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Banco cZe .Dados ObsoZescentes e uma proposta de
íínpZemenfação

por Ferrando Antonio Mac Cracken. Cezar

Resumo

A motivação para este trabalho surgiu a partir do projeto SIDAM (Sistema de
Informações Distribuídas para Agentes Móveis), projeto este desenvolvido no
Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo.

Bancos de dados são desenvolvidos para modelar uma certa parte do mundo.
Atualizações nestes repositórios de dados pretendem refletir mudanças do
estado do mundo modelado. Existem situações onde a alteração do estado do
mundo modelado é muito rápida, de ta] forma que não se consegue perceber
quando elas ocorrem. Nestas situações a conütabilidade da informação
annazenada decai com o tempo. Esta perda de conüiabilidade dos dados
armazenados ao passar do tempo é denominada obsoZescéncfa de ínÚomzação.
Frequentemente deseja-se modelar um mundo onde seu estado altera-se muito
rapidamente, de tal modo que a obsolescência de informação não pode ser mais
desprezada

Ao se tentar modelar um sistema de informação para monitoramento de tráfego
como o prometo LIDAM, se torna evidente a necessidade do tratamento de
obsolescência de informação. Este sistema deve manipular informações que
mudam dinamicamente cujo grau de mudança é dependente da localização e do
tempo. O monitoramento de tráfego conta também com fontes de infomaações
fixas e móveis, as quais podem não estar disponível tempo integral.
Este trabalho apresenta um modelo para manipulação de banco de dados
obsolescentes baseado em funções de conülança e uma implementação para este
Tll fl rl P l rl



ObsoZescent databases and an {í7zpZen7zentatíon
proposaZ

by Ferrando Antonio Mac Cracken Cezar

Abstrczct

The motivation for this research has its bases on the project LIDAM IDistributed
Information Systems for Mobile Agents) which is under development at IME/USP
- Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo.

Databases are developed in order to modem certain aspects of the world. Updates
of those data repositories are made to reflect changes in the modeled world.
There are situations when changes in the modeled world happen too fast
preventing those changes from being registered. Under those situations the
credibility of the stored information decays along the time. This data credibility
loss along the time is called obsoZescenf {rtáormaüon.

One might want to model a world which has its state often changed, in such a
way that the obsolescent information cannot be overlooked anymore.
When one tries to model a trafHic monitoring system as the project SIDAM, the
need to deal with obsolescent information becomes evident. The system SIDAM
has to process information which is dynamically changed, and the frequency
with which the information changes dependa on the location and time. The
trafüic monitoring has also üued and mobile information sources which might
not be available full time.

This research presents a modem to manipulate obsolescent database based on
conüldence ftlnctions and an implementation of it.
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CqPÍtuZo.Z
Introdução

A motivação para este trabalho surgiu a partir do projeto LIDAM (Sistema de
Informações Distribuídas para Agentes Móveis), prometo este desenvolvido no
Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo.

O projeto SIDAM tem como um exemplo de aplicação um sistema para
monitoramento e controle do tráfego de grandes cidades. Este sistema deve
manipular informações que se alteram com frequências variáveis com o tempo;
por exemplo, dados são alterados com maior frequência em horários de pico
durante dias de semana do que tarde da noite durante ülns de semana.
As alterações do estado do mundo modelado podem ocorrer a uma frequência
muito alta, impossibilitando que tais alterações sejam imediatamente refletidas
no banco de dados. Nestas situações a conülabilidade das informações
armazenadas decaem com o tempo. Esta perda de conüiabilidade nos dados
armazenados ao passar do tempo é denominada obsoZescêncía de {rlÓomzação.

O sistema de monitoramento de tráfego conta também com fontes de
informações lixas e móveis (helicópteros e carros), as quais podem não estar
disponíveis por certos períodos. O sistema opera em um ambiente suscetível à
falhas. Todos estes fatores colocam em evidência a necessidade da preocupação
do tratamento de informações obsolescentes na modelagem deste sistema.

A proposta deste trabalho é tornar a manipulação de banco de dados
obsolescentes o mais transparente possível para o usuário. O usuário do banco
de dados deve manipular sua base de dados obsolescente como se estivesse
manipulando uma base de dados relacional.
A manipulação de uma base de dados obsolescente é realizada por meio de um
interpretador de comandos SQL/OI desenvolvido como parte do trabalho. Este
interpretador manipula as tabelas de controle criadas em um banco de dados
relacional normal. Estas tabelas são responsáveis pelo controle das informações
obsolescentes, por exemplo, as funções de decaimento da conüiabilidade
associada às informações obsolescentes são armazenadas nestas tabelas.

1 1



O interpretador utiliza os valores amaazenados nestas tabelas para realizar os
cálculos necessários para determinar o grau de conüiabilidade de uma
informação no momento de sua consulta.

Este trabalho está organizado da seguinte forma
No capítulo 2 são apresentados conceitos gerais para entendimento e
manipulação de banco de dados relacionais. Neste capítulo encontram se
conceitos como o modelo relacional (características e restrições), definição e
manipulação de relações, álgebra relacional e Hlnalmente uma introdução a
linguagem SQL.

Uma abordagem para a modelagem de informações obsolescentes será discutida
no capítulo 3.

No capítulo 4 a sintaxe da linguagem SQL/Oi será apresentada e discutida com
exemplos.

O capítulo 5 traz um possível modelo para implementação de um interpretador
para a linguagem SQL/OI.

No capítulo 6 discute-se a implementação do interpretador SQL/OI como um
driver JDBC. Esta discussão apresenta o paralelo entre o modelo apresentado
no capítulo 5 e o driver JDBC.

E por ülm, o capítulo 7 apresenta algumas considerações e possíveis extensões
para o projeto.
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CqPÍtuZo 2
Modal,o Rel,actor,al, e

Linguagem,s de Consulta

Neste capítulo serão apresentados o modelo relacional, a álgebra relacional e
uma introdução à linguagem SQL. Tais conceitos devem ser assimilados para
boa compreensão dos capítulos posteriores.

Estes conceitos são apresentados neste capítulo, pois este trabalho estende o
modelo relacional para lidar com obsolescência de informação. Maiores
informações sobre o modelo relacional assim como suas restrições podem ser
obtidos em j16], j17] e [181.

2.] O Modelo Retctcion,at

O modelo relacional j161 representa o banco de dados como uma coleção de
relações. Estas relações podem ser vistas como tabelas de valores, onde estes
valores representam uma entidade ou uma relação do mundo real.

Os nomes das tabelas e das colunas são utilizados para auxiliar na
interpretação do conteúdo da tabela assim como no conteúdo de suas linhas.
Tomemos como exemplo uma tabela chamada estudante cujas colunas são
nome, número e data cíe nascimento. Pode-se prever que cada linha desta tabela
armazena informações relacionadas a um único estudante, onde estas
informações sáo o seu nome, o seu número e sua data de nascimento.

Na temtinologia do modelo relacional cada linha da tabela é denominada tzzpZa,
cada coluna é denominada atributo. O tipo de dado associado a cada atributo,
isto é o conjunto de valores que cada atributo pode possuir, é denominado
domínio l it.
Um esquema de relação R, denotado por R(H], Á2,..., ..an,l, é composto por um
nome R e por uma lista de atributos .Az, A2,..., .A.. Cada atributo Ai esta
associado a um domínio D do esquema de relação R. 1) é denominado o domínio
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de Aí e é denotado por cíomÍH/J. O grau de uma relação é dado pelo número de
atHbutos de seu esquema de relação.

Uma relação (ou instância de uma relação) r de um esquema de relação RÍHí,
Á2,..., .A«,l, também denotado por rÍR), é um conjunto de n tuplas r : fti, t2,..., tm,l.
Cada n-tupla t é uma lista ordenada de n valores f = <u/, U2,..., Un>, onde cada
valor u«, l É í g n, é um elemento de cíoméZ/0 ou é um elemento especial null.

2.1.1 Características das Relações
Ordem das tuplas. Uma relação é deHlnida como um conjunto de tuplas.
Matematicamente, elementos de um conjunto não possuem ordem entre eles,
portanto tuplas em uma relação também não obedecem nenhuma ordem em
particular.

Ordem dos valores em uma tupla. De acordo com a definição de relação, uma
n-tupla é uma lista ordenada de n valores. Portanto, a ordem dos valores em
uma tupla (os atributos na definição de um esquema de relação) é importante.
No entanto, em um nível lógico, a ordem dos atributos e seus valores não são
realmente importante caso a correspondência entre atributos e valores seja
mantida.

Uma cZe/inÍçx2o a7femaüua .para relação pode ser dada fazendo com que a ordem
dos valores em uma tupla não seja necessária. Nesta definição, um esquema de
relação R - ÍH], .A2,..., .A-J é um conjunto de atributos e uma relação rllRJ é um
conjunto finito de mapeamentos r = ÍíJ, t2,..., fm), onde cada dupla t/ é um
mapeamento de R para 1), e 1) é a união dos domínios dos atributos, isto é, D
cíom(Hi,l x doméH21 x ... x dom(H-;. Nesta definição ténJ deve estar contido em
cZomÍHIJ para l É / g n para cada mapeamento t em r. Cada mapeamento fJ é
chamado tupla.

De acordo com esta definição, uma tupla pode ser considerada como um
conjunto de pares do tipo (<atributo>, <valor>), onde cada par representa o
mapeamento do atributo .Aí para o valor t// do dom(Hd.

Valores em uma tupla. Cada valor em uma tupla é um valor atómico, isto é, ele
não pode ser subdividido em componentes dentro do modelo relacional.

Interpretação de uma relação. Esquema de uma relação pode ser interpretado
como uma declaração ou um tipo de afirmação. Por exemplo, o esquema para a
tabela estudante mencionada acima, diria que, geralmente, uma entidade
estudante possui um nome, um número e uma data de nascimento.

2.1.2 Restrições de Integridade no Modelo Reladona!
Nesta seção serão discutidos os diversos tipos de restrições de integridade do
modelo relacional: restrição de domínio, restrição de chave, restrição de
integridade de entidade e restrição de integridade referencial. As restrições de
dependência de dados (dependências funcionais e dependências multivaloradas)
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são principalmente utilizadas em proletos de banco de dados por normalização,
tais restrições não serão abordadas nesta seção sendo porém encontradas em

B Restrições de domínio
A restrição de domínio diz que o valor de cada atributo Á deve ser um valor
atómico do domínio dom(H,l ou nulo.

e Restrições de chave

Uma relação é definida como um conjunto de tuplas. Por definição, todos os
elementos de um conjunto são distintos, portanto, todas as tuplas em uma
relação devem ser distintas. Em outras palavras, nenhum par de tupla pode
possuir a mesma combinação de valores para todos os seus atributos.
Geralmente, existem subconjuntos de atributos de um esquema de relação R
com a propriedade que nenhum par de tupla em qualquer instância da relação r
de R possua a mesma combinação de valores destes atributos. Chamemos um
destes subconjuntos de SKI, então para qualquer duas tuplas distintas t] e ta em
uma instância de relação r de R, teremos a restrição: ti/SK/ # t2/SK7.

Tal conjunto de atributos SK é chamado de super chaz/e do esquema de relação
R. Toda relação tem pelo menos uma super chave, o conjunto de todos os seus
atributos. Uma super chave pode ter atributos redundantes, portanto, um
conceito mais útil é o conceito de chape, o qual não possui redundância de
atributos. Uma chave K de um esquema de relação R é uma super chave de R
com a propriedade adicional que removendo qualquer atributo A de K, o
conjunto K' formado pelos atributos restantes de K deixa de ser uma super
chave de R. Portanto uma chape é uma super chave mínima.

Normalmente, um esquema de relação possui mais de uma chave, estas chaves
são denominadas chaves carldfcíafas. Uma chave pHmárta é uma chave
candidata que foi escolhida para identificar unicamente tuplas na relação.

e Restrições de Integridade de entidade
A restrição de integridade de entidade aülrma que nenhum valor de chave
primária pode ser nulo.

e Restrições de Integridade Referencial
Enquanto restrições de chave e restrições de entidade são aplicadas em uma
única relação, restrições de integridade referencial são aplicadas entre duas
relações e são utilizadas para garantir a consistência entre suas tuplas.
Informalmente, a restrição de integridade referencial diz que uma tupla em uma
relação que se refere a uma outra relação deve referir-se a uma tupla existente.
Juntamente com o conceito de integridade referencial surge um novo conceito, o
de chave estrangeira. Uma chave estrangeira especinlca uma restrição de
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integridade referencial entre dois esquemas de relação R/ e R2. Um conjunto de
atributos };:K em um esquema de relação RI é uma chave estrangeira de Rz se
este satisÊuer as seguintes regras:
l Os atributos em P:K têm o mesmo domínio da chave primária PK do outro

esquema de relação R2; os atributos .f;:K referenciam a relação R2.
2 O valor de F:K em uma tupla ti de R] ou ocorre como o valor de PK em

alguma tupla ta de Rz ou é nulo. Formalmente, ti/FK7 = t2/PK7, ou seja, a
dupla tl referencia a tupla t2.

Um esquema de banco de dados relacional S é formado por um conjunto de
esquemas de relação S = ÍRi, J?2,. .., R«-) e um conjunto de relações de integridade
/C. Uma instância de um banco de dados relacional de S é um conjunto de
instâncias de relações D-B = fri, r2,..., rmJ tal que ri é uma instância de Rí e as
relações n obedeçam às restrições de integridade especificadas em /C.
Restrições de Integridade são definidas no esquema do banco de dados e devem
ser obedecidas em todas instâncias do banco de dados deste esquema.

2.].3 De.finição de Relações
Quando um novo banco de dados para uma aplicação precisa ser desenvolvido,
os desenvolvedores responsáveis iniciam o prometo pelo desenvolvimento do
esquema de banco de dados. Isto implica na definição dos atributos de cada
relação, escolha de nomes adequados para cada atributo e para cada relação,
especificação dos domínios e dos tipos de dados dos vários atributos envolvidos,
especintcação das chaves candidatas e escolha da chave primária de cada
relação assim como escolha de chaves estrangeiras.

Para exempliülcar como esta definição é feita tomemos como exemplo uma cadeia
de escolas de música denominada Tome.AX:í. O gerente geral da Tome.4k{ gostaria
de ter em seu novo sistema o cadastro de todos os estudantes e suas respectivas
filiais. Dois possíveis esquemas de relações para este õim seriam:
ê:ê jiããbi]:ê]::i :i:! üúeàã ;4]üil:Í;:$:Übü$;.:és;tgi;Ê19dã&á:iãgnaéjêiã®!ü@':,l
:é: êp$êj..]:l-:Àtl®pta.:.jj:@!:g#'$êné:e#'$'::?.;::1:+i$gç#$+g' }

::' Óiiõuê $#ê'ã

Para a definição dos esquemas relacionais é necessária uma linguagem de
definição de dados (DDL - Data Deíinition Language] jl]. A DDL apresentada
como exemplo nesta seção possui todos os componentes necessários para a
especificação de um esquema de banco de dados, embora a maioria das DDLs
sejam baseadas na linguagem SQL Íseção 2.3).
O primeiro passo é especificar um nome para todo o esquema de banco de
dados.

pedi.linÊ sómb4.11'fõl@lê®í -''; ':-' :;':'" .
=::';i' : ; $:: ..;; .1

O próximo passo é declarar os domínios necessários para especificação dos
atributos, dando a cada domínio um nome e um tipo de dado.
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DEé1]]ÉÉa,: DOMN]N: I8ÚM@ Q] ;qYPB]:i:É]3aD:;IIGÇIãR:1 9:):;;:;
P CiiAIÜ:::DOMAIN INÕM$. :gyPx": V!!Pita t$';1i:ÇiliilP.(ii$:0 :11ji

bEC!.Anel :.POMAIN::IDATn, À$ 1MENTOL TY:Ê'Bi:;EJAr6}
;Deck-AnÊ nouKIN: BNOER;ÉCo: rlPB :vP.KiABL11 :c aR (íoõi);

Em seguida as relações podem ser definidas.

B
nEciiAanÊ$uLATXOU
poR:: scnnwx
ATTRIBUTE$

:É'é:ÜUD)®TE
tQKE AÉi:l
NtJMERÓ I EST#It:qIãIgI$$!:1$1& DÓMAIN:'NÚMERO)
NOME: :8Sn3B IÊ@$gilêÊli8PO lai iiNOM$:;
ÕAaZE.IOÊI- ;NA$CIF4ÉNTQIê$)OMAI&; DAFAIBASCIEM$N9Q:
®uMnRo:;E:$(1?89i:igÊ:giiã=õouAinl4wüunKO
PRiUanBI tWY; ::Í®tjME:R j:i:$$$>:;
:FQlt$iGii Kn : ÊNUUEKq:i$SÇii:iRErztüNCz$! 1.Ei$;ÇQLa

CONSTRAINTS

DECLARE: :,I{ÊIAT'10N
Feri' gClmMK:
:ia.UUalBUTÊ8: :UuMÉRai;E:sGI

NÓU glnSC:

;PKiUAIKVI.:Kü!: .{yüunBO):+

'DOM41N NÚMERQI;:
:DOu4iN":NQMB';
OOMAnI ÉNEEREÇOã

C.ÓNSTRAINTS:

As definições apresentadas anteriormente demonstram as construções básicas
necessárias em uma DDL relacional.

2.1.4 Operações cíe .Atum/ízação em Relações
As operações em um modelo relacional podem ser categorizadas em operações
de busca e operações de atualização.
Operações da álgebra relacional, as quais podem ser utilizadas para busca,
serão discutidas na seção 2.2. Nesta seção serão discutidas as três operações de
atualização: f/t..sermão, remoção e mocí{/ilação.

e Operação de Inserção
A operação írzsert é utilizada para inserir uma nova tupla em uma relação. Esta
operação especifica uma lista de valores de atributos para uma nova tupla t que
será inserida em uma relação R.

A operação de inserção pode violar qualquer uma das restrições de integridade
discutidas na seção 2.1.2. Restrições de domínio podem ser desobedecidas se
um valor de atributo não pertencente ao seu domínio é especiülcado. Restrições
de chave podem ser violadas se o valor de chave da nova tupla t que será
inserida em rÍR) é igual a um outro valor de chave de uma outra tupla já
existente em rÍPJ. Integridade de Entidade pode ser violada se a chave primária
da nova tupla f é nula. Integridade Referencial pode ser violada se o valor de
uma chave estrangeira da nova tupla t referir-se a uma tupla não existente na
relação à que a tupla se refere.
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O cadastramento de um novo estudante na filial Tome.Akí de número 3 1 (trinta e
um), poderia ser realizado através da seguinte operação de inserção sobre a
tabela estudante:

übnkü l::g ' 5 QÓ 8'..,: @; inçilq; lêà.$.Éos:':,:' ' :ã.pÜ:0 2:ãgêbl ::; :l;:ilglti $;:1ilivo:"g 5lê $qanÊé

B Operação de Remoção
A operação cíeiete é utilizada para remover tuplas de uma relação. Condições
sobre os atributos são especificadas para mostrar qualjis) tupla(sl deve(m) ser
removida(sl .

A única restrição de integridade que uma operação de remoção pode violar é a
integridade referencial. Esta violação ocorre quando uma tupla a ser removida é
uma tupla referenciada por chave estrangeira por outra tupla no banco de
dados

O descadastramento do estudante de número '5010' poderia ser efetivado com a
seguinte operação de remoção na tabela estudante:
nx4ü+:'$!®:+gtüg##êê !$@ "!iiliÊ©# ie:!::$ól:o '

. Operação de Modificação
A operação modtóy é utilizada para alterar valores de um ou mais atributos em
uma tupla (ou tuplas) de uma relação. Especiülca-se condições sob os atributos
da relação com o objetivo de selecionar a tupla (ou duplas) que serão alteradas.
As alterações de atributos que não são chaves primárias ou estrangeiras
normalmente não trazem violações de restrições, apenas os domínios dos novos
valores de atributos devem ser checados. No entanto, alterações de atributos
que são chaves primárias devem ser tratadas com maior cautela.
A alteração de um valor de chave primária é similar à remoção de uma tupla,
seguida de uma inserção de uma nova tupla em seu lugar, visto que o valor da
chave primária identifica uma tupla. Portanto, todos os tópicos de restrições de
integridade tratados para operações de remoção e inserção são válidos neste
momento. Na alteração de um valor de chave estrangeira deve-se assegurar que
o seu novo valor reülra-se a uma dupla existente na relação a que esta se refere.

O registro da estudante 'Cíntia Santos' deve ser alterado. Ela se casou e seu
nome de casada deve ser inserido no banco de dados. A operação de modiülcação
correspondente sobre a tabela estudante seria:
uonlrx:)Fila' .nQmq :or THa::BstudàÍ t;eüWTTH:. HliiBêçã;"+;J."5.ÓÕ.8.Í.l::TÓI

Álgebra Relacional
Apresentou-se, até o momento, como relações e restrições podem ser deülnidas
em um banco de dados utilizando o modelo relacional, assim como operações de
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atualização podem ser realizadas. Nesta seção serão apresentadas as operações
de manipulação das relações em um banco de dados utilizando o modelo
relacional por meio da álgebra relacional. Estas operações são usadas, como por
exemplo, para selecionar tuplas de relações individualmente ou combinar tuplas
relacionadas de relações distintas. O resultado de cada operação é uma nova
relação que pode ser manipulada igualmente.

As operações da álgebra relacional são divididas em dois grupos: operações da
teoria matemática de conjuntos e operações especínlcas para manipulação de
base de dados. As operações da teoria matemática de conjuntos podem ser
perfeitamente aplicáveis sobre relações do modelo relacional, visto que uma
relação é definida como um conjunto de tuplas. As operações da teoria
matemática de conjuntos são: Z./WmO, /WTERSECÇHO, l)/If;ERE/VÇ:A e PRODt/7t.)
C,4R7]:S/,4]VO. As operações especialmente desenvolvidas para manipulação de
base de dados relacionais são: SEZ,EÇAO, PROLE(:AO e MIZVÇ:AO.

2.2.] .A operação SEE.ECHO
A operação de seleção é usada para selecionar um subconjunto de tuplas de
uma relação de acordo com uma certa condição. Por exemplo, selecionar todos
os estudantes que estudam na filial 7'oke.Ákl de número 3 1.

.;iil$1 @

De maneira geral a operação de seleção pode ser escrita como

:lç1<8ãlMn. de:' süqêÜ»; GK$9Uq ' Igê::#êlaç:êQ;' ); ; :;=Z : ,'.' l
. ' 3';::.y : : :.

onde o símbolo a (sigma) é usado para denotar o operador de seleção e
<condição de seleção> é uma expressão booleana sob os atributos da relação. A
relação resultante de uma operação de seleção possui os mesmos atributos da
relação <nome da relação>. A expressão booleana <condição de seleção> é
formada por:
<üonà=àl:dç,$pÉlri.bula»::.l+p$éEÉÜó'Ê: laq:;c.ÓÓpá:baçãQl?. :kvqlJpÉ paiNçanÊê:$ ,;1Êçllã
l$o ê;. qo :+çi!! :@ttqi :$op$!#gür;::g.#:çübppq#aêãó>:: .<nõ$$ qp :àt !bqÊ«
onde <nome do atributos é o nome de um atributo de <nome da relação>,
<operador de comparação> é normalmente um dos operadores {=, <, <, >, à, #}, e
<valor constantes é um valor constante pertencente ao domínio do atributo.
Cláusulas podem ser conectados pelos operadores booleanos AND e OR, e NOT
com o objetivo de formar uma condição geral de seleção.

2.2.2 .A operação PRO.JEÇAO
Pensando em uma relação como uma tabela, a operação de seleção seleciona
algumas linhas desta tabela enquanto a operação de projeção seleciona algumas
colunas desta tabela. Utiliza-se a operação de projeção para "proJetar" uma
relação sobre um determinado número de atributos de interesse. Por exemplo, a
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lista dos nomes e data de nascimento de todos os alunos da cadeia de escolas de
música Tome.ÂÃ:í.

:nnõap.B ti :daEü.de: adõi©ónÉç} ' ::Ca$tiRdãjitel). i=[1:$ H]]
De maneira geral a operação de projeção pode ser escrita como
IT#! $EÕ: d ÇxibtiÊQ$;, (s«tc)mç dà rel:açaoS).: :.:f# ÊÉlãE:ç gÊiilgil:lW *il Bl$êilíii

onde o símbolo n lpi) é usado para denotar o operador de projeção e <li-sta de
atributos> é uma lista de atributos da relação <nome da reJ-ação>. A relação
resultante possui somente os atributos presentes em <1 i.sta de atributos>
obedecendo a mesma ordem em que foram especiHlcados. Caso exista duas ou
mais tuplas idênticas quando aplicada à operação de projeção, somente uma
destas tuplas será apresentada na relação resultante. Este comportamento é
conhecido como eZímtnação de dt/pZfcídade sendo extremamente necessário, pois
este garante que o resultado de uma operação de projeção é também uma
relação (um conjunto de tuplas).

2.2.3 Seqtlência de Operações e Renomeação de Atributos
Normalmente, deseja-se aplicar uma operação da álgebra relacional seguida de
outra. Para tanto tem-se duas opções, ou especificam-se operações da álgebra
relacional como uma única expressão aninhando-se seus operadores ou aplica-
se uma operação de cada vez criando-se relações intermediárias. No último caso
as relações intermediárias devem ser nomeadas.
Por exemplo, seguindo a Hllosoüla da primeira opção uma expressão da álgebra
relacional capaz de criar uma relação com todos os nomes dos alunos que
estudam na üílial Tome.Akí de número 3 1 (trinta e um), seria:

nBQà: ÇÜ!!h:CQ..ê$.1:: .àIJ qSÇPdêÓt9:II ,I

Agora seguindo a segunda abordagem a expressão seria

E $Ç#l, j:E:ST:UD:,;.*e-llg.Úen::.õ }:: 3i;:( PSiiqgaq.Ç:9}
e$sÜl:gAPÇi. R99,ã;liê$41: .iP@UÜi
Para renomear os atributos de uma relação, apenas os novos nomes dos
atributos são listados entre parênteses:

:nscã+.Jn$;r:ÜÕ&=iÉ-< 6Ú«üdq ;«e:? ;e:(:çisÇ u#qnt$
cãPU [LboC$qrp[ ilWX!;)E!#;:]ç iiú $] E:$Çlil:.=$é!$m:

2.2.4 Operações de Conjuntos
O próximo grupo de operações da álgebra relacional é composto pelas operações
matemáticas sobre conjuntos. Por exemplo, deseja-se listar os nomes de todos
os alunos e os nomes de todas as 6llias da cadeia Tome.4A:í. Uma possível
expressão da álgebra relacional para este problema ser.ia:

20



NOME.=EST:UD {::: nho.J. :(.êstpdante)
;UomnÉBsçõb8: ;:! k gç õoeü :esçp aii
18EgÜEVAD01 :i;P$NQME: E$TUD:;la' NOTEI' IBgC01:À

A relação NOMilZ.ESTUD contém o nome de todos os estudantes enquallto a
relação NOMi1l.ESCOLA contém o nome de todas as filiais. O operador união
(denotado pelo símbolo u) retoma uma relação com as duplas pertencentes a
NOME ESTUD ou NOME ESCOLA ou ambas.

