: este tipo de evento pode ser definido pelos comandos "insere",

"delete" ou "update", da linguagem SQL sobre uma tabela;

o méw@erigFâo de (ézdol o evento de recuperação é especificado pelo comando "select", da

linguagem SQL sobre uma detemunada tabela;

/?/?@axaZ estabelece que uma regra intencional será disparada em um tempo absoluto

(1 5/dezembro/1997 às 15:00, por exemplo), em tempos repetidos (todo dia às 11:40, por

exemplo) ou em intervalos periódicos (a cada 10 minutos, por exemplo); e

exízma são eventos relacionados com o domínio da aplicação. Estes eventos são

especificados pelos usuádos ou administradores do banco de dados e recebem um nome E,

por exemplo. IJm exemplo de evento extemo é o evento Empréstimo(Vcodlivro,

VnumDoc) num sistema bibliotecário

Cabe ressaltar que podemos omitir os eventos. Neste caso, as regras sempre estarão sendo

avaliadas

2.2.2 Condição
A condição de uma regra intencional detemlina os testes adicionais a serem feitos quando uma

destas regras é disparada

Exemt)lo:

Sda nma regra intencional B.. com o evento "ittserçào de ilm exemplar na tabela Exen41ar" e

a condição "se existe o limo". S@onbanlos que o evento "inserção de nm exerzplar na tabela

Exeí7Qhr" tenha ocorrido e a Hera intencional R diQarada; o próúmo Fuso é avaliar a condição "sc

eúste o limo qile está sendo indevido".

10



Alguns tipos de condição são:

3 .pmz&razür do óa ro d# zãdaí;conespondem à cláusula "where'' da linguagem SQL;

ü consHltm ao banco de dados ilüliqando nma linguagem similar à SQL:neste casa, devemos

derem)tnar se a condição é verdadeira quando a consulta produz uma resposta vazia ou se a

condição é verdadeha quando a consulta produz uma resposta não vazia; e

o .pmred/me /ar dp @#ízzfü=estes procedimentos podem retomar valores "booleanos" ou dados;

aqui o signiâcado é semelhante ao caso anterior.

Assim como nos eventos, a condição de uma regra intencional pode ser omitida, em cujo caso

assume-se que a condição é sempre verdadeka.

2.2.3 Anão
A ação de uma regra intencional é executada quando essa é disparada e sua condição é

verdadeira.

Exemplo:

Sda o exe7@lo anichar. SiQonbamos qt4e o evento "inserção de t+m exenQlar tta tabela

Exen@lar" tetlba ocos'rido e a condição "se existe o litro'' avaliada como ueMadeira, então ação .A, Hm

'commit" por exet@lo, será exectltada.

Os tipos mais comuns de ação são:

o apexafãr.para maí!»ízafâo e n?c penaPo de dado.r: tais operações são representadas, por exemplo,

pelos comandos "insert", "delete'', "update'' e ''select" da linguagem SQL;

o o//auí coma doi de óa ra de dadórcomo "rollback" e ''commit'

D .pmz:ezZrme /oi dé aPóãa@a: estes procedimentos são escritos pelos próprios usuários ou

administradores de banco de dados e podem provocar um evento que dispare uma regra
intencional.

É evidente que não Em o menor sentido omitir a ação de uma regra intencional

1 1



2.2.4 Outras Características da Linguagem de Regras
2.2.4.1 Valores de Transição

Nos bancos de dados ativos, a maioria dos eventos ocorre quando o estado do banco de dados

muda. E isto acontece devido a modificação de uma ou mais tuplas de um banco de dados relacional,

por exemplo. Esta mudança de estado é conhecida como transição do banco de dados.

Diante destes fatos no s depmamos com a segwnte pergunta:

O qHejanmos se pncisamos, na avaliação da condição & nma Hera ilttmcional ou na oac«ção de

sala(s) açào(es), t'sar amos antigos oi{ d'dos qne serão colocdos no banco 'ic dados 4'ós a o«ração

desta nata,{

Na verdade, as linguagens de regras usualmente incluem um mecanismo que faz referência aos

valores (ou dados) associados a estas transições. Segundo ]WC96], os mecanismos mais comuns são:

o ez'e#/o .paxnme/ gado: o evento que dispam a regra intencional é pammetrizado e estes

parâmetros podem ser referenciados por suas condição e ação. Por exemplo, uma regm

intencional pode ser dispamda pelo evento "Reserva(VCodLivro, VNumDoc)", onde

VCodLivro e VNumDoc são dados a serem inseridos na tabela Reserva; neste caso,

VCodLivro e VNumDoc poderão ser referenciados nas condição e ação desta regra. Em

nosso estudo de caso utilizamos esta solução; e

Q óeúu de üu#í4üo; são tabelas lógicas que refletem as raulanç=s ocorridas durante a

transição do banco de dadosIAWH92] Tais tabelas são acessadas auavés de palawas

chaves como: "inserted", "deleted", "updated", entre outras. Por exemplo, essas palavras

quando usadas na condição ou na ação de uma regra intencional indicam os dados que

coram inseridos, excluídos ou atualizados na transição do banco de dados em questão

FWC961
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2.2.4.2 Prioridade entre Regras Intencionais
) qt+e acontece se ilm evento di9ara mak de tina nora intencional? 9lal destas ngrm será avaliada

t)hmeito? Como escolberQ

As questões acima estão intimamente relacionadas à semântica de execução de regras

intencionais, que será visa detalhadamente no item 2.3. O que nos interessa, aqui, é a necessidade de

escolhemios uma regra intencional entre um conjunto de regras prontas para serem avaliadas. Com o

proposito de consolar tais escolhas, algumas linguagens de regras intencionais permitem definir

prioridades entre elas.

A prioridade entre regras intencionas pode ser de dois tipos: relativa e absoluta. No primeiro

caso, devemos ordena o conjunto de regms intencionais segundo a ptioddade entre os pares de regras

que o compõe. Já a prioridade absoluta é deeenida associando à regra um valor numérico que

determina sua t)novidade

2.3 Semântica de Execução de Regras Intencionais

A semântica de execução de regras intencionais determina os possíveis comportamentos dos

bancos de dados ativos, uma vez que um conjunto destas regras tenha sido deânido ]WC96].

Nesta seção, mostraremos o modelo fundamental da semântica de execução de regras

intencionais e algumas camctetísticas que complementam este modelo. Mas antes vamos entender a

dependência entre as partes de uma regra intencional.

2.3.1 Dependência entre as Partes de uma Regra Intencional
As partes de uma regra intencional(evento, condição e ação) são dep endentes entre si. Sendo

que as duas principais dependências são:

D Ez,e /o - .dfâa.. esta dependência é criada pela própria regra intencional, isto é, a ação de uma

regra intencional r só será executada se o evento de r ocorrer e, consequentemente, fmê-la

disparar.
E[/E]VTO » AÇ:AO

8 Quando falamtos em regras intencionais avaliadas, estamos considerando que a relêrida regra foi disparada e sua
condição avaliada.
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O ,4f2a - Ez,e#ü.' tal dependência é gerada na execução da ação, que poderá gerar novos eventos

no banco de dados Úmserção de uma linha na tabela de empréstimos, por exemplo) e estes

dispararão novas regras intencionais.

.4ç.AO -- -n. nl/Fl\r'7'r)

Analisando estas duas dependências, concluímos que existe um ciclo nos bancos de dados

ativos(mostrado a segue). Tal ciclo nos conduz a uma família de semânticas de execução que tentam as

regras num ciclo conhecido como ECA(Evento -- Condição -- Ação).

EV/Erro : ' .Anão

2.3.2 Modelo Fundamental
No modelo fimdamental da semântica de execução de regras intencionais trabalhamos,

basicamente, com o ciclo ECA. Ou seja, descobrimos os eventos disparados, avaliamos as condições

d's reg,as cujos e«ntos ocone'«n e, M,l«ente, execut«nos as ações necessá'ias.

O algofitmo que expressa este modelo é o seguinte IWC96l:

IE) Detecte os eventos;
/'' neste ponto, as regras que foram disparadas são descobertas */

IC) Avalie uma condição;
/''' aqui, uma rega é escolhida pam ser avaliada. Desta avaliação, a(s) ação(ões) é(são)
gerada(s). */

IA) Execute, seletivamente. as ações;
/'' a execução desta(s) ação(ões) pode(m) gerar um ou mais eventos. */

Volte para E;

Neste algoritmo, observamos que nos passos (C) e (A) existe uma política de seleção, isto é,

uma condição e uma ação são escolhidas dentro de um conjunto de condições e ações, nos passos (q e

(A), respectivamente.

2.3.3 Considerações a Respeito da Semântica de Execução de Regras
Intencionais

O modelo fundamental, apresentado na seção anterior, pode ser complemen tado e/ou

estendido a fim de apeúeiçoarmos a semântica de execução de regms.

14



Os principais pontos a serem considerados para aangmlos tal objetivo são ]WC96]

D granuladdade do processamento de regras intencionais;

o execução orientada à instância z,exl//r orientada a conjunto;

0

0

D

0

algodano iterativo z,enxó recursivo;

resolução de conflitos;

execução sequencial z'exigi concorrente;

fom)as de acoplamento;

o terminação;

D confluência; e

o detemlinismo observável

A seguir, detalharemos cada um destes pontos.

2.3.3.1 Granularidade do Processamento de Regras Intencionais
Dumnte o tmbalho nomla! de um sistema de gerenciamento de banco de dados ativo, existem

pontos ou instantes específicos nos quais as regras intencionais são avaliadas e suas ações executadas. A

granularidade do processamento de regras intencionais detemlina a frequência desses pontos ou

instantes [WC96].

Há vários dveis de granularidade. No mais âno, as regras intencionais são executadas em

qualquer instante do trabalho do sistema se banco de dados, isto é, quando o evento oconer. No

próximo nível de granuladdade, as regras intencionais podem ser processadas após cada operação

básica' sobre o banco de dados. No nível mais grosso, as regms podem ser processadas ao término de

cada comando que manipule dados 'o. Além destes três dveis principais, podemos ter a granularidade

em nível de transições, o que não é usual ]WC96].

9 Quando falamos em operação básica sobre o banco de dados nos referimos às operações "insere". "update'
delete" ou "select" sobre uma única dupla ou objeto.

10 Neste caso, consideramos a manipulação de mais de uma dupla ou objeto.
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2.3.3.2 Execução Orientada à Instância versus Orientada a Conjunto
2.3 . 3.2. 1 Execução Orientada à Instância

A execução de regras intencionais é orientada à instância quando uma regra é avaliada uma

vez para cada instância do banco de dados ativo que a disparou ou satisfez sua condição ]WC96].

Exet}»lo:

;qa uma ng'a n que é di$arada pela exclusões em uma deteminada tabela. Na execução

oHentada à instância, a condição de lé atpaliada e sua ação executada ilha ueR.para ca(h üq)Za

exctttida.

Segundo [WC96], devemos modificar o modelo filndamental da semântica de processamento

de regras intencionais a fim de adapta-lo à execução orientada à instância. Basicamente, devemos
escolher entre:

D

D

quando uma regra intencional é selecionada no passo (E), os passos (C) e (A) são

executados para cada instância relevante à regra em questão; e

uma vez que uma regra intencional é selecionada no passo (E), os passos (C) e (A) são

executados para uma única instância re]evante à regra; quando o laço do modelo

fundamental continuar, outra regra intencional será selecionada podendo, inclusive, ser a

mesma.

A primeira escolha é frequentemente implementad a como uma otimização do modelo

fiindamentzl da semântica de execução de regms intencionais.

2 . 3 . 3 .2 .2 Execução Orientada a Conjunto

Na execução orientada a conjunto, a regra intencional é avaliada uma vez para todas as

instâncias do banco de dados que dispararam ou satisâueram a sua condição [WC96].

Exemplo:

;eya n?Ha wgra n qne é disparada pela exclitsões em i{»ia detemitlada tabela. /â condição &

r: é avaliada e sita ação execiltada tina ueR.para todo o conytlnto de tlQlm excluída.

Segundo [WC96], o modelo fundamental da semântica de execução de regms intencionais não

precisa ser alterado, pois os passos ((:) e (A) são executados para todo o conjunto de instâncias

relevantes à regra selecionada em(E).
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2.3.3.3 Algoritmos Iterativos versus Algoritmos Recursivos

2.3. 3.3. 1 Algoritmos Iterativos

O modelo ftlndamental, apresentado no seção 2.3.2, é um algoritmo iterativo, isto é, uma

regra intencional é selecionada e avaliada, depois uma segunda regra intencional passa por esse

processo e assim sucessivamente.

No decorrer desta dissertação estaremos considerando apenas os algoritmos iterativos

2 . 3 . 3 . 3 . 2 Algoritmos Recursivos

Seja um banco de dados ativo com üês regras intencionais: C, rJ e r4. Suponhamos que a regra

intencional Ri esteja sendo avaliada, isto é, o algodtmo da semântica de processamento de regras está

sendo executado para C; consideremos, ainda, que o instante em que a semântica de processamento de

regras deva ser executado novamente ocona antes do témiino da avaliação de C . Neste caso, a

execução mais recente deste algoritmo escolhe outra regra intencional para ser processada, ou seja, a

semântica de execução de regras intencionais é invocada recursivamente ]WC9ó]. Dizemos, então, que

o algoritmo de processamento de regras é recursivo.

2.3.3.4 Resolução de Conflitos
Durante a atividade nom)al dos bancos de dados ativos, as regras intencionais são disparadas e

precisam ser avaliadas. Em um dado momento, muitas regras intencionais podem estar disparadas e

prontas para avaliação. Devemos, portanto, escolher apenas uma delas no passo (E) do modelo

fundamenta[. Esta necessidade caracteriza a reso]ução de conf]ito enfie regras intencionais ]WC96].

Basicamente, devemos estabelecer uma política de seleção de regras; esta deve ser
imp[ementada no passo (E) do cic]o ECA. Segundo ]WC96], existem várias:

D uma regra intencional pode ser escolhida arbitrariamente;

O uma regra intencional pode ser escolhida de acordo com a prioridade especificada na sua

definição, conforme mosuado na seção 2.2.4.2;

o uma regra intencional pode ser escolhida de acordo com outras propriedades estáticas, tais

como o instante de sua criação ou dos dados sobre os quais esta regra foi definida; e

o uma regra intencional pode ser escolhida de acordo com suas propriedades dinâmicas, tal

como a mais recentemente disparada, por exemplo.
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2.3.3.5 Execução Seqüencial versus Execução Concorrente
2.3 .3.5 . 1 Execução Seqüencial

Até agora, só tratamos da execução sequencial das regras intencionais, mesmo quando falamos

a respeito dos algoritmos recutsivos na seção 2.3.3.3.2. Basicamente, uma única regra intencional é

processada por vez ]WC96]

2 . 3 . 3 . 5 . 2 Execução Concorrente

Segundo [WC96], se múltiplas regras intencionais foram dispmadas, podemos avaliar suas

condições e executar suas ações simultaneamente. A este método de processamento de regras

chamamos de execução conconente de regras intencionais.

Por um lado, a execução concorrente evita o conflito entre regras intencionus e, como veremos

mais tarde, auxiHa na resolução do problema da confluência. Por outro, devemos adicionar à semântica

de execução de regras intencionais mecanismos que impeçam a inteúerência do processamento de uma

regra intencional na execução de outra

2.3.3.6 Formas de Acoplamento
Estabelecer o relacionam ento entre as regras intencionais e as transações de um banco de

dados ativo consiste em detemlinar a fomta de acoplamento entre elas, ou seja, dado uma regra

intencional, quis partes de seu processamento serão deitas dentro de uma mesma tlansação e quais

serão divididas em várias transações IWC961 .

Segundo [WC96], as formas de acoplamento possíveis são:

/me(óaü.. o evento ocone, a condição é avaliada e a ação executada dentro de uma mesma

üansaçao;

D adaü: se o evento ocone durante a transação T, então a avaliação da condição e a

execução da ação da regm dispamda são processadas no final desta transição; e

D deiarap/azü. neste caso, as partes da regra intenciorul são processadas em transições

diferentes

18



2.3.3.7 Terminação
Dizemos que a execução de um conjunto de regras intencionais R temuna quando todas as

execuções de R terminam para todos os possíveis estados do banco de dados, isto é, nenhuma regra

intencional pertencente a R dispara outra regra ou a si mesma infinitamente.

Segundo [WC96], há várias maneiras de tratarmos a tem)unção de regras intencionais. As

principais sao:

D limita o número de regras disparadas. Nesta abordagem, o processamento é suspenso

quando este limite é atingido;

D construir o grato de disparos e verificar a existência de ciclos; caso sejam encontrados, a

terminação não é garantida. No guio de dispmos da figura 2.1, os nós conespondem a

regras intencionais do conjunto de regras R e a presença de arcos de um nó C para um nó ç

indica que a execução da ação de /l- disparou a regra ç.

b'igura 2.1 - Grato de disparo com ciclo IWC9ól

Dimte deste problema, podemos não admitir a formação de ciclos, suspendendo o

processamento; ou pemutir sua continuidade desde que asseguremos que a condição de

uma destas regras torne-se falsa no decorrer do processamento; e

D a solução mais cómoda, deixar a cargo do desenvolvedor projeur regras intencionais que

não acarretem o problema da terminação.

2.3.3.8 Confluência
Dizer se um conjunto R de regras intencionais é confluente, consiste em responder a seguinte

questão [WC96] IAXWH92]:

,4 ordem de exeaiçào de regas intencionais sem prioridade enh si pmdnR.aZR11nia diferença no estado

jinaZdo banco de dados?
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Se a resposta é não, podemos aõmiar que o con)unto R é confluente.

No próximo capítulo, detaharemos este problema e apresentmemos as principais soluções

desenvolvidas para resolvê-lo.

2.3.3.9 Determinismo Observável
Um conjunto R de regras intencionais é deterministicamente observável se todas as ações

visíveis produzidas pelo processamento de R são executadas na mesma ordem, independente da

sequência de execução de suas regras.

