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A distnbui¢o de uma Base de Dados convencional caracteriza-se pela
necessidade dos dados estarem disponfveis, ao mesmo tempo, a todos os usuanos, de
modo que os problemas de conflito devido a concorrencia para obten¢o dos mesmos,
tornam-se muito acentuados.

A Base de Dados apoiada no Modelo de Representa¢o de Objetos(MRO),
devido a suas caracteristicas semAnticas,oferece 0 suporte necessario para atendimento
das necessidades de distnbui¢o num ambiente de desenvolvimento de projetos.

Neste trabalho e feita uma proposta de urn modelo 16gico e funcional para a
distnbui¢o da Base de Dados apoiada no MRO. Esta distnbui¢o se caracteriza pela
dispombilidade dos dados de forma que cada item (objeto) da base c6pia possua um tipo
de liga¢o com a base original. Foram definidos cinco tipos de liga~: apenas leitura
(r-), isolado(is), flagrante(O), mutuamente exclusivo(me)e independente(in).

Com isto, tanto a base c6pia como a original, respeitando as limita~oes impostas
pelo tipo de liga¢o entre as mesmas, podem evoluir, e depois de um deterrninado
tempo sofrerem um processo de integra¢o, que tambem e caracterizado pelo tipo de
liga¢o entre a base original e c6pia
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One of the most important characteristics of Distnbuted Database Systems is the
permanent availability of data to all users at the same time. This situation emphatizes
the conflicts occurring due to the competition among the users to obtain data.

Due to its semantics characteristics, the Database Systems based on the Object
Representation Model (MRO) offer the necessary support to attend all the distnbution
needs in a computer-aided project development environment.

In this work, it is presented a functional and logical model for the distnbution of

MRO based databases. This distnbution is charaterized by the availability of data. So far,
each. item (object) in each copied database has a kind of link with the original database.

Five types of links were defined: read only(r-), isolated(is), snapshot(fl), mutually
exclusive(me) and independent(in).

This arrangement allows both, the copied database and the original one, to evolve
in parallel, restricted by the limits imposed by the kinds of links between them. After a

while, the copied and the original databases may suffer an integration process, which is
also characterized by these kinds of links between them.



Capitulo 1
INTRODU~AO

1.1 - Caracterizac;io do Problema.

A distribu.i¢o de Bases de Dados Convencionais[CASANOVA _84], [BERNSTEIN J~Oa],

caracteriza-se pela necessidade dos dados estarem disponfveisao mesmo tempo a todos
os usuarios, de modo que os problemas de conflito devido 3.concorrencia para obten¢o
dos mesmos tornam-se muito acentuados.

Conseqiientemente, 0 desenvolvimento de um sistema que trate tal distnbui¢o
e especificado de modo a nao permitir inconsistencia dos dados. Para isso, existem
algoritmos que buscam escalonamento de transa~es conflitantes [ESw ARAM _76], que
operam sobre urn conjunto de dados parcialmente ou totalmente comuns a mais de um
usuario.

Esses algoritmos atendem tanto uma situa¢o de concorrencia dos dados num
ambiente multi-usu3.rio, como tambem num ambiente distnbufdo. Ressal.ta-se, no
entanto, que as caraeteristicas de cada uma dessas situa~es sao diferenciadas, devido
3. natureza das transa¢es envolvidas. Num ambiente multi-usuario, 0 tempo da
transa¢o e nonnalmente pequeno, configurando assim um sistema de controle de
concorrencia que atenda 3.especifica¢o em questao.

Alem do problema de concorrencia num Sistema de Bases de Dados
Convencionais, existe tambem 0 Controle de Integridade [CASANOVA_84], que e ainda
mais acentuado num ambiente distribufdo, em decorrencia da possibilidade de falhas,
durante a comunica¢o entre os n6s pertencentes a rede. Em decorrencia disso, sao
usadas Estruturas Robustas, de modo a diminuir 0 efeitOdas falhas de comunica¢o no
sistema. Embora isto comprometa ainda mais a eficiencia do Sistema, oferece ao usuario
a existencia "simultAnea"e consistente dos dados.

Este trabalho preocupa-se com a caraeteriza¢o de algoritmos que atendam as
necessidades de distribui¢o de ambientes automatizados para suporte a projetos. As
necessidades de distribui¢o num ambiente para desenvolvimento de projetos SaD



distintas daquelas impostas pelas aplica~es convencionais.
Uma caracterfstica muito importante num ambiente computadorizado de suporte

ao desenvolvimento de projetos e 0 fato de tanto a c6pia quanto a versao original
poderem evoluir independentemente, ou enta~ apenas um.aevoluirmas manter hberadas
as oper~s de leitura nas demais c6pias. Ap6s um determinado tempo, as bases c6pia
e original podem sofrer urn processo de re-integra¢Q, 0 qual sintetiza as opera~s
ocorridas tanto na c6pia quanto na original.

Com isto algumas caracteristicas importantes em aplica~es convencionais, tal
como a atomicidade e seriaHz.abilidadepassaro a nio ter a mesma relevincia na
especifica¢o de um ambiente distribufdo voltado a desenvolvimento de projetos,
enquanto outras necessidades tornam-se mais importantes de serem atendidas pelo
sistema distribufdo.

Em fun¢o das novas necessidades de distnbui¢o, buscou-se estudar urn modelo
de representa¢o de dados, mais especificamente 0 Modelo de Representa¢o de
Objetos-MRO (TRAINA _88], que apresenta caracterfsticas que atendem a urn amplo
espectro de aplica¢es, incluindo aplica¢es integradas de projeto e produ~o de
sistemas em geral.

Tal como seu nome indica, 0 Modelo de Representa~ de Objetos possui 0

enfoque de ser orientado a objetos, devido ao fato de permitir a representa~o de
info~ tanto atraves de conjuntos de objetos estruturalmente semelhantes, quanta
individualmente, permitindo tratar de cada objeto isoladamente, quando for 0 caso.
Devido a isso, e um modelo que permite a representa~ de grande conteudo semintico,
adequado a sistemas de apoio a documenta~o e desenvolvimento de projetos, onde
cada objeto de projeto tanto pode ser Unico,quanto podem existir conjuntos de dados
semelhantes, tratados coletivamente. Alem disso,0 MRO permite a constru¢o de Meta-
Sistemas, em que a especifica~o dos requisitos da pr6pria aplica¢o deve ser mantida
na Base de Dados.

Neste trabalho buscou-se tomar urn problema complexo que e a distribui~ de
urn modelo que tem um.agrande representa¢o semAntica,em aspectos mais simplesque
pudessem ser abordados em detalhes. Para isso, a opera~ de distribui~ foi
desmembrada em diversos processoshem localizados. Primeiramente dividiu-seem tr~s
processos mais genericos: separa~o, manipu1a~o e integra~o. Posteriormente cada um
destes processos foi tratado de modo especf:fico.Com isso, 0 problema inicial de
distribui¢o de uma base de dados volta(ja ao suporte de ambientes de projeto foi



dividido em um conjunto de problem.3shem menores, e foi empreendida sua an4lise.

1.2 - Organizac;io do Trabalho.

• Capitulo 1:Apresentam-se as ideias basicas que motivaram 0 desenvolvimento
deste trabalho ora apresentado, bem como a sua organiza~o.

• Capftulo 2: sao apresentados conceitos relevantes para 0 Controle de
Concorr8ncia em Bases de Dados Convencionais:Teoria da Seria1jza~o,
Escalonadores Baseados em Bloqueios e em Pre-ordena~.

• Capitulo 3: E feita uma apresenta~o dos tipos de falhas que podem ocorrer
num Sistema de Base de Dados. Sao tambem abordados os mecanismos
que objetivam diminuir 0 efeito de tais falhas: Programas Restauradores,
Descargas, ArquivosDiferenciais, Atas e ImagensTransientes. Finalmente,
e apresentado 0 Protocol0 de Bloqueio Bifasico para Comunica¢es.

• Capitulo 4: E feita uma apresenta~o detalhada dos conceitos do MRO:
Objetos, Relacionamentos, Atributos, Col6nias.Eapresentado tambem um
exempl0 de modelagem utilizando 0 experimento de resfriamento de
atomos. Sao tratados tambem aspectos do Gerenciador de Objetos em
suas versoes mono-usuano e multi-usuano.

• Capitulo S: Apresenta urn Projeto Funcional e L6gico para a Distnbui~o do
MRO, juntamente com as primitivas especificadas para as Opera¢es de
Separa~o e Integra~o. E neste capitulo que apresentam-se as
contnbui~oes para 0 Model0 de Represen~ de Objetos, as quais nao
foram previamente estabelecidas em outros trabalhos.

• Capitulo 6: E apresentada uma a.naIisedos resultados deste trabalho, atraves
da descri~o das principais decisoes de projeto adotadas, as sugestOesde
novas pesquisas e conclusoes. Isto e feito principalmente em refer8ncia ao
projeto apresentado no capitulo 5.



Capitulo 2
A

CONTROLE DE CONCORRENCIA

2.1 - ~o do Problema.

o desenvolvimento de bases de dados distnbufdas surgiu da necessidade de se
compartilhar os mesmos dados usados em locais distintos. Portanto, pressupoe-se a
existencia de urn conjunto de unidades computacionais interligadas (n6s), cada uma
contendo urn Sistema Gerenciador de Base de Dados, identicas ou nao, capazes de
processar as transa~s locais (opera¢es sobre 0 banco de dados local) e as
transa¢es globais que solicitam 0 acesso a dados em outros n6s.

Por distnbui¢o de dados entende-se: a replica~o de duas ou mais c6pias do
mesmo arquivo alocadas em n6s distintos; ou 0 particionamento de arquivos
divididos em conjuntos disjuntos e alocados em n6s especfficos,sem duplica¢o
da base de dados.

Existem diversas maneiras para conectar os n6s, e 0 criterio para a ado~o de
determinada configura¢o dependera fundamentalmente da maneira com que se
deseja distnbuir os dados. A figura 2.1 apresenta formas basicas de conexao dos n6s:
estrela, anel e more.

A especifica¢o de sistemas de base de dados tern se apoiado tradicionalmente
na arquitetura centralizada. Nessa situa~o existe urn Unico computador onde
processam-se todas as transa¢es solicitadas pelos Wrios usuarios. Tal arquitetura tem
se mostrado eficiente para solucionar problemas de controle de seguran~ integridade,
e de modo geral, 0 gerenciamento das opera¢es sobre os dados.

Entretanto a arquitetura centralizada nao facilita a dispombilidade de dados ao
usuario. Esse problema tende a se agravar quando urn grande nl1merode transa~oes de



diversos usuArios solicita opera¢es sobre a base de dados centralizada. Outro fator
importante ~ que 0 custo de processamento da comunica¢o tem aumentado em rel~o
ao custo dos processadores. Com isto, ao in~'~ de transportarem-se os dados para um
processador central, aloca-se a capacidade computacional para 0 n6 que dispae dos
dados para a manipula¢o local.

Aliado a estas vantagens, uma base de dados distribufda pode ser projetada de
modo a melhorar a disPom"bilidadede dados em cada local, atrav~s da replica¢o ou
particionamento em cada n6, dos dados pertencentes ao sistema, permitindo assim 0

crescimento modular, atrav~s da adi¢~ de novos processadores e conseqiientemente
'.

novos blocos replicados ou particionados.
A arquitetura de um sistema distn"bufdo traz muitas dificuldades para 0

desenvolvimento de urn Sistema Gerenciador de Bancos de Dados Distn"bufdos
(SGBDD) gen~rico.

Para um controle de concorrencia consistente, ~ necessario 0 conhecimento do
estado global do sistema [BERNSTEIN_BOa], ou seja, ~ precise conhecer nio s6 a maneira
da distn"bui¢o dos dados, mas ta.mbem ter 0 controle e a informa¢o sobre a
situa¢o geral do sistema. Portanto urn SGBDD nao pade ser entendido apenas como
uma soma de Sistemas Gerencladores de Base de Dados centralizados. Existe a
necessidade de uma camada de software [BERNSTEIN_BOb] que interligue os SGBD locais,
possibilitando a implementa¢o da Arquitetura Distribufda,que a Diveldo usu8.riopode
ser vista como consistindo dos seguintes elementos:

-Transa~s; comunicam-se com os Gerenciadores de Transa~s.



-Gerenciadoresde Transa~s (GT); supervisionam as transa~s submetidas,
enviando-as para os devidos n6s para execu¢o.
-Gerenciadoresde Dados (GD);operam sobre a base de dados de acordo com as
especifica¢es dos GT.
A figura 22 ilustra os conceitos descritos apresentado intera¢es entre os mesmos.
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As solicita~oes de opera~oes sobre a base de dados 53.0 feitas atraves de
trans~s, as quais S8-0 conjuntos de comandos em uma linguagem de manipula¢o de
dados. Os comandos 58.0 decodificados e executados pelo sistema gerenciador de base
de dados. Tal conjunto deve ser iniciado e finalizado respectivamente pelos comandos
COMEQ}-DE- TRANSAc;AOe FIM-DE-TRANSA<;AO.Ca.datransa¢o T corresponde
a uma seqiiencia de a~s elementares sobre os objetos da base de dados. As transa~oes
devem ser codificadas de maneira que sempre sejam concluidas e ainda preservem a
consistencia da base de dados.

Dentre os problemas citados, 0 controle de concorrencia tem merecido grande
aten¢o na procura de solu~es. Quando se tem transa~oes que comutam, ou seja, 0

resultado final das transa~s independe da ordem pela qual 58.0 executadas, entio
dize~os que tais transa~ Ilio sao conflitantes. Entretanto, parte das transa~s em
urn ambiente distnbuido nao comutam. Com isto tem-se duas possibilidades:

-ou submetem-se as transa~es para execu¢o em modo seqiiencial, tendo-se urn
criterio pre-estabelecido, como por exemplo data e local da transa¢o;
-ou procura-se estabelecer urn escalonamento Unico,composto de opera¢es que
fazem parte de cada transa¢o, equivalendo a execu¢o sequencial das
transa~oes envolvidas.
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Casanova em [CASANOVA_84], afirma que a Teoria da Serializa~ se propOe a
capturar de forma precisa quando, numa execu¢o concorrente de urn grupo de
transa~es, cada uma delas e executada integralmente sem interfer~ncia.

2.2 - Teoria da Serializac;io.

Pode-se afirmar que 0 objetivo do gerenciamento da execu~ serial de
transa~s concorrentes [CASANOVA_84] e garantir a equival~ncia computacional.

. Formulando mais precisamente este conceito, garante-se que uma execu¢o E de
urn conjunto de transa¢es T gerada por urn escalonamento global L e serial se e
somente se:

-para cada escalonamento local de 1..,para cada par de transa¢es Ti e Tj em T,
ou todas as opera¢es de Ti precedem todos as opera¢es de Tj, ou vice-versa;
-para cada par de ~s Ti e Tj, se as opera¢es de Ti precedem as
opera~s de Tj em urn escalonamento local de 1..,enta~ 0 mesmo e verdade
para todos os outros escalonamentos de L

Alem da Execu¢o Serial, outro conceito importante e a Equival~ncia de
Execu¢es (DATE_88]. Esse conceito estabelece que as execu¢es El e E2 que inicializam

com urn mesmo estado de dados SaD equivalentes, quando:
-El e E2 geram estados finais id~nticos
-em qualquer momento da transa~o T os dados lidos por El e E2 sio os
mesmos.

Para que uma execu¢o E de urn conjunto T gerado por escalonamento L seja
serializavel, necessarlamente E tern que ser equivalente a uma Execu~o Serial.
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Com os conceitos de Execu~ Serial e Equival~ncia de Execu~s, conclui-se\
que urn metoda de controle de conco~ncia incluira apenas transa~6es que pennitam
Execu¢es Serializaveis. Isso equivale a dizer que, se execu¢es SaGserializaveis, e
porque sac equivalentes a execu~es seriais, e como as execu~6es seriais garantem
naturalmente a consist~ncia dos dados, conseqiientemente as execu~es serializaveis
herdarao tal prapriedade.

Para encerrar as considera~6es sobre a teoria da serializa¢o apresenta-se,
atraves de dais teoremas, condi~s suficientes embora nao necessarias, que garantem
que diante de urn. conjunto de transa~es Tl ..... Tn ocorrera a serializa¢o.

~;)
/ /

--_/

(BERNSTEIN 81]:

-8 primeira, e atraves da utiliza¢o de grafos.Considerando-se urn escalonamento
L sobre urn conjunto de transa~6es TO, TI, 12,...Tn, 0 grafo de serializa¢G para L,
GS(L) teria as transa~s TO, TI, ...,Tn como vertices do grafo sendo suas arestas tal
que, para algum abjeto X, exista:

read (x) < write (x)
write (x) < read (x)
write (x) < write (x)
o sfmbolo < significa que a

opera¢o da esquerda precede 'a
opera¢o da direita.

Um posslvel GS(L) e apresentado
atraves da figura 23, onde descreve-se a
dependencia das transa~es.

-8 segunda, utiJizando considera~6es formais. Seja T urn conjunto de transa~s
e L urn escalonamento global para T. Seja r..: urn escalonamento local de L Duas a~es
elementares 0i e OJde r..: conflitam se e somente se elas agem sobre urn mesmo objeto
ffsico e uma delas e uma opera¢o de atualiza¢o. Opera~6es conflitantes SaG



importantes pois, se sua ordem relativa for alterada em ~ 0 resultado final da execu¢o
podera ser modificado. Tome-se como exemplo as ope~es read(x) e write(x).
Suponda-se que 4 seja da forma ...read(x)....write(x)....,entao read(x) Ilio l~ 0 valor de
x que foi criado por write(x). Se a ordem das opera~oes for trocada em 4 para
..write(x) ...read(x)... e entre write(x) e read (x) nao houver uma outra opera¢o de
atualiza¢<> para X, read(x) passara agora a ler 0 valor criado por write(x),
possivelmente (mas nao necessariarnente) alterando 0 estado final do banco de dados
ou das opera~ resultantes. Definiremos ainda que OJprecede com conflito OJ em
4 (denotado por OJ < OJ) se e somente se OJ ocorre antes de OJ em 4 e OJ e OJ
conflitam.

De posse desta rela¢o entre a~s elementares, define-se que Tj precede por
conflito Tj em L (denotado por Tj < Tj) se e somente se existir urn escalonarnento local
4 de L e opera¢es OJ e OJ em 4 tais que OJ e OJ san opera¢es de Tj e Tj

respectivamente e OJ < OJ. A rela¢o < e chamada de rela¢o de preced~ncia por
conflito para T induzida por L Novamente quando mais de urna destas rela¢es
estiverem em jogo, subscritos serao usados para distinguf-Ias.

Teorema2: Seja T=(TI, ...,Tm) urn conjunto de transa¢es e E uma execu¢o de
T m~delada por urn escalonamento global L=(LI, ...,Ln). Se a rela~ao de preced~ncia
por conflito para T induzida por L for uma rela¢o de ordem parcial, enta~ E e
serializavel.

2.3 - Escalonadores Baseados em Bloqueios.

Estrategias de bloqueio ou exclusao mutua, consistem em algoritmos e
procedimentos que visarn evitar a gera¢o de escalonamentos incorretos, atraves do
atraso de uma ou mais transa¢es que tentam executar ope~s que causarn conflito
no acesso ao mesmo objeto (ESWARAN_76].° objetivo dos algoritmos de bloqueio e permitir a ocorrencia de execu¢es
simultaneas apenas de opera¢es Ilio conflitantes, e serializar as opera~es conflitantes
de modo a garantir a consistencia dos objetos.

Geralmente pode-se deteetar 0 conflito das opera~es atraves de uma matriz de
ordem n x n, onde cada linha ou coluna representa uma determinada opera¢o. Como



exemplo, seja:
Mij = I~modos compatfveis
Mij = 0 ~ nao compativeis

Mil = I opera~o ler-Ier
Ml2 = 0 opera~o ler-gravar
M21 = 0 opera~o gravar-ler
M22 = 0 opera~o gravar-gravar

Dessa maneira, 0 escalonador permitiria apenas a execu~ao simultanea da
oper~ Mil.

No contexto de serializadores baseados em bloqueios, existemduas situa¢es para
os objetos:

-Bloqueado: apenas a transa~o que obtem 0 objeto pode acessa-Io;
-Uvre: qualquer transa¢o pode requisitar 0 objeto.

-Bloq(x): bloqueia 0 objeto x para uma determinada transa¢o;
-Lib(x): hbera 0 objeto x para pr6ximas transa¢es.

Estas fun¢es SaDcontroladas pelo gerente de bloqueio, 0 qual deve manter as
informa¢es sobre cada objeto bloqueado, qual transa~o 0 bloqueou, e as transa¢es
seguintes que solicitam 0 objeto. Como exemplo, poderia ser utilizada uma tabela com
a tripla (x,T,F), onde:

x: identifica~o do objeto x
T: transa~o que bloqueia x
F: fila de espera das transa¢es Quesolicitam 0 objeto x.

Para se ter uma no~o mais concreta da situa~o de urn objeto no que se refere
ao seu estado de bloqueio e libera¢o, tem-se abaixo as ideias fundamentais para uma

SBVI<;:O DE BIBLIOTECA E INFORM •..&,cAO _ IfQSC
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JllJ; .IniciaIizar a tabela de objetos bloqueados(zerar).
'.

~ .• Pesquisar a tripla com 0 objeto x que foi solidtado pela trans~ao T atraves da
fun¢o B1oq(x):

.Se encontrou, acrescente T no final da Fila F da tripla em questaoj

.Seniio, acrescenJe a tripla(x,T,F) na tabela.
~ .• Pesquisar a tripla com objeto x liberada pela trans~ao T atraves da ~ao

Lib (x).
.Se encontrou.·

.Se F vazia, retire a tripla da tabelapara liber~ao de Xj

.Se F niio vazia retire T da fila e libere x para T,substituindo a
tripla(x,T,F) por (x~T~F').

•Seniio:
.Ignore a fun¢o Lib(x).

o metoda de bloqueios [KORTH _82], [KORTH _83], em alguns casos podera impedir
o termino das transa¢es. Isto acontece quando as esperas nao SaDcontroladas.

Suponha a sequencia de transa~o Tl, 12 e 1'3 ilustrada com a figura 2.4 onde
cada uma representa a leitura ou grava¢o de urn determinado objeto.

Gl(y) nao escalonado pois conflita com I2(y)
G2(z) nao escalonado pais conflita com L3(z)
G3(x) nao escalonado pais conflita com Ll(x)

.,

A probabilidade de bloqueios mutuos pode ser aumentada se:
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-mais de uma transa~o e bloqueada esperando por urn mesmo objeto.
-a execu~o de uma transa~o nao pertencente a urn deterrninado conjunto de
transa~s, nao permite a hDera~o de qualquer transa¢o pertencente a esse
conjunto.

-De~o/Solu~ao: periodicamente urn processo independente I e disparado para
deteetar e solucionar bloqueios mutuos. Isto pode ser feito mantendo-se digrafos de
"deadlocks".Os vertices do digrafo representam as transa¢es, e as arestas representam
o relacionamento "esperando por". Se uma aresta e definida da transa¢o Ti para Tj e
se Ti esta esperando por urn bloqueio retido por Tj, configura-se enta~ urn bloqueio
mutuo. Portanto a fase de det~ limita-se a verificar se 0 dfgrafo e adclico ou nao.
A figura 2.5 ilustra tal situa~o.

A fase de solu¢o consiste em retirar transa¢es, de forma que 0 digrafo tome-se
adclico. Existem v3.rioscriterios para escolher a transa~ao a ser retirada do digrafo:
uma possibilidade consiste na elimina¢o do arco correspondente a transa¢o mais
recente de urn cicIo do sistema.

-Preven~o: urn metodo satisfat6rio para previnir 0 bloqueio mutuo considera que



deva ser reaJizado um teste para cada
transa~o Ti que sallcita um novo objeto
ocasionalmente ja bloqueado por Tj . Se
Ti passar pelo teste, enta~ a transa~o
pode ser acrescentada na fila da tripla de
X, caso contrario cancela-se Ti ou Tj.
Quando 0 criterio adotado para escolha F'Jg.2.5: Dfgrafo para Tl., 1'2 e 1'3.

da transa~o cancelada for Ti enta~ 0

metoda e chamado de nio preemptivo, se for lj, 0 metoda e preemptivo.
. 0 objetivo da preven~o e garantir que ao inserir-se Ti na fila da tripla(x,T,F)

da tabela de espera de transa~s, nunca ocorra a forma~ de bloqueios mutuos. Isso
corresponde ao fato de que no dfgrafo de espera, cada nova inser~o nao cria cicIos.

Gz (z) espero
13 lberar z

Como qualquer metoda baseado em bloqueio,o2PL [BERNSTEIN _81] deve garantir
que todas as transa¢es iniciadas em urn escalonamento E sejam concIufdas (como ja
discUtiu-seanteriormente) e ainda que E seja seria.lizavel.

Apenas 0 uso de bloqueios nao garante a serializa~. Por exemplo:
-bloquear x antes de acessa-Io
-hberar x imediatamente ap6s acessa-Io

Considerando esses dois criterios obter-se-ia qualquer intercala¢o entre as
opera¢es das transa¢es e nao necessariamente uma serializa¢o.

Para garantir a serializa~o e necessario que existam duas fases:

-a transa~ deve bloquear cada objeto antes de acessa-Io e hoerar todos os
objetos bloqueados antes de sua finaJiza~.
-a transa¢o nao pode bloquear novos objetos depois da hoera¢o de algum
objeto anteriormente bloqueado.
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A ordem da serializa~o e obtida'em fun~ da seqii~nciapela qual as transa~es
solicitam e obtem os bloqueios sobre os objetos que serno enta~ bloqueados ate 0 fim
da primeira fase. Ap6s 0 bloqueio maximo, os objetos come~ a ser hberados ate
atingir 0 termino da transa¢o.

Nurn ambiente distribuido, apresenta-se urn problema adicional que e a
localiza~ da tabela de bloqueios ao longo da rede, dificultando a dete~o de bloqueios
mutuos globais (DATE_BBl.