As operações de conjunto interseção e diferença podem ser utilizadas da mesma
maneira que a operação de união. Todas estas operações são binárias, isto é,
são aplicadas em dois conjuntos. Quando estas operações são adaptadas para
banco de dados relacional, deve se assegurar que ao aplica-las sobre duas
relações o resultado gerado é também uma relação. Para tanto, as duas
relações, sobre as quais a operação de conjunto será aplicada, devem possuir o
mesmo tipo de tuplas. Duas relações R(HI, Á2, ..., .A.,l e S(Bi, Ba, ..., a.J são ditas
compafíuefs para união se elas possuem o mesmo grau n, e se cíomÍH.J = dom(BJ
para l É í É n. Isto significa que as duas relações devem possuir o mesmo
número de atributos assim como o mesmo domínio para cada atributo.

As operações UNIÃO, INTERSECÇÃO e DIFERENÇA sob duas relações
compatíveis de união R e S podem ser definidas da seguinte forma:

UNIÃO: O resultado desta operação, denotado por R u S, é uma relação que
inclui todas as duplas pertencentes à relação R ou à relação S ou a ambas.
Tuplas duplicadas são eliminadas.

INTERSECÇÃO: O resultado desta operação, denotado por R n S, é uma relação
que inclui todas as tuplas pertencentes a ambas as relações R e S.
DIFERENÇA: O resultado desta operação, denotado por R - S, é uma relação
que inclui todas as duplas pertencentes à relação R mas não pertencentes à
relação S.

Adota-se a convenção que o nome dos atributos da tabela resultante é igual ao
nome dos atributos da primeira relação R.

A última operação de conjunto discutida nesta seção é a operação produto
cartesiano, denotada por x. Trata-se também de uma operação binária embora
as relações envolvidas não necessitam ser compatível de união.
Esta operação é utilizada para combinar tuplas de duas relações, de tal forma
que as tuplas relacionadas possam ser identificadas. O resultado de R(Zz, .A2, ...,
.4.J x s(Bi, B2, ..., n.J é uma relação Q com n + m atr.ibutos Q(K(zJ, .A2, ..., Án, BI,
B2, ..., B.nJJ, nesta ordem, e que possui uma tupla para cada combinação de
tuplas, uma tupla de R e um tupla de S. Portanto, se R possui np tuplas e S
possui zls tuplas então R x S possuirá nR * /2.s tuplas.
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2.2.5 A operação JUNÇÃO
A operação de junção, denotado por D4, é utilizada para combinar tuplas
relacionadas de duas relações em uma única tupla. Por exemplo, deseja-se
relacionar todos os nomes dos estudantes com data de nascimento superior a
06-07-1984 e o endereço de suas respectivas filiais.

Êbrub ::$:gêoia::& àétludajçéb{ : .-«'Í»: .;: 1;: i...;"::;. galo.'lâ
ESVUO.N$gC iÉÚI' Õdatii.gê nãsçiüéõtl % ;Q$ d l 4 (ESrUD.a6.CQJl;A}
REIUtV#l)Õ it .X!!gnb:e$e,: eüa êó .(:E$PgD..NAS:C) W
De maneira geral a operação de junção sob duas relações RÍHi, .A2, ..., Á.J e S(Bi,
Be, ..., Bm.J pode ser escrita como:
$:'N IÉ:li..i,;i::l.l:j:li3É»l $ 1: ' É - '. $

O resultado de umajunção é uma relação Q com n + m atributos Q(H/, A2, ..., .'4",
Bi, Ba, ..., n.J nesta ordem; Q tem uma dupla para cada combinação de tuplas,
uma dupla de R e uma tupla de S, quando a condição de junção é satisfeita.
Uma condição de junção é da forma
$eó d+ção;'- . \Nn .:<e$$4içlêQi> anal /WQ :.!:(çõnd+ç êPS:

onde cada condição é da forma .Aí 0 a, .Aí é um atributo de R, .1% é um atributo
de S, Aí e .E% possuem o mesmo domínio e 0 é um dos operadores válidos no
domínio dos atributos .Aí e 1% {=, <, É, >, z, #}. duplas cujo atributo de junção seja
nulo não serão mostradas no resultado. Uma operação de junção é denominada
./unção treta quando esta possui uma condição de junção genérica l ll.
As operações de junção mais comuns são aquelas onde as condições de junção
possuem apenas o operador de igualdade, denotado por =. Tais junções são
denominadas equí.Mações. As equi junções apresentam em seus resultados um
ou mais pares de atributos com valores idênticos em todas as tuplas, por este
motivo uma nova operação de junção foi criada, a operação de .@nçüo natural. A
junção natural remove o segundo atributo de uma condição de equi junção do
resultado. Denota-se a operação de junção natural por *. Para a realização da
operação de junção natural é necessário que os dois atributos de junção
tenham o mesmo nome, se este não é o caso, uma operação de renomeação de
atributos deve ser aplicada antes da operação de junção natural.
De maneira geral a operação de junção natural pode ser escrita como:

Ç%;ü;;ãlãÜÉ;;ú i: lji:.:::f'::;;.;T::':::?:';':"ç:::li.=:1;:''=::::$'1:::=;ql::=$
Neste caso <listal> especinlca a lista de i atributos de R, e <lista2> especifica a
lista de i atributos de S. As listas são utilizadas para formar comparações de
igualdade entre pares de atributos correspondentes; estas comparações então
são unidas pelo operador booleano AND. Somente a lista correspondente aos
atributos da primeira relação J? (<listal>) é mostrada no resultado.
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2.2.6 FUn,ções agregadas
Um conjunto de consultas, comuns em linguagens de consulta, como a SQL,
que não pode ser expressa em álgebra relacional são as funções agregadas sobre
uma coleção de valores em um banco de dados relacional. Como por exemplo,
obter a média ou o salário total de todos os empregados ou o número de tuplas
de empregados. Funções comuns aplicadas sobre um conjunto numérico de
valores são SUM, AVERAGE, MAXIMUM e MINIMUM. A função COUNT é utilizada para
a contagem de tuplas.
Um outro conjunto usual de consultas são as consultas envolvendo
agrupamento de tuplas com relação a valor(es) de seu(s) atributo(s) seguidas por
uma operação de uma função agregada sobre estes valores.

Define-se o operador FUNCTION, usando o símbolo S, para a especinlcação deste
tipo de consultas:

sli.llLiilÜ :;i":::li,:;ülà:#:êl:$:, :ê i.:ê Ü: : E«;g.ii; l.êi!$üà .aê ! e4à ê ;l TX-'t:']::i;;Ü: :;]!]

2.3 A hn,guagem SQL (Structured Quere Languctge)

A álgebra relacional é geralmente classificada como uma linguagem de consulta
de alto nível, pois suas operações são aplicadas sobre relações inteiras. No
entanto, existem poucos sistemas de gerenciamento de banco de dados que
implementam diretamente a álgebra relacional como linguagem para consulta.
Isto porque uma consulta em álgebra relacional é escrita como uma sequência
de operações que ao serem executadas produzem o resultado desejado. Ao
especificar uma consulta em álgebra relacional o usuário deve especificar como
- em qual ordem - as operações devem ser executadas. A maioria dos sistemas
de banco de dados comerciais possuem uma linguagem declarativa de mais alto
nível, onde o usuário necessita especiülcar somente qual é o resultado desejado,
deixando a cargo do sistema de banco de dados as decisões de como executar a
consulta.

A linguagem de consulta mais importante utilizada pelos sistemas de banco de
dados é a SQL. SQL é a sigla para Structered Queiy Language.
Originalmente, a SQL foi chamada de snQUEL (Structured English Query
Language) e foi projetada e implementada nos laboratórios da IBM como
interface para um banco de dados experimental chamado SYSTEM R. SQL é,
atualmente, a linguagem do sistema de banco de dados DB2 da IBM dentre
muitos outros. Variações da linguagem SQL vêm sendo implementadas pela
maioria dos produtores de sistemas de banco de dados. Uma padronização da
linguagem SQL íoi proposta pela ANUI (the American National Standards
Institute) e ISO (the Intemational Standards Organization) com a SQL (ANUI
1986) denominada SQLI . Uma versão revirada e expandida SQL2 -- denominada
SQL-92 - foi posteriormente apresentada e depois SQL3 ou SQL-99.
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A especificação da linguagem SQL-92 é extremamente grande e complexa j121. A
linguagem SQL/OI fCapítuZo 4; é baseada em apenas um subconjunto desta
especificação éHpêndfce nJ.. Maiores informações sobre os comandos e sintaxe da
linguagem SQL são encontradas emll, ill.

2.3.1 Comandos da linguagem SQL

e Criando tabelas

O comando CRENTE TABLn é utilizado para especificar uma nova relação. Com
este comando é possível definir o nome da relação, seus atributos e suas
restrições. Os atributos são especinlcados primeiro, seguidos de possíveis
restrições (chave, integridade de domínio e integridade referencial); e cada
atributo possui um nome e um tipo de dado o qual especiâlca o domínio de seus
valores.

Os atributos de uma relação podem conter valores numéricos, strings, datas ou
horas. Como a linguagem SQL permite que um atributo possua valor NULO, a
restrição NOT NULA pode ser especificada, evitando assim valores nulos em
atributos. Esta restrição é mandatória para chaves primárias.
Também é possível definir um valor padrão para um atributo utilizando a
cláusula DEFAULT <valor>. Este valor padrão é incluído em qualquer nova
tupla caso nenhum valor para este atributo seja especificado.
Após a especificação dos atributos, especificam-se as restrições de tabela. São
nestas restrições que a(s) chave(s) primária(s) da(s) tabela(s) são especificada(s),
assim como as restrição(ões) referencial(is). A cláusula PRZMARV Knv especifica
um ou mais atributos que compõe a chave primária da relação. A cláusula
UmiQUK especifica chaves alternativas para a tabela. Integridades referenciais
são especificadas com a cláusula rORnIGN KnY.
O comando SQL para a criação das relações estudante e escola do sistema
Tome.Akí Íseção 2. ].3; seria:
DEBATE, 'Ü;bÉLÉ Êébljb)@lIÊ '''I

:NÜMKRQi#} sfl$E ggg:l$gg::Cima«19}
ouÉ :Ê$fÊI $i@$g Eg:vmcn se

D PNAg:ÇIMEN Q:!:OÀTEII
nUM :k01il$S'Ç.':jÊgjg:©:@jãCHAR:i€9Ê):

:NQç: :N(Jlilü
:NQt:;iNuiiL'i

iío#:lt;tjbl nnr'nüLV.:'156DE'l.!

PRIMARY 'Iay ÉÜljME}RÇ) }:.,
roiiElc& liam: { UtiMXKõ:=n.scj:. kEE'EnE&cES E8çQliÀ (INtJMÊIRQ):

) :;

:CRUA Ê TaúBLBl: ggCQÊA- :4
NOME RQ98ill$1gl&cnaR1(=9:11 glàggãnor :: 8uiL;
NOME:; ;E$e:Iê©IgÊ$1VARCHAR:1:51QI ÊêIãNQT; :NInb:I
Ê:mtinRnÇO $11gl$1tvnncíiaR( t:ooh): :Nor . NULLI
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}

PRnaARV , Kn)tg(mUUÜKO.)

Maiores informações sobre o comando CREATn TABLn podem ser encontradas
em [12].

. Removendo tabelas

Uma relação pode ser removida de um banco de dados com o comando DROP
TABLE. Por exemp]o, deseja-se apagar a re]ação esco]a rseç:ão 2.].3), pois os
negócios não estariam andando muito bem para Tome.Akt e todas as 6lliais
precisariam ser fechadas e seus alunos remanejados para a matriz.. Assim o
comando SQL para remoção da tabela escola é:
bÉõp::üXbLÉ:l$$êQÊ4j

Maiores iníor.mações sobre o comando DROP TABLn podem ser encontradas em

e Inserindo linhas em uma tabela
O comando lmSnRT é utilizado para adicionar tuplas em uma relação,
especificando-se o nome da relação e uma lista de valores.
Os valores devem ser listados na mesma ordem em que os atributos
correspondentes foram declarados no comando CREATn VABLn. Por exemplo,
para cadastrar um novo estudante na filial Tome-Akí de número 56DF, um
possível comando seria:
iÚàÊiÉ :: ÍiÜ(j:@i:$Ül@8iMI
.1 4tP$:: . {if:s$ig:. eÉa9++:jê'e.'p19$çêj;q::i1l:':$1g; 9;@lF i:.,r $1$êFt::l:

A segunda forma do comando INSERT permite que o usuário especifique
explicitamente o nome dos atributos que correspondem aos valores
especificados. Neste caso, os atributos com valor NULO ou [)EFAULT podem
deixar de ser especificados. Por exemplo, a aluna Josilene Pedroso poderia ser
adicionada na relação estudante utilizando-se também o comando abaixo:
:IÜSÊR ÜNTdI:ÉÕIÉÜDÁNgI;$.{PtJMÊI@ II!$TIII .NÕMU;I$!tjP#: :::BÊI;I.H4ÉÇIMENgÕ:)
val(msl:.{::"$õ#!: !!?':cJtls;Íllp éilê . Pédlols$ ' 1$1;11tql'QcE= iE:992::'' :1:

Maiores informações sobre o comando ]NSERT podem ser encontradas em [12]

e Removendo linhas de uma tabela

O comando DELETn remove tuplas de uma relação. As tuplas que serão
removidas são especificadas pelo parâmetro WHERE. O comando OELETn
remove tuplas somente de uma tabela por vez. No entanto, a remoção pode ser
propagada para tuplas de outras tabelas se restrições de integridade referencial
foram assim especificadas na criação da tabela. Dependendo do número de
tuplas selecionadas pelo parâmetro WnERU, nenhuma, uma, ou várias tuplas
podem ser removidas utilizando-se um único comando DEbuTE. Caso o
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parâmetro WnERn não seja especíHlcado, todas as tuplas da relação serão
removidas, a tabela permanecerá no banco de dados como uma tabela vazia. O
comando DROP TABLU deve ser utilizado para remoção completa da tabela.
O comando OELETn para remover todos os estudantes da filial 7bke.4k{ de
número 3 1 (trinta e um) seria:

bnl4 É ;É$$)y 8d+iii5ê®'f$.!!i$1$ :$tjM iBQ::ii$Ç:Í :; :f 3.1'.

Maiores iníonnações sobre o comando DnLETn podem ser encontradas em j121

. Atualizando linhas de uma tabela

O comando upDATE é utilizado para modificar atributos de uma ou mais tuplas.
Como no comando DELnTE, o parâmetro WHERE seleciona as tuplas de uma única
tabela a serem atualizadas. No entanto, a atualização de uma chave primária
pode ser propagada para valores de chaves estrangeiras de outras tabelas se
restrições de integridade referencial foram assim especificadas na criação da
tabela. O parâmetro SEr especifica os atributos a serem modificados e seus
novos valores.

Deseja-se transferir a aluna 'Uosilene Pedroso' da filial Tome.4kf de número 56DF
para a filial de número 31 (trinta e um), o comando UPDATE para transferir a
aluna de üilialseria:
DPDATE:: :É$$UDZWI'Ê ÉÉÜ' ÜÜÊkQ:IÉg t .©:'''l11$iül üüi (il$;ii ll'-+: [:se4Í
Maiores infonnações sobre o comando UPDATn podem ser encontradas em j121

© Selecionando linhas de um banco de dados

O comando SELECT é utilizado para obter informações de um banco de dados.
O comando SELECT não tem relação com a operação de seleção da álgebra
relacional jseção 2.2. iZ,J. É necessário ressaltar que a linguagem SQL permite que
tabelas (relações) possuam valores de tuplas iguais, portanto, em geral, uma
tabela SQL não é um conjunto de tuplas e sim um muZü-cor!unto (às vezes
denominado saco) de tuplas.

A torna básica do comando SELECT é formada por três parâmetros: SELECT,
FROM e WHERE e possui a seguinte forma:

bÉI cü::R$jlli:Êã: :dó8ailf;iibt Éã:g$
Enou:3< 1ã õ bla$::déigEàbçàlas;>:
tiWliE18$9t''l+ÇâoP
onde

. alista (ie abri.butos> é a lista dos nomes dos atributos cujos valores
devem ser obtidos pela consulta;
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e alista de tabelas> é a lista dos nomes das relações necessárias para a
execução daconsulta;

<condição> é a condição de procura que indica quais tuplas devem ser
obtidas.

Por exemplo, deseja-se obter todos os nomes dos alunos que estudam na filial
Tome.Ákí de número 31 (trinta e um). Este resultado é obtido pela execução da
seguinte instrução:
$nnEC!: wouii:lltÉsz
FROM :(B:s tQianwlEli
[mnpn .=Nt]un+iQi 'bgC ] u;i f 3]i'

Uma outra consulta possível seria obter a relação de todos os nomes dos
estudantes e suas respectivas filiais:
ÉELEê 'ÉéÓÜbiÜ.I'É .'NÓMÊ .$SI'É, ÊSéÓLÀ.: Igb$É: .IESÇ!
iReM:::Ê ST,D;OAN1;6i : IBgÇOLA:
wm $ :ÇtlPê!@$?:N M !!Q31qi$1 $ÇQ 4: :P
Nota-se que na consulta acima o nome das relações foram especificados
juntamente com o nome dos atributos que se desejavam obter como resultado
da consulta, da seguinte maneira <nome da tabelas.<nome do atributos
Este mecanismo é utilizado para eliminar ambiguidades entre nomes de
atributos, já que tabelas diferentes podem possuir atributos com o mesmo
nome

Tal ambiguidade pode ser eliminada também com o auxílio
consulta a seguir retém.a o mesmo resultado da consulta acima:
SÊt.ÉCTíÍÜST!..ÜÕME t$ãl:à;:: ÉÍÉê :18ÕM i'lÊgê:
F'nome íES2ÜDzw2ng $:T i98$,CQl!©f;B8Ç;
wnnRn$E$V:;. miiMEno:;:ilsd $: :$sCI..ntluÉiKo:

de atiases. A

Uma consulta SQL sem a cláusula WHERE retomará todas as tuplas da relação
como resultado, enquanto uma consulta onde a <li.sta de atributos> é
especificada como * retorna todos os atributos da relação.
Maiores informações sobre o comando SEI,Ecv podem ser encontradas em j121
Os conceitos vistos neste capítulo e os conceitos apresentados no capítulo
seguinte, formam a base para a nossa linguagem de consulta capaz de
manipular informações obsolescentes, a linguagem SQL/Or rCapífulo 4,1.

A linguagem SQL/O[ é uma extensão da linguagem SQL capaz de manipu]ar
informações obsolescentes. A linguagem SQLjá foi apresentada neste capítulo, o
capitulo seguinte discuti como inforTnações obsolescentes devem ser modeladas.
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CqPÍt:uZo 3
Modelagem de

Informações Obsotescentes

Bancos de dados são desenvolvidos para modelar uma certa parte do mundo.
Atualizações nestes repositórios de dados pretendem reíletir mudanças do
estado do mundo modelado, conforme [4]. Existem situações onde a alteração do
estado do mundo modelado é muito rápida, de tal forma que não se consegue
perceber quando elas ocorrem. Nestas situações a conÊlabilidade da informação
armazenada decai com o tempo. A esta perda de conÊiabilidade dos dados
armazenados ao passar do tempo denominamos obsoiescêncfa cíe í/tBormação.

Frequentemente deseja-se modelar um mundo onde seu estado altera-se muito
rapidamente, de tal modo que a obsolescência de informação não pode ser mais
desprezada. Sistemas imersos neste tipo de ambiente devem ser capazes de
manipular a queda da conHiabilidade das informações a ponto de evitar
respostas erradas e comportamentos inesperados.
Problemas que lidam com informações cuja conHtabilidade varia com o tempo
são encontrados nos mais variados ramos, como por exemplo ülnanças,
economia, sociologia, demografia entre outros ]20].
Ao se tentar modelar um sistema de informação para monitoramento de tráfego
como o prometo SIDAM, se torna evidente a necessidade do tratamento de
obsolescência de informação. Este sistema deveria manipular informações que
mudam dinamicamente e seriam distribuídas sobre toda a área da cidade de
São Paulo e seus arredores. Adicionalmente, o grau de mudança de informação
seria dependente da localização e do tempo. Por exemplo, os dados sofrem muito
mais alterações durante horários de pico nos dias de semana do que à noite ou
durante ülnais de semana.

O monitoramento de tráfego conta também com fontes de informações fixas e
móveis (bases e helicópteros), os quais podem não estar disponíveis tempo
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integral. Todos estes fatores colocam a obsolescência de informação em
destaque ao modelar um sistema como o prometo SIDAM.
Informações obsolescentes possuem as seguintes características

A conHiabilidade da informação decai com o tempo;

O grau de decaimento da conHiabilidade pode variar;

A conüiabilidade da informação é dependente do momento da última
atualização da mesma.

Outra característica importante das informações obsolescentes é que sua
conüiabilidade se propaga para todas as informações derivadas dela.

O objetivo deste capítulo é apresentar alguns princípios que auxiliem na
modelagem de informações obsolescentes, sempre tendo em vista a manipulação
precisa e eficiente da confiabilidade de informações que dependem de outras
informações obsolescentes.

3.] .libações de ConÚança
A credlblZtdade ou cora/lança depositada em uma determinada informação A é
uma função dependente do tempo 'A(t) c 10, 11, onde yA(t) assume o valor l (um)
quando a informação A reflete perfeitamente o estado do mundo real, já quando
a informação A não tem nenhuma relação com a realidade l,A(t) assume o valor
O. A função 'A(t) não é uma medida probabilística, tal tipo de relação entre
informações obsolescentes e distribuições probabilísticas é tratada em jlOI .
De acordo com [4], define-se também uma credibilidade mínima ÍcrecííbíZítg
thresholdJ associada às informações, ou seja, qualquer dado que possua uma
credibilidade menor que o valor da credibilidade mínima é considerado um dado
não válido.

A obsolescência das informações armazenadas em uma base de dados é
representada por uma família de funções I', por exemplo, família de funções
lineares e família de funções exponenciais.
A modelagem de funções de confiança deve
apresentados em l6j e discutidos na seção a seguir.

seguir alguns princípios

3.1.1 Princípios de Modelagem para Fun.ções de Con:lança
A modelagem de funções de confiança deve seguir cinco princípios. Dentre estes,
o princípio de número uma à quatro são mandatórios e devem ser seguidos
para que uma família de função de confiança seja capaz de representar a
variação da conüiabilidade de uma informação ao longo do tempo. O princípio de
número cinco é um princípio desejável, famílias de funções que não obedeçam
tal princípio não precisam ser necessariamente descartadas.
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Da preocupação de um armazenamento, computação e manipulação de funções
de confiança de maneira eficiente temos o primeiro princípio de modelagem.

Princípio l Cada .função de con:lança em uma, Jt:unília de junções deve ser
representada por um número .foco de parâmetros.

Como este modelo é baseado na manipulação de funções pertencentes a uma
mesma família (vide princípio um) é desejável que uma função derivada pertença
à mesma família de sua(s) função(õesl componente(s). Com isto temos o segundo
princípio de modelagem.

Princípio 2 Á jamí/fa de ./ünções de cora/lança dever ser fechada para
derivação (operações da dtgebra relclcionat).

Estes dois princípios já são suficientes para que o tratamento de funções de
confiança já não seja trivial, como é mostrado na seção 3. 1.2.

Uma família de função de conülança deve ser capaz de retratar a perda, ou
hipoteticamente aumento, gradual de conãiabilidade depositada sobre uma dada
informação ao longo do tempo. Com isto temos o terceiro princípio de
modelagem.

Princípio 3 Sida /' uma jamíZía cíe ./iznções de cora/lança. Então para qualquer
«t) : n -} [0, 1] em r, «t) deve ser monotõMca.

Como a composição das ftlnções de confiança vem da consulta de um banco de
dados, o seguinte princípio deve ser aplicado.
Princípio 4 A famili(z de Nações de confiança I' deve formar um reüculado

completo e distributivo: r= (r, A, v, l, o)

O quinto e último princípio de modelagem diz
Princípio 5

1. No momento to ao cztuatizar um dado, é atribuído o tJcttor l ao Datar de
conFança, ou seja 7 (to)- l.

2. No ponto to, o valor de conÕança não possui uma descontinuidade

3.].2 Combinação Ponto-a.Ponto
A combinação ponto a-ponto é o modo mais simples e intuit:ivo de derivar
funções de confiança. Basicamente, se C é um dado derivado de A e B, em uma
combinação ponto-a-ponto pode se esperar que 7c(t) dependa somente de yA(t) e
Yn(t) para qualquer t c $i.

Assumindo que a credibilidade associada a uma informação é um número real
pertencente ao intervalo 10, 11 e que as consultas realizadas são feitas por uma
linguagem de primeira ordem, e que como prática usual (em lógica Fuzzy j191)
define-se a con6lança da conjunção como a menor confiança, e a confiança da
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diqjunção como a maior conHtança, pode se calcular a credibilidade derivada de
consultas complexas da seguinte forma:

Y.,~. ( t )
YA« ( t )
I'..(t)
Yv*«ua (t}
Y3,:«oa (t)

min (7A (t) , 'FB (t ) )

max (yA (t) , 'fn (t) )

1 - 'A(t)
mina (yAM (t ) l

maxi ('yn(W (t ) l

Este tipo de abordagem apresenta problemas mesmo quando aplicadas em
funções de decaimento muito simples como funções lineares e exponenciais. Por
exemplo:

min (kA mAt, kB - mBt) não é da forma k - mt

e min (kAe-Pt, kBe-P't) não é da forma ke-Pt

Gráfico 3-1. Composição genérica de duas Jtlnções lineares

Observa-se no Grá/ico 3-lZ que a função de conülança resultante da composição
de duas funções de confiança linear não resultou em uma função linear, assim
contrariando o princípio 2. Nota-se também que a função resultante da
composição de funções lineares não pode ser definida com um conjunto eixo de
parâmetros, desta forma também contrariando o princípio l.
O princípio 2 só pode ser garantido se as funções de confiança são definidas por:

y(t) ouy(t) - 0, paraqua]quer t c U]4]
Esta definição é uma limitação muito séria de modelagem. Ela liquida qualquer
noção de decaimento de coníiabilidade com o passar do tempo, pois este tipo de
função apresenta apenas dois valores discretos.
Com dois valores discretos é possível apenas especificar que um dado representa
a realidade do mundo modelado ou não, mas não é possível apresentar qualquer
nível de incerteza quanto à correspondência deste dado com o mundo modelado.