2.4 Arquitetura dos Sistemas de Bancos de Dados Ativos

Nesta seção, apresentmemos as uês possíveis arquiteturas de bancos de dados ativos: em

camadas, embutida e compilada.

2.4. 1 Arquitetura em Camadas
Quando os componentes do banco de dados ativo estão localizados em uma camada acima do

sistema de banco de dados passivo, con6omle a âgura 2.2, dizemos que a arquitetura deste banco de

dados é em camadas [WC96].

Nesta arquitetum, o gerenciamento e processamento de regras intencionais é separado do

sistema de banco de dados. Portanto, para monitoramios os eventos que disparam as regras, devemos

interceptar os comandos submetidos ao sistema de banco de dados ou os dados que são retornados ao

usuário ou aplicação que os solicitou. Já as condições são avaliadas pelo processador de regras

intencionais e as ações executadas através de chamadas a procedimentos de aplicação ou emissão de

comandos ao banco de dados ]WC96]

Neste estudo, adotmemos a arquitetura em camadas, apesar de estamlos utilizando o SGBDR
Oracle 7.3. Tal escolha deve-se à utilização de uma semântica de execução de regras intencionais

diferente daquela implementada no gerenciador de banco de dados em questão, con6omle

mostraremos no capítulo 3.
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Figura 2.2 - Banco de Dados Ativo cuja arquitetura é em cam

Segundo [WC9ó], as vantagens de usam)os esta arquitetura são:

o os sistemas e bancos de dados passivos podem ser facilmente convertidos em sistemas

ativos sem a modificação do núcleo do sistema de banco de dados;

o sistemas de bancos de dados passivos diferentes podem ser convertidos em sistemas de

bancos de dados ativos que comecem a mesma "inteúace"

Já as desvantagens são:

D baixo desempenho devido à intensa comunicação entre a camada atava e o banco de dados

passivo; e

D como a camada atava não pode interagir com subsistemas do banco de dados passivo '',

algumas características que requerem acesso a estes subsistemas não podem ser

unplementadas i2

idas

2.4.2 Arquitetura Embutida
Na arquitetura embutida, todos os componentes do banco de dados ativo amem parte do

sistema de banco de dados, isto é, todo o gerenciamento e processamento de regras intencionais está

integrado ao SGBD(Sistema de Gerenciamento de Bancos de Dados) ]WC96]. A âgura 2.3 mostra um

sistema de banco de dados ativo com esta arquitetura.

1 1 Tais como fomlas de acoplamento, controle de concorrência , etc
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CódigoobÊto de
programas aplkadvos

Figura 2.3 - Banco de Dados Ativo cuja aíquitetura é embutida, adaptado de
[KA031.

As vantagens desta mquitetura são:

D bom desempenho no processamento de regras, visto que este é feito denso do SGBD; e

D acesso aos subsistemas do banco de dados que pemutem a implementação de

características mais avançadas.

As desvantagens são:

3 complexidade para implementação e manutenção do sistema de banco de dados; e

o heterogeneidade dos sistemas de bancos de dados ativos

2.4.3 Arquitetura Compilada
A arquitetura compilada não requer nenhuma atividade em tempo de execução; pois quando

os procedimentos de aplicação ou as operações sobre o banco de dados são compiladas, eles são

modificados para inc[uir os efeitos das regras intencionais relacionadas ]WC96] .

Suas vantagens são IW'C96l:

O o monitorização dos eventos e avaliação das condições das regms intencionais não são

necessanos;

o redução da complexidade da tarefa de implementação do banco de dados; e

o aumento do desempenho do sistema.

12 Tais como, gerenciamento de transações e bloqueio, componente de autorização, etc
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Capítu lo 3

CONFLUÊNCIA DE REGRAS IN'lENCIONAIS

Uma das maiores desvantagens dos sistemas de bancos de dados ativos é a (üficuldade de

predizermos como um conjunto de regras intencionais se comportará durante o seu processamento.

Existem vários problemas deconentes desta desvantagem, entre eles podemos citar a confluência de

regras intencionais. Tal problema é sedssimo, pois pode gerar bancos de dados inconsistentes e,

consequentemente, anular os esforços para desenvolvimento e manutenção dos mesmos

Neste capítulo, descreveremos este problema e os dois tipos principais de métodos para

resolvê-lo, entre os quais o nosso pro)eto de semântica confidente.

3.1 0 Que é um Conjunto de Regras Intencionais Confluentes?

De acordo com a seção 2.3.3.8, um conjunto de regras intencionais é coníluente se o

estado final do banco de dados, após o témiino do processamento destas, não depende da regra

escolhida pma ava]iação quando várias outras estavam disparadasIAWH92].

Cabe ressaltar que só devemos nos preocupar com as regras intencionais que não possuem

prioridades entre si e estão disparadas simultaneamente, pois caso existam prioridades ou apenas uma

regra intencional este)a disparada a cada ciclo ECA a ordem de processamento das regras já está

definida e, consequentemente, o estado anal do banco de dados será único

3.2 Soluções para o Problema da Confluência

Apresentaremos aqui duas maneiras de resolver o problema da confluência de regms

intencionais. Na primeira solução, a semântica de execução de regras é mantida e fmemos a análise

estática sobre tal propriedade. Já na segunda solução, modificamos a semântica.
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3.z. 'l Analise ES ta tida

Neste item, descreveremos um método de resolução do problema da confluência baseado na

análise estática de um conjunto de regras intencionais. Este método foi desenvolvido por Alexander

Aiken, Jennifer Widom e Joseph NI. Hellerstein no IBM -Almaden Research Center e é baseado num

protótipo do sistema gerenciador de banco de dados Starburst.

Basicamente, o método em questão é um algoritmo conservador'' que recebe um con)unto de

regras intencionais e garante sua confluência ou diz que este conjunto pode não ser confluente.

Quando a resposta é a última, o algoritmo em questão isola as regras intencionais responsáveis pelo

problema e detemlina critérios que garantem tal propriedadeIAWH92].

Começaremos o estudo deste método apresentando os grados de execução de regras e a

definição de regras comutadvas. Em seguida veremos o método de análise mencionado e fmemos

considerações a respeito de sua utilização.

3.2.1.1 Grafo de Execução de Regras Intencionais
3.2. 1 . 1 . 1 Definição

Um grato de execução de regras intencionais é um grato orientado cujos vértices

representam estados do processamento de regras e os arcos, as regras escolhidas para avaliação

[AWH92], conforme apresentado na figura 3.1.

Figura 3.1 - Exemplo de um grato de execução dc regras intencionais

Neste grado, cada vértice ou estado .ç do processamento de regras tem dois componentes

o um estado do banco de dados, representado por 1); e

o um conjunto 'rR de regras disparadas e suas tabelas de transição associadas.

E é representado por .ç = rZ), m:J.

i3 Entenderemos melhor esta afirmação nas próximas seções
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Além disso, um caminho de .f, a J, de tamanho zero ou mais é denotado por

SI ' > SZ

3. 2. 1 . 1 .2 Propriedades

Consideremos um conjunto de regras intencionais R e um arco num grato de execução do

estado .ç, = (Z)/, 'IRíJ para o estado Sz = rZ)a 'rKJ representando a escolha da regra r para

processamento. Segundo ]Awn92], este grado possui as seguintes propriedades:

O r pertence ao conjunto de regras elegíveis à avaliação, isto é, r foi disparada e não existe

nenhuma outra regra r' disparada com prioridade superior a r.

o JUêm disso.

1)

2)

as ações de r provocam um ''rollback'' da uansação; ou

existe um subconjunto O das operações executadas pela ação de r tal que as regras

disparadas em m, podem ser derivadas das regras disparadas em 'IR,:

(a) removendo-se r;

(b) removendo-se todas as regras cujas mudanças que as dispararam foram desfeitas

pelas operações em O ; e

(c) adicionando-se todas as regras r' € R tal que as ações de r as dispare.

3.2.1 .2 Comutatividade entre Regras
Seja um conjunto R de regras intencionais. Dadas duas regras C e rJ. pertencentes a R, ambas

sem prioridades e cujas ações não dispararam nenhuma outra regra, e relembrando o conceito de

confluência, seção 3.1, dizemos que estas regras são confluentes se a partir de um estado S do grato de

execução, considerado C e então rJ. produzirá o mesmo estado anal .ç' se considerássemos ç e, em

seguda, C . Este é , justamente, o conceito de regras comutativas, 6lgura 3.2 [AWH92]

A seguir apresentemos condições que, se satisfeitas, nos asseguram que duas regras não
cometam. Mas antes, vejamos a definição de alguns conluntosi4:

D R = {r/, Q, ..., r.} é o conjunto das regras que serão analisadas;

'' Tais definições serão utilizadas no restante deste capítulo.
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D

D

D

P = {C > ç rÁ > a -.} estabelece as prioridades entre as regras definidas pelo usuário, onde

C > rJ. indica que /l. tem precedência sobre ç;

T = {/,, /a -., /.} é o conjunto de tabelas do banco de dados;

O = {<J, P 1 / € T} U {<1), /> 1 / c; T} U {<U, /.f> 1 /.r c; C} é o conjunto de

operações que m(xheicam o banco de dados; onde <1,/> são as inserções na tabela 4 <D,
falcões da tabela / e <U. Ar> é a atualização da coluna r da tabela /./> exc

Segundo [AWH92], o lema abaixo é utiHzado pua vetiâcamlos se duas regras comuum ou

nao

Figura 3.2 - Regas comutaüvas.

Lema 3.1: Sejam duas regras distintas C e rJ e o conjunto O de operações. Se qualquer uma

das condições abaixo são satisfeitas então C e rJ podem ser não comutativas; caso conaário elas

comutam:

(a) a ação de C dispara $

®) a ação de C desfaz as mudanças que disparmam ç;

(c) a ação de C altera informações nas colunas utilizadas na avaliação da condição e execução

da ação de ç

(d) as inserções da ação de C em uma tabela /podem afeur o que a ação de çatualiza ou deleta

na mesma tabela;

(e) ambas as ações de C e ç atuaJizam a mesma coluna na tabela /.

Analisando cuidadosamente este lema, observamos que o mesmo é muito restdavo.

lginemos que as regras C e ç. atualizem a mesma coluna na tabela 4 mas nunca na mesma tupla'

28



Assim, pelo lema anterior estas regras nao comutam, mas sabemos que a atualLzaÇão feita por C não

influi na deita por rJ e, portanto, C e ç são comutativas

Vejamos, infomaalmente, o método para análise da confluência e como resolver esse

inconveniente. Para uma abordagem formal consulteIAWH92].

3.2.1.3 Método para Análise da Confluência
Na agua 3.2, mostramos um par de regms intencionais confidentes. Entretanto esta não é a

situação mais frequente(lembre-se que ambas as regras não dispararam nenhuma outra), na prática

cada uma destas regms pode disparar outras, o que torna a análise do conjunto R mais complexa.

Assim, devemos provar que a partir de um estado .f de um grato de execução GE, a escolha de

qualquer uma das regras elegíveis, C ou ç, produz o mesmo estado anal .ç' neste grato, conforme
apresentado nafigura 3.3.

©sf

tt
S

Figura 3.3 - Confluência dc rcgras intencionais.

Cabe ressaltar na figura 3.3 que no caminho entre .ç, e .ç' estamos considerando as regras

intencionais rJ. e todas as regras intencionais que por ventura sejam disparadas por C e ç Situação

análoga ocone no caminho enfie .$ e .ç

Como C e ç cometam, ç pode ser avaliada a partir do estado .ç, Enuetanto, o que acontece se C

disparar uma regra r que possua prioridade maior que ç? Nesse caso, r deve ser processada antes de ç e

ambas devem ser comutativas. Análise análoga é deita a partir do estado J7

Portanto, estamos construindo um grato com dois caminhos.P, e P? a partir dos estados .ç, e J)

respectivamente. Neste grato de execução, as regras intencionais com prioridade maior que ç formam o

conjunto R,, sendo executadas a partir de .ç.; em seguida podemos executar ç pois não há regms com

prioridade maior que esta, o que origina o estado .f} Similar)ente, as regras intencionais com

precedência maior que C compõem o conjunto R: e são executadas a partir de i$ executamos, então, C e

chegamos a i';. (figura 3.4)

29



©
R

Figura 3.4 - Gmfo de execução representando parte dos caminhos pt c p2

Continuando o caminho P,, podemos, a partir de .ç,' processar as regras intencionais no

conjunto R?, que devem comutar com C e todas as regras pertencentes ao conjunto R,. Analogamente,

executamos as regras em R, a pal'tir do estado 4t Obtendo o estado anal .ç' e, consequentemente,

provando a confluência das regras intencionais em C e ç (figura 3.5).

Figura 3.5 - Gmfo de execução cujos caminhos pt e p2 convcrgcm para o
mesmo estado final.

Segundo [AWH92], a situação descrita acima não é necessariamente válida, pois não sabemos

se há ousas regras intencionais com prioridade maior que as regras do conjunto R, no estado J,.' (por

exemplo, uma das regras intencionais pertencentes a R; podem não ser elegíveis no estado .ç; pois

alguma regra em R. provocou um evento que disparou uma regra com prioridade menor que ç e

superior a regra pertencente a Ra mencionado anteriormente); o mesmo problema ocorre com 4'com

o conjunto R.. Para evitar esta situação, os autores propuseram que o conjunto R. fosse composto de
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todas as regras com prioridade superior às regras do conjunto Rz e vice-versa. Assim, se as regras

intencionaisiC} u R. comutam com {ç} u Rz, então garantimos a existência do estado .ç' e,
consequentemente, a confluência. Tais considerações originam os seguintes requisitos para confluência

de duas regras, extraído deIAWH92l:

De finição : Considere duas regras intencionais C e r/ sem pdoddade entre si, pertencentes ao

conjunto R Sela R, C R e R? C R Construído pelo seguinte algoritmo:

#.+-{4

Rz+- {rj}

Repitaaté queosconjunto:

Ri +- RI uÍrédisparada porra para alguma regra rt c Ri e
r> rz c Ppara alguma regra rze Rz e r:# ri}

Rzç-- RzuÍré disparada porrzpara alguma regra rzc Rze
r> ric Ppara alguma regra rl e Ri er+ íi}

Para todoparde regrasri c RI e rz € Rz. rl erzdevem comutar.

Rt ou R? não mudemâ U/

Assim, o método apresentado em [AWH92] pode ser resumido da seguinte forma:

Se não há caminhos infinitos em nenhum grafo de execução

para a conjunto REntão

Para cada par de regras ri e riem R

Construa os conjuntos Rt e Rz

$e as regras em Rt comutam com as regras de Rz então
o conjunto Ré confluente.

3.2.1 .4 Considerações
Antes de encerramios a discussão do método fomecido em IAWH92], devemos fazer duas

considerações:

o em primeiro lugar, quando a análise do conjunto R determina que o mesmo não é

confluente, é fácil isolar as regras intencionais que violaram esta propriedade.

Freqüentemente, estas regras (C e ç por ex'mplo) são aquelas utilizadas para ' construção
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dos conjuntos R, e R? e não comutam; idendâcadas as regras C e $ a melhor solução é

deânlmlos uma prioridade entre elas; e

o finalmente, o método aqui apresentado baseia-se no lema 3.1 e, como vimos anteriormente,

o mesmo e resta.ti\ o

3.2.2 Modificação da Semântica de Execução de Regras Intencionais
Nesta seção apresentaremos o pro)eto de uma semântica de execução de regras intencionais

que resolve o problema da confluência no decorrer do seu processamento. Tal semântica baseia-se na

semântica de execução descrita no prometo TEMPORA's [BNP91], além de contemplar as principais

caractedsdcas presentes em qualquer semântica de regras.

Antes de abordamlos essa semântica, vamos definir e exempliâcar os conjuntos de ações
consistentes

3.2.2.1 Conjunto de Ações Consistentes
Consideremos duas regras intencionais C e ç, e a tabela rlx, E Z) pertencente a um

determinado banco de dados. Seja t:ambém as ações aí e $ conespondente às regras C e $
respectivamente. Dizemos que estas ações não são consistentes se uma das segwntes condições são
verdadeiras:

D

0

4

a/

x:

INSERTIFiTO T VI'BLUES(x,.y, O e q = DELETE FROM T W'MEXE X=x:

: UPI)H'l'E 7' JET y =J' mERo X=x e q = UPI)HTE T .ÇET y =J" [P'HERA

)c, e

n ,. = rrPn ,4TF TU n/ VJI PIXXU X

=x'
ÇET y = y' mERo X=x e a, = 1)ELE'lE FROiW 'r moRE

Dizemos que um conjunto de ações .d

ações ai e q € .H constantes.

{a,, a2 a.} é consistente se não existirem duas

IS O prometo TEMPORA foi desenvolvido com a colaboração do Imperial College, Inglaterra; BIM, Bélgica; Hitec
Grécia; LPA, Inglaterra; SINTEF, Noruega; SISU, Suécia; "University of Liêge, Bélgica; e UMIST, Inglaterra. O
principal objetivo deste prometo é utilizar a modelagem de regras de negócio associada ao processo de
desenvolvimento de software; para tanto, três modelos conceituais são utilizados: o modelo de Entidade-
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Exeml)lo:

O conytlnto de ações-4' = \.UPDATELeítorSETClassificação : PWHERECodLeitor= IOI,

UPDATE Lekor SET Dtlnscricao = 01/03/98 WHERE CodLeitor = 101, UPDATE Leitor SET

Dt[nscrícao = 02/03/98 WHERE CodLeitor = T02\ é consistente. ]á o conyutito ..'l" = \UPDATE

LeitorSH Dtlnscricao = 01/03/98 WHERECodLeitor= 101, UPDATELeitorSETDtlnscricao =

02/03/98 WHERE CodLeitor = IOl\ não é consistente, pois aras atnaliqações são jeiras soba u

mesma !inca e çoiHtla ch Mbeh Leitor.