Existem tr~s varia¢es do metoda para 0 ambiente distribuido:

-Bahica; considera que a tabela de bloqueios e distribuida para cada n6,
juntamente com os dados. Esta varia~o caracteriza-se pela dificuldade de dete¢o dos
bloqueios mutuos. Uma pOssIvelimplementa¢o deveria conter os seguintes aspectos:

a)para carla opera~o sobre 0 objeto X, reaJizada em urn determinado n6, urn
bloqueio Bloq(x) deve ser criado imediatamente antes.

b)imediatamente ap6s a mensagem de "Prepare-se"recebida pelo n6 remoto para
a atualiza¢o de urn determinado objeto X, na primeira fase do bloqueio 2PL,
deve ser crlado urn bloqueio Bloq(x).



c)imediatamente ap6s a mensagem de ''Prepare-se'' recebida pelo n6 remoto, na
primeira fase do bloqueio 2PL, se 0 objeto x 1180 foi alterado, uma h1>era~o
lib (x) deve ser criada.

d)ap6s receber a mensagem "Confirme",ou seja,·as modifica~oesja esmo
instaJadas no banco de dados, ou ap6s uma mensagem "Cancele",uma h1>era~o
Ltb(x) deve ser criada.

Este metodo 1180 pressupoe um controle de c6pias. Se os objetos bloqueados se
constituem em c6pias, 0 gerente de transa~oes e que devera solicitar as respectivas
atualiza~ ficando desse modo transparente ao controle de concorr~ncia.

-Implementa~o por C6pias Pririt4rias;na tentativa de diminuir 0 desperdfcio
dos reeursos Iocais pelo bloqueio realizado em todas as c6pias de um mesmo objeto
16gico,pode ser utilizado 0 recurso de manter-se c6pias primArias.Este recurso consiste
num conjunto de objetos fisicos segmentados, onde cada segmento contem c6pias do
mesmo dado, sendo que um Unicoobjeto ffsicoe 0 representante do referido segmento
denominado de c6pia primaria(xp). Antes de qualquer opera~ sobre algum objeto
pertencente ao segmento, a c6pia primAria correspondente devera ser bloqueada. A
Divelde implementa~o, os mesmos aspectos da varia¢o Basica devem ser seguidos,
com 0 incremento de mensagens para que, a cada transa¢o T que solicita um objeto
X, envie-se para 0 n6 que detem a c6pia primAria um bloqueio de xp para T. Caso
obtenha sucesso no bloqueio, 0 n6 detentor de xp, envia a resposta confirmando 0

bloqueio.
Embora exista uma tend~ncia a diminuir 0 processamento local de cada n6 em

fun¢o da diminui¢o do nfunero de bloqueios, a c6pia prlmarla exigira mensagens
adicionais gerando um aumento do trMego na rede.

Este problema pode ser contomado variando a granularidade na forma¢o de
cada objeto 16gico, ou seja, reagrupar objetos fisicos em unidades 16gicas que
representario urn grupo, e por sua vez a respectiva c6pia primaria, diminuindo-se 0

nUmero de mensagens enviadas. A granularidade tern um limite: 1180 se pode atnbuir
a urn objeto x todo 0 banco de dados.

A dete¢o dos bloqueios mutuos e dificil de ser realizada devido a distribui¢o
das c6pias primarias pelos diversos n6s.
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-Implementa~o por Bloqueio Centralizado; as duas propostas anteriores
dificUItam a dete¢o de bloqueios mutuos pois necessitam consultar todos os n6s.

Vma outra solu¢o consiste em centralizar a tabela de bloqueios em urn n6
coordenador da rede. Para cada objeto a ser acessado e necessario consultar 0 referido
n6 para obter resposta sobre 0 estado do objeto requisitado.

Dessa maneira, a dete¢o de bloqueios mutuos e imediata, bastando consultar
o n6 coordenador.

Entretanto tal proposta gera uma dependencia muito grande da base de dados em
re~o ao n6 coordenador, acarretando dois problemas: sobrecarrega uma regiio
locaJizada da rede com mensagens adicionais; ca.ncelamento de todas as transa¢es,
quando 0 n6 coordenador em quesmo nio puder ser contactado, exigindoassim que urn
outro n6 seja eleito para coordenador.

No caso distribufdo os problemas 83.0 semelhantes ao centralizado, adicionando
porem, um outra elemento na gera¢o de prioridades, pois transa~s podem ter a
mesma prioridade, mas submetidas em n6s distintos. 0 par (n,t) soluciona 0 impasse,
onde:

n: identifica¢o do n6
t: data/bora em que a transa¢o~ {oi gerada

A de~/solu¢o de bloqueios mutuos no caso da implementa¢o bAsica e
c6pia pri.m3.ria e dificil de ser reaJizada, pois nao se tem garantia que a uniao dos
subgrafos acfclicos dos diversos n6s, resulte urn grafo geral aciclico.

Vma solu~ consiste em considerar subgrafos de espera local e grafo de espera
global. Periodicamente, cada n6 envia seu subgrafo local a urn determinado n6 central
que construira 0 grafo global utiJjzando os mesmos criterios do caso centralizado. Esta
solu¢o caracteriza-se por resolver bloqueios de maneira mais localizada.

2.4 - Escalonadores Baseados em Pre-ordena«;io.



No controle de concorrencia por Pr6-ordena~o [BERNSTEIN_BOa], [BERNSTEIN _81],

(CASANOVA_84], a ordem das opera~s 6 estabelecida antes das transa~6es serem
submetidas. 0 protocolo basico, em linha geral, limita-se a a garantir duas condi~s:

a) cada transa~o, antes de ser iniciada, deve receber uma "senha", exclusiva ao
longo da rede, sem 0 conhecimento do usuario.

b) em cada n6 deve haver urn tratamento para as transa~s conflitantes, tendo
como criterio a avalia~o das senhas de cada transa~o.
o protocolo de Pre-Ordena~o opera de maneira oposta ao de Bloqueio. Na

situa9io de Pr6-Qrde~o a gera~o e atribui¢o das senhas Astransa~oes impoe urna
ordem antes das transa~ serem submetidas. Ja no caso de Bloqueio, as tr~s sao
submetidas e a serializa¢o ocorre quando as transa~es solicitam determinados objetos
ou recursos. Isto imp6e uma diferen~ fundamental entre as duas filosofias de controle
de concorrencia, oferecendo assim op¢es para implementa~ dos mecanismos de
controle de concorrencia de acordo com as exigenciasdo ambiente em que se insere a
distnbui~o dos dados. Havera si~ em que as caracteristicas das transa¢es
determinarao qual mecanismo usar: bloqueio ou pre-ordena¢o.

'. Como foi dito anteriormente; 0 protocolo de pre-ordena~ tern duas
caracteristicas:

-gera~o das senhas;
-tratamento das senhas em cada n6 para cria¢o. do esca.lonamento.
A solu¢o do tratamento das senhas pode ser feita atraves da atribui~o para

cada objeto ffsico do sistema, das seguintes variaveis:
SEUREAD(x): Senha da Ultima opera¢o de leitura do objeto x.
SEUWRITE(x): Senha da Ultima opera¢o de escrita do objeto x.
Com estas duas varlaveis, urn algoritmo possivel para controle das senhas, teria

que tratar as seguintes situa~es:

.Se for uma Operrlfao de leitura R(x) com m1mero de senha=1 woo:
.Se 1maior que qualquer SEUWRITE(x) para 0 objeto x

.en!ao processe a leitura e SEUWRITE(x) =1

.seniio rejeite a leitura e submeta novamente a transQfao.



.Se for uma opera¢o de escrita W(x) com nfunero de senha =-y entiio:
.Se -y maior que qualquer SEUWRITE(x) au SEUREAD(x)

.entiio processe a escrita e SEUWRITE(x) =-y

.seniio rejeite a escrita e submeta novamente a trans~iio .
•As tran.s~6es novamente submetidas recebem urn n:t1merode senha maior que
a anterior.

Entretanto esta implementa¢o basica apresenta tr!s problemas:
-armazenamento das va.naveis SEUREAD(x) e SEUWRITE(x) para cada objeto
x do sistema;
-intera¢o com 0 protocolo bifasico de comunica¢o (2PL) reponsavel pelas
opera¢es de atualiza¢o dos demais n6s da rede;
-as transa¢es submetidas novamente podem entrar em reinfcios cfcllcos,e nunca
serem processadas.

Vma possivel solu¢<>para evitar-se a atribui~o das vanaveis SEUREAD(x) e
SEUWRlTE(x) para cada objeto consiste em manter-se duas tabelas com uma
quantidade limitada dos valores de SEUREAD(x) e SEUWRITE(x), desconsiderando
os valores mais antigos. Os mais recentes deverao ser armazenados em variaveis
amrlliares. Assim, para cada objeto ter-se-iam as seguintes estruturas de dados:

-TabRead: tuplas da forma(x,SEUREAD(x»;
-TabWrite: tuplas da forma(x,SEUWRITE(x»;
-MaxRead: maior valor de SEUREAD(x) que foi e1irninadoda tabela TabRead;
-MaxWrite: maiorvalor de SEUWRITE(x) que foi e1irninadoda talela TabWrite.
Estas tabelas funcionam atraves da substitui~o de tuplas, caso operem sobre urn

mesmo objeto. Se a tabela estiver cheia para inser¢o de uma nova tupla, retirar-se-a
a tupla mais antiga e sua senha sera comparada com MaxRead ou MaxWrite para
possivel atualiza¢o.

Como exemplo, seja uma transa¢o que sollcite do objeto x uma leitura. Logo,
a tupla(x,w) tera que ser adicionada a tabela TabRead. Caso ja exista uma tupla(x,u),
esta sera substitufda por (x,w).

Se a tabela estiver completa, uma tupla(z,r) sera selecionada, segundo urn criterio
pre-estabelecido, para ser retirada e sua senha r sera comparada com MaxRead para
atua1iza¢o, se necessario.



Isto posto, quando sollcita-se a copsulta do valor da senha de deterrninado objeto,
pesquisa-se inicialmente a tabela de leitura ou escrita. Existindo uma tupla(x,t) que
satisfa~ a pesquisa, t e tornado como senha. Caso DAoexista 0 objeto em questao,
enta~ MaxRead ou MaxWrite e tornado como valor da senha, que correspondera
sempre a urn valor igual ou maior ao da verdadeira senha que se deseja encontrar.

Para 0 segundo problema, no· qual 0 protocolo bifasico e utilizado para
atualiza¢o dos demais n6s da rede, dois tipos de mensagens sao exigidos: Prepare e
Confirme.

No inicio do protocolo, mensagens de "Prepare"sac enviadas aos n6s. Caso a
transa¢Q seja aceita, as mensagens de "Confirme" sao enviadas hberando as
atualiza¢es. Dessa maneira, 0 tempo exato para avalia~ da transa~ sera no
recebimento da mensagem Prepare e DAono iniciodas atualiza~ propriamente ditas.
Assim 0 mecanismo de controle de concorr~nciadevera avaliar as ~es na medida
em que receber mensagens Prepare, e garantir que nenhuma transa~o de leitura ou
escrita, sera efetuada no objeto que esta sendo atuaJizadopelo protoco}o bifasico. Caso
contrarlo, ocorrera inconsist~ncia dos dados. Vma dasposslveismaneiras realizar-se isso
e fazer com que as opera~s de leitura e escrita pertencentes a transa¢o em fase de
atlJaJiza¢o pelo protocolo bifasico recebam valores infinitos de senha, provocando 0

reinicio de todas as outras transa¢es que sollcitem 0 mesmo objeto. Terrninada a
opera¢<> de atlJaliza¢o, as senhas voltam a ter seusvalores verdadeiros. Esta solu¢o
pressupOe urn bloqueio para garantir a consist~ncia dos dados no momento da
atualiza¢o dos diversos n6s.

Com rela¢o ao terceiro problema, uma transa¢o pode MO terminar se for
reiniciada cicllcamente. Isto pode acontecer quando 0 acrescimo do tempo para
atribui¢o das senhas gerar urn sincronismo entre as transa~s conflitantes causando
urn reinicio mutuo entre as mesmas. Por exemplo, seja a seqii~ncia de transa~oes
TiO,Til,Ti2, ,Tim-l,Tim de tal maneira que TIj for~ 0 reinicio de Tij+ 1.

Se 0 incremento do tempo da senha for constailte, enta~ tem-se a repeti¢o da
si~ indefinidamente. Pode-se minimizar 0 reinicio das transa~s utilizando
incrementos aleat6rios para as senhas. Esta solu¢o nao evita completamente 0 reinicio
cclleo, entretanto diminui sua probabilidade de ocorr~ncia.



A implementa¢o conservativa [CERI_84] utiliza filaspara leitura e escrita em cada
n6 i pertencente a. rede. 0 controle de concorrencia e feito localmente, onde 0 gerente
de transa~oes (GT), e encarregado de enviar os subcomandos para as filas acima
mencionadas.

FilaRead(GT): fila com subcomandos enviados por GT para 0 n6 i para leitura
na respectiva base de dados.

FilaWrite(GT): fila com subcomandosenviadospor GTpara 0 n6 i que atua1izarn
a respectiva base de dados.

Cada elemento da fila contem a especifica¢o da senha. 0 mecanismo para
controle de concorrencia se limita portanto a:

- esperar que todas as filas contenham algum comando;
- selecionar 0 subcomando com a menor senha e processa-Io.
Com isto, a implementa~o conservativaelirnina0 problema do protocolo bifasico

que ·ocorre na implementa~o basica, e nunca for~ 0 reinfcio das transa~oes.
Entretanto, exigira.uma comunica~o mais intensa entre os gerentes de transa¢es de
cada n6 para selecionar 0 subcomando de menor senha e durante esta escolha, as
transa~es fieam bloqueadas.

Caso um n6 i nao receba transa~es, 0 protocolo pode fiear paralizado, pois 0

mecanismo de controle de concorrencia pressupoe subcomandos na fila referente ao
n6 L"Sea fila permanecer vazia, ocorrera.urn bloqueio perpetuo.

Este problema pode ser contornado, fazendO-se com que cada gerente de
transa~o envie periodicamente mensagens de controle a todos os n6s com que se
comunica, contendo a senha corrente, mesmo que os n6s nao recebam subcomandos das
transa~es.

Dessa maneira, e possivel fazer com que nao haja bloqueio perpetuo. Entretanto,
devido a. comunica~o adicional entre os gerentes e os n6s, toma-se proibitiva tal
implementa¢o num ambiente de grande porte.

o objetivo da implementa~o baseada em Vers6es MUltiplas[CERI _84], [DATE_88],

[CASANOVA_84] e manter um hist6rico com todas as vers6es de atualiza~es dos objetos,
juntamente com sellS respectivos valores de senha.

Pretende-se com isto minirnizar 0 reinfcio das transa~oes, na medida em que



dispoe-se de urn hist6rico do objeto. Quanto maior 0 nl1mero de vers6es registradas,
Menor sera 0 fndice de rejei¢o das transa¢es de escrita e praticamente nulo 0 reinfcio
das transa~s de leitura.

Estrutura de Dados para implementa¢o de vers6es ml1ltiplas:

SeqRead(x): sequencia de todas as senhas das a~ de leitura para 0 objeto x.
Versoes(x): sequencia contendo todas as versoes de X, com tuplas da forma (s,Y);

s=senha, V=versao de ~
Mecanismo de Controle de Concorrencia para vers6es ml1ltiplas:

a)Seja R(x) uma leitura com senha r. Selecione a tupla(s, Y) onde sea maior senha
em Vet:s'6ef(x), entretanto menor que r:
-Ve 0 valor de x para R(x);
-Insere-se r em SeqRead(x), respeitando a ord~iio.

b)Seja W(x) uma escrita com senha w, e ainda t(x) a menor senha em Ver.s6es(x)
maiorque w:
-Se existe alguma versiio de x e alguma senha rem SeqRead(x), tal que w<r<t(x),
entiio a opertlfiio gerara inconsistencia e tera que ser rejeitada;
-coso contrario, processe a atualiz~iio, criando um novo par (w,Y) em Ver.s6es(x).

Esta implementa¢o, podera utilizar uma quantidade de mem6ria adicional que
a tomara proibitiva. Pode-se atenuar esta sobregarga, mantendo c6pias apenas das
l1ltimasvers6es criadas, limitando assim 0 tamanho das tabelas SeqRead(x) e Versoes(x)
e permitindo, a urn.custo plausivel, diminuir 0 volume das transa¢es reiniciadas.

Nesta implementa¢o 0 problema com 0 protocolo bifasico, ocorrera da mesma
forma que na implementa¢o basica, sendo resolvido de forma semelhante.

2.5 • CONCLUSAO.

Um quadro geral, comparando os metodos de gerenciamento e controle de
concorrencia extraido de [CASANOVA_84], e apresentado atraves da figura 2.7. Nesta
figura mostram-se todos os metodos, comparados em fun¢o da Estrutura de Dados,



IMPLEMENTA<;AO Caraeterfsticas
Estrutura Mensagens Existencia Problemas

de Adicionais de Conclusao
Dados C6pias Transa¢o

BLOQUEIO BAsica tabela de nao 83.0 nao bloqueios
bloqueios necessarias reconhece mutuos
distribufda diffceis de

deteetar
C6pias tabela de bloquear reconhece bloqueios

Primtrias bloqueios c6pias mutuos
para c6pias pri.nWias diffceis de
pri.marias deteetar

Centralizada tabela de bloquear nao bloqueios
bloqueios n6 reconhece mutuos

centralizada coordenador faceis de
deteetar

PRE- BAsica listas de nao sao nao reinfcio
senhas necessarias reconhece cIclico e

ORDENA<;AO mutuo de
facil

solu¢o
" .. Conservati- listas de nao 83.0 nao bloqueios

va senhas e necess3.rias reconhece etemos
vers6es

Versoes listas de nao 83.0 nao reinicio
MUltiplas senhas e necess3.rias reconhece cIclico e

versoes mutuo de
faell

solu¢o
<Jg.2.1: Quadro romparatiVo dos M ecamsmos de ControJe de Concorrenaa

E muito diffell comparar as v3.rias formas de controle de concorrencia
apresentadas, sem especificar 0 ambiente e as caracterfsticas da base de dados em que
se insere tal controle de concorrencia. Entretanto pode-se levantar alguns parimetros
que auxiliam na decisao:

-eusto adicional de comunica~o: m1mero de mensagens necess3.rias utilizadas

para 0 controle de concorrencia;
-eusto adicional de processamento local: tempo gasto em processamento para 0

controle de concorrencia;



<usto adicional de processamento de transa~s: tempo que uma tnmsa~o 6
bloqueada ou nu.merode vezes que 6 reiniciada.
Existem duas abordagens para analisar os mecanismos de controle de

concorrencia:
-pessim.ista: alto Divelde tra.n.sa¢es conflitantes;
-otimista: baixo Divelde transa~s conflitantes.
Numa abordagem pessimista, considera-se que a porcentagem de conflitos 6

muito alta. 0 objetivo entio 6 diminuir 0 costo para resolver tais conflitos. Deve-se
escolher um mecanismo que rninirnire as transa~es reiniciadas. Na abordagem otimista,
considera-se uma taxa pequena de conflitos, e deve-seportanto escolher um mecanismo
que rninirnire 0 costo para gerenciar ou prever tais conflitos.

No caso de pr6-orde~ tem-se duas o~s: uma 6 a conservativa, e nunca
reinicia as transa~es, mas em contrapartida gera um volume consided.vel de mensagens
adicionais; a outra 6 a de vers6es mUltiplas, que utiliza uma estrutura de dados que
ocupara mais mem6ria.

No caso do bloqueio em duas fases, 0 protocolo centralizado 6 0 mais indicado
pais num cenario pessimista bloqueios mutuos serio muito freqiientes, e a forma
centralizada permite facil dete¢o/solu¢o dos bloqueios mutuos.

No caso otimista, de modo geral, as o~s do mecanismo de controle de
concorrencia se ignaJarnna eficiencia, pais a percentagem de ocorrencia de conflitos 6
muito baixa. Dessa maneira, quando ocorre 0 conflito, 0 tempo que 0 sistema gastara
para atender tal conflito, sera pequeno em rela¢o as oper~s realizadas sobre a base
de dados.



Capitulo 3
CONTROLE DE INTEGRIDADE

Todos os Sistemas de Base de Dados estao sujeitos a falbas de hardware ou de
software [CASANOVA_84], [CERI_84] e [DATE_BB]. Estas falhas comprometem parcial ou
totalmente a integridade da Base de Dados. Portanto, urn SGBD deve conter
mecanismos que diminuam acentuadamente os efeitos de tais falhas.

De modo simples, a Unicamaneira de garantir a integridade dos dados contra
falhas e a redundancia dos mesmos no sistema [KOHLER _81], [LORIE _77] e [SKEEN _83].

Na 'ocorrencia de urn determinado tipo de falha interferindo sobre urn conjunto
de dados, 0 sistema podera se recompor atraves da ativa~ da respectiva c6pia. Na
medida em que a Base de Dados e din3mica, ou seja, transa~es alteram os
dados contidos na Base ao longo do tempo, e necessArio que as opera~es de
redundancia sejam acionadas frequentemente, de modo a garantir que no caso da
ocorrencia de uma falha, 0 sistema possa ativar a c6pia mais recente anterior a
referida falba.

As falbas de hardware e software podem ser meThor especificadas atraves
da classifica~o dos elementos envolvidos:

b) processadores: processador central, processadores em unidades de controle de
perifericos, terminais, modem, etc.



c) mem6ria principal ou vol4til: corresponde A mem6ria RAM. As falhas que
ocorrem afetando este tipo de mem6ria, como interrup¢o de energia el~trica, defeitos
nos processadores ou procedimentos, denomjnam-se falhas primarias.

d) mem6ria &eeund4riaativa: sa<>as mem6rias dos dispositivos flsicos de BjS, como
discos e fitas magn~ticas, onde a Base de Dados ~ armazenada. Normalmente
utilizam-se discos magn~ticospelas suas caracteristicas de acesso aos dados. As falhas
prim.arias nao interferem na mem6ria secundaria ativa. Estas falhas, chamadas
secu.ndarias, se caracterizam por defeitos nos ca~tes de leituraj escrita ou particulas
indesejaveis na superffcie dos discos, que acabam por provocar perda de setores ej ou
trilhas, destruindo assim parte da Base de Dados armazenada.

e) mem6ria &eeund4riadormente: esta mem6ria se caracteriza pelo fato de nao ter
algum vinculo com 0 sistema em funcio~ento. Devido Asua grande capacidade de
armazenamento de dados utilizam-se normalmente fitas magn~ticaspara c6pia de todo
Sistema de Base de Dados. 0 objetivo ~ garantir que numa eventual falha
secundaria onde todo ou parte dos dados sa<> danificados, 0 sistema possa ser
recuperado pelo menos com a versao mais recente gravado em fita magn~tica. Tal
ve~ em fita magn~tica nao necessariamente ~ a que 0 sistema dispunha no
momento da falha. Sio chamadas falhas terciarias e inutilizam ou destroem 0

conteudo da mem6ria secundaria dormente. Como exemplo, tem-se indndios, furtos
ou outros incidentes afins.

f) cancelamento de transa~: neste caso, nao se tem as falhas dos componentes do
sistema. Bntretanto, por motivo de controle de concorr!ncia, ou at~ mesmo a
pedido do umario, transa¢es sao canceladas. Estes acontecimentos sa<>chamados de
pseudo-falhas do sistema, que deverao ser tratados pelos mecanismos de controle de
integridade, com intuito de desfazer os possiveis efeitos das opera¢es
pertencentes AstranS3¢eS canceladas.

Al~m da classifica¢o das falhas, ~ preciso associa-Ias com a freqii!ncia com
que ocorrem na pratica, e tamb~m com 0 tempo necessario para que 0 controle de
integridade recomponha a Base de Dados. A figura 3.1, extrafda de [CASANOVA_84]

sintetiza tal situa¢o.



Tipo de Falhas Freqii~ncia Recupera~o

pseudo-fa1ha algumas/mirwto milisegundos

primQria algumas/mes segundos

secund6ria algumas/ano minutos

terdIuia algumas/secuIo dias

As falbas descritas ate 0 momenta foram consideradas indepentes uma das outras,
de modo que 0 efeito cascata, onde falhas provocam outras faJbas, ~ desconsiderado.

Ap6s a descri~o dos possfveistipos de falhas, pode-se afirmar que a elabora~o
de urn sistema controlador de integridade capaz de dar prot~o total l Base de
Dados ~ impossfveL Isto pode ser exemplificado pela imprevisibilidade da
ocorrancia de falbas, pois no momenta em que 0 sistema est! se recuperando de urn
determinado tipo de falha, outros tipos podem oeorrer de modo a caracterizar
falhas simultineas. Portanto os mecanismos de prote~ objetivam tomar 0 SGBD
cada vez mais confiaveL No entanto, isto s6 pode ser realizado a custo de urn aumento
de sofistica~. Esta sofistica~o tern limites. Ela nao pode permitir urn custo
absurdamente alto na implementa~o de suas estruturas, pois inviabilizaria 0 pr6prio
SGBD.

Antes de come~ a descrever os mecanismos para eontrole de integridade
que estAo intimamente ligados ao Gerenciador de Transa~o (GT), ~ preciso definir
detalhadamente 0 conceito de Estado de Transa~o.

Quando uma transa~ T ~ submetida em urn detenninado n6, 0 Gerenciador
de Transa~ em questao assume 0 controle do processamento de T. Com isto, 0

estado da transa~o T submetida pode estar nas seguintes situa¢es abaixo descritas:

- ativo: estado inicial da transa¢o, na qual 0 GT identifica de maneira unfvoca cada
a~o elementar pertencente l transa~o em questao;
- parcialmente confirmado: ap6s a execu~o da Ultima a~ao pertencente l
transa~o excluindo a instru~o FIM-DE-TRANSAC;AO;
- cancelado: por motivo de controle de concorrencia, falhas ou mesmo a pedido do



usuario, a execu¢o do conjunto das a~es elementares e interrompida;
- confirmado: ap6s a execu~o da instru~o FIM-DE-lRANSACAO onde as altera~es
realizadas ja se encontram gravadas em mem6ria secundaria.
- exclufdo: a transa~o foi cancelada e nao mais submetida a execu~o.