Para que este nível de incerteza possa ser representado deve-se permitir que a
função y(t) assuma quaisquer valores dentro do intervalo fechado 10,11, e não
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somente os extremos. Permitindo que a função de conâtança assuma apenas os
valores O ou l viola-se o princípio 3.

3.2 Espaço de Fun,ções
Desde que a abordagem de combinações ponto-a-ponto não é suÊlciente para
modelar a idéia de grau de conüiabilidade de uma infomlação Íseção 3. .7.2), será
discutido a seguir uma nova abordagem para a composição de funções de
conülança que leva em consideração todos os pontos em um espaço de funções.

Trabalhando sob todos os pontos em um espaço de funções, a função de
confiança derivada pode possuir nenhum ponto em comum com as funções de
confiança componentes. Esta abordagem não combina os pontos das funções
componentes, mas os parâmetros que as define.
De acordo com o princípio quatro uma família de funções de conülança deve
formar um reticulado completo e distributivo, embora, idealmente, seria
desejado obter um reticulado booleano, obtido adicionando-se a negação
booleana (=) ao reticulado completo e distributivo. Este tipo de reticulado é
diHicil de se obter para espaços de funções usuais sem a discretização dos
parâmetros do espaço. Um reticulado booleano é um candidato para mapear um
espaço de ftlnções relacionado com consultas em um banco de dados. A idéia
principal é que qualquer que seja a consulta realizada sobre um conjunto de
dados, a operação correspondente deve ser aplicada às funções de confiança. O
problema do reticulado booleano está em como lidar com negações, um
problema que será reencontrado no modelo de sistema apresentado no Capítulo
5

A seguir, apresenta-se o reticulado completo e distributivo formado por./iznções
exponenciase ftinçõestogü.

3.2. Z .li\znções Exponendaís
Seja a família de funções exponenciais dada por

1,

e -P(f-fo) ,

para t < to e # 2 0

7(f)
para t à t. eP > 0

para t < to e # < 00,

l para t à t. e P < 0

Cada função no espaço I' - .B:xp pode ser unicamente detenninada por dois
parâmetros, Exp(P, to). É fácil de observar que uma função pertencente à família
de funções exponenciais comporta-se como uma função degrau quando beta
tende ao inHlnito. Se l3 é positivo, ela comporta-se com uma função degrau
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decrescente (13-+'«) e como uma função degrau crescente quando li é negativo
lb= -oo l .

O Gráfico 3-3: Exp(2,0) e Exp(-2,0)

mostra duas funções exponenciais Exp(2, O) e Exp(-2, OI. Note que o espaço de
funções é fechado sob complemento de 1, deste modo a definição clássica de
negação pode ser aplicada. Para definir o reticulado booleano (Exp, A, v, --, l, OI
define-se as operações boo]eanas sob os parâmetros ]S e to ]6].

Seja yi Exp( l3i, /o. ) e 'a .Exp( P2, ro. ). Define-se [6)

7t A 72

l
.;«Ç-. #., q,:l
.XP(- m,-«.)
ExP(-. .«,-.«)

m;*ÜI, #:), mi-

min(p:, P2), max
R,., t..
h.,t:

0

Note que 7 ,A -n7 # 0 e 7'v -l7' # l e portanto a deülnição acima, bem como as
seguintes, apesar de constituírem um reticulado de funções completo e
distributivo, não constituem um reticulado booleano.
Seja um dado X que íoi coletado em um certo tempo f-O e que sua con6iabilidade
desde então venha decaindo de acordo com a função Exp (0.5, O). Agora, seja um
outro dado Y que foi coletado em um certo tempo t - 4 e que sua conHiabilidade
desde então venha decaindo de acordo com a função Exp (2,4).

A função de confiança associada a X e Y de acordo com a definição apresentada
é Exp (2,0). O efeito de tal composição é que a informação combinada decai com
o mais alto índice (13 - 2) desde o menor tempo (to - O), como esperado.
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GróBco 3-3: Exp(2,0) e Exp(-2,01

Um aspecto negativo da famí]ia de funções ]:xp é que o seu decaimento é
repentino. Depois que um novo dado foi inserido ou atualizado em um banco de
dados é razoável dizer que este dado possua um alto valor de conüiabilidade por
um determinado tempo e só então sua conülabilidade comece a decair (talvez
com uma grande velocidades. Infelizmente tal comportamento não pode ser
capturado com o decaimento repentino da família de funções Exp, portanto
outro espaço de funções será investigado, o espaço de funções formado pelas
funções Zogít. Note que o espaço de funções exponenciais viola o princípio de
número 5.2.

3.2.2 Funções Logit
Funções logit são amplamente utilizadas para modelagem de processos que
possuem iteração de duas forças, sendo utilizadas em aplicações tal como
Engenharia de Transporte, Ecologia, Linguística dentre outras ]6]. As funções
logitsão deHlnidas por:

,w - í-i=lK:c

Tais funções apresentam uma forma de S, como mostra o Grtí/ico 3-5 para os
valores # = 0.5 e # = 2. Novamente, cada fu31ção da família de funções logit pode
ser representada por um par de valores loglí(l3, to).
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Grá$co 3-5: Funções Logit(0.5, O) e LogitÍ2, O)

Para valores altos de # a curva logit se aproxima cada vez mais de uma fünçãa
degrau decrescente, de tal forma que no limite # = +m, a função logit torna-se
um degrau. Com P < O a função logit se aproxima a uma função degrau
crescente, de ta] forma que no limite .6 = -m a função logit se torna um degrau
crescente. Para # - O a função logit se torna um constante de valor !'b.
É definido em l61 o reticu]ado (]logít, A, v, =, 1, O) de maneira análoga ao
reticulado definido para as funções exponenciais.

Então, seja yi logít( 131, /.. ) e 2 - logÍf( l32, /o, ), temos:

E
' : ..,,..(- p:,q,.l

l - ..glt(- m,-«.)
0 : L.g.it(. .«,- «)

7i A 7Z = Log.ittmax(#l, /í2), min

rl v 72 = Log.itÇni.n(#l, #2), max

h.,t,
b: , t :

Novamente, notamos que a definição da negação acima não é booleana, embora
o reticulado seja completo e distributivo.
Consideremos o mesmo dado X apresentado na seção 3.2. ] mas agora associado
a função de conülança logít(0.5,0), e o mesmo dado Y associado agora a função
de conülança /,oglt(2,0). A função de conülança associada a X e Y é dada por
Z,oglt(2,0),

35



\
\

V

A e B: Logít{2. 0)
A: Logit(0.5,0)

B: Logit(2.4)

0.8

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0
10

\
\

\

.5 0 5 10

Gró8co 3-7: Combinação de LogitÍ0.5,0) e l.ogitf2,4)

Nota-se nos gráficos Cria/ico 3-5 e 3-7 que o decaimento da confiança não
começa exatamente em t = to; na verdade em t = to o valor da conülança é sempre

Este comportamento da função logit não esta de acordo com a modelagem
proposta, pois no instante que um dado é atualizado a sua confiança deve ser
igual a 1, e somente então o processo de obsolescência deve ser iniciado. No
entanto o espaço de funções logit, para um valor de P positivo, apresenta valor
igual a l somente em t = -.o.

Duas possíveis soluções para o problema são
e Definir um tempo Huo de valor, ti, entre o tempo em que o dado é

atualizado e o tempo em que a conülança atinge o valor iy2. A ftlnção de
conntança õtcaria então loglt(P, tó + tl).

e Definir um valor de conõlança c, que se deseja ter como valor no
momento de atualização do dado fo. Deste modo obtêm-se o valor de ti
como:

tl

No entanto, nenhuma solução utilizando somente o espaço de funções logít é
capaz de obter o valor de conülança novamente igual a 1, violando assim o
princípio de número 5. 1.
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Note que o princípio cinco é um princípio desejável, como já discutido; espaços
de funções que violem este princípio não serão descartados, se bem que seria
desejável encontrarmos espaços que também respeitem este princípio.

A família de funções Gama é uma íàmília de funções que obedece todos os
princípios de modelagem, uma apresentação breve desta família de funções é
feita na seção a seguir.
A idéia de usar a família de funções Gama para modelar informações
obsolescentes, surgiu em um momento já avançado do projeto. Este é o motivo
pelo qual esta làmília de funções não obteve a atenção necessária neste
trabalho, e pelo qual ela não é utiliza nos exemplos discutidos ao longo do
mesmo. Encoraja-se que em um trabalho futuro a família de funções gama seja
estudada mais a fundo e que os exemplos apresentados neste trabalho sejam
reproduzidos utilizando-a.

3.2.3 Ftln,ções Gama
O espaço de funções composto pelas funções de densidade da distribuição gama
respeita os cinco princípios apresentados anteriormente. Esta seção apresentará
a função Gama assim como sua função de densidade distribuição de maneira
breve. Este trabalho não contempla o estudo profundo de tal íàmília de funções
deixando este como possibilidade para trabalhos futuros.

A densidade da distribuição gama com parâmetros a, P e fo, indicada com
D6a,/?,toJ, é deütnida por:

d(r)- pa (r--r.y 'e'Pa''J para fàf.

onde I'(a)é

I'(cr)

Os parâmetros a, # e {o são denominados respectivamente de parâmetros de
configuração, escala e deslocamento. O Grlc4/ico 3-9 e o Grei/ico 3-.ZO mostram
respectivamente comparações de funções de densidade de distribuição gama
variando-se o parâmetro de configuração e escala.

De acordo com o princípio 3, uma família de ftlnções capaz de representar
valores de conülança deve ser formada por funções monotõnicas e o conjunto
imagem de qualquer função pertencente a esta família deve ser igual ao intervalo
10,11. Portanto define-se a função GamaÍt) descrita abaixo:

Ga«-a(f) - ] - la(/) dr
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Novamente, assim como a função dÍt) a ftlnção Gamart) é uma função definida
por três parâmetros Gamela,,Z?,taJ. O Grá/ico 3-:Z .Z e o Grei/ico 3-.22 mostram
respectivamente comparações de funções de densidade de distribuição gama
variando-se o parâmetro de configuração e escala.

qi.l.o)
D(&l.O)

q4.1 .o)

0(7.1.0)

0.5

/

\

\
\
,\

0

0 10

Grt4/ico 3-9: 1){âerentes ./ilações de densidades de dístHbuíçãa gama uaríando-se oparâmetro a.
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Grá$co 3-10: Diferentes .ftlnções de densidades de distribuição gama variando-se o parârTwtro/i.
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Gr4/ico 3-] ] Diferentes .funções Gama uarianda-se o parâmetro a.

Gráfico 3-12: Diferentes .funções Gama variando-se o parâmetro P.
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3.3 Funções de C07t8an,ça e Banco de dados
obsotescentes

O modelo proposto assume que um único espaço de funções de connlança é
associado a uma instância de um banco de dados obsolescente, de acordo com o
princípio um e dois.

Seja BZ). uma instância de um banco de dados obsolescente qualquer, cujo
espaço de funções associado é Eo. Seja ainda BZ). - R. u R.ó, onde R. e R- são
respectivamente os conjuntos de tabelas obsolescentes e tabelas não
obsolescentes pertencente a BI)o.

Cada dupla pertencente a Ro possui uma função de confiança associada ./; c -Ea.

O valor de conülança associado a cada tupla de R. no instante t é dado por.$ÍÍ), e
l é o valor de confiança associado a cada dupla de R- para qualquer valor de f.
O valor de confiança de cada tupla fP pertencente a uma relação resultante de
uma consulta q aplicada sobre BDo no instante t é dado por jPrt), onde /R é a
função de conHlança resultante da composição das funções de confiança
associadas as tuplas componentes de íp.

3.3.1 O sistema da cadeia Tome-Aki e obsotescência de informação
Vamos desenvolver nossa apresentação a seguir utilizando como exemplo a
cadeia de Escolas de Música Tome.AX:í.

Como a maioria das escolas de música, a cadeia Tome.Ákl possui um trânsito de
estudantes alto. Estudantes se matriculam e cancelam suas matrículas
constantemente. Vários fatores já foram observados pela equipe da Zoke.Akí
como influenciadores na frequência de entrada e saída de aluno.
Tais fatores podem ser
individuais e jatores globais.

divididos em duas categorias distintas: jatores

Os fatores individuais influenciam na permanência de um determinado
estudante como membro da escola, enquanto favores globais influenciam na
frequência de matrícula de novos estudantes e cancelamento de matrícula de
estudantes membros.

Como exemplos de fatores globais tem-se período do ano e aumento na
mensalidade. Notou-se que nos meses fevereiro, março e abril a freqüência de
matrícula de alunos é superior as frequências encontradas nos outros meses do
ano. Nos meses julho, dezembro e janeiro são encontrados os menores índices
de novos alunos matriculados durante o ano. Nestes meses também o número
de cancelamento de matrícula é consideravelmente maior se comparados aos
outros meses do ano. Freqüentemente um aumento na mensalidade é
acompanhado por um pequeno aumento no índice de cancelamento de
matrícula.
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Após longa observação dentre os estudantes, constatou-se que alguns dos
íatores individuais são: curso em que o estudante esta matriculado (violão,
guitarra, piano, violino, etc.l, sua idade, seu local de residência (distância entre
a residência e a escolar e número total de atividades extras que o estudante
pratica (por exemplo, esportesl. Por exemplo, alunos mais velhos tendem a
permanecer na escola por um período mais longo.
A cadeia Tome.4kl gostaria de aumentar o tempo de permanência de seus
estudantes, para isto, os fatores individuais e globais que aumentam o índice de
cancelamento de matrícula devem ser controlados.

Possíveis medidas para o controle dos fatores globais são
e Lançamento de promoções nos períodos de férias escolares;
© Redução na freqüência de aumento de mensalidades;

Controlar os íatores globais é uma tarefa relativamente simples comparado ao
controle dos fatores individuais, onde o controle deve ser realizado
individualmente por estudante .

A combinação dos valores dos fatores individuais de um estudante em um
determinado instante representa a probabilidade deste realizar um
cancelamento de matrícula ou continuar no curso, em outras palavras, a
combinação dos valores dos fatores individuais de um estudante em um
determinado instante representa a 'conüiabilidade' que a escola pode depositar
naquele estudante como este sendo um membro da instituição.
.4 tdéfa é; ao se notar que um estudante não é mais 'coníiável' como membro
para escola, entrar em contato com o mesmo, ou dependendo do caso com os
seus pais, para uma conversa diplomática aülm de 'atualizar a ligação' entre o
estudante e a escola. Com este contato, pretende-se demonstrar um respeito e
preocupação para com o cliente, tentando assim ganhar novamente sua
'conÊtabilidade'.

Percebe-se que a 'con6labilidade' que a escola deposita sobre um estudante decai
ao longo do tempo de acordo com os valores dos fatores individuais deste
estudante.

Deseja-se então, criar uma tabela obsolescente estudante, onde a função de
confiança associada a cada estudante é uma função calculada a partir de seus
fatores individuais. Obviamente tal função deve obedecer pelo menos os quatro
primeiros princípios apresentados neste capítulo, e possua valor igual a l juml,
quando o estudante esta matriculado e valor igual a O (zeros quando o estudante
cancelou sua matrícula.

Assim, a equipe da Tome.Ákí pode fazer a seguinte consulta sobre a tabela
estudante:

$ i êÜ 3:':ÉÜou 'Hé;q:@ 4 eÉ;wjÜ 1l$oiM:Éz$ ã:.:#:%:.l2

h
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E entrar em contato com os estudantes que possivelmente cancelem suas
matrículas em breve.
Este capítulo apresentou como informações obsolescentes devem ser modeladas.
O capítulo seguinte apresentará a linguagem SQL/OI que é uma extensão da
linguagem SQL capaz de manipular informações obsolescentes. A linguagem
SQL/OI utiliza os conceitos apresentados neste capítulo para manipular dados
obsolescentes, na realidade, tais conceitos são utilizados pelo interpretador da
linguagem SQL/OI, o sistema R.U.fure, apresentado no Capítulo 5.
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Caril:uZo 4
Ltrtguctgem SQL/Oi

A linguagem S(2t/O/ ÍStructured Quepy Innguage/ObsoZescent /i'!BormaüonJ é
uma proposta de extensão da linguagem SQL para o tratamento de informações
cuja conüíabilidade varia com o tempo. Esta extensão da linguagem SQL utiliza
funções de confiança para determinar se uma certa informação armazenada no
banco de dados é considerada "válida" no instante de sua consulta.

O modo que a confiabilidade de uma informação varia com o tempo pode ser
representado através de uma função de confiança rseção 3.J,l. Uma classe de
funções de conülança é associada ao banco de dados para que este possa lidar
com informação cuja conHtabilidade seja temporalmente dependente .

Tendo uma classe de funções de confiança associada ao banco de dados é
possível relacionar funções de conHlança às tuplas de suas tabelas. As funções
de conülança associadas a estas duplas devem pertencer a mesma classe de
funções de confiança do banco de dados. Cada tupla pode ter no máximo uma
função de confiança associada. Tal associação pode ser feita quando uma nova
tupla é inserida em uma tabela obsolescente. Tabelas que armazenam tuplas
com funções de connlança relacionadas são denominadas tabelas obsoZescenfes
A conütabilidade das informações armazenadas em tabelas obsolescentes possui
valor igual a l (um) no momento de sua atualização a partir do qual o seu valor
começa a decair de acordo com suas funções de confiança.

A linguagem SQL/Oi manipula também tabelas comuns (daqui para frente
referidas como tabelas não-obsoZescenfes), ou seja, tabelas cujas tuplas não
possuem funções de conüiabilidade associada. As informações armazenadas em
tabelas não-obsolescentes possuem coníiabilidade igual a l jum) enquanto
existirem no banco de dados.

Ao criar uma nova tabela em SQL/OI, deve-se especificar o tipo da tabela a ser
criada: tabela obsolescente ou tabela não-obsolescente. Uma tabela não-
obsolescente não permite que funções de confiança sejam associadas a suas
tuplas no momento de inserção, ao contrário das tabela obsolescentes, onde
uma função de connlança precisa ser especificada para cada nova tupla inserida.
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Todas as tuplas pertencentes a um banco de dados obsolescente herdam deste
uma classe de funções de confiança. Ao inserir uma nova tupla em uma tabela
obsolescente, um conjunto de parâmetros é associado a mesma, desta forma,
deHlnindo uma única função pertencente à classe de ftlnções de confiança
herdada Íseção 3. ] - pdnc#2lo .Z,J.

Na próxima seção será discutida a sintaxe do SQL/Oi. Como realizar as
operações elementares para a manipulação do banco de dados e como tratar
incerteza de informações.

4.] Sin,tape dos comam,dos do SQt/Oi

4.]..Z Convertendo um banco de dados .para ser compatíueZ com
SQL/Oi
Para que um determinado banco de dados suporte comandos do SQL/OI, e
conseqüentemente seja capaz de manipular informações cuja conâiabilidade
decaía com o tempo, é necessário inicialmente converta-lo.

Esta conversão é apenas uma associação do banco de dados a uma classe de
funções de confiança. Esta associação é feita executando-se o comando:
oüynkf'bÍ ;êEU:,:ni$êplÓÜ ;i4$: <eálãgél.g qçl f:qbêõê9 :;qê::lçlwfi:$çêh

Executando o comando CONVERT DB, a classe de funções de conHlança <classe
de funções de corri.ança> é associada ao banco de dados corrente.

Por exemp]o, para associar a classe de funções exponenciais Íseção 3.2. ],1 ao
banco de dados Tome.4A:í, executa-se o comando:

êõ8 tu:ü$:1$zB:: v c êü 4$1;1 Ê$üç;êiã E:1 31 llF#
O interpretador SQL/OI reconhece um conjunto de classes de funções de
confiança. Tal conjunto pode variar dependendo da implementação do
interpretador.

No exemplo acima, assume-se que o interpretador SQL/OI reconhece a classe de
funções de confiança exponencial como uma classe de funções válida. Assim o
interpretador sabe que para cada dupla obsolescente contida no banco de dados
devem existir dois parâmetros associados. Tais parâmetros definem uma função
pertencente à classe de funções exponenciais. Para o caso de funções
exponenciais este parâmetros seriam; o parâmetro l3 e o parâmetro to, onde o
último é o teznpo de fransação determinado automaticamente pelo sistema.

4. 1.2 Especi$can.do .ftlnções de confiança modelo

A confiabilidade das informações armazenadas em um banco de dados
obsolescente pode decair de acordo com diferentes funções de confiança. Tais
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funções de conHlança, como já discutido, devem pertencer à mesma classe de
ftlnções de conülança associada ao banco de dados Íseção 4. ]Z. ],l.
Embora diferentes funções de confiança possam ser associadas a diferentes
dados, é usual que uma mesma função seja associada a um grande conjunto de
dados. Para facilitar o gerenciamento e associação das diferentes funções de
confiança aos dados de um banco de dados obsolescente, a linguagem SQL/OI
possui o conceito de ./ilações de cora/tanga modelo. Utilizando funções de
confiança modelo é possível associar um nome a parâmetros que definem uma
função de confiança.

Especifica-se uma função de confiança modelo pelo comando:
Ciiaá.ÚÉ:.UnMPji-XUn l;PUnçrioNi:::çnb ê ,pala:. ;fPÜ$ãQ'::PodêaQ>
:p;iÉ?i}4ÉeER ::ÇI .Ft'àÉ©=$.®$rlç#q: f ; í#g$g::n! ê : eü .l:l:.f )

Executando o comando cnxAun unMPiAVn I'uucvroN uma nova função de
conülança modelo com nome <nome para função modelos e com parâmetros de
definição (literal-numerico [, literal-numerico].. .) é criada.
Analogamente é possível atualizar os parâmetros de uma função de conülança
modelo previamente criada:
woblÊÜÍ ;TnWP;üUnl: yKCf;QN:: <;1:il®e} Éat4 :Êq$.caQ . ç nb la:ee?:
p;in11©TE:81: ] :Êê## ;b Éiiõ: 41e :!Ci ; ]g. e=+a.-4)hlMQgíÇÊ:: ]':::l

Por exemplo, para criar uma ftlnção modelo pertencente à classe de ftlnções
exponenciais rseção 3.2. .ZJ de nome estucíante.Zango...prazo cujo valor de beta é
0.00000023, executa-se o comando:
êiÜÃ ; ÜEw ÊIÉ98êlÍÕ8:: ;$!É@ tlÊI.:Bi;ã$31i:!$: Í 4i#!@$q IÇQ;9lt?l\Ç? $1

4. 1.3 Criam,do tabel(n

O comando para criação de tabelas do SQL/OI é muito semelhante ao comando
para criação de tabelas do SQL Íseção 2.3. .1;. Em SQL/OI ao se criar uma nova
tabela tem-se a possibilidade de deüini-la como uma tabela obsolescente, ou
seja, uma tabela capaz de armazenar informações cuja coníiabilidade é
temporalmente dependente. Ao se inserir uma nova tupla em uma tabela
obsolescente deve-se especificar, além das infomiações que se deseja armazenar,
uma função de connlança Íseção 4.].5). A sintaxe do comando de criação de
tabelas do SQL/Oi é definida a seguir:
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CRER.TE íjLOBgOLE SCENT ]j=TABLEEcba:sQ-:E ãb].QS game.
{jeoJ:umn-:eJêment:. :;t,j$ao]umn+e]eRênt ] . . . )
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)

A sintaxe da linguagem SQL/OI é muito semelhante à sintaxe SQL, a linguagem
SQL/OI acrescenta apenas alguns novos parâmetros e predicados a linguagem
SQL para que esta sqa capaz de manipular informações obsolescentes.
Removendo-se tais parâmetros e predicados da linguagem SQL/OI obtém-se
novamente a linguagem SQL. Os novos parâmetros e predicados da linguagem
SQL/OI estão ressaltados no Apêndice E.
Todos os dados inseridos em tabelas obsolescentes possuem uma função de
confiança associada pertencente ao espaço de funções de connlança do banco de
dados. Esta associação é realizada ao nível de tuplas, e será melhor dicutida na
seçã0 4.J.5
O comando SQL/OÍ para criar a tabela obsolescente estudante com o mesmo
esquema da tabela estudante apresentado na seção 2. 1.3 seria:
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élrÉÀaÉ. ;:ÕéÉÓ :i $ÇÉ8a.iÕ$ÁÉÊn' iÜéÚÜ:Óà®!js: .::ii
NUM IKOgÊ8 Êl$# 81::i:11 5 Ê fila.R;(?9.):i
mowB: :::Bá$!ã391B:$ügi lgW i31 $EA.ncmi15t)l){;
DATA .: DB ; NASC&MENIQ:.;@#II?g!:;PA E'I
NOME RÓ zH$C. .gl!@#j$;Bg#lígj:j493-CiiÂX:(:9 ): - $:'gl$!nEX:AULeí: .;'l S$1)Fr ,

=

R

PRZlla-R!:, kÊtljiÇNÜMERãr STI li
Ê'oRE:lGN=,!KEtt RnpunÊ)icng : Éilg alÇA;.:::iÍ{NüuE;Kõ;liB Se:»;

Para maiores detalhes da sintaxe do comando CREATE TABLE do SQL/OI
consultar o Apêndice E.

4. 1.4 Remouen,do tabelas

O comando para remoção de tabelas no SQL/OI é igual ao comando de remoção
de tabelas do SQL. Para maiores informações da sintaxe do comando de
remoção de tabe[as do SQL consultar seção 2.3. ].

4.1.5 Inserindo linhas em uma tabela
O comando para inserção de tuplas em uma tabela (comando iNSERe) em sua
versão na linguagem SQL/OI, permite que uma função de confiança seja
associada aos dados que serão inseridos em uma tabela obsolescente. Esta
função de conntança deve pertencer à mesma classe de funções de confiança do
banco de dados.