3.2.2.2 Semântica Confluente
A origem do problema da confluência de regras intencionais é a necessidade de escolhemlos

uma regm, dente várias regras intencionais disparadas, para avaliação-

Apresentaremos, agora, o algoritmo iterativo que retrata o modelo de execução confluente de

regras intencionais e é executado toda vez que uma ou mais regms estão disparadas.

A idéia básica deste algoritmo é execuür concorrentemente todas as regras do banco de dados

ativo que estejam disparadas em um detemiinado instante, isto é, avaliar simultaneamente todas as

condições destas regras para todas as instâncias do banco de dados que a dispararam e, em seguida,

executarsuas açoes.

Relacionamento Temporal (ERT), o Diagrama de Interações entre Processos (PID) e a Linguagem de Regras
Extemas (ERL). Para maiores detalhes consulte [BNP91 ].
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O algoritmo que expressa esta semântica é o seguin

(E) Construa o conjunto Ede todos os eventos detectados;

(C) Avalie as condiçõesde todasasregras cujos eventos pertençam a E. A partirdesta avaliação constma o
:onjunto Cde todas as condições verdadeiras;

ApagueoconjuntoE;

(A) Gere asaçõesa serem executadas. colocando-as na conjuntoA;

SeAéConsistente

te

Então Execute todas as ações em A;

SenãoAborte;

/oltepara o passo E;

Analisando este algoritmo, observamos duas características extremamente importantes que

amem desta semântica um modelo de execução confluente de regras intencionais.

A primeira delas é a execução concorrente de todas as regras intencionais que estavam

disparadas quando este algodtmo iniciou sua execução. Este tipo de execução evita a escolha de uma

destas regms para avaliação e, consequentemente, a causa do problema da confluência.

Já a segunda característica é a verificação da consistência das ações das regras cujas condições

foram avaliadas como verdadeiras. Após esta verificação, temos a certeza de que a execução destas

ações não são conflitantes e, portanto, sua ordem de execução não inteúere no estado final do banco

de dados.

Assim

confluente.

No próximo capít:ulo, uniremos esta semântica a um novo método de desenvolvimento de
regras intenaonus.

alporimlo ac, 0 g ima implemente uma semântica de execução de regras intencionus
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Capita Lo 4

TABELAS DE DECISÃO COMO FORMA DE REPRESENTAR REGRAS IN'lENCIONAIS

Neste capítulo apresentuemos as Tabelas de Decisão para Bancos de Dados Ativos. Tais
mbelas são uma extensão das tabelas de decisão amplamente difimdidas na literatura. Uma discussão

detalhada sobre estas tabelas encontra-se no Apêndice B.

4.1 Tabelas de Decisão para Bancos de Dados Ativos

Nos capítulos anteriores, constatamos que elaborar sistemas de in6omlação baseados em regras

intencionais não é uma tarefa simples. Parte desta diâculdade deve-se a ausência de uma fenamenta

que nos pemuta analisar a interação entre as regras que possuem o mesmo evento ou que suas açoes

disporem outras regras.

Pensando nesta dificuldade e analisando as vantagens jazidas pelas tabelas de decisão à

ão estruturada. resolvemos desenvolver as Tabelas de Decisão para Bancos de Dadosprograma-

Ativos

A seguir apresentaremos esta nova ferramenta, suas características, bem como sua adequação à

linguagem apresentada no Apêndice A

4.1.1 0 Que é uma Tabela de Decisão para Banco de Dados Ativos?
Uma Tabela de Decisão para Banco de Dados Ativos (IDBDA) é uma representação

labutar dos eventos, condições e ações das regras intencionais.
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Convencionámos uma estrutura pma representação das TDBDA's, que é apresentada abaixo

Figura 4.1 - Estrutura de representação de uma TDBDA

4. 1.2 Interpretação e Estrutura de uma TDBDA
Consideremos a TDBDA apresentada na figura 4.1, esta pode ser interpretada da seguinte

man eira:

"Caso seja solicitada a reserva de um livro, avalie as condições a seguir e execute as ações

apropriadas:

D se o livro lz6odZ/l/zo está disponível então apresente a mensagem 'A reserva não pode ser

feita pois o livro está disponível' e desfaça a transação;

O se o livro 14bdZ/'zno não está disponível e está emprestado ao leitor l/mumDoc; então apresente

a mensagem 'A reserva não pode ser feita pois o leitor está com o livro' e desfaça a

transaçao; e

D se o livro não está disponível e não está emprestado ao leitor IWumDoc; então reserve o livro

e confirme a transação."

Considerando a interpretação acima e a TDBDA da âgura 4.1, podemos observar as seguintes
caractensticas:

o As TDBDA's são compostas por três partes: linha de evento, linhas de condição e

linhas de ação con6om)e apresentado nas figuras 4.2, 4.3 e 4.4, respectivamente.
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)n Reserva(VcodLivro. VNumDoc)
!stáDisponlvel(VcodLivro) r f f
VeMcaseo livro VCodLivro está com o Idtor VnumDoc   r f
Reserva do l&ro     /

nsg('A reserva não pode ser feita, pois o livro está disponível.') Í    
nsg('A reservanãopodeserfeita, poisoleltorestácomolivro.') ' !'P   /  
      2

Roilt)ack 2 2  



Figum 4.2 - Linha de evento de uma 'll)BDA

Z

S
'Reserva da

A reserva não podeser feita. pois o livro está )
A reserva não pode ser feita. pois o leitor está com o livro.')

Rollback

F'igura +.3 - Linhas de condição dc uma TDBD/\

)nReserva(VCodLhro. VNumDoc)
ponüt

' Ve®ca se o livro VcodLjvro

onivel.')ser feita. pois o livro está! A reserva não pode ser feita, pois o leitor está com o livro.

l;igura 4.4 - Linhas dc ação dc uma 'l'DBD/\.

o As linhas de condição possuem duas seções: descrição das condições (figura 4.5) e

entradas de condições (âgura 4.6).

vd(VCodLivro)H

'Reserva do livro
)nível.')ser feita. pois o livro está;4 /gema /7âo

A reserva não podeser fera. pois o leltorestá com o livro.

Rollback

Figura 4.5 Descrição das condições dc uma TDBD/\
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:stáDisponlvei(VCodLivro) r f f

feüca se o livro VCodLivía esta cam o leitor VNumDoc"   r F
'Resewa do livro     /

nsg('A reserva não pode ser feita, pois o livro está disponível.') /    
nsg('A reserva não pode ser feita, pob o leitor esta com o livro.')   /  
      2
Rollback 2 2  



Figura 4.6 - Entendas de condições de uma 'll)BDA

o As linhas de ação são divididas em descrição das ações e entradas de ações, figuras 4.7 e

4.8 respectivamente.

/ro, VNumÍ)o

"I,b/7Üa se o #üo lzcQ: 2

não pode serfelta, pois o livro está dispa

ser feita. pois o leitor está com o livro.Aresewanãopo

Figura 4.7 - Descrição das ações de uma TD13D/\

Figwa 4.8 Entendas de ação dc uma TD13D/\.

Note que as entradas de ação contém números que indicam a ordem de sua execução na regra a

qual fm parte.

D A i-ésima entrada de condição de todas as linhas de condição formam uma coluna de

entradas de condição, figura 4.9. Analogamente, a i-ésima entrada de ação de todas as

linhas de ação fomlam uma coluna de entradas de ação, figura 4.10.
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)n Reserva(VCodLivro, VNumDoc) .........X
:stáDisponlvd(VCodUvro) 'r f f'
VéMicáse o livro VcodLivro está com o leitor VNumDoc" '   r  
Resewa do livro"      

nsg('A reserva não çpde serfelta. poiso livro está disoonüel.')
/    

iiéãÍ'A reserva nãopode perfeita, pois o bltorestá com o ivro ')   /  
:ommit     2
Roliback 2 2  

)n Reserva(VCodLivro. VNumDoc) X
:stáDisponivel(VCodLivro)

r f  
/erüca se o livro VcodLivro está com o leitor VNumDoc   r f
Reserva da livro"      

Bsg('A reserva não pode serfçR /    
iiàjiÀi&erva nãopo   /  
:ommlt*     /.
Rollback   /  



Figura 4.9 - Coluna de entradas dc condição de uma TDBDA

Figura 4.10 - Coluna de entradas de ação de uma TD13DA

Podemos notar que cada coluna de entradas de condição corresponde a uma única coluna de

enfiadas de ação e vice-versa, fomiando, portanto, uma regra situação-açãoió.

Exempb:

.As coluna de entradas de condição e ação da .Pguras 4.9 e 4. 10 jomzam a seguinte nora

situação-açào:

NHENReserva(VCodLivro. VNumDoc)
IFNat(EstáDisponlvel(VCodLlvro»AND"Olhro está com o Leitor" THEN

msg('A reserva não pode ser feita. pois o leitor nãa está com o livro.');
Rollback;

4. 1 .3 Outras Características
O Tabelas de decisão para bancos de dados ativos podem ser classiõcadas em limitada(figura

4.1 1), estendida (âgura 4.12) e mista (figura 4.13). Nas TDBDA's limitadas, as enfiadas de

condições assumem dois valores: V (verdadeiro) ou F (falso). Já nas TDBDA's
estendidas, as descrições das condições são expressões que devem ser complementadas

com o conteúdo das respectivas entradas de condição para se tomar uma expressão lógica

I' Segundo [Tan951. são regras em que uma situação ocorre quando um evento é detectado e -l'na condição é
satisfeita.
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)n Resewa(VCodLivro. VNumDoc)

:stáDisponNeljVCodLivro) r F' .!
' VeMca se Q l&ro Vcodt.&ía está com o leitor VNumDoc   r ' f

Reserva do livro     7

nsg('A reserva não pode serfetta. pois o livrgçltáçjjlpg!!Nçj:.} 7    
nsg('A reserva não pode ser feita. pllg)ror está com a livro.')   /  
      2

Rollback 2 2  

)n Reserva(VcodLivro. VNumDoc)

:stáDisponlvel(VCodUvro) r F f
' VeMca se Q livra VcodLivro está com o lekor VNumDoc   r f
:Reserva do livra   : /

nsg('A reservanãopodeserfetta, poisolivro estádisponivd.') /    
nsg('A reserva não pode ser feita. pois o leitorgtá com o livro.'\   /  
l:ommü     2
Rollback 2    



INag90]. Finalmente, as TDBDA's mistas possuem parte das descrições de condições

similares às limitadas e parte como das tabelas estendidas.

Figura 4.1 1 - Exemplo de uma TDBDA limitada.

Figura 4.12 - Exemplo dc TDBD/\ cstcndida

Figura 4.13 - Exemplo dc uma 'll)BD/\ mista.

D Além dos valores V e F, as entradas de condição admitem o símbolo '-', signiâcando que,

para a regra em questão, a condição poderá ser V ou F. As figuras 4.14 e 4.15 ilustram uma

TDBDA que utiliza o símbolo '-' e a mesma tabela sem este símbolo, respectivamente.

Figura 4.14 - 1:xemplo dc uma TDBD/\ quc utiliza o símbolo
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)n DevolveLNroIME(VCodLivro. VNumDoc)

)tDevoluçãoLivroIME(VcodUvro, VNumDoc)ÉSysdate   f  
quiMtrasosIME(VNumDoc) < 3   r  
:Reaistra a Devolucão do livro. / / /

3uspendeoleltor."     Z
'Aluaiiza o número de atrasos da lekor.   Z 3

:ommit 2 3 4

)n DevolveUvroIME(VCodUvro. VNum.-

)tDevoluçãoLivroIME(VCodLivro, VnumDoc) "'ZSysdate >Sysdate zSys(Üê"'
qumAtrasosIME(VNumDoc}   <'3  
{egistra a Dwolução do livro. / / /

Suspendeoleltor.     2
'Atuaiiza Q número de atíaos do leitor.   2 3

:ommit 2 3 4

)n DevolveLNroIME(VCodLivro, VNumDoc)

)tDevoluçãaLlvroIME(VcodLivro, VNumDoc)=<Sysdate 'r F  
qumAtrasosIME(VNumDoc)   <'.j  
'Recistra a Devoiucão do livro. 7   /

Suspende o leitor.     Z
'Aiualiza o número de atrasos do lekor."   2 3
:omm t 2 3 4

)n DevolveLüroIME(VCodUvro. VNumDoc)

)tDevoluçãoLivroIME(VcodLivro. VNumDoc)=<Sysdate r f F
qumAtrasosIME(VnumDoc)   <'3  
'Reaistra a Devolução do l&ro / / /

;uspende o leitor.     2
Atualiza o número de atrasos do leitor.   Z 3

  2 3 4



algum 4.15 - TDBDA da figura 4.14 sem o símbolo

Uma TDBDA é ambígua quando apresenta ao menos duas regras situação-ação

ambíguas, isto é, duas ou mais regras cuja avaliação de suas respectivas condições as tomam

selecionáveis. As regras intencionais assinaladas na âgura 4.16 são ambíguas e,

consequentemente, a TDBDA também o é.

D

Figura 4. 1 6 - '11)BDA da figura 4. 1 modificada, com duas rcgras ambíguas

4. 1.4 Completude de uma TDBDA
Uma das vantagens de utihzamlos as 'll)BDA's é a facilidade de vedõcamlos,

sistematicamente, se todas as combinações possíveis das entradas de condições são cobertas para um

determinado problema IHum73] INag90] .

Se todas estas combinações estão presentes, dizemos que a tabela em questão é completa. Mais

6omlalmente, uma TDBDA é completa se toda valoração das entradas de condição contempla uma

situação pt:evista nesta tabela

A 'll)BDA da âaura 4.15 é um exemplo de tabela completa

4.1.5 Desmembramento e Aglutinação de TDBDA's
Nesta seção, apresentaremos um método de divisão e junção de TDBDA's, que chamaremos

de desmembramento e aglutinação, respectivamente. Tal método pemlite o particionamento de um

problema complexo em subproblemas tão independentes dos outros quanto possível. Esses
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)n DevolveLivroIME(VCodLivro, VNumDoc) ......-....
)tDevoluçãoLivroIME(VcodLivro. VNumDoc)=<Sysdate [ r r ' f f
yumAtrasosIME(VNumD«) < 3     ' r f
'Reaistra a Devoiucão do livro." / / / /

Susoendeoiekor.       2
'Atuailza Q número de atrasos do leitor."     Z 3
l:ommit 2 ? 3 4

)nReserva(vcodLivro. VNumDoc) -- \
!stâDisponiveljVCodUvro) r z.  
VéÜêãÜo livro VcodLivro está com o leitor VNumDoc"   W F
Resewa doiivro      
qsg('A reserva não pode ser feita. ') / /  
=ommit     2
Rollback 2    



subproblemas são, então, implementados como TDBDA's que interagem através dos eventos externos,

comentados no capítulo 2. Postedom)ente, podemos junta, ou melhor, aglutinar tais tabelas fomlando

a TDBDA conespondente ao problema exposto inicialmente.

A princípio, podemos observar que este método facilita o desenvolvimento "top-down" das

regras intencionais. Onde começamos com uma descrição do problema e re6namos tal descrição em

níveis cada vez menores, até chegamlos a subproblemas ou módulos bem deânidos, simples e,

principalmente, administráveis.

Em consequência disso, as TI)BDA's produzidas também apresentarão uma importante

caractedstica que faceta seu teste e manutenção: a modulatidade.

Vejamos o desemembramento de uma TDBDA.

4.1.5.1 Desmembramento de uma TDBDA
Consideremos a TDBDA da figura 4.17.

Figura 4.17 - 'mBD/\ que trata do empréstimo dc livros a leitores do INÍE.

De acordo com o domínio de aplicação descrito no capítulo 5, ao qual está associada a
TI)BDA deste exemplo, percebemos a existência de daü alí H/oe o primeiro cujo objetivo é vedâcar se

o livro em questão pode ou não ser emprestado e o segundo, se há exemplares do mesmo livro para

serem emprestados. Além disso, notamos que se um detemunado livro não pode ser emprestado, então

não há a necessidade de verificarmos se existem exemplares a serem emprestados na biblioteca.

Logo, poderíamos desmembrar a TDBDA deste exemplo em duas. A primeira contendo a

linha de condição cuja descrição é "Ere/zy)da/5bzlusrHGodZ/1707'; nesta, se o livro só pode ser consultado

abortamos a transição, caso contrário, continuamos o processamento com a chamada à segunda tabela

resultante do desmembramento, através do evento externo " He/7ã:a@dZ/Imzosrl(bdZ/üo, l/WumDoc/'. Esta

última será responsável pela veriâcação da quantidade de livros existentes para empréstimo(figwa

4.18)
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)n Empréstimo(VcodLivro, VnumD«)
:xemplarStatus(VcodLhro} ; r'    
qumExemplaresC(VCodLivro) = NumEmprestados(Vçgg!:j!!gl   r f
:ire VerHcaReservas(VCodLivro, VNumDoc)     /

nsg('Livro separa consulta.} /    
nsg(' Todos os exemplares deste livro estão qlprestados'\   /  
Rollback 2 2  



Figura 4.1 8 - TDB[).\'s resultantes do desmembramento da TDBDA da figura

Cabe ressaltar, que o desmembramento de uma TDBDA não inteúere na confluência das

regras intencionais resultantes; pois a semântica de execução apresentando na seção 3.2.2 baseia-se no

processamento concoKente destas regras desde que suas ações sejam consistentes. Garantindo, assim, a
confluência.

Agora, vamos analisar o processo inverso, garantindo que o processo de desmembramento é
cometo e reversível.

4.17

4.1.5.2 Aglutinação de uma TDBDA
Tomemos as 'll)BDA's da figura 4.18 e vamos aglutina-las. Mas antes, notemos que é a

primeira TDBDA desta figura que dispua a execução da segunda TDBDA.