A figura 3.2 apresenta 0 diagrama de estados da transa¢o, onde tem-se os
carninbos possfveis que uma transa~o pode percorrer quando esta sendo submetida a
execu~o.

cEnfirm~

3.2 - Mecanismos de Controle de Integridade.

Os programas restauradores atuam ap6s a ocorrencia de algum tipo de falha
tentando recuperar 0 m3ximo posslvel de dados consistentes. Alguns arquivos podem
ser perdidos, se nao atenderem os criterios de consistencia subjacente ao algoritmo
Restaurador. Desta forma, este metoda garante que a Base de Dados perman~
consistente, entretanto incompleta.

Estes programas atuam em situa¢es de transferencia de conteu.doda mem6ria
principal para mem6ria secundaria Na ocorrencia de falhas que interrompam tais
processos, 0 programa restaurador verificara os arquivos em mem6ria secundaria,



avaliando a consistencia dos mesmos, para determinar se e possfvel a recupe~o ou,
em casos crfticos, a elimina~o dos arquivos envolvidos.

Este metodo e utilizado como Ultimorecurso para garantir a integridade da Base
de Dados. Normalmente estfl associado a sistemas que pressupoem que os
dados estejam alocados em outras formas de armazenamento, de modo que os eventuais
arquivos ou dados eliminados possam ser recompostos atraves de consultas a
versoes imediatamente anteriores as falhas.

Embora seja urn metoda primitivo de controle de integridade, os Programas
Restauradores tem validade em sistemas de Base de Dados com estruturas de dados
elementares.

Este metoda transfere periodicamente (descarrega) todo 0 conteudo da mem6ria
secundaria para outros dispositivos de armazenamento, normalmente fitas magneticas,
as quais por sua vez serao arquivadas como mem6ria secundaria dormente. Numa
eventual falha onde os meaJDismosde controle de integridade mais sofisticados nao
possaro. atuar, a Base de Dados pode ser recomposta com a vemo da Ultima descarga
Po~to as transa¢es em andamento ou concluidas ap6s a Ultima descarga serno
desconsideradas.

Uma alternativa para tomar a transferencia de dados mais eficiente e a descarga
incremental. Esta consiste na transferencia apenas dos dados que foram alterados desde
a Ultima descarga

Descargas devem atuar em conjunto com outros mecanismos de controle de
integridade. Como exemplo, urn sistema simples poderia conter os Programas
Restauradores em sintonia com as Descargas, no qual arquivos que porventura se
mostrarem impossfveis para a recupera~o atraves dos Restauradores, seriam
recompostos com sua Ultima versao atraves da consulta a mem6ria secundaria
dormente, gerenciada pelo mee;lDismo de descarga

A periodicidade com que realizar-se-ao as descargas dependera das caraeterfsticas
da Base de Dados envolvida Quanto maior for a freqiiencia da ocorrencia das
descargas, mais eficiente sera 0 mecanismo de recomposi~o do sistema, pais as
versoes serao mais recentes em rela~o ao momento da ocorrencia da falba
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Entretanto, isto acarretara urn comprometimento do tempo de resposta do sistema.
As Descargas podem ser implementadas de duas maneiras:

a) est4tica: 0 SGBD interrompe as transa¢es por um determinado momenta e aciona
o mecanismo de descarga. No fim da opera¢o de transferencia, 0 SGBD retoma a
execu~ das transa¢es anteriormente bloqueadas.
b) din'mica: 0 SGBD realiza as descargas, entretanto fica disponfvel para a execu¢o
de algumas transa¢es com urn tempo de resposta comprometido. Esta implementa~
garm:J.teque a partir de um referencial de tempo t, apenas as transa~oes finaHzadas
antes de t terio suas atualiza¢es refletidas na c6pia descarregada.

Este metoda pressupae que as altera¢es da Base de Dados sejam registradas
em arquivos auxiliares chamados diferenciais, com 0 objetivo de preservar 0

arquivo original Assim, ocorrendo uma falha na transferencia dos dados da
mem6ria principal para 0 arquivo diferencial, 0 SGBD restauraria a consistencia
atrav:es da consulta da c6pia original em mem6ria secundaria.

Ha dois problemas para manter a integridade dos dados decorrentes desta
concep¢o: 0 primeiro se refere a perda das transa¢es ja confirmadas e registradas
no arquivo diferencial mas Ilio na base, no momenta da falha, que pode ser
minirnizado, a urn custo de degrada¢o do sistema, atraves da duplica¢o dos
arquivos diferenciais; 0 outro e 0 processo de consulta aos dados que inicialmente
deveriio ser pesquisados nos arquivos diferenciais; caso Ilio encontrados a pesquisa
recaira sobre 0 original. Este processo de pesquisa, que dificilmente pode ser
otimizado, ocasionara perda de eficiencia na resposta do sistema.

ometoda descrito acima tem a seu favor uma melhor eficiencia nas descargas
incrementais, pais os arquivos diferenciais, a principio, devem ser bem menores que os
originais.

o arquivo diferencial no seu infcio de ativa¢o, solicita os objetos do arquivo
original que deverao ser atualizados pela transa¢o. Ao inves de copiar novamente para
o arquivo de origem, a nova versao do objeto e registrada num outro arquivo
juntamente com a especifica~o do objeto, de modo que no momenta em que houver



a descarga, ou seja, a atualiza~o dos arquivos origem pelos respeetivos objetos que
constituem 0 arquivo diferencial, Ilio ooorra inconsist!ncia dos dados.

Ha entretanto a possibilidade da falba no momento da descarga. Para contornar
este problema, 0 mecanismo de descarga pode incorporar os comandos INICIO e FIM
do processo de atualiza~o. Ao estado FIM, pressupoe que todos os objetos do arquivo
origem foram substitufdospelo respeetivo valor do arquivodiferencial, configurando uma
situa~o de sucesso da opera¢o. Ap6s isto, 0 arquivo diferencial pode ser "zerado" e ser
colocado a disposi¢o para acumula~o dos novos objetos.

Se ocorrer uma falha antes do mecanismos atingir 0 estado FIM do Processo de
Atua1jza~o, 0 processo de descarga. tera que ser reiniciado. Isto sugere que falhas
sincronizadas podem levar 0 mecanismo de descarga a nunca efetivar a devida
atualjza~o. Pode-se contornar este problema diminuindo 0 tamanbo do arquivo
diferencial, ou entao segmentando 0 arquivo diferencial para opera¢o de atualiza¢o,
com a utiliza¢o de pontos de verifica~ (checkpoints).

o metodo de controle de Integridade atraves de Atas tem como proposi~o
fundamental 0 conceito de tran~o como unidade bAsica para opera.¢es sobre a
Base de Dados. Quando ocorre alguma falha, transa¢es sao interrompidas em pleno
andainento. Assim que 0 Sistema de Base de Dados superar a falba, este tera que
desfazer as altera¢es parciais causadas pelas transa~oesem andamento na ocasiao da
falha.

Para realizar esta tarefa, cada opera~o elementar deve ser registrada em uma
"Ata", a qual devera conter os valores ~ciais e finais de cada objeto envolvido, bem
como a transa~o responsavel por tal modifica¢o. Esta Ata deve ser gravada em
mem6ria secundaria para que 0 Sistema de Base de Dados, ao se recompor, possa
consulta-Ia e agir de acordo com a situa¢o de cada transa~o de modo a:

- desfazer as altertlfOes realizadas pelas transa¢es em andamento no momento da falha;
- retomar, atraves da Ata, as transa¢es confirmadas, entretanto niio registradas em

memOria secundQria.



A Ata deve conter ainda 0 registro do wcio e fun de cada transa~o submetida,
de modo a permitir que 0 Sistema de Base de Dados identifique as transa¢es em
andamento no momento da falha.

Com isto, 0 metoda de Integridade atraves de Atas consiste em obter algoritmos
que garantam 0 sincronismo entre a entrada dos registros das opera~s elementares
na Ata e as altera~oes dos objetos em mem6ria secund3.ria.Abaixo, apresentam-se os
passos importantes para implementa~o do metodo em questao, considerando que os
registros em Ata antecedem as opera¢es em mem6ria secundaria:

- pesquisa-se a pQgina para loca1iza¢o do objeto requisitado pela trrmsa¢o,
trrmsponando-a para memOria principal coso necesstuio;

- executam-se as alter{lfOes necessQrias na referidapQgina;
- registra-se, em Ala, a opera¢o elementar contendo valores iniciais e finais dos objetos

envolvidos, com sua respectiva trans{lfiio;
- reescreve-se a pQgina da mem6ria principal para secundtuia.

Uma caracterfstica inerente a este metoda (Atas) e 0 £ato de conter todo 0

hist6rico das altera¢es, incluindo as transa¢es ja executadas. Para evitar esta grande
quantidade de informa¢es desnecessarias em Ata, que comprometeria a efici~nciado
Sistema de Base de Dados, utilizam-se Desca.rgas.Estas avaliam de acordo com urn
determinado intervalo de tempo 0 estado de cada transa~o registrada em Ata. Se as
transa¢es ja estiverem conclufdas antes do momenta da descarga, enta~ serao
descartadas da Ata. As restantes SaDmantidas com as mesmas informa~es.

No caso das imagens transientes, considera-se que a mem6ria secundaria esta
dividida em blocos, e que estes sao a menor unidade para leituraJ grava~o, os quais
podem ter 0 mesmo tamanbo da p3.gina que e a menor divisao da Base de Dados.
Portanto urn objeto constituido de varias p3.gin8Se descrito por urn conjunto de
blocos, no qual seus ender~s estao listados nurn diret6rio de blocos. Ao se
executar uma transa~o, ao inves de reescrever as possfveis altera¢es nos blocos que
correspondem a versao original dos objetos envolvidos,alocam-se novos blocos e



transcreve-se para a mem6ria secundaria a nova versio. Uma vez confinnada a
grava~, atualiza-se 0 diret6rio com os novos ender~s dos blocos, hberando assim os
blocos da versao original.

Este metodo objetiva garantir que na passagem da memoria principal para
secundaria, seja mantida a integridade dos dados. Para isso, 0 metodo consiste em
alocar blocos livres em mem6ria secundaria para as altera~6es, mantendo os blocos
originais intactos. Somente ap6s a confirma~o do sucesso da opera~o de grav~o,
hbera-se os blocos que correspondem a versao original.

De maneira mais detalhada, 0 metodo consiste em :

a) carregar 0 bloco desejado da mem6ria secund6ria para mem6ria principal;
b) processar as aIte~Oes necesstuias no referido bloco;
c) pesquisar um bloco livre na mem6ria secu.ndaria;
d) reescrever 0 bloco da memOria principal para 0 bloco livre encontrado na mem6ria

secu.ndaria;

e) aIterar 0 diret6rio de pQginas, atuaIizando-o com 0 endere~o do novo bloco;
f) liberar 0 bloco ocupado anteriormente PeIa p{zgina.

. Com isto, cria-se uma imagem dos objetos a serem alterados pelas transa~es.
Estas imagens substituirao os originais, uma vez confinnado 0 processo de grava¢o em
mem6ria secundaria. Se porventura ocorrer uma falba no sistema durante a cria~o
da imagem transiente, as originais estariam inalteradas e representariam 0 estado
consistente mais recente da Base de Dados.

Pode-se implementar 0 metoda das imagens transientes atraves de vetores de
ponteiros ou listas de inten¢es.

No caso de vetores de ponteiros, considera-se a Base de Dados dividida em
segmentos que contem urn. conjunto de paginas. Para carla segmento, ao inves de
alocar 0 conteudo das paginas, tem-se urn vetor de ponteiros para 0 ender~ dos
blocos de suas respectivas paginas. Alem disto, supae-se a existencia de dois vetores
de bits para registrar a situa~ dos segmentos e blocos da Base de Dados. Urn, e
o vetor chamado mapeador ou resumidamente BITMAP, onde 0 i-esimo bit representa
a situa¢o do i-esimo bloco da mem6ria secund3.ria:1 ocupado e 0 livre. 0 outro,
chamado Estado representa a situa~o do i-esimo segmento: 1 alocado na mem6ria



principal, signi6cando que transa¢es estio manipulando pAginss deste segmento, e
o caso disponfvel

Apresentam-se abaixo os principais passos que deve conter 0 algoritmo para
atuaJiza¢Q de uma detenninada pagina de um segmento:

a) consultar 0 vetor de bit(&tado) para identificar se 0 segmento a ser alterado ja niio esta
sendo utilizado no mem6ria principal por outras transa¢es;

b) caso niio esteja, copiar 0 conteUdo do vetor Vi do segmento desejado em urn outro
vetor Vi' em mem6ria secundQria;

c) trazer 0 b1oco de ~o Vj(k) =y, que corresponde a pQgina que sera alterada para
a mem6ria principal;

d) fazer as opera¢es de atllaliza¢es da pQgina no memOria principal;
e) pesquisar um bloco Iivre(x) da mem6ria secund6ria atTaves do vetor MAP;
n transcrever a pQgina da mem6ria principal para mem6ria sec:undQriano bloco de
endere~o X;

g) alterar 0 conteUdo de Vi (k) =y para Vi(k) =x;
h) copiar 0 vetor BITMAP num outro vetor BITMAP' em mem6ria secundluia;
i) liberar 0 b1oco do vetor BlTMAP fazendo BITMAP(y) =0 e BITMAP(x) =1;

j) lil?eraros b1ocos utilizados por BITMAP' e Vi'.

Os passos b) e b) garantem que em caso de faIba, 0 sistema de Base de Dados
possa se recompor ao seu estado anterior, transferindo 0 conteudo dos vetores Vj' e
MAP' para os Vj e MAP.

A outra maneira de implementar 0 metoda de Imagens Transientes e utilizando
listas de inten~s. Este considera que cada arquivo esta dividido em paginas e que a
pr6pria Base de Dados armazena num diret6rio D os blocos onde as paginss do
arquivo se encontram.

Portanto, ao se processar as t:ransa¢es criam-se imagens transientes,
analogamente a tecnica de vetores de ponteiros, de forma que 0 arquivo com uma
detenninada pagina de Pl, ....,Pn tenha os ender~ originais Xl, ....,Xn e os
transientes Yl,-, Yn. Ap6s es18 opera¢o, 0 diret6rio tera que ser atualizado. Para
isso, uma lista de a~s contendo as altera¢es necess3rias para D devern ser
executada. &18 lis18 de ~oes L=(Al, ....,An) e cbamada de lista de inten~es,
onde os Ai representam as altera~oes em D para as novas versoes de Pi.



Com 0 objetivo de detalhar a tCcnica acima descrita, apresentam-se os
seguintes passos:

a) trans~Oes geram imagens transientes das pQginas (Pl,...,Pn) de urn determinado
arquivo de diretorioD;

b) cna-se a lista de inte~Oes L para ~iio de D;
c) gravar L em memoria secundariapor motivo de seguTanfa;
d) atualizar 0 diretorioD, executandoa lista de inten¢es L;
e) liberar 0 ~o ocupado por L na memoria secundtuia.

Ate 0 passe c), se ocorrer aIgwna falba no sistema, as altera~es serao
ignoradas pais 0 diret6rio D DAosofreu nenhuma altera~o em rela~o ao estado
anterior. Ap6s 0 passo c) 0 sistema tera condi~ de retornar as altera.¢es
recuperando a lista de inten~es gravada em mem6ria secundaria atraves da
atuaIiza~o de D.

3.3 - Protocolo de Bloqueio Bifasico para Comunicaq6es.

Em um sistema de Base de Dados Distnbufda, replicado ou particionado, uma
vez gerada uma transa¢o em urn determinado n6, esta precisa ser repassada para
outros n6s pertencentes a rede para a devida atualjza~o. Para realizar esta tarefa e
necessario um protocolo de comunica¢o entre os n6s, que incorpore mecanismos de
prote~o contra falhas que possam gerar inconsistencia ila Base de Dados Distnbufda.

Para estabelecer 0 protocolo de atualiza¢o e preciso estabelecer 0 n6
centralizador e os demais n6s participantes (n6s remotos) da opera~o. Normalmente,
num sistema distnbufdo, 0 n6 gerador da transa~ e eleito como coordenador e sera
respons3.vel pela iniciaIiza¢o do protocolo de atua)j7a~o que e composto em duas
fases: a primeira, consiste na prepara¢o do ambiente para inicializar 0 protocolo; e a
segunda, na co~iio das opera~s solicitadas.

o Protocolo descrito acima e denominado Protocolo Bifasico, no qual 0 n6
coordenador, gerencia as atualiza~oes diante dos demais n6s participantes, enviando
mensagens: PREPARE (primeira fase) e CONFIRME (segunda fase). Este protocolo
tambem e utilizado quando transa¢es executadas no n6 coordenador, solicitam



reeursos de outros n6s participantes (n6s remotos) para reaJjza~o de determinadas
oper~s. Tanto neste caso, como nas atua]jza~o de dados resultantes de transa¢es
realizadas em urn Unicon6, pressupoe-se urn armazenamento resumido das infortna¢es
de toda a Base de Dados em cada n6.

A seguir apresenta-se 0 Protocolo Biftsico, que tern como criterio btiico para
garantir a integridade das informa~ a serem enviadas, a grava~o em mem6ria
secundma do resultado de cada etapa do Protocolo de Comunica¢o, de modo que, na
ocorrencia de falhas, 0 sistema gerenciador possa recompor-se ao estado anterior sem
causar inconsistencia dos dados ou das opera¢es.

- lnicia 0 proces.so do envio de mensagens registrando este estado ernmem6ria securu:Mria;
- Verijica os n6s participantes enviando a mensagem PREPARE, juntamente com a lista
de.objetos que seriio utilizados no processo de atualiz~iio;

- Aguarda a resposta dos nOsparticipantes. Coso niio receba a resposta de um ou mais nOs
participantes ou a resposta seja negativa, 0 nO coordenador aborta a transa¢o, envia
meiuagem de cancelamento da atu.aIiza¢o aos nOsremotos, e restaura 0 ambiente local

no momenta anterior ao infcio do Protolo de Comunic~iio.

- Ao receber a mensagern PREPARE, tenta interromper as atividades locais, salvando-as
em local segura;

- Registra 0 resllltado da o~iio acima (sucesso ou niio);
- Envia ao nO coordenador 0 resultado da operrlfiio registrada no item anterior;

- Aguarda a resposta do Coordenador no que se refere a continuidade ou niio do Protocolo
de Com~. Caso a resposta seja negativa ou niio a receba, este cancelarQ as
oper~Oes realizadas, retomando ao ambiente anterior ao momento do inicio do Protocolo

de Comunic~iio.



- Ani:zIi.saas respostas dos nos remotos e define a situafiio de conclusiio OU niio da
trans~iio;

- Registra em local segura tal an4lise;
- Envia aos nOsparti.cipantes 0 conjunto de o~Oes que constituem as transa¢es,

juntamente com a mensagem CONFIRME;
-Aguarda a mensagem dos nOsparticipantes confirmando OU niio as atu~oes enviadas.

Caso niio receba a resposta OU seja negativa, abortara a transClfiio,restaurando 0

ambienJe anterior ao inicio do Protocolo de ComunicClfiio.

- Recebe as devidas atuali.zat;oesdo coordenador e tenta exeeuta-las;
- Grava em memoria secundfuia 0 sucesso OU niio de tais atualiza¢es;
- EnVta ao coordenador a resposta do item anterior, confirmando OU niio a transClfiio;
- Recomp6e 0 nO de acordo com 0 estado anterior ao inicio da exe~iio do Protocolo de

Comunic~iio.

o Protocolo Bifasico pressup6e que os problemas da comunica¢o entre os n6s
restringem-se apenas ao fato das mensagens serem ou nao recebidas pelos destinatarios.
Portanto, problemas relacionados com a deturpa¢o dos dados sao considerados de
responsabilidade exclusiva da rede de comunica¢o entre os n6s. Assim, para 0

Protocolo Bifasico, se a mensagem chega ao n6 destino, os dados necessariamente sao
confiaveis.



A tendencia atual dos Sistemas Gerenciadores de Base de Dados no que diz
respeito ao tratamento das possfveis falhas, e 0 de reagrupar das mais variadas formas
os mecanismos, apresentados neste capftulo, visando cobrirurn amplo espeetro de falhas
[STONEBRAKER _76], (HAMMER _79] e [GRAY _81]. Como exemplo, apresenta-se 0 Sistema
R, (DATE_88], que utiliza uma combina~o dos mecanismos de Arquivo Diferencial e
lmagens Transientes.

Quando uma pagina e ahJaHzada cria-se, de acordo com os criterios do
mecanismo de Imagem Transiente, um novo bloco para alocar tais atuaHza~es,
juntamente com as devidas altera~s do diret6rio. Entretanto as p3.ginasatuaHzadas s6
fariio parte da Base de Dados e a versao anterior sera desconsiderada, quando for
ativado 0 processo de atualiza~ da c6pia original, que e uma caracterfstica do Arquivo
Diferencial.

o Sistema R apresenta urn recurso adicional para recupera~o conhecido como
savepoints. Este consiste na utiliza~o dos comandos SAVE (registra 0 estado de
transa~o atual em urn log) e RESTORE (retorna a transa¢o ao estado imediatamente
anterior registrado pelo SAVE), possibilitando 0 suporte para aninhamento de
tr~s.

Por defini¢o do Sistema Gerenciador, cada transa~o iniciada (BEGIN
lRANSACI10N) gerara 0 primeiro savepoint. Suponha-se que a transa~o A inclua
urn procedimento B, que deve ser atomico. Antes de chamar 0 procedimento B, a
transa~o emite SAVE e posteriormente 0 RESTORE de acordo com 0 sucesso ou nao
da opera¢o de B. A confirma¢o da transa¢o A dependera do sucesso do
procedimento B, pois os procedimentos aninhados constituem uma Unica transa~o
caracterizada pelo primeiro savepoint.



Capitulo 4

o MODELO DE REPRESENTA~AODE OBJETOS

4.1 - Introduc;io.

Traina Jr. sustenta em [TRAINA_88] e (TRAINA_91c], que os Sistemas de
Gerenciamento de Bases de Dados (SGBD) disponfveisatualmente foram em sua grande
maioria desenvolvidos tendo por objetivo suportar aplica¢es comerciais, nas quais a
t~nica consiste na manipula~o de dados que podem ser organizados em um conjunto
relativamente pequeno de estruturas, porem com urn volume muito grande de dados
estruturalmente identicos. Por outro lado, aplica¢es nao comerciais dos sistemas de
computa~o (que requerem urn suporte nao convencionalpor parte dos SGBDs), com
frequencia manipulam dados que nao apresentam estamesma homogeneidade estrutural.
Nesse Ultimo caso, encontram-se os sistemas de Projeto Apoiado por Computador -
PAC(CAD), Fabrica¢o Apoiada por Computador - FAC (CAM), Sistemas de
Automa~ de Escrit6rio, Inteligencia Artifici~ etc.

As aplica¢es que se desenvolvem nessas areas em geral aproveitam os SGBDs
que ja existem, mesmo que estes nao sejam adequados para essas aplica~s. Alem
disso, e muito frequente que duas ou mais aplica¢es nao convencionais, desenvolvidas
de maneira independente, acabem tendo que ser integradas em um Unico sistema. Isso
ocorre por exemplo quando um sistema de Projeto Apoiado por Computador deva ser
integrado a urn sistema de Fabrica~o Apoiado por Computador - PAC/F AC ou
Sistemas de Fabrica~ Integrada (CIM) [SIMON_83]. Nesses casas, a falta de urn mlcleo
de gerenciamento de dados comurn traz problemas de compatlbilidade entre os sistemas,
sendo necessario enta~ a cria~o de programas de adapta~o complexos, e que em geral
impedem a utiliza¢o plena das capacidades de pelo menos urn dos sistemas integrados
[LEATH _83], [SU_86].



Assim, ~m sido pesquisados modelos para SGBDs que possam dar 0 suporte
necessArio a urn amplo espectro de aplica¢es nao convencionais [HAMMER_81],

(EARL _85], e portanto, que possam ser empregados em sistemas que devam ser integrados
em sistemas maiores. Levantamentos de suas necessidades tem sido feitos e
apresentados, tal como em [HARTZBANO_85], [BIC_86J e [NAVATHE_86], tendo-se tornado
comurn 0 termo Sistema de Gerenciamento de Dados para Engenharia (SGDE) para
designa-Ios.

Um novo modelo de representa~o de dados denominado Modelo de
Represen~ de Objetos - MRO, apresenta caracterfsticas de constru~o de SGDEs
que atendem a urn amplo espectr'o de apli~es, incluindo aplica~oes integradas de
projeto e produ~o de sistemas em geral e que, alem disso, pode tirar proveito de
arquiteturas de processamento pararelo, em especial, que pode ser executado com
eficiencia em arquiteturas de mAquinasdesenvolvidasespecialmente para a sua execu~o
[TRAINA _86]. Portando, apesar da grande demanda de recursos computacionais criada por
modelos de alto conteudo semAntico,pode-se construir mAquinasde base de dados que
apresentem elevado desempenho com 0 MRO.

Tal como seu nome indica, 0 Modelo de Representa~o de Objetos possui 0

enfoque de ser orientado a objetos, devido ao fato de permitir a represen~ de
informa~s tanto atraves de conjuntos de objetos estruturalmente semelhantes, quanto
indiVidualmente, permitindo tratar de cada objeto isoladamente, quando for 0 caso.
Devido a isso,e urn modelo que permite;3.representa~o de grande conteudo semAntico,
adequado a sistemas de apoio a documenta~o e desenvolvimento de projetos, onde
cada objeto de projeto tanto pode ser Unico,quanto podem existir conjuntos de dados
semelhantes, tratados coletivamente. Alem disso,0 MRO permite a constru~ de Meta-
Sistemas, em que a especifica~ dos requisitos da pr6pria aplica~o devam ser
mantidos na Base de Dados.