Tal função pode ser especificada por um conjunto de parâmetros de funções, ou
por uma função de confiança modelo 6seçúo 4. .Z.2). A especificação da função de
confiança por meio de parâmetros de funções é realizada pelo parâmetro do
comando insert couFJ.OEwcE PARAMnrnR, e a especificação por meio de função de
conntança mo(leio é realizada pelo parâmetro conFznEucE PuuCTIOn. Obviamente
esta função de confiança modelo deve ter sido previamente criada com o
comando SEr TEMPO.arn I'uNCTiou 6seção 4. -Z.ZJ

A sintaxe do comando de inserção de linhas em uma tabela em SQL/OI é
definida da seguinte maneira:
iNiÉku':tü+ó; Eàiblél;heiilie:
É:e 1ÉütliÚà;ídêlãiÜ:C::é ::.t:} ] ]êêÜt !!i é $qÊ Ê@$ i]:õq]]:]]:]

:v xiux8111:(:&n,sie#8l:vâ4üé i::E]É ]D:â]é&Ç ;:\rd ! $õ] .;.iF
[:CQnf :ideüc e-]:qsQtt ]

üa ifl;déàbe ábsétt:i
CONFIDENCEI:PARAb4ETER
Í C:canÉt'pàraü ]dent;i]:fiê:#: ]: E , ::êón:Ê-Wqfâm- i.óen:t]Xt},eçE]í:«:): ]
:[ZaLtjE$: :f]àtJã1lié3;$êÜ-]it i;á4: 1iE ;] ] ,hjjÚêE: ê ]:]:E Ê:á€1i:,3;

I' .:::l© . !: :l.;çonrxpnücn: .nmcTloN:. :fqhç:Ç4-gii=í de.hÇ irj.eÇ

a
H
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Por exemplo, deseja-se cadastrar um novo estudante na filial Toke Aki de
número 13 (trezel. A bicha do novo estudante é:

Após avaliação do perfil do estudante concluiu-se que a função de confiança
exponencial #(t) associada a este é definida pelo parâmetro P - 0.001.
O comando SQL/Oi para cadastramento do novo estudante no banco de dados
e

ÇNÜMERO=ESTI, NOME.:;.EgT'. DATA:.Dlã NA$CIMENTaÍ I :B:tJMIIRQ=;;.ESC:)

:('67 8 .:.gsEdUa: çla:'Me La É'i-guéjrêdo:'
éoúrlDnNCE " ::pÃSIÀia TBk

CJÊbeta;:j}

' }2+0Ct'-L$9:2Li, .13:;)

:SZALÜEC$;

( a=0:9z)

Para maiores detalhes da sintaxe do comando iNSERT do SQL/OI consultar o
Apêndice E.

4.1.6 Removendo linhas de uma tabela

A novidade no comando DELnrE do S(2L/OI está na nova cláusula cora/idence-
search-concZíüon. Com a cláusula cor!/idence-search-concZíüon é possível remover
as linhas de uma tabela obsolescente que obedeçam a uma certa condição sobre
seus valores de confiança.
A sintaxe do comando de remoção de linhas em uma tabela da SQL/OI é
definida da seguinte maneira:
bhilnpÉ lpÉou $1iiilflie';t êhiâÜÍwnÊnnl isç$.rê11h;ç©tidlt+ç'nl

$e:aeebg©Qh ê óã
;àltdbêe8Eéb:r:éãbdíFÉà&

l j%;3-:êjÊjlbón€1kién:Qe=sêatclí-4q:õndl:tiQn

Béà Êéat l ÉãànãlÊ:Ê$õãÍ
:bóãÊéah;=üêz@i ::ÊÇ)R: :Étii4ióà éã#:aónãj=:E2©ó]

éó:nílid éê.+seatÉ:ch :êoódt:t11ênl:;
cone'lnnucn. eóppariléórlçpperator taÉPÉajnmát:e-nllmgt ç:çypõ.

<
B g

Por exemplo, deseja-se remover todos os estudantes cujo valor de confiança no
instante t, onde t é o instante da execução do comando DnLnrE, seja menor que
0.003
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bÉL TE: E'RQM:IPPVÜIbAÜ ÜnE ! ;éONFIPENCB '. < 'Ig«:Ç).O9:
' .' BfR:8;:

Para maiores detalhes da sintaxe do comando onLUTn do SQL/OI consultar o
Apêndice E.

4.1.7 Atualizan,do íin,has em uma tabela

Com o comando upDAvn da linguagem SQL/OI, pode-se atualizar ou alterar
funções de conülança associadas às tuplas pertencentes às tabelas obsolescentes
de um banco de dados, assim como atualizar valores de tuplas em tabelas
obsolescentes e não obsolescentes.

A atualização ou alteração de funções de conülança associadas às tuplas de uma
tabela obsolescente pode ser realizada de duas maneiras. Pelo parâmetro snv
comr].onNCE PARAMnrER, onde os parâmetros que deülnem a nova ftlnção de
conülança são especificados, ou pelo parâmetro SET comríDnNCE ruNCTrow, onde
o nome de uma função de confiança modelo é especificado. Obviamente esta
função de confiança modelo deve ter sido previamente criada com o comando
SET TEMPLATE FUNCTION rseÇão 4. .Z.2/.

Em ambos os casos, todas as tuplas que obedeçam à cláusula WnnRn do
comando upDATn terão a nova função de confiança associada a elas.

Assim como no comando DELnrz do SQL/O] Íseçao 4.].4), o comando upDATU
pode atualizar as linhas de uma tabela obsolescente que obedeçam a uma certa
nAnrqennA aAlnpA na[[n Falarão rlA /n/\t[+[f38n/'bf]\#\lllLXl\,av D\J JI \P Dv ÇID V CLAVA \#D \4\# \-vJLILILILÇ4JLIL\.CL-

A sintaxe do comando upoArE do SQL/OI é definida da seguinte maneira
upbÃÜÉ' ]t:ãb] e]';ãiWê*:i çõiwiü+üEüailq]i: ll ébl;üããêlüe;l®çiàte ]l
[wnEpx. :$:ê reli t+o]i]

cã;itlmnl tlpda:té. .
SE:ü::i Ó:llÉü Ú id:õ :Úl! :ÊiÓb
fÉ:lÊl?:::bó l ?ãdõü 4 4e :

b:'

{e#pressioJléã ;:nl)i.LI }

{ exÕrésáia11$1b . ]KJiü}.:]

êohkÍdépcQ
g
:updê:Çêi}

$aT$ coNFxn nC })PAkAmnuzR
:êÓ IÊ àéalnÉ$déó $f ê#! Êhtjitiéõ:1 41$ êbê
!EI ;;:ÉQl;©úÊâ:fã@ 4:deõ $;f$e#lj+;bí élÊ É# g$étÉ4i!
:g 111:: 0NZ Dali E; :;ÊçmCPXQH!;: li l t:il$n.#j©êêtlBfê#

H
8

kéarê ÚàlándlÊ4jà#i:
s:td:H8eã;füb eõód#Eliõó

f !?Ês; con:fi..deüéf:'searçlh:-çonditiQ

êtÉi:::i:séê1lihb :éõãüjãiiÉI : i:

bbê ean t;êa:üe:,ÊOK ::à=Éã)!4óâüàbleêiiaíie3iló3

aaó:íi2óéncé;iseaaêh éoDlitÊC#:óil;:;
cone'lnBucn q©ombaE;sop::-operêt ar.:'lappE Q:K;i-na teqiit)meTilé utype
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Por exemplo, deseja-se transferir o estudante de número 678 (seiscentos e
setenta e oito) rufar senão 4.:Z.5) para a Htlial Tome.Áh de número 7 jsete).
Deseja-se alterar também a função de conülança exponencial associada a este
estudante, para uma nova função exponencial definida pelo parâmetro l3 =
0.0000000154. Acredita-se que o estudante permanecerá um período mais longo
na escola pois a filial de número 7 (sete) é mais próxima de sua residência.

O comando SQL/OI para alterar a bicha do estudante de número 678 (seiscentos
e setenta e oito) é:
übbXÕÉ$1Êlé:fÜlãAÜÜ:ÊI

sÉef ®ÜMEÊt@©s© : +: iig
WHEREi

NÜMERQI ns'f$:i€6?:8
H

.U+oa.VElgÉ:S :Ü ÀN3E
$E#: CONFIOENCE': IPARAMETER :bêt;41: ' O . aOQ.O:OO:O 154

NtJmÉRóí Esql:e::1$6.i8;

Para maiores detalhes da sintaxe do comando upDATE do SQL/OI consultar o
Apêndice E.

4.1.8 Setecionando tin,h,as de um ban,co de dados

O comando sl:LncT do SQL/OI possui também a cláusula cora/icíence-search-
condiüon, sendo assim capaz de selecionar linhas de uma tabela obsolescente
que obedeçam a uma certa condição sobre seus valores de conülança no
momento da consulta.

A sintaxe do comando de remoção de linhas em uma tabela do SQL/OI é
definida da seguinte maneira:
SELnCV Z [ALL81 ãDJSTINCTJ:'':sel]eQt
iEIRow:i%alia e+: éiÉó3Êéóee ]l;ié;
íEwnnaz:: $éá: ç:àêéóãd& $:óól}
Eçlrdez+bVke3aUS g:
:ÉiNiO ; éêié(R#ê] àtémebÊ ]!:
E INTÉRSECf : ] igé]]e.çt-:8tatemçnt ];.el

béàÉéb; éõhdlíÊdàHijl
#üd;8ea Üb+#óãdíiêáõã

;l : ;:li$:1.:eõnfüdQheê'Ly.êitrch+cpn4ttllon4

;Edi-8eáÜêh4ãohd:íZ:j óãf
6óõtóá! ii&:ê @: !TEOR::éõ # ;eaÉób :ã õ:i:11 Ê$oQ]

bb ; debêe 8éá ê! icõ dg: ã$@:!::
ÇONF;DENCEgcónpêt gó;n:opêçqçpl&:pppçoX;lmaÇe.+Dtlpeê'çlçTÇ$rpe

B
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Por exemplo, deseja-se exibir o nome de todos estudantes cujo valor de
confiança associado no instante t, onde t é o instante da execução do comando
SELECT, seja maior que 0.5.
SEEEC# ÚÓM$1 :'IÊb'É: IFkOÜ. qáq.tjDZWtE.I.tnm-RÉ CONEIDENCEI .> :: O $

Para maiores detalhes da sintaxe do comando SE].ncT do SQL/OI consultar o
Apêndice E.

4.1.9 Ajustando parâmetros de aplicação e banco de dados
A linguagem SQL/Oi possui um comando que pemlite ajustar e remover
parâmetros de configuração de banco de dados e parâmetros de configuração de
aplicação.

Os parâmetros de configuração de aplicação são removidos ao fechar o
interpretador SQL/OI, ou seja, são parâmetros válidos durante a execução do
interpretador armazenados em memória. Já os parâmetros de banco de dados
conservam os seus valores mesmo após o fechamento do interpretador SQL/OI.

Os parâmetros de configuração de aplicação possuem prioridade sobre os
parâmetros de configuração de banco de dados. Caso exista o mesmo parâmetro
de configuração ajustado tanto como parâmetro de banco de dados e como
parâmetro de aplicação em um interpretador o valor que será utilizado será o
valor do parâmetro de aplicação .

Os parâmetros disponíveis para configuração são completamente dependentes
da implementação do interpretador SQL/OI. Por exemplo, uma implementação
pode possuir como um dos parâmetros de configuração disponíveis o parâmetro
fhreshoZcZ enquanto outra implementação pode possuir este parâmetro como um
valorâlxo.

Os parâmetros de banco de dados não podem ser removidos. Estes parâmetros
podem ser considerados os parâmetros padrão do sistema.
A sintaxe do comando para ajustar um parâmetro em SQL/OI é:

$a!::::É a11.üiJKa!@$É$;:pà,$491;j18#4é@:i::Êj;#.#.s :Êg:la$êjEé $#a
e a sintaxe do comando para remover um parâmetro em SQL/OI é

;QÜéET e IIA q ÉR« I$à+ámélê=Ê=Ig$$EIfI'é
Por exemplo, para ajustar um possível parâmetro threshoZd de configuração de
banco de dados e aplicação respectivamente para o valor O.l, o comando em
SQL/OI seria:
énu :;nB ; baKAunpaK t6ÉêgilãilfÁbl:Õ:::.ãl.
Snn :É;iKAmUEa8ilüêÉbo::ÇdlA$:1i0li:+:

Para remover o parâmetro de aplicação threshold, deixando com que o valor do
parâmetro threshoZd de banco de dados seja utilizado, o comando em SQL/Oi
seria
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:uusxD: ;PÃnaMnQER$ th;ré áhàl d: l ;Ç$qilê81;; jl
Para maiores detalhes da sintaxe do comando snT e UNsnr do SQL/OI consultar
o Apêndice E.

O próximo passo é especificar um sistema capaz de interpretar e executar
comandos da linguagem SQL/OI, tal sistema é apresentado no próximo capítulo.

52



CqPÍtuZo 5
Modelo de um interpretados para

cl ttnguctgem SQL/OI

O sistema R.ZIJI.fure (lê-se Are You Sure) é um modelo de um interpretador para a
linguagem SQL/OI capaz de manipular informações obsolescentes de maneira
transparente para usuários já íàmiliarizados com SGBDs, definido em [1], e
linguagem SQL.
Como já discutido anteriormente, a linguagem SQL/OI é uma extensão da
linguagem SQL capaz de realizar operações sobre um banco de dados
obsolescente; nada mais natural que a implementação de um interpretador
ÍApêndtce ÁJ para a linguagem SQL/OI seja também uma extensão de um
interpretador para a linguagem SQL. Portanto, o interpretador SQL/OI
repousará sobre o interpretador SQL, formando assim uma camada adicional no
processo de interpretação da consulta ao banco de dados. O modelo geral do
sistema R.U.Sure é mostrado na J;)bufa 5-.Z .
Este modelo pode aumentar o tempo de resposta das consultas ao banco de
dados. Sabendo disto, deseja-se esclarecer que o sistema R.U.Sure não entra no
mérito de eficiência do processamento de consultas SQL e sim, tem como
objetivo validar a teoria de modelagem de informações obsolescentes
apresentada no C)zpííuZo 3. Considerações sobre eficiência do sistema são
deixadas como possíveis propostas para trabalhos futuros.
O interpretador SQL/OI, na realidade, é um tradutor de consultas SQL/OI para
consultas SQL, onde parâmetros particulares da linguagem SQL/OI são
traduzidos para consulta(s) SQL a tabela(s) "adicionais". Como discutido no
Capítulo 3, o modelo proposto para a manipulação de dados obsolescentes íàz
uso de famílias de funções de confiança, onde cada função pertencente a esta
íàmí[ia é representada por um número Huo de parâmetros Íseção 3. ] -- pdr]cí»ío
].l. Informações obsolescentes armazenadas em um banco de dados obsolescente
possuem funções de conülança associadas; tais funções de confiança, assim
como relações com suas respectivas infomlações obsolescentes, são
representadas e armazenadas em um conjunto de tabelas adicional no mesmo
banco de dados relacional da aplicação. Tal conjunto de tabelas é denominado
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Tabelas para J;\znções de Cora/lança r77'(1:sJ. O conjunto de tabelas do banco de
dados, não pertencente às TFCs, é denominado Tabelas para Dados da czPZlcação
rTD,f)sJ. E TDPs que armazenam informações obsolescentes são denominadas de
TDPs obsotesceníes.

Tabelas pertencentes às 77'Cs são utilizadas pelo interpretador SQL/OI para
traduzir os parâmetros particulares da linguagem SQL/Oi em comandos SQL
sobre as TP(:s. Esta descrição parece, à primeira vista, um pouco estranha, mas
não se deve esquecer que as TFCs são um conjunto de tabelas e não uma Única
tabela. Esta descrição se tornará mais clara ao desenrolar do capítulo.

Interpretador SQL/OI

Banco de Dados

Figura 5- 1: Mk)dela geral do sistema R. U. fure

O interpretador SQL/OI recebe como entrada comando(s) da linguagem SQL/OI.
Sua primeira tarefa é traduzir este comando(sl em comando(s) da linguagem
SQL para que estes sejam entregues ao interpretador SQL e executados.

Após o interpretador SQL executar a consulta SQL gerada pelo interpretador
SQL/OI, obtêm-se juntamente com o resultado da consulta os parâmetros que
deülnem as ftlnção de confiança associadas às respectivas informações
obsolescentes. Tais parâmetros serão utilizados no cálculo do grau de confiança
dos dados obsolescentes. Cuidado especial deve ser tomado ao se traduzir
consultas com cláusulas UNION e DISTINCT como será discutido na seção 5.2.

Pode-se dividir o interpretador SQL/OI em três módulos principais, conforme
detalhado na Hgura 5-2:

l Tradutor SQt/OI -- SQL: Traduz comandos SQL/OI em comandos SQL
convencionais, tais comandos atualizam também tuplas das TFCs caso
tuplas das 77)Ps obsolescentes sejam atualizadas.
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2

3

Estimador de conníança: Estima o grau de confiança dos dados
obsolescentes rece bidos de l .

Filtro de saída: Como o próprio nome já diz o filtro de saída tem como
função filtrar e fomlatar a resposta do interpretador SQL/Oi antes de
entrega-la ao componente que o executou.

Hgura 5-2: Modelo mais detattmdo do sistema R.U.fure

Ao receber um comando SQL/OI o D'adutor SQZ/O/ - SQZ,, traduz os parâmetros
específicos da linguagem SQL/OI em comandos / parâmetros SQL que utilizam
as TFCs para recuperar as funções de conüíabilidade associadas aos dados
obsolescentes. Estes comandos SQL são executados pelo interpretador SQL,
retornando sua resposta para o EsümacZor de Cora/lança, onde os valores de
confiança associados aos dados resultantes da consulta SQL são calculados. Em
posse destes dados o FYZtro de Saícía é responsável por formatar e "filtrar" o
resultado da consulta antes de entrega-lo ao componente que realizou a
consulta SQL/OI.
O sistema R.ZIÃSure repousa sobre um interpretador SQL, proporcionando assim
flexibilidade na sua implementação quanto ao SGBD utilizado. Esta flexibilidade
deve-se, também, ao fato que a linguagem SQL/OI é baseada em um
subconjunto da linguagem SQL 92, a qual é suportada pela maioria dos SGBDs
disponíveis no mercado. Assim quando o sistema R.t.r.fure traduzir um
comando SQL/or em comando(s) SQL, estes serão, a princípio, comandos SQL
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92 - utilizando nenhuma extensão proprietária SQL podendo ser executados
pela maioria dos interpretadores SQL dos SGBDs disponíveis. O interpretador
SQL/OI pode ser implementado de várias maneiras, como por exemplo uma
aplicação que repousa sobre a API para acesso ao SGBD em questão ou até
mesmo sobre o cliente SQL fornecido pelo SGBD. Ou ainda, o sistema R.Z.,l.fure
pode ser implementado como um driver JDBC ou ODBC que repousa sobre o
driver JDBC ou ODBC da base de dados que será utilizada. A implementação do
Sistema R.U.fure apresentada neste trabalho é um driver JDBC que repousa
sobre o driver JDBC da base de dados utilizada rCapítuZo q.

5.] TFCseTDPs
O sistema R.UI.fure utiliza o próprio banco de dados subjacente, que se supõe
ser relacional, para armazenar as informações necessárias para permitir que um
banco de dados relacional não obsolescente seja capaz, também, de armazenar
infomlações obsolescentes. Um conjunto de tabelas será adicionado ao conjunto
de tabelas específico da aplicação, assim como um atributo será adicionado em
cada tabela que armazene infomlações obsolescentes. Este novo conjunto de
informações permite que o sistema R.Z.ÃSlzre tenha controle das funções de
confiança associadas a cada registro das tabelas obsolescentes e quando um
registro, que annazene informação obsolescente, sofreu sua última atualização.
As tabelas de um banco de dados sob controle do sistema R.[JI.fure, podem ser
divididas em dois conjuntos: as 7'abeZas para F'uniões de Cora/lança ÍTFCsJ onde
o sistema R.[/.fure armazena informações re]evantes para manipu]ação de
dados obsolescentes e as 7'abeZas .parcz Z)aços da aPZícação r77)PsJ onde dados
específicos da aplicação são armazenados. As 7DPs podem ser dividas em duas
categorias: as 77)Ps obsolescentes e as não obsolescentes.

O número de 7F'(;s é dependente do número de 7Y).f)s obsolescentes. Seja íbbsc o
número de 77).f)s obsolescentes, o número de ly'Cs será dado por nfc : noós. + 3.
Para cada TDP obsolescente existirá uma 7F'C associada, onde funções de
obsolescência e o momento da ultima atualização de cada registro de sua 7DP
correspondente é a:rmazenado. As outras três 77'Cs são criadas quando o banco
de dados relacional não obsolescente é convertido para ter suporte a
informações obso]escentes rseção 4. ]. ]J.

A primeira tabela a ser criada é a Ri1,7S..l)A7n13HSE.PW?ME7ERS, onde serão
armazenados parâmetros de coníjguração do novo banco de dados obsolescente.
Alguns dos parâmetros possíveis de serem armazenados nesta tabela são: o
valor de limiar Ío Zfmlar de cor!/lança abaixo cío qual a írlPomtação é considerada
jaZsa; uer seç:ão 3.71, política de como exibir dados com valor de confiança
inferior ao valor de limiar (exiba-los ou não exiba-los), definições da classe de
função associada ao banco de dados, etc. Quais parâmetros de configuração são
armazenados nesta tabela depende da implementação do sistema.
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A próxima tabela a ser criada é a tabela Rt.;l;.CO.rVFlD.EIV(:ÊI.Ft./NCT70/VS. Esta
tabela armazenará o conjunto de funções de conülança utilizado pelas TDPs
obsolescentes. Estas funções são funções de confiança modelo inseridas pelo
comando Sl!;l' TEMPLATE FUNCTION Íseção 4..Z.g, ou funções que foram
associadas a tup]as uti]izando os comandos INSERT ou UPDATE fseção 4. ].5 e

A terceira tabe[a a ser criada é a tabe]a RC]S CO]VF]DE]VCE 7nBZ,ES. Esta tabe]a
conterá a relação dos nomes das TDPs obsolescentes.

Após a criação das três TF(;s iniciais, uma nova 7F'C será criada somente
quando uma nova TDP obsolescente for criada. Ao se criar uma nova 77)P
obsolescente üósc com nome k, as seguintes atualizações nas 7F'Cs são
realizadas:

1. Uma nova tupla contendo
RUS.CONF]DENCE.]ABLES;

k deve ser inserida em

2 Um atributo RZ./S-/7VDEXdeve ser criado em Übs.;
3 Uma nova 77'C com nome Rt];];.CO.r\]FYDE]VCZ!..Z)H7:A.k deve ser criada;
A tabe[a RZ[/[S;.CO.rVFYDE]V(]:E.Z)A7=4.k possuirá uma tup]a para cada tup]a de Üb-.
Cada tup[a de Rt./:;.CO]VFmE]VCZ!.])H7=4..k annazenará a função de conülança e
a data da última atualização de sua tupla correspondente em übsc (este
relacionamento é feito pelo atributo RCJIS..17VDEX). Portanto, ao inserir, atualizar
ou remover uma tupla em tobsc, esta operação deve ser refletida na tupla
correspondente em RUIM.CO.rVFlDEATCE..l)A7X k.

Um mode]o para as TDPs e TFcs para a tabe]a obso]escente ES7UZ)H]VTE do
exemplo Tome.4kí está ilustrado na neura 5-3.
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TDPs Tl;Cs
RUS DATABASE PARAMETERS

ESTUDANTE
:RÚÓ'i:NAMÉ :i;:liili3:ii!# ;::i::i;

@
8

RUS CONFIDENCE TABLES

RUS.CONFIDENCE.FUNCTIONS

Rgura 5-3; Mlodelo das TFCs e TDPs para a TDP Estudante

5.2 Trad:t,úor SQL/OI SQL
A função do D'acíutor SQt/O/-- SQZ, é traduzir um comando SQL/OI sobre TDPs
em comando(s) SQL sobre TDPs e /ou TFCs. Os comandos SQL gerados pelo
tradutor tomam possível o armazenamento e recuperação das informações
contidas nas 71).f)s e TFCs como uma única unidade semântica, permitindo
assim que um banco de dados relacional não obsolescente se comporte como
um banco de dados relacional obsolescente.

Ao receber um comando SQL/OI o b'adutor SQt/O.r -- SQZ, pode se comportar de
duas maneiras distintas. Caso o comando SQL/Ot possua referências a TDPs
obsolescentes, o comando SQL/Oi deve ser traduzido para o(s) correspondente(s)
comando(s) SQL acessando as TFCs e então entreguejs) ao interpretador SQL
para execução. No segundo caso, quando a consulta SQL/OI não possui
referências a TDPs obsolescentes, o comando SQL/OI pode ser entregue
diretamente ao interpretador SQL, pois a manipulação de informação
obsolescente não é necessária.

As tabelas a seguir mostram alguns dos comandos SQL/OI apresentados no
Capítulo 4 e o(sj correspondente(s) comando(s) SQL gerados pelo b'adutor
SQt/O/ SQZ,. As traduções apresentadas abaixo assumem que as funções de
confiança definidas nos comandos SQL/OI ainda não se encontram na tabela
RZl;l;.CO/Vime/VC/:.Ft/WCT70/VS, e portanto devem ser inseridas:
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Comando SQL/Oi:

CONVERT DB SET FUNCTION AS exponencial

Comando SQi,:

CRENTE TABLE RUS DATABASE PAR;\METERS

RUS NOME vnncnAn(100) NOT NULA,
RUS VALUE MARCHAR ( 255 ) ,

PRIMARY KEY(RUS NOME)

INSERE ISTO RUS DATABASE P;\R;\METERS
VALUES ( 'CONFIDENCE FUNCTION' , 'EXPONENCIAL');

CRENTE TABLE RUS CONFIDENCE FUNCTIONS

RUS CODE INT NOT N(Jlll,
Rus N;\ME vancuAn(100) NOT NULL,
RUS BETA NUMERIC(20,8) NOT NULA,

PRIMARY KEY (RUS COLE)

CRENTE INDEX RUS CONFIDENCE FUNCTIONSDXI ON
RUS CONFIDENCE FUNCTIONS(RUS NOME)

CRENTE TABLE RUS CONFIDENCE TABLES

RUS NOME vnncnAK(255) NOT NUI,L.