O processo de aglutinação de duas tabelas tem duas etapas:

O construímos uma terceira 'll)BDA cujo evento é o mesmo da TDBDA que dispara a

execução da segunda tabela c cujas descrições de condição e ação são formadas pela união

das descrições de condição e ação das TDBDA's a serem aglutinadas, excluindo o evento

externo da segunda TDBDA

Figum 4.19 'm13D.\ resultante da aplicação da primeira etapa do processo dc
aglutinação das TDBDA's da õgura 4.18.

 
)n Empréstimo(VcodLlvro, VNumDac)

 
:xemplarStatus(VCodhra) : c'  
:ire VeriticaQtdUvros(VCodLlvro, Vnum[)oc)    
nsg('Livro só para consulta') /  
Roiiback 2  

 
.+- )n VerMcaQtdLivros(VcodLivro. VNumDoc)

  1lWExemplaresC(VcodLivro) = NumEmprestados(VCodLivro) r f
  :ire VerHcaReservas(VcodUvno, VNumDoc)   /

  nsg(' Todos os exemplares deste lüro estão emprestados') /  
    2  

)n Empréstimo(VcodLhro. VnumDoc)

:xemplarStatus(VcodUvro)      
!!!!gÇlgpplaresC(VCodLivro) = NumEmprestados(VcodLivro)      
:ire VerMcaReservas(VCodLivro. VNumDoc)      
nsg('L-ivro só para consulta')      
!!g(.1}4p! os exemplares deste livro estão emprestados')      
Rollback      



D combinamos as entradas de condições destas tabelas, a âm de obtemlos a TDBDA anal

Figura 4.20 - TDBDA resultante da aplicação da segunda etapa do processo de
aglutinação das TDBDA's da figura 4.18.

A 6m de Fom)amos a TDBDA da âgura 4.20, repetimos todas as regras situação-ação da

primeira TDBDA cujas entradas de ação não disporem a execução da segunda 'll)BI)A e, atribuímos o

valor '-' às entradas de condição correspondentes às descrições de condições da segunda TI)BDA. Já as

regras intencionais que disparam a execução da segunda TDBDA, combinamos suas entradas de

condições com todas as enfiadas de condições da segunda TDBDA.

4.1.6 Tradução de TDBDA's para Gatilhos de Bancos de Dados
Até agora, discutimos as 'lDBDA's e seus principais beneãcios. Entretanto, os computadores

são incapazes de entender sua estrutura e, consequentemente, executar as regras intencionais por elas

representadas. Assim, devemos construir processadores'' capazes de entender essas tabelas e traduzir

suas condições e ações em alguma linguagem que possa ser entendida pelos computadores.

Nesta seção adoptaremos um dos métodos frequentemente usado na tradução de tabelas de

decisãon: o teste sequencial.

Este método é o mais intuitivo e consiste, basicamente, em tomarmos o evento da TDBDA em

questão, cada uma de suas regras e gerarmos o comando 'tXZHÃfO#/iZlrZ,46r/iZ/Zf':

' ' Na literatura existe uma distinção entre os processadores que produzem código de baixo nível. processadores
l)ropriamente dito, e os que PK)duzem código em uma linguagem de alto nível, chamados pré-processadores.
'' Para conhecer outros métodos, consulte o Apêndice B.
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)n Empréstimo(VcodLivro. VNumDoc)

:xemplarStatus(VcodLivro) ; r' <>'c' 
!umExemplaresC(VCodLhro) = NumEmprestados(VcodLhro)   r f
:ire VerHcaReservas(VCodLhro. VnumDoc)     7

nsg('Lüro só para consulta') /    
TISg(' Todos os exemplares deste livro estão emprestados')   7  
Rollback 2 2  



Exeml)lo:

Consideremos a'=BD..4 dafgura 4.20. O código pmdtl$dopeh aplicação deste método éo

seguinte:

l:REA TE OR REPLACE RULE Emprestimo

NHENEmprestimo(VCodLivro, VNumDoc)

IFExemplarStatus(VCodUvro)= 'C' THEN

Msg('Livro só para consulta.');

ROLBACK;

ELSIF (ExemplaíStatustVCodLüro)<> 'C') AND

INumExemplares(VCodLivro)=NumEmprestados(VCodLivro)) THEN

msg(' Todos os exemplares deste livro estão emprestados.');

ROLBACK;

ELSIF (Exemplaí$tatus(VCodLivro) <> 'C') AND

INOT(NumExemplares(VCodLivro)=NumEmprestados(VCodLivro))) THEN

FERE VerncaReservas(VCodLivro. VNumDoc);

ENDIF;

E interessante notarmos que o algoritrno de execução de regras intencionais coníluente pode

ser diretamente aplicado às regras intencionais produzidas pela tradução das diversas TDBDA's.

4.2 Vantagens do Uso de TDBDA's sobre o Método Tradicional de

Projeto de Regras Intencionais
O uso de TDBDA's no prometo de regras intencionais traz uma série de vantagens em relação

aos métodos convencionais. São elas:

O nos métodos convencionais, frequentemente, definimos qual conjunto de ações oconerão

para um detemlinado evento se uma ou mais condições são satisfeitas. Já com as
TDBDA's, listamos todas as possíveis condições e ações, associando conjuntos específicos

de condições a ações, fomlando as regras situação-ação desejadas.
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todas as condições e ações associadas a um evento específico estão dispostas graâcamente

num mesmo ]oca], faciHtando o entendimento do inter-relacionamento entre estas e ousas

regras (essencial na verificação da terminação, por exemplo) e htwas manutenções;

verificação automática das entradas de condição auavés da aglutinação e desmembramento

da TDBDA em questão; impedindo, assim, combinações de entradas de condição

incompletas e, até mesmo, impossíveis; e

interface aínie:ável

('4
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Capim H Lo 5

ESTUDO l)E CASO: MOI)ELAGENI DA BIBLIOTECA DO IME/USP

5.1 Introdução

O propósito deste capítulo é apresentar a aplicação das 'll)BDA's a um exemplo do mundo

real. Assim, escolhemos a Biblioteca "Carlos Benjamin de Lyra" do Instituto de Matemática e

Estatística da USP como fonte para a obtenção de tal exemplo.

A seguir, descreveremos a modelagem do sistema para a biblioteca em questão, apresentando

seus objetivos, suas principais funções e regras de negócio, bem como o diagrama de entidade

relacionamento e o esquema de banco de dados associados. Em seguida, aplicaremos as TDBDA's às

regras de negócio descritas e, finalmente, mostraremos um exemplo de desmembramento e
aglutinação das TDBDA's resultantes deste estudo de caso.

5.2 Descrição Geral do Sistema
O fluxo de trabalho da Biblioteca do IME'' é composto por vários subsistemas, tais como

análise para aquisição de novas obras, compras, catalogação e controle bibliotecário.

Em nosso estudo de caso, estaremos considerando apenas o subsistema referente ao console

bibliotecário. Tal subsistema permitirá que o(a) bibliotecário(a) tenha o completo controle do acervo

e dos leitores da biblioteca, bem como dos empréstimos, consultas e reservas feitas pelos leitores (da

Biblioteca do IME e das bibliotecas de outras unidades da USP) e pelo público em geral.

5.3 Principais Regras de Negócio
As regras de negócio, apresentadas a seguir, foram extraídas do Regulamento da

Biblioteca do IME publicado no Diário Oficial de 14/12/1972 [D072]. As mais re]evantes ao
nosso estudo decaso são:

'' Neste texto. nos referenciaremos à Biblioteca "Carlos Benjamin Lyra" do Instituto de Matemática e Estatística da
USP como Biblioteca do IME.
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estão sujeitas ao regime de empréstimo.

rlüJ Caberá à Biblioteca colocar em regime especial de consulta e empréstimo as

obras de leitura básica recomendadas em cursos, quando nesse sentido for

solicitada por algum docente do IME.

rRiJ A Biblioteca será franqueada ao público, para consultas, mediante identiâcação
do consulente.

ríüJ O livro retirado pma consulta no recinto da Biblioteca deve ser devolvido ao

bibliotecário no mesmo dia em que Ihe for entregue.

ÍRsJ O cartão de matrícula é pessoal e intransferível, sendo válido por um ano,

para alunos e por dois anos, para docentes.

rRóJ Para fins de empréstimo poderão ser feitas reservas de livros que não se
encontrarem na Biblioteca.

ÍR71 Ao consulente não será pemutida a reserva de obras que lá se enconuam em

seu poder.

ÍlbJ O prazo de empréstimo poderá ser renovado desde que a obra não tenha sido

reservada por outro leitor.

«PJ Aos alunos de graduação, será facultada a retirada simultânea de até cinco

livros pelo prazo de oito dias corridos.

rR/aJ Aos docentes e aos alunos de pós-graduação será facultada a retirada

simultânea de até dez livros, pelo prazo de trinta dias comidos

rR/,; O aluno que não devolver à Biblioteca a obra retirada por empréstimo, no

prazo estipulado, terá, em seu cartão individual, uma anotação ''em atraso'':

para cada dois dias de atraso.

rK/J Após três anotações ''em atraso", o aluno perderá, por sete dias, o direito ao

emprestlmo.

ÍR/JJ Os dias de férias escolares não serão contados para efeito de cumprimento

da suspensão, mas serão computados para efeito de contagem dos dias de

atraso na devolução.

Além destas regras de negócio estabelecidas no Regulamento da Biblioteca do

subsistema de controle bibliotecário tem as seguintes:

rK/J Os periódicos, as obras de referência e as obras retiradas de circulação não7 e e a
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ÍR/JJ Os leitores das bibliotecas de ousas unidades da USP poderão fazer

reservas.

ÍR/sJ Os leitores das bibliotecas de ousas unidades da USP poderão retirar

simultaneamente até dois livros pelo prazo de oito dias corridos.

5.4 0 Diagrama de IEntidade-Relacionamento da Biblioteca do IME

Na figura 5.1 apresentamos o Diagrama de Entidade-Relacionamento (E-R) que nos mostra,

graficamente, a estrutura lógica geral do banco de dados do subsistema de console bibliotecário da
Biblioteca do IME

5.5 0 Esquema de Banco de Dados da Biblioteca do IME
A seguir apresentamos a lista das tabelas finais do banco de dados que amlazena as

informações do console bibliotecário da Biblioteca do IME e suas respectivas colunas. Tais tabelas

foram obtidas em dois passos; no primeiro, reduzimos o Diagrama E-R a tabelas e, em seguida,

aplicamos o processo de normalização, ambos descritos em ]KS93].

O esquema anal do banco de dados é o seguinte:

3 LIVRO (Çédlaa, Título, Editora, DataPublicação. LocalPublicação. NúmeroPáginas)

3 EXEMPLAR(CódigoLivro, Número, DataChegada, Status)

3 AUTORLIVRO (CódlgoLivro, NomeAutor)

3 COMPRA(CódigoLivro, NúmeroExemplar, Preço. Livraria)

3 DOAÇÃO(CódigoLivro. Número, Doador)
3 PERIÓDICO (Título, Volume. Número. Ano)

3 ASSINATURA (Título. Editora. DataEntrega, Início. Fim)

3 PERMUTA(Título, Instituição, Permutado. Frequência)

3 INSTITUIÇÃO(Nome. Endereço)

3 EVENTO (Nome, Local, Data)
3 BIBLIOTECA(Código, Nome, Unidade. Endereço)

3 LEITORIME (NúmeroDocumento, Nome. Endereço. TipoDocumenta, Classe, Datalnscrição.
NúmeroAtrasos)

3 LEITOROUTRABIBLIOTECA (NúmeroDocumento, NomeBiblioteca. NomeLeitor, npoDacumento,
NúmeroAtrasos)

3 LEITORPUBLICO (NúmeroDocumento, Nome. TlpoDocumento)

3 EMPRESTIMOIME (CódigoLivro, NúmeroExemplar. NúmeroDocumentoLeitor. DataEmpréstimo.
DataDevolução, DataEntregou)
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:MPRESTIM00UTRASBIBL(CódigoLivro, NúmeroExemplar. NúmeroDocumentoLeitor, CódigoBiblioteca,
DataEmpréstimo. DataDevolução, DataEntregou)

CÔNSUL TAPERIÕDICO(Título. NúmeroDocumentoLeitor,Data, DataEntregou)

CONSULTALIVRO (CódigoLivro, NúmeroExemplar, NúmeroDocumentoLeitor, Data. DataEntregau)

RESERVA(CódigoLivro. NúmeroDocumentoLeitor. DataReserva)

SUSPENSÃO(NúmeroDocumentoLeitor, DataSuspensão. NúmeroDias)

EDITORAASSINATURA(Nome doAtributo, NomeEditora, Endereço)

5 .6 Representação das Regras de Negócio Através de TDBDA's
A seguir, apresentaremos as TDBDA's que implementam as principais regras de negócio do

nosso estudo de caso. As TDBDA's apresentadas aqui não estão completas, pois preferimos deixar

os detalhes de implementação para o apêndice C; neste apêndice também mostramos o código de

todas as funções mencionadas abaixo.

5.6.7 Regras de Negócio para a Consulta a Livros

Figura 5.2 - TDBDA com as regras de negócio referentes à consulta a livros.

As funções mencionadas na TDBDA acima realizam as seguintes tarefas:

Numa)rempZanesÃo/a/ rl(bdZ/üo /W AÓC,PZaZiPy. retorna a quantidade de exemplares disponíveis

na biblioteca.

Nu/zzânpnps/aços rl'CÜZ/zzo /W AÓCaZBÉPy: retorna a quantidade de exemplares do livro

l«bdZ/üo que estão emprestados.

o Nz/mZ/üosébr7su#âdos /'H6odZ/üo /W /XiCagieEX7.- retorna a quantidade de exemplares do livro

l/CbdZ/l«o que estão sendo consultados.
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)n ConsultaLivro(VcodLivro, VNumDoc)

qumExemplaresTotal(VcodLivro) = NumEmprestados(Vcodhro) +
\lumUvrosConsultados(VcodLivro)

r f

'Realstra a consulta ao livro.   /

nsg('Nãa há exemplares para consulta.') /  
:ommit   Z
Rollback 2  
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5.6.2. Regras de Negócio para a Consulta a Periódicos

Figum 5.3 - TDBDA com as regras de negócio referentes à consulta a
periódicos.

As funções mencionadas na TDBDA acima realizam as seguintes tarefas:

A4/mRe/üokos r1/7;y1lb /W HHÃ[7ZH/??.' retoma a quantidade de periódicos disponíveis na biblioteca.

Nz/mRe/Üdl:oSÚ0/7s rb'nZZd2 /W /\4C#ZBé#?: retoma a quantidade de periódicos, com o título 1/7}?!d),

queestãosendo consultados.

3

3

5.6.3. Regras de Negócio para a Reserva de Livros

Figura 5.4 - TD13D/\ com as regras dc negócio rcferctcs à Rescn a de Livros.

A função citada na Tlt)BDA acima realiza a seguinte tarefa:

ESZaZ;ZP0/7/le/ rl(bdZ/üo /W /lóCaZBÍXy.' verifica se o livro, cujo código é igual a l/ílbdZ/uzo, está

disponível para empréstimo.
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Reqistra a consulta ao periódico"    
nsg('Não há exemplarespara com /  
ã:ommit   /

Raiiback 2  

)n ResewajVCodLivro, VNumDoc)

:stáDisponível(Vcodl ivro)  
VerHca se o livro VcodLivro está com o leitor VnumDoc"   r f

'Reserva do livro"     '7
nsg('A reserva não pode ser feita, pois o livro está disponível.') /    
111ig('A reserva não pode ser feita, pois o leitor está com o livro.')   /  
:ommit     2
Rollback 2 2  



5.6.4. Regras de Negócio para a Devolução de Livros
Neste item hemos considerar somente a devolução de livros emprestados aos leitores da

Biblioteca do IME, visto que as regras de negócio para as devoluções e6etuadas pelos leitores de
outras bibliotecas da USP são análogas

Figura 5.5 - TDBDA com as regras de negócio referentes à devolução de livros
empresüdos aos leitores da Biblioteca do INÍE.

As funções mencionadas na TDBDA acima realizam as seguintes tarefas:

o ÜDebqaZucaoZiüo#Zf rl/ZbdZ/Kno /W /XÓCaZgíXy.' retoma a data prevista para a devolução do livro

l/CbdZ/Imno que está com o leitor IWumOoc:

3 NumAtrasosIME(VCodLivroINNUMBER, VNumDocINNUMBER): ax:uRX\za. e te\atEIa o t!=bnteta à.e

anotações "em atrasos" para o leitor }«4/mOoc.

5.6.5. Regras de Negócio para a Devolução de Livros Consultados
As regras de negócio para a devolução dos livros consultados e dos periódicos são análogas

Portanto, iremos discutir, neste item, somente as referentes a livros.

Figura 5.6 - TD13DA com as regras de negócio rcfcrcntcs à devolução dc livros
consultados pelos leitores.

53

 
)tDevduçãoUvroIME(VcodLivro. VNumDoc) =<Sysdate r f F
qumAtnsosIME(VnumDoc)   <'3  
Reqiska a Devolução do livro. / / /

SuspendeoleitoF.'     2
Agudiza o número de atrasos do leitor.     ?

:ommit 2 2 4

)n DevolveUvroCon(VCodLivro. VNumDoc)
;ysdate >= (SELECTData

:ROMConsultaLivro

VHERECodigoLivro = VCodLivro
\ND DataEntregou = NULL)

r f f

{umAtrasosGeral(VCodLivro. VnumDac)   <'.j  
Registraadevoluçãodollvro." / / /

Suspende o leitor.     2
hualiza o número de atrasos do leitor.     3

:ommit 2 2 4
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As funções mencionadas na TDBDA acima realizam as seguintes tarefas:

õíemP/a/51az2/s rl(bdbüo /W /\4[#iiçgÉE/.' retoma "r" se o ]ivro só possui exemp]ares para

consulta e 'f"se o livro pode ser emprestado.