Para atender a tais necessidades e que foi desenvolvido 0 MRO [TRAINA _86]

[TRAiNA _88], seguindo 0 enfoque da orienta~o a objetos, e sobre esse modelo foi
construfdo urn SGBD, denominado Gerenciador de Objetos - GEO [TRAINA _91a]. A
seguir apresentam-se os principais conceitos de tal modelo, ilustrando-os atraves de urn
experimento de aprisionamento de atomos, bem comouma descri~o da implementa~o
do Gerenciador de Objetos para urn ambiente mono-usuario e multi-usuario.



4.2 - Conceitos do Modelo de Representac;io de Objetoa.

o MRO modela 0 Mundo real atraves de Objetos. 0 universo
U={ob]1ob7r-.,ob",.....} eo conjunto de objetos do Mundo real que serao modelados no
MRO.

Vma Base de Dados apoiada no Modelo de Representa¢o de Objetos sera
constitufda por urn conjunto finito de Objetos {obpob'lJ....,ob,J onde cada objeto e
definido por uma tupla <~Idob,tob >, onde i e 0 c6digo intemo gerado pelo sistema que
o id~ntifica univocamente na Base de Dados, nao sendo nunca reaproveitado, mesmo
que 0 objeto deixe de existir. Idob e urn coDjunlode idenficadores ldob = lid p••••,id1lidob1·,
onde idt,...idmdobsao sin6nimos e lob e 0 tipo de objeto, cuja fun¢o e a representa¢.o
da abstra~o de objetos que contem caracterlsticas semelhantes.

As intera¢es no Mundo real entre os objetos podem ser representadas numa
BD-MRO atraves de Relacionamentos. As abstr~oes desses relacionamentos sao
definidas como TIpos de Relacionamentos, que representam a intera~o nao mais entre
objetos, mas sim entre tipos de objetos. Tanto tipos de objetos como tipos de
relacionamento SaGdefinidos no esquema de aplica~o. Define-se ainda, a abstra¢o de
tipos de relacionamentos denominada de Modalidades de Relacionamentos. Tais
conceitos SaDilustrados na figura 4.1.
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Existem duas formas basicas de relacionamentos. Relacionamentos Bin4rios ou
simplesmente Relacionamentos, os quais sempre representam a intera¢o entre dois
objetos, denominados Objeto Origem e Objeto Destino.Todo relacionamento segue um
padrao definido no esquema, denominado tipo de relacionamento binario, que e uma
tupIa ordenada da forma trb = <tob"tob~mTi>' onde esmo determinados os tipos dos
objetos origem e destino, hem como a modalidade do relacionamento.

Toda modalidade de relacionamento tem uma modalidade oposta, e portanto
cada reIacionamento tem um relacionamento oposto, em que os objetos origem e destino
trocam de posi~oes.

A segunda forma de
relacionamentos e chamada
Relacionamento Triplo, ou simpiesmente
tripla, onde os objetos envolvidospodem
assumir uma dentre tres posi~oes
distintas, denominadas Divisiol, Divisi02
e Divisio3. Todo relacionamento triplo
segue um padrao definido no esquema da
aplica~ao denominado Tipo de F'Jg.4.2: DRO para reJacionamento triplo.

Relacionamento TripIo, 0 qual e uma tupia ordenada da forma trt = <tobdb {tobd21+,

tobd, mrb mT2>' onde esmo determinados os tipos de objetos que podem fazer parte
de cada divisao num relacionamento tripio. Num relacionamento tripIo, a Divisao1 e a
Divisao3 deverao ter sempre um objeto, enquanto a Divisa02 podera ter um ou mais
objeios nao necessariamente do mesmo tipo. As modalidades de relacionamentos mr1

e mr2 sao respectivamente denominadas de modalidade de relacionamento de conjunto
e modalidade de relacionamento de determina¢o. Todo relacionamento triplo pode ser
projetado em um relacionamento binario de modalidade mr2 e um ou mais
relacionamentos binarios de modalidade mr1, como ilustra a figura 4.2.

Tanto objetos como relacionamentos possuem Atributos. As abstra¢es de
atnbutos denominam-se tipos de atributos, que sao definidos por uma tupia da forma
ta = <idatr,eta, tda >, onde idatr e 0 designador do tipo de atributo, eta e a



caracteristica desse tipo de atn1>uto,e tda e 0 seu tipo de dado, podendo ser urn inteiro,
real, byte, eadeia de caracteres, etc. Todo atn1>utosegue 0 padrao definido no esquema
da aplica~ para seu tipo de atributo. A caraeteristica de urn atributo de urn
determinado tipo delimita 0 conjunto de opera~s que urn Gerenciador de Dados pode
suportar. As caraeteristicas de Tipo de Atnbuto mais comuns a urn Sistema de
Gerenciamento de Dados para Engenharia que urn gerenciador apoiado no MRO pode
suportar sao as seguintes:

-Sin6nimo. Corresponde aos identificadores alternativos dos objetos, quando estes
possuem dois ou mais identifieadores. Atributos desse tipo somente podem ser
associados a objetos.

-eomentairio. Corresponde a informa~6es para 0 usuario, que nao SaGanalisadas pelo
sistema, tratadas apenas de forma textual;

-Regra. Sao atnbutos que possuem uma condi¢o de disparo e uma a¢o. A condi¢o
permite que a a¢o seja executada sempre que for feita alguma opera¢o sobre 0 objeto,
tal como consulta ou atualiza~, ou quando for recebida algoma mensagem pelo objeto,
oriunda da execu¢o de outra a¢o ou procedimento na base de dados;

-Procedimento. sao atividades que devem ser exercidas de uma forma pre-determinada
pelo sistema, solicitadas pelos aplicativos, para execu~o imediata ou postergada;

-Tempo. Indica¢o de tempo, absoluto ou relativo, atribufdo aos objetos e
relacionamentos. Permite que se registre 0 tempo absoluto de opera¢es na base, ou 0

tempo do Mundo real (ou de valldade) definido externamente a base;

-Estrutura. sao agrupamentos de informa~es com urn significado completo que
normalmente sao representados em estruturas de arranjos de dados (vetores e matrizes),
ou para as quais possam ser definidas opera¢es pr6prias de conjuntos, tais como uniao
e intersec¢o, ordena¢o e tratamento de repeti~o de valores (listas, filas, pilhas e
montes);

-Gnifico. Corresponde a informa~o de localiza~o no espa~o, podendo indicar urn



ponto, uma fun¢o, urn. conjunto de segmentos de retas, uma opera¢<> de
transforma¢o, ou qualquer combina~o destes;

-Imagens. Sao atributos que representam figuras, definidas atraves de valores associados
a coordenadas cartesianas (pixels, raster, quad-tree,etc);

-Visualiza~o. Sao atnbutos que podem definir como urn elemento de urn.modelo pode
ser visualizado em uma interface de entrada e saida do sistema, para permitir a
intera¢o de uma pessoa com urn.aplicativo que manipule 0 objeto ou relacionamento
ao qual 0 atributo esta agregado.
-Propriedade. Atnbutos que nao tenham algoma caraeterfstica especial que os distingua
dos demais serao considerados tipos de atnbutos com caracterfstica de Propriedade: sao
atributos "comuns" dos objetos ou relacionamentos aos quais estao associados. Por
simplicidade, "atributo com caraeterfstica de algoma coisa" podem ser referenciados
apenas como "alguma coisa". Por exemplo, atnbutos com caraeterfsticas de propriedade
podem ser referenciados apenas como propriedade.

Para tomar a modelagem mais natural, urn conjunto de elementos de modelagem
mantem na base de dados relacionamentos e atnbutos que nao precisam ser explicitados
pelo ·Usuario.Tais relacionamentos e atnbutos sao ditos intrlnsicos. Urn exemplo e a
informa¢o de qual usuario e respons~vel pela cria~o de urn objeto.

Atnbutos SaD essencialmente objetos cuja existencia e comportamento sao
reconhecidos a priori pelo modelo. Esse tratamento apresenta duas vantagens: facilita
a constru¢<> de urn gerenciador, aurn~ntando-lhe a eficiencia; e torna 0 processo de
modelagem de urn sistema real mais intuitivo. As mesmas duas razoes aplicam-se ao
conceito de relacionamento definido pelo usuario: urn relacionamento pode ser
representado como urn objeto que possui dois atributos: origem e destino, cujos valores
SaDrespectivamente os objetos origem e destino do relacionamento. Porem objetos
assim possuem urn significado que pode ser compreendido pelo gerenciador, e portanto
facilita seu desenvolvimento e aumentam a eficiencia de uti1iza¢o do conceito.

Os atributos sao aplicados a objetos ou a relacionamentos, sendo assim
caraeterizados como Atnbutos de Objetos ou Atnbutos de Relacionamentos.



o recurso denominado Colonias de Objetos concentra diversos aspectos de
modelagem, entre os quais a restri~o do escopo de urn identificador de urn objeto, 0

estabelecimento de urn relacionamento'mtrlnsico de composi~o entre objetos da base
de dados.

Quando visto de maneira global, urn sistema apresenta urn pequeno grau de
detalhe. Quando 0 interesse recai em urn de seus componentes, 0 grau de detalhe desse
componente aurnenta. Vma ferramenta de comunica~o com 0 usuario ira interpretar
urn identificador levando em considera¢o somente 0 conjunto de informa~s que esta
sendo examinado, e exigindo que qualquer refer!ncia a outras info~es tenha urn
tear de identifica¢o maior.

Em termos de acesso a objetos, issocorresponde a se ter poucos objetos acessiveis
enquanto se manipula a base de urn ponto de vista global. Indicando ao sistema que
pretende-se considerar urn desses objetos, indica-se urn grupo de objetos do qual
pret~nde-se obter ou manipular informa¢es. Assimtornam-se disponiveisnovosobjetos.
Esse procedimento pode ser repetido, indicando-se para considera~ urn dos novos
objetos tornados disponfveis, 0 que aumenta sucessivamente 0 nivel de detalhe, e
correspondentemente a quantidade de objetos a que se tern acesso imediatamente,
atraves de seus Nomes ou Sinonimos. Com 0 refinamento de urn deterrninado aspecto,
os demais nao deixam de estar acessfveis,mas nao sao por sua vez refinados.

o MRO conta com essa capacidade devido aos conceitos de Col6nia de Objetos,
Objeto Considerado, Objetos Habitantes de uma Col6nia, e Contexto.

o acesso e imediato quando se procura urn objeto atraves de seu c6dig0, pois
este e Unicoem toda base de dados. Porem pode existir mais de urn objeto do mesmo
tipo com urn mesmo identificador. Para identificar urn objeto univocamente pelo seu
nome, e necess3rio especificar 0 Contexlo onde ele esta definido. 0 conceito de
contexto corresponde a urna parti~ dos identificadores existentes na base de dados em
CoIOniasde Objetos, de maneira que urn nome esteja definido somente no domfnio de
uma ,Colonia

Cada Colonia e constitufda por urn conjunto de objetos, e se refere a urn
determinado aspecto de interesse. Os objetos que pertencem a uma colonia sao
chamados habitantes dessa colonia Cada objeto habita exatamente uma colOnia Por
exemplo, numa Base de Dados para armazenar informa¢es GeogrMicas, tem-se a



principio a informa¢o de quais paises e continentes existem. Quando leva-se em
considera¢o mais detalhes de urn Pais, 113.0aurnentam correspondentemente os detalhes
dos Acidentes Geograficos do Continente onde situa-se esse Pais, mas tao somente os
deta1hes do pr6prio Pais (por exemplo, seus estados). Se desejado, 0 usuano pode
aumentar 0 nfvel de detalhe de um Acidente GeogrMico de sua escolha, identificando-o
para conside~o. Assim este tera os detalhes de urn pais e os de urn Acidente
Geografico simultaneamente, mas sempre apenas um de cada

Esse conceito estabelece tambem uma parti~o no coDjuntode TIpos de Objetos,
sendo cada parti~o denominada Tipo de Col6nia Cada Tipo de Col6nia determina um
conjunto de tipo de objetos. Assim objetos de um dado tipo somente podem habitar
col6nias de urn Unico tipo.

Os objetos que habitam uma col6nia tomam-se disponfveis quando a col6nia e
aberta para acesso. Das vanas instAnciasde col6nias de ca.da tipo que podem existir,
apenas uma pode estar aberta num dado instante. Vma das col6nias tera que estar
permanentemente dispomvel, e sera denominada Col6nia Global. Os objetos da Col6nia
Global sao os que estiio dispomveis quando se esta no nfvel menos detalhado de acesso
ao sistema, e permanecem sempre dispomveis.Correspondentemente existe um Tipo de
Col6nia Global, 0 qual contem os tipos de objetos que existem na Col6nia Global. Dessa
fonna, tooos os objetos de tipos que pertencem a Col6nia Global estarao
penlianentemente dispomveis. Numa base de informa¢es geograficas todos os objetos
de tipo Pais, Acidente GeogrMico e Continente pertencem a col6nia global e sempre
fieam disponfveis. Deve-se notar que, a menos da col6nia global, que e Unica,qualquer
outro tipo de col6nia pode ter qualquer mlmero de instfu1cias.

o conceito de col6nia e distinto do conceito de classes de objetos: enquanto uma
classe corresponde a todos os objetos de urn mesmo tipo, uma col6nia inclui objetos de
diversos tipos diferentes, e (a menos da col6nia global) 03.0 exaure 0 conjunto dos
objetos de cada urn dos tipos que a habitam.

Os tipos de col6nias organizam-se segundo uma hierarquia, em que a col6nia
global e 0 topa da hierarquia, 0 myel imediatamente subordinado e constitufdo pelas
col6nias constritas por objetos de tipos que habitam a col6nia global, e assim
sucessivamente. Essa hierarquia ocorre devido a existencia de um relacionamento
intrinseco de composi¢o entre 0 objeto que constringe a col6nia e os objetos que a
habitam.

Para sintetizar os conceitos apresentados ate agora, a figura 4.3 mostra urn



Diagrama de Representa¢o de Objetos com 0 sIJbconjunto do Meta-Esquema do MRO,
onde todos os seus conceitos sAo apresentados graficamente.



4.2.5 - Esem.plo de Modelagem do MRO Utilizando 0 Experlmento de Restriamento de
Atomos.

Inicialmente considera-se uma esfera com urn determinado volume, onde
aprisionam-se atomos com a distribui~io inicial de velocidades conhecida. Esta esfera
possui wna ban'eira de potencla1,com altura e largura previamente definidas, na qual
os atomos inicialmente nao conseguem ultrapassar.

o Experimento tem como objetivo descrever a evolupo da posi~o e a
distribui~ de velocidades dos atomos quando as caraeterfsticas da barreira de
potencial sao alteradas. Estas caraeterfsticas,se resumem na especifica¢o da altura final
e a velocidade de varia¢o da barreira ate atingir a referida altura final. Como a altura
final, para este experimento, sempre e menor que a inicial, alguns atomos conseguirao
ultrapassar a barreira, diminuindo assim nao s6 0 nillnero de atomos no interior da
esfera como tambem a temperatura, que e uma medida macrosc6pica da distribui¢o
de velocidades.

Os dados importantes deste experimento SaD:
• Volume da esfera.
• Distribui¢o de Velocidades; vetor de ordem n, ande n = nCunerosde atomos e calla
elemenJo e wna estrutura que descreve as componenJes de velocidade Vx, JoY, Vz.

• Posi¢o de calla momo; vetor de ordem n, onde n = nCunerosde atomos e calla
elemento e wna estrutura que descreve as componentes tridimensionais.

• Nlbneros de momos iniciais aprisionados na esfera.
• Energia Cinetica e Temperatura ao longo do tempo.
• Altwa e Largw-a iniciaI da barreira de potendaI.
• Altwa final e Veloddade de v~iio da barreira.

• Nl1mero de 6tomos aprisionados na estero ao longo do tempo.
Para sintetizar os resultados deste experimento utilizam-se dois grMicos:

- NUmero de 4tomos em cada instante, obtido com a avalia¢o do vetor de Posi~o.
- Temperatura em cada instante, obtida atraves do vetor de Distribui¢o de

Velocidades.
A figura 4.4 ilustra 0 experimento descrito anteriormente.
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modelagem os conceito de relacionamento binmo e utilizado para representar as
rela¢es entre esfera e barreira, configura¢o e grafico. A colOnia Global apenas
reconhece os experimentos.

Utilizando ainda 0 Experimento podemos ilustrar 0 conceito de relacionamento
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triplo, explicitando 0 relacionamento entre: Experimento, Teoria, Componentes e
Equipamentos, conforme a figura 4.6, onde representa-se 0 fato de urn experimento
apoiar-se numa teoria, e utilizar componentes e equipamentos para ser realizado. As
linbas tracejadas especificam as divis6es envolvidas no relacionamento triplo. Nesta
figura fica mais evidente que urn relacionamento triplo pode ser composto por
relacionamentos binarios. Pode-se observar tambem que 0 relacionamento entre a
divisao 1 e 3 possui urn atributo especial que tern como objetivo estabelecer 0

relacionamento da divisao 1-3para com a divisao 1-2.



Tipos de Objetos e Tipos de Relacionamenios podem ser especializados em
Subtipos de Objetos e Subtipos de Relacionamentos. Subtipos SaD mantidos atraves de
relacionamentos de generaliza¢o intrinsecos. Um Subtipo de objeto corresponde a uma
tupla da forma:

stab = <tob1,pred(tab ...,ta"trb ..tr",), {<tapvalo'}>}+>, onde:
tab;, corresponde a indica~o de urn tipo ou subtipo anteriormente definido

chamado Tipo Mestre;
pred, e urn Predicado ca.lculado sobre os atnbutos e relacionamentos do

objeto/relacionamento, que estabelece 0 criterio de escolha dos elementos do tipo
mestre, que constituirao 0 subconjunto de elementos daquele subtipo;

. { <tap va/a'} >} + e urn oonjunto de valores de atnbutos e de relacionamentos
padroes que devem ser usados para inicializar os valores ainda nao definidos, quando
e criado urn objeto /relacionameto desse subtipo.

Alguns objetos podem ser semanticamente agrupados com outros, e coletivamente
se caracterizam. como supertipos. Assim, subtipos representam urn mecanismo para a

representa¢o de relacionamentos de especia]jza~o, ao passo que supertipos
correspondem a existencia de relacionamentos de sumariza~o entre objetos. Um
subtipo representa uma especializa~o do objeto mestre, sem que isso represente a
exi.stencia de urn novo objeto; ao passo que urn supertipo constitui urn novo objeto que
sumariza coletivamente os objetos a que se ref ere. Todos os objetos que pertencem a urn
conjunto de objetos que formam urn supertipo devem necessariamente ser de tipos que

habitam col6nias de objetos de urn Unico tipo. Tanto tipos de objetos quanto tipos de
relacionamentos possuem subtipos, porem apenas tipos de objetos possuem supertipos.

Da mesma maneira que os objetos, os tipos de relacionamentos tambem podem ter

subtipos, os quais SaD caraeterizados pelos atributos de seus tipos de relacionamento
mestres.



o MRO, implementando-se 0 esquema de prote~o e/ou ocultamento de inforn:Ja¢es
atraves do controle de acesso as CoI~nias de Objetos (TRAINA _91b]. 0 acesso a CoI~nias
de Objetos pode ser controlado, permitindo-se abrf-Iapara consulta on atualiza~o. Para
obter acesso aos dados de interesse, os programas de aplica¢o precisam informar quais
col~nias devem ser abertas e quando devem ser fechadas.

Com a prote¢o atuando a nfvel de col~nias, aquelas alocadas para urn
determinado usuario estarao protegidas do acesso para qualquer outro usuario, ao
mesmo tempo em que este MO podera acessar uma area de interesse de outro usuario.

Em opera~Oes normais, qualquer usuario tern acesso para leitura na col~nia
global, e atraves da indi~o sucessiva de vanos objetos para consider~, v3.rias
col~nias tornam-se acessfveis.Na base de dados de urn projeto ja adiantado, envolvendo
varios usuarios, a col~nia global ja devera estar definida e razoavelmente estatica,
quando entao, qualquer usu3.rio podera ter acesso a ela apenas para consulta,
permitindo que outros usuarios a compartilhem para leitura. Apenas nas col~nias em
nfvel hierarquico inferior urn usuano obtera permissao individual para escrita. A
atualiza~o da col~nia global sera permitida apenas a usuarios privilegiados, tal como
o gerente de projeto, 0 qual para atua.liz3.-Ia,devera requerer que naquele instante,
ninguem mais tenha acesso a qualquer parte da Base de Dados.

Os sistemas de apoio a projetos devem suportar a existencia de m4ltiplas vers6es
tanto do projeto todo, quanto de qualquer parte dele [KELTER 87]. Katz [KATZ 86]- -
caraeteriza "Versio" e "Alternativa", co~iderando que urn projeto esta inicialmente em
progresso, e que sobre ele os projetistas efetuam rnudan~ e incorpora~o de dados. As
altera~oes feitas para experimentar outras formas de implernenta¢o sao Alternativas,
e aquelas que sao aprovadas para fazer parte do produto final sao chamadas Vers6es.
Urn projeto pode ter muitas versOes e rnuitas alternativas, sendo que as versoes
produzidas sac armazenadas na base de' dados para sempre.

o MRO suporta a armazenagern das vanas versOese alternativas de urn projeto,
permitindo a gera¢o de InstAncias de CoI~nias de Objetos, de maneira que uma
col~nia constrita por urn objeto pode ter vanas vers6es e alternativas. Cada instincia e
chamada de uma Variante, e corresponde ou a uma Versao ou uma Alternativa. Cada
instancia tera atributos de acesso e prote¢o independente das demais instAnciasda



mesma colOnia, e podera ser acessada por um usuArio de maneira independente dos
demais.

Se alguma altera~ for necessaria, entao deve ser criada uma nova alternativa
que, essa sim pode ser modificada. Em termos de opera~s na base de dados, isso
corresponde a instancia~o da colOnia,criando-seduas instancias para a referida colOnia.
A que corresponde a versao original permanecera protegida contra escrita, e a outra,
que corresponde a nova alternativa criada (inicialmente identica a versao original) fica
liberada para altera¢es, sendo entao editada. Se a altera¢o eventualmente levar a uma
nova versao, ela sera, por sua vez e a seu tempo, tambem congelada e protegida contra
escrita.

. Cada usuario pode ter apenas uma das instAnciasde cada colOniadisponfvelnum
dado instante, a qual e chamada de Variante Corrente da ColOnia.

Sendo armazenado em uma ColOniade Objetos, 0 esquema de uma apli~
esta sujeito as mesmas regras de opera¢es que governam as demais colOnias.Isso vale
tambem para os criterios de instancia~o de colOnias,0 que significa que podem existir
vanas vers6es de esquemas. No entanto, uma colOnia esquema e reconhecida pelo
SGDE e tratada de maneira especial quando as opera~s se referem a colOnias
esquematizadas por ela. Portanto, para que um esquema de dados possa ser usado como
tal, e necessario que a sua Col6nia Esquema esteja protegida contra escrita, ou seja,
somente podem ser usadas variantes que sejam versOes.

Assim, para que uma base de dados possa ser usada, ela deve ser inicializada, e
sua Colonia "Global" e Colonia "pEsquema" criadas. A Colonia "Global" passara a ter
inicialmente um Unicoobjeto que constringe a Colonia "pEsquema", na qual 0 esquema
da aplica¢o deve ser definido. Uma vez concluido0 esquema, ele deve ser "Congelado·,
para permitir 0 infcio da utiliza¢o da base de dados.

Se alguma altera~o for necessaria, a colOnia"pEsquema" deve ser instanciada,
e a nova alternativa para 0 esquema deve ser fomecida ao sistema. No entanto, para que
possa proporcionar 0 acesso a base de dados, a nova alternativa tera que se tonar uma
vemo e portanto congelada. Nesta situa¢o, existirao duas versoes para uma colOnia
esquema de uma base de dados. Sera usada para um determinado projetista a versao
que corresponde a sua variante corrente.



A cada instante, existe apenas urn Esquema CoITente,sendo apenas atrav~s dele
que a base de dados pode ser manipulada pelo usuArio.Al~m disso, cada colOniaestA
definida sobre urn determinado esquema, que estava corrente quando a colOnia foi
criada ou instanciada.

Note-se que, dessa maneira, alter~s no esquema de uma aplica¢o nao causam
impactos na estrutura da base de dados, uma vez que as informa~es em uma colOnia
da base, estari.o sempre ligadas a versao do esquema que criou a alternativa da colOnia,
a qual estarA sempre dispoDivel.

4.3 - 0 Gerenciador de Objetos (GEO).

o Sistema Gerenciador da Base de Dados do MRO (GEO) foi dividido a Divel
de implemen~ em cinco m6dulos:

1) N4cleo de Acesso a Registros, 0 qual emula urn sistema de gerenciamento de
arquivos 16gicos, e que suporta os demais m6dulos. Engloba 0 Subsistema de
Gerenciamento de Registros - SGR, Subsistema de Gerenciamento de Arquivos - SGA,
e Subsistema de Gerenclamento de Mem6ria. Este Ultimosuporta todo 0 gerenciamento
de mem6ria seamdAria, emula uma mem6ria "cache"para disco em mem6ria, e efetua
todo 0 controle de acesso e prote¢o dos dados, atrav~s do gerenciamento de
transa~es.

2) Subsistema Biisico de Gerenciamento de Objetos, 0 qual permite a
manipula¢o de objetos sem restri~oes de ordem semAntica.Envolve 0 tratamento de
Identificadores de objetos, tratamento de relacionamentos de composi~o de objetos,
contexto e navega¢o de objetos na base.

3) Subsistema Biisico de Gerenciamento de Relacionamentos, 0 qual permite a
manipula¢o de relacionamentos definidos pelo usuArio entre objetos, tanto binarios
quanto triplos.

4) Subsistema Buco de Gerenciamento de Atributos, 0 qual permite atualmente
a manipula¢o de atnbutos com caracteristicas de Propriedades e Comentarios, tanto
para objetos quanto para as duas formas de relacionamentos, e com caracteristica de
sinonimo para objetos.



S) Gerenciador de Esquemas de Dados, 0 qual consiste no Editor de Esquemas
de Dados,(Ge6grafo) e nas Primitivas de Acesso ao Esquema de Dados, que permite a
edi¢o do esquema da aplica¢o interativamente, atraves da defini¢o dos tipos de
objetos, relacionamentos, identificadores, etc., e respectivas associa~oesque a aplica¢o
suporta.