PRIMARY KEY ( RUS N;\ME) ,

OBS: O Tradutor SQZ/Or - SQÍ, terá conheci.mento, por exemplo por meio de
arqui.vos de cona.geração ou plug-ins, que a defina.ção de uma função
exponencial deve ser feita por dois parâmetros l3 e to. Portanto apenas
o atributo beta foi. acresce-do na cri.ação da tabela
R[JS COATFIOENCE FCINCTIONS. O atributo t. é o momento em que a tup]a sofreu
sua últi.ma atualização, sendo armazenado nas TFCs cujos nomes seguem o
padrão nUS CONFIDENTE D.41'n k, onde k é o nome de sua TI)P correspondente
rseção 5.1; . os parâmetros default do sistema serão inseridos na tabela
RUS DATABASE PARAMETERS, tais parâmetros são dependentes da
ímp.Zementação.



CREATETABLE

Comando SQL/Ol:

CRENTE TABLE OBSOLESCENT ESTUDANTE (
NUMERO EST CriAR(9),
NOME EST VARCliAR (50)
DATA DE NASCIMENTO DATE,
NUMERO.Esc CriAR(9)

PRIMARY KEY (NUMERO EST) ,
FOREIGN l@Y (NUMERO.ESC) REBERENCES ESCOLA (NUMERO ESC)

Comando SQt

CRENTE TABLE ESTUDANTE
RUS INDEX
NUMERO EST
NOME EST
DATA DE NASCIMENTO
NUMERO ESC

IN'TECER NOT NULL,
cnAK(9),
VARcnAR(50),
DATE,
cuAn(9) NOT HALL,

PRiMARY iQY (NUMERO Esr ) ,

FOREIGN KEY (NUMERO.ESC) REF'ERENCES ESCOLA (NUMERO ESC)

INSERE UNTO RUS CONFIDENCE TABLES
VALUES ('ESTUDANTE');

CRIA.TE rABLE RUS coNrlDzmcn DATA ESTUDANrE (
RUS INDEX INTEGER
RUS LASTUPDATE DATETIME,
RUS CODECONFIDENCEFUNCTION INTEGER,

NOT NULL,

PRIMARY KEY (RUS INDEX),

FOREIGN KEY (RUS INDEX)
REFERENCES EsruD;yBírE (Rus iNOEX) ,

FOREIGN KEY(RUS CODECONFIDENCEFUNCTION)
REBERENCES RUS.CONFIDENCE FUNCTIONS (RUS CODE)
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amando SQL/Oi:

INSERE ISTO ESTUDANTE
INUMERO NOME EST, DARÁ Dn NASCIMENTO, NUMERO usc)

VALUES (678, 'Eduardo Meio Fi.suei.cedo', '2000-03-12', 1)
CONVIDE:NCE PARA14ETER ( beta )
VAL(mS ( 0 . 001 ) ;

Comando SQL:

INSERE INDO ESTUDANTE
(RUS INDEX, NUMERO EST, NOME EST,
DATA DE NASCIMENTO, NUMERO ESC)

VALtJES
j[índi.ce tup]a], 678, 'Eduardo Me]o Figueiredo' ,

2000-03-12', 1);

INSERE UNTO RUS CONFIDENCE FUNCTIONS
VALUES ([codigo funcl], 'nova funcao1', 0.001);

INSERE INDO RUS CONFIDENCE DATA ESTUDANTE
\?AL[JES
j[índi-ce tup]a],[data agora],[codigo funcl]);
OBS: [índice.tup]a] é o índi.ce da tup]a na tabela iestuc]ante', e,
portanto deve ser úni.co nesta tabela. [codi-go func]] é o cedi.go da função
de confiança 'nova funcaol' na tabela RUS CONFIDENCE FUNCTIONS, e
portanto deve ser único nesta tabela. Como estes números são gerados,
fi.ca a escolha da i.mplementação do si.stema. Como alternati.vas de
implementação tai-s números podem ser gerados pelo Tradutor SQI,/OÍ - SQÍ,

atributos em suas respecti.vas tabelas podem ser defi.nados no
banco de dados como seqtlênci.a.
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comando SQL/Ol:

SELECT NOME EST B'ROM ESTUDANTE )ÍHERE CONFIDENCE > 0.5

:amando SQL:
SELECT

RUS CONFIDENCE FUNCTIONS ESTUDANTE. RUS BETA AS
RUS ESTUDANTE BETA.
RUS CONFIDENCE DATA ESTUDANTE.RUS LASTUPDATE AS
RUS ESTUDANTE RUS LASTUPDATE.
NOME EST

IROM
RUS CONFIDENCE DATA ESTUDANTE AS
RUS CONFIDENCE DATA ESTUDANTE,
RUS CONFIDENCE FUNCTIONS AS
RUS CONFIDENCE FUNCTIONS ESTUDANTE,
ESTUDANTE

tIHERE

ESTUDANTE.RUS INDEX-
RUS CONFIDENCE DATA ESTUDANTE . RUS INDEX

RUS CONFIDENCE FUNCTIONS ESTUDANTE. RUS CODE-
RUS CONFIDENCE DATA ESTUD;\NTE . RUS CODECONFIDENCEFUNCTION

OBS: O comando SQL gerado pelo Tradutor SQZ/or -- SQ-n recuperará o nome de
todos os estudantes com os respecti.vos parâmetros que definem sua função
de confiança. Em posse destes parâmetros o Estímador de Confiança rseção
5.3) é capaz de calcular o valor de confiança de cada estudante e
posters.oriente o F:íJtro de Saída apresentará como resultado somente os
estudantes com confiança maior que 0.5.



5.2.1 Tradução de operclções UNIÃO e INTERSECÇÃO

Como apresentado na seção 2.2.4 as operações UNIÃO e INTERSECÇÃO
requerem duas tabelas de entrada, compatíveis de união, gerando como
resultando uma tabela de saída contendo linhas pertencentes às tabelas de
entrada.

Portanto, para que estas operações sejam realizadas é necessário que as linhas
das tabelas de entrada sejam comparadas e de acordo com o resultado desta
comparação decide-se se esta(s) linha(s) pertencerão ou não à tabela de saída.

Tabelas obsolescentes possuem funções de conülança associadas às suas linhas.
Deste modo, ao se realizar uma operação de UNIÃO ou INTERSECÇÃO entre
duas tabelas obsolescentes ou uma tabela obsalescente e uma tabela não
obsolescente, se faz necessário que as funções de conülança associada às linhas
destas tabelas sejam levadas em consideração.
Pode-se definir as operações de
obsolescentes da seguinte maneira:

UNIÃO e INTERSECÇÃO entre tabelas

l Operação t./]VllAO: Sejam duas tabelas obsolescentes Re S, onde R- { (&-i,

.Êzl ... (fm, /m)} onde cada tupla tn c R, l $ í É n possui uma função de
confiança/H associada e S - { (&l, .ÂI) ... (üm, .Ãm)} onde cada tupla b c S,
1 « j É m possui uma função de confiança ÃÜ associada. Então, uma
tupla (&, .Â) c R u S se & - ü e .Â - /n ou & - & e .Ê Q - fü e .Ê
.hv.bn

2. Operação /W7ERSECÇAO: Sejam duas tabelas obsolescentes R e S, onde
R- { (t.l, ./}l) ... (fm, /m)} onde cada dupla ü c R, l $ í É n possuiuma
função de conHlança jn associada e S- { (GI, ./;JI ... (Gm, .Am)} onde cada
tupla tg c S, l «j < m possui uma função de conülança É# associada.
Então, uma tupla (&, .Ê) c R n S se t* : b - ü e .Ê = /H ABü.

Portanto, a tabela resultante de uma operação UNIÃO sobre duas tabelas, onde
o tratamento de informação obsolescente deve ser considerado, possui todas as
linhas pertencentes a uma ou ambas as tabelas de entrada sem repetição de
linhas. A função de conülança associada a cada linha da tabela resultante desta
operação é a função de conülança associada à ]inha original da tabela de entrada
quando esta linha pertence somente a uma das tabelas de entrada. Quando
uma linha na tabela resultante pertence a ambas tabelas de entrada a função de
conülança associada a esta linha é o resultado da operação OU entre as funções
de conülança associadas as suas linhas correspondentes nas tabelas de entrada.

De maneira análoga a tabela resultante de uma operação INTERSECÇÃO sobre
duas tabelas, onde o tratamento de informação obsolescente deve ser
considerado, possui todas as linhas pertencentes a ambas tabelas de entrada. A
função de conülança associada a cada linha da tabela resultante desta operação
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é o resultado da operação E entre as funções de confiança associadas as suas
linhas correspondentes nas tabelas de entrada

5.2.2 Tradução de operações DIFERENÇA
Este trabalho não especifica como a operação DIFERENÇA deve ser
implementada. A implementação da operação diferença não é .trivial quando
tabelas obsolescentes são envolvidas, pois para a sua implementação
deveríamos ter um melhor casamento entre a negação booleana subjacente ao
SQL e a negação (não-booleana) dos espaços de funções de decaimento
escolhidas. Uma discussão breve das possíveis questões que devem ser
respondidas ao especificar tal implementação pode ser encontrada na seção.7. 1.
Este tópico é deixado como possibilidade para desenvolvimento de trabalhos
futuros.

5.3 Esümador de Corl8ança

O Esümador de Cora/lança é responsável por calcular o valor de conülança
associado a cada tupla que contenha informação obsolescente.

Este módulo possui a 1(5gica necessária para calcular o valor de confiança em
um determinado tempo f em diferentes íàmílias de funções. Esta lógica pode ser
implementada como um conjunto de classes, onde cada classe será responsável
pelo cálculo de valores de conülança de uma família de fünçoes ao.longo do
tempo. Para calcular o valor de connlança.frt) pertencente à família de funções .É
a classe responsável pelo cálculo de .fnecessita saber o conjunto de parâmetros
que deütne ./' em .fe o valor de t.

Os parâmetros que definem uma função de conülança associada a uma tupla
obsolescente são obtidos após a execução do comando SQL gerado pelo tradutor
SQL/OI - SQL Íseção 5.2/. O Esümador cZe Con®ança fará uso destes parâmetros
para o cálculo dos valores de confiança.

5.4 Filtro de Saída

Em posse dos valores de confiança calculados pelo Estímador cíe (flor!/lança,,o
módulo FYZfro de Saída poderá filtrar e formatar de acordo com parâmetros de
configuração do sistema o resultado da operação SQL/OI antes de entrega-lo ao
componente que realizou esta operação. Um possível filtro corresponderia à
eliminar as tuplas com valores de conülança inferiores ao valor de limiar de
confiança.
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5.5 Propriedade de traí,sparência
Para cada linha pertencente a uma relação de um banco de dados obsolescente
BZ) está associada uma função de confiança jríJ com O É jÍt) É 1. Tenha-se uma
consulta Q feita no instante to com resposta rrQy e um valor de fhreshoZd de
nnní;annQ r

Executa-se para cada relação R de BD e para cada dupla f em R o seguinte Hlltro
F

,Éêüêya :l$ 1ãÊ 41:.1#+ ;:&:r$il: 43 e.

Em outras palavras, elimine todas as tuplas pertencentes à BI) cujos valores de
confiança no instance to seja menor que L

ã

Seja 131y o banco de dados resultante desta operação, aplica-se Q sobre BD'
obtendo-se como resposta uma relação çlrQJ. Aplicando-se F sobre q(Q) obtém-
se uma relação q2rQy. A propriedade de transparência diz que qirQJ - q2rQ.;.

Este trabalho não demonstra que a propriedade de transparência realmente se
verifica no modelo do sistema R.U.fure quando executadas consultas do tipo
seZeção'ppojeção-junção. Tal demonstração formal é deixada para ser
desenvolvida em trabalhos futuros. Este trabalho mostra alguns exemplos de
consultas na seção 6.5 onde esta propriedade se aplica.
Este capítulo apresenta apenas um modelo para um interpretador para a
linguagem SQL/OI. O capítulo seguinte mostra uma implementação em
linguagem Java para este modelo.
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CqPÍt:uZo 6
Im:pigmentação do Sistema

R.U.gare

Este capítulo apresentará como o Sistema R.U.fure foi implementado. O
capítulo anterior apresentou o modelo deste sistema discutindo brevemente
algumas possibilidades de implementação. Neste capítulo, a implementação do
Sistema R.U.fure será explicada de maneira mais detalhada.
O Sistema R.U.fure foi escrito inteiramente em linguagem Java como um driver
JDBC de tipo 2. Maiores informações sobre drivers JDBC podem ser obtidas em
j14,151. O driver R.U.Sure - JDBC repousa sobre o driver JDBC da base de
dados utilizada. Em outras palavras o driver R.U.Sure - JDBC funciona como
um "embrulho" para chamadas ao driver JDBC da base de dados utilizada.
As seções seguintes mostram como cada módulo do
Tradutor SQL/OI, Estimador de Confiança e Filtro
implementados em um driver JDBC.

sistema R.U.Sure -
de Saída -- foram

6.] Visão geral dos pacotes Jauct do driuer R.U.Sure
.JDBC

A implementação do driver R.U.fure
principais rli\Jura ó-ZJ:

JDBC é dividida em seis pacotes Java

© .f)acode nt.zsure.set#ngs; Neste pacote são implementadas classes
responsáveis pelo controle de parâmetros de connlguração do sistema.

Pacote nl.zsureldbc; Classes que implementam as interfaces necessáHas
para a composição de um driver JDBC se encontram neste pacote.
Pacote r"tzsure.parser.sqZoÍ; Os ana]isadores ]éxico e sintético assim como
as classes que compõe a árvore de análise sintética para a linguagem
SQL/OI são implementadas neste pacote.
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©

Pacote nE.zstzre.bansZator.sqZ;
neste pacote.

O tradutor SQL/Oi SQL é implementado

Pacote rusz.zre.b'ansZator.ulslzaZ; Um tradutor que recebe como entrada
uma árvore de análise sintética, resultado da execução do parser
SQL/OI, e gera como saída o comando SQL/OI que originou a árvore de
entrada se encontra neste pacote.

e Pacote nl.zsure.cora/icíence; A lógica para o cálculo do valor de confiança
em diferentes famílias de funções se encontra neste pacote.

Figura 6-1: Estrutura de pctcotes dada do driuer R. U.Safe .JDBC

As classes Contanfs e {JhZs são classes auxiliares; na classe Constants
constantes do sistema são armazanadas enquanto a classe t/tais implementa
funções de propósito gerais.

6.2 Tradutor SQL/OI SQL

Embora o tradutor SQL/OI SQL, propriamente dito, seja implementado no
pacote nt.lstzre.transZator.sqZ, este não é auto-suficiente (lügura ó-2). Em outras
palavras, as classes pertencentes ao pacote ntzsure.bansZator.sqZ não são capaze s
sozinhas de receber como entrada comandos na linguagem SQL/OI em formato
texto e gerar como saída os comandos correspondentes na linguagem SQL.
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rusure.settíngs

HAbstractSet6ngs
+DBPersÍstentSeHjngs
AbskaclPersistentSeHng$
FAbsbactSetbngsManager
+ConãdenceSetUngsManager

   
rusure.parser.sqloí

ast

+Token
+Parserval

+SQL01parseExcepHon
+Lexer

+SQL01SemanUcExcepUon
+Parser

   
rusure.translator.visual

+TextVisitoi

   
rusure.jóbc

FPreparedSlatemenITempiate
+EmptyResultSet
+rusure$tatement
+rusureResultSeIMelaData
FAbskacUDBCCfass
+rusureconnectlon

+rusurepreparedstalemenl
SlatemeR{Template

+rusureResullSet

FResultSelTempiate
+rusureResultSetMask
+rusureDatabaseMetaDala
+rusureDriver

bConnecÜORTemplate

   
rusure.confidente

function

+ConndenceFuncUanFactary
+conndencelnfo

   
rusure.translator.sql

+SQLSemanticVisitor
+SQLTranslatarVisilor



Na implementação do tradutor SQL/OI - SQL utilizou-se a yhffor Design Paífem
Íseção C.4). O tradutor SQL/OI é um visitante de uma árvore de análise sintética
gerada pelo parser SQL/OI localizado no pacote nz/surf.Farsa.sqZoí. Tal parser
foi desenvolvido utilizando as ferramentas JFlex Íseção .e.2.21 para o
desenvolvimento do analisador léxico (seçúo Á.2) e BYACC/J Íseção B.2.3) para o
desenvolvimento do analisados sintético 6seção Á.3).

O parser SQL/OI aceita como entrada comandos da linguagem SQL/OI gerando
como saída árvores de análise sintética correspondentes. Estas árvores são
compostas por classes localizadas no pacote rusure.Farsa.sqZoí.asf.

Em posse da árvore de análise sintética, o tradutor SQL/OI SQL é capaz de
gerar o comando SQL correspondente "visitando" cada nó desta árvore. A análise
semântica da árvore é realizada paralelamente com a execução do tradutor
SQL/Oi-sQL.

Hgura 6-2: Estrutura geral do tradutor SQU/Oi- SQL

Esta implementação não contempla as traduções de operações UNIÃO e
INTERSECÇÃO da linguagem SQL/OI para a linguagem SQL. Tais traduções são
deixadas como possíveis extensões.

O tradutor SQL/OI - SQL é chamado pela classe nzzsure:jdbc.msureSfafement do
driver R.U.fure - JDBC a qual implementa a classe lapa.sqZ.Stafement JDBC. O
comando SQL resultante é então entregue ao driver da base de dados utilizada.
E importante ressaltar que comandos SQL/Oi são traduzidos para comandos
SQL somente quando o comando em questão manipula informações
amaazenadas em tabelas obsolescentes.

Maiores infomaações sobre
encontradas em j14,151.

a estrutura de um driver JDBC podem ser
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6.3 Esümador de Cort8ança
O módulo Es#mador de CorzÚança se encontra no pacote nl.zsure.cora/idence. Este
módulo contem a lógica necessária para manipular e calcular diferentes famílias
de funções de confiança, onde cada família é representada por uma classe (plug-
in) sob o pacote msure.conÚdence.@ncüort.pZugín.

A implementação do módulo EsümacZor cZe Cor!/lança faz uso da .Absfract .l;'acfory
Z)esígn Partem Íseção C. ].l. A .fi'acfory retorna diferentes plug-ins de família de
funções de confiança dependendo de qual nome é entregue para o método
getConfi-denceFunti.onlnstanceo. Cada plug-in de família de funções de
conntança possui uma propriedade nome (name) associada.
Ao se implementar um plug-in para uma família de funções de conülança, este
deve estender a classe .AbstractConÚdence.fi\zncüon e implementar seus métodos
abstratos. Cada método abstrato representa ou uma propriedade que deve ser
definida -- narre, parameters -- ou uma operação sobre funções de connlança --
orlnternalo, andlnternalo, mi.nuslnternalo, calculate.[nternalo. A
propriedade parameters especifica quais parâmetros definem uma função de
confiança em uma classe de funções de confiança, por exemplo, a propriedade
parameters para o plug-in -Z!)cportenclaZCorl/idenceJ;Uncüon é { "BETA" }.

Deve-se ressaltar que a p'acfory é uma SíngZeton 6seção C.2} a instância desta
classe é obtida chamando-se o método getlnstanceo em
ConHidenceFunctionFactory.

O módulo Esümador cZe Co/t/lança, cuja estutura é apresenteda na figura 6-3, é
chamado pela classe rusurejdbc./usureResuZtSet do driver R.U.fure -- JDBC, a
qual implementa a classe jat.'a.sqZ.ResuZfSet JDBC. Maiores informações sobre a
estrutura de um driver JDBC podem ser encontradas em j14,151.
A classe msure:Jcíbc.rusureResuZtSet armazena o resultado de uma consulta
SQL/OI, portanto, os parâmetros que definem as funções de confiança
associadas às linhas de uma tabela obsolescente são acessíveis nesta classe.
Tais parâmetros são então entregues ao módulo .Esümador de ConÜança o qual
calcula o valor de confiança de cada linha da tabela obsolescente.
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Figura 6-3: Estrutura geral do módulo Estimados de ConÕança

6.4 Filtro de Saída

O módulo .lqZfro cíe Sczída é implementado pela classe
nlzsure:Jdbc.n!.zsureResuZfSetJ14asX:. Como o seu nome sugere, esta classe
"mascara" o resultado de uma consulta apresentada pelas classes
rusure.jdbc.msureResultSet e rusure.jdbc.rusureResuttSetMetaData.

71



Esta classe "esconde" do resultado da consulta tabelas pertencentes as TFCs da
lista de tabelas, colunas de tabelas pertencentes as TFCs da tabela resultante
alem de eliminar da tabela resultante linhas com valores de conHlança inferiores
ao valor de fhresho/cí ou a um valor de conülança especificado diretamente na
linha de comando SQL/Oi.
O valor de threshold do sistema pode ser alterado pelo parâmetro de
configuração de banco de dados ou aplicação THRnSnOLD.

;l$Éfx;:ÊÓnl { :$z++lB4ÜÜ ; @;i 11$$Q! ;:4$:;D1 31

Os valores de coltÕança associados às lin,has de uma
tabela obsolescente podem ser mostrados ou n,ã,o
de acordo com o uaZor do .parâmeílro cZe
cota:Pguraçao SHOW CONFIDENCE COLUMN.

[:nn] i :a nÉ:gnow çoNÉI õnncB:cotywm; :Aé;.fq:L$é

6.5 Exemplos de consultas onde à propriedade de
traí,aparência se ueri#ca

Esta seção mostrará algumas consultas realizadas pelo sistema R.U.fure, onde
a propriedade de transparência se verifica. Para que uma consulta Q tenha a
propriedade de transparência, a seguinte igualdade deve ser verificada qzrQJ =
q2(Q) (seção 5.5).

Tomemos como exemplo um instantâneo do sistema para a cadeia de escola de
música Tome.ÁÃ:í em um certo instante t. Este instantâneo será referenciado
daqui por diante por 7]4 e esta representado pelas tabelas a seguir:
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ietMH lm#!BaHH H nM e
\rALaR DE CONFIANÇA NU14ERO EST Nade EST N ESC N CARA

0.9999297844652261 678 Rlexandre Afonso de
Alcântara l 2

0.9999996489100617 700 Carlos Castra ] 5
3.196760274710737E-31 679 Marcha Madalena de Matos l 4
7.601294994330806E-39 13 Pedro Paulo Pinheiro 2 3

0.9979657498970553 10 Rafael Renato da Rocha 2 l

iBla3el amEI H llÊn nM e
\fAlaR DE CONFIANÇA NU)dERa ESC Nade ESC
0. 9999297844652261 l Filial Belenzinho
0.9999996489100617 2 Filial Tremembé

iBfaam m2=#zpH mM H
\FAlaR DE CONFIANÇA N{JbdERO Bm4 Classe FILEIRA COLUllA

L.114552928126274E-305 l 10 l l
0.887478840151154 2 10 l 2
0.965500171003165 3 10 ] 3
0. 9996489716248819 4 5 l l



0.9996489716248819 5 l 5 2

/Qgura 6-4; Instantâneo 7H no fnstartte t

As tabelas de 7H representam duas relações entre entidades do sistema. A
relação entre estudante e escola, já apresentada e discutida anteriormente, e a
relação entre aluno e carteira.

Cada aluno da cadeia Tome-Ákí esta associado a uma carteira, isto não significa
que cada aluno possua uma carteira, mas sim que uma carteira e compartilhada
por alguns alunos em diferentes turnos e que cada aluno deve sentar em seu
turno em sua respectiva carteira.

A relação carteira é uma relação obsolescente. A função de confiança associada
a uma carteira representa sua depreciação ao longo do tempo, onde o valor l
jum) indica que a carteira possui cem porcento do seu valor de compra e O (zero)
indica que a carteira não possui nenhum valor no mercado. Vários fatores
podem ser levados em consideração no cálculo desta função como por exemplo,
material de que a carteira é feita, quantos alunos à utilizam, umidade do
ambiente dentre outros.

Aplicando-se o Hlltro J?, descrito na seção 5.5, com valor de limiar de confiança
igual à 0,5 sobre 7H, obtem-se o conjunto de re]ações 7]4' descrito a seguir:

/ilgura 6-5: Jiufanfãneo 7H

Consultas SQL/OI que realizam apenas operações de projeção sobre uma única
tabela, possuem claramente a propriedade de transparência. Seja Q] a seguinte
consulta que realiza uma operação de projeção sobre a tabela estudante.

$plqet nlJmero.q.q!:,: aóme;êst Êrop:::ç$;tudaü:tq !gH;: -;'! - r: ..:. ; ...f::

Aplicando-se QI sobre 7]4 tem-se a re]ação qlrQiJ

73

l pgl=Pe=wi"-HBln Ifa«= H IU;l:!;P
\alar DE CONFIANÇA Nt)IdERO EST Nade EST N ESC N CARA
0.9999297844652261 678 Alexandre Afonso de

Alcântara l 2

0.9999996489100617 700 Cardos Castra l 5
0.9979657498970553 10 Rafael Renato da Rocha 2 l

ielz3E} liMm= 118 ! E !

l/Alar DE CONFIANÇA Nt»dERa ESC N014E ESC
0.9999297844652261   Filial Belenzinho
0.9999996489100617 2 E'ilial Tremembé

ietMMM nm =
\?Alar DE CONFIANÇA NUMERO BEM Classe FILEIRA COLlJlIA
0.887478840151154 2 10 l 2
0.965500171003165 3 10 l 3
0.9996489716248819 4 5 l l
D.9996489716248819 5 5 2 l



Aplicando-se a mesma consulta Q] sobre TA' tem-se a relação aJTQJ;

Aplicando-se F sobre arQIJ, ou seja, eliminar todas as tuplas de aíQI,l cujo valor
de conü[ança seja menor que 0.5, obtém-se qzfQ]J:

A igualdade qiÍQ],l - qzíQíJ se verifica, portanto a consulta QI possui a
propriedade de transparência.