3 & ZÉremPZaresC rH6odZ/üo /W /X/ZaZgEH; retoma a quantidade de exemplares em

circulação.

o Ha#ese/zas rl/ílbdZ/l/no /W /lóCaZeéE/; vetiâca se há reservas para o livro cujo código é
fCodLivro.

3 EstaNaReserva(VCodLivroINNUMBER, VNumDocINNUMBER): ve tRcx se o \éçtot VNumDocê, o

próximo leitor na reserva do livro l/ZlbdZiüo.

3 Classificacao(VNumDocINNUMBEh: telnnva a desse ào \eXtot VNumDoc.

Z)Z zscz7baorl /um c /W /UC#g18f#?: retorna a data de inscrição do leitor Id&//zzDoc na

Biblioteca do IME.

3 EstaSuspenso(VNumDocINNUMBER): veüRca se o \dnnt VNumDocesú. sus»casa.

3 NumLivrosLeitorIME(VNumDoc IN NUMBEFb: te\olha a túlneta àe kntos que es\lão

emprestados com o leitor l/WumDoc

5.7. Um Exemplo de Desmembramento e Aglutinação de TDBDA's
Nesta seção, apresentaremos um exemplo de desmembramento e, em seguida, aglutinação

da TDBDA referente ao empréstimo de livros aos leitores da Biblioteca do IME (figuras 5.7 à

5.11)

5.7.1. Desmembramento de uma TDBDA
Neste exemplo de desmembramento procuramos originar módulos, isto é, TDBDA's que

tratam de um único assunto referente ao empréstimo de livros aos leitores da Biblioteca do IME.
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As TDBDA's resultantes do desmembramento da TDBI)A em questão são

F'igura 5.12 - Tt)BDA resultante do desmembramento da TDBDA que
implemente u regms de negócio do empréstimo de livros aos leitores da

Biblioteca do llvIE

Figura 5.13 -TDBDA resultante do desmembramento da 'll)BDA quc
implementa as regras de negócio do empréstimo de livros aos leitores da

Bibliotecado IN[E

Figura 3.1+ - TDBDA rcsultante do desmembramento da 'mBD/\ quc
implementa as regms de negócio do empréstimo de livros aos leitores da

Biblioteca do IfvIE
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)n Empréstimo(VCodLivro, VNumDoc)
#çmplarStatus(VCodLNro) : r' <)'c'
jjle VerHcaQtdLüros(VCodUvro, VNumDoc)   /

pgjhro só para consulta') /  
Roil&ck 2  

)n VerMcaQtdLivros(VCodUvro, VNumDoc)
qumExemDlaresC(VcodLiwo) = NumEmprestados(VCodLivro) r f
    /

nsg(' Todos os exemplares deste livro estão emprestados') /  
Rollback 2  

)n VerificaReservas(VCodLivro, VNumDac)

-láReservas(VcodLlvro) r r f
haNaReserva(VCodLivro. VNumDoc) r F  
:ire Veíncalnscqção(VCodLivro. VNumDoc) /   /

nsg('LNro reservado.')   /  
Roliback   2  
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5.7.3. Considerações sobre Aglutinação e Desmembramento de
TDBDA's: uma Experiência

A TDBDA considerada nos exemplos das duas seções anteriores foi a mais complexa para o

desenvolvimento deste estudo de caso. Para que a mesma retratasse o empréstimo de livros aos

leitores do IME, precisamos decompor tal problema em subproblemas que respondessem as

seguintes questoes:

D O livro pode ser emprestado?

o Há números de exemplares suficientes?

D Há reservas?

D Quem está na reserva?

o Qual o período de empréstimo para este leitor?

D O leitor não está suspenso e sua cota de livros ainda não estourou?

Desenvolvemos, então, uma TDBDA que respondesse cada uma delas e agludnamo-as,

derivando a TDBDA que implementa o empréstimo de livros aos leitores do IME.

Sem este método, o tratamento deste problema seria complexo e correríamos o risco de

desenvolvem)os uma T[)BDA que não o retratasse, como aconteceu nos primórdios desta
dissertação
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Ca pit H lo 6

CONCLUSÃO

Os principais objetivos desta dissertação foram a apresentação do prometo de uma semântica

confluente para o processamento de regras intencionais e o desenvolvimento de um novo método

de prometo destas regras utilizando as tabelas de decisão.

Para tanto, realizamos um amplo estudo sobre bancos de dados ativos e constatamos que

estes são ideais para o desenvolvimento de detemlinados tipos de aplicação, como gerenciamento

de restrições de integridade e sistemas especialistas. Entretanto, ainda haviam vários problemas em

sua utilização, entre os quis a detemlinação do inter-relacionamento entre suas regras; que tratamos

ao estendermos as tabelas de decisão a âim de que suportassem os eventos das regras intencionais.

Além disso, propomos os métodos de desmembramento e aglutinação, que nos comece uma

excelente fenamenta para o desenvolvimento modular de TDBDA's. Tais métodos foram testados

durante a concepção do estudo de caso apresentado no capítulo 5; onde nos deparamos com

TDBDA's complexas, isto é, com um grande número de colunas de enfiadas de condição (como a

TDBDA que retrata o empréstimo de livros aos leitores do IME e possui vinte e cinco colunas de

entradas de condição), e cuja definição estaria sujeita a erros e/ou inconsistências se não

utilizássemos a metodologia de desenvolvimento modular pemuddas pelos métodos apresentados

no capítulo 4.

Outro problema que veriãcamos no deconer de nossos estudos foi o da confluência de

regras intencionais, cuja origem é a escolha de uma regra intencional entre várias dispmadas em um

dado momento. Para resolvermos este problema, apresentamos uma semântica para o
processamento de regras intencionais baseada na execução concorrente de múltiplas regras

disparadas e no conceito de consistência de um conjunto de ações.

Cabe ressaltar que nosso estudo contemplou apenas duas das inúmeras questões relativas

aos bancos de dados ativos, entre elas os problemas da terminação e do detemiinismo observável.

Em projetos futuros pretendemos expandir o tratamento de eventos de um dos Sistemas

adobes de Banco de l)ados Relacionais comercias, como Oracle o:i SQL Servem queGerencl
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uabalham apenas com os eventos "insert", "delete'' e "update" em seus gatilhos ou "tl:igÊ;ers";

implementar a semântica de execução de regras intencionais confluente, ap'esentada no capítulo 3;

desevolver uma ferramenta CASE para TDBDA's que pemlita a tradução automática destas pma

gatilhos de bancos de dados; automatizar o desmembramento e aglutinação de TDBDA's; e,

6nalmente, proletar e implemente a paralelização das consultas pertencentes às 'll)BDA's
desemembradas.
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.aPê n di çe -A

UMA LINGUAGEX{ PARA BANCO DE DADOS ATIVOS

Neste capítulo descreveremos as sintaxes da linguagem de consulta a bancos de dados SQL

("Suuctured Query Language'), da linguagem de programação PL/SQL('Trocedural
Language/Structured Query Language'), ambas baseadas no SGBDR:' Oracle 7.3, e da linguagem

de regras intencionais desenvolvida exclusivamente para esta dissertação

A.l Linguagem de Consulta
A linguagem de consulta que apresentaremos aqui é inteiramc lc baseada na linguagem de

consulta do SGDBR Oracle 7.3 e, conseqüentemente, 100% compatível com a SQL92, padrão

definido pelos comitês ANSI/ISO

A linguagem SQL tem diversas partes ]KS93]]Orc96] :

ü DML("Data Manipulatioti l-atiXuage" on Linguagem de MatiipH@ão de Dados): cons6túc\a da

linguagem de consulta propriamente dita, baseada na álgebra relacional e no cálculo

relacional de tupla, e de comandos para inserir, remover e modificar as tuplas de um

banco dedados

a DDL("Data De$ttihoti L-anguage" ou Linguagem de D4nição de l)caos): seus comandos

pem)item a definição, alteração e remoção dos objetos de um determinado esquema do

banco dedados.

ü 'Tra«.do« Cona«I" ICo«t«le de T««;apõe').

feitas por um ou mais comandos DNnl..

D 'lÇeíno# Co#@/" ÚCa / p/z de .çfiiàíJ. pemute que as propriedades de uma derem)incida

sessão do usuário sejam controladas.

responsável pelo gerenciamento de mudançasUe rS sav

zo Sistema Gerenciador de Banco de Dados Relacional.
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D 'Em&eéj2ed XJQL" 6ç©] EmZ'wi>ü0; segundo ]KS93], a forma embutida da SQL é

designada para dentro de linguagens de programação de uso geral como C, Forram e

Pascal.

A seguir, descreveremos as principais características dos comandos DML de console de

üansações e de uma linguagem de programação. Os leitores que desejarem se aprofundar nestes e

nos demais tópicos devem consultar o "Oracle 7 Servem Concepts Manual":' e ''Oracle 7 Servem

SQL Reference Manual"z do SGBDR Orac]e [Orc96] .

A.í l Linguagem de Manipulação de Dados (DML)
Nesta seção discutiremos a sintaxe básica dos principais comandos DML da SQn

D Coma da .ÇELEC.E recupera informações do banco, ou melhor, das tabelas e visões de

um banco de dados relacional. Sua sintaxezs básica é a seguinte:

SELECT [DISTINCT] {*, coluna [aliasl. -.}

FROMtabe[a[ [. tabe]a2. ...]

[WHERE condição (ões)]

onde

SZZTZ:7 é uma lista de, no máximo, uma coluna

DX97ZWm remove duplicatas

m4/na.' seleciona a coluna ou campo identiâcado

a/zbs.' atribui um cabeçalho diferente às colunas selecionadas

/:/?[2# /aóe/a /.' especifica a tabela que contém as colunas

14#7leX[' ]imita a consulta às ]inhas que satisfazem uma condição

c0/7d7láb.' composta dos nomes de colunas, exp'essões, constantes e

operadores de comparação.

zi Part N' A32534-1 .

22 Pam ob Ar mai8. Is detalhes sobre expressões. constantes e opadores de comparações, consu]te [OK96]
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Exemplo:

Considmmos a tabela Elz©nsümolhTB, do esn :a ü cao aposentado no capíMlo 5.

Vamos nclQerar a data de deuolHção do lit»o c::io código e 001 e está en@nstado ao leitor

L''N'nmDoc.

SEI.ECTDataDevolucao

FROMEmprestimoIME

NHERECodigoLivro = 001

AND NumeroDocumento = VNumDoc

AND DataEntregou= NULL;

D CaPTa do ]NÇERT adiciona novas linhas a uma tabela. A sintaxe ba. ;te comando

é

INSERTINTO tabela [(coluna [ [. co]una2 -.])]

/BLUES (va[or[ [. va]or2. -.])

onde

/2óeü é o nome da tabela na qual os dados serão inseridos

m4/na é o nome da coluna da tabela a ser preenchida

uaZor:' é o valor correspondente à coluna

Exemplo:

V'amos inserir dtia tloum linhas à tabela EmpréstimolXtE.

INSERT INTOEmprestimoIME

/BLUES (002. O1. 123456-78. '01/02/99'. ' 15/02/99'. NULL);

INSERTINTO EmprestimoIME (CodigoLüro. NumeroExemplar,

NumeroDocumentoLeitor, DataEmprestimo)

/BLUES(003. 05. 123456-78, 'O1/02/99');

D Cama/zda t,rpl),4T.E: modifica as linhas existentes de uma detemunada tabela. Sua sintaxe

básica é:
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UPDATEtabeia

Sn colunas = valorl[, colunas = valor2-.]

IWHERE condiçãoll

onde:

Éaóé:á é o nome da tabela que terá seus dados alterados.

co4/na é o nome da coluna que terá seu valor alterado.

zabc' é um valor ou sub-consulta correspondente à coluna mencionada

acima.

c0/7cgl;âo.' identifica as linhas a serem atualizadas

E.xe7@lo:

P''QMOS n$sbar a data de devolução de tlm dos limos do exemplo anterior.

UPDATEEmprestimoIME

SETDataEntregou = sysdatez4

NHERECodLivro = 002

ANDNumeroDocumento = ]23456-78

ANDDataEntregou = NULL;

O Cama do l)ELE'll:: remove uma ou mais linhas existentes em uma tabela. A sintaxe

básica deste comando é:

DELETE[FROM] tabela

IWHERE condiçãoll

onde:

É2óeü é o nome da tabela da qual será removida uma ou mais linhas.

coc?ltáb identifica as linhas a serem removidas.

Exemt)lo:

'/amos remover todos os reÉsms de enzPvéstimos .Feitos pelo leitor myo número do

documento é ]23456-78.

24 Slsda/p é uma função que retoma a data e hora do sistema
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DELETEEmprestimoIME

NHERENumeroDocumento = 123456-78;

A.1.2 Controle de Transações
A unidade básica de processamento de banco de dados é a transição. E esta consiste de um

ou mais comandos DML que alteram, de fomla consistente, os dados deste banco de dados f<S93]

IOrc9q.

Há três comandos que controlam as transições, são eles:

O Coma da COMMIT termina a transição anual e trans6omla em permanente todos os
dados pendentes. Sua sintaxe é:

COMMR;

D Coma da JHt/EPOJINT marca um ponto denso da uansação atual, dividindo-a em

seções menores. A sintaxe deste comando é:

SAVEPOINTnome;

onde

/zona identiâca o "savepoint" a ser criado.

Coma do ROLA.JldCK: temlina a transação anual e descarta todas as alterações de dados

pendentes.Sua sintaxe é:

ROLLBACK[TO [SAVEPOINTI nomes;

0

nO SH l,ZI/;OZWr /lama oz/ nO no/ne desfm a transação corrente até o ponto

especiâcado por nome.

A.2 Linguagem de Programação

Apesar de toda a funcionalidade e eficácia da SQL seu objetivo é criar e manipular

informações. No entanto, desenvolvedores de aplicação necessitam de mais; eles precisam ter a

disposição estruturas de console, variáveis, etc.
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Assim, surgiu uma extensão da SQL a PL/SQL no SGBDR Oracle.

Nesta seção, abordaremos os seguintes tópicos: blocos de código básico, variáveis e

constantes, tipos de dados, eso'usuras de controle e, finalmente, subprogramas.

A.2.1 Bloco PL/SQL
Um bloco PL/SQL é uma unidade composta de declamções e comandos, cujo

objetivo é resolver um problema ou subproblema ]Orc96] .

Este blocos possuem três seções, a saber:

D 'lZ)E(:L4RE '2 contém todas as variáveis, constantes, cursores e ''exceptions"

pelo usuário, que serão referenciadas denso da seção executável

D "BEGJiN'3 contém comandos SQL para manipular dados no banco de

comandos PL/SQL para manipular dados no bloco.

D 'EXCEP170N'e especiâca as ações a serem realizadas quando surgem

condições anomiais dentro da seção executável

pthdPd

definidas

dados e

erros ou

[DECLARE
de c larat tons ]

BEGIN
s tat ement s

[EXCEPT l OX
handl e r s ]

[iigum /\.] - Estrutura dc um b]oco ]'i./SQ]. K)rc961

Há vários tipos de blocos. Nesta dissertação abordaremos apenas os blocos simples e os
subprogramas.

A .2.2 v'ar/áve/s e Constantes
Uma variável é uma área de memória a que se atribui um nome. Esta área nos pemute

armazenar e alterar valores denso de um bloco.

Sua declaração é feita denso da seção 'l)E(:.LHRE" do bloco PL/SQL e a sintaxe que nos

permite faze-la é:
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identificador tipo [NOTNULL]

/' IDEFAULTexpr]a,
onde:

/bb/7&ã:adoc é o nome do identiãlcador

!ipo. UQa àe dado esc2Xax qBINARY.INTEGER, NUMBER [(precisão. esca]a)],

:HAR[(tamanho.máximo)]. LONA, LONG RAW. VARCHAR2(tamanho.máximo),

DHZfe B00ZE4© ou composto (tipos definidos pelo usuário).

/VOTNUZZ: restringe a variável de modo que contenha um valor.

elos qualquer expressão PL/SQL que possa seja um liteinl, outra

variável ou uma expressão envolvendo operadores e funções.

/Genero CHAR(01);

/ContBINARY.INTEGER:= O;

Cabe ressaltar que as variáveis são inicializadas utiHzando o operador de atribuição :=

Já uma constante é um tipo particular de variável cujo valor não pode ser alterado em temp-

de execução. Para definira)os este tipo de variável, udhzamos a seguinte sintaxe:

Identificador CONSTANTtipo := expr;

E.xemT)lo:

/bb/7/7üadoc zPo e elos coram explicados anteriormente.

CZ)W5ZHN7; detemiina que a variável em questão é uma cona

E.xen:bb:

CTaxaluros CONSTANTNUMBER(3,2):= 8.25
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A.2.3 Tipos de Dados
Os tipos de dados detemlinam o formato de amlazenamento, restrições e faixa de valores

válidos de uma variável ou constante. A PL/SQL possui três categorias ]Orc96] :

D /Õol de z&zdoi eíraünr aqueles que retém um só valor e não tem componentes intemos.

Os principais tipos de dados desta categoria são apresentados na âgura A.2.

Figura /\.2 - 1'rincipais tipos dc dados escalarcs da PL/SQi-

D /#of de dazüí rampas/a= contém componentes internos e são reutilizáveis. A PL/SQL
possui vários tipos compostos, como apresentado na figura A.3.

Tipo de Dados Descrição

3iNARYtNTEGER \números inteiros incluídos entre-2147483647 e +2147483647.

qUMBERI(precisão. escala)l números de ponto fios e flutuantes.

IHARt(tamanho.máximo)] ladeia de carácter de tamanho fixo de até 32767bytes.

:ONG ladeia de carácter de tamanho vaíiávelaté 32760 bytes.

LONGMW :adeja de dados binários de até 32760 bytes.

rARCHAR2(tamanho.máximo) ladeia de carácter de tamanho vaíiávelaté 32767bytes.

  Datas e horas.