Os quatro Ultimosm6dulos SaD construfdos cada urn em dois Diveisde abstra¢o:
DivelBasico e nfvel Sembtico.

o conjunto dos quatro subm6dulos dos Subsistemas de Gerenciamento Basico e
denominado GEO/MRo-Basico, e 0 conjunto de quatro subm6dulos dos Subsistema de
Gerenciamento Sembtico e denominado GEO/MRO-Sembtico. Qualquer Subsistema
do GEOjMRo-Sembtico utiliza todo 0 GEO/MRO-Basico, e DaO apenas seu
correspondente basico.

o GEOjMRo-Basico efetua todas as oper~s de acesso efetivo na base de
dados, tal como eriar ou eliminar objetos, relacionametos, etc. 0 GEO/MRO-Sembtico
devera realizar as mesmas opera~oes, porem avaliando DaO apenas as regras sintaticas
estaticas tal como e feito agora pelo GEO/MRo-Basico, mas tambem as regras
seminticas que dependem do ambiente instantaneo dos dados na base. A figura 4.7
apresenta a estmtura geral do GEO. Pode-se observar que 0 Ge6grafo e considerado
urn utilitario do sistema, DaO pertencendo ao nueleo do GEO propriamente dito.

Aplicativos

Ge6grafo I Ed. de consultas Ap. especfficos I .....
MRO-Semantico

MRo-Basico

Nucleo

SGR-Fixos SGR-Variaveis

SGA-Registros Fixos SGA-Registros Vanaveis

Sub-Sistema de Gerenciamento de Mem6ria

Sistema Operacional

o GEO foi especificado para suportar dois tipos de interfaces de consulta:
programacional, como urn conjunto de rotinas chamaveis em "C'; e a interpretada, com



acesso navegacional, priorizando 0 acesso individualizadoaos objetos, comuma extensao
que permite 0 acesso coletivo aos objetos atraves de "Sele~6es de Objetos"
[pIZZIGATTI_ 90].

Existem duas vers6es disponiveis do GEO: uma mono-usu3.ria,desenvolvida em
micro-computadores compatfveis com mM-PC/XT (DOS) e outra multi-usuAria,
desenvolvida nas esta~es de trabalbo SUN SparcStation (UNIX).

o SGM mono-usuario utiliza urn sistema de mem6ria "cache"para acesso a disco,
onde cada registro desta mem6ria tem tamanbo, em bytes, exatamente igual ao tamanbo
de urn bloco de dados manipulado pelo sistema de gerenciamento de arquivo do sistema
operacional. Para controle da mem6ria "cache"0 SGM utiliza uma tecnica que permite
detectar, entre os registros residentes no "cache", quais os menos utilizados. Atraves
deste criterio, 0 SGM elege qual registro deve sair da mem6ria "cache"para deixar
disponivel 0 espa~o para entrada de urn registro localizado em disco. Associada a
estrutura "cache", existe uma estrutura de dados que controla 0 tipo de acesso (leitura
ou escrita) efetuado sobre as paginas do "cache".

o diagrama hierarquico das fun~ do SGM-GEO mono-usuario, apresenta duas
primitivas de acesso a base, uma para leitura e outra para escrlta. 0 SGM atrasa a
escrita na Base de Dados com objetivo de aumentar a efici~ncia Sendo assim, a
atua]jza~o (escrita) s6 sera repassada para Base de Dados quando 0 SGM eleger tal
registro para sair do "cache",gravando em uma Unicaopera¢o de acesso a disco todas
as altera¢es que foram efetuadas em "cache".

A versao multi-usu3.riofoi desenvolvida [CALONEGO _91] tomando como base a
versao mono-usuario onde foram alterados os seguintes m6dulos 16gicos,como mostram
as figuras 4.10 e 4.11:

Gerenciador de
Objetos Fisicos



Os objetivos principais da versao multi-usuano sao:
- Garantir que a comunica~o entre processos seja estabelecida atraves do

Sistema Operacional, utilizando 0 modele Cliente/Servidor;
- Atraves de urn Sistema de Gerenciamento de T.-ansa~s (SGT), garantir a

atomicidade das transa~s e estabelecer 0 protocolo de acesso aos itens de
dados armazenados na base.

Sistema de Comunica¢o entre Processos

Sistema de Gerenciamento de T~s

Nfvel SemAntico

Manipula¢o L6gica de Objetos

Sistema de Gerenciamento Mem6ria

Manipula¢o de Registros Ffsicos

Os processos se comunicam com os gerenciadores, de modo que vanos processos
coneorrem, atraves do Sistema Operacional, pelo acesso a urn gerenciador. As primitivas
de manipula¢o da base de dados oriunda de urn cliente passam por urn processo de
empacotamento transparente ao usuano, e sac enviadas ao servidor atraves de
primitivas de comunica¢o entre processos que sac suportadas pelo Sistema
Operacional.

A Estrutura L6gica do Sistema GEO multi-usuano pode ser representada atraves
de urn diagrama de fluxo de dados, figura 4.10, onde destacam-se tres modulos:

1- Interfacear Base: conjunto de ferramentas que permitem ao Administrador da
Base de Dados ter acesso as primitivas de controle do sistema.

2- Processar ~s: conjunto de primitivas que estabelecem as a¢es que os
aplicativos dos projetistas podem solicitar. Tais solicita¢es sac codificadas e
transmitidas para 0 Gerenciador de Base de Dados.

3- Gerenciar ~s: conjunto de primitivas, quecompoem 0 Sistema de
Gerenciamento de Base de Dados, que e responsavel pelo Gerenciamento de
transa~es, controle de concorrencia, interface com os aplicativos,manipula¢o
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Os componentes Fila de Entrada e Fila de Safda, sao os elos de comunica¢o
entre os Aplicativos e os Gerenciadores. 0 componente mem6ria Estavel e urn arquivo
intermediario, utilizado para que se consiga garantir a atomicidade das transa¢es.

Os mecanismos de acesso aos registros fisicosda Base de Dados sao controlados
atraves de tres nfveis:
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FlSICA - IfQSC



1- Nfvel SemAntico:garante aos usuanos acesso exclusivo AscolOnias,nio
significando entretanto acesso exclusivoaos objetos constritos por essa colOnia.

2- Sistema de Gerenciamento de Transa~s SGT: verifica se a a¢o solicitada
faz parte de alguma transa¢o ativa no GEO.

3- Sistema de Gerenciamento de Mem6ria SGM: verifica se as opera¢es de
leitura e escrita sobre 0 bloco POdemser efetuadas pela transa¢o.

Urn SGM multi-usuArio deve garantir Ilio apenas que vanos itens de dados
passam ser acessados "simnltanea.mente"par diferentes transa¢es que manipulam a
base .de dados, mas tambem a atomicidade e consistencia destas transa¢es.

Conforme mostra 0 diagrama hierarquico da versao multi-usuano representado
na figura 4.10, busca-se a atomicidade d~ transa¢es na medida em que as informa¢es
atualizadas par uma determinada tr~a¢o sao confirmadas somente quando a
transa¢o for finaHzada.

Dada as caracteristicas das atualiza~es (escritas) no que se refere ao espa~ de
mem6ria, 0 SGM multi-usuArio apresenta uma mem6ria expandida para 0 estouro do
"cache" chamada de mem6ria estaivel, onde os registros das transa~6es parcialmente
compromissadas sac> armazenadas.

o SGT identifica as p~nas
do "cache" que estao sendo
utilizados pelas tra.nsa¢es, atraves
de uma estrotura auxiliar conforme
mostra a figura 4.11. Esta estrutura
permite garantir 0 controle de
concorrencia confrontando-se 0

c6digo da transa¢o corrente com a
pagina que se deseja alterar. Se 0 Ftg.4.1l:Sistema de controle de transa~o.

c6digo da pagina coincidir com 0

c6digo da transa~o corrente associado a pagina, 0 SGM informara ao SGT que a
transa¢o e v3.lida.Caso contrario, a transa~o sera invalidada passando para urn estado
falbo.
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Para 0 SGT, cada a~o e composta por tres m6dulos 16gicos. 0 primeiro,
verifica se a ~o pode ser executada; 0 segundo, verifica se a a~o nAo faIhou e 0

terceiro e 0 corpo cia a~o.
Os dois primeiros m6dulos tem a fun~o de avaliar a validade da a¢o. A

valida¢o e realizada no SGT atraves de uma !ista linear que armazena 0 estado de
cada transa~o pendente no sistema (ativa ou falba). Esta estrutura de dados e chamada
de MRO _BCf (Bloco de Controle de Transa~oes para uma Base MRO).

Com isto, Para urn aplicativo realizar qualquer altera¢o sobre a base de Dados
e necessario aabrir" urn registro de controle de tran~es. Uma vez obtido 0 registro
de controle de uma transa~o, 0 usuano fica associado a urn valor 16gico que e a sua
identifica¢o na Base. Uma outra primitiva e utilizada para inicializar uma transa¢o,
permitindo assirn, 0 acesso a Base.

Embora garanta 0 controle de concorrencia do sistema, este mecanismo nao
impede que as a¢es descritas em cada transa¢o possam falhar na fase de execu¢o.
A informa~ da situa~o da a~o e armazenada no m6dulo 16gico: "verifica se
transa~o falhou". Para finaJizar a transa~o 0 aplicativo deve executar uma primitiva,
que tem a responsabilidade de informar ao SGT que a transa¢o deve ser finalizada, e

se nao houver transa~es pendentes, este encerrara 0 ambiente.
A descri~ do SGT realizada ate 0 momento, limitou-se a tratar a maneira pela

qual diversos processos acessam urn determinado gerenciador. Entretanto, para urn
ambiente multi-usuario e necessario que varios processos possam acessar vmos
gerenciadores. Existem primitivas que resolvem este problema, de modo a selecionar
com qual gerenciador da transa¢o local, 0 usuario deseja se comunicar, em urn
determinado instante.

A figura 4.12 sintetiza os aspectos importantes do GEO Multi-usuarlo
apresentados. Nesta figura, tem-se 0 sistema de comunica¢o como gerenciador da
interface entre os usuarios e os gerenciadores, que por sua vez, acessam as respectivas

bases MRO. Pode-se observar que em cada gerenciador existe urn ambiente reservado
para especifi~ dos usuarlos e no sistema de comunica¢o existe a informa~o de

quais usuarios estao utilizando os gerenciadores.



IUsjlus21
G2

IUS11uszl
Gn

Apresenta-se como conclusao deste capitulo, uma situa¢o de necessidade de
aloca~o da Base de Dados apoiada no Modelo de Representa¢o de Objetos para
diversos n6s localizados em uma Rede de Computadores.

Portanto coloca-se em quesmo como a Base de Dados MRO pode ser
distribufda. Para tal distribui¢o, cada conceito apresentado neste capitulo ted. que ser
analisado de modo a caracteriza-lo de acordo com a nova situa¢o proposta. ColOnias,
objetos, relacionamentos, atributos, etc serao replicados ou particionados, totalmente ou
nio, de acordo com os criterios de autoriza¢o de opera~es sobre a Base de Dados.

o Capitulo seguinte tratara deste problema, apresentando as possibilidades para
a distnbui¢o da Base de Dados, hem como urn projeto funcional e 16gicocomo urna
possivel solu¢o para 0 problema em quesmo.



Capitulo 5
DISTRIBUI~AODA BASE DE DADOS APOIADA NO

MRO

5.1 - Introduqio.

A distribui¢o de Bases de Dados Convencionais apresenta como caracteristica
principal a disponibilidade dos dados, ao mesmo tempo, a todos os usuArios.Assim os
problemas de conflito causados pela concorr~nciapara obten¢o dos mesmos tornam-se
muito acentuados.

'. Conseqiientemente, 0 desenvolvimento de um sistema que trate tal distribui¢o
sera especificado de modo a nao permitir inconsist~ncia dos dados. Para isso, sao
implementados algoritmos que buscam efetuar 0 escalonamento de transa~oes
conflitantes, que operam sobre um conjunto de dados parcialmente ou totalmente
comuns.

Esses algoritmos atendem tanto a uma situa¢o de concorr~ncia dos dados nurn
ambiente multi-usu.3.riocentraJizado como num ambiente distnbufdo. Ressalte-se no
entanto, que as caracteristicas de cada uma dessas situa¢es sao diferenciadas, devido
a natureza das transa¢es envolvidas.

As transa¢es em um ambiente distnbufdo t~m um tempo de transa¢o
normalmente grande. 0 tratamento da concorr~ncia dos dados, como descrito no
capitulo 2, causa urn grande "overhead" no Sistema de Base de Dados. Mas, como
mencionado anteriormente, uma das necessidades que justifica a distnbui¢o dos dados
numa Base de Dados Convencional e a disponibilidade dos dados para todos os usu3.rios
concomitantemente. E e em favor deste recurso oferecido ao usu3.rioque se incorporam
os mecanismos de controle de concorr~ncia num Sistema de Base de Dados



Convencional (SBDC).
Al~m do problema de concorr~ncia num SBDC, existe tamb~m 0 Controle de

Integridade, que ~ ainda mais acentuado num ambiente distribufdo em decorr~ncia da
possibilidade de falhas, durante a comunica~o entre os n6s pertencentes a rede. Em
decorr~ncia disto, sao desenvolvidas Estruturas Robustas, como descritas no capitulo 3,
de modo a dimiDuir 0 efeito das falhas de comuni~o no sistema. Embora isto
comprometa ainda mais a eficiencia do Sistema, oferece aos usumos a existencia
"simultAnea"e consistente dos dados.

A distribui¢o dos dados envolve0 tratamento da concorrencia, versao e parti¢o
[KIM _91), na medida em que ocorrem as mais variadas formas de c6pias dos dados. Neste
trabalho, 0 controle de concorrencia nao ~ tratado, pois as necessidades que deverao
ser atendidas nio exigem tal tratamento.

Em Bases de Dados nao convencionais, e mais especificamente no MRO, onde
o ambiente de trabalho ~ essencialmente voltado para desenvolvimento de projetos, as
necessidades de distnbui~ tem caraeterlsticas distintas em rela~o as Bases de Dados
Convencionais. Embora possam haver situa¢es em que 0 sistema deva incorporar 0

tratamento da concorrencia dos dados, nao se justifica 0 desenvolvimento deste recurso,
face a baixa percentagem de relevancia em rel~ a outras necessidades de
distnbui~. Cabe salientar que grande parte da concorrencia de dados ~ tratada a myel
semAnticodo modelo de dados, com a parti~o dos objetos em colonias.

As principais necessidades de distnbui~ que uma Base de Dados voltada para
urn ambiente de desenvolvimento de projetos deve atender sao: l)suportar transa¢es
longas, que levam possivelmente meses; 2)permitir que muitos projetistas participem de
uma mesma tarefa dentro do projeto; 3)possibilitar que parte do trabalho seja de uso
exclusivo de urn deterrninado projetista e outras partes compartilhadas por outros
projetistas; 4) posstbilitar que a parte compartilhada, que em geral tem acesso permitido
apenas para leitura, esporadicamente possa ser hberada para alter~ao; 5) permitir que
a base suporte conflitos, considerando que estes sao resolvidos externamente; 6) permitir
ao projetista operar isoladamente na sua es~o de trabalho com muito poucas
interven¢es ou consultas a base "oficial"do projeto; 7) permitir a integra~ de urn
subprojeto, ap6s sua conclusao, ao restante do ambiente de trabalho.

Para elaborar urn projeto funcional e 16gicode distribui~ de dados capaz de
atender as estas necessidades, optou-se pela utiliza¢o de um modelo de representa~o
de dados denominado Modelo de Represent8~o de Objetos • MRO, que atende a um



amplo espectro de aplica¢es, incluindo aplica¢es integradas de projeto e produ~o
de sistemas em geral [TRAINA _88].

Tal como seu nome indica, 0 Modelo de Representa~o de Objetos possui 0

enfoque de ser orientado a objetos e permite a representa~o de grande conteudo
semantico, adequado a sistemas de apoio ~ documenta¢o e desenvolvimento de
projetos, onde cada objeto de projeto tanto pode ser Unico, quanto podem existir
conjuntos de dados semelhantes, tratados coletivamente. AMm disso, 0 MRO permite
a constru~o de Meta-Sistemas, em que a especifica¢o dos requisitos da pr6pria
aplica~o devam ser mantidos na mesma Base de Dados.

5.2 • Conceitos Envolvidos na Distribuic;io do MRO.

Em urn ambiente de desenvolvimento de projetos apoiado numa base de dados
nao convencional, por exemplo no MRO, as necessidades de distribui¢o san
qualitativamente distintas da base de dados convencional. A concorrencia dos dados
passa de uma necessidade primordial para urn recurso desejavel para a base de dados.

Na distnbui~o de uma base de dados nao convencional (MRO), um dos
principais requisitos e a dispombilidade dos dados de forma que cada ftem(objeto)
possua independencia em rela¢o ~ base original, podendo inclusive decidir qual 0 tipo
de relacionamento que pretende estabelecer entre a c6pia e a versao oflcial. Isto
corresponde a uma das classifica¢es feita por Ozsu em [OZSU _91], onde apresentam-se
tres tipos de alternativas para a arquitetura de Base de Dados Distnbufdas. Diante disto,
a c6pia pode "evoluir" segundo as opera~6es requisitadas pelo n6 que a comporta e,
depois de urn determinado tempo, sofrer urn processo de integra¢o com a versao oflcial
[SINGHAL _90]. :E tambem importante neste ambiente que 0 sistema permita a separa¢o
da pr6pria c6pia, possibilitando a gera¢o da distnbui¢o de vanos nfveis de c6pias, de
acordo com 0 solicitado pelo usuano.

Estes requisitos de distnbui¢o [MARTIN _91] san necessarios pois a Base de Dados
apoiada no MRO pressup6e que, num ambiente de desenvolvimento de projetos, um
determinado n6 devera conter as informa~6es gerais de urn projeto que sera dividido
em subprojetos, os quais terno evolu¢o pr6pria, e passado algum tempo poderao sofrer
urn processo de integra¢o, que dependera da semantica utilizada para a separa¢o.

Ainda pode-se destacar a importAnciade urn processo de integra¢o mesmo que
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as Bases de Dados nao sofreram urn processo de separa¢o anterior. Isto equivale a
dizer que projetos desenvolvidos de forma independente podem em determinada
circunstancia sofrer urn processo de integra~ao. Desse modo as formas de distribui¢o
podem ser esquematizada como mostra a figura 5.1.

As formas de distribui¢o apresentadas na figura 5.1 sugerema existencia de tipos



de liga¢es implfcitos entre a versao original e a c6pia. Alem disso, a figura mostra que
diferentes opera~es de separa¢o e integra¢o podem ocorrer. A figura S.la mostra
uma distribui¢o onde apenas existe uma base original e e6pias diretas. A S.lb apresenta
dois nfveis de distribui¢o, onde a base filhal que na separa¢ol era c6pia, na
separa¢02 passa a ser base original, tendo como base e6pia a filha2. Ja a figura S.le
apresenta duas separa~es de uma mesma base, entretanto ilustra urna integra¢o entre
a base filhal e filha2 que DaOestabeleeeram urn processo de separa~ao. Tal integra¢o
tem algumas ca.raeteristicas diferentes da integra¢o precedida de urn processo de
separa¢o.

Note-se que 0 processo guarda semelhan~ tambem com as tecnicas de
desenvolvimento, de integra¢o de esquemas mUltiplose bases de dados. No entanto,
o tratamento do problema e feito neste trabalho apenas atraves de distribui¢o de bases
de dados, devido ao fato de que existe sempre urn Unieoesquema original, 0 que elimina
os problemas oriundos da analise de esquema(ou subesquemas) que t~m origens
distintas, tal como nas outras tecnicas.

Em fun~o das caraeteristicas da distnbui~o da Base de Dados, e possivel
considerar os seguintes tipos de distnbui~o apresentados na figura 5.2.

Considerando os vanos tipos de liga¢es possfveis entre a versao original e a
c6pia para urn ambiente de desenvolvimento de projetos pode-se relacionar os seguintes:

Base Base manipula~o/
c6pia original sep-integr

apenas leitura r- r- sep-integr

flagrante r- rw sep-integr

isolado rw r- sep-integr

mut.excl. rw rw sep-integr

independente rw rw sep-integr

"on-line" rw rw manipula¢o

• apenas leitura (r-): opera¢es na c6pia extrafda e na original, restringem- se
apenas a leitura.

• isolado (is): apenas a e6pia possui autoriza~o para escrita e leitura, enquanto
que a versao original apenas leitura.



• flagrante (II): A c6pia s6 ~ permitida opera~s de leitura, e A original as
opera¢es de escrita e leitura do permitidas.

• mutuamente exclusivo (me): opera¢es de escrita e leitura autorizadas em
ambas, entretanto apenas a c6pia ou a versio original sera tomada como referencia para
integra~o, sendo desconsiderada a nao selecionada. Tal sele~o devera ser feita pelo
usuario no instante da integr~ .

. • independente (in): tanto a vemo original quanto a c6pia podem evoluir de
maneira independente. Isto equivale a dizer que estio autorizadas as operacoes de
escrita e leitura para c6pia e original. Entretanto tais autoriza¢es estao limitadas a urn
subconjunto da situa¢o inicial do registro de autoriza¢o da versio original.

• ·on-line· (01): tanto a versio original quanto a c6pia podem evoluir. Entretanto
qualquer alte~ em uma das bases implicara que esta alte~ seja repassada para
as demais bases. Isto acarretara a necessidade do controle concorrencla e integridade
das bases.

• comblnado (comb): quando a c6pia e a original tem acesso constitufdo por
combina~s descritas anteriormente, tem-se uma configur~ heterogenea de
autoriza¢es. Este recurso ~ importante, pois a c6pia ou a base de dados do MRO
cont~m objetos, co16nias, atributos e relacionamentos que podem ter caracteristicas
distintas para a distribui~o. Por exemplo uma col6nia pode ser separada para
desenvolvimento isolado, enquanto consulta outra col6nia que deve ficar estavel (r-) para
c6pia e original.

Uma vez definida a separ~, esta tambem estabelecido 0 tipo de liga~o entre
a c6pia e a versio original, as opera¢es de manipula~o da base e posteriormente as
posslveis integra.¢es tamb~m ja estio delimitadas e definidas.

Para dar uma visio geral das possibilidades da oper~ de distribui~o do
MRO, utiliza-se a figura 53, onde descrevem-se as sub-opera~oes de separa~o,
manipula~o e integra~.

Nessa figura apresentam-se as posslveis formas de separa~ da Base de Dados,
juntamente com a manipula~o e a integra~o na opera~o de distribui~o. A
integra~o esta caraeterizada em fun¢o do tipo de separa~o ocorrida, sendo que no
caso r- a integr~o nao existe, pois as versoes original e c6pia ficaram "congeladas".

Pode-se observar que na integra~o existe urna subarvore em que nao se
considera 0 fato de haver ou nao urn relacionamento de separa~ entre as mesmas. Tal
procedimento apenas considera que devera haver uma integra~o entre as bases.
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o conceito de granularidade ou atomicidade representa 0 menor tamanbo de
ftem, indivisfvel, tratado pela base de dados para a opera¢o de distribui¢o. No caso
conv~mcional,a granularidade em geral e fixa e no MRO e variavel, na medida em que
a granularidade recai sobre os objetos, estes podemconstringir col6nias de objetos ou
ate mesmo constituir uma col6nia de objetos que possuem relacionamentos e atributos.
Esta granularidade, normalmente conhecida pelo nome de granularidade por
predicado,torna-se nao mais absoluta mas siro relativa a especifica¢o do usuano. Se
o usuario desejar distnbWr apenas uma
Unicacol6nia, que nao constringe outras,
a granularidade tera 0 tamanbo da
colOnia em questio, caso contrArio se
deve ser distnbufdo uma col6nia e as
colOnias que seus objetos constringem a
mesma tera 0 tamanbo das diversas
colOnias especificadas pelo usuano. A FJg.5.4a: Nfveis possfveis para especificar a
figura 5.4a ilustra os nfveis possiveis de granularidade no MRO.

granuIaridade definida atraves da
combin.a¢o das opera~es de: Cria(C),
Apaga(A) ou Modifica(M): objetos,
relacionamentos, atributos e col6nias. A
figura 5.4b exemplifica como a
granularidade pode ser variavel de acordo
com a especifica¢o do usuario.

Pode-se observar na figura 5.4a
que a colOniapode ser alterada apenas se

FJg.5.4b: Granularidade variflvel
o objeto puder ser modificado. Isto
significa que nao s6 a colOnia constrita
pelo objeto podera sofrer ou nao altera~es, como tambem os atributos e
relacionamentos do objeto em questio, de acordo com a autoriza¢o estabelecida.

As figuras 5.4a e 5.4b sugerem uma estrutura de dados para cada colOnia,onde
os nfveis de autoriza~oes devem ser especificadospara as opera~oes de escrlta e leitura



para objetos, relacionamentos, atnbutos e colOniasconstritas.
Para descreverem-se os nfveis de autoriza~o das opera¢es efetuadas sobre as

colOnias, e necessario urna estrutura de dados baseada em registros, que contenha
campos para armazenar informa~oes a respeito dos atributos, de relacionamentos,
objetos constritos pela colOnia em questao, e colOnias de urn rovel hierarquico
imediatamente inferior. Portanto, para cada colOnia devera haver urn registro com os
campos conforme mostra a figura 5.5.

Cada campo e subdividido de modo que, para os objetos existem dois
subcampos, quatro para colOnias,e para atributos e relacionamentos tres subcampos.
Cada subcampo, com exce~o do subcampo bloqueia colOnia(colbloq), possui dois tipos
de valores que representam 0 tipo de acesso para opera¢es:

0: bloqueia as opera~oes de escrita e leitura do subcampo em questio permitindo
apenas leitura.

1: hbera as opera~oes de escrita e
leitura do subcampo em questao.