Seja Q2 uma consulta que realize uma operação de projeção e uma operação de
junção entre uma tabela obsolescente e uma tabela não obsolescente dada por:

i$éieét bt=ildóUe;ó :é$t!;:: :r iüel :õqtã úómó!: óiSé
:Éj:oR';©sÉkdáàt$ :: :1é$:êié8ê
i$her+11 !t ã i#8 =g :f]ji]:é$$9314 $] $ 1?Eê:$$

Aplicando-se Q2 sobre 7H. tem-se a relação qÍQ2,l:

Ap[icando-se a mesma consu]ta <)z sobre 7]4' tem-se a re]ação qzrQ2,]

Como a tabela estudante em 7H' contém apenas três estudantes, a junção entre
esta tabela e uma tabela não obsolescente qualquer pode gerar uma relação com
no máximo três tuplas. Visto que cada tupla pertencente à tabela estudante em
7H' possui uma tupla correspondente na tabela escola em 7H', tem-se uma
relação q/rt22; com três tuplas.
Aplicando-se F' sobre qrQ21, tem-se q2rQ2;
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VAIDR DE CONFIANÇA NUMERO BST Naa EST
0.9999297844652261 678 Alexandre Afonso de Alcantara
0.9999996489100617 700 Carlos Castra

3.196760274710737E-31 679 Marcha Madalena de 14atas
7.601294994330806E 39 13 Pedra Paulo Pinheiro

0.9979657498970553 10 Rafael Renato da Rocha

 
\lAbOR DE CONFIANÇA NUlaRO EST Nade EST
0.9999297844652261 678 Alexandre Afonso de Alcantara
0.9999996489100611 700 Cardos Castra
0.9979657498970553 10 Rafael Renato da Rocha

 
VALOR DE CONFIANÇA NUMERO EST Naa EST
0.9999297844652261 678 Alexandre Afonso de Alcantara
0.9999996489100617 700 Cartas Castra
0.9979657498970553 LO Rafael Renamo da Rocha

 
VAIDR DE CONFIANÇA N[AiERO EST Na@ EST Nade ESC
0.9999297844652261 678 Alexandre Afonso de Alcantara Filial Belenzinho
0.9999996489100617 700 Cáries Castra Filial Belenzi.nho

3.196760274710737E-31 679 Marcha Madalena de Matos Filial Belenzinho
7.601294994330806E 39 L3 Pedra Paulo Pinheiro Filial Tremembé

0.9979657498970553 10 Rafael Renato da Rocha ri liam Tremembé

 
VAIDR DE CONFIANÇA N[J}4ERO EST NOa: EST N(»m ESC
0.9999297844652261 678 Alexandre Afonso de Alcantara Filial Belenzinho
0.9999996489100617 700 Cardos Castão Filial Belenzinho
0.9979657498970553 10 Rafael Renamo da Rocha E'ilial Tremembé



A igualdade ql(Q2; - q2(Q2,l se veriütca, portanto a consulta Q2 possui a
propriedade de transparência.
Seja agora Qs uma consulta que realize uma operação de
operação de junção entre duas tabela obsolescentes dada por:

proleçao e uma

:Ç2: ':e ééiectl.;:hõmQ elã:t , : içl q$s eá : f i. J. ei.ra À!:. ;coJiuna:
Éró :!: $;tudãüÇê:Ã:l.:éê tiê#rq
üherê .çgç1ldaDFq 1: n:;çlqrt::+ : çg ÉÊ.ça4Ê;a:;D®ejlp:=Pem

Aplicando-se Qs sobre 7:4 tem-se a relação qrQ3;

Aplicando-se a mesma consulta Qs sobre 7H ' tem-se a relação qir(23,P

Executando-se a consu]ta Q3 sobre 7]4' a tupla da tabela estudante relativa ao
registro do estudante 'Rafael Remato da Rocha' não encontra uma tupla
correspondente na tabela carteira, assim não pertencendo a relação qz(Qs;. A
carteira de número l (uml, relativa ao estudante 'Rafael Remato da Rocha', não
existe em 7:4, ' pois esta possui um valor de confiança inferior a 0,5.
Aplicando-se F sobre qíQ3,l, tem se q2r(?3,l

A igualdade qirQ3) - q2fQ3,l se veriülca, portanto a consulta Qs possui a
propriedade de transparência.
Os resultados apresentados nesta seção motivam e incentivam a uma
demonstração formal de que a propriedade de transparência é sempre mantida
pelas consultas seZeção'proÜeçúo:Mação. Tal demonstração, como mencionado, é
deixada paratrabalhosfuturos.
A última consulta apresentada neste capítulo é a consulta Q4 dada por:

:êiiéÍéê f3ÓÜêl;êlêt;;l:::'ê:illásls-g;i:
Eram.l#$:Çgdà:n:Eq l:;lÇêe$1êii;.ea;
tfhêrê:

:itónié: ;.e:s.Q::
ie:é:cÓ;ià,

H

{j:j&:i:têi':éóaã bá:
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vAIDR DE COlqFIANÇA NUMERO EST Nona: EST N(»4E ESC
0.9999297844652261 678 Alexandre Afonso de Alcançara Filial Belenzinho
0.9999996489100617 700 Cartas Castão Filial Belenzinho
0.9979657498970553 10 Rafael Renato da Rocha Filial Tremembé

 
vAlOR DE CONFIANÇA NObm EST CLASSE FILEIRA COLlJltA
0.887478840151154 Alexandre Afonso de Alcantara 10 l 2
0.9996489716248819 Cartas Castão 5 2 l

3.196760274710737E-31 Marcha Madalena de Matos 5 l l
7.601294994330806E-39 Pedra Pauta Pinheiro 10 l 3
1.114552928126274E-305 Rafael Renamo da Rocha 10 l l

 
VALOR DE CONFIANÇA Nam EST CLASSE FILEIRA COLtllIA

0.887478840151154 Alexandre Afonso de Alcantara 10 l 2

0.9996489716248819 Cartas Castão 5 2 l

 
VAIDR DE CONBlnTCA Nade EST CLASSE FllnIRA vOLt)NA
0.887478840151154 Alexandre Afonso de Alcantara 10 ] 2
0.9996489716248819 Carlos Castra 5 2 l



eàtud:a:ãtá::.h. :;eãrtli eÉ : ãft:éjÊã;:hDHeÉói :bêm
aad ~ glgglã3;3$$SÉ©8f9:::B81BS 3E::É
:õéÊüilíãnté..:b:l ;eéé.:: :é: :éÀé: }ã;i;bllmàÊÕ,- ,eléé::

As relações qft?4.l, qir(?41 e q2rt241 são apresentadas abaixo

A consulta SQL gerada pelo Sistema R.U.fure como resultado da tradução da
consulta <?4 é apresentada a seguir:
$ni8cT $:cõ liõ i:ü®@iõ$$il@'iP@$@lii®$:1$Ç@Í$$1:ãPqãilü$ q$11:P@

ÊÜgIb N I ENé!@I! Ç$$:!$1W! :Ê9$:1; !Ú? Ê ! Ü'$3$qUPM :I:!Wq8:$@qÊIBj$
RqÉlãcPUÇ:Eb$KÇ$;:F® ; 9N$:Ç! t$iB4»:RU$:B a.'#s:lBu$:a vnl$ ! jlPÜXa;51i
BQéI:êÕ k b Ct11 $i\[A.. ]ê;RQB! U.;:BÜE;:]j! gTÉ)]êF !q:!ãfggü$1JPMTEI}IZ!=BÜS]!?gMQPDA É
:NÜ© !:B$tG.
;8ÕMÉ:.::B$G;.
t@i$$E#.

à

K

.KPêilêOüeíÕÉÚCB:: ':0Aan: :jêétitdBhté..A$:bRÜ$ :ÇÕNÉIE.0ÜN Ê;$nZSÇ/Ê$ST !Dl\ ai
KUÓ[[: 0NEqDB aeB:]!f'üjNClit)N&;]zB: ]iilg-:]ÇQ&Fã]PENC&:]:fD8CQiQNS:E$1'Ü-[8WT$Ú
ÉügZÓ] üb HéEllilÜl4:ji9i&êi#ã iÜÜ ; g8: iéÓ DÊNéÉI.:P?!j:?Ç;#®QE%K4;:

11%ÓÉÜbÉhCÉ$ tjIã8Ú É É::êÜé QIIÊ#BE81ÜIê ê ÓI I:IBTÜI Ê:
B$TtjDÀNli ;:

.!wÉl© Ç

:Êgí(ii:#üW'b .'nilé

:Kus.:ét)p loENe ::$i e N$: 1 slÉtiõweE:.ãü$1;t $:!
ÊÜg:.. ONÉÜDBIIdE::jbPaã%SÉt @Éi:RURJICODÉeQN IDEINÇ3 t ÇPIÕK

'ÀND
el\.l@ElliA:.}tüS: !NÕÊXf:gKUg:::teOR.E3DENêE

ãtlgü :cQNÊgíoEwcÉ;. :iitiiúcTxóug: ,:cARVÊ{ÉnÀ .::ntj$;:çQnEiÉ
IRo$$ap'F+õÉ8Çq:::Ó# eü$ !$ @$i$Q@ço $@qç$wiÇQÇ'$

j18Üg+É$#;l®ÚÊ.ÉoÚGÉ:@+eÊ$iÜ ?é#Ü !N $

ãw::;éóüFsõÊ cÉ::eüú#l:i:Á+êEÉIÉú::ktl$1glúnÉX:

ÀND-
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VALOR DE CONFIANÇA N(»IE EST CLASSE NOME ESC FILEIRA COLUNA

D.887478840151154 Alexandre Afonso de
R.Lcântara

LO Filial
Belenzinho

l 2

0.9996489716248819 Carlos Castra 5 r'i ] ia]
Belenzinho

2 ]

3.196760274710737E-31 flarcia Madalena de Matos 5 Fi lia]
Belenzinho ] l

7.601294994330806E-39 Pedro Pauta Pinheiro 10 rilia]
Tremembé

l 3

1.114552928126274E-305 Rafael Renamo da Rocha LO E?i]ia]
t'remembé l l

 
VAIDR DE CONFIANÇA Nade EST CLASSE Nade ESC FILEIRA COL(JNA

0.887478840151154
Alexandre Afonso de
;\lcântara

10 rj ] ia]
Belenzinho l 2

0.9996489716248819 Carlos Castra 5 E'i]ia]
Belenzinho 2 l

 
VALOR DE CONFIANÇA Rale EST CI.ASSE N(»4E ESC FILEIRA COL[JNA

0.887478840151154 Alexandre Afonso de
Alcântara

10 Filial
Belenzinho ] 2

0.9996489716248819 Cáries Castra 5 Filia]
Belenzinho 2 ]



:€

)

ESTAI)}®T'E';N[BERO B$q eMT::: ; a]ÜTB]RAt N])MÉI d,:BÉ$1
:ÀnD:ã$i:ggi;glig :; :;sàl.kgê#qrlBêtié$g% -lBéã81#8$11iÉ:l;â8$&#8ê;i

És#üi)aura, !íülmRa..,q$é::-- .E$ diA.nüiaR(Leite
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CqPÍtuZo 7
Con,siderações Fin,ais

Operação Diferem.ça

A operação diferença é uma operação muito utilizada em consultas a banco de
dados relacional. O resultado de uma operação diferença entre duas relações R e
S, é uma relação que inclui todas as tuplas pertencentes à R, mas não
pertencentes à S. Seja duas relações A e B contendo nomes de cidades do estado
de São Paulo,talque:

Então a relação A-B seria

A operação diferença sobre duas relações é uma operação elementar quando
executada sobre relações cuja a conHlabilidade de suas informações não vanam
com o tempo, neste caso, é elementar verificar quais duplas pertencem a
primeira relação mas não pertencem a segunda relação, como mostrado no
exemplo acima.
Infelizmente o tratamento da operação diferença sobre duas relações quando

uma ou ambas relações possuem informações obsolescentes, deixa de ser trivial.
A questão que emerge neste tipo de operação é: Quando considerar que uma
dupla esta na primeira relação, mas não esta na segunda relação? Até quando se
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Araraquara
Campinas

Santos

l g IM E ãlM
Araraquara Araçatuba
Araçatuba Matão
Piracicaba Piracicaba
Campinas Presidente Prudente

Santos Jacira
Pre vidente Prudente Catanduva



pode admitir que uma dupla com conHiabilidade X pertence a uma relação? Até X
ser menor ou igual ao valor de limiar de confiança ou para todo e qualquer valor
de X? O problema é como obter a propriedade de transparência com uma
operação de diferença. No exemplo anterior, o que aconteceria se Piracicaba
tivesse confiança alta (0,9) em A e baixa (0,000001) em B? Sem considerar as
conülanças, Piracicaba não aparece em A-B, mas considerando as conülanças,
Piracicaba praticamente não pertence a B e porta:nto deveria estar em A-B. Isso
indica que poderia haver mais de um tipo de diferença no caso de obsolescência,
e a propriedade de transparência poderia valer para um tipo e não para outro.
Estas são algumas das questões que devem ser respondidas ao tentar tratar a
operação diferença sobre tabelas obsolescentes. Este trabalho não contempla o
tratamento de tal tipo de operação, podendo assim ser implementado como uma
extensão futura.

7.2 Operação SELECT/ DISTINCT e operaçã,o UNION
/A.LL

Suponha que se deseja obter todos os nomes dos estudantes, sem repetição, da
tabela estudante apresentada na seção 5.2, o comando SQL/OI para este ülm é:
énM'C . IÓiSÊiUCyl ' :ÚOMÊ:E.$V:':ÍÉOujl :Ê$PtJ'PPWl$

De acordo com a abordagem apresentada rseção 5.2) o comando SQL/OI acima
seria traduzido para o comando SQL:

:Ru$::eÉ)N:i' !É8NCE:.:'rÜNCg:ÍOW S.: :a$91JDaNg$ CRUS ::jB11(Bx:' ;lie&s
RÜ$:: ;ÊS=11iP; Ü::i B TAi
.RÜ$- ::Ç WrliliiãÇIE;:llPAgA :XseUD4W:T$:®ug!::11ÊA$PQPUAÇq.)B
ÊtJS Empa:DÀNRElg$ÊD6.: 1LA$:TaPDATE ,:
ãomEgÉ$B%:;::::

RUé :eONFI:bÊNC . b;ÜA-.ÊéTtJDANTE31AS$RUSãCÕNFI:BE GEBDAbj :É ÜbAN
kÜé::::éÕ ÉI DBNeÊ:I;FÜNeb'IÊQNSI IAgê8Ü$gQON:FE: ENê @F }NCPtÕNgg;EIS$y;P \N98:;

É;üüõÀúüÉ : irás ;3ti:óEX.'i iREi:g : :Gõ& :iDÉÜCBg Â94:;;B$9üõ ra:::ga$:::gl$õEx:

t # éÕN#ãoÉ G : ::#üwCÜIQNS :8:$ :$D2 .ÉBÊR $3';ÇQ;PE::! #
Rija: ;;êONÉIDEN(;E PATAgE:9T:ÜDZ! gE ; RES:I:;ÇÕP]ICQNFIDEN(:F:EÜNCltDN

(

Este comando SQL pode resultar em nomes de estudantes repetidos, já que
estudantes com o mesmo nome podem possuir diferentes funções de confiança
associadas. Este comportamento já era esperado, pois a teoria de modelagem de
informações obsolescentes ÍCapítuZo 3) assume que operações serão realizadas
sobre relações, e uma relação não pode possuir dois elementos iguais rseção
2.J.21. Como uma tabela em um banco de dados pode possuir dois elementos
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iguais, é possível que a situação descrita acima aconteça. Situação análoga é
válida para a operação UNIÃO com parâmetro ALL. Como tratar comandos
SELECT com cláusulas DISTIN(l:T ou comandos UNION com parâmetro ALL será
deixado como possibilidade para trabalhos futuros.

7.3 Obsolescên,cict de Infor-nação por uma abbordagem
probabitísüca

Uma diferente abordagem para o tratamento da obsolescência de informação é
discutida em [lO]. Esta abordagem é uma abordagem probabilística onde o
intervalo de probabilidade para um evento atómico E em um determinado
tempo t indica o grau de confiança associado a E em t. De tal forma que, quanto
maior o valor do intervalo de probabilidade de E em t, menor é o grau de
confiança associado á este evento em t.
Para o tratamento da obsolescência de infomlação este modelo necessita receber
estimativas estatísticas de valores de variáveis referentes às informações
tratadas, a cada intervalo de tempo. A partir da análise destas estimativas o
tratamento da obsolescência de informação é realizado, utilizando o conceito de
distância entre ftJnÇÕes de probabilidade .

Este modelo necessita também que as informações sejam discretizadas, isto é,
estas devem ser classificadas de tal forma a constituir um domínio finito de
"valores relevantes". Cada um destes valores é chamado de evento atómico. As
estimativas estatísticas recebidas periodicamente são as probczbíZfdades
atómicas estimadas para um conjunto finito de eventos atómicos.

Um conjunto de eventos atómicos
probabilidade atómica estimada é uma função real ,tü
EzW.(eij-l.

é denotado como E=iei,...,e.}. Uma
E -} ]O, 1], tal que

Cada evento é um subconjunto de E. Uma probabíZfdacZe estimada para um
conjunto de eventos baseados na probabilidade atómica estimada /& é uma
função real #: 2' -) ]O, 1], tal que #(e) = }.1p.(e.),ó' c 2'

Dadas duas probabi[idades atómicas estimadas p.i e p.z : E -) ]O, ]], a distância
entre as correspondentes probabilidades estimadas é definida como
D(#/,/22)=max { l #] jei) - /ü2 (ei) 1 : a c Jq. A 8-uízfnhança da probabilidade estimada

#; 2E olO, ll(õ(pll é definida como:

{ê::lblêíll ç,«; ::: ''ã++l;ll; lil IS-(vü&úil)-iX::$ 1
g

3

Para õ à 1, a õ-vizinhança para alguma probabilidade estimada é o conjunto de
todas as possíveis probabilidades estimadas para um dado conjunto de eventos
2z
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Dada uma probabilidade estimada po para um instante inicial fo = O, f c T, o
modelo assume que a probabilidade estimada para f > O pertencerá a õ-
vizinhança de po, onde Ep - õ(t). Ep quantifica a perda de conHlabilidade após um
intervalo de tempo f > O.

Consequentemente, dado um evento r, não é possível acessar a probabilidade
estimada #(a quando t > O, pois a probabilidade atual não é sabida. E sabido
somente que # c õ(tl(#o).

O que pode ser dito sobre a probabilidade estimada para F é que, para cada
evento atómico e c r, corresponde uma probabilidade atómica estimada que
pertence ao intervalo:

hà . $1,g#i {l l :;:;'$:ilo: },l à blf1l; l p ( l ;lll: li:tlê): l;Jã::W: l!:i::: :l:;:;;: $111;1;il#llt :ll::l$1g

Assim, o modelo é capaz de responder as seguintes consultas

1 . Dado um evento de interesse € e um intervalo de tempo t à O, qual o intervalo
no qual a probabilidade estimada p (e) pertence?

2 Dado um evento de interesse 6 e um uator de probabilidade, quando este valor
cíe .probabíZídczde é parido?

Este modelo pode ser acoplado ao modelo proposto neste trabalho, pennitindo
assim também consultas sobre as probabilidades de ocorrência de eventos
armazenados no banco de dados obsolescente. Esta integração pode ser
desenvolvida como uma futura extensão do trabalho apresentado. Deve-se
ressaltar que tal integração não é direta, um estudo mais detalhado sobre o
assunto analisando as possíveis diülculdades para tal integração íària parte
também deste trabalho de extensão .
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dpêndtceA
Com:püadores e Interpretadores

Um compilador é um tradutor de um programa escrito em uma linguagem, a
Zírtguagem Jante, para um programa equivalente em uma segunda linguagem, a
linguagem amuo ou oZÜefo. Tipicamente a linguagem fonte é uma linguagem de
programação de alto nível como FORTRAN, Pascal, Ada ou mesmo uma
linguagem de nível intermediário como, por exemplo, a linguagem C, enquanto a
linguagem alvo será o código de máquina para a qual o programa foi gerado.
Existem duas maneiras diferentes de executar um programa escrito em uma
linguagem de programação de alto nível em um computador. A primeira é
traduzir o programa em código de máquina e executa-lo. Este é o processo
conhecido como c017zpfZação.

A segunda abordagem é escrever um programa capaz de interpretar as linhas de
comando de uma linguagem de programação assim que encontradas e executar
a(s) ação(ões) correspondente(s). TH programa é conhecido como {ntelpretador.
ConzpíZczção possui a vantagem que a análise e a tradução do código do
programa em linguagem de alto nível são realizadas apenas uma vez, embora
este processo possa ser, às vezes, demorado. Uma desvantagem do processo de
compilação que pode ser apontada é quando o programa desenvolvido apresenta
problemas. Neste caso o código de máquina gerado apresentará
consequentemente também problemas e para encontra-lo é necessário voltar ao
código em ]inguagem de a]to nível até que seja possível cercar e detectar o ponto
problemático do programa.

/nfezpretação possui uma execução do programa muito mais lenta que a
execução de um programa compilado. Isto porque a análise de cada comando da
linguagem de alto nível deve ser feita cada vez que o comando é encontrado. No
entanto, o processo de detecção de erro de programação se torna mais simples,
pois ainda se trata com a linguagem de alto nível durante a execução do
programa.
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As abordagens recém apresentadas são extremas, a maioria dos tradutores para
linguagem de máquina é uma mistura das duas abordagens, como apresentado
em [81

Para traduzir um programa escrito em uma linguagem de programação para
outra, o compilador precisa desmembrar e entender a estrutura da linguagem
fonte para posteriormente juntar suas partes novamente de acordo com a
estrutura da linguagem destino. E possível dividir um compilador em ./tona end,
responsável pela análise da estrutura e signiülcado do código fonte; e o pack end,
responsável por gerar o código escrito na linguagem alvo.
Cada uma destas partes ainda pode ser sub dividida em partes menores. O ./}onf
encí pode ser dividido em anaZfsador /é)dco, anaZlsador sínfáüco e ana/fsador
semãnttco. O analisador léxico, algumas vezes denominado reconhecedor
rscannerJ, realiza a análise mais simples. Ele agrupa os símbolos individuais
jcaracteres) do programa fonte em suas respectivas entidades lógicas. Portanto,
a sequência de caracteres 'W', 'H', I', 'L' e 'E' seria reconhecido como a palavra
'WHILE' e a sequência de caracteres 'l', '.' e 'O' seria reconhecida como um
número de ponto flutuante cujo valor é l.O.
O analisador sintético, comumente denominado parser, analisa a estrutura do
programa como um todo, agrupando as entidades lógicas reconhecidas pelo
scanner em construções maiores, como comandos simples, laços de repetição e
rotinas, tornando a estrutura de todo o programa.
Uma vez que a estrutura do programa foi determinada pode-se analisar então o
seu significado (ou semântica). Pode-se determinar, por exemplo, quais variáveis
devem armazenar valores inteiros, e quais variáveis valores de ponto flutuante;
pode-se também chocar se os tamanhos de todos os vetores estão corretamente
definidos. Este é o papel do analisados semântico.
É exatamente nesta etapa que o programa é traduzido em uma representação
intermediária. O pack-end do compilador recebe esta representação, e com ela é
capaz de gerar o programa na linguagem alvo. Geralmente este processo
necessita mais de uma fase.

Primeiramente, um ofímízacZor cZe códtdo ínfermecZfáno pode transfonnar a
representação intermediária em uma representação intermediária equivalente
mais eficiente. Em seguida entra em cena o gerador de código, gerando um
programa equivalente escrito na linguagem destino. Finalmente, poderá existir
um oümízador de cócífgo aipo para gerar um código alvo final mais eficiente.
O ./}ont-end do processo de compilação, ou seja, a análise léxica e a análise
sintética serão abordadas com maiores detalhes nas seções A.2 e A.3, já que
foram estas as etapas utilizadas para a construção do interpretador SQL/OI.
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A. l GraMüccts Forais
A primeira operação realizada por um compilador é a análise da estrutura do
programa fonte. A análise léxica é o nível mais simples de análise, agrupando
caracteres simples em entidades básicas. A análise sintética agrupa estas
entidades básicas em estruturas que representam o programa fonte completo.
Gramáticas /Ormals são usadas para definir a sintaxe de programas escritos na
linguagem fonte para os analisadores léxicos e sintéticos.
As análises léxicas e sintéticas utilizam gramáticas formais como base para suas
operaçoes.

A. 1.1 De/inundo a estrutura de uma linguagem
A sintaxe de uma linguagem é especinícada segundo uma abordagem top-doma.
Define-se cada componente da linguagem partindo do mais simples em direção
para o mais complexo. Para tanto, utilizam-se produções ou como nonnalmente
denominadas regras gramaücafs.

A forma geral de uma produção usada para a definição de uma linguagem de
programação e:

9

Esta produção deâlne uma entidade A sendo composta de strings ou entidades
mais simples Bt, B2, B3, ..., B.. Esta produção diz que qualquer oconência de A
no programa pode ser substituída por Bi, B2, B3, . . ., B«. Eventualmente, ocorrerá
uma string onde nenhuma substituição poderá ser feita, esta string é
denominada sentença. No contexto de linguagem de programação, programas
sintaticamente corretor são sentenças derivadas por uma gramática formal que
define a sintaxe da linguagem de programação.

A sintaxe de uma linguagem é deülnida por uma coleção de produções. A
primeira produção deve possuir uma entidade simples da qual todos os
programas sintaticamente corretos são derivados:

,:l:l:{,:: ::iil::l:í= ::;:f;:llfl
S é conhecido como símbolo fnlciaZ. Todas as sentenças devem ser derivadas de
S por sucessivas substituições utilizando as produções da gramática.
É possível ter mais que uma produção dando denlnições diferentes para um
mesmo símbolo:

Tais alternativas podem ser escritas da seguinte maneira

$i;+.:.Bt;.:$êgP3 ;:;il:lg Rii:gl ; gi; jÇlijcà:.i::l .::i:1%:
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Produções podem também possuir referências para si próprias, ou seja, serem
recursivas:

4:1'+: ?B: }::l©y: ;:; : :'':i]81ii;;

Normalmente é necessário especificar um símbolo que não é substituído por
nada. Para indicar esta possibilidade utiliza-se o símbolo nulo, c:

':.:==E;J'.'i=ã.rÜ?:;:g= 'g"'É ;'Ê'ilÊ:;H::f=:ÜB;:3;l".{'':;;-;çÜ;'t'.':q:iÊT '!BÊTçr;eira:
Aii:%.fP:l=1; :=!