300LMN armazena três possíveis valores: TRUE. FALSEENULL.

Tipo Descrição Sintaxe

'L/SQL Table

;emelhante aos vetores das linguagens de 3'
;eração (3GL), devem conter dois componentes:

3 uma chave primária do tipo

31NARY.INTEGER. responsável pela
ndexação; e

3 uma coluna do tipo escalar que armazena
seus elementos.

YPE tipo IS TABLE OFtipo.escalarINOTNULL]
INDEXBYBiNAliYINTEGER:

dentificador tipo;

  ;emelhante em estrutura a um registro de uma
}GL, isto é. formado por uma combinação de

''rPEtipolSRECORD
campal tipos [NOTNULL {:= IDEFAULT]expr.



Figura A.3 - Tipos de dados compostos da I'L/SQL

ÚPoí de dador lb@ /doi Pe/o #íwãnn são tipos de dados personalizados, compostos por tipos de

dados básicos e que mantém as mesmas operações destes últimos. Na PL/SQI. a definição de

um tipo definido pelo usuário é feita através da sintaxe a seguia

SUBTYPEnome.subtype IS tipo.básico;
onde:

0

/#)o.óásl:a é um dos tipos analisados nos itens anteriores

A . 2 . 4 Estruturas de Controle

Na PL/SQL e na maioria das linguagens de programação, o programa mais simples começa

na instrução BEáZW do bloco de programa, executa cada insüução seqüencialmente até chegar à

instrução é;VD [Obr92]. A figura A.4 ilusua esta estrutura de conuo]e, cu)o nome é sequência.
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Tipo Desdção Sintaxe

'L/SQL Record )utros tipos de dados. .(campo2tipo2INOTNULLÍ:= IDEFAUL Tlexpr, -l;
dentHcadorüpo;

:URSOS

) SGBDR Oracle usa área de trabalho para o
processamento de informações. A PL/SQL nos
)ermite construir e manipular os dados contidos
nestas áreas através dos cursores.

-lá dois tipos:

3 implícito: declarados implicitamente pela
'USQL para todos os comandos DML; e

3 explícito: declarados pelo programador.

)ECURE

:URSOR nome.cursor IS
:omando.select;



Sqüêhcb

Figura A.4 - Representação da estrutura de controle seqücncial IOrc961.

Entretanto, a maioria dos programas não podem ser expressos de maneira tão simples.

Precisamos, portanto, de estruturas de controle que dêem aos programas a capacidade de agk de

6om)a diferente em situações diferentes. Nesta seção avaliaremos dois outros tipos de estruturas de

controle: condição e iteração (figura A.5).

Co«-liça'

FV F

V

Figura .r\.5 - Rcprcscntaçõcs das estruturas dc controle condição c itcração,
[cspectivamcntc IOrc961

A.2 .4. 1 Condição
Condição ou desvio condicional é implementada pelo comando IF da PL/SQL Tal

comando pemute que ousas instruções sejam executadas seletivamente de acordo com o resultado

da avaliação de uma condição.
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A sintaxe deste comando é

IFcondição THEN
Comandost

IELSIFcondição THEN
:omandos;]

IEL.SE

comandos;]
ENDIF;

onde

m/7(gÊáà é uma variável ou expressão booleana

Exei@lo.

IF Vcontador> 0 THEN

Rn'URN(TRUZ);

EBE

RnURN(FALSO);

ENDIF;

A.2.4.2 lteração
A iteração é a estrutura de console que habilita os desenvolvedores a repetirem, em seus

programas, uma seqüência de comandos de acordo com a condição testada nesta estatura.

Há três comandos que implementam esta estrutura de controle no PL/SQL a sabem

C] L00n neste comando, as instruções a serem repetidas são escritas entre as palavras

chaves 20aP e ZllVD Zoar , como apresentado na sintaxe abaixo. Para controlamlos este

comando, devemos ter uma condição de desvio que, no caso da PL/SQL é a instrução
EXIT IWHEN condiçãol.

LOOP

comandosl;

comandos21

EXIT IWHEN condiçãoj;

ENDLOOP;
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ExenOlo.

/Soma := O;

/Max:= IO;

/Cona:= 1;

LOOP

mama .'= 16oma -' lzG0/74

EXITWHEN VCont> VMax;

ENDLOOP;

0 FOR; tem a mesma esuutura geral do comando Zé?(#: no entanto, o número de iterações

é pré-definido. Sua sintaxe é a seguinte:

FORindice IN[REVERSEllimite.inferior .- limite.superiorL00P

comandosl;

comandos2;

ENDLOOP,

onde

üdbe é um número inteiro declinado implicitamente cujo valor aumenta

automaticamente ou diminui de um em um em cada iteração do loop até

ser alcançado o limite superior.

#FPZIRSE faz com que o índice diminua com cada iteração a partir do

limite superior até o inferior.

Exemplo.

/Soma := O;

FORVContiNI...10LOOP

/Soma := VSoma + VCont.

ENDLOOP;

o IP'H/LE: este comando repete uma sequência de instruções até a condição controladora

não ser mais 77iit/e observemos sua sintaxe:
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NHILEcondição L 00P

comandosl;

comandos2;

ENDLOOP;

E.xet@lo.

dSoma ;= 0;

/Cont:= 1;

FOR VCortt <:

l/Soma :=

ENDLOOP;

]OLOOP

/Soma + VCont;

A.2. 5 Subprogramas
A divisão de um programa em pequenas partes, ou subprogramas

e manutenção mais simples; pois cada uma destas pequenas partes podem

do programa principal e, quando estiverem cornetas, integradas ao mesmo.

O PL/SQL possui duas categorias de subprogramas, a saber:

o '7)mfed#a't é um subprograma que pode conter uma lista

precisa retornar um valor. Sua sintaxe é:

PROCEDUREnome [(parâmetro. -.)]

6

toma a sua criação, teste

ser testadas independente

de parâmetros, mas não

bloco.PL/SQL;

onde

/7cvne é o nome da "procedure''

pa/áme#a é a sintaxe de parâmeuo mostrada no final deste item; e

Z)foco rZ/SOZ: é o corpo da procedure que define a ação realizada pela

procedure, e cuja sintaxe foi estudada no item 4.1 .2.1.
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Exemplo:

PROCEDUREEstaSuspenso(VNumDocINNUMBER. VContadorOUTNUMBER)
/* Verifica se o leitor"VnumDoc" estásuspenso. */

RRURNBOOLmN
6

/OkBOOLUN;

SELEaCOUNT(*)
UNTO vContador

FROMSuspensao
NHERENumeroDocumento = VNumi)oc

AND SYSDATEBETWEENDtSuspensaoAND (DtSuspensao +
NumDias);

BEGIN

END EstaSuspenso;

D 'F##üb#'{ é um subprograma que deve retomar um valor, e é invocado como parte de

uma expressão. A sintaxe desta categoria de subprogramas é a seguinte:

FUNCTIONnome [(parâmetro. .-)]

RETURNtipo.de.dado

6
bloco PL/SQL;

onde

/iZ:7Z/fiW z»o.d9.macha detemuna o tipo de dado a ser retomado pela

função em questão; e

Z)/oco rZ/S©E: dentro do bloco.PL/SQL devemos incluir o comando

ÃZ:7ZaW uuZo/; a fim da fiinção retoma um valor do mesmo tipo do

tipo.de.dado aa &edax:a-çãn RHURN.
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E.xei@lo.

FUNCTION Dtlnscricao(VNumDoc IN NUMBER)

/* Retoma a data de inscrição do leitor" VnumDoc" na Biblioteca do IME. */
RHURNDATE

/Dtlnscricao DATE;
6

BEGiN
SELECI Datalnscrícao
UNTO VDtlnscricao

FROMLeitoriME

NHERENumeroDocumento = VNumDoc;

RETURN VDtlnscricao;
ENDDtlnscricao;

Na sintaxe das duas categorias de subprogramas aqui apresentadas, notamos um novo

elemento da linguagem PL/SQL: os parâmetros. A sintaxe deste novo elemento é:

nome.parâmetro [iNjOUTjtN 0UTjtipo.de.dado

[t:= IDEFAULD expr]
onde:

/W para um valor do ambiente de chamada ao subprograma;

0Z/X retoma um valor a partir da "procedure'' para o ambiente de

chamada; e

/W OZ/7i passa um valor do ambiente de chamada a uma "procedure'' e

retorna um valor possivelmente diferente da "procedure" para o

ambiente de chamada.

E.templo.

VNumi)ocINNUMBER

/NumDocINNUMBER, VContador OUTNUMBER

A.2. 6 Interagindo com o Oracle
A PL/SQL interage com o Oracle utilizando os mesmos comandos descritos nas seções

A.l.l e A.2.1, à exceção do comando "SEZÂZ:7'

Vejamos a modiâcação necessária no comando ''SEZÃO'
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SELECTlista seled

INTOname.da variáveljnome.do.registro

FROM tabela

[WHERE condição (ões)]
onde

®áa.seHpcl é uma lista de pelo menos uma coluna e pode incluir
expressões SQI. funções ou fiinções de grupo;

/7a77e-.cX?. ua/üue/ é a variável escalar para reter o valor recuperado;

/Tome.ci)./z:yü#a é um RECORD PL/SQL para reter valores

recuperados;

Éaóeü especiõca o(s) nome(s) da(s) tabela(s) do banco de dados; e

m/7dêáã é composto de nomes de colunas, expressões, restrições de

integridade e operadores, incluindo variáveis e constantes da PL/SQL

Exemplo.

SELECTDatalnscricao

UNTO VUlnscdcao

FROMLeitarIME

NHERENumeraDocumento = VNumDoc;

Note que a cláusula /WÃO contém as variáveis de saída para o recebimento dos dados e que o

comando acima deve retomar exatamente uma linha, caso contrário ocorrerá um erro.

A.3 Linguagem de Regras Intencionais
A linguagem de regras intencionais, discutida nesta seção, é composta por uês comandos

que nos pemute defini-las e manipula-las, a saber:

ü CREATERULE,

3 DROPRULE,e

ü ALTERRULE.
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A 3 1 0 Comando CREATERULE

Este comando é usado para a criação de uma regra intencional. Sua sintaxe é a seguinte

:REATE[ORREPLACE]RULEname

NHEN evento

jIFcondição]

[HENação;
onde:

ORREPU a «c'ia a reg'a intendon,l se ela já existe;

/game é o nome da regra intencional a ser calada ou substituída;

euen/o.' especiâca um ou mais eventos que dispararão a regra intencional.

Nesta linguagem de regras, os eventos permitidos são "»lseW on /aóeü",

"(Êáe/e áom /aóeZg', ''apdu/e /aü/#' e os eventos extemos(abordados no

anal desta seção);

c0/7cgF30-' especiâca os testes adicionais que serão feitos quando esta regra

é disparada. Esta cláusula é idêntica à cláusula "/l##7?P' do comando

SELECP',e

aç;ü.' bloco PL/SQL contendo os comandos que serão executados

quando a referida regra é disparada e sua condição avaliada como 'V.

E.templo:

:REATEORREPLACERULEEmprestimo

NHENEmprestimo(VCodLivro, VNumDoc)

IFExemplaíStatus(VCodLivro) = 'C' THEN

Msg('Livra só para consulta.');

ROLLBACK;

ELSIF(ExemplarStatus(VCodLivro) <> 'C') AND

INumExemplares(VCodLivro)=NumEmprestados(VCadLivro)) THEN

msg(' Todos os exemplares deste livro estão emprestados.');

ROLBACK;

ELSIF(ExemplarStatus(VCodLivío) <> 'C') AND
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INOT(NumExemplares(VCodLivro)=NumEmprestados(VCodLiwo») THEN

FERE VerMcaReservas(VCodLivro. VNumDoc);

ENDIF;

A . 3.2 0 Comando DROPRUIE

Este comando remove uma regra intencional do banco de dados ativo
seguinte:

Sua sintaxe é a

L)RUPRULt narre;

E.xe12il=Plo:

DROPRULEEmprestimo;

A . 3. 3 0 Comando N.TERRuu

Nos pemüte habilitar ou desabibtar uma regra intencional. Para tanto, utilizamos a seguinte
sin taxe:

AL TERRULEnametENABLEJDISABLE}.

onde

ÉHHBZE habilita uma regra intencional; e

Z#SaaZh desabi.fita uma regra intencional.

E.templo:

AL TER RULE Emprestimo DISABLE;

A . 3. 4 Outras Características

Além dos comandos apresentados nas seções anteriores, a sintaxe desta linguagem de regras

intencionais possui algumas características que merecem destaque:

o eventos externos;

o valores de uansição; e

D prioridades ergue regras.

Os eventos extemos são ideais para as regras intencionais que implemenum sistemas

pertencentes a um domínio de aplicação especíâco. Tais eventos possuem duas caractedsticas
diferenciais:
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D sua pmametrização; e

D serem (üsparados pela própria aplicação

Sua sintaxe é:

FIREnome.evento[(parâmetro, .«)] [: operação];

ExellQlo:

Emprestimo(VCodLivro, VnumDoc);

Para dispara-los, emitimos o comando:

FIREnome.evento[(parâmetro. .-)];

Exen4)lo:

FIREEmprestimo(001, 123456-78);

Já os valores de transição são obtidos através dos parâmetros 6omecidos pelos eventos
externos.

Finalmente, não utilizamos prioridades entre regras, pois a semântica de execução de

regras intencionais que apresentamos no capít:ulo 3 resolve o problema de tempos mais de uma regra

disparada em um dado momento.
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APên dica B

TABELASDEDECISÂO

No final dos anos 60 surgiu a programação estrutumda. Segundo V. Setzer]Set92], este

pmadigna está baseado em três conceitos: desenvolvimento "top-down" ou por re6namentos

sucessivos, modularização e uso de uês estruturas básicas -- seqüência de comandos(início -. 6m)

altemativas (se -. então -. senão e suas variações), e iterações (enquanto .- baça e variações).

Mas, apesar das inovações unidas pela programação estruturada, continuamos a ter

problemas no prometo, implementação e manutenção de progmmas. Isto se deve, principalmente, à

distância entre a linguagem natural e as linguagens de programação. Geram Weiberg ]Wei71]

expressa claramente esta dificuldade: ".- quando conversamos com nossos computadores

infelizmente, na maioria das vezes, estamos f:içando línguas diferentes ...".

Além disso, uma das estruturas da programação estruturada que, em alguns casos, tomava

se bastante complexa é a altemativa. Vejamos um simples exemplo extraído de [Obr92]

k=xemblo:

LmaÚne que você está paThCipando de umjoXO de alar usando tina caixa cheia de bolas

anta e branca. Umjogadorpega tinas boh da caixa ao acho e, d@endendo da combinação de

;ares escolhiam, ele serátbazo na seguinte bmbowào:

Pa« cod$'a' «tejogo «'am« a «Pinte est«t«a.
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Se PrimeiraBola = Branca então

SeSegundaBola = Branca então
Aposta +- 0;

Senão

Aposta +- Aposta * 2/3;

Se SegundaBola = Branca então

Aposta ç- Aposta * lzs;
senão

Aposta +-- Aposta * 2;

Apesm de simp]es, não é difícil imagina quão complexo o exemplo acima poderia tomar-se,

se acrescentam)os algumas bolas de cores diferentes.

As tabelas de decisão surgiram para a)udar o entendimento e, consequentemente,

implementação e manutenção de estruturas altemativas ou regras de decisão complexas. Segundo

INag90], seu principal objetivo era introduzir uma estruturação de algoritmos em nível mais alto do

que o da programação estruturada.

O uso das tabelas de decisão iniciou-se em 1957 com o Prometo de Sistemas Integrados da

''General Eletric". A partir deste pro)eto muitos trabalhos foram desenvolvidos, entre eles: O

FORTAB, desenvolvido pela IBM e ''Randy Corporation"; e o DETAB-X ("Decision Table,

Experimental'). Em 1989, surgiu o ''Logical Gem'', um pré-processador que traduz tabelas de

decisão em linguagens como Pascal, C, FORTRAN e dBase.

E claro que esm ferramenta apresenta limitações; mas, neste t:rabalho, estaremos

interessados apenas em suas características

Senão

B. l Regras de Decisão
As regras de decisão são sentenças da forma

Se CONDlgO entãoA gO

onde Cil;yUC)UÇ40 é uma expressão booleana e ,leio é o nome de uma ação ou de um conjunto delas

5 SÓ incluímos esta condição por questões didáticas
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Exe@lo:

se sequndat30la = Branca então

Aposta +- O;

.AqHia condição éSegutidaBola = Branca e a anão, Aposta +- 0.

Uma regra de decisão pode ser interpretada da seguinte 6om)a:

'AÇAO" será executada se "CONDIÇÃO" é verdadeira.

B.2 0 Que é uma Tabela de Decisão?

Uma tabela de decisão é uma representação tabulm das regras de decisão, isto é, uma

fomla tubular de apresentarmos as condições e as ações dos ajgotitmos.

Na literatura, existem várias fomias para representamlos as tabelas de decisão, sendo que a

mais utilizada é apresentada na figura B.l.

Figura B.l Uma das formas dc representarmos as tabelas dc decisão

B.3 Estrutura e Interpretação das Tabelas de Decisão

Segundo Nagayama INag90], a tabela de decisão da figura B.l é interpretada da seguinte
comia:

o se P17meznaBob = Bnn#ca e .çeHwmdaBoéz = Bnu#ra, então serão executados os comandos

Aposta +- 0 e lil4)Hma('Você Perdeul'), tespecüvamettte\

o se PrzmànnBoü = Bna#cn e .çe2w#daBab Branca, então será executado o comando JPoí/a

e"- A4)osga 'k 213',
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o se Pn»annBob Bna#ca e .çeZ züBob = Branca, então será executado o comando HPoíía

+"- Aposta + l\

o se PrzhànaBoh # Branca e .fe2K#daBoü # Branca, então será executado o comando HPaí/a

(-- Aposta + 2.