Quanto ao subcampo colbloq,
FJg.55: Descri~o do registro de autoriza~o para

responsavel por bloquear qualquer cada colonia.

opera¢o a ser realizada na colOnia, se
seu conteudo for 1 significa que a colOnia em questio pode ser acessada, se for 0
signifiea que todas as opera~oes inclusive as de leitura DaOSaDpermitidas.

~~
Objeto CoI8nio

~~
Relocio- ~to
namento

o controle de acesso no MRO e feito atraves de colOnias.Estas contem registros
de autoriza~o conforme mostra a figura 5.5.

Portanto para cada colOnia que deve ser copiada e preciso considerar seu
respectivo registro de autoriza~o.

No MRO os dados SaDrepresentados atraves de objetos que sao constritos ou
constrigem uma colOnia, constituindo assim uma estrutura hierarquica que devera.ser
mantida na opera~ de distnbui~o.

Para manter esta estrutura na distribui~o, e necessario e suficiente considerar
apenas os objetos que constringem as colOniashierarquicamente envolvidasna base de
dados. Denomina-se contexto de uma colonia fJ 0 caminbo hierarquico de objetos que



constringem colOnias, ate atingir a colOnia /1. A figura 5.6 ilustra 0 contexto colOnia
indicada atraves de uma seta, e tambem os registros de autoriza~ das vWias colOnias
inclusive de uma colOniahierarquicamente inferior, constrita por urn objeto pertencente
a colOnia na qual se deseja fazer as altera~es.

POOe-se observar atraves da figura 5.6, que os subcampos dos registros de
autoriza¢o de opera~oes desde a colOniaglobal, ate atingir a colOnia imediatamente
acima da qual se deseja realizar as opera~es de atua1iza¢o sao bloqueados para
escrita, ou seja, todos os subcampos cont~m zeros. 0 registro de autoriza¢o da colOnia
imediatamente acima da seta, tambem tem tOOosos seus subcampos zerados, com
exce¢o dos subcampos modifica colOnia(colmod) e bloqueia colOnia(colbloq) que t~m
valor 1 como conteudo. Isto significa que as colOnias constritas pelos objetos dessa
colOniat~m permissao para realizar atua1iza~es. Portanto a colOniaindicada pela seta
estA autorizada a realizar atua]jza~es. A abrang~ncia das opera~oes de atua1iza¢o
dessa colOnia em particular, estara condicionada ao seu registro de autoriza¢o.

Especificamente na figura 5.6, na colOniaindicada pela flecha, as opera~s de
{cria e apaga objetos, cria, apaga e modifica relacionamentos e atributos, modifica e
bloqueia colOnia} esmo autorizadas, entretanto cria e apaga objetos nao esmo



permitidas. A autoriza~ para modificar colOnia significa que quaJquer colOnia
hierarquicamente inferior est! liberada para as opera~s de atua1iza¢o, caso contrtrio
o subcampo estaria com valor zero, impedindo assim 0 acesso para opera¢es de escrita.

Para reproduzir 0 contexto na base c6pia, e necessario para cada colOniaapenas
copiar 0 esquema que rege a colOniaem questao e 0 objeto que constringe a colOnia
hierarquicamente inferior com seus identificadores, e finalmente impedir que a colOnia
seja apagada, atnbuindo 0 valor 0 para 0 subcampo "colOniaapaga" do registro de
autoriza¢o.

Para uma opera~ de distnbui~, os registros de autoriz~es deverao ser
combinados com os tipos de liga~ entre a c6pia e a versao original.

Cada opera¢o de cria, apaga ou modifica dos varios campos em questao sera
definida em fun¢o do tipo do relacionamento entre a c6pia e a original especificada na
operacao de distnbui¢o. A figura 5.7 resume os tipos de relacionamentos entre a c6pia
e a versao original, e tambem a configura¢o de cada registro.

Quando as opera~s de escrita e leitura sao permitidas para base original ou
c6pia",nao significa necessariamente que todos os subcampos terao tal autoriza~o.
Estas oper~ estao limitadas pelo registro de autoriza~o de cada colOnia. Sendo
assim as oper~es de escrita e leitura serao permitidas em fun~o da configura~o
inicial da colOnia original. Na figura 5.7, para representar tal situa~o, utilizam-se as
palavras: subconjunto da configura¢o inicial da versao original. Not~-se que e
considerado inicialmente 0 conjunto de todos os subcampos da versao original que
permitem operac6es de escrita, entretanto tal configur~o inicialpode ser alterada pelo
usuano na defini¢o da opera~o distnbui¢o. Assim 0 subconjunto de subcampos que
permitem escrita resultante Pode nao ter todas as informa~s dos subcampos originais.

Alem do registro de autoriza¢o mostrado na figura 5.6, e necessario urn novo
registro que armazene as informa¢es referentes ao tipo de liga~o entre a base original
e a c6pia, no qual cada subcampo possa ter como conteudo urn dos possfveis tipos de
liga¢o: r-, is, f1, me, in.

SGRVIC;:O DE BISLIOT£C'...-;"-, _ ...__ .__._--
n I; NfOIiMACAO _ lFOSC

flS/CA



c6pia original

apenas leitura(r-) todos os subcampos todos os subcampos
com zeros com zeros

isolado(is) subconjunto da todos os subcampos
configura¢o inicial com zeros
da versao original

flagrante( fl) todos os subcampos subconjunto da
com zeros configura~o inicial

da versao original

mutuamente exclusivo subconjunto da subconjunto da
(me) configura¢o inicial configura¢o inicial

da versao original da versao original

independente(in) subconjunto da subconjunto da
configura¢o inicial configura~o inicial
da versao original da versao original

Cada processo de distribui¢o utiliza tres registros para cada colonia copiada. 0
registro regl armazena as informa¢es referente ao tipo de liga¢o entre a base c6pia
e a original, para cada subcampo. Os outros dois registros, reg2 e reg3 armazenam
respectivamente as informa~6es das autoriza~6es de escrita e leitura para a base original
e c6pia.

A figura 5.8 apresenta a especifica¢o do conjunto de todos os registros
necessanos para a opera¢o de distribui¢o. Cabe observar, que nao tern sentido
atribuir valores ao subcampo colbloq do regl, uma vez que este subcampo e respon.s3.vel
apenas pelo bloqueio ou nao, do acesso a uma deterrninada colonia.



TIpos de
IigOl;:OO

Registro cutoriza<;ao
base original

Registro Qutorizayoo
base c6pia

~relacionamento ~ atributos

especifica~o possivel e descrita atraves das figuras5.9 e 5.10, as quais apresentam a
colOniaa, que devera conter as informa¢es da opera¢o de distribui¢o, incluindoa
configura¢o da versao original e da c6pia.

. Como mostra a figura 5.9, a
defini~ao da opera¢o de distribui¢o
sera feita atraves do esquema do MRO,
onde '"a opera¢o de distribui¢o e
definida na colOnia Q controlada pelo
sistema, a qual constringeobjetos de tipo
Opera¢o Distribui¢o(OD), que se
relacionam com outros objetos de tipo
coIOnia-origina.4os quais representam as FJg.5.9: Esquema para distribui~o da colonia

colOniasque se submeterao ao processo original

de distribui¢o. A multiplicidadee de I-N no relacionamentoOD-ColOniaOriginale
G-Ndo relacionamento colOniaOriginal-QO. Cada colOniaoriginal que sofrera uma
opera¢o de distribui¢o possui dois atnbutos: 1) registro da forma da opera¢o
distnbui¢o (regl da fig.5.8); 2) registro da autoriza¢o das opera¢es na colOnia
original antes do infcioda distribui¢o(reg2 da fig.5.8).

Ainda na figura 5.9 tem-se a instAnciada colOniaoriginal que sera distribufda,
onde ha urn Unico atributo, que tem como conteudo 0 registro das opera¢es
autorizadas para a distribui¢o definidaspelo usmmo.



o esquema de distribui¢o da
col6nia c6pia apresentada atraves da
figura 5.10 e anaIogo ao da col6nia
original, diferindo entre tanto, na
multiplicidade e no atributo da col6nia
c6pia.

Na co16nia Q da col6nia c6pia 0

relacionamento OD-col6nia c6pia tem
multiplicidade l-N, que e a mesma para
o relacionamento co16nia c6pia-QD. Isto F'Jg.5.10: Esquema para distribui~o da colOnia c6pia.

se deve ao fato que, existindo uma c6pia,
necessariamente deve existir uma opera¢o de distnbui¢o correspondente. No caso da
opera¢o de distribui¢o da co16nia original, independente da exist!ncia da co16nia
original a opera¢o de distribui¢o existe e esta definida.

A col6nia c6pia possui urn Unico atributo que e. a forma de distnbui~ tendo
como conteudo 0 regl da fig5.8.

A instAnciada co16nia c6pia que e mostrada tambem atraves da fig5.l0, possui
apenas urn atnbuto que tern como registro as opera~s autorizadas para a col6nia c6pia
definidas pelo usuano.

5.3 - Operaqio Distribuic;io.

. A opera¢o de distnbui¢o de uma base de dados apoiada no MRO e constitufda
de tr!s fases: separa~o, manipula~o e integra~o. A fase de separa¢o, na quaI
pressup6e-se a interfer!ncia do usuario para especificar 0 tipo de liga¢o que a versao
original estabelecera com a c6pia, devera ser realizada partindo-se do registro de
autoriza¢o original de cada col6nia da Base MRO que se deseja separar. De acordo
com nfvel de autoriza¢o permitido, e que sera definido 0 tipo de liga¢o da
distribui~o entre a versao original e a c6pia.



Para efeito da separa¢o, cada campo do registro de autoriza¢o devera ser
analisado de forma independente. Se estiverem permitidas apenas opera~s de leitura
em urn determinado campo, enta~ tanto a colOniada base original quanto a colOnia
c6pia resultante do processo de separa¢o deverao permitir apenas as opera¢es de
leitura. Neste caso, 0 tipo de liga¢o estabelecida sera r-.

Caso 0 campo em questao esteja liberado para as opera~s de escrita e leitura,
existirao cinco possibilidades no processo de separa¢o para estabelecer 0 tipo de
liga~o entre a c6pia e a versao original: apenas leitura(r-), isolado(is), tlagrante(fl),
mutuamente exclusivo(me) e independente(in). Na figura 5.11 e mostrado apenas urn
campo do registro de autoriza¢o, com os devidosvalores para as opera~s permitidas,
tanto na c6pia como na versao original. Na mesma figura convencionou-se 0 valor 1para
indicar que as opera~es de escrita e leitura estao autorizadas e 0 para indicar que
apenas as opera~es de leitura estao autorizadas. Em urn campo do registro de
autoriza¢o para distnbui¢o existem tres subcampos:urn que indica 0 tipo de liga¢o,
urn que indica a autoriza¢o resultante da colOnia original, e outro que indica a
autoriza~o resultante da colOnia c6pia.

Quando urna informa¢o na base originalestiver com leitura proibida, 0 processo
de separa¢o nao ira levar essa informa~o para a base c6pia. Portanto, toda a
informa~o levada para a base c6pia estara liberada para leitura ou para leitura e
escrita.

No tipo de liga~o r- tem-se os dois subcampos de autoriza~o zerados. No
isolado tem-se zero para 0 subcampo da versao original e 1 para 0 subcampo da c6pia,
permitindo assim apenas opera¢es de leitura para a original, e escrita e leitura para a
c6pia. 0 tipo flagrante apresenta 0 subcampo original com valor 1 e 0 para c6pia,
permitindo assim escrita e leitura para original e apenas leitura para c6pia. 0 tipo
mutuamente exclusivo, com valor 1 para original e c6pia, permite a evolu~o tanto da
c6pia quanto da original, com a restri~o de que apenas uma configura~o devera ser
considerada; porem posterga-se tal declsao para 0 processo de integr~o. Finalmente
o tipo independente, com valor 1 para original e c6pia, permite a evolu¢o tanto da
original quanto da c6pia.

o tipo de liga¢o independente entre a versao original e a c6pia, onde ambas
podem evoluir independentemente, tem como conseqiienciaurn processo de integra~o
que dificilmente pode ser tratado automaticamente, em vista dos im1meros caminbos
que, tanto a versao original quanto a c6pia, podem assumir em suas evolu~oes.Neste
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Fig.5.11: Possfveis tipos de liga~6espara a opera¢o separa¢o.

caso, como sera descrito mais detalhadamente na se¢o 533, fica.ra sobre a
responsabilidade do usuario definir 0 significado do processo de integra¢o.

No tipo independente nao e possivel garantir a atomicidade e portanto a
serializa¢o no processo de integra¢o. Isto se deve ao fato de que a inversao da ordem
temporal das opera¢es de integra¢o entre varias opera¢es de distribui¢o, gera
resultados distintos. Este aspecto sera abordado novamente no processo de integra¢o
descrito na se¢o 533.

Para tratar as possibilidades na gera¢o do registro de autoriza¢o das colOnias
c6pias e necessario uma primitiva que sera acionada pela primitiva



Prepara _CoIOnia(col). A seguir apresenta-se tal primitiva com 0 nome de
Gera~o do Registro de Autoriza~o. Esta primitiva tem a fun~ de ler 0 registro de- - - -
autoriza~o da colOniaa ser distnbufda e, para cada subcampo, estabelecer os tipos de
liga~oes permitidas (r-, is, f1,me, in), atnbuindo valores aos registros 1,2,3utilizados na
opera~o de distribui~o. Nos passos PI a PS tem-se respectivamente a atnbui~o do
valores dos subcampos referentes aos tipos de liga~o : r-, is, n, me, in ; entre a base
original e a c6pia. 0 passo P6 permite for~ar que determinadas opera~oes para eriar,
apagar, e modificar possam ser proibidas tanto na base c6pia quanto na original,
independentemente do tipo de liga~o definido.

-Para cada campo do registro de autoriza~o inicial
PI -Se valor do subcampo = 0

-entia subcampo correspondente do reg1:= r-
subcampo correspondente do reg2:=0
subcampo correspondente do reg3:=O

-senio se liga~o original-c6pia = r-
-entio subcampo correspondente do reg1:= r-

subcampo correspondente do reg2:=0
subcampo correspondente do reg3:=O

Pl -senio se liga~o original-c6pia = is
-entio subcampo correspondente reg1:= is

subcampo correspondente reg2:=0
subcampo correspondente reg3:= 1

P3 -senao se liga~o original-c6pia = fl
-entio subcampo correspondente reg1:= fl

subcampo correspondente reg2:= 1
subcampo correspondente reg3:=0

P4 -senao se liga~o original-c6pia = me
-entio subcampo correspondente reg1:= me

subcampo correspondente reg2:=1
subcampo correspondente reg3:= 1

P5 -senao subcampo correspondente reg1:= in
subcampo correspondente reg2:= 1
subcampo correspondente reg3:= 1

P6 -Para cada subcampo de regmasc
- se tiver conteudo = 0

-entio subcampo correspondente reg2:=O
subcampo correspondente reg3:=O



o processo de separ~o de col6nias tem como objetivo a reprodu~ de objetos,
relacionamentos, atributos e col6nias constritas para a base c6pia. Para isso, 6 preciso
avaliar os relacionamentos de objetos que tenham como destino objetos pertencentes a
col6nias que nao devem ser levadas para base c6pia. Estes relacionamentos sio
chamados de relacionamentos de interface do processo de separa¢o, ao passo que
aqueles que ocorrem entre objet9s que habitam col6nias que devem ser distribufdas sao
chamados de relacionamentos de conteudo.

A se~ 6 realizada atrav6s de uma primitiva principal com 0 nome de
Ope~ Se~, que tem como fu.n~ mar as condi~s iniciais para 0 processo
de sep~ propriamente dito. As ~ de PI se caracterizam pela cria¢o da base
c6pia: esquema e objetos para a distribui~. P2 6 urn procedimento interativo que
enquanto bouver col6nia a ser distribufda devera avaliar se 6 possivel separa-la, e se ja
nao existe c6pia. Se ja existe c6pia, entio esta deve ser elirninada e substitufda por uma
nova c6pia originada da opera¢o de distnbui¢o ora vigente. Esta opera¢o 6 realizada
pelo passo P3, que apaga a col6nia c6pia, restaura 0 registro de autoriza¢o original e
ainda apaga os objetos do tipo "col6nia distnbufda tanto na c6pia quanto na original.
Isso 6 feito porque a existencia de uma col6nia na c6pia, pode ser devido a necessidade
de alguma outta col6nia anteriormente separada, tal como c6pia de contexto ou objeto
destino de urn relacionamento de interface. Isso implica que nao 6 toda a col6nia que
esta copiada, prejudicando assim a c6pia dos objetos em falta. Apagando-se todos os
objetos a menOSdaqueles que ja constrigem col6nias, garante-se que a c6pia integral
sera feita sem problemas. Em P4 tem-se a caracte~ do tipo de liga¢o entre a base
original e a nova c6pia, a verifica¢o se a nova c6pia 6 recursiva ou nao, e finalrnente
a execu¢o da primitiva Separa_ColOnia, que tern como argumento, a colOnia a ser
distnbufda (col).

A primitiva Separa_ColOnia,que recebe como parfunetro a col6nia col passada
pela primitiva Opera¢o _Separa¢o, no passo PI avalia se a c6pia e recursiva ou nao
e atnbui valores para os subcampos do registro mascara que sintetiza as autoriza~s
para as opera¢es na colOniaa ser copiada. Se for recursiva, 0 que equivale a dizer que



PI -cria base c6pia
-inicializa 0 Esquema da Base c6pia executando Separa_Col6nia (IJEsquema)
-cria objeto de tipo "opera¢o distribui¢o" com 0 nome indicado pelo usumo

na base original
-cria objeto de tipo "opera¢o distribui¢o" com 0 nome indieado pelo usumo

na base c6pia
P2 -Enquanto usumo escolher uma col6nia a ser separada(col) fa~

-se col6nia nao estiver bloqueada
-enta~

-se col6nia ja existe na c6pia
P3 -enta~

-Apaga todos os objetos existentes na col6nia c6pia, a menos dos
que constringem col6nias

-Se todos os objetos foram apagados
-enta~

-apaga col6nia na c6pia
-restaura 0 registro de autoriza¢o da origem
-apaga objeto tipo "col6nia distribuida" na c6pia
-apaga objeto tipo "col6nia distnbufda" na original

-senao
-Restaura 0 registro de autoriza¢o da origem

N -especifica 0 tipo de liga¢o desejada entre a base original e a c6pia
-especifica se col6nia c6pia e recursiva ou nao
-executa Separa_Col6nia(col)

as col6nias constritas por objetos da col6nia em questao, tambem serao reproduzidas,
todos os subcampos deverao ter valor 1. Caso contrmo, os subcampos referentes a
col6nia (CAM) receberao valor 0 e os demais, valor l.

o passo P2 executa a primitiva Prepara Colonia passando como parametro a
col6nia a ser distnbuida (col) e 0 registro mascara de autoriza~ao das opera~oes
(regmasc).

o passo P3 executa a primitiva Copia_Colonia que tem como fun¢o copiar
objetos, relacionamentos, atributos e colonias para a base c6pia.

Se a col6nia em questao ainda nao existir na distnbui¢o, a primitiva
Prepara CoIl>niae responsavel pela cria¢o do ambiente de distnbui~o na coll>niaex,



PI. -se c6pia recursiva
-entao para cada subcampo do regmasc atn'buir valor 1
-senao para cada subcampo de regmasc

-se for sub campo referente a col6nia( c,A,M)
-entao atribuir valor 0
-senao atn'buir valor 1

P2 -executa Prepara Col6nia( col,regmasc)
PJ -executa C6pia Col6nia( col)

-fun -

tanto na base original quanto na c6pia, conforme ilustram as figuras 5.9 e 5.10.
. Esta primitiva contem urn conjunto de cria~s de objetos e relacionamentos

conforme descrito pel0 passo Pl. Como esta primitiva e tambem responsavel pela
prepara~ do "ambiente" para a reprodu~o 00 base, no passo P2 tem-se a "busca" do
contexto 00 co16nia em questao, atraves da execu~o da primitiva Busca Contexto. Esta
execu¢o se faz necess8.ria, pois urn objeto nao pode ser acessado se Ilio estiver
associado ao seu contexto.

Na ~ 5.3.1.8 apresenta-se a primitiva Busca_Contexto, que tem como
parimetro de entrada a co16nia que devera ser preparada para a distn'bui~o( col), e
como,safda seu respectivo registro de autoriza¢o(reg). P3 compara cada subcampo dos

registros regmasc e reg usando uma fun~o 16gica "and". P4 estabelece os registros de

autoriza~ao atraves da solicita~ao da execu~ao da primitiva
Gera¢o _Registro _Autoriza¢o. P5 associa os registros reg1, reg2 e reg3 com os registros

de autoriza¢o de cada co16nia envolvida na opera~o separa~o.
o passo P6 reproduzira, se for necess3rio, 0 esquema que rege a co16nia

envolvida no processo de distn'bui¢o. Esta tarefa e realizada atraves da primitiva
Separa Co16nia, tendo como argumento a co16nia esquema.

A primitiva Copia _Col6nia tem no passo PI a reprodu¢o de objetos e sellS
atn'butos para a base c6pia, atn'buindo-lhes 0 "r6tu10" de objeto "velho", para distinguf-

los daqueles que eventualmente serao criados pelos processos de manipula¢o
posteriores. Isto se faz necess3.rlo pois 0 processo de integra~o, que sera abordado mais

adiante, exige uma distin¢o entre objetos novos e velhos na c6pia. Para maiores



-se colOnia ainda nao existe na distnbui¢o
-entio

PI -cria objeto de tipo colOniadistribufda chamado <col>, na colOniaQ da
base original(obdo)

-cria objeto de tipo colOniadistribufda chamado < col>, na colOniaQ da
base c6pia(obdc)

-cria relacionamento, na base original de modalidade "comPOStapor"
entre 0 objeto tipo opera~o distnbui~o e obdo

-cria relacionamento, na base c6pia de modalidade "compostapornentre
o objeto tipo opera~o distribui¢o e obdc

-copia registro de autoriza¢o inicial da colOniaa ser distnbufda para
objeto obdo da colOniaQ da base original

P1 -executa Busca Contexto(col, -+ reg)
P3 -para carla sUbeampo de regmasc

. -se conteudo = 1
-entio se subcampo correspondente de reg = 1

-entio subcampo de regmasc := 1
-senao subca.mpode regmasc := 0

P4 -Gera~ _Registro_Autoriza¢o( col,regmasc, -+ regl,reg2,regJ)
ps -copia regl para obdo da colOniaQ da base original

-copia regl para obdc da colOniaQ da base c6pia
-estabelece a prote~o da colOniaoriginal col como sendo reg2
-estabelece a prote~o da colOniac6pia como sendo regJ

N -se esquema da colOniaDaO foi copiado
-entio executa Separa_CoIOnia(esquema)

detalhes a respeito da necessidade de marca¢o de objetos velhos ver se~o 5.3.3.
No passo P2 cada relacionamento e analisado verificando, se e de interface ou

de conteudo. Se for de interface e tratado por P3 a P5, onde se a colOniaja foi copiada,
P4 avalia a exist!ncia do objeto, reproduzindo sens atnbutos, 0 relacionamento de
interface e ainda avaliando se e permitido modificar os atnbutos deste relacionamento.
Se a colOniaonde habita urn objeto acessado por urn relacionamento de interface ainda
DaO foi copiada, P5 executa a primitiva Tratamento _Relacionamento_Extemo. No passo
P6 tem-se a c6pia do relacionamento de conteudo, pois trata-se de relacionamento entre
objetos pertencentes a mesma colOnia.

Para a primitiva Tratamento _Relacionamento_Extemo e necessario avaliar se e
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PI .para carla objeto da col~nia a ser distribufda
ecopia 0 pr6prio objeto e tooos os sellSatributos, marcando-os como "objetos

velhos"
P2 epara ca.darelacionamento deste objeto

ese existir urn objeto destino que habita uma outra col~nia
P3 .entio se col~nia ja copiada
P4 .entao se objeto destino nao existe

.copia objeto na c6pia, junto com sellSatnbutos

.copia esse relacionamento de interface

.se registro de autoriza¢o da col~nia do objeto
destino permite alterar relacionamento
eentio copia os atributos do relacionamento

P5 .senao Tratamento _Relacionamento_Extemo(rel interface)
II' .senao copia esse rel de conteudo junto com sellSatnbutos

efun

permitido 0 acesso a col~nia que constringe 0 objeto acessado atraves de relinterface
e que tipo de opera~es sao permitidas para esta col~nia. Basica.mente existem tr!s
casos de tratamento de permissoes quanto aos objetos destinos dos relacionamentos de
interface:

a) 0 registro de autoriza~o original da colOniaoriginal do objeto destino, indica
que a'mesma esta liberada apenas para a leitura. Neste caso a colOnia onde habita 0

objeto destino nao permite as opera~oes de criar e apagar objetos, e nem mesmo as
altera¢es nos atributos, relacionamentos e colOnias. Com isto, na versao c6pia, a
col~nia que constringe tal objeto tambem nao devera permitir as altera~oes nos objetos,
atributos, relacionamentos e colOnias,apenas permitindo a opera¢o de leitura. Dessa
colOnia,apenas 0 objeto destino deve ser copiado, juntamente com sellSatributos, porem
nao sao levados os sellSoutros relacionamentos.

b) 0 registro de autoriza~o da colOniaonde habita 0 objeto destino permite as
opera~oes de escrita e leitura. Para nao haver conflito na base c6pia, a colOniaem que
habita 0 objeto destino acessado atraves de urn relacionamento de interface, somente
tera perrnissao para modificar os atnbutos do relacionamento e criar ou apagar esse
relacionamento. Nesta situa¢o, tambem nao se pode apagar 0 objeto ou alterar sellS
atributos. Isto foi definido utilizando como criterio 0 fato de que a colOnia que
constringe 0 objeto e estiver com as opera~oes de escrita e leitura liberadas, deve ter
prioridade para alterar seus objetos, atributos, relacionamentos e colOnias.0 objeto e
copiado juntamente com seus atributos, porem nao sao levados os demais atnbutos.