..q. .Z .2 Z)e/inÍção de Gramática F'ormaZ
As produções de uma gramática íàzem uso de símbolos. Estes são tanto os
símbolos que aparecem nas sentenças de uma gramática, quanto os símbolos
que aparecem do lado esquerdo de uma produção definindo grupo de símbolos.
Estes símbolos formam o aláabefo de uma gramática. Por exemplo, o alfabeto da
gramática definida acima é {S, A, B, x, y, z}.
Um dos símbolos do alfabeto é definido como símbolo inicial, neste caso S.
Todas as sentenças devem ser derivadas do símbolo inicial por sucessivas
substituições usando as produções da gramática. Tais substituições são
realizadas da seguinte forma: um símbolo do lado esquerdo da produção é
substituído por uma sequência de símbolos (opcionalmente seqüência vazia) do
lado direito da produção.
O alfabeto de uma gramática pode ser dividido em dois conjuntos distintos. O
alfabeto terminal composto por símbolos temlinais que são os símbolos que
aparecem nas sentenças da linguagem. Os símbolos restantes, os símbolos não
terminais formam o aZHabefo não termfnaZ. No exemplo acima, o alfabeto terminal
é composto pelos símbolos {x, y, z} e o alfabeto não terminal é composto pelos
símbolos {S, A, B}.

Notando-se V como o conjunto dos símbolos que formam o alfabeto de uma
linguagem, por T o alfabeto terminal, por N o alfabeto não terminal e S o símbolo
inicial, pode-se deHlnir o conjunto dos alfabetos como:

©
9

Para definir uma linguagem é necessário um conjunto de produções, as quais
são definidas da seguinte fomla:

H a
$

= i11r :ei. :

Esta produção pode ser traduzida como: substitua u por v onde quer que u
ocona, onde u e v são seqüências de símbolos de V com u diferente de nulo.
Nota-se este conjunto de produções por P

Uma possível definição fomlal para gramática é
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Uma gramática G é uma 4-tupi(z {S, P, N, T), onde S é um símbolo inicial, Se N, P
um conjunto de produções, N é um conjunto de símbolos não terminais, e T é o
co/ajunto de símbolos terminais.

Define-se uma sentença como

Uma sentença é uma seqtlência de símbolos de T derivadas de S aplicando-se
uma ou mais produções de P.

Utilizando a definição de sentença, define-se linguagem como

A linguagem L(G) é uma linguagem dePnida por uma gramática G se L(G) é um
conljunto de sentenças derivadas usando G.

.4. .Z.3 Tipos de Gramáticas
É possível classiülcar gramáticas em diferentes tipos de acordo com as formas de
produções permitidas. Esta classinlcação é útil, porque é possível obter
gramáticas mais simples de serem reconhecidas impondo restrições às
produções. A classificação mais difundida é a classificação de Chomsky. Ele
sugere quatro tipos de gramát:ica.

Gramáticas de 7tpo O; São as gramáticas mais gerais e também conhecidas como
gramáticas Zlures. Produções são da forma u -) v, onde u e v são sequências
arbitrárias de símbolos de V, com u diferente de nulo.

Gramáticas cZe 7b)o IZ; Também conhecidas como gramáticas sensíuets ao
conteúdo. Produções são da forma uXw -) uvw, onde u,v e w são sequências
arbitrárias de símbolos de V, com v diferente de nulo e X um único símbolo não
terminal. Em outras palavras X pode ser substituído por v, mas somente se for
encontrado entre u e w.

Gramáticas de 7tpo 2; Também conhecidas como gramãücas /luras de contexto.
Produções são da forma X -) v, onde v é uma seqüência arbitrária de símbolos
de V e X é um único símbolo não terminal. Em outras palavras X pode ser
substituído por v em qualquer situação. Gramáticas usadas pelos analisadores
sintéticos em compiladores são do tipo 2.
Gramáticas de npo 3: Também conhecidas como gramãücas.Naftas ou regulares.
Produções são da forma X -) v ou X -.> aY, onde X e Y são símbolos não
terminais e a é um símbolo terminal. Embora estas gramáticas não sejam gerais
o suHlciente para descreverem uma sintaxe completa de uma linguagem de
programação, elas são amplamente utilizadas pelos analisadores léxicos para
descrever as entidades básicas que compõe a linguagem.
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A. 1.4 Propriedade das Gramáticas
As gramáticas formais possuem propriedades que devem ser conhecidas,
entendidas e consideradas ao definir uma gramática para uma linguagem de
programação.

e Gramáticas Equivalentes
Duas gramáticas G e G' são equivalentes se as linguagens geradas por estas são
as mesmas, L(G) - L(GI. No entanto, duas gramáticas equivalentes não precisam
necessariamente possuir a mesma árvore de derivação ISI para cada sentença.

e Gramáticas Ambíguas

Se uma gramática permite mais que uma mesma sentença seja derivada
aplicando-se produções diferentes, esta gramática é chamada de grczmáüca
amb@ua.

Se a árvore de derivação é utilizada posteriormente para fornecer informações a
um analisador semântico, gramáticas ambíguas fomeceriam sentenças com dois
diferentes sentidos, de acordo com as diferentes árvores de derivação para a
mesma sentença. Tais gramáticas representam um problema para os
programadores de compiladores que desejam realizar uma tradução consistente
para uma linguagem alvo.

Algumas gramáticas ambíguas podem se tornar não ambíguas introduzindo
nestas novas regras as mesmasl3, 51.

© Derivações à esquerda e derivações à direita
A análise sintética de uma sentença é realizada por sucessivas aplicações de
produções onde o lado esquerdo da produção é substituído pelo seu lado direito.
Pode-se existir uma escolha na ordem de como esta substituição é realizada. Por
exemplo, a análise sintética da sentença yz utilizando a gramática:

Utiliza três produções
d'll->;:ÍAB; 'i:esül iÉâDdó:CnRi fõiúà' i\B:
A :+: y .$ tesul;tãndogna: eÓrmai yB
P: :'9 :g gtrpgültêndo n:a.: êeneepçêtÊ9ê=

Nesta derivação pr.imeiramente a produção A foi aplicada seguida da produção
B, no entanto outra possibilidade seria aplicar a produção B, seguida da
produção A. E conveniente especificar uma ordem única para construção da
árvore de derivação, principalmente se a análise semântica é realizada
juntamente com a análise sintética.

88



e Fatoração à esquerda

Frequentemente encontram-se produções alternativas com primeiros símbolos
iguais seguido de um ou mais símbolos distintos entre cada alternativa, por
exemplo:

:8:tl-+ :uW$1 'uz:-$8i!©»@l:ggli ;#lgg:i8i9$@#:R$i::lWg$jl$ãi $êilP:g glt,©g%-;g:i18::;WIÕ#
Pode-se reescrever esta produção por duas novas produções onde não existam
produções alternativas com primeiro símbolo igual:

B:.+: W

Á.2 .AnáZíse .Léüca

O objetivo da análise léxica é transformar uma sequência de símbolos
ÍcaracferesJ em uma sequência de tokens. Um token léxico é uma sequência de
caracteres que pode ser tratada como uma unidade na gramática que o possui.
A gramática de uma linguagem de programação possui um conjunto finito de
tokens, como por exemplo: ID cujos valores podem ser foo, n4, point.
Tomemos como exemplo o üagmento de código fonte em linguagem C abaixo
\!àlag:ÊÓ:ó g; jãt:

i-E; ' (!e
:ê#;file::G03

;}

Um analisador léxico ao analisar este código poderia retornar
:üÕíb. .:jo {:í16Õ;)?:l:i ÊPARÉÚ 1::. N É ÉR..iD:Csi);$. BP ÜÜÜÉ bi@ E
IEIIÊgLP R N:;gI:f :e:$}) gI QUIêUgjNUM: I:)gl3BPnREN $ ÍIB @C$93E411T;$#PAREN
!NUM:ÉQ: :ÜR:RAEIêN::$$yI Q !4 Bg @ÊII#18B114Ç$1

onde o tipo de cada token é indicado; identificadores e literais possuem um valor
associado.

A ferramenta mais utilizada na especificação de tokens é a expressão regular.

A.2.1 Expressões Regulares
Seja uma linguagem um conjunto de palavras, uma palavra um conjunto finito
de símbolos, onde estes símbolos pertencem a um alfabeto. Ainda mais, esta
linguagem não possui significado associado às palavras.
Deseja-se apenas classificar palavras como pertencentes ou não a esta
linguagem. A melhor ferramenta para especificar tal tipo de linguagem é a
expressão regular. Cada expressão especifica um conjunto (finito ou não) de
palavras.
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Símbolo: para cada símbolo a do alfabeto da linguagem, a expressão regular a
especifica a linguagem contendo somente a palavra a.

A[ternação: Dada duas expressões regu]ares ]l{ e .IV, a operação de altercação
denotada com uma barra vertica] ( 1 ) produz uma nova expressão regu]ar ]14 l .N.
Uma palavra esta na linguagem definida por JI/ l N se ela está na linguagem
definida por ]14 ou na linguagem definida por W. Portanto, a linguagem a l b
contem as duas palavras a e b.
Concatenação: Dadas duas expressões regu]ares ]14 e N, o operador de
concatenação produz uma nova expressão regu]ar ]lf /V. Uma palavra pertence
à linguagem definida por ]14 ' .7V se ela é a concatenação de duas palavras a e b,
tal que a é uma palavra pertencente a linguagem definida por A4 e b é uma
palavra pertencente a ]inguagem definida por ]V. Desta forma, a expressão
regular Ía l ÕJ a define uma linguagem que contem duas palavras aa e ba

Epsilon: A expressão regular 8 representa uma linguagem cuja Única palavra é a
palavra vazia. Portanto, fa . ÓJ l crepresenta a linguagem {"', "ab"}.
Repetição: Dada uma expressão regu]ar M], seu fecho de K]eene é ]W'. Uma
palavra está em JI/', se esta é uma concatenação de zero ou mais palavras de .M.
Portanto, ÍÍa l b; ' aJ* representa o conjunto infinito {"", "aa", "ba", "aaaa',
"bacia", "Cabe", "baba", "aaaaa", ...}.

Usando símbolo, alternação, concatenação, epsilon e repetição podem-se
especificar o conjunto dos caracteres ASCll correspondente aos tokens da
linguagem de programação. Alguns exemplos simples:
ÉÕ=:1:'i,l- :Ü. :o:
Õl;êPÓf.Z *:@J.rJ:

ÜliüêÍÓi'büúTi.Qq .l«úllEiBiê:s :de dg p.
Pã],as?Eas. ,dé al.s= :q=b::s ..çom. êl'.s: .pãç) :c:Qpgççlüçiv.gg.-

Ao escrever expressões regulares, é comum omitir o símbolo de concatenação e o
epsilon, e assume-se que repetições têm prioridade sobre concatenações e
concatenações têm prioridade sobre alternações.
Algumas abreviações são amplamente utilizadas: /abcdy significa 6a l b l c l d), /bgl/
signinlca/bccíe/Ü/,/b-g.RFQkr7 signiülca /bcdeágM/VOPQkr7, À#? significa (lilf l EJ e À/'
significa (iW JW+)

Expressões regulares são exatamente equivalentes a gramáticas do tipo 3.
Qualquer linguagem do tipo 3 pode ser descrita por uma expressão regular e
vice-versa. Maiores informações sobre expressões regulares em l91.

.A.2.2 .Autómatos .Pnítos

Expressões regulares são convenientes para especificar tokens léxicos, mas se
faz necessário um formalismo capaz de ser implementado em computador. Para
tal. utiliza-se os autómatos finitos. Um autómato finito possui um conjunto
finito de estados; também possui arestas que conectam um estado ao outro
onde cada aresta possui um caractere associado. Um autómato finito possui um
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estado especial o chamado estado inicial e pode possuir um ou mais estados
./inaís. Um autómato finito tem como entrada uma sequência de caracteres, e
produz como saída informação sobre a seqüência de caracteres de entrada.
O autómato finito começa a sua execução no estado inicial, conforme caracteres
são introduzidos em sua entrada, o autómato se move de um estado para outro,
seguindo a aresta associada com o caractere recém recebido. Se no Hlnal da
sequência de caracteres o autómato se encontra em um de seus estados finais a
seqüéncia de entrada é dita como uma sequência válida e é considerada uma
sequência não válida caso contrário.
Um autómato finito determinístico (DFA) é um autómato finito que não possui
duas arestas associadas ao mesmo caractere saindo de um mesmo estado,
enquanto nos autómatos finitos não determinísticos (NFA) esta regra não se
txPii(,a.

Autómatos finitos determinísticos são facilmente representados em uma
linguagem de programação por um vetor bidimensional indexado por número de
estados do autómato e caracteres possíveis de entrada l3, 5, 81.
Existem algoritmos simples e muito eHtcientes capazes de transformar uma
expressão regular em um autómato finito não determinístico, que por sua vez
pode ser transformado, também facilmente por meio de um algoritmo, em um
autómato finito determinístico [3, 51. Desta forma, uma expressão regular é
facilmente mapeada para um autómato finito deterlninístico que por sua vez é
facilmente mapeado para um vetor bi-dimensionar. Assim expressões regulares
podem especificar um programa capaz de realizar análise léxica de uma
linguagem, tal programa recebe como entrada um código fonte e emite como
saída tokens desta linguagem.

.A.3 .AnáZÍse SíntáÜca

Durante a análise sintética determina-se se uma sequência de tokens fornecida
pelo analisador léxico é uma sentença válida da linguagem ou não.
Um dos critérios básicos para um algoritmo de análise sintética é que este seja
eficiente. Em geral, deseja-se que o algoritmo possua tempo de análise
proporcional ao tamanho do arquivo analisado. Um outro critério relacionado à
eficiência é que o analisador seja capaz de determinar suas ações considerando
somente um número Eixo de tokens k à frente do ponto corrente de análise.
Algoritmos efetivos de análise sintética possuem k=1. Os algoritmos de análise
sintética não devem conter baGA-trackíng, estes devem operar
deterministicamente durante toda sua execução.
Existem vários métodos de análise sintética, mas é claro que o método de
análise deve ser poderoso o suficiente para analisar a linguagem desejada l51.
Diferentes métodos de análise são apropriados para diferentes subconjuntos de
gramática de tipo 2. Se um anajisador sintético não é adequado para uma
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determinada gramática ou um diferente analisador sintético deve ser utilizado
ou a gramática deve ser reescrita.

Algumas gramáticas são fáceis de serem sintaticamente analisadas utilizando-se
um algoritmo conhecido como cZescendente recursíuo. Em linhas gerais este
algoritmo transforma cada produção da gramática em uma cláusula condicional
de uma função recursiva. Um analisador sintético descendente recursivo possui
uma função para cada símbolo não terminal e uma cláusula condicional para
cada produção l31.

Analisadores sintéticos descendentes recursivos funcionam somente em
gramáticas onde o primeiro símbolo terminal de cada produção prove
informação suficiente para a escolha da próxima produção a ser utilizada. Para
melhor entendimento será definido o conjunto FIRST, deste conjunto é possível
derivar um analisador sintético descendente recursivo livre de conflito
utilizando-se um simples algoritmo como apresentado em l31.

A.3.1 CorÜuntos FIRST e FOLLOW
Dada uma palavra y contendo símbolos terminais e não temtinais, FIRST(7) é o
conjunto de todos os símbolos terminais que podem começar qualquer palavra
derivada dey.

Se duas produções X --> yi e X -+ y2 possuem o mesmo símbolo X à esquerda da
produção e seus símbolos à direita possuem conjuntos FIRST sobrepostos,
então esta gramática não pode ser analisada utilizando algoritmo descendente
recursivo. Se um símbolo terminal l pertence a FIRSTjyi) e a FIRST(y2), então a
função que representa a produção X em um analisador descendente recursivo
não saberá qual cláusula condicional executar quando o token de entrada é l.
O cálculo do conjunto FIRST aparentemente é muito simples: se 'r - XYZ,
aparentemente Y e Z podem ser ignorados, e FIRST(X) é a única coisa que
realmente interessa para o cálculo de FIRST(7). Infelizmente as coisas não são
tão simples assim, como por exemplo, na gramática apresentada abaixo:
z: +' 'd
z;li+iXVz:

A gramática Y pode produzir a palavra vazia - e, portanto X pode produzir a
palavra vazia -- descobre-se que FIRST(XYZ) deve incluir FIRST(Z). Portanto, no
cálculo dos conjuntos FIRST, é necessário armazenar quais símbolos poderão
produzir palavras vazias; tais símbolos são denominados nuZZabZe. E necessário
armazenar também o que pode seguir um símbolo rluZZabZe.

Dada uma palavra particular y de uma gramática contendo símbolos terminais e
não terminais,
e nullabe(X) é verdadeiro se X pode derivar a palavra vazia
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FIRST('r) é o conjunto de terminais que podem iniciar palavras derivadas de y

FOLLOW(XI é o conjunto de terminais que podem imediatamente seguir X.
Isto é t c FOLLOW(X) se existe qualquer derivação contendo Xt. Isto pode
ocorrer se a derivação XYZt onde Y e Z ambos derivem 8.

Um algoritmo capaz de gerar uma tabela com os conjuntos nuZiabe, FIRST e
FOLLOW de uma gramática é apresentado em l31.

A.3.2 Analisadores Sintáticos Descendentes Recursiuos
Considere um analisador sintético descendente recursivo. A função de análise
para um símbolo não terminal X possui uma cláusula condicional para cada
produção de X; o analisador precisa decidir qual destas cláusulas condicionais
escolher dependendo exclusivamente do próximo token T de entrada. Se a
escolha da produção é correta para cada (X, T), então a escrita de um analisador
sintético descendente recursivo é possível. Toda a informação necessária pode
ser mapeada em uma tabela bidimensional indexada por símbolos não terminais
x terminais l3).
A tabela abaixo representa a gramática acima

a C d

X

Y

Z

X -.> a

Y-)

X-) Y
Y -.> E

Y -.> c

X -.> Y

Y -.> 8

Z-+ XYZ Z-+ XYZ
z --> d

Z-+ XYZ

Nota-se que algumas das entradas da tabela possuem mais de uma produção,
isto significa que esta gramática não pode ser analisada utilizando um
analisador sintético descendente recursivo. Esta gramática é uma gramática
ambígua, gramáticas ambíguas produzem mais de uma entrada em tabelas
descendentes recursivas.

Gramáticas cujas tabelas descendentes recursivas não possuem entradas
duplicadas são chamadas gramáticas LL(1). Isto significa que os analisadores
sintéticos descendentes recursivos analisam a entrada da esquerda para a
direita, realizando derivações à esquerda olhando apenas um símbolo à frente
(le$-to-right passe, leftmost-deriuation, l-symbol lookahead).

.,q.3.3 ..4n(ÍZise Sintética .Z;R

Para realizar uma análise sintética LL(k) é necessário saber qual produção
utilizar apenas olhando os primeiros k tokens do lado direito da produção. Uma
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técnica mais poderosa é a técnica de análise LR(k). Nesta técnica a decisão é
adiada até que todos os tokens do lado direito da produção em questão sejam
encontrados na entrada (e mais k tokens à frente).

LR(k) significa que os analisadores sintéticos LR(k) analisam a entrada da
esquerda para a direita, realizando derivações à direita olhando k símbolo à
frente

Um analisador LR(k) possui uma pilha e uma entrada. Os primeiros k tokens da
entrada são os tokens que devem ser checados à frente. Baseado no conteúdo
da pilha e nos tokens que são verificados à frente, o analisador sintético pode
realizar duas ações:

Shift: coloque o primeiro token da entrada no topo da pilha

Reduce: escolhida uma produção X --> ABC; retire C, B, A do topo da pilha e
coloque X.
Maiores detalhes de como esta pilha é interpretada (por meio de um DFA) podem
ser conseguidos em l3, 8j .

Gramáticas LR(O) são aquelas que podem ser analisadas utilizando-se somente a
pilha, realizando-se decisões de shift/reduce sem a necessidade de olhar tokens
à frente. Esta classe de gramática é muito fraca para ser realmente útil.
Uma classe de gramática mais poderosa é a classe LR(1), a maioria das
linguagens de programação cujas sintaxes podem ser descritas por uma
linguagem livre de contexto possuem uma gramática LR(1). O algoritmo de
analise sintética para gramáticas LR(1) assim como seu aperfeiçoamento
denominado LALRjl) podem ser encontrados em l31.
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dpêndíceB
Ferramentas de au)círio para

desenuoLt;isento de com:picadores
e interpretadores

B. l tex & yacc

Duas das mais úteis abstrações utilizadas nos compiladores modernos são
gramáticas Zlures cZe contexto fseção .A. IZ.3), para análise sintética, e expressões
reglzZares Íseção .A.2. .ZJ, para análise léxica. Ferramentas foram desenvolvidas
para facilitar a manipulação de tais abstrações, como o Yacc - capaz de
converter uma gramática livre de contexto LR em um analisador sintético e o
lex - capaz de converter uma especificação declarativa, utilizando expressões
regulares, em um programa de análise léxico.

B. 1 . 1 Lex - O gerador automático de analisadores tóxicos
Lex é um gerador automático de analisadores léxicos extensivamente utilizado
no mundo Unix, embora este não seja limitado apenas a este tipo de sistema
operacional.

Um arquivo de especiülcação Zex contém uma série de expressões regulares as
quais serão comparadas com a sequência de caracteres de entrada. Cada vez
que o padrão de uma expressão regular é encontrado, o programa lex executa
um código C, previamente especificado, que poderá ou não tratar o texto
encontrado. Desta maneira um programa lex divide a sequência de caracteres
de entrada em tokens. Esta sequência de tokens pode ser posteriormente
utilizada pelo }HCC Íseção B. .Z.2) ou pode ser realmente o "produto ülnal"
O programa lex em si não produz um programa executável; ele traduz o arquivo
de especificação lex em um programa em linguagem C que contém uma rotina
denominada gyZex(9. Outros programas devem chamar esta rotina para chamar o
analisador léxico, a rotina yylex0 consome um token de cada vez.
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Arquivo de especificação Lex
Um arquivo de especificação Lex pode ser dividido em três áreas
dedlaEãGõeé

éó(j+gQgãdlêtóiia:l

/

B
B:'<li-:

nenhuma das áreas são obrigatórias, no entanto os primeiros caracteres %%
são. Este marca a divisão entre as áreas de declarações e de produções.

/ Primeira Área: Declarações
Esta área do arquivo de especi6lcação lex pode conter:

Código escrito na linguagem destino (C ou C++), cercado por %{ e %}, o qual
será inserido no topo do arquivo fonte C que o lex criará. Esta área é
geralmente onde os íncludes são inseridos.
Expressões regulares, definindo símbolos não terminais como, letras, dígitos.
Esta especificação possui a forma:

iÃãa 1: te i«i+Óãly;' !:e (# qi4q lé:a':z:l:X-/:

Estas deülnições podem ser utilizadas na primeira área ou na segunda área
cercadas por chaves { }.

Exemplo

#inç11:udé::".ealcl..h"
#4nélEtld$i :: $td a;;:b

# ínc ].udeg :. < $tdliib lll>

/l+ . Red:ülaf éxpres ióng t:/
,7:iiêlil...=;= :,.,..:ã...J3 .Lé.-3gLJ:::Êg-.i;....$ ;.:..© '#- /

wblt;é
lettét-
:dl=gitâ:Q

[\tXnÍIÊl;--
::ÉA Za$ à111
iÊQ 9;J:;
[ÊQ ;94-ú;F]a#:f]

7+ :bale:l;i0 /
1/+ bas.Q .l:q::.k.f

idértEilfl:ái ÉlêtEêr }:{ :l {llettei' } lj':lidígitl;õ } l+
{:qj:gllJÇiQ } f

/ Segunda Área: Produções
Esta área do arquivo de especificação lex mostra o que deve ser feito quando um
conjunto de caracteres de entrada que casa com alguma expressão regular,
especificada na primeira área, é encontrado:
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Esta área do arquivo de especificação lex pode conter:
1. Código escrito na linguagem destino (C ou C++l, cercado por %{ e %} jno

começo da linha). Estas especificações serão inseridas no começo da função
yyZexÍ9, que é a função que consome os tokens e retorna inteiros.

2. Produções possuem a sintaxe
11bxpFq #:çãb::. z+lgplZ q r'j' íl#êq:qi: .':Í+

Se a anão não for especificada, os caracteres encontrados serão impressos na
saída padrão. Se a ação é especificada, esta será escrita no arquivo em
linguagem C gerado. Se a ação contém mais que uma instrução, esta deve ser
escrita em mais de uma linha ou cercada por chaves { }.

Finalmente, a variável y!/fext pode ser usada dentro das ações possuindo os
caracteres aceito pela expressão regular.

Exemplo

/ Terceira Área: Código Adicional
Adiciona-se aqui qualquer código extra que se faça necessário, como por
exemplo ftlnções e estruturas de dados.
Maiores detalhes sobre lex podem ser obtidos em l21. O programa lex possui
uma versão GNU, o Flex. Maiores detalhes podem ser obtidos em:
hüp:// ulu;u. gnu. o rg/se.flware/$ex/$ex. html

B. .Z.2 Yacc -- O gerador automático cZe anaZísadores síntáficos
Yacc (Yet Another Compiler Compiler) recebe uma especificação de uma
gramática de uma linguagem de programação e produz um analisador sintát:ico
LALR(1). O programa fonte fornecido ao analisador sintético deve ser uma
sequência de tokens, portanto um analisador léxico deve ser desenvolvido
separadamente (normalmente utilizando-se o lex) .

e Arquivo de especificação Taco
Um arquivo de especificação yacc, assim como um arquivo de especificação lex,
pode ser dividido em três áreas:
declarações

ibEodüçõ;e.g

çódigQ3adlc$opal

h
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sendo que somente o primeiro %% e a segunda parte são mandatórias

/ Primeira Área: Declarações
Esta área do arquivo de especificação yacc pode conter:

1. Código escrito na linguagem destino (C ou C++), cercado por %{ e %} (cada
símbolo no começo da linha) , o qual será inserido no topo do arquivo fonte C
que o yacc criará. Este é geralmente onde os includes são inseridos.

2. Declarações dos tokens que podem ser encontrados:
õk

3. O tipo do terminal, utilizando a palavra reservada %union
4. Informações sobre prioridade de operadores e associatividade
5. O símbolo inicial da gramática com a palavra reservada %start (se não

especinlcado a primeira produção da segunda área do arquivo será utilizada)
A variável yyval é muito importante neste arquivo, pois esta armazena a
descrição do último token lido.

/ Segunda Área: Produções
Esta área não pode ser vazia. Ela deve conter:
1. Declarações e/ou definições cercadas por % { %}.