Observando a tabela de decisão da figura B.l e sua interpretação, notamos que a diferença

enfie esta e uma tabela de decisão para banco de dados ativo (IDBDA) é a ausência da linha de
evento.

Assim, as tabelas de decisão são divididas em duas partes: linhas de condição e de ação

(âgura B.2). Que por sua vez possuem duas seções cada: descrição e entradas de condições e
descrição e entradas de ações (figura B.3) .

Branca r
Ê

Bola = Branca r

;ta * 2r2 é..-

â

Figum B.2 l.unhas de condição c ação dc uma tabela de decisão

Descrição
das

Condições

Entradas
de

Condição2

Ü +postal--
testa {--

bos/a +- ,#usÊa '.?B &

Eiigura 13.3 -- Descrições c cnuradas de c açõcs

Cabe ressaltar que as entradas de ação também possuem números que indicam a ordem de

sua execução na regra a qual faz parte.
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B. 4 Outras Características

Até agora, nos limitamos a apresentar as tabelas de decisão na sua representação mais

simples. No entanto, estas tabelas detém outras representações e caractedsdcas que as tomam mais

poderosas, são elas:

o tabelas de decisão estendidas e mistas;

o condições dependentes e independentes;

Q utilização dos símbolos S', "k' e '-'l

o "else rule"; e

o regras e tabela de decisão ambíguas.

B.4.1 Tabelas de Decisão Estendidas e Mistas
A tabela de decisão que mostramos no início deste capítulo (figura B.l) é um bom exemplo

da representação limitada destas tabelas. Nela, as descrições de todas as condições contêm uma

expressão lógica com valor V ou F

As descrições das condições de uma tabela de decisão estendida são expressões que

devem ser complementadas com o conteúdo das respectivas enfiadas de condição para se tomar

uma expressão lógica INag 901. A figura B.4 é um exemplo deste tipo de tabela de decisão.

Figura 13.+ - Exemplo dc uma tabcla dc decisão estendida.

As tabelas de decisão mistas têm parte de suas descrições de condições com a das tabelas

limitadas e parte como das tabelas estendidas (figura B.5).
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PrimeiraBola = Branca = Branca É Branca ?E Brinca
;egundaBola =Branca + Branca = Braça + Branca

@os/a +.-. 0 /      
\postal- Aposta'Z/3   /    
Aposta +- Aposta ' l     /  
.'bus/a +- ,#us/a '.?       /

mprima(' VocêPerdeul') 2      



B.4.2 Condições Dependentes e Independentes
As condições de uma tabela de decisão podem ser dependentes ou independentes.

Segundo INag90], as condições dependentes são classificadas em dois tipos:

o oP#íz/ame /e a@e de /?l.. se a descrição de ambas as condições operam sobre uma variável

com«n (âg-«a B.6);

Exemplos dc tabela de decisão mistaFWnra B.5 a ISC pio

Figura B.6 - Exemplo de condições explicitamente dependentes.

o i12@#a/üme /e zZ@e de /?i.' se, embora, não operem sobre uma variável comum, a semântica

do problema particular as torne inter-relacionadas(figura B.'D.

Figura 13.7 - Exemplo de condições implicitamente dependentes.

Nesta figura, observamos que o fato de "Sao : Masca/üd' ser falso implica que a pessoa não

possui certificado de reservista; de acordo, é cimo, com o domínio do problema em questão.

Caso as condições não sejam de nenhum destes tipos, dizemos que as mesmas são

independentes.
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PdmeimBoia = Branca r r f f
iegundaBola = Branca +Branca = Branca + Brinca

,4msáa e..-. 0 /      
e\posta +- Aposta ' 2/3   7    
.#DS/a +-@5/a ' /     /  
\posta +- Aposta ' 2       /

mprima(' VocêPerdeul') 2      

  r f
X-2 F r
'4/ 7  
'4z   r

Sexo = Masculino r r F
íenCertücadoResewista r F f

4, /    
'4?   /  
&     /



B.4.3 0s Símbolos '$', ''' e '-'
Além dos valores V e F, as entradas de condições admitem üês outros símbolos ('$', ''k' e

que, na verdade, representam tais valores.

Os símbolos '$' e ''k', segundo INag90], detemlinam que a condição em questão não é

importante pma a regra de decisão que está sendo testada, mas se o teste 6or feito, tem o significado

idêntico a V e F, respectivamente. Tais enfiadas são usadas pma condições dependentes que, em

conseqüência da avaliação de outras condições, são verdadeiras ou falsas

Exemplo:

Consideremos a tabela de decisão da.PXura B.7. Podemos obsewar se "Sexo= Feminino",

etitào a SeXun(h cottdição desta coltlna de condições será falsa. Por anho l(zdo, se

TemCertMcadoReservlsta é verdadeiro, então a palmeira condição desta tabela será verdadeira.

Lago, utilizando os símbolos 'S' e '+' temos a seguinte tabela de decisão:

Figum B.8 - Exemplo de utilização dos símbolos 'S' e ''p

Já uma enfiada de condição com o símbolo '-' significa que, para a regm em questão, a

condição poderá ser V ou F.

Exemplo:

./amos mod$car o exenQlo dado no início deste capítulo de taljorma que ojogdor seria

paga na pmPorçào mostrada a seguir

C)bsewamos qne se a pHmeira bobjor branca, ojogadorperderá ind@etldente da cor ü

segunda bola. .Assim, usando o símbolo '-' obtemos a seguinte tabela de decisão:
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Sexo = Masculino $ r f
[emCertãcadoResewista r f P

'4/ /    
&   /  
4     /

Ptimeim Bola Segunda Bola Rateio
Branca    
Branca    
Pata Branca  
anta    



B.4.4 "Else Rude"
Segundo INag90], a ''else tule" é uma regra especificada nas tabelas de decisão que será

selecionada sempre que nenhuma das regras R,, Rz, ..., R. é selecionada.

Há vários tipos de aplicações para este tipo de regra. No entanto, a mais intuitiva é a

utilizarmos no tratamento de erros, conforme apresentado no exemplo abaixo.

âZse

Figura B.lO - Exemplo dc "case tule'

B.4.5 Regras e Tabelas de Decisão Ambíguas
Dado um conjunto de regras de decisão, podemos analisa-los quanto sua ambiguidade ou

não. Para tanto, basta verificarmos se existem duas ou mais regras cuja a avaliação de suas

respectivas condições as tornam selecionáveis simultaneamente. Tais regras são ditas ambíguas.

As regms de decisão da figura B.l l são ambíguas.

Figura B.l 1 - Exemplo de Tabela de l)casão /\mbígua.

Segundo INag90], uma tabela de decisão é ambígua se possuir regras ambíguas. Portanto,

a tabela de decisão do exemplo acima é ambígua.
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PrimeiraBoia = Branca r f f
iegundaBola = Branca   r F

Aposta +- O /    
l\posta +- Aposta * 2/3      
.'kus/a ê- ,'k»sía * /   /  
,'kus/a +- ,@as/a *.?     /

mprima(' Você Perdeul') 2    

G r r f  
G f r f  
'4/ /   /  
4   / 2  

        /

G r  
G   r
'4/ /  
&   /



B.5 Completude de uma Tabela de Decisão
Dizemos que uma tabela de decisão é completa se todas as combinações possíveis das

entradas de condições são cobertas por esta tabela.

A tabela de decisão da âgura B.12 é um exemplo de tabela completa.

F'igura B.12 - Exemplo de Tabela de Decisão Completa.

Nem sempre é interessante termos tabelas de decisões completas, pois as mesmas podem

toma-se onerosas ou não condizerem com os respectivos domínios de aplicação.

E.xel@lo:

Ima@ne que muitas das regam de lama deteminada tabela exemtem m mesmas anões e

Possuam as mesmas büohdades.

Vejamos ouço exemplo.

E.xempb:

Considenmos a tabela de decisão da Jignra B.7. E óbvio que m condições Sexo

Masculino e TemCertificadoReservista nunccf' assumirão os valores F e V, reQectiuamente. l--Dgo

não devemos considera-!os nesta fabeb.

Segundo [Hum73], existem duas formas de resolvemos os problemas mencionados nos

exemplos acima:

o usar o símbolo '- ', indicando que o estado da condição em questão é inelevante. No

primeiro exemplo, as entradas de condição de todas as regras intencionais que

executarem as mesmas ações seriam substituídas pelo símbolo '-'.

Neste método, cada símbolo '-' pode ser desdobrado em duas regras.

" Segundo a Constituição em vigor
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?rimeiraBola = Branca r r f f
3eaundaBoia = Branca r f r f

,@0SZ2 +.-. 0 r      
l\posta +- Aposta * 2/3   /    
@5la +- .'Pus/a ' /     Í  
aposta +- Aposta * 2       /

mprima(' VacêPerdeul') 2      



Exemplo.

2regras

4 regras

l regra

4regras +

11 regras

Símbolo

O total possível de regras é igual a 16 e o número de regras representadas, 11. Portanto:

a tabela de decisão acima não é completa.

usar a regra "else'' ou ''else rude". Neste caso, a tabela de decisão da figura B.7 poderia

ser rescrita, originando a tabela da figura B.14.

Figura B.13 Número de Regras de uma Tabela de Decisão que Utiliza or ah h

D

Esse

Figura B.14 - Uso da Regra "Elsc'

Uma desvantagem deste método é a impossibilidade de garantimlos a completude da

tabela de decisão que o utiliza, pois ou as regras estão implicitamente representadas ou

são cobertas pela "else tule". Com a prática, notaremos que uma regra relevante poderá

ser esquecida facilmente durante o desenvolvimento da aplicação em questão.

B. 6 Divisão e Fatoração de Tabelas de Decisão
Neste item discutiremos, essencialmente, a fatoração de tabelas de decisão. Tal assunto será

utilizado no anal deste capítulo, quando discutiremos alguns métodos para a uadução destas tabelas.

Mas antes, vejamos o processo de divisão de uma tabela de decisão.
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B.6.1 Divisão de Tabelas de Decisão
Segundo Nagayama INag90], para dividimlos uma tabela de decisão 7'-- com condições C,,

Czr .-, Ç,,; ações .4,, .Hz ..., .'']/ e regras R,, Ra ..., R. -- por uma condição Cõ devemos toma cada

regra Rf e construir seus respectivos ral!/##/ar Rjí = {CP C#, -., C, 0, Ci..P '-, C.# .dP .''ã?.p -., H/} com

/ SI,/ .<#. Em seguida, fom)amos dois novos conjuntos com base em R; são eles .?e,, = {Rjí ; (; =

'r; g'o# t'em T} e Z. = {R#= Cy = F; '+'o# c' fm T}. A partir destes conjuntos, construímos duas

tabelas:

0 T,,, contendo as condições de R',, e suas respectivas ações e regras; e

D T., formada analogamente

Caso R',, # g e/ou R'. # é7, dizemos que essas duas tabelas são a divisão de apela linha de

condição CI.

E.xeT@lo:

Sda a seguinte tabela de decisão:

R] Rz R3 R4

liigura B.15 - Tabela de Decisão do Exemplo do Início do Capítulo.

Diüditido esta tabela pela condição Cz(SegnnchBoh = Branca), obtemos os seguintes conyHntos.

o R

o R

2

/

2

2

j

?

J

{c,,

{c,,

{c,,

{c,,

'r:'.H,,'.d;,:.4,'.d,}

'KI' .,1 ,,' ..1,' .,4;,' .,4, }

P1' .,4,,' .,4,' .,43' .,4, }

F:' .,4 ,,' .,4,' ..4 ,' ..4, }

D R

u R

Agora, podemosjomar os conjuntos 'R... e 'R.
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6 PãmelraBola = Branca r r f f
G ;egundaBola = Branca r f r f
  ,'kusÉa +.- 0 /      

/ \posta +- Aposta * 2/3   /    
Ç ,'k»sXa +- ,@asZa ' /     /  
43 .'kus/a +-Ws/a *2'       /

Ç mprima (' VocêPerdeul' ) 2      



{ R;,, R',}

o .2?. = { R', #,}

E as nOeúva tabela de decisão.

Figura 13.16 - Tabela de Decisção T2V, resultante da divisão da tabela da
algum B.15.

Figura B.17 - Tabela dc Dccisção T2F, resultante da divisão da tabela da
nyum B.15.

Na prática, formamos a tabela T., mantendo todas as regras de 'r com entradas de condição

'V, '$' ou '-' na linha de condição Ci e retirando as regras com outras entradas de condição.

Analogamente, podemos formar a tabela r., no entanto mantemos as entradas de condição 'F', "k'

B.6.2 Fatoração de Tabelas de Decisão por uma Linha de Condição
Seja T uma tabela de decisão limitada não trivial e T., e TP a divisão de T por CP Considere

uma tabela de decisão 7'' com uma úúca condição e duas ações ,4, e .4,, onde ..4, é uma chamada

para a execução de T., e .42, para Tr (âgura B.18).

ou -

Figura B.18 - Tabela dc Decisão T

Ao conjunto de rl T., e TP., com execução iniciada em rl denominamos fatoração de apela

linha de condição C.
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)dmelraBola = Branca r f
4ns/a f.- a /  

,'Pos/a +-- ,'kus/a 'Z3    
,'Ws/a +- ,@05ia ' /   /

.'kus/a +- ,'bus/a '.?    
mprima(' VocêPerdeul') 2  

)dmeiraBoia = Branca r f
,W«a e.- 0    

\posta +- Aposta * 2/3 /  
.'kus/a e- ,@os/a ' /    
.'kusza +- ,@05ã2 *.?   /

mprima(' Você Perdeul')    

6 r f
:xecute Tiv 7  
Execute Tir   /



A forma usual de representamlos esta Eatoração é apresentada na âgura B.19

Figura B.19 - Forma usual de representannos a Fatoração de Tabelas dc
Decisão.

E.xetiil:llo:

:onsiderando a tabela de decisão do exemplo anterior, teHamos:

B. 7 Tradução de Tabelas de Decisão
Na literatura há vários métodos para a tradução de tabelas de decisão. No capítulo 4

adaptamos um deste métodos a fim de traduzirmos as TDBDA's em uma linguagem que pudesse

ser entendida pelos anuais computadores. Nesta seção discutiremos ouros três métodos aplicados às

tabelas de decisão puras:

o "Switch Method";

o Método de Máscaras; e
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PrheirIB d& = BmrKca V F   PrineimBda = Branca V F

Ap'áa 'h 0       Apcsta e-- 0    
Aposta {'- Aposta ' 2/3       Aposta +- Apara ' 2/3    
Apura <'- Aposta ' l       Aposta +- Aposta ' l    
Apara +- Apura * 2       Apta +- Apara ' 2    

Imlxim(Vod Perdeul) 2     Impma(Vod Perdeul)    



D Método de Fatoração Sucessivas

Vejamos cada um deles através de exemplos.

B.7.2 "Switch Method"
O «Switch Method" usa a técnica de linerialização de uma matlü multidimensional pua a

seleção de regras Fqag90] F-lum73]. Este método foi descrito inicialmente por Veinott]Ve66a] e

apeúeiçoado pelo mesmo autor em [Ve66b] .

Neste método, consideremos uma tabela de decisão T com condições C,, Cz -., C. e

entradas de condição ('p 7 SI/ g# e / g/ gm. Fom)amos, então, o conjunto G =lü,, aa-., ú.;} de

entradas distintas de condição da linha Ç cuja cardinahdade é dada por #, / K/ gm, , g . Agora,

produzimos os seguintes comandos para cada condição Cl=

Se Ci= cn então li+.-. 0;

SenãoSeCi= cizEntãoli(-- l

SenãoSe Ci= c..: . entãoli+.- ni 2

Senãoli+.-.ni l

e geramos a variável l pma a indexação da regra:

1=(n2x«.xnm)ll+ (n3x-. nm)l2+-. + (n«)Im-l+ l«+ l

Isto é, produzimos um comando de desvio, onde o valor de l indica a l-ésima regra a ser
selecionada.

E.xem)b:

;da a tabela de dedsão da .Pgura B.15, os conjuntos de entrada distintas para as

condições CI e C2 e snm reQeMuas cardinalidades são:

o G = { 'r; p'} . «, = .z,''

0 G = { 'r: 'F'} e #, = .2.
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ProdK$mos, então, os comandos necessários a cada Hma dest condições.

SePrimeiraBola = Branca Então ll +- O;

Senãolt+- l;

SeSegundaBola = Branca Então lzt-- O

Senãolz+--. l;

O cálculo para induação da ngrm é:

i=z*i,+ L+/

E a escolha da nora é dadapor

l:ÁPosh {-- 0;

2:Aposta +- +' Zj3;

3:Aposta e-- .Aposta;

4:.Aposta +- + 2;

,assim se PdmeiraBola = Branca e SegundaBola = Preta, então as uariáueü l., l2 e l

terão os seguintes uabns:

1.= 0,1:= ]e]= 2H''0'F 1-} ] = 2

E. a açào Aposta +- Aposta H' Zj3 será executada.

A princípio, este método filncionmá para tabelas de decisão limitadas e completas; no

entanto, podemos estendê-lo a fim de que o mesmo suporte tabelas estendidas e incompletas. Para

maiores detalhes recomendamos INag90]

B.7.3 Método de Máscaras
Até agora nos limitamos às tabelas de decisões sem a regm "else" e cujas enfiadas de

condição eram 'V ou 'F'. Mas, como procederemos se uma destas entradas 6or o símbolo '-'? Ou, se

tivermos que tratar um regra ''else''?