Copiam-se ta.mbem todos os atnbutos desse relacionamento.
c) 0 registro de autoriza¢o da colOniado objeto destino Ilio permite leitura. A

colOnia que constringe tal objeto nao pode ser acessada. Neste caso, Ilio ha c6pia da
colOnia acessada atraves do objeto destino. 0 objeto que tern como relacionamento 0

objeto destino pertencente a outra colOniatera apenas seu relacionamento reproduzido,
para impedir que 0 mesmo possa ser apagado durante a evolu¢o da versao c6pia.

A figura 5.12 ilustra os tres casos descritos(a,b,c) apresentando as formas de
relacionamentos, com os objetos destinos pertencentes a outras colonias, e ainda uma
compara¢o entre as opera~6es permitidas na versao original e as opera¢es que
deverao ser permitidas para a c6pia.

t
no c6p1o:

a Ie/turn dO Clbjeto • a1ndo
a permlsallo para criar. apagar ou
modifiear nlIoeianomento de
Interface

A seguir descreve-se a primitiva que aborda os casos a), b) e c). Se puder acessar
tal colOnia, no passo P1 tem-se a avalia¢o do registro de autoriza¢o da colOnia
acessada atraves do reI. de interface. 0 passo P2 executa a primitiva Prepara _ColOnia,
tendo como par3.metro a colOniaacessada pelo relacionamento de interface e 0 registro
de mascara de autoriza¢o, que traz as informa~6es a respeito do tipo de acesso
permitido a colonia em questao. P3 reproduz objetos e seus atributos juntamente com



o relacionamento de interface. P4 copiarAos atnbutos do relacionamento de interface,
se for permitido modificar relacionamentos.

Com isto, os casosa) e b) descritos anteriormente, san tratados atrav~s dos passos
P2 e P3, sendo P4 um passo exclusivo do caso b). Finalmente 0 passo P5 ~ responsAvel
pelo tratamento do caso c), onde a colonia do objeto destino nao pode ser acessada.
Para copiar 0 relacionamento de interface, ~ utilizada uma colonia "virtual" na base
c6pia, que est! bloqueada para 0 acesso, inclusive de leitura.

PI -Se puder acessar a colonia do objeto destino
-entio

n -executa Prepara _ColOnia(col obj. destino, regmasc)
P3 -reproduz a colOnia do objeto destino, na base c6pia com apenas 0

objeto em quest3.0, com seus atnbutos, esse relacionamento de
interface e 0 registro de autoriza~o regmasc

P4 -se colOniado obj. destino puder modificar relacionamentos
-entio copia atributos do relacionarn.ento

P5 -senao copia 0 relacionamento de interface num objeto que habita uma
colOniavirtual da base c6pia com acesso bloqueado

A primitiva Busca_Contexto, que ~ executada pela primitiva Prepara _ColOnia,
tern como objetivo reproduzir 0 contexto para a base c6pia, 3n3lisando cada registro de
autoriza¢o para verificar se ~ possivel copiar tal contexto. Como conseqii!ncia, tem-se
o estabelecimento do tipo de acesso permitido para a colonia que serA copiada, e a
cria¢o das colonias que constituem 0 contexto da base c6pia.

. No passo PI, tem-se a altera¢o dos subcamposCoJMod e eomloq do registro
de autoriza¢o(regaut) de coLEstes subcampos recebem valor 1 e os demais valor 0, que
~ a condi~o minima na colonia imediatamente acima para que a colOnia em questio
possa ser acessada. 0 registro de autoriza¢o regaut serApassado como parmnetro para
a primitiva Busca Contexto int, juntamente com col executada por n, que tern como- -
objetivo "buscar" 0 contexto propriamente dito e ainda retornar 0 registro de autoriza~o
das opera~oes, resultante da busca -do conteno, em todas as co}(miashierarquicamente



acima da col6nia em questao.
o passo P3 cria a col6nia na base c6pia. Em P4 tem-se a avalia¢o do subcampo

eomloq de regaut. Se for 0 significa que a colonia DaOpode ser acessada, caso contrario
no passo PS 0 subcampo sera avaliado. Se urn conteudo for 0, enta~ 0 subcampo
eomloq recebera valor 1 e os demais O. Isto significa que a col6nia somente tera
pemiissao para leitura. Se 0 subcampo de ColMod for igual a 1, todo 0 registro de
autoriza~o inicial da colonia sera repassado para reg. Em P6 tem-se a proibi¢o da
col6nia para as opera~oes de apaga objeto, atraves do registro de autoriza~o reg, pois
ou existe urn relacionamento de interface acessando 0 objeto em questao, ou enta~
col6nias constritas por este mesmo objeto. 0 registro (reg) no passo P7, retornara para
a primitiva que originou a execu¢o de Busca_Contexto.

PI -para cada subcampo do registro de autoriza¢o de col(regaut)
-se for colMod ou colbloq

-enta~ subcampo regaut recebe valor 1
-senao subcampo regaut recebe valor 0

P2 -executa Busca_Contexto_int(col, regaut)
P3 -cria colonia col
P4 -se subcampo colbloq de regaut = 0

-enta~ retorna erro: colonia DaOacessfvel
P5 -senio

-se subcampo colMod da mascara = 0
-enta~ para cada subcampo de reg

-se for colbloq
-enta~ conteudo do subcampo correspondente reg := 1
-senao conteudo do subcampo correspondente reg := 0

-senao para cada subcampo do registro de autoriza¢o de col
-copia seu conteudo para subcampo correspondente de reg

P6 -subcampo colapaga := 0
P7 -retorna(reg)

-fun

A primitiva Busca_Contexto_int, tern como fun~ao buscar 0 contexto da colonia
col, utilizando 0 regaut como parametro de entrada e safda, que e a sfntese da
autoriza~o das opera~oes de contexto da colonia.



No passo PI tem-se a reprodu¢o de regaut numa estrutura auxiliar salva.m4scara.
Em P2 regaut ~ alterado de modo a permitir a navega¢o para a colOnia
hierarquicamente acima. P3 testa se col ~ diferente da colOnia Global, rondicionando
o fun da recursao.

No passo P4 regaut ~ comparado com salvamascara, utiJizando uma analogia com
a fun¢o 16gica "and", ou seja, se campos iguais a 1, enta~ 0 resultado no subcampo de

regaut sera 1, caso contrano, O.
Em PS, se a col6nia ainda nao estiver na c6pia, entao esta sera reproduzida

juntamente com seu objeto e registro de autoriza¢o. Caso contr3.rio P6 apenas alterara
o conteudo ColMod de regaut confrontando-o com ColMod de salvam3.scara.

PI . -salva regaut em sa.1va.m3.scara
P2 -para cada subca.mpo do registro regaut

-se subcampo ~ colbloq
-entao conteudo do subcampo recebe valor 1
-senao conteudo do subcampo recebe valor 0

P3 -se col diferente de co16nia Global
-entao

-acessar 0 objeto que constringe col
-executa Busca _Contexto _int( co16nia que constringe obj.,.••regaut)

P4 -para cada subcampo de salva.m3.&carade col
-comparar com 0 subcampo correspondente de regaut

ese ambos os conteudos iguais a 1
-enta~ subcampo correspondente regaut recebe 1
esenao subcampo correspondente regaut recebe 0

ps -se col nao esta na c6pia
-entao

ecria col na c6pia
-cria objeto em col na c6pia
ecoloca na col6nia c6pia a regaut como prote~o

P6 -se subcampos colmod de salvamascara = 1 e colmod regaut = 1
eentao subcampo colmod de regaut := 1

eretoma(regaut)
-fun

Na fase de manipula~o, todas as opera~6es estao limitadas aquelas permitidas
pelo registro de autoriza¢o de cada colonia em questao.



A unica opera¢o adicional que 0 processamento de manipula~ao normal da base
deve realizar em fun~o da distribui~o, consiste em fazer com que cada objeto velho
apagado na base c6pia, seja registrado na tabela de objetos apagados da colOnia que
constringe tal objeto, para que no processo de integra~o, a primitiva Apaga_Objeto
possa acessar essa tabela, e realizar as devidas atualiza~s na base original.

o processo de integra~o dependera da configura¢o do registro de autoriza¢o
no momenta da separa¢o da base MRO. Para cada configura¢o devera existir urn
processo que seja capaz de integrar a c6pia com a versao original, levando-se em
considera~o as altera~es ocorridas tanto na base original quanto na c6pia.

Como a separa¢o foi especificada atraves do conjunto de subcampos do registro
de autoriza~o, a anaIise para a integra~o tambem sera feita em fun¢o desses
subcampos.

Nesta subse¢o, para cada configura~o de urn subcampo, busca-se especificar
primitivas para 0 tratamento de objetos, atributos, relacionamentos e colOniascom suas
respectivas opera~s autorizadas: cria, apaga ou modifica.

.A figura 5.13 mostra resumidamente as configura¢es possfveis geradas na
separa~o e paralelamente, a analise da exist8ncia ou n3.odo processo de integra¢o.
Conforme mostra esta figura, existem seis configura¢es.

Na primeira configura~o tem-se apenas leitura (r-), onde nao ocorre 0 processo
de integra~, pais tanto a c6pia como a original nao evoluiram. Portanto nao tern
sentido integrar colOnias que permaneceram inalteradas.

Na segunda, tem-se 0 tipo flagrante (fl) com os valores 1 e 0 para original e c6pia
respectivamente. 0 processo de integra¢o tambem nao ocorre neste caso, pois apenas
a versao original sofreu altera~oes, enquanto a c6pia permaneceu inalterada.

Na configura¢o tres, como 0 tipo de liga¢o entre a c6pia e a versao original
e independente (in), e portanto tanto a c6pia como a original puderam evoluir
independentemente, e necessario urn conjunto de primitivas capaz de tratar as possfveis
opera¢es (cria, apaga ou modifica) sobre objetos, relacionamentos, atnbutos e colOnias.
Nesta configura¢o utiliza-se uma nota¢o para apresentar as primitivas a serem
especificadas. No caso de objetos, tem-se: PJOC e PJOA, que significamPrimitiva da
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configura~o 3 para integra¢o de Objetos Criados, ou Objetos Apagados.A nota¢o e
an3loga para Atnbutos, Relacionamentos e Colonias inc1uindoa ope~o Modifica.

Na quarta, onde 0 tipo de liga¢o e isolada (is), pennitindo assim a evolu¢o da
c6pia, enquanto a versao original DaOpode softer altera~es, tambem e necessario
especificar as primitivas para a integra¢o das altera~6es ocorridas na c6pia para serem
incorporadas a versao original. Utilizando a mesma nota¢o da configura¢o 3 t~m-se



as primitivas P4OC, P40A, ....,P4RM, que devem tamb~m ser especificadas.
Na Ultima configura¢o, onde tem-se a liga¢o mutuamente exclusiva (me), ~

possivel duas situa~es:
a) a versao original ~ eleita para que a base a assuma como Unica.Neste caso,

a integra¢o resurne-se em desconsiderar a c6pia;
b) a versao c6pia ~ eleita para ser a Unica da base. A integra~ devera

desconsiderar a versao original e copiar integralmente a versao c6pia,
tomando-a original. Esta situa¢o ~ anaIoga ao caso 4.

Ap6s esta analise constata-se que ~ necessario especificar as primitivas apenas
para integra¢o das configur~ 3 e 4.

Ao especificar-se as primitivas de integra¢o para as configura¢es 3 e 4,
verificou-se que era possivel generalizar urn conjunto de primitivas que fosse capaz de
atender as duas configura~s mencionadas. Portanto ao inv~ de especifi.car as 22
primitivas foi possivel restringir-se a apenas 11. 0 principio basico consiste em
considerar que a integra¢o da confi~ quatro ~ urn subconjunto da integra¢o da
configura¢o 3 . A integra¢o onde a c6pia evolui e a versao original nao (is), POde ser
an.8logo a wna situa¢o em que a c6pia e a versao original podem evoluir (in),
entretanto apenas a c6pia softeu alte~s. Para haver esta generaliza¢o de primitivas
~ necessario que os objetos copiados sejam marcados como velhos na versao c6pia.

. Este modo de marcar objetos [SEGEV _89], nao ~ necessario no caso onde 0 tipo
de liga¢o entre a c6pia e a versao original ~ isolada. Para saber se 0 objeto que esta
na c6pia ~ novo ou nao, basta um.a compara¢o com a base original que permaneceu
"congelada" durante 0 processo de distnbui~o. Para cada objeto da c6pia, se nao existir
urn correspondente na base original, enta~ tal objeto foi criado durante a fase de
manipula¢o do processo de distnbui¢o.

Entretanto para 0 tipo de liga¢o independente, como a base c6pia e a original
podem evoluir de modo independente, a maneira de verifica.rse urn objeto ~ velho ou
novo descrito no paragrafo anterior, torna-se inoperante. No momenta da separa¢o, 0

conjunto de objetos na base original sera possivelmente distinto do conjunto no
momento do processo de integra¢o. Portanto a base c6pia deve ter a informa¢o de
que os objetos reproduzidos no instante do processo de separa¢o, SaGconsiderados
velhos. Dessa maneira, para cada processo de separa¢o a base c6pia leva a informa¢o
do "estado" da base original.

Para efeito de generaliza¢o, as primitivas apresentadas neste capitulo



pressupaem que a base c6pia gerada, terA seus objetos marcados como velhos.
o processo de integra~o com 0 tipo de liga~o independente dificilmente parle

ser tratado automaticamente pelo processo de distnbui~o, em fun~o dos Wrios
significados que tal processo pode assumir.

No caso do experimento de aprisionamento de Atomos descrito na se~o 45,
integrar a base c6pia para a base original tem urn siginificadode compara~o entre as
bases. Quando uma base representa 0 desenvolvimento de urn projeto que e subdividido
em Wrios subprojetos, a integra¢o significa urna composi~o da base.

Portanto a opera¢o de distnbui¢o do MRO fomece ferramentas para tratar
bases com evolu~s independentes, entretanto 0 significadode tal integra¢o ficart sob
a responsabilidade do usu4rio.

o tipo de liga¢o independente tambem traz urn outro inconveniente que e a
nio serializa¢o do processo de integra¢<>.A altera¢o na ordem das bases a serem
integradas normalmente traz resultados semAnticosdistintos.Dessa maneira, 0 processo
de integra¢o nao e at6mico.

No caso dos tipos de liga~es isolada(is) e mutuamente exclusivo(me), 0 processo
de integra¢<> pade ser serialintdo, pois na medida em que uma das bases e hberada
apenas para leitura e outra para escrlta e leitura, tem-se que tal situa¢<>e anatoga ao
bloq~eio em duas fases, onde para processar as tra.nsa¢es 0 dado solicitado e
bloqueado e nenhuma outra transa¢<>parle acess4-10.

o processo de integra¢o no MRO tem como primitiva principal:
Opera¢o _Integra¢o. Esta primitiva tern como objetivo incorporar na base original
todas as altera~es ocorridas na base c6pia

No passo Pl desta primitiva, 0 objeto Opera¢o Distnbui~o constrito pela
col6nia Q e selecionado. Em P2, atraves de cada relacionamento "composto por" deste
objeto, e avaliado 0 objeto destino do tipo "objeto distnbui¢o". 0 passo P3 toma cada
subcampo do registro de autoriza¢o regl desse objeto, que armazena os tipos de
liga¢es, segundo uma ordem pre-estabelecida No passo P4 tem-se a exclusao do
subcampo Colbloc, pois este nao est4 definido para 0 registro que armazena 0 tipo de
Jjga~o.

Em P5 e avaliado 0 conteudo de cada subcampo de regl e ainda os conteudos



correspondentes de reg2 e reg3. Para cada configura¢o explicitada 6 executada a
primitiva IDtegra~o, que tern como parametro 0 subcampo em questao de reg1. Esta
primitiva 6 descrita logo a seguir, onde para cada tipo de subcampo 6 executada a
respeetiva primitiva para inte~.

o passo P6, al6m de resgatar 0 valor do registro de autoriza¢o da base original,
no momento imediatamente anterior ao infcio do processo de distribui¢o, apaga 0

relacionamento "composto por" e 0 respectivo objeto destino. Aqui considera-se que 0

registro de autoriza~o de cada colOniada base originalDio foi alterada durante a fase
de manipula¢o, por opera¢es alheias ao processo de distnbui~o. Se uma altera¢o
assim ocorreu, neste instante essa ope~o deve ser refeita.

Finalmente 0 passo P7, ap6s a execu~o de todas as primitivas envolvidas no
processo de integra~o, apaga 0 objeto "opera¢o distnbui¢o" da colOnia Q e elimina
a base c6pia, tenninando assim a Opera¢o Integra¢o.

PI -considere 0 objeto de tipo "Opera~o Distnbui¢o" da base original
P2 -para cada relacionamento "compostopor" considere 0 objeto destino do tipo

"Objeto Distribui~o" -to obdo
P3 -para cada subcampo de reg1 de obdo na ordem: cria e apaga objeto,

cria, apaga e modifica, atnbutos, relacionamentos e colOnias
P4 -se subcampo diferente de colbloq
" -enta~

-se contel1do do subcampo reg1 = is
-entio se subcampo correspondente de reg2 = 0 e

reg3 =1
-enta~ executa Integra~o(subca.mregl)

-se contel1do do subcampo reg1 = in
-entio se subcampo correspondente reg2 = 1 e

reg3=1
-enta~ executa Integra~o(sobcamregl)

-se contel1do do subcampo regl = me
-entao se usuAriodeseja manter base c6pia

-enta~ se subcampo correspondente reg3 = 1
-enta~ executa Integra~o(sobca.mregl)

P6 -restaura 0 registro de autoriza~o da origem
-apaga relacionamento "compostopornem questao na base original:

OD-obdo
-apaga objeto destino obdo

P7 -apaga objeto "opera~o distnbui¢o"
_elimina base c6pia
-fun

stRYJC oD"'£'BiBUQ'i=7'::--'--.,,-- .._~,J.;;$ ~~~;t (j Pv! i,,, A0'_"/IQSC]
.....,J



Esta primitiva tem como objetivo executar cada primitiva de integra¢o de acordo
com 0 conteudo de subcamregl passado como par4metro.

• se subcamregl = Objcria entio executa Intgr_Cria_Objeto
• se subcamregl = Objapaga entio executa Intgr_Apaga_Objeto
• se subcamregl = Atrbcria entio executa Intgr_Cria_Atributo
• se subcamregl = Atrbapaga entio executa Intgr Apaga Atnbuto
• se subcamregl = AtrbMod entaD executa Intgr Modifica Atnbuto
• se subcamregl = Relcria entaD executa Intgr_Ciia_ReIacionamento
• se subcamregl = Relapaga entio executa Intgr_Apaga_Relacionamento
• se subcamregl = RelMod entio executa Intgr Modifica Relacioanento
• se subcamregl = Colcria entio executa Intgr_Crla_CoIoDia
• se subcamregl = Colapaga entaD executa Intgr Apaga ColOnia
.fim - -

Esta primitiva tem como objetivo avaliar as cria¢es de objetos que ocorreram
na c6pia e incorpora-Ios na vemo original. No passo Pl tem-se a avalia¢o do registro
de autoriza¢o da colOnia origem, no que se refere a criar objetos. Se permitido, no
passo P2 para cada objeto da colOniac6pia deve ser verificado se e "Ilio velho", para
que possa ser copiado para a origem. Se for velho, entio tal objeto potencialmente ja
existe na origem. Mesmo que isso nao seja verdade, significaapenas que esses objeto foi
apagado na c6pia original, 0 que deve ser respeitado. No caso em que esta primitiva
estiver integrando colOnias atraves do tipo de liga¢o independente pode ocorrer que
urn objeto tenha sido criado tanto na base original quanta na c6pia. Nesse caso sera
considerado que ambos os objetos correspondem a urn Unicose a intersec¢o dos seus
respectivos conjuntos de atnbutos de idenficadores nao for vazio.



PI • Se est4 autorizado a eriar objetos na origem
P1 • entio para cada objeto da c6pia fa~:

• se nao for objeto velho
• entao copia este objeto na origem

A primitiva em questio tem como objetivo avaliar as elirnina~es de objetos
ocorridas na base c6pia e atualizar a versao original. No passo PI, tem-se a avalia~o
do registro de autoriza~o da colOnia'·origem no que se refere ao subcampo apaga
colOnia. Se estiver autorizada, P2 percorrera a tabela de objetos elirninados da base
c6pia e para cada objeto desta tabela se existir urn correspondente na origem, este sera
apagado. 0 passo P3 atualiza a tabela de elirninadosda c6pia, apagando todos os objetos
contidos nesta tabela.

PI • Se est4 autorizado a apagar objetos
P1 • entio para cada objeto na tabela de elirninados da c6pia fa~:

• Se existir urn objeto equivalente na origem
• entao apaga objeto na origem

P3 i "zerar" a tabela de eliminados
• fim

Esta primitiva avalia os atributos eriados na c6pia, atualizando a versao original.
No passo PI, para cada objeto da colOniac6pia, se 0 objeto nao for velho, todos os
atnDutos 83.0 copiados para 0 respectivo objeto origem. Caso contrario, P2 copiara os
atributos novos criados nos objetos velhos, se 0 registro de autoriza¢o da oolOnia
origem permitir.



PI • Para carla objeto na c6pia
• Se nao for objeto velho

• enta~ copia todos os atributos do objeto c6pia para 0 objeto origem
P2 • senao se puder eriar atributos no objeto origem

• entao para cada atributo do objeto c6pia
• Se nao existir urn atributo desse tipo no objeto origem

• enta~ copia 0 atributo do objeto c6pia para 0 objeto
origem

Primltiva 13: Intgr _Cria_Atnbuto.

Esta primitiva atualiza os objetos da coll)niaoriginal em fun¢o dos atnbutos dos
objetos eliminados na coll)nia c6pia Em PI .selecionam-se os atributos dos objetos
velhos na base c6pia. P2 verifica a existenciaou nao deste atnbuto na base original. Se
nao existir tal atnbuto, enta~ deve ser apagado 0 objeto da base original.

PI • Se puder apagar atributo do objeto origem
• enta~ para cada objeto velho da c6pia

• para cada atributo do objeto velho
P2 • se nao existir correspondente no objeto original

• enta~ apaga atributo do objeto origem

Esta primitiva incorpora as altera¢es ocorridas nos atributos dos objetos da c6pia
para a origem. PI seleciona 0 atnbuto e avalia, atraves do registro de autoriza¢o, se
e permitido alterar atributo. Se puder alterar atnbuto, P2 atualiza os atnbutos
monovalorados e P3 os atributos multivalorados, apagando os atributos da origem e
reproduzindo os atnbutos da c6pia.



PI • para cada objeto da c6pia
• se for velho e puder modificar atnbuto do objeto origem

P2 • enta~ se for monovalorado
• enta~ se existir atributo desse tipo no objeto origem

• enta~ atualizar 0 valor do atributo origem com 0 da c6pia
P3 • senao apaga os atributos da origem e copia os atributos da c6pia

• fun

c6pia para a base original. No passo PI tem-se a sele¢o do relacionamento do objeto
Dio velho que deve ser reproduzido na base origem. Se 0 objeto destino for nao velho,
entio P2 deve reproduzir este relacionamento com seus atnbutos para a base origem se
o registro de autoriza¢o permitir, quer este relacionamento seja de interface ou de
conteudo. P3 copia relacionamento com seus atnbutos, Se for permitido, na base origem
se objeto destino for velho.

o passo P4 trata os relacionamentos de objetos velhos, criados na base c6pia,
reproduzindo os relacionamentos com seus atnbutos, se for permitida a cria¢o de
relacionamentos, na base origem tanto no caso de relacionamento de interface ou de
conteudo.

Esta primitiva tem como objetivo atnaJizar a base original no que se refere aos
relacionamentos apagados na base c6pia. No passo PI tem-se 0 teste da permissao para
apagar relacionamentos. Se possivel ha a sele¢o do objeto velho da base c6pia para a
avalia~o de sellSrelacionamentos. Em P2 para cada relacionamento do objeto na base
original, se nao existir urn relacionamento correspondente na base c6pia, enta~ 0

relacionamento da base origem deve ser apagado.

Esta primitiva tem como objetivo incorporar as altera~6es dos atnbutos dos
relacionamentos da base c6pia para a base original. No passo PI tem-se a sele¢o do



PI .Para cada objeto da c6pia
.Se objeto nao for velho

.entao para cada relacionamento desse objeto
.se objeto destino for nao velho

P1 eentao se objeto destino pertencer a um.aoutra colOnia
.entao se tern acesso ao objeto da outra colOnia

.entao se puder criar relacionamento
.entao copia relacionamento na origem com seus

atributos
.senao cria relacionamento na origem com atributos

P3 .senao se puder criar relacionamentos na origem
eentao copia relacionamento na origem com seus atnDutos.

••• .senao para cada relacionamento desse objeto
.se objeto destino pertencer a uma outra colOnia

.entao se tern acesso ao objeto da outra colonia
.entao se puder criar relacionamento

.entao copia relacionamento na origem com seus
atnDutos

esenao se puder criar relacionamento
eentao copia relacionamento com seus atributos

PI ·.Se puder apagar relacionamento na origem
.entao para cada objeto da c6pia

.se objeto for velho
P1 .entao tomar 0 objeto correspondente na base origem

.para cada relacionamento do objeto origem
.se nio existir urn relacionamento correspondente na base

c6pia
.entao apaga relacionamento do objeto origem

Primitiva 17: Intgr _Apaga _Relacionamento.

relacionamento que possivelmente sofreu altera~6es. Em P2 e testado se 0

relacionamento e de interface ou de conteudo. Se for de interface, ainda no passo P2
e avaliado se 0 objeto destino pode ser acessado. Se puder, P3 executa a primitiva Intgr-
Copia_AtnDuto. Se relacionamento for de conteudo entao P4 executa
Intgr Copia AtnDuto. A primitiva executada nos passos P3 e P4 tern como parAmetro- -
o relacionamento(rel), cujo os atnDutos possivelmente foram alterados na base c6pia



PI eSe puder mudar relacionamento na c6pia origem
epara cada objeto velho da c6pia

epara cada relacionamento desse objeto
ese existir urn relacionamento correspondente no objeto origem

P2 eentio se relacionamento ~ de interface
eentio se puder acessar objeto destino( outra colOnia)

P3 eentio executa Intgr Copia Atributo(rel)
N esenao executa Intgr _Copia _Atrlbuto(rel)

efun

Esta primitiva copia os atributos alterados na base c6pia para a base original. No
passo PI tem-se a sele¢o do atnbuto a ser avaliado e ainda 0 teste se tal atnbuto ~ de
relacionamento triplo ou nao. Se nao for de relacionamento triplo, P2 avalia as
autoriza~s para criar, apagar ou modificar atnbutos e a exist~ncia do referido atributo

na origem para poder atualizar a base origem. 0 passo P3, se 0 relacionamento for
triplo, reproduz da base c6pia para origem 0 relacionamento em questio. Para isso ~
necessario que todos os relacionamentos binarios que compoem 0 triplo sejam copiados
previamente.