2. Produções da gramática da linguagem:
éilnBa l:ê) liíào .l. tiêlmiDãl'

$jlibélilg l

ü adlib

11; àCaQ.L.':!
:t acho,2 il

{:LãcâÓ fi ::}
=

'$':es%ç

v'' Terceira Área: Código Adicional
Esta área contém o código adicional, ela deve conter uma função main0 (a qual
deve chamar a função yyparse), e uma função yyerror (char *message), a qual é
chamada quando um erro de sintaxe é encontrado.
Maiores deta[hes sobre yacc podem ser obtidos em ]2]. O programa yacc possui
uma versão GNU, o Bison. Maiores detalhes podem ser obtidos em:

}tHp://u;u;w. gnu. o rg/ softloa re/ bisa n/ bisou. túm t
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B.2 Geradores autoMticos de an,alisadores tóxicos e
sínfátícos em Jaua

Esta seção apresentará em linhas gerais alguns dos geradores automáticos de
analisadores léxicos e sintéticos disponíveis em linguagem Java. Vários pacotes
foram encontrados, mas os que se mostraram mais interessantes por serem, até
certo ponto, compatíveis com lex ou com yacc são mostrados a seguir. Uma boa
referência para ferramentas de desenvolvimento de compiladores em Java é:

h ttp://wuiu}. co mpiterco nstructio n.o rg/ ca talos/jaua. html

B.2.1 JLEX http://u;ww. cs .princeton. edu/- appet/moderrl/3aua/.iLex/

O gerador de analisador léxico JLex é baseado principalmente no modelo do Lex.
JLex lê um arquivo JLex e gera o código fonte do analisador léxico
correspondente escrito em linguagem Java.

e Arquivo de especificação JLex
O arquivo de especificação JLex assim como o arquivo de especinlcação lex pode
ser dividido em três áreas:

O arquivo de especificação do JLex à primeira vista parece muito parecido com o
arquivo de especificação do lex, mas na verdade não é. O conteúdo da primeira
seção do arquivo JLex também é copiado para o topo do arquivo fonte gerado,
assim como no arquivo de configuração lex. No entanto, a primeira seção do
arquivo de configuração JLex não possui definições de símbolos não terminais,
estas definições são realizadas na segunda área do arquivo.

É na segunda área do arquivo de especinlcação JLex onde se encontram também
as diretivas JLex. As diretivas JLex deâlnem alguns parâmetros que modificam o
comportamento do analisador léxico.
E obviamente na terceira área encontram-se as expressões regulares que
definem os tokens aceitou pelo analisador léxico.
Maiores detalhes sobre JLex assim como a
especificação podem ser encontrados na URL:

sintaxe do seu arquivo de

http://u;uiw. cs. prin cata n.. edu/ - appel/ morte rn/jaua/JLex/
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B.2.2 JFLEX - Mtp://un«w..jFex.de/

JFlex é um gerador de analisadores léxicos para Java escrito em Java. Este foi
completamente baseado na ferramenta JLex fseção .B.2. .ZJ.

Como a ferramenta JFlex é baseada no JLex possuindo todas suas
características, nesta seção serão apresentadas apenas as vantagens do JFlex
sobre o JLex

Analisadores léxicos gerados mais rápidos;

Criação do analisador léxico mais rápida;

Três tipos de códigos podem ser gerados a ülm de obter a melhor relação
desempenho/tamanho;

e

e

e

e

Classes de caracteres já pré-definidas;

Comentários são permitidos por todo o arquivo de especificação;

Definições de macro são expressões regulares e não só textuais;

Caractere de Him de linha independente de plataforma (operador "$");

e Agrupamento de regras com o mesmo estado léxico;
e Suporte a depuração;
e Contador de colunas
Maiores detalhes sobre JFLex assim como uma documentação de boa qualidade
pode ser encontrada na URL:
http://u;u)w.jflex. de/

B.2.3 BYACC/Jaua http:// trai. tincom- as g. com/ - Üamison/byacc/

BYACC/Java é uma extensão do gerador de analisador sintético Berkeley YACC
compatível. O programa BYACC lê um arquivo fonte BYACC, e gera um ou mais
arquivos fontes em linguagem C, os quais após corretamente compilados
produzirão um parser de gramática LALR.
O programa BYACC possui uma diretiva de linha de comando -j a qual
requisitará ao BYACC gerar arquivos fontes em linguagem Java no lugar de
arquivos fontes em linguagem C.
A extensão do BYACC para a linguagem Java possui inúmeras vantagens:

BYACC/Java é codiHlcado em C, portanto a geração de código Java é
extremamente rápida;

e O bytecode resultante do código Java gerado é consideravelmente pequeno
começando em 1 1 kbytes;
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Nenhum runtime system é necessário. O código fonte gerado é um parser
completo;

BYACC é compatível com gramáticas YACC já existente, tornando mais fácil
portar uma grande quantidade de código fonte já existente baseado em
YACC para a linguagem Java;

Muitos desenvolvedores já estão familiarizados com YACC

É absolutamente grátis

Para que o BYACC gere um código fonte em Java de uma especificação YACC em
Java basta executar o comando:

yãÇÇ':;!g: :ê:rçlP+'4q,:yi ::fl?!ibid i:i8$g#R:$@$$ ggE F!!%8iti!$i@%i,5;Êãg!!:©eilg1989©$%!iggi !

Este comando gerará um arquivo cujo nome é parserlaua o qual pode ser
compilado com o comando jauac.parserlaua.
A especificação do arquivo BYACC para geração de um parser em Java segue a
mesma especificação do arquivo BYACC para a geração de um parser em
linguagem C, com a única diferença que as ações escritas nesta especi6lcação
devem ser escritas em Java.

Maiores detalhes sobre BYACC podem ser encontrados na URL
ht:tp://trai. lirtcom-asg. com/- Tjamiso n./ bl:laca/

B.2.4 CUP http://www. cs.princeton. edu/- appet/modem/ja ua/CUP/index, tttml

CUP (Constructor of Useful Parsers) é um gerador de analisadores sintético
LALR. Esta ferramenta segue a mesma linha do famoso programa yacc Íseção
B. IZ.2), oferecendo ainda algumas características adicionais. No entanto CUP é
escrito em Java, seu arquivo de especificação contém trechos de código em Java
e o analisador sintético produzido por ele é escrito em Java.
A utilização do CUP envolve a criação de um arquivo de especificação contendo a
gramática para a qual o analisador sintético será utilizado e um analisador
léxico capaz de gerar tokens relevantes para alimentar o analisador sintético em
questão.
O arquivo de especinlcação CUP pode ser dividido em quatro áreas:
A primeira área contém declarações preliminares que definem como o analisador
sintético deve ser gerador, e especiülca a biblioteca de ntzntlme necessária. A
segunda área define os símbolos terminais e não tenninais, e associa classes de
objetos a estes. A terceira área deülne a precedência e associatividade de
terminais e a quarta e última área contém a especificação da gramática em si.
Maiores detalhes sobre CUP podem ser encontrados na URL
hüp://uiu;w. cs.pTin.ceton. edu/ - appe t/ modem/ja ua/ CUP/ index. htm t
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i4pêndtce C
Design, Patterns utilizadas n,a

tm:pl,ementação do Sistema
R.U.Safe

l)esÍgn Pattems são maneiras eütcientes de reutilização de códigos orientado à
objetos entre projetos e programadores j131. Design Pattems começaram a ser
reconhecidas formalmente no começo dos anos 90 por Helm and Erich, os quais
descreveram padrões (patterns) na implementação do ET++, um GUI framework.
O ponto culminante desta discussão surgiu com a publicação do livro Design
Pajem -- EZements ofReusabZe So/tware, por Gamma, Helm, Johnson e Vlissides
(19951. Este livro conhecido como o livro da Gang dos Quatro ou o livro GoF
(Gang of Four).

Este capítulo apresentará as Design Patterns utilizadas no Sistema R.U.Sure.

C.7 Abstract Factory Pattern,
A Ábsfracf F'acfory Faltem (.lqgura C-JJ retoma uma instância de uma classe de
um conjunto de classes dependendo de um parâmetro de entrada.
Normalmente, todas as classes pertencentes a este conjunto possuem uma
super classe e métodos em comum, mas cada uma delas executam diferentes
tarefas e podem ser otimizadas para diferentes tipos de dados.
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INgura C-l: l)iagrama UML de uma Abstract Factory Pattem

Quando a utilização da Ábsfract .li'actory Pajem deve ser considerada
e Quando uma classe não pode saber antecipadamente quais objetos

devem ser criados.

e Quando uma classe utiliza suas subclasses com o objetivo de especinlcar
quais objetos devem ser criados.

. Quando deseja-se localizar o conhecimento de quais objetos são criados.

C.2 Singteton Pattern
Existem inúmeros casos em programação onde se deseja assegurar que somente
uma instância de uma determinada classe será criada. Por exemplo, um sistema
deve possuir apenas um gerenciador de janelas ou uma fila de impressão. A
SlngZe Faltem assegura que apenas uma instancia de uma determinada classe
será criada. Uma variação da SfngZeton Faltem pode permitir a criação de um
pequeno número de instâncias de uma mesma classe.

C.3 Template Paüern

A TempZate Pa#ern ÍFlgura C-3) é talvez uma das mais utilizadas e úteis design
pa#errts. Sua idéia é definir o esboço de um algoritmo em primeiro lugar
deixando a especificação de seus detalhes para uma etapa posterior. O esboço
do algoritmo é feito em uma super classe enquanto seus detalhes em classes
derivadas. Assim, as classes derivadas podem sobrepor partes do algoritmo
inalterando sua estrutura principal.
A Tempo(zte Pattern é particularmente útil para separar o comportamento
variante do comportamento invariante de um algoritmo. O comportamento
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invariante do algoHtmo é especificado em uma superclasse abstrata (template);
qualquer classe que estenda a superclasse template pode sobrescrever seus
métodos abstratos, especificando o comportamento variante do algoritmo.

Uma classe template pode possuir quatro diferentes tipos de métodos que
podem ser utilizados em suas subclasses:

1. Métodos completos que carregam consigo alguma funcionalidade que
todas as subclasses da classe template usarão. Chamados métodos
concretos.

2

3

4.

Métodos vazios, devendo estes serem implementados em subclasses
Chamados métodos abstratos.

Métodos que contêm uma implementação padrão, mas podendo estes
serem sobrescritos por subclasses. Chamados métodos de gancho.
Métodos os quais chamam uma combinação de métodos (concretos,
abstratos e de gancho). Estes métodos não devem ser sobrescritos, pois
estes definem o comportamento invariante do algoritmo. Chamados
métodos template

void templateMethod0

/r por exemplo
operationl0;

Figura C-3: Diagrarlu UML de uma Template Pattem

C.4 Vtsitor Patterrt

A Vlsítor Pedem permite que um algoritmo que manipula uma estrutura de
dados complexa seja implementado independentemente da estrutura de dados
manipulada, em outras palavras, a lãsltor Partem encapsula operações que
devem ser realizadas em elementos de uma estrutura de dados.

Esta abordagem permite que alterações nas operações que manipulam uma
estrutura de dados sejam facilmente realizadas sem a necessidade de alterar as
classes desta estrutura. A 14slfor Pajem é aconselhada quando existe um
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número grande de pequenas classes sobre as quais um conjunto de operações
devem ser realizado.

Cada nó da estrutura de dados "aceita" um visitante (Visitor), e envia uma
mensagem para este com uma referencia de si próprio. O visitante por sua vez
executa seu algoritmo sobre este nó. Este procedimento é chamado "Double
Dispatching". Em Double Dispatching as instruções executadas dependem tanto
do visitante quando do nó da estrutura de dados.

Uma ótima vantagem do mecanismo de Double Dispatching é que ele substitui
completamente a necessidade de chamadas condicionais, produzindo assim
código mais robusto. Porque o nó da estrutura de dados passa uma referência
de si próprio para o visitante, o visitante sabe onde o algoritmo deve ser
executado, e também qual método deve ser chamado dependendo do tipo do nó
que o chamou.

O diagrama UML representado pela Fibra C-5 e o código abaixo ilustram a
Visitar Pattem. e o mecanismo de Double Dispaching.

ConcreteVisitor2

:void
oíd

ConcreteVisitorl

eteElementA:void

Figura C-5: Diagrama UMI, de uma Temptate Paüern
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.ilpêndíce D
Sub CorÜt,Luto

SQL
da Gramática da

linguagem 92 utilizada como
base para a Gramática da

tin,guagem SQL/Oi

SQi, Statements
s ta t em en t

crente table-statement
delete - s tatement
drop-table-statement
insert-statement
select-statement
update-statement

crente table s ta tem en t :
CRENTE TABLE base table-narre
(co[umn-e]ement[, co]umn e]ement]

co.Z umn e.Z emen t :
column -de finit i. on

l table-constraint-definition

column defina.tion=
column-i.dentifier data-type
[DEFAt)LT defau[t-va]ue]
[co[umn-constraint-defEco]umn-constraint-def]

dera ul t va l ue :
literal
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USAR

column constraint def:
NOT NULL
UUIQUX
PRIMARY l(EY
REFERENCES ref-table-nome referenced-columns

tab Ze bons tra .in t-def.in:i t:ion ;
UNIQUE(column-i.dentifler[,
PRIMARY l(EY
(co[umn i.dente.fi.er[, co]umn-identifier]
FOREIGN KEY referencing-columns
REFERENCES ref-table-nome referenced-columns

co[umn-identifier]

de.mete statement:
DEbaTE FROM tab[e-narre [WHERE search-condition]

drop -tab-Z e -s ta temem t :
DROP TABLE base-tab]e-nome [ CASCADE ] RESTR]CT ]

:insere-statement:
INSERE ISTO table-narre
[(co[umn-identif]er[, co]umn-identifier]
VALUES(insere-va]ue[, insert-va]ue] . ..)

) ]

select statement:
SELECT [ALL [ DISTINCT] sel-ect-llst
E'ROM table-reference-list
[WHERE search-condition]
[order-by-c]ause]
[UNION[ALL] se]ect-statement] -.
[INTERSECT se]ect-statement].

update statement :
IJPDATE table-narre
SET coluirtn-identifi.er =Íexpression
[, column identifier = {expressi.on
[wHERE search-condition]

l nula }
[ lluLL]]

EZementos usados em SQZ Statements
approximate numeric type:

FLOAT [ (unsigned-integer) ]
DOtJBIE
DOtJBLE PRECISION
REAL
DECIMAT [(unsi.gned-integer, unsigned-integer) ]

base tabu,e éden tifier :
usei-de fined-narre
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base tabJe narre :
base-table-i.dentifier

book.ean factor:
[NOT] boolean-pri-mary

pool ean -prima ry :
predicate
(search-conde-tion)

l)oo.mean terra:
boo[ean-factor]AND boo]ean-term]

character; /+ Especificar todos os caracteres +/

column-narre:
[tab[e-narre .] co]umn-i.dente. fi.

comparison opera tor:
< 1 > 1 <= 1 >= 1 = 1 <>

campa ris on -predi- ca t e :
expressa-on comparison-operator expressa.on

corre.lation-narre:
usei-defined-name

da ta tape :
character-string-type
exact-numeric-type
approximate-numeric-type
date-type
ti.me-type
ti.mestamp-type

dixit: o l i 1 2 1 3 1 4 1 5 16171e19
exa ct -n umer:ic-] .i tara.Z :

[+1-] { unsi.gned-lnteger[ .unsigned-integer
l unsigned-i-nteger

unsigned-integer }

er
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=haracter s thing-li- Letal :
'lcharacter}...'

character-strin g tape :
CriAR [ (unsigned-i-nteger) ]

[ VARcnAR[(unsigned-i-nteger) ]

coJumn a l ias :
usei-defi.ned-nome

=ol umn -i den t i. fi er :
usei-defined-nome



exact numeríc t.54)e:
SbaLLINT

[ N(]lmRIC
INTEGER
INT
BIGINT

expresszon:
term

l expression {+ 1 --} term
factor

[+ 1 -] primary
insere va ] ue :

literal
l Rubi
l USAR

keyword:
An. l aUD l AS l a.sc l BiGINV l BV l CriAR
CREAVn l DATE l DAUETllin l DECIMal l DnrAiiLV l DnIETn
DnSC l DISVINCT l DOUBLa l DROP } EIOAV l FOREIGN l
PROM l IUSnRr l nw l lnUnCnR l nmo l is l Knv l LiKn
Nov l Rubi l nmmRiC l OR l OnnnR l pnxcisiou l PniMaRV
RaBURENCnS l SnLnCU l SnT l

unIQux l
SMALLINT l VABLn l vnXT l

rrlm l VibmSVaMP l unIQUE l UPDAUn l union
VnRCnAn l wnnnx

USAR l vnluES

Zet ter:
lower-case-letter
upper'case-letter

]- ike-predica te :
expression [NOT] LIKE pattern value

l i t era l :
character-stri,ng-literal
numeric-literal

.lower case .letter:
a l b l c l d l e l f l g Ihjiljlk
o l P l q l r l s l t l u lvlwlxly

l
Z

m l n

nu].Z dica te:
co[umn-narre ]S [NOT] NULA

n umerí c-] :i tera] :
exact-numero.c-li.teral

oz:der by clause :
ORnaR BY soft-specification
[, soft-specification]

pa t t ern -va -Z ue
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ate:
compara.son-predicate

l like predi.cale
null-predicate

prlmary:
column-name
li.teral
jexpression)

referenced-columns:
(co[umn-identi.fi.er[ , co]umn-i-dentifi-er]

referencing-columns:
(co[umn-identi.fi.er[ , co]umn-i-dentifier]

ref-table-narre:
base-table-identi.fi.er

search-condiz.ion:
boolean-terra [OR search-

seJect .l is t :

l se]ect-sub]i.st[, se]ect-sub]ist]
s ubl i s t :

expressa.on]]AS] co]umn-a]ias]
l {table-name l correlation-name} . :''

soft speci.fica tion :
{unsigned-i.nteger l column-nome } [ASC l

literalcharacter string
predic

conditi.on]

+

select

DESC]

TlbãESTAMP[(uns[gned-integer)]

l l l

[ ab]. e - idem tí fi er :
usei-defined-nome

tabJe narre :
table ident:i.fi.er

l:aDIe-reference:
tab[e-name]corre]ation-name]

Eable reference li.st
tab[e-reference[, tab]e-reference]

factor l term { + 1 /} factor
t -ime - tape :

DATE
l ril
l DAUnVlba:



uns-ignecí :integer:
{dj.git}

rapper case ]-ettez::
a. l B l C 1 0 1 E l F l G l H l l IJJKILIW

usei defined narre:
[etter [di.gi.t ] ]etter ] .]

o l p l Q l R l S l T l U l VjWjXJVjZN
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dpêndíceE
Gramática da tin,guagem SQL/Oi

Obs: Regras marcadas com + são extensões do SQL/Ol- ou foram
para o SQL/OÍ

alteradas

SQZ/OÍ Sütements
s ta t em en t :
+
+
+
+
+

convert-database-s tatement
set-function-template
update function-template
create-table-statement
delete-statement
drop-table statement
insert-statement
select-statement
update-statement
set-parameter-statement
unset-parameter-statement

+ convert-database statement:
CONVERT DB SET FUNCTION AS usei-defined-nome

+ set-funct-íon teínpZate:
SET TEMPLATE E'UNCTION usei-defined-name
PARAldETER(numeric-]itera][ , numero-c-]itera]] -.}

+ arda te functíon teaip-late:
UPDATE TEMPLATE FUNCTION usei-defined-narre
PARA)4E:TER(numeric-]itera][ , numero-c-]itera]] .-)

área te - tal).le - s t a t emen t :
+ CRENTE [OBSOLESCENT] TABLE base-table-narre

jco[umn-e]ement[, co]umn-e]ement].. .)

co.Zumn eZement:
column-definition
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table-constraint-definiu.on

column definition:
column-ldentifi.er data-type
[DEFAULT defau[t-vague ]
[ co]umn-constraint-def[ co]umn-constroi,nt-def]

defa u]. t val ue :
li.Letal

l Hall
USAR

column constraint-def:
NOT NULL
twrQUS
PRIMARY KEY
REE'ERENCES ref-table-nome referenced-columns

table-constraint definition:
UUIQUa (column-i.dentlfier [,
PRl}4ARY KEY
(co[umn-i.dentifier[ , co]umn-identi.fier]
FOREIGN KEY referencing-columns
REFERENCES ref--table-nome referenced-columns

column-identifier

deZete statement:
DELETE FROM table-nome [WHERE search-conde.ti.on

drop tal)-Ze-statement :
DROP TABLE base-tab]e-narre [ CASCADE ] RESTR]CT ]

in s e rt - s tatement :
INSERE UNTO table-narre
[(co[umn-]dentifier[, co]umn-identifier] -.) ]
VALUES(insere-va]ue[, insert va]ue].-)
[confi.dence-insert]

+ cona.cience insert:
CONFIDENCE PARAl@TER
[ (cona-param'ident]fier[, cona-param'identifi.er]
VALUES(numeric-]itera][, numeric-J-itera]] -.}

l CONFIDENCE FUNCTION usei-defined-nome

} ]

se.Zect s ta temem t :
SELECT [Alll [ DISTINCT] se]ect-]lst
E'ROM table-reference-list
[wHERE search-condit]on]
[order-by-c]ause]
[UN[ON se]ect-statement] -.
[ INTERSECT se]ect-statement] -.
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+ set-parameter sta tement :
SET [DB] PARA)DETER parameter-i.dentifi.er AS parameter-value

+ unset-parameter-statement :
(JNSET PARA)DETER parameter-identifi.er

upda te -s ta temem t :
UPDATE table-narre
{column-update l corri.dence update}
[WHERE search-condition]

co] umn upda t e :SET column identi.fiel
[, co]umn-identi.fiel

{expressi-on l NULA }
{ expression ] N(J],L} ]

+ cona.idence upda t e :
SET CONFIDENCE PÀRAla:TER
cone-param-ldentifier = numeric literal
[, cone param-identifier = numeric-]itera]]
SET CONFIDENCE F(JNCTION usei-defined--nome

Elementos usados em SQZü/Or Statements
a;)proxima te nunzer-ic tj/pe :

FLOAT[(unsi-gned-i.nteger)]
DO(JBIE
DO(JBIE PRECISION
REAL
DECIMAL [(unsi-gned-integer, unsigned-integer) ]

ba se table-i.den tifier:
usei-defined-narre

base-tab.Ze-narre:
base-table-i.dentifier

boolean-factor:
[NOT] boolean-pri.mary

boolean-primary:
predi-cale

l (search-condition)
boo.leal terra:

boo[ean-factor]AND boo]ean-term]
characte.r; /J' Especifi-car todos os caracteres
character string li.Letal:

'Ícharacterl-.'

*/

character string- type :
CriAR [ (unsigned-i-nteger) ]

[ V:ARCnAR[(unsigned-integer)]
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coZumn-a.l.ias:
u s e r -defined-narre

co.lume-:ident.if:ier:
usei-defined-nome

column narre:
[tab[e-nade .] co]umn-identifi

comparison opera tor:
< 1 > 1 <= 1 >= 1 = 1 <>

campa ris on -prédica t e :
expression comparison-operator expression

+ cona-param-identifier:
u s e r -de f i. ned-narre

+ confidence search conditi.on:
CONFIDENCE compariso

type
correlati.on-narre:

usei-defined-name
da ta tjipe :

character-string-type
exact-numeric-type
approxirnate-numeric-type
date-type
t ime-type
t imestamp-type

digít: o F i 1 2 1 3 1 4 1 5 1 õ171e19
exact-numeric ]itera].:

[+1 -] { unsigned-integer[ .unsigned-integer
l unsi.gned-i.nteger
l .unsigned-integer }

n umer-ic tape:
SMALLINT
NU)@RIC
INTEGER
INT
BIGINT

expresszon:
terra
expression {+ 1 - } term

[+ 1 -] primary

TEXT

er

operator approxi.maten

exact

factor

'nume ric
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:insere va ,Z ue :
literal

l Rubi
l USAR

+ keyword:
AIL l aun l AS l a.sc l BICIU l BV l CriAR l
CONFIDENCn l CONVaRU l CRXAVn l DATE l DATnVllm
DECiMal l DB l OECAV l DarAUlr l DnlZVn l DnSC l
DISVINCV l DOUBLa l DROP l rloAV l FORnIGN l rnOM l
E'(iNCVION l INSaRV l iNV l INUaGnR l luTO l is l KnY
LIXE l Nov l Rubi l nUlmRTC l OR l OPOaR l PanmmUnR
PPECISION l PRIMaRY l RnZURnNCES l SELECU l snu l
SMaLLINT l TaBLn l vnxv l Tllln l rlllnSTaMP l tJNION
uuIQUE l unsnu l upnAva l usem l vnluas l VaRCnAR l lwnnE

letter:
lower-case letter
upper-case-letter

lide-predi- ca t e :
expressionINOT] LIXE pattern-value

]. i Letal :

character-string-literal
numeric-literal

Zower case-.Zetter:
a l b l c l d l e l f l g Ihjiljjk
o l P l q l r l s l t l u lvlwlxly

1 1 m
Z

n

nula d-í ca te :
co[umn-name ]S [NOT] N(JLL

numer:ic-].iteral:
exact-numeric-li.teral

ordem-by cJ-dose:
ARDER BY soft-speciflcation
[, soft-speci.fication]

pattern va -Zue:
character-string-literal

predicate
comparison-predicate
like-predi.cite
null-predi-cite

przmary
column-narre
li.teral
(expressa-on}

referenced-co].umns
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ref-table-narre
base-table-identi.fiel

search cona:it.ion:
std-search-conde.tion
confidence-search-condition

std sea.rch-cona.ition:
boo[ean-term]OR std-search-condition]

se].ect-lisa:
+

se[ect-sub]i.st[, se]ect-sub]i.st]
select-sublist:

expressionlEAS] co]umn-aJ-ias]
l {table-narre l correlati.on-name} . J'

soft specifica tios :
{unsigned-i.nteger l column-narre } [ASC

Eabl e - :idem tíf.ier :
usei-defi.ned-name

tab.Ze-narre:
table-identi.fiel

tabu.e reference:
tab[e-name]corre]ation--narre ]

tab[e referente-].ist:
tab[e reference[, tab]e-reference]

factor l teta { t 1 /} factor
t:iene tape:

! DATET1}4E

timestamp- type :
r1}8aSTAMP[(unsigned-integer) ]

unsigned integer:
{digit}

rapper- ca se - ]- et t er :
A l B ! c l D l E l F l clnlila
N l o l p l Q l R l s l rlulvlw

usei defined-narre :
letter [di-git ] ]etter ] .]

DESC]

K l L
X l Y

M
Z
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[co[uínn-identi.fiel [, co]umn-identifier] . . .)

referencinq colunas:
[co[umn-identifier [, co]umn-identifier] . . .}



Obs: Regras marcadas com + são extensões do SQL/OZ ou foram alteradas
para o SQZ/O.Z
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