A resposta a estas questões veio em 1965 com o método de máscaras de regras para
tabelas de decisão limitadas

109



begunao [txa#vUJ, o metodo consiste na uuuzaçao de tres estruturas básicas para cada tabela

com m condições e # regras:

Q o vetou de estados .ç com m elementos, um para cada condição:

S - {al, a2, .-, aJ. çom ai { F

O uma matriz de bits Àf...,, denominada matriz de máscaras

f, JP íi = E''' owF
D, caso co ttáÜ{

Q outras matriz de bits 'rm... dita matriz tabela

í,.N f :r
P

q

Tendo estas estruturas construídas, fmemos uma operação "and'' elemento a elemento de S

com a coluna l da matiz Àcf, / =9 g #. Se o resultado desta operação é igual à j-ésima coluna de T,

então a regra R,/ conespondente é selecionada

Exe7@lo:

L'olhemos à tabela de decisão da.Pgnra B. l e sl®otibamos ql4e as condições PrimeiraBoh

= Branca e SeZundaBoh = Branca secam F e V, n9eduanzente.

O vetorS será:

s = (o,l)

Constrl+indo as maüiqes M e T lenhos:

«:rl;l;,) ,:õ;?o
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O nsultado da operação "and" ettM S e a colKtim le 2 (ü matriz.M não são igual às

coluna le 2 da mamã. T, re9ectiuamente. Mas, o produto bookano de apela terceira coluna de

M é iguala coluna 3 de T e, poNanto, a nora R) será scleciotiach; como era esperado.

B.7.4 Método de Fatorações Sucessivas
Não é difícil perceber que os métodos apresentados antedom)ente são custosos ou

restritivos. Basta notamlos que o primeiro método restringe as tabelas de decisão a serem

üaduzidas; e no terceiro devemos construir uma ou mais matrizes e, posteriomiente, percone-las

O método de fatorações sucessivas, também conhecido como método por
decomposição ou bifurcação, tem como produto de sua aplicação uma árvore de decisão.

Basicamente, fmemos sucessivas fatorações na tabela original até que as tabelas anais sejam triviais

A seguir, aplicaremos este método à tabela de decisão da neura B.15.

E.xeml)lo:

k'atirando a tabela da figura B.15 bela !tuba de condição C *, temos:

RlldraBda = Baga

l l l

 
;egmdaBoh = BmKa 7 F   5egmdaBob = Bmrx:a r F

  7     JPoda +-JPoa * 7 Í  
4oodH +-JPO«H '".28   7   HPoda +.-.JPoda '"2   7

mphm<' VuêPa dali 2    



E agora,pela subhbela'f v e'rÚ

R&lüraBda = Baixa

SegtlndaBoh = Braixa Segmüoh :+ Bfam

boda +-0
Imprimi\a(' VocêPadeu1l

@@ +--.4ooüa '2B 4omá +--duma »oa +- 4püM'?

No nosso exemplo, a árvore de decisão produzida é completa pois a tabela de decisão que a

originou também o é. Caso esta mbela fosse incompleta e possuísse a "else rule", existiriam nós sem

filhos e quando buscássemos por alhos inexistentes acionaríamos a "else rule'
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,Apên dize C

TABELAS DE DECISÃO PARA BANCO DE DADOS ATIVOS DO ES'l'UDO DE CASO

C.l Representação das Regras de Negócio Através de TDBDA's
A seguir, apresentaremos as TDBDA's que implementam as principais regras de negócio

do nosso estudo de caso

C.l. l Regras de Negócio para a Consulta a Livros

Fig«m C.l TDBDA com as regras de negócio referentes à consulta a
livros.

Os códigos das nações que aparecem na figura C.l são

FUNCTION NumExemplaresTotal(VCodLivro IN NUMBER)
/* Retorna a quantidade de exemplares disponíveis na biblioteca.

RRURNNUMBER
7

6
/NumExemplares NUMBER;

BEGtN

SELEaCOUNT(*)
ISTO VNumExemplares
FROMExemplares
NHERECodigoLivro = VCodLivro;

RETURN (VNumExemplares);
ENDNumExemplaresTotal;
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)n ConsultaUvro(VCodLivro. VNumDoc)

qumExemplaresTotal(VcodLNro) = NumEmprestados(VCodLüro) +
\lumLivrosConsuttados(VcodLhra)

r f

Insertlnto ConsuttaLivro

falues (VCodLivro. VNumDoc. Sysdate, NULL);   /

nsg('Não há exemplares para consulta. ') /  
:ommit   2
Rollback 2  



FUNCTIONNumEmprestados(VCodLivro INNUMBER)
/* Retorna a quantidade de exemplares do livro " VCodLivro"que estão

emprestados. */
RHURNNUMBER
6

/NumEmprestadosIME,
/NumEmprestadosBibl NUMBER;
BEGtN

SELEaCOUNT(')
INTO VNumEmprestadosIME

FROMEmprestimoIME
NHERECodigoLivro = VCodLivro;

SELEC'TCOUNT(*)
UNTO VNumEmprestadosBibl

FROMEmprestimoOutrasBibl
NHERECodigalivro = VCodLivro.

RETURN(VNumEmprestadosIME + VNumEmprestadosBibl);
END NumEmprestados;

FUNCTIONNumLivrosConsultados(VCodLivro INNUMBER)
/' Retorna a quantidade de exemplares do livro " VCodLivro"que estão

sendo consultadas. */
RHURNNUMBER

6
dNumLivrosConsultados NUMBER;

BEGiN

SELECTCOUNT(*)
UNTO VNumLivrosCansuitados
FROM ConsultaLivra

NHERECodlgoLivro = VCodLivro;

Ra URN (VNumLivrosConsultados);
ENDNumLivrosConsultados;

C.1.2 Regras de Negócio para a Consulta a Periódicos

Figura C.2 - 'rD131)/\ com as regras dc negócio referentes à consulta a
periódicos.
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)n ConsuRaPeriódico(VTítulo. VNumDoc)
qumPeriódicos(VTítulo) = NumPeriódicosCons(VTltulo) r f
nsert Indo ConsuitaPeriódica

ralues(VTítub, VNumt)oc. Sysdate. NULL);   /

nsg('Não há exemplares para consulta. ') /  
:ommlt   2
Roltback 2  



Os códigos das funções que aparecem na figura C.2 são

FUN(]lONNumPeriodicos (VTitulo IN VARCHAR)
/* Retorna a quantidade de periódicos disponíveis na biblioteca.

RnURNNUMBER
7

6
/NumPeriodicos NUMBER;

BEG}N

SELEaCOUNT(*)
UNTO VNumPeãodicos

FROMPeriodlco
NHERE Titulo = VTitulo;

RETURN (VNumPeriodicos);
END NumPeriodicos;

FUNCTION NumPeriodicosCons (VTitulo INNUMBER)
/* Retorna a quantidade de periódicos. com o título VTitulo, que estão sendo

consultados.*/
RETURNNUMBER

6
urNumPeriodicosCons NUMBER;

BEGIN

SELECTCOUNT(*)
INDO VNumPedodlcosCons
ERAM ConsultaPeãadico
NHERE Titulou VTitulo;

RETURN (VNumPeriodicosCons).
ENDNumPeriodicosCons:
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C. 1.3 Regras de Negócio para a Reserva de Livros

regras de negócio referetes à Reserva de
Livros.

O código da função que aprece na figura C.3 é:

FUNCTION EstaDisponivel(VCodLivro IN NUMBER)
/* Verifica se o livro, cujo código éiguala VCodLivro, está disponívelpara

empréstimo. */
RRURNBOOLUN

BEGiN

Ftguía C.3 TDBD,\ com as

6

IFNumExemplaresCirculacao > NumEmprestados THEN
RETURN(TRUZ);

RETURN (FALSO);
ENDIF;

END EstaDisponivel;

C. 1.4 Regras de Negócio para a Devolução de Livros
Neste item iremos considera somente a devolução de livros emprestados aos leitores da

Biblioteca do INÍE, visto que as regras de negócio para as devoluções efetuadas pelos leitores de

outras bibliotecas da USP são análogas.

EUEZ
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)n Reserva(VCodLivro. VNumDoc)
:stáDisponüel(VCodUvro) r F f
rNumDocin(SELECI NumeroDocumento

:ROM Empréstimo

VHERECodigoLivro = VCodLivro

\ND DataEntregw ISNULL )
JNiON

ISELECTNumeroDocumento
:ROMEmprestimoOutrasBibl
VHERECodigoLivro = VCodLivro

\NDDataEntregou ISNULL)  
r f

nsert Indo Reserva

ralues(VCodLivro, VnumDoc, Sysdate);     /

nsg('A reserva não pode ser feita, pois o lüro está disponível.') /    
nsg('A reserva não pode serfelta. pois o leitor está com o livro.')   /  
:ommtt     2
Rollback 2 2  



Figura C.4 - '11)BDA com as regras de negócio referentes à devolução de
livros emprestados aos leitores da 13ibliotcca do llvíE.

Os códigos das funções que aparecem na figura C.4 são

FUNCTION DtDevolucaoLivroIME(VCodLivro IN NUMBER)
/' Retorna a data prevista para a devolução do livro " VCodLivro" que está com

o leitor" VNumDoc" */
RRURNDATE

6
/DtDevolucao DATE;

BEGIN

SELEC[DataDevolucao
UNTO VDtDevotucao

FROMEmprestimoIME
NHERECodigolivro = VCodLivro

AND NumeroDacumento = VNumDoc

AND DataEntregou = NULL;

RETURN (VDtDevolucao);
END DtDevolucaoIME;

FUNCllON NumAtrasosIME(VCodLivro IN NUMBER,
/NumDocINNUMBER)

/' Atualiza e retoma o número de anotações "em atrasos" para o leitor
' VNumDoc" +/

RETURNNUMBER
6

/NumAtrasos,
ürNumDiasAtraso NUMBER;

BEGIN

/NumDiasAtrasos := Sysdate DtDevolucaoIME(VCodLivro. VNumDoc);
IF VNumDiasAtrasos > OTHEN

117

)n DevolveLhroIME(VCodLivro. VNumDoc)
)tDevduçãoLivroIME(VCodLlvro, VNumDoc)=<Sysdate r f f
qumAtrasosIME(VCodLhro. VNumDoc)   <'3  
JPDATEEmprestimoIME

;EI DataEntregou = Sysdate
NHERECaiLivro = VCodLivro

ANDNumero%cimento = VNuml)oc

AND DataEntreaou = NUU.

/ / /

NSERTINTOSuspensao
rALUES (VNumDoc. Sysdate, 7)     2

.IPÍ)AIELeitorlME
SETNuíMtrasos = 0
VHERENumeroDocumento = VNumí)oc     3

:ommit 2 2 4



UPDATELeitorlME

SETNumAtrasos= NumAtrasos + VNumDiasAtrasos/2;
WHERENumeroi)ocumento = VNumDoc;

ENDIF;

SELECTNumAtrasos
INDO VNumAtrasos
FROMLeitorlME
WHERENumeroDocumento VNumDoc;

RETURN (VNumAtrasos);
ENDNumAtrasosIME;

C.1.5 Regras de Negócio para a Devolução de Livros Consultados
As regras de negócio para a devolução dos livros consultados e dos periódicos são

análogas. Portanto, iremos discutir, neste item, somente as referentes a livros

Figura C.5 - TDBDA com as regras de negócio referentes à devolução de
livros consultados pelos leitores.
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)n DevolveL-hroCon(VCodLlvro, VNumDoc}  
Sysdate >= (SELECTData

FROMConsukaLivro

AtIERECodigoLivro = VCodLivro

\NDDataEntregou = NULL)

r F f

qumAtrasosGeral(VCodLivro. VNumDoc)   <'3 >--- .j

JPDAlíEConsultalivra

;ETDataEntregou = Sysdate
hMERECodLüro = VCodLlvfo

hNDNumeroDocumenta = VNumDoc

WDDataEntregou = NULA

/ / /

NSERTINTOSuspensao
rALUES (VNurnDoc, Sysdate, 7)     /

FEXISI(SELECTNumeroDocumento
FROMI.ekorlME
VHERENumeroDocumento = VNumDoc) THEN

,IPDATELelto.RIME
3ETNult\Atrasos = 0
NHERENumeroDocumento = VNumDoc

:LSIFEXIST(SELECTNumeroDocumento
FROMLeitorOutrasBibl

W{ERENumeroDocumento = VNumDoc) THEN
liPDAFELeitorOürasBlbl
SR NumAtrasos= 0
IfHERENumeroDocumento = VNumi)oc

ENDtF    

J
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O código da função que aparece na tabela da figura C.5 é

FUNCTION NumAtrasosGeral(VCodLivro IN NUMBER,
/NumDocINNUMBER)

/* Atualiza e retorna o número de anotações "em atrasos" para o leitor
VNumDoc" */

RHURNNUMBER
6

/NumAtrasos.
/NumDiasAtraso NUMBER;
üfData Date;
/lipol eitor CHAR :=

BEGiN
SELEa Data
INDO VData
FROM ConsultaUvro

NHERECodigoLivro = VCodLivro
AND DataEntregou ISNULL;

/NumDiasAtrasos := Sysdate VData.

IF EXIST (SELECT NumeroDocumento
FROMLeitoriME
NHERENumeroDocumento

nipoLeitor := "1";
ELSIF EXIST (SELECT NumeroDocumento

FROMLeitaíOutrasBibl
WHERENumeroDocumento

/TipoLeitor := "B"
ENDIF;

VNumDoc) THEN

VNumDoc) THEN

IF VTipoLeitor= "1" THEN
IF VNumDiasAtrasos > 0 THEN

UPDATELeitorIME

SETNumAtrasos = NumAtrasos + VNumDiasAtrasos/2.
NHERENumeroDocumento = VNumDoc;

ENDIF;

SELECTNumAtrasos
ISTO VNumAtfasos
FROMLeitorlME
NHERENumeroDocumento

ELSIF VTipoLeitor= "B" THEN
VNumDac;
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ÍF VNumDiasAtrasos > 0 THEN
L3PDATELeito©utrasBibl

SETNumAtrasos = NumAtrasos + VNumDiasAtrasos/2;
NHERENumeroDocumento = VNumDoc;

ENDIF;

SELEC{NumAtfasos
UNTO VNurílAtrasos

FROMLeitoíOutfasBibi
NHERENumeroDocumento VNumDoc,

ENDIF;

RETURN (VNumAtrasos);
END NumAtrasosGeral;
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Os códigos das funções que aparecem na figura C.6 são

FUNCTIONExemplarStatus(VCodLivro INNUMBER)
/* Retorna "C" se o livro só possuiexemplares para consulta e E"se

o livro pode ser emprestado. '/
RETURNCHAR

6
/NumExemplares NUMBER;

BEGtN

SELEaCOUNT(*)
UNTO VNumExemplares

FROMExemplar
NHERECodigoLivra = VCodLivro

ANDUPPERJStatus)="E";

IF VNumExemplares > O THEN

RETURN("E");
ELSE

ENDIF;
ENDExemplarStatus;

RETURN("C");

FUNCTION NumExemplaresC(VCodLivro IN NUMBER)

/' Retorna a quantidade de exemplares em circulação.
RETURNNUMBER

7

6
/NumExemplaresCNUMBER;

BEGtN

SELEaCOUNT(*)
UNTO VNumExemplaresC

FROMExemplar
NHERECodigoLivro = VCodLivro

ANDUPPER(Status)="E";

RETURN (VNumExemplaresC).
ENDNumExemplaresC;

FUNCTIONHaReservas (VCodLivro INNUMBER)
/' Verifica se há reservaspara o livro cujo código é

RETURNBOOLUN
gCodLivío 7

/NumReservas NUMBERI
BEGtN

SELEaCOUNT(*)
UNTO VNumReservas
FROMResewa

NHERECodigoLivro = VCodLivro;
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IF VNumReselvas > O THEN

RETURN(TRUE);
ELSE

ENDIF;
ENDHaReservas;

RETURN (FALSO);

FUNCTIONEstaNaReserva(VCodLivro INNUMBER,
/NumDocINNUMBER)

/+ Verifica se o leitor" VnumDoc" é opróximo leitorna reserva dolivro
' VCodLivro". */

RETURNBOOLEAN
6

BEGtN
/ProximoNUMBER;

SELEC{NumeroDocumento
UNTO aproximo

FROMReservas

NHERECodigoLivro = VCodLivro

AND MIN(DtReserva);

RETURNVProximo.

ENDEstaNaReserva.

FUNCTION Classificacao(VNumDoc IN NUMBER)
/* Retorna a classe do leitor" VnumDoc". */

RETURNCHAR
6

BEGtN
/Classe CHAR;

SELECTCiasse
UNTO VClasse

FROMLeitorlME
NHERENumeroDocumento = VNumDoc.

RETURN VClasset

END Classificacaot
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FUNCTION Dtlnscricao(VNumDoc IN NUMBER)
/* Retorna a data de inscrição do leitor" VnumDoc" na Biblioteca do IME. */

RETURNDATE

BEGtN
/Dtlnscricao DATE;

SELECTDatalnscricao
ISTO VDtinscricao
FROf4LeitorlME

NHERENumeroDocumento = VNumDoc;

RETURN VDtlnscricao;

END Dtlnscricao.

FUNCTION EstaSuspenso (VNumDoc IN NUMBER)
/* Verifica se a leitor" VnumDoc" estásuspenso. */

RRURNBOOLUN

BEGtN
/CantadorNUMBER;

SELEaCOUNT(*)
UNTO VContador

FROMSuspensao
NHERENumefol)ocumento = VNumDoc

AND SYSDATEBETWEENDtSuspensaoAND(DtSuspensao +
NumDias);

iF VCantador> 0 THEN

RETURN(TRUZ);
EUE

RETURN(FALSO);
ENDIF;

REIURN VContador;

END EstaSuspenso;
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FUNCTION NumLivrosLeitorIME(VNumDoc IN NUMBER)
/+ Retorna o número de livros que estão emprestados com o leitor" VnumDoc". */

RnURNNUMBER

/NumLivrosLeitorNUMBER := O;
BEGiN

SELECrcouNT(*)
UNTO VNumLivrosLeitor

FROMEmprestimoIME
NHERENumeroDocumento = VNumDoc

AND DataEntregou ISNULL;

RETURN VNumLivrosLeitor;

ENDNumLivrosl eitor;
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