PI -para cada atnbuto do relacionamento reI
-se 0 atributo nao ~ de relacionamento triplo

n -entao
-se puder criar atnbuto na origem

-entao se nao existe correspondente na origem
-entao copia atributo do relacionamento da base c6pia

para original
-se puder apagar atnbuto na origem

-entao se nao existe atributo na origem correspondente a c6pia
-entao apaga atrlbuto da base origem

-se puder modificar atributo na origem
-entao apaga os atributos da origem e copia tOOosos atnbutos

da c6pia
P3 -senao copia relacionamento triplo

-fim

Esta primitiva tem como objetivo incorporar na base original as col~nias criadas
na c6pia. Em Pl tem-se a sele¢o da col~nia a ser copiada se nao existir col~nia
correspondente na origem. P2 executa a primitiva Intgr Duplica ColOnia,que tern como- -
paramentro a col~nia(col) em questao.

PI - Se puder criar col~nias
- para cada col~nia da c6pia

- se nao existir col~nia correspondente na origem
n - entao Intgr_Doplica _Colonia( col)

- fim



Esta primitiva, atraves do passo PI, para cada objeto da col~nia c6pia, duplica
na origem 0 pr6prio objeto, seus atributos, e seus relacionamentos. No passo P2, se
algum objeto da col~nia em questao constringir uma outra col~nia, enta~ a primitiva
Intgr.:..,Duplica_Col~nia sera executada tendo como parametro a col~nia constrita pelo
objeto(colconstrita).

PI • Para cada objeto da col~nia "qual"
• duplica este objeto
• duplica seus relacionamentos
• duplica seus atributos

P2 • Se objeto constringir uma col~nia de objetos
• entao Intgr _Duplica_CoI6nia(colcontrita)

Esta primitiva tern como objetivo verificar as col~nias que foram apagadas da
c6pia e atuaJizar a versao original. 0 passo PI seleciona a col~nia que deve ser apagada,
atraves da compara~o entre a base original e c6pia. Se nao existir uma col~nia
correspondente na c6pia, enta~ P2 executa a primitiva Intgr Destr6i Col~nia(col) que- -
tem como padmetro a col~nia original.

PI • Se puder apagar colonia
• para cada col~nia origem

• se nao existir correspondnete na col~nia c6pia
P2 • enta~ Intgr _Destroi_CoI6nia(col)

• fim



a colOniaconstrita de grau hierarquico mais inferior. P2 apaga os relacionamentos da
colOniaem questao e ainda testa a exist!ncia ou nao de algum relacionamento. Se existir
algum relacionamento, enta~ 0 objeto nao pode ser apagado e como conseqii!ncia a
colOnia que 0 oonstringe tambem nao. Se todo relacionamento foi apagado, P3 testa a
exist~ncia de alguma colOnia constrita pelo objeto. Se nao existir enta~ atributos e
objetos, estes serio apagados. P4 eJirnin8coll>niase nao existir objetos constritos.

PI • para cada objeto da colOnia"qual"
• se 0 objeto constringir uma colOnia

• enta~ Intgr Destr6i CoI6nia(colconstrita)
P2 • apaga relaclonamento

• se todo relacionamento foi apagado
P3 • entAo se toda colOniaconstrita foi elirninada

• enta~
• apaga atnbutos
• apaga objeto

P4 • se todos os objetos da colOnia"qual"foram apagados
• entao elirnina colOnia"qual"

• fim

5.4 ~Conclusio.

Neste capftulo apresentou-se uma proposta para a distribui~ao de uma Base de
Dados apoiada no MRO. Caraeterizou-se a necessidade de distribui¢o de maneira
distinta das bases de dados convencionais.0 tratamento da concorrencia dos dados que
em uma base convencional distribufda e urn dos aspectos mais importantes, no MRO tal
tratamento nao foi abordado em fun¢o da especifica¢o de outras necessidades.

A distnbui¢o de dados no MRO foi definida em fun¢o do tipo de liga¢o que
a base original estabelece com sua respectiva c6pia. A opera¢o de distnbui¢o na base
MRO e dividida em tr~s fases: separa¢o, manipula¢o e integra¢o. Para cada tipo de
liga~o: r·, is, II, me, in, estabelecida na fase de separa~, havera urn registro de
autoriza¢o que devera ser respeitado pelas opera~oes efetuadas na fase de
manipula¢o. Na fase de integra¢o, para cada configura¢o dos registros da
distribui¢o, e executado urn conjunto de primitivas, cujo objetivo e repassar para a base
original as altera¢es realizadas na base c6pia.



Para efetuar-se a distnoui~o, alem dos registros mostrados na figura 5.8(reg1,
reg2, reg3), e necessario especificar 0 "esquema" da distnoui~, alocado na colOniaQ

da base original e c6pia, conforme ilus~ as figuras 5.9 e 5.10.
Para que os objetos possam ter significado, cada colOniaa ser reproduzida tem

necessariamente que "levar" para a base c6pia 0 esquema que a rege e ainda seu
contexto.

No processo de separa¢o, cada subcampo do registro de autoriza¢o da colOnia
c6pia ser! ava1iado.Em fun¢o desta avalia¢o, 0 usutrio pode definir 0 tipo de liga~o
que cada col6nia a ser distribufda deve manter entre a base original e sua respectiva
c6pia. Tanto 0 processo de manipula~o quanto de integra~o dependem da
especifica~ dos registros reaJizada na fase de sep~o. As ope~s reaJizadas
estar8.0 limitadas aos referidos registros. Na integra¢o, 0 conjunto de primitivas sed
executado de acordo com as configura~s dos registros para distnoui~o.

Nos tipos de liga~oes onde uma base tem apenas opera~s de leitura e a outra,
escrita e leitura, tem-se como conseqiiencia uma versao nio atualizada dos objetos
acessados na base onde apenas as opera~es de leitura estao autorizadas.

Para evitar tal desatlJaliza~o, a base poderia ser bloqueada atraves do subcampo
colbloq, durante a opera¢o de distnoui¢o. Entretanto num ambiente distnoufdo, como
as transa~s que envolvem distnoui~o normalmente 83.0 mais demoradas que urn
acesso'locaL 0 intervalo de atividades do sistema aumentaria significatlvamente.

o fato de permitir a leitura nos tipos de liga~s is, me e 0, na opera~o
distribui~o, tem como objetivo atender as solicita~oes de leitura da maneira mais
dpida possfvel em detrimento de nio ser a versao mais atualizada do objeto solicitado.

A inte~ de bases que nio estabeleceram entre si um tipo de liga¢o na fase
de separa¢o sed executada em fun¢o do registro de autoriza¢o de cada base
envolvida. Com isto, no processo de integra¢o, as bases serao consideradas como
independentes, nao havendo 0 conceito de objeto velho ou novo. Se todos os objetos
forem considerados como velhos, os algoritmos para a opera~o integr~, descritos
anteriormente, podem ser utiJizados na integra¢o de bases que nio sofreram
previamente urn processo de separa¢o.



Capitulo 6
DECISOES DE PROJETO, FUTURAS PESQUISAS E

CONCLUSOES

6.1 - Decis6es de Projeto.

No infcio do trabalho Dio se conhecia a dimensao do problema da distribui¢o
de uma Base de Dados Orientada a Objetos. Tambem nio se dispunha de uma
bibliografia ca.pazde apresentar os principais problemas a serem abordados no momento
em qu~ se deseja realizar uma distribui¢o. 0 objetivo, desde 0 infcio,foi criar um
modelo funcional e 16gicopara que se pudesse atender as necessidades de distribui¢o
num ambiente de projetos.

Como nao se conbecia de antemao os problemas a serem enfrentados, passou-se
a estudar 0 modelo de distribui¢o de Bases de Dados Convencionais, de modo
especffico os sistemas de bases de dados apoiados no modelo relacional.0objetivo deste
estudo foi de caracterizar nao s6 os conceitos envolvidos,mas tambem as necessidades
de distnbui¢o atendidas pelo modelo.

Pode-se destacar que a "coexistencia"dos dados para todos os n6s envolvidosna
distnbui¢o e a necessidade principal que 0 modelo de distnbui~o de Base de Dados
para as apli~s convencionaisbusca atender.

Esta coexistencia dos dados traz algumas conseqiiencias que devem ser tratadas
pelo sistema de Gerenciamento de Base de Dados: controle de concorrencia e controle
de integridade.

Na medida em que os dados coexistem, diversas transa¢es poderao tentar
acessa-Ios "ao mesmo tempo". A concorrencia das transa¢es pelos dad08 e tratada nos



modelos de Base de Dados convencionais atrav6s de dois m6todos: bloqueio e pr6-
ordena~o. 0 primeiro se caracteriza pelo fato de que a ordem das opera~oes 6
conhecida ap6s as transa~oes serem efetuadas. Ja 0 m6todo de pr6-ordeua~0, que
utiliza 0 conceito de "timestamp", tem a ordem estabelecida antes das transa¢es se
efetivarem.

Na ocorr!ncia de falhas indesejaveis, entretanto possfveis, estruturas "robustas"
sao definidas com 0 objetivo de atenuar 0 efeito das referidas falhas. Atas, Imagens
Transientes, Descarga, Arquivos Diferenciais, Programas Restauradores, sao estruturas
utiJizadas para preyer e/ou recompor 0 sistema na ocorr!ncia de falhas.

Diante dos aspectos levantados, com 0 estudo da distribui~o das Bases de Dados
Convencionais, passou-se ao estudo das possfveisnecessldades de distnbui~o para um
ambiente de desenvolvimento de projetos. Entretanto, numa primeira anaI.ise,chegou-se
a conclusao que era necessario aprofundar-se nos conceitos do Modelo de
Representa~o de Objetos e nos aspectos de implementa~o do modelo em questao.

Como sfntese desse estudo verificou-se que as necessidades de distribui~o num
ambiente para desenvolvimento de projetos sao distintas daquelas impostas pelas
aplica¢es convencionais, e sao mais facilmente suportadas pelo MRO.

Vma caracterfstica muito importante num ambiente de desenvolvimento de
projetos e 0 fato de tanto a c6pia quanto a base original poderem evoluir
indepe:ndentemente, ou entao apenas urna evoluir mas manter liberadas as opera¢es
de leitura nas demais c6pias. Ap6s urn detenninado tempo, estas bases c6pia e original,
podem sofrer um processo de re-integra~o, 0 qual sfntetizaas opera~6es ocorridas tanto
na c6pia quanto na original.

Com isto algumas caracteristicas importantes em aplica~oes convencionais tal
como a atomicidade e a serializabilidade passam a nao ter grande relevAncia na
especifica~o de um ambiente distnbufdo voltado ao desenvolvimento de projetos,
enquanto outras necessidades precisam ser atendidas pelo sistema distribufdo.

Foram definidos os registros de autoriza~6es para a distnbui¢o do MRO para
objetos, colonias, relacionamentos e atributos, conforme ilustra a figura 5.8 e ainda 0
esquema do modelo de distribui¢o ilustrado atraves das figuras 5.9 e 5.10.



Inicialmente pensou-se em considerar como "mascara" para separa~o da Base
de Dados MRO, todos os registros(fig. 5.8) que cont~ma especifica~o das autoriza~es
das opera~oes e tambem 0 tipo de liga¢o entre a coll>niaoriginal e a c6pia.

Este caminho levou a especifica~o dos registros que continham todos os onze
campos referentes as opera~es para criar, apagar ou modificar objetos,
relacionamentos, atributos e coll>nia como uma Unica configura~o, e os respectivos
registros de autoriza~oes da original(O) e c6pia(C).

Com isto surgiu a visuaJiza~o de apenas tr~s modos basicos para os tipos de
acesso: apenas leitura(r-), independente(in), exclusivo(ex),e urn quarto modo que era
a combina~o dos anteriores. Por r-, entendia-se apenas as opera~es de leitura
liberadas para original e c6pia. Independente, pressupunha-se que tanto a base original
como a c6pia podiam evoluir de modo independente. Exclusivo, entendiam-se todas as
opera~es liberadas para c6pia e apenas leitura para versao oflcial.

Entretanto quando come~u-se a pensar nos possfveispassos para a integra¢o,
essa forma para especificar a separa~o mostrou-se ineflciente, pois conduzia a caminbos
que dificultavam a compreensao e solu¢o do problema.

Basicamente este processo induzia a dois tipos de erros que impossibilitavam a
condu~o do raciocfnio para compreensao do problema real e conseqiientemente a
solu~o real para a Distnbui~o do MRO.

."Primeiro: 0 fato de agrupar todas as opera¢es para criar, apagar ou modificar
objetos, coll>nias,relacionamentos e atributos, induzia a considera~o de que estes
subcampos, que formavam campos e coilSeqiientemente registros, estavam vinculados
entre si. Na verdade cada subcampo tern uma especifica~o independente. Esta
constata~o implicou na conclusao de que as opera¢es sobre objetos, coll>nias,atnbutos
e relacionamentos devem ser realizadas de modo independente para a opera~o de
distribui~o. Com isto, a an4lise passou a recair sobre 0 subcampo, 0 que simplificou
muito a representa~o das possibilidades de separa~o. A flgura 5.11 ilustra tal
situa~o.

Segundo: Como 0 registro da forma de opera¢o de distnbui~o apresenta-se
juntamente com as autoriza~oes de r- e rw para a versao original e a c6pia, induziu-se
a pensar que, para decidir sobre as caraeterfsticas de uma opera~ao de distnbui~o
centrad a num objeto que foi gerado por uma outra opera~o de distribui~o, dever-se-ia
anaJisar as formas permitidas para acesso (r-, independente e exclusivo) levando em
considera¢o as autoriza~6es da original e c6pia. Isto tambem nao era verdade, pois 0



que interessapara a opera~io de distribui~o ~apenasautoriza~s de r- 00 I'Wsobre
as opera~s de criar, apagar 00 modificar.

Diante destas duas considera~oes, destacadas atraves do negrito, passou-se a
reavaliar 0 problema, onde constatou-se que ao inves de tr~s tipos de liga¢o e uma
combina~o para a distribui~o, tem-se na verdade cinco tipos de liga~o e combina~o
das mesmas, sendo que urn desses tipos e dividido em dois subtipos.

Cabe observar que a configura~o anteriormente denominada exclusivo,passou
a se chamar isolado. Nota-se ainda 0 surgimento de mais dois tipos de liga~o: urn tipo
chamado mutuamente exclusivo(me) que representa a situa~o onde tanto a c6pia como
a original podem evoluir independentemente, entretanto quando solicitar a integra~o,
apenas uma devera ser assumida; 0 outro, flagrante(D) onde apenas a original pode
evoluir enquanto apenas opera~es de leitura sao permitidas na c6pia Esses tipos de
liga~o foram definidos segundo as diferentes necessidades da opera~ distnbufda em
urn ambiente de projeto.

. Para diferenciar os objetos reproduzidos na c6pia atraves da opera¢o de
separa~o, dos objetos criados, apagados ou modificados na c6pia, utilizou-se a
marca¢o de objetos "velhos". 0 mesmo procedimento poderia ser feito para
relacionamentos e atributos. Entretanto dado 0 grande tamanbo da estrutura de dados
necessaria para controlar tal proposta, a opera~o de distribui~o tornar-se-ia
excessivamente "carregada", inviabilizando a efici~ncia da Base de Dados Distnbufda.
Assim, considerando-se que toda a identifica~o de dados e feita por objetos, e que com
isso pode-se efetuar qualquer correspond~ncia entre a informa~o manipulada
extemamente a base, e as estruturas armazenadas, optou-se por garantir 0

reconhecimento do que e velho e do que e novo apenas a nfvel de objetos, deixando.se
para atnbutos uma estrutura que, embora permita a ocorr~ncia de conflito ou
sobreposi¢o de dados, e passivel ter os resultados controlados a myel da pr6pria
aplica~o. Assim em situa~oes crfticas, urn aplicativo pode assumir 0 controle da
replica~o e re-integra¢o de atnbutos, e em situa~oesgerais prevalece 0 criterio de que
a ultima opera~o de integra~o efetuada tern precedencia para a determina¢o dos
valores armazenados.
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o tratamento de relacionamentos que acessam objetos pertencentes a outras
col~nias(reLinterface) tambem foi padronizado conforme ilustra a figura 5.12.Definiu-se
uma sintaxe para 0 relacionamento de interface no que se refere aos acessos permitidos
a objetos, relacionamentos e atributos. Com isto, no processo de separa~o da base
original, se a col~nia na qual habita 0 objeto destino for acessada por urn
relacionamento de interface:

• se tal col~nia permitir as opera~6es de escrita e leitura entia a base c6pia
podera eriar, apagar ou modificar 0 relacionamento de interface;

• se permitir apenas leitura, entao 0 objeto s6 pode ser acessado juntamente com
seus atributos mas nada pode ser alterado;

• e finalmente se a col~nia estiver bloqueada entia nem 0 objeto destino pode
ser acessado, embora se reconhe~ a sua existencia.

Com isso as opera¢es de acesso a col~nias nao distribuidas, que no entanto
constringem objetos destino de relacionamentos distribuidos, sao garantidas e
controladas.

Para a reprodu~ao de urn relacionarnento triplo, restringiu-se a a.n3.1isedo
processo de separa¢o e de integra~o ao conceito que urn relacionamento triplo e
conceitualmente urn relacionamento bin3.rioentre 0 objeto da Divivisaol e 0 objeto da
Divisa03, que tern como atributos os relacionamentos binarios entre 0 objeto da
Divisao1 e os da Divisa02. Assim as considera¢es efetuadas sobre relacionamento de
interface ou de contexto, valem da mesma maneira para os binarios componentes da
tripla. Isto resulta que urn relacionamento triplo: ou e de contexto se todos os bin3.rios
componentes 53.0de contexto; ou de interface, se ao menos urn dos binarios for de
interface. A solu¢o adotada nas primitivas leva em conta que a separa~o ou integra~o
de relacionamentos triplos e feita posteriormente as opera¢es de separa¢o ou
integra~o dos relacionamentos binarios, incluindo-seaqui os relacionamentos bin3.rios
que sao componentes de relacionamentos triplos, 0 que esta de acordo com tal conceito.



6.2 - Futuras Pesquisas.

A Opera~o de Integra¢o, que e executada em fun¢o da configura¢o dos
subcampos gerados na opera¢o de separa¢o, na qual 0 tipo de liga~aoe independente,
tem na sua opera¢o de integra¢o uma sernAnticaespecffica para cada situa¢o da base
c6pia e original Como foi mencionado na se¢o 5.4, a compasi¢o e a compara¢o sao
algumas das possfveis consequencias da opera¢o de integra¢o. Provavelmente existem
outras que poderao ser tratadas de modo a especificar uma semAnticapara 0 tipo de
liga¢o independente. Qualquer que seja a especifica¢o, a incorpora¢o deste, nas
primitivas propostas por este trabalho, nao acarreta muitas complica~oes,na medida em
que as primitivas tratam os problemas da distribui¢o, de modo bastante localizado.Tal
como as primitivas estao descritas, elas suportam a semAnticade composi¢o. Altera-las
para atender a outras semAnticas e uma tarefa que requer fundamentalmente a
identifica¢o das opera~oes correspondentes, e a parametriza~ao adequada das
primitivas ja descritas. Como sugestao de futuras pesquisas, considera-se a analise da
semAnticade compara~ao e urn estudo de urn conjunto mais abrangente de semAnticas
de integra¢o.

A opera¢o de integra¢o onde nao ocorre previamente uma opera¢o de
separa¢o pode trazer significados anaIogos ao processo de integra¢o onde esta
caraeterizado 0 tipo de liga¢o independente. :E passivel neste caso estudar a semAntica
envolvida na opera~o em questao, especificando-a.Esta especifica¢o tambem poderia
ser incorporada, sem muitas dificuldades, nas primitivas para integra¢o apresentadas
neste trabalho. 19ualmente, e possivel estudar a situa¢o onde uma opera¢o de
integra~ao nao elimina a base c6pia, permitindo re-integra~oes parciais de uma c6pia
ainda nao plenamente projetada. Como sugestao de futuras pesquisas, considera-se 0

estudo de integra¢es sem a ocorrencia da opera¢o de separa¢o e a integra¢o de



Na opera¢o de integra¢o pode existir urn numero muito grande de integra~es
de objetos que nao puderam ser realizadas, pois no instante da integra~ao algumas
colOnias poderiam estar bloqueadas. Para minimizar este problema, poderiam ser
utilizadas estruturas robustas que armazenarlam as integra~es que nao puderam se
efetivar. Estas estruturas poderiam atender Ilio s6 as integra~es que nao puderam ser
realizadas pelo fato de encontrar colOnias bloqueadas, como ta.Inbem atender as
possfveis fa1has ocorridas no sistema. Para se ter uma visua1iza¢o da situa¢o de
conflito da base de dados, poderia ser elaborado urn aplicativo que fomecesse 0 "estado"
de conflito da base. Alem disso, e importante que na implementa¢o efetiva das
primitivas efetuadas, sejam gerados "relat6rios" para os usuarios, descrevendo como
ocorrem aspectos importantes da integra¢o e da separacao, tal como conflito entre
relacionamentos, repeti~o de identificadores. Um outro recurso que pode ser
adicionado para 0 tratamento de conflitos e a interfer!ncia do usuario para a solu¢o
de conflitos que por algum motivo nao puderam ser solucionados pelos procedimentos
anteriores. Portanto, como futuras pesquisas considera-se: especificacao de estruturas
robustils para 0 tratamento de falhas e integra~es incompletas; gera~o de relat6rios
que descrevem os resultados da opera~o distribui¢o; especifica~o de uma interface
com usuario para solucionar os possiveis conflitos na opera~o de distnbui¢o.

Um sistema distnbufdo para urn ambiente "online",onde qualquer altera¢o em
uma determinada c6pia seja repassada imediatamente para sua respectiva base original
ou enmo para outras c6pias, pode ser atendido pelo sistema de distnbui¢o do MRO
atraves da cria~o de urn sexto tipo de liga¢o, que pode ser incorporado ao nuc1eo
basico de primitivas apresentadas neste trabalho. Como futuras pesquisas considera-se
o estudo de urn novo tipo de liga¢o para urn ambiente "online".



A defini¢o do registro de autoriza~ao para opera~6es nas col6nias, a defini~o
da sintaxe para urn relacionamento de interface e a restri¢o do relacionamento triplo,
SaDalgumas importantes contribui~6es deste trabalho para 0 MRO como urn modelo
de dados.

o conceito de,distnbui¢o no MRO adquire uma conota¢o diferente do modelo
convencional. Os tipos de liga¢o entre a base original e a c6pia no MRO, estabelecem
uma semAntica de distnbui¢o que atende mais facilmente a urn ambiente de
desenvolvimento de projetos do que atende apenas a coexistencia dos dados, que e a
caracterfstica predomjnante do modelo distnbufdo de bases de dados convencionais.
Assim.,aspectos que sao importantes em aplica¢es convencionais,tal comoAtomicidade
e Serializabilidade das transa~6es passam a nao ser vitais, sendo em alguns casos
contraproducentes. Por exemplo, a atomicidade de uma transa¢o longa obrigaria a
desconsiderar-se toda uma opera¢o de integra¢o, se houver conflito em urna de suas
opera~6es, 0 que poderia significar a desconsidera¢o de meses de trabalho. Assim 0

sistema admite que a atomicidade seja violada, integrandO-se0 que e passfve!,deixando
de integrar as informa¢es que geram conflitos. A Serializabilidade tambem e
desconsiderada quando 0 tipo de liga¢o entre original e c6pia e independente, porem
essa liga¢o atende a situa~6es onde 0 controle de concorrencia pode ser resolvida
"externamente" entre os projetistas. Opera~6es de atualiza~es em dados que ainda
devam ser acessados por outros aplicativos podem ser realizados quando 0 tipo de
liga¢o e isolado, causando com isso a possibilidade de que sejam lidos dados que ja
estao em processo de modifica¢o, porern com isso, evita-se impedir 0 acesso, mesmo
para leitura, a dados que podem sofrer urn processo de atualiza¢o muito longo.

Neste trabalho buscou-se tomar urn problema complexo que e a distribui¢o de
urn modelo que tem uma grande representa¢o semAntica, em aspectos mais simples,
que pudessem ser abordados em detalhes. Para isso, a opera¢o de distnbui¢o foi
desmembrada em diversos processos hem localizados. Primeiramente dividiu-se em tres
processos mais genericos: separa¢o, manipula¢o e integra¢o. Posteriormente, na
se¢o 5.3 cada urn desses processos foram tratados de modo especffico. Com isso, 0

problema inicial de distribui¢o de uma base de dados voltada ao suporte de ambientes
de projeto foi dividido em urn conjunto de problemas hem menores, e foi empreendida
sua analise. 0 resultado dessa analise procura atender a urn espectro bastante amplo de
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nec:essidades dentro desse domfnio, embora evidentemente existam situa~s nio
tratadas. De qualquer maneira, 0 particionamento e a modularidade que se buscou para
a solu¢o proposta, permitem afirmar que, mesmo as necessidades nio atendidas pela
solu¢o adotada POdemser analisadas e resolvidas com muito mais facilidade, como
conseqiiancia do trabalho efetuado, uma vez que tomou-se possfvellocalizar com maior
precisao, onde qualquer nova opera~o, ou altera~o das oper~s ja tratadas, devem
ser empreendidas.